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G-001 ROLES FOR GLYCOSYLATION IN THE IMMUNE SYSTEM

Pauline M. Rudd, Mark R. Wormald and Raymond A. Dwek

Glycobiology Institute, Department of Biochemistry, University of Oxford,

South Parks Road, Oxford, 0X1 3QU, UK

A full understanding of the implications of glycosylation for the structure and function of any

glycoprotein can only be reached when the molecule is viewed in its entirety. Many glycoproteins

are involved in the humoral and cellular immune systems and can, by virtue of their protein

structures, selectively control their own glycosylation. In turn the sugars provide a range of

functions for the proteins to which they are attached. These include stabilising the protein structure,

modifying the activity of effector functions, orienting the protein on the cell surface, shielding the

protein from proteases and providing specific epitopes for recognition events both for the immature

and mature protein. NMR solution and X-ray crystallography studies of glycoproteins do not

normally yield detailed information about the sugars. Here protein structural data have been

complemented by oligosaccharide analysis of the sugars released from 5-10mg of protein. These

data have been obtained using rapid glycan sequencing technology recently developed in the

Glycobiology Institute and the linkage structure data base (also developed in the Institute), which

provides the dimensions of the sugars. In this way it has been possible to obtain a more complete

view of each glycoprotein and the roles which the sugars play in their functions. The glycoproteins

which will be discussed include the inhibitors of the complement pathway CD59 and DAF (CD55),

the immunoglobulins IgG and IgAl, and CD2 and LFA3. These cell adhesion molecules mediate

the precise alignment of the cell surfaces of cytolytic T-lymphocytes carrying the TCR complex

with those of target cells carrying loaded HLA class 1 molecules.

References:
Rudd, P.M. Morgan, B.P., Wormald, M.R., Harvey, D.J., van den Berg, C.W.,Davis, S.J., Ferguson, M.A.J. and Dwek,
R.A. (1997) J. Biol. Chem. 272,7229-7244 The glycosylation of the complement regulatory protein, CD59,derived
from human erythrocytes and human platelets.
Mattu, T.S., Pleass, R.J., Willis, A.C., Kilian, M, Wormald, M.R, Lellouch, A.C., Rudd, P.M., Woof, J.M. & Dwek,
R.A. (1998) J. Biol.Chem. 273,2260-2272 The structure, location and role of the glycans on human serum IgAl, Fab
and Fc differ from those of IgG.
Wormald, M.W., Rudd, P.M., Harvey, D.H., Chang, S-C, Scragg, I.G. and Dwek, R.A.. (1997) Biochemistry 36 1370-
1380 Variations in Oligosaccharide-Protein Interactions in Immunoglobulin G Determine the Site Specific
Glycosylation Profiles and Modulate the Dynamic Motion of the Fc Oligosaccharides.
Malhotra, R., Wormald, M.R., Rudd, P.M., Fischer, P.B., Dwek, R.A. & Sim, R.B. Nature Medicine (1995) 1 237-241
Glycosylation changes of IgG associated with rheumatoid arthritis can activate complement via the Mannose Binding
Protein.
Rudd, P.M., Guile, G.R., Kiister, B., Harvey, D.J., Opdenakker, G., & Dwek, R.A. (1997) Nature 388 205-208
Oligosaccharide Sequencing Technology.
Rudd, P.M. & Dwek, R.A. (1997) Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 32 1-100 Glycosylation:
Heterogeneity and the 3D structure of the protein.



G 002 CURRENT TECHNIQUES IN GLYCOSYLATION ANALYSIS
A GUIDE TO THEIR APPLICATION

Tony Merry, BioMed Labs, Newcastle, UK

The importance of glycosylation in biological events is now becoming apparent as for example
in the immune as described in the presentation from Rudd et al. However in order to
understand how glycosylation affects the shape on function of a protein it is important to have
a range of techniques available to obtain structural information. In recent years there have been
substantial developments in the analysis of glycosylation which has significantly changed the
capability to fully characterise molecules of protein interest (See Jackson and Gallagher 1997)
There are now a number of different techniques available which differ in terms of their
complexity, the amount of information which is available from them, the skill needed to
perform them and their cost. A summary will be given of current techniques and suitability for
different types of analysis will be considered.

The classical approach to glycosylation analysis has required a high degree of skill and taken a
considerable length of time, and until recently the complete analysis of glycosylation of protein
was a major research project in itself. Although this may still be the case where the protein or
other glycoconiugate has a type of glycosylation which is unusual or has not been described
previously, where the type glycosylations of previously described structures or ones closely
related to them then the process of analysis can be much more rapid. Another very important
development has been an increase in the level of sensitivity of analysis. This means that it is
now feasible to perform analysis of many naturally occurring glycoproteins of biological
interest but which are only available in low amounts.

In many cases the techniques may provide complementary information and the choice of
technique is dictated to such considerations as the availability of the technology and the
amount of time and money available. It is also useful to start with the simpler techniques to
gather preliminary information which can help in the choice for further analysis. In other cases
the amount or type of material restricts the type of technique which can be used for a particular
application. In general of the simpler and less costly techniques provide less information or are
more restricted in the type of structures which can be analysed. Some times the complexity is
such that only the most sophisticated techniques can be applied but frequently molecules of
biological interest can be analysed by less complex techniques. A summary of all current
techniques will be given with a guide to how and when they can be used and what type of
information they can provide.

Ref
A laboratory Guide to glycoconiugate analysis Eds Jackson and Gallagher, Brikhauser Verlag
PO Box 133, CH-4010, Basel Switzerland. ISBN 3-7643-5210-B
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DNA MITOCHONDRIALNY

Zofia Walter
Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki
Banacha 12/16, 90-237 Łódź

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia budowy mitochondrialnego DNA (mt DNA) i ekspresji informacji
genetycznej w nim zawartej, ze szczególnym uwzględnieniem mtDNA człowieka i innych ssaków. Mitochondrialny DNA
występuje w komórkach ssaków w postaci kolistej, superhelikalnej cząsteczki, zbudowanej z około 16 500 p.z., o strukturze
przypominającej DNA plazmidów i wirusów. Ustalona została pełna sekwencja nukleotydowa mtDNA człowieka, która
posiada wysoki stopień homologii z DNA innych ssaków. MtDNA koduje pewne mitochondrialne białka strukturalne
i podjednostki niektórych enzymów mitochondrialnych.

Mitochondria w komórkach ssaków spełniają podstawową rolę w produkcji energii, co warunkuje ciągłość procesów
metabolicznych komórki. Wskazuje się na ich doniosłe znaczenie w procesach odpowiedzialnych za starzenie się
organizmu. Szereg chorób nowotworowych o podłożu molekularnym jest związanych z mutacjami w mtDNA. MtDNA
okazało się również „tarczą" dla wielu leków antynowotworowych, a także dla środowiskowych czynników mutagennych.
Informacja zawarta w genomie mitochondrialym przekazywana jest komórkom potomnym na drodze matecznej. Ekspresja
genów pomimo znacznej autonomii jest jednak w specyficzny sposób zależna od genomu jądrowego.

Badania mitochondrialnego DNA, ze względu na unikatową u Eukaryota budowę cząsteczki stwarzają olbrzymią
szansę poznania mechanizmów powstawania mutacji w mitochondriach, prowadzących do wielu schorzeń i możliwości
przeciwdziałania im.



SESJA A

VI SYMPOZJUM GLIKOKONIUGATOW
VI th Symposium on Glycoconjugates

Organizator:
Prof, dr hab. Jerzy Kościelak (Warszawa)



1 0 SESJA A VI SYMPOZJUM GLIKOKONIUGATÓW

A-01
THE ROLE OF SPHINGOLIPIDS IN THE PROCESS OF SIGNAL TRANSDUCTION

G. Tettamanti and L. Riboni
Department of Medical Chemistry and Biochemistry, The Medical School, University of Milan, Milan, Italy

The suggestion that sphingolipids might be directly implicated in intracellular signalling pathways followed the discovery that sphingosine,
a product of complex sphingolipid metabolism, inhibited protein kinase C (PKC) activity. Hannun and coworkers first described the stimulus-
regulated breakdown of sphingomyelin, named the „sphingomyelin cycle". According to this cycle the binding of particular extracellular ligand to
its receptor activated a plasma membrane-bound sphingomyelinase, giving origin to ceramide, the mediator of the intracellular effects of the
ligand. This evidence stimulated several studies, revealing that different stimuli applied to cultured cells or animals elicit a series of metabolic
events that results in the production of distinct sphingoid molecules (ceramide, sphingosine-1-phosphate, sphingosine) which, in turn, participate
in the intracellular signalling network. The relevance of sphingoid molecules as intracellular biomediators is highlighted by the observation that
the activation of sphingolipid signalling can be mimicked in cell-free extracts, and that treatments leading to an increase in the intracellular
concentration of specific sphingoid molecules can induce a biological response, mimicking the final biological effect of the stimulatory agent.

Thus sphingolipid signalling is emerging as a sophisticated mechanism that is strictly integrated with other cellular signal pathways. The
present picture of sphingolipid signalling is very complex and is characterized by (a) a plurality of activators, (b) the involvement of different
metabolic pathways (even activated by the same stimulus) that produce the bioactive sphingoid molecule, (c) the production upon stimulation of
different sphingoid biomediators (strictly connected in their metabolism) possessing biological, often diverse, activities, and (d) the existence of
multiple interactions between the sphingolipid pathways and other cellular signalling systems, which include activation cooperation, synergism
and antagonism. Complexity is also enhanced by the implication of sphingoid molecule-mediated signalling in the modulation of different cellular
events like proliferation, differentiation, immune response, cell survival and apoptosis.

A-02
PROTEIN-BOUND SUGARS AND CERAMIDE-BOUND CARBOHYDRATES IN LEUKEMIC CELLS OF MYELOID LINEAGES

Gabriela Smoleńska-Sym1, Ewa Zdebska', Ewa Gołaszewska1, Jolanta Woźniak2, Tomasz Durżynski3, Stanisław Maj4, Urszula Mokras1, Jerzy Kościelak1

Department of Biochemistry1, Department of Physiology2, Department of Internal Medicine3, Department of Hematology4, Institute of Hematology
and Blood Transfusion, Warsaw, Poland

Leukemie cells from patients with acute and chronic myelogenous leukemia (AML, and CML respectively) were isolated by centrifugation
in Percoll gradients and analyzed for total carbohydrates, ceramide-bound carbohydrates, GSL profiles and free ceramides. Protein-bound carbo-
hydrates were calculated by subtraction of ceramide-bound carbohydrates from total carbohydrates. Leukemia type and purity of cell prepara-
tions were assessed by flow cytometry. The results were expressed relative to protein and DNA contents, cell number and dry mass.

In all preparations of leukemie cells from AML patients contents of total and protein-bound carbohydrate were much lower than in
normal cells of appropriate lineage. For very immature cells of MO, M1 type differences up to 10-fold were observed. In patients with CML
contents of total and protein-bound carbohydrates were, however, normal. Contents of ceramide-bound carbohydrates i.e. those of neutral and
acidic GSLs were also low in AML cells. However, when GSL carbohydrates were calculated as percentage of total carbohydrates, GSLs in
leukemie leukocytes were elevated in half of the AML patients but depressed in the other half. The results are discussed in light of the hypothesis
on GSL function by one of us (1). According to one element of the hypothesis, during cell differentiation newly synthesizes glycoproteins (GPs)
that performs specific functions are added to house-keeping GPs that are present in plasma membranes of all types of cells. Thus, during
differentiation GP content of the cell membrane should increase and that of the so called „membrane packing" glycosphingolipids decrease.

References:

1. Kościelak J. (1986) Glycoconjugate Journal 3, 95-108
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A-03
PHOTOCHEMICAL LABELING OF CELL MEMBRANE PROTEINS WITH RADIOIODINATED, 4-AZIDOSALICYLIC ACID
DERIVATIZED GANGLIOSIDES

Tadeusz Pacuszka,1 Mirosława Panasiewicz,1 Hanna Domek,1 Grażyna Hoser2 and |Maciej Kawalec 2,|
Department of Biochemistry1 and Department of Clinical Cytology2, Medical Center of Postgraduate Education, 01-813 Warszawa.

Gangliosides, sialic acid containing glycosphingolipids, are ubiquitous components of animal cells detected predominantly but not
exclusively in plasma membranes. In plasma membranes gangliosides occur as monomers undergoing fast diffusion (1), as components of
glycosphingolipid enriched domains (2,3) o r , in a few cases described thus far, closely associated with membrane proteins (4). Great structural
diversity of their oligosaccharide moieties and ceramides, cell and tissue specificity, changes accompanying cell growth, differentiation and
often oncogenesis prompt research on ganglioside functions (5). The simplest approach towards this goal is to manipulate cell ganglioside
content by the addition of purified gangliosides to the culture medium. Therefrom gangliosides are taken up by cells, bind to and intercalate
plasma membrane, mimic the properties of endogenous glycosphingolipids, enter the metabolic routes, and affect various cellular activities (6).
Thus radioiodinated photoreactive gangliosides should prove useful in studies on the mechanism of their uptake, association with membrane
proteins and further processing. We prepared 4-azidosalicylic acid (ASA) acylated derivatives of gangliosides GM3, GD3, GM,, and FucGM,
(gangliosides-ASA) coupling photoreactive ASA residue to NHZ group of sphingosine in appropriate lysogangliosides and radioiodinated them
to about 200 Ci/mmol with 1 2 5 I . Gangliosides 125I-ASA thus prepared were used for photolabeling (incubation followed by irradiation with UV lamp
) of human erythrocyte and HL-60 leukemia cell membrane proteins. Photolabeling patterns were detected by autoradiography of SDS-PAGE
separated membrane proteins and quantitated by densitometry of X-ray films. For human erythrocytes photolabeling patterns were similar with
all gangliosides125l-ASA used. Under all experimental conditions band 3, the multifunctional major intrinsic membrane protein, was most in-
tensely photolabeled. For HL-60 cells photolabeling patterns, initially similar, changed upon prolonged incubation, depending on the structure of
different gangliosides125l-ASA. However, under all experimental conditions most intensely photolabeled was a minor protein band of about 42
kDa. In different set of experiments, without photolabeling, we detected that gangliosidesl25l-ASA are metabolised by HL-60 cells as evidenced,
after lipid extraction, by tic and autoradiography.

Since the position of the photoreactive probe can affect photolabeling, recently we prepared several gangliosides with fatty acids
replaced with 12-aminododacanoic acid whose NH2 group was acylated by ASA residue an approach similar to that described for the preparation
of 3H labeled GM, ganglioside (7).Thus modified gangliosides after intercalating plasma membrane should have their photoreactive probes
buried deeply into the bilayer. After purification and radioiodination these ganglioside derivatives will be used for photolabeling of cell membrane
proteins.

References. 1. Sheets, E.D. et al (1997) Biochemistry 36,12449-12458; 2. Harder, T.& Simons, K. (1997) Curr. Opin. Cell Biol. 9, 534-542. 3.
Hakomori, S. et.al (1997) Biochem. Biophys. Res. Comun. 236, 218-222. 4. Kielczynski, W.et.al (1994) Glycobiology 4, 791-796. 5. Hakomori,
S.& Igarashi.Y. (1995) J. Biochem. 118,1191-1103. 6. Saqr, H.E. et.al (1993) J. Neurochem. 61, 395-411. 7. Sonnino, S. et.al (1989) Biochemi-
stry 28, 77-84.

A-04
INTERACTIONS OF CYTOKINES WITH GLYCOCONJUGATES

Elwira Lisowska
Ludwika Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wroclaw

Cytokines are low-molecular mass secreted proteins (frequently glycosylated) that control cell proliferation and differentiation. They form a
regulatory network mediating many biological processes. Cytokines react with cells via specific receptors and induce signal transduction pathways
in target cells.

In addition to receptor-binding activity several cytokines were reported to interact with glycoproteins and glycolipids [1]. Many cytokines,
including growth factors and several interleukins, react with glycosaminoglycans. Uromodulin, which is an immunosuppressive glycoprotein, reacts
with IL-1, IL-2 and TNF and several lines of evidence were reported that these interactions occur via uromodulin glycans. Gangliosides also inhibit
cytokine-induced growth of target cells. It was shown that gangliosides which inhibit IL-2-stimulated cell growth are able to bind IL-2. Finally, human
erythrocyte glycophorin was shown to interact with IL-2 and to inhibit IL-2-stimulated target cell growth. The questions arise whether these interac-
tions (which may occur in vivo) represent lectin-like properties of cytokines and whether they have any biological significance.

Some interactions of cytokines with glycoconjugates can be shown only under selected experimental conditions. This finding and interac-
tion of one cytokine with several glycoconjugates of different structures suggest that in some cases the binding does not reflect lectin-like properties
of cytokines. For example, we have found that IL-2 did not bind to human erythrocytes and to glycophorin A (GPA)-coated plates, but bound to GPA
in solution. This binding was not significantly affected by modifications of the carbohydrate moiety of GPA and seemed to be dependent on the
hydrophobic portion of GPA molecule. However, reaction of IL-2 with Man5 and Man6 (but not with Man9) oligomannosyl N-glycans was well
documented, independently by Sherblom et a/.[2] and Zanetta et a/.[3J. This suggests that IL-2 recognizes these structures in uromodulin. Fukushi-
ma et al. [4] reported in turn that IL-1 shows specificity for mannose 6-phophate (component of the GPI anchor) and reacts with uromodulin and
other GPI anchor-containing proteins via this residue.

The biological significance of the interaction of cytokines with glycoconjugates is largely unknown. Recently, Zanetta et al. [1,3] presented
an evidence that IL-2 acts as bifunctional molecule which binds to its receptor and to Man5.6 N-glycan of another cell membrane component
belonging to the TCR complex. The authors hypothesize that the expression of the biological activity of the cytokine relies on both, its receptor- and
carbohydrate-binding which allows the association of the cytokine receptor with comlexes comprising the specific kinase involved in receptor
phosphorylation and in specific signal transduction. Independently, whether this hypothesis will be confrimed or not, the existing data suggest that
glycoconjugates (ubiquitous on the cell surfaces and in the soluble form) may modulate distribution and functions of cytokines.

[1] Zanetta J.P., S c i o r l , Wantyghem J., Wermuth C, Aubery M., Strecker G. and Michalski J.C. Histol. Histopathol. 11, 1101-8, 1996.
[2] Sherblom A.P., Sathyamoorthy N., Decker J.M. and Muchmore A.V. J. Immunol. 143, 939-944, 1989.
[3] Zanetta J.P., Alonso C. and Michalski J.C. Biochem J. 318, 49-53, 1996
[4] Fukushima K., Hara-Kuge S., Ohkura T, Seko A., Ideo H., Inazu T. and Yamashita K. J. Biol. Chem. 272, 10579-84, 1997.
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A-05
ISOLATION, STRUCTURAL IDENTIFICATION, AND BIOLOGICAL PROPERTIES OF MILK OUGOSACCHARIDES.

Roger W. Jeanloz
Harvard Medical School, Shriver Center, Waltham, MA 02254, USA

The history of the isolation and structural identification of human milk oligosaccharides will be briefly reviewed, as well as recent
methods of purification and structural identification. The role of human milk oligosaccharides in the protection of the newborn against microbial
infection will be discussed, and the composition and proportions of oligosaccharides from human milk will be compared to those from milk of
other mammals.

A-06
IN COMPARISON TO PROGENITOR PLATELETS, MICROPARTICLES ARE DEFICIENT IN Gplb, Gplb-DERIVED
CARBOHYDRATES, GLYCEROPHOSPHOLIPIDES, GLYCOSPHINGOLIPIDS, AND CERAMIDES

Ewa Zdebska1. Jolanta Woźniak2, Alekaendra Dzieciątkowska3, Robert Ziętek1, Jerzy Kościelak1

'Department of Biochemistry; department of Physiology; 3Depatrment of Blood Transfusion, Institute of Hematology and Blood Transfusion,
Warsaw, Poland

Activated blood platelets shed microparticles with procoagulant activity that probably participate in normal hemostasis. We have isola-
ted spontaneously formed microparticles from human blood and analysed them for ultrastructure, antigenic profile, and biochemical composi-
tion. In transmission electron microscopy microparticles appeared as regular vesicles with a mean diameter of 300 nm (50-600 nm). In flow
cytometry almost all microparticles reacted withfluorescein isothiocyanate (FITC) labeled antibody to" platelet giycoprotein complex llb-llla
(Gpllb-llla) and with FITC-annexin V but only 40-50% of microparticles reacted with FITC-antibody to platelet giycoprotein Ib (Gplb). The latter
result was confirmed by double labeling of microparticles with FITC-antibody to Gpllb-llla and phycoerythrin (PE) labeled antibody to Gplb.
Large microparticles reacted better with anti-Gplb than the small ones. A decreased level of Gplb was also demonstrated by SDS polyacrylamide
gel electrophoresis of microparticles. Compositional studies indicated, that in terms of cholesterol and protein contents, microparticles resem-
bled platelets rather than platelet membranes as previously thought. They are, however, deficient in certain components. Thus, in comparison to
platelets, microparticles had reduced contents of sialic acid (by 56.4%), galactosamine (by 48.2%), glucosamine (by 22.4%), galactose (by 8%)
and fucose (by 21.6%). Mannose content was increased by 11.8%. Total phospholipids in rnicroplatelets were lower by 17.8%. Glycerophospho-
lipids only were affected with phosphatidylserine being decreased as much as by 43.2%. Neutral glycosphingolipids, gangliosides and ceramides
in microparticles were reduced by half.

We conclude that the biochemical compositoan of microparticles probably reflects previous activation of progenitor platelets.
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A-07
PURIFICATION AND CHARACTERIZATION OF GDP-L-FUC:N-ACETYL p-D-GLUCOSAMINIDE <xl->6FUCOSYLTRANS-
FERASE FROM HUMAN BLOOD PLATELETS

Joanna Kamińska'. Mary Catherine Glick2, and Jerzy Kościelak1

'Department of Biochemistry, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Warsaw, Poland; department of Pediatrics, School of Modicine,
University of Pennsylvania and The Joseph Stokes Jr. Research Institute, The Children's Hospital of Philadelphia, Pennsylvania

a-6-L-Fucosyltransferase (a1,6FucT; EC 2.4.1.68) from human platelets is an enzyme that is raleased into serum during coagulation of blood.
Total activity of al,6FucT in the serum is proportional to blood platelet concentration. In platelets, however, the enzyme activity is higher, the
lower is platelet concentration in blood. Molecular mechanism by which platelets acquire high activity of al,6FucT is unknown. It's been hypothe-
sized that this activity is a measure of ploidy level of megakaryocytes. In the present report al,6FucT was purified 100,000-fold. The purification
required three sequential chromatographic steps: chromatofocusing, affinity column on GnGn-Gp-CH-Sepharose, and gel filtration on Sephadex
G-200. The final preparation contained a protein that migrated as a single discrete band M r of 58,000 in SDS-PAGE under non-reducing condi-
tions, and as a single enzymatically active peak M r of 58,000 in gel filtration., Although the purified enzyme utilized the biantennary GnGn-Gp as
substrate, it was twice as active with the triantennary oligosaccharide when the Man a1,3 antenna was substituted with GlcNAcbl,4. On the other
hand the tetraantennary oligosaccharide was not a preferred substrate.The Km values for the substrate asialoagalactransferrin-glycopeptide, and
GDP-L-fucose were 29 and 28 mM, respectively. The optimum pH of the enzyme was 6.0. The activity of al,6FucT was abolished in the presence
of p-mercaptoethanol. Divalent cations such as Wig2* and Ca2ł activated, but Cu2ł, Zn2 t and Ni2* strongly inhibited the activity.
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B-O1
KLINICZNA PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW KOSTNYCH W MONITOROWANIU RESORPCJI I TWORZENIA KOŚCI

Roman S. Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej InstytutifPomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Warszawa

Poglądy na temat diagnostycznej przydatności markerów biochemicznych przechodzą stałe metamorfozy. Kwestionowana była zwłaszcza
nie tyle wartość naukowa i poznawcza prowadzonych oznaczeń ile ich przydatność diagnostyczna zwłaszcza w odniesieniu do indywidualnego
pacjenta.

W ciągu ostatnich lat opracowanie i wdrożenie nowej generacji markerów kostnych umożliwiło wnikliwszą i bardziej specyficzną ocenę
metabolizmu kostnego. Zastosowanie monoklonalnych przeciwciał alkalicznej fosfatazy kostnej, zmodyfikowane oznaczania osteokalcyny a także
propeptydów kolagenu spowodowało nie tylko wnikliwszą ocenę tempa kościotworzenia ale także zróżnicowanie oceny poszczególnych jego etapów.
Markery reserpcyjne dzięki wprowadzeniu oznaczeń produktów usieciowania kolagenu nie tylko w moczu ale także w surowicy zyskały na czułości.
Do arsenału metod fluorescencyjnych w tym zakresie dołączyły także metody radioimmunologiczne o wyższej specyficzności.
Obok stosowania markerów biochemicznych w diagnostyce indywidualnego pacjenta techniki te są coraz częściej wykorzystywane w monitorowaniu
postępów leczenia (zwłaszcza przy stosowaniu leków antyresorpcyjnych), w ocenie postępu choroby a także w przewidywaniu ryzyka złamań i ubytku
kości. Przy ocenie ubytku masy kostnej odpowiedź jest uzyskiwana już po 3- do 6-ciu tygodniach wobec 12 miesięcy niezbędnych w przypadku
stosowania w tym celu badart densytometrycznych.
Wyższa czułość i specyficzność wdrożonych badań wskazuje na dokonujący się przełom.
Należy mieć nadzieję, że dokonujący się dynamiczny postęp metodyczny zaowocuje także szerszym ich zastosowaniem praktycznym w klinice ludz-
kiej.

B-02
PRÓBA ZASTOSOWANIA MARKERÓW METABOLIZMU KOSTNEGO, DO PROGNOZOWANIA SZYBKOŚCI UTRATY MASY
KOSTNEJ

Łukaszkiewicz J1., Marowska J1., Prószyńska K'., Bielecka U., Korczyk P2., Hoszowski K2., Lorenc R1.
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, 04-736 Warszawal, Centralny Szpital Kolejowy, II Oddział
Wewnętrzny, 03-737 Warszawa2

Zgodnie z aktualnymi poglądami dotyczącymi profilaktyki i leczenia osteoporozy uzgodnionymi na konferencjach w Denver i Amsterdamie,
jednym z najważniejszych kryteriów oceny zagfożeń wynikających z osteoporozy jest oszacowanie ryzyka wystąpienia złamania. Prawdopodobieństwo
to w głównej mierze określają trzy czynniki: 1. wiek pacjentki, 2. gęstość minerału kostnego (BMD), 3. tempo ubytku masy kostnej. O ile pierwsze dwa
z wymienionych parametrów są łatwe do ustalenia, o tyle określenie tempa ubytku masy kostnej napotyka na trudności. Ze względu na błąd pomiaru,
dla pewnego określenia tego parametru densytometryczną metodą pomiaru BMD potrzebny jest czas od 1 do 2 lat. Z kolei metody radiochemiczne
polegające na pomiarach radioaktywności szkieletu po podaniu znakowanych izotopowo związków metabolizowanych przez kość, czy też skrócenie
bazy czasowej pomiarów densytometrycznych mają ograniczony potencjał diagnostyczny.

Z danych literaturowych wiadomo, że wśród populacji kobiet postmenopauzalnych istnieje subpopulacja o przyspieszonej utracie masy
kostnej (FBL - fast bone losers). Stanowi ona około 1/3 całej populacji, przy czym należące do niej kobiety charakteryzują się szybkością utraty masy
kostnej powyżej 3% rocznie (przy średniej populacyjnej ok. 1,5%), niższą masą ciała, oraz podwyższonym obrotem kostnym.

Ze względu na dużą potencjalną przydatność diagnostyczną, posiadania możliwości łatwego zakwalifikowania danej pacjentki do grupy FBL,
podjęto próbę wyodrębnienia takiej subpopulacji wśród kobiet postmenopauzalnych, na podstawie ich cech biochemicznych i antropologicznych,
oraz opracowania łatwego w użyciu modelu umożliwiającego zaliczenie pacjentki do tej grupy ryzyka.

Materiał do badań stanowiła grupa 120 kobiet postmenopauzalnych (ośr. wieku ok.65 lat), których parametry biochemiczne charakteryzujące
przemianę kostną (stężenia markerów obrotu kostnego) poddano analizie statystycznej ukierunkowanej na wykrywanie odrębnych grup w całej'
populacji (Cluster Analysis). W efekcie otrzymano podział badanej grupy na dwie podgrupy, z których mniejsza (n=39) posiadała znacząco wyższe
wartości stężeń wszystkich badanych markerów obrotu kostnego świadczące o podwyższonym obrocie kostnym, oraz znacząco niższą masę ciała. Z
kolei zależność pomiędzy przynależnością do grupy o podwyższonym obrocie kostnym a stężeniami poszczególnych markerów obrotu kostnego
badano metoda regresji logistycznej (Logistic Regression). Stwierdzono, że dobrą kwalifikację pacjentów do grupy o podwyższonym obrocie kostnym
uzyskać można przy zastosowaniu pomiaru stężenia osteokalcyny (BGP) w surowicy krwi i usieciowanego N-końcowego telopeptydu prokolagenu I
(Ntx) w moczu, w przeliczeniu na kreatyninę. Otrzymano wzór: Z=exp(12,847-0,113*X-0,198*Y)/(1+exp(12,847-0,113*X-0,198*Y)), gdzie X -
stężenie NTX w moczu/kreatyninę; Y - stężenie BGP w surowicy krwi. Wartość Z poniżej 0,5 świadczy o przynależności danej pacjentki do subpopulacji
o szybkim obrocie kostnym, a powyżej 0,5 do reszty populacji. Przynależność pacjentki do grupy o szybkim obrocie kostnym można określić z
prawdopodobieństwem ok. 82%.

Przyjęcie tego rodzaju model kwalifikacji pacjentów do grupy zagrożonej szybką utratą masy kostnej, może mieć duże znaczenie w
określaniu ryzyka złamań osteoporotycznych, chociaż wydaje się wskazanym potwierdzenie go poprzez określenie rzeczywistego spadku masy
kostnej u poszczególnych pacjentek, w drodze odległych w czasie badań densytometrycznych.
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B-03
ZNACZENIE WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH W DIAGNOSTYCE OSTEOPOROZY U DZIECI

Danuta Chlebna-Sokół, Anna Sikora. Elżbieta Loba-Jakubowska, Michał Bujnowski, Henryka Brózik
Klinika Propedeutyki Pediatrii Instytutu Pediatrii AM w Lodzi
Kierownik Kliniki: dr hab.med. D. Chlebna-Sokół

Podstawowe znaczenie w diagnostyce osteoporozy ( OP ) mają badania densytometryczne - pomiary gęstości mineralnej kośćca. Nato-
miast stosowane powszechnie, biochemiczne markery obrotu kostnego są niejednokrotnie prawidłowe. Szczególnie często jest to spotykane w
okresie intensywnego wzrastania, co może mieć także przyczynę w braku właściwych, uwzględniających różnice rozwojowe, wartości referencyjnych.

Celem pracy była ocena przydatności niektórych wskaźników gospodarki wapniowo-fosforanowej w diagnostyce OP u dzieci. Badaniami
objęto 28 dzieci w wieku od 5-19 lat, w tym 16 dziewcząt i 12 chłopców. W tej grupie u 6 dzieci rozpoznano samoistną osteoporozę młodzieńczą
(dziecięcą), 13 było chorych na młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, 2 - na wrodzoną łamliwość kości (typu I ) , a u pozostałych OP występo-
wała w przebiegu rożnych chorób - jako wtórna ( w tym posteroidowa ).

U wszystkich pacjentów określono gęstość mineralną kośćca ( BMD ) metodą DEXA w programie „total" i „spine". Osteoporozę rozpozna-
wano wówczas, gdy BMD wyliczona, jako Z-score, była niższa od -2,00. Wśród badań biochemicznych oznaczono: stężenie wapnia, magnezu
i fosforu nieorganicznego w surowicy krwi oraz wydalanie tych jonów z moczem. Oznaczano również aktywność fosfatazy zasadowej całkowitą
i izoenzymu kostnego metodą elektroforezy na agarozie po inkubacji z neurominidazą oraz aktywność parathormonu ( PTH ) metodą radioimmuno-
metryczną, a także stężenie 25 OHD metodą radiokompetycyjną. Oprócz tego określono wydalanie hydroksyproliny całkowitej (HP) z moczem,
metodą kolorymetryczną opracowaną przez Prockopa i Udenfrienda w modyfikacji Kiviriko. Oznaczono wydalanie hyroksyproliny na /mz/dobę oraz
wskaźnik hydroksyprolinowo-kreatyninowy dla których są opracowane wartości referencyjne dla populacji dziecięcej regionu łódzkiego. Wyliczono
korelacje między wartościami BMD a biochemicznymi z wykorzystaniem współczynnika korelacji liniowej Pearsona.

Na podstawie badań przeprowadzonych u dzieci z rozpoznaną (klinicznie i densytometrycznie) osteoporozą stwierdzono szereg odchyleń
w zakresie prawidłowych wartości wskaźników biochemicznych. Wykazano m.in.: zwiększone wydalanie HP z moczem u 50,0% dzieci i hiperkalciurię
u 14,3 %; obniżone stężenie 250HD w surowicy występowało u 28,6% badanych, obniżone stężenie PTH u 60,7% i hiperfosfatemia u 53,6% dzieci
zOP.

Wydaje się, że największe praktyczne znaczenie, wśród wykonywanych w pracy badań, ma ocena wydalania HP z moczem. Stwierdzono
ujemną korelację pomiędzy BMD a wskaźnikami wydalania HP. Znamiennie wyższe wydalanie hydroksyproliny dowodzić może wzmożonego rozpadu
kolagenu w wyniku nasilenia procesów resorpcyjnych w kośćcu.

B-04
BIOLOGICZNA ZMIENNOŚĆ WYDALANIA Z MOCZEM PIRYDYNOUNYI DEOKSYPIRYDYNOLINY U DZIECI:
IMPLIKACJE KLINICZNE

Joanna Marowska. Maria Kobylińska, Roman S. Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa - Międzylesie

Potencjalne zastosowania biochemicznych markerów obrotu metabolicznego kości u dzieci obejmują identyfikację pacjentów z nieprawidło-
wym tempem resorpcji lub kościotworzenia, ocenę skutków leczenia oraz wczesne przewidywanie reakcji wzrostowej na terapię hormonem wzrostu.
Kliniczna przydatność markerów u indywidualnych pacjentów jest jednak uzależniona od ich całkowitej (analitycznej i biologicznej) zmienności.
Znajomość rozmiarów tej zmienności powinna być podstawą decyzji o wykorzystaniu markerów do określonych celów klinicznych, jak też podstawą
racjonalnej interpretacji uzyskanych wyników. Z tego względu celem pracy było zbadanie trzech komponent zmienności wydalania z moczem pirydy-
noliny (PYR) i deoksypirydynoliny (DPYR): wewnątrzoznaczeniowej zmienności analitycznej oraz wewnątrz- i międzyosobniczej zmienności biolo-
gicznej.

Komponenty zmienności wydalania PYR i DPYR z moczem oceniano w pierwszych porannych zbiórkach moczu, powtarzanych czterokrot-
nie (w odstępach jednotygodniowych) u 10 zdrowych dzieci (5 dziewczynek i 5 chłopców w wieku 4 - 9 lat), a także w zbiórkach moczu, uzyskiwanych
w ciągu trzech kolejnych dni od 10 dziewczynek w wieku 4 - 7 lat. PYR i DPYR oznaczano w duplikatach metodą wysokosprawnej chromatografii
cieczowej (HPLC) z fluorymetryczną detekcją, po uprzedniej hydrolizie i wstępnym oczyszczeniu na celulozie CF1. Wszystkie próbki analizowano w
ramach jednego testu, co pozwoliło na wyeliminowanie międzyoznaczeniowej zmienności analitycznej.

Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia krytycznej różnicy (najmniejszej znamiennej różnicy między seryjnymi pomiarami przy p<0,05),
indeksu indywidualności (stosunku zmienności wewnątrzosobniczej do międzyosobniczej), którego wartość determinuje kliniczną użyteczność kla-
sycznych przedziałów referencyjnych, a także liczby próbek, wymaganych do określenia prawdziwej wartości średniej (poziomu homeostazy) u
indywidualnego pacjenta z błędem ±5%.

Ze względu na znaczny stopień indywidualności wydalania PYR i DPYR z moczem u dzieci stwierdzono ograniczoną przydatność konwen-
cjonalnych wartości referencyjnych do wykrywania patologicznych zmian resorpcji kości u pojedynczych pacjentów pediatrycznych. Duża zmienność
biologiczna markera wskazuje także, że pojedynczy pomiar PYR i DPYR może nie odzwierciedlać w sposób dostatecznie wiarygodny rzeczywistego
poziomu homeostazy resorpcji kości.
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B-05
UDZIAŁ CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH W OSTEOPOROZIE

Łukaszkiewicz J.. Klocińska K., Lorenc R.
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, 04-736 Warszawa

Osteoporoza stanowi powszechny problem zdrowotny w krajach wysoko - rozwiniętych. Zagrożonych jest nią powyżej 1/4 populacji kobiet
i 1/10 populacji mężczyzn. Osteoporoza związana jest z niską masą kostną, która będąc jej czynnikiem determinującym może być mierzona i przed-
stawiana jako gęstość minerału kostnego - BMD (bone mineral density). Wiadomo również, że za 75 - do 80% zmienności międzyosobniczej BMD,
odpowiedzialne są czynniki genetyczne

Udział czynnika genetycznego w osteoporozie bada się poprzez określanie sprzężeń naturalnych wariantów allelicznych tzw. „genów kandy-
datów" z BMD w wybranych populacjach ludzkich. Do grupy tej należą geny kodujące białka regulujące działanie osteoklastów i osteoblastów
(cytokiny), białka strukturalne macierzy kostnej, czy też receptory wrażliwe na regulatory metabolizmu kostnego.

Ze względu na duże zaangażowanie w utrzymanie homeostazy mineralnej organizmu a co za tym idzie wpływu na metabolizm kostny,
dotychczas najczęściej badany był gen kodujący receptor (VDR) aktywnej formy witaminy D (1,25-dwuhydroksywitaminy D). Gen ten w okolicy
regionu 3'UTR, posiada miejsca rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne Apal, Bsml i Taql. Obecność miejsca restrykcyjnego oznaczana jest małą
literą alfabetu: a, b, t, a jego brak dużą literą: A, B, T. Obecnie znane są wyniki szeregu prac, w których wykazano istnienie sprzężenia pomiędzy
genotypem VDR a gęstością minerału kostnego. Znaczna część tych prac wskazywała na homozygotę bb (ew. TT), jako na genotyp związany z wyższą
masą kostną niż pozostałe kombinacje alleliczne. Chociaż zasada ta sprawdziła się dla różnych grup wiekowych, populacji oraz rodzajów parametrów
związanych z metabolizmem kostnym, to istnieje szereg prac wskazujących na odwrotne zależności lub też ich całkowity brak.

Dla rozstrzygnięcia tego problemu zastosowano dokładniejsze określenie genotypu (trawienie trzema restryktazami na raz), co dało 5
wariantów allelicznych, tworzących 12 możliwych genotypów VDR. Jednak badania wykonane w Rotterdamie na grupie liczącej blisko 2000 osób nie
przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia (być może ze względu na maskujący wpływ znacznego spożycia wapnia). Badania powtórzono tą samą
techniką w populacji warszawskiej (78 mężczyzn śr. wiek 67,4 lat i 104 kobiety śr. wiek 64,7 lat), stwierdzając przy znacznie niższym zaopatrzeniu w
wapń, znaczące różnice w BMD w rejonie stawu biodrowego pomiędzy poszczególnymi genotypami VDR. Wykazano również, że stan zaopatrzenia w
witaminę D (stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi) również wykazuje znaczącą zmienność w zależności od genotypu, przy czym najniższe
wartości występowały w przypadku genotypu z najniższą wartością BMD.

Jedną z możliwych interpretacji rozbieżności dotyczących powiązań BMD z genotypem VDR, jest założenie, że badany gen położony jest na
swoim chromosomie (12q) w pobliżu innego genu („X") znacznie ściślej włączonego w metabolizm kostny. Rzadko występujące rekombinacje w
odcinku pomiędzy nimi, powodowały by powstawanie populacji o przeciwnych, pozornych sprzężeniach genotypu VDR z masą kostną, a także
populacji mieszanych wykazujących statystyczny brak sprzężenia.

Ze względu na dużą potencjalną wartość diagnostyczną posiadania ewentualnego „markera genetycznego" wskazującego na predyspozycje
do niskiej masy kostnej i umożliwiającego odpowiednio wczesne wdrożenie procedur profilaktycznych i leczniczych, prowadzenie dalszych badań w
tym kierunku wydaje się bardzo celowe. Oprócz genu kodującego VDR, znaczną potencjalną wartość diagnostyczną posiadają geny kodujące białka
strukturalne kości, jak np. kolagenu typu I.

B-06
WSTĘPNA ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA WARIANTÓW POUMORFICZNYCH GENU KODUJĄCEGO
RECEPTOR WITAMINY D, W POPULACJI POLSKIEJ

Kłócińska K'. Łukaszkiewicz J1., Korczyk P2., Hoszowski K2., Lorenc R1.
Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, 04-736 Warszawa', Centralny Szpital Kolejowy, II Oddział
Wewnętrzny, 03-737 Warszawa2

Osteoporoza jest szeroko rozpowszechnionym schorzeniem, którego najpoważniejsza konsekwencją są złamania osteoporotyczne. Lecze-
nie ich jest procesem trudnym i kosztownym, a śmiertelność (szczególnie po złamaniu szyjki kości udowej) sięga 20%. Zatem wśród innych czynni-
ków ryzyka, poszukuje się „markera genetycznego", który mógłby pozwolić na wczesne wykrycie wrodzonej skłonności do posiadania niskiej masy
kostnej, a co za tym idzie do osteoporozy.

Najbardziej popularnym obiektem badań w tej dziedzinie, jest gen kodujący receptor aktywnej formy witaminy D (VDR), którego genotyp
będący efektem naturalnego polimorfizmu w rejonie 3»UTR , może być w niektórych populacjach ludzkich sprzężony z masą kostną. Ponieważ w
warunkach polskich brak jest danych dotyczących genetycznego podłoża osteoporozy, celem pracy było uzyskanie wstępnych informacji o ewentu-
alnych sprzężeniach genu VDR z masa kostną.

Materiał do badań stanowiła grupa mężczyzn (śr. wiek 67,4 lat) i kobiet (śr. wiek 64,7 lat). Genotyp VDR badano po ekstrakcji DNA z białych
krwinek metoda fenolową i amplifikacji (PCR) odcinka (ok. 2,2 kb) genu VDR położonego w pobliżu 3»UTR. Układy alleliczne związane z naturalnym
polimorfizmem genu VDR, określano poddając amplifikowany odcinek trawieniu trzema enzymami restrykcyjnymi Apa I, Bsm I i Taq I. Obecność
miejsca ciętego przez dany enzym oznaczano małą literą alfabetu (a,b,t) a jego brak - dużą (A,B,T). Równoczesne zastosowanie trzech enzymów ,
umożliwia otrzymanie pięciu wariantów allelicznych genu VDR, a to z kolei oznaczenie 12 genotypów.

Wykazano istnienie znamiennych różnic w średnich wartościach gęstości minerału kostnego (BMD) mierzonych w obrębie stawu biodrowe-
go (szyjka, krętarz, tr. Warda), korygowanych na płeć, wiek oraz BMI (parametr wiążący wzrost z masą ciała). Z kolei stężenie 25-hydroksywitaminy
D w surowicy krwi, będące miernikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D było najniższe, w grupie o najniższym BMD.

W podobnym badaniu przekrojowym wykonanym w Rotterdamie na 10 krotnie większej populacji (ok. 2000 osób, w podobnym wieku co w
populacji polskiej), nie wykazano znaczących różnic BMD pomiędzy poszczególnymi genotypami, co może być związane z e znacznie lepszą podażą
wapnia w warunkach holenderskich, maskującą różnice międzygenotypowe. Stwierdzono również, że frekwencje występowania poszczególnych
genotypów w populacji polskiej, zbliżone są dla określonych dla populacji holenderskiej, przy czym genotyp wykazujący w populacji polskiej najniż-
sze wartości BMD w rejonie stawu biodrowego, występuje z częstotliwością 3%.

Wydaje się, że podobne badania obejmujące również geny kodujące inne białka zaangażowane w metabolizm kostny a także białka struktu-
ralne macierzy kostnej (np. kolagen I), powinny być w Polsce kontynuowane, szczególnie wobec znanych problemów niskiej podaży wapnia, niskiego
zaopatrzenia w witaminę D i zagrożenia osteoporoza u ludzi starszych w populacji polskiej.
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B-07
WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA MINERALNĄ PRZEBUDOWĘ KOŚCI

Zygmunt Machoy, Iwona Noceń
Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Siatka krystaliczna hydroksyapatytu stwarza duże możliwości wymiany jej elementów. W odniesieniu do kości dotyczy to głównie pierwiast-
ków metalicznych i niemetalicznych, zaliczanych do makro- i mikroelementów. Przyjmując ogólny wzór hydroksyapatytu jako Ca10 (P04)6 (OH)2

można sądzić, że w wymianie składowych mogą uczestniczyć przede wszystkim metale jednowartościowe i dwuwartościowe. Jednak budowa krysta-
liczna daje większe możliwości przebudowy niż to wynika z reguły zgodności wartościowości pierwiastków i ich masy.

Celem pracy była ocena wpływu na skład mineralny kości zmieniających się w czasie i przestrzeni warunków środowiskowych.
Materiałem badawczym w niniejszej pracy były kości ludzkie i zwierzęce oraz ludzkie zęby. W nich oznaczano zawartość wybranych metali

metodą absorpcji atomowej, zawartości fosforanów metodą kolorymetryczną, a fluorków metodą potencjometryczną.
Pierwiastkami wbudowanymi do struktury krystalicznej hydroksyapatytu są te, które pochodzą z żywności i wody danego regionu, ze

skażonej atmosfery, uciążliwych warunków pracy oraz w wyniku wszczepiania protez zębowych i kostnych. W kościach występują także pierwiastki o
nieustalonej roli biologicznej, będące najczęściej zanieczyszczeniami środowiskowymi. Pierwiastki mineralne decydują o właściwościach kości. Zali-
cza się do nich: twardość, gęstość, łamliwość, sprężystość. Decydują one o krystalicznej strukturze i jej spoistości, a także o wymianie jonowej.
Jednym z najczęściej wymieniających się jonów jest jon fluorkowy.

Ostatnio zainteresowano się zmianami składu mineralnego kości pochodzących z wykopalisk archeologicznych, gdyż dostarczają one wielu
cennych informacji na temat życia społeczeństw w bardzo odległych od współczesności okresach historycznych. Dotyczą one także ówczesnych
preferencji żywieniowych, gdyż informują o schorzeniach nękających członków danej populacji, a nawet stylu życia i hierarchizacji ówczesnych
społeczeństw. W tym aspekcie ocena składu mineralnego kości ma znaczenie nie tylko dla nauk medycznych, ale również geochemicznych, antropo-
logicznych, archeologicznych, a nawet studiów dietetycznych.

Jak wynika z przeprowadzonych badań głównymi czynnikami umożliwiającymi sorpcję i wymianą jonową kości są: skażenia środowiska
pracy; środowiska naturalnego, a w przypadku kości z wykopalisk - czas przebywania kości w ziemi i skład chemiczny gleby.

B-08
ULTRADŹWIĘKOWE POMIARY KOŚCI PIĘTOWEJ U DZIECI I MŁODZIEŻY: FIZJOLOGIA I PATOLOGIA.

Maciej Jaworski, Roman S. Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Ilościowa metoda ultradźwiękowa (QUS) jest uważana za metodę uzupełniającą w badaniach kości u osób dorosłych. W badaniach u dzieci
i młodzieży jest stosowana w mniejszym zakresie. Celem pracy była próba przydatności metody QUS w pomiarach u dzieci zdrowych i u dzieci z
idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą (IJO) oraz z wrodzoną łamliwością kości (Ol).

Przebadano grupę 899 dzieci zdrowych obojga płci, w wieku 7-18 lat, ze szkół warszawskich oraz grupy 23 dzeci z Ol i 8 dzieci z IJO.
W badaniach wykorzystano aparat Achilles. W pomiarach u dzieci młodszych zastosowano podkładki pozycjonujące stopę dziecka w apara-

cie, tak aby wiązka ultradźwięków pokrywała się z centrum kości piętowej, oraz ogranicznik wiązki ultradźwiękowej zmniejszający jej średnicę, aby
pomiarem nie objąć tkanek miękkich. Aparat mierzy prędkość ultradźwięków (SOS, m/s) oraz szerokopasmowe tłumienie ultradźwięków (BUA,
dB/MHz). Na ich podstawie jest obliczany współczynnik sztywności Stiffness (%). Masę kostną oznaczono metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii
promieniowania rentgenowskiego (DEXA).

W badaniach u dzieci zdrowych zaobserwowano dynamiczniejszy przyrost parametrów SOS, BUA i Stiffness wraz z wiekiem u chłopców niż
u dziewcząt, przy podobnych wartościach wyjściowych w wieku 78 lat. W związku z tym w wieku 15-18 lat stwierdzono statystycznie znamienną
przewagę chłopców nad dziewczętami w wartościach BUA i Stiffness. Stwierdzono także istotne statystycznie dodatnie korelacje parametrów ultra-
dźwiękowych ze wzrostem, masą ciała i masą kostną oznaczoną metodą DEXA. W badaniach u dzieci z idiopatyczną osteoporozą młodzieńczą
i wrodzoną łamliwością kości zaobserwowano obniżenie wartości SOS, BUA i Stiffness w porównaniu do równowiekowej grupy odniesienia tej samej
płci. Stwierdzono, że obniżenie parametrów ultradźwiękowych jest podobnie nasilone jak obniżenie masy kostnej w obrębie kręgów lędźwiowych
i całego szkieletu.

Uważamy, że wzrost prędkości ultradźwięków, szerokopasmowego tłumienia ultradźwięków w kości piętowej i współczynnika sztywności
Stiffness wraz z wiekiem oraz ich związek z masą kostną odzwierciedlają rozwój i konsolidację szkieletu u dzieci i młodzieży; szerokopasmowe
tłumienie ultradźwięków i współczynnik sztywności Stiffness dokumentują różnice płciowe w rozwoju kośćca u młodzieży; dynamika przyrostu
prędkości ultradźwięków, szerokopasmowego tłumienia ultradźwięków i współczynnika sztywności Stiffness z wiekiem potwierdza szybszy przyrost
masy kostnej u chłopców niż u dziewcząt; obniżenie wartości SOS, BUA i Stiffness dokumentuje patologie kostne takie jak idiopatyczną osteoporozą
młodzieńcza i wrodzona łamliwość kości.
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B-09
KOŚĆ ŚRODOWISKIEM ROZWOJU MOLA TINEOLA BISELUELLA HUM.

Barbara Dołęgowska, Zygmunt Machoy
Zakład Chemii i Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Tineola biselliella Hum. jest pospolitym gatunkiem mola uszkadzającym głównie futra i tkaniny wełniane. Charakteryzuje się rozwojem
ciągłym. Przechodzi przeobrażenie zupełne. Larwa zwana gąsienicą jest kształtu robakowatego o gryzącym aparacie gębowym, ma kilka prostych
oczek, trzy pary nóg tułowiowych i pięć par nóg odwłokowych. Poczwarka jest nieruchoma w kokonie. Gąsienice rozwijają się kosztem produktów
pochodzenia zwierzęcego (włosy, sierść itp.). Chemiczne przetwarzanie pokarmów w przewodzie pokarmowym owadów polega przede wszystkim na
hydrolizie białek, tłuszczów i węglowodanów. Główne enzymy trawienne to: proteazy, lipazy i karbohydrazy. Poza wymienionymi trzema grupami
enzymów trawiennych mogą występować także specjalne enzymy wówczas, gdy pokarm składa się z takich substancji jak błonnik, wosk, substancje
rogowe (keratyna), włosy i inne. W przypadku badanego gatunku mola należy przypuszczać, iż kość jest dla niego źródłem substancji niezbędnych
dla jego rozwoju i rozmnażania.

Kości zwierzyny płowej z odstrzałów myśliwskich przechowywano w ciemnym i suchym pomieszczeniu w pojemnikach zabezpieczonych
foliowymi workami. Po kilku miesiącach przechowywania stwierdzono w nich obecność wszystkich stadiów rozwojowych moli. Posługując się lupą
i mikroskopem oznaczono gatunek owada żerującego na kościach zwierząt. Na podstawie szeregu cech systematycznych zaliczono badane mole do
gromady: owady (Insecta), podgromady: owady uskrzydlone (Pterygota), rzędu: motyle, czyli łuskoskrzydłe (Lępidoptera), podrzędu: Hetemneura,
serii: Protoheterocera, rodziny: molowate (Tineidae) i gatunku: mól włosienniczek (Tineola biselliella Hum.). Kolagen jest prawdopodobnie substan-
cją białkową wykorzystywaną przez tego owada. Musiał on, na drodze ewolucji, odpowiednio dostosować swój zestaw enzymów trawiennych do
rodzaju spożywanego pokarmu. Degradacja kolagenu polega na rozpadzie jego cząsteczek pod wpływem swoistych kolagenaz lub niespecyficznych
proteaz kolagenolitycznych. Kolagenazy powodują degradację helikalnych fragmentów cząsteczek kolagenu. Fragmenty te ulegają dalszej degradacji
pod wpływem żelatynazy i peptydazy kolagenowej. Nieswoiste proteazy prowadzą do przemiany nierozpuszczalnych struktur kolagenowych w roz-
puszczalne. Owady zaskakują swoimi możliwościami przystosowawczymi do zmieniających się warunków środowiska. Są mistrzami walki o prze-
trwanie, czym niejednokrotnie sprawiają człowiekowi wiele problemów. Obecnie znane są przypadki żerowania moli na sztucznych futrach, tkaninach
z włókien syntetycznych itp. Istnieje także gatunek mola, który związał swój cykl rozwojowy z kością - jest to Tineola biselliella Hum.
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C-O1
WYDZIELNICZA FUNKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Zdzisław Kochan
Katedra Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, Dębinki 1

Powszechnie uważa się, że homeostaza zasobów energetycznych organizmu jest regulowana przez podwzgórze. Uproszczony model tej
regulacji zakłada istnienie ośrodka sytości iośrodka głodu. Odkrycie leptyny jako obwodowego sygnału informującego mózg o zasobach energetycz-
nych organizmu oraz odkrycie szeregu nowych pośredników w przekazywaniu sygnału np. oreksyn, przyczyniło się do lepszego wyjaśnienia mecha-
nizmów regulacji masy ciała.

Gen leptyny (gen ob) ulega ekspresji wyłącznie w tkance tłuszczowej. Powstający propeptyd zawiera sekwencję sygnałową kierującą to
białko na zewnątrz komórki. Krążąca we krwi leptyna dociera do podwzgórza, gdzie działa na swoisty receptor (produkt genu db umyszy). Pierwszym
poznanym oraz najlepiej określonym efektem działania leptyny na podwzgórze jest spadek ekspresji genu neuropeptydu Y, co prowadzi do obniżenia
łaknienia itym samym do zmniejszenia ilości spożytego pokarmu.

Poziom leptyny we krwi ludzi zdrowych jest wprost proporcjonalny do stężenia insuliny oraz masy ciała i wzrasta u ludzi otyłych. Ekspery-
menty przeprowadzone na zwierzętach dowodzą, że wydzielanie leptyny rośnie pod wpływem diety bogatej w węglowodany i maleje w czasie głodu.
Głodzenie prowadzi do utraty masy ciała (masy tkanki tłuszczowej), a w konsekwencji do zmniejszonej produkcji i sekrecji leptyny do krwi. Niskie
stężenie leptyny w podwzgórzu powoduje wzrost stężenia neuropeptyduY. Następujący później wzrost łaknienia i ograniczenie wydatku energetycz-
nego umożliwia odbudowę masy tkanki tłuszczowej. Natomiast stan dobrego odżywienia i duża ilość energii zmagazynowanej w tkance tłuszczowej
wywołuje wzrost syntezy i wydzielania leptyny, która powoduje spadek syntezy neuropeptydu Y i wzrost syntezy melanokortyny (MSH) w podwzgó-
rzu, a w konsekwencji spadek spożycia pokarmów.

Odkrycie leptyny stawia w nowym świetle rolę tkanki tłuszczowej. Tkanka ta traktowana przez wiele lat jako magazyn energii zapasowej,
staje się w obliczu najnowszych badań tkanką odgrywającą ważną rolę w regulacji metabolizmu całego organizmu. Warto wspomnieć, że oprócz
leptyny, produkowane i wydzielane przez tkankę tłuszczową są także inne substancje, jak np. adypsyna i TNFa .

C-02
ZMIANY EKSPRESJI GENÓW ENZYMÓW LIPOGENETYCZNYCH W TKANCE TŁUSZCZOWEJ SZCZURA PODDANEGO
CYKLICZNEMU GŁODZENIU-KARMIENIU

Joanna Karbowska, Zdzisław Kochan, Julian Świerczyński
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku, Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

Z doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że ilość i rodzaj spożywanej diety wpływają na metabolizm lipidów. Pod wpływem
diety zmienia się zarówno synteza kwasów tłuszczowych, jak i aktywności enzymów lipogenetycznych oraz odpowiednio szybkość lipogenezy.
U szczurów poddanych cyklom głodzenia-karmienia (3 dni głodzenia, a następnie 3 dni karmienia) zaobserwowano znaczny wzrost aktywności
enzymów lipogenetycznych w wątrobie i w tkance tłuszczowej. Główną rolę w lipogenezie de novo u ssaków odgrywa syntaza kwasów tłuszczowych.
Aktywność tego enzymu ulega istotnym zmianom w tkance tłuszczowej zwierząt poddanych cyklicznemu głodzeniu-karmieniu. Regulacja syntezy
syntazy kwasów tłuszczowych jest zależna od insuliny i zachodzi już na poziomie transkrypcji, dzięki obecności sekwencji określanej jako „insulin
response sequence".

W celu zbadania zmian poziomu mRNA syntazy kwasów tłuszczowych, enzymu jabłczanowego i leptyny szczury rasy Wistar poddano 8
cyklom głodzenia-karmienia. Każdy cykl składał się z 3 dni głodzenia i 3 dni następującego po nim karmienia. Następnie wyizolowano całkowity
komórkowy RNA z tkanki tłuszczowej. Po przeniesieniu RNA na membranę metodą Northern blot przeprowadzono hybrydyzację komórkowego RNA
związanego z membraną z sondami oligonukleotydowymi specyficznymi dla syntazy kwasów tłuszczowych, enzymu jabłczanowego i leptyny. Pozwoliło
to na wykrycie poszukiwanych mRNA w całkowitym, komórkowym RNA oraz na ocenę zmian ich ilości w stosunku do kontroli (RNA wyizolowane z
tkanki tłuszczowej szczurów kontrolnych).

Po 8 cyklach głodzenia-karmienia stwierdzono wzrost stężenia mRNA syntazy kwasów tłuszczowych, enzymu jabłczanowego i leptyny.
Otrzymane wyniki wskazują, że pod wpływem cyklicznego głodzenia-karmienia dochodzi do zmian na etapie transkrypcji genów syntazy

kwasów tłuszczowych (kluczowego enzymu lipogenetycznego), enzymu (abłczanowego (dostarczającego równoważników redukcyjnych dla procesu
lipogenezy) oraz"genu ob. Sugeruje to, że cyklicznemu głodzeniu-karmieniu towarzyszą zmiany w aktywności lipogenetycznej oraz zmiany w aktywności
wydzielniczej tkanki tłuszczowej.
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C-03
WPŁYW SPECYFICZNYCH INHIBITORÓW I AKTYWATORÓW CYTOCHROMU P450 CYP4A1 NA POZIOM SYNTEZY
FOSFATYDYLOETANOLOAMINY W BŁONACH ENOOPLAZMATYCZNEGO RETIKULUM WĄTROBY SZCZURA

Jacek Lenart, Sławomir Pikuła
Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Jedną z dróg biosyntezy fosfatydyloetanoloaminy (PE) w błonach endoplazmatycznego retikulum (ER) wątroby szczura jest reakcja wymia-
ny zasad, która przebiega w obecności jonów wapnia. Reakcja ta oprócz syntezy fosfatydyloseryny, jest odpowiedzialna za przerhodelowywanie
istniejących w błonie cząsteczek fosfolipidów i syntezę takich ich rodzajów molekularnych, które są niezbędne, by zapewnić optymalną aktywność
wielu białek błonowych, a wśród nich cytochromów P450. Cytochromy P450 z rodziny 4A (CYP4A) biorą udział w metabolizmie lipidów. Substratami
reakcji katalizowanych przez CYP4A są przede wszystkim kwasy tłuszczowe (laurynowy, palmitynowy, arachidonowy), a także prostaglandyny i
leukotrieny, zaś produktami odpowiednie hydroksypochodne wymienionych związków.

Ponieważ zaobserwowaliśmy wcześniej [ 1 ] , że po podaniu szczurom kwasu klofibrowego (CLA), związku wywołującego proliferację perok-
sysomów, w błonach ER hepatocytów wzrasta poziom PE, czemu towarzyszy kilkukrotny wzrost aktywności cytochromów P450 CYP4A, postanowi-
liśmy sprawdzić, czy w komórkach tych istnieje funkcjonalna współzależność pomiędzy syntezą PE w reakcji wymiany zasad a aktywnością izoformy
CYP4A1. W badaniach zastosowaliśmy specyficzny aktywator ( CLA) i inhibitor (kwas 10-undecynowy - 10-UDYA) tej izoformy cytochromu P450.
Błony ER izolowano z homogenatów wątroby szczurów, po dootrzewnowym podaniu zwierzętom CLA (w dawce 0,25 mg/g masy ciała) i 10-UDYA (w
dawce 0.025 mg/g masy ciała). Oba związki podawano albo oddzielnie (najpierw aktywator, a po 24 godzinach inhibitor, oraz w odwrotnej kolejności,
najpierw inhibitor, a po 24 godzinach aktywator), albo razem. W błonach ER mierzono aktywność CYP4A1 (co-hydroksylację kwasu laurynowego),
poziom ekspresji białka CYP4A1 (z zastosowaniem swoistych przeciwciał, i techniki Western blot) oraz poziom syntezy PE w reakcji wymiany zasad
(przy użyciu znakowanego izotopowo prekursora reakcji - etanoloaminy).

Kwas laurynowy jest znanym inhibitorem syntezy PE. Można zatem przypuszczać, że zaobserwowana przez nas wzmożona ekspresja i
towarzyszący jej wzrost aktywności CYP4A1 po podaniu CLA są odpowiedzialne za zmniejszenie stężenia kwasu laurynowego w wątrobie. Dodatko-
wo aktywacji ulega synteza rodzajów molekularnych PE zawierających reszty nienasyconych kwasów tłuszczowych; rodzaje te są znanymi aktywato-
rami cytochromu P450 CYP4A1. W odwrotnym przypadku, kiedy aktywność izoformy CYP4A1 była niska (po podaniu zwierzęciu inhibitora enzymu),
w komórkach wątroby wzrasta poziom kwasu laurynowego, co powoduje zahamowanie syntezy PE. Opisany mechanizm regulacji może mieć znacze-
nie w procesach transportu pęcherzykowego, przekazywania informacji w komórce, a także w ochronie komórki przed skutkami stresu oksydacyjne-
go i metabolicznego.

[1] Lenart, J., Komańska, I., Jasińska, R., Pikuła, S. (1998) Acta Biochim. Polon. 45,119-126.
Badania finansowane ze środków przyznanych przez Komitet Badań Naukowych na realizację projektu badawczego 4 P05A 057 13.

C-04
DŁUGOŁAŃCUCHOWE POLIPRENOLE I ICH FOSFORANY W TKANKACH ROŚLINNYCH.

Karolina Skorupińska. Małgorzata Szymańska, Ewa Świeżewska, Józefina Hertel i Tadeusz Chojnacki.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.

Poliprenole są to długołańcuchowe alkohole pierwszorzędowe zbudowane z kilku do kilkudziesięciu reszt izoprenowych. Występują przede
wszystkim u roślin i bakterii. Gromadzone są w chloroplastach i chromoplastach. Znaczące ich ilości wykryto również w błonach aparatu Golgiego.
W zielonych częściach roślin dochodzi do nagromadzenia znacznych ilości poliprenoli w formie wolnych alkoholi czy też estrów karboksylowych.
Zawartość poliprenoli sięga niekiedy kilku procent świeżej masy liści i rośnie szybko wraz z wiekiem liścia. Pod koniec okresu wegetacji akumulacja
poliprenoli jest największa po czym gwałtownie spada.

Poliprenole występują w tkankach jako mieszanina związków o charakterystycznym dla danego gatunku składzie tworząc „rodzinę" polipre-
noli. Techniką stosowaną najczęściej do analizy jakościowej i ilościowej jest HPLC (high performance liquid chromatography). Widma poliprenoli -
obrazy HPLC mieszanin poliprenoli pozwalają na łatwą identyfikację związków. Wieloletnie badania nad występowaniem alkoholi poliizoprenoido-
wych w przyrodzie pokazują, że widmo poliprenoli jest gatunkowo specyficzne i może stanowić podstawę do chemotaksonomicznej klasyfikacji
gatunków.

Celem przedstawionej pracy było zbadanie występowania długołańcuchowych poliprenoli u wybranych gatunków roślin z rodzaju Combre-
taceae i Verbenaceae oraz stwierdzenie obecności fosforanów poliprenoli u tych roślin.

Suche próbki roślin ekstrahowano, rozdzielano frakcje neutralnych i polarnych lipidów na kolumnie jonowymiennej, oczyszczono chroma-
tograficznie, i analizowano metodą TLC i HPLC.

Rośliny z rodzaju Combretaceae i Verbenaceae są interesującym przykładem występowania poliprenoli długołańcuchowych zbudowanych z
5 0 - 1 0 0 reszt izoprenowych. Wstępna charakterystyka kilku roślin z tego rodzaju pokazała, że rośliny te są zróżnicowane pod względem składu
poliprenolowego np : Combretum adenogonium z dominującymi prenolami -19, -20 i -31, Terminate laxiflora z dominującym prenolem -26, Termi-
nalia paniculata z dominującym prenolem -17, zawierała prenole 13-121.

U kilku roślin z rodzaju Combretaceae i Verbenaceae zbadano zawartość poliprenoli i fosforanów poliprenoli. Niewielką ilość fosforanów
poliprenoli znaleziono u Combretum adenogonium. Planowane jest potwierdzenie struktury tych związków za pomocą NMR. Aktualnie prowadzone
są próby izolacji większych ilości fosforanów poliprenoli z wybranych roślin.
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C-05
DETEKCJA, LOKALIZACJA I IDENTYFIKACJA NIEIZOPRENOIDOWYCH LIPIDÓW ALKILOREZORCYNOLOWYCH
SYNTEZOWANYCH PRZEZ SIEWKI ŻYTA

Luiza Deszcz, Arkadiusz Kozubek
Zakład Lipidów i Liposomów, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, ul Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Lipidy rezorcynolowe są grupą związków należących do nieizoprenoidowych lipidów fenolowych będących alkilowymi i alkenylowymi po-
chodnymi rezorcyny. Ich obecność wykryto w królestwie roślin (glony, mchy, porosty, rośliny wyższe), grzybów, u organizmów prokariotycznych
oraz w gąbkach morskich, jedynych przedstawicieli organizmów zwierzęcych. Do grupy lipidów fenolowych zalicza się aktywne biologicznie cząstecz-
ki pełniące funkcje antybiotyków, związki o działaniu antynowotworowym, immunosupresorowym, antypasożytniczym i antygrzybiczym. Wspólną
cechą poznanych lipidów rezorcynolowych wyizolowanych z roślin wyższych była ich stała lokalizacja w zewnętrznych warstwach owoców i nasion.

Poszukiwania potencjalnych fizjologicznych funkcji pełnionych przez lipidy rezorcynolowe w roślinach wyższych doprowadziły do przeło-
mowego wykrycia obecności lipidów rezorcynolowych również w młodych, rozwijających się intensywnie tkankach zbóż.

Stwierdzono, że już trzy dniowe siewki żyta są zdolne do produkcji lipidów fenolowych, a proces etiolacji wpływa stymulująco na intensyw-
ność tych procesów. Podobne zjawisko obserwuje się w hodowlach tkanek kallusowych zainicjowanych z dojrzałych zarodków żyta. Kallusy hodowa-
ne w ciemności syntezują więcej lipidów fenolowych niż te, rosnące przy stałym oświetleniu o natężeniu 7501x.

Wykazano również, że młode, ukorzenione siewki przeniesione na pożywkę MS wzbogaconą o mieszaninę, nasyconych homologów 5-n-
alkilorezorcynoli z ziaren żyta są zdolne do pobierania i transportu tych związków, przy czym proces ten przebiega efektywniej w warunkach świetl-
nych.

Próby zlokalizowania syntezy lub gromadzenia lipiów fenolowych wskazują w pierwszym rzędzie na chloroplasty oraz etioplasty szczególnie
bogate we frakcje badanych lipidów. Analiza dystrybucji tych związków wzdłuż etiolowanej, siedmiodniowej siewki żyta wykazała wyraźny gradient z
tendencją malejącą w częściach starszych czyli ku wierzchołkowi rośliny. Jednakże ilościowy rozkład lipidów fenolowych na jednostkę świeżej masy
poszczególnych części siewki okazał się być jednorodny.

Widma frakcji lipidów fenolowych uzyskane z ekstraktów z etiolowanych siewek żyta oczyszczonych metodą chromatografii cienkowar-
stwowej na żelu krzemionkowym, a następnie na płytkach RP, charakteryzują się dwoma maximami absorbancji światła przy X=276nm i X=282nm,
zgodnymi ze standardem (C15:0 AR). Analiza chemiczna GS-EI MS wykonana na oczyszczonych frakcjach lipidów fenolowych wykazała obecność
sześciu lipidów rezorcynolowych będących kolejnymi homologami C15:0 AR: C17:0, C19:0, C21:0, C23:0, C25:0 oraz ketorezorcynol (keto-AR).

C-06
UDZIAŁ LIPOPROTEIN O MAŁEJ GĘSTOŚCI W INICJACJI MIAŻDŻYCY

Jerzy Klimek
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Gdańsk

Mechanizm biochemiczny odpowiedzialny za inicjację i progresję wczesnych zmian miażdżycowych związany jest z reakcjami przebiegający-
mi z udziałem wolnych rodników tlenowych prowadzących do modyfikacji lipoprotein o małej gęstości (LDL). Modyfikacja LDL odbywa się w błonie
wewnętrznej naczyń pod wpływem kontaktu lipoprotein z komórkami śródbłonka, mięśni gładkich i makrofagami. Uwalniane przez te komórki wolne
rodniki tlenowe inicjują peroksydację lipidów w LDL. Powstające w wyniku peroksydacji aldehydy (głównie aldehyd malonowy i 4-hydroksynonenal)
reagują z grupami e-aminowymi reszt lizyny apolipoproteiny B-100 zwiększając jej ładunek ujemny. Następuje utrata zdolności wiązania LDL z
podlegającymi ścisłej kontroli swoistymi receptorami LDL, a wzrasta wiązanie z tzw. receptorami zmiatającymi, które w przeciwieństwie do recepto-
rów LDL nie są regulowane przez zawartość cholesterolu w komórce. Następstwem modyfikacji LDL jest więc zwiększony wychwyt LDL przez
makrofagi i proliferujące komórki mięśni gładkich, co prowadzi do przeładowania komórek lipidami i tworzenia komórek piankowatych. Tworzenie
tych komórek jest głównym czynnikiem inicjującym wczesną miażdżycę naczyń.

Działanie zmodyfikowanego LDL na komórki śróbłonka naczyń związane jest z ekspresją cząsteczek adhezyjnych (ICAM-1, VCAM-1), białka
chemotaktycznego dla monocytów (MCP-1), czynników stymulujących tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) oraz monocytów
(M-CSF). Prowadzi to do zwiększenia migracji monocytów do błony wewnętrznej naczyń, proliferacji i przekształceniu monocytów w makrofagi.
Zmodyfikowane LDL również zwiększają migrację komórek mięśni gładkich z błony środkowej do błony wewnętrznej i ich proliferację, poprzez
indukcję płytkowego czynnika wzrostu (PDGF) w komórkach mięśni gładkich i makrofagach oraz zasadowego czynnika wzrostu (bFGF) w komórkach
śródbłonka. Zarówno M-CSF w makrofagach jak i bFGF w komórkach mięśni gładkich wpływają na ekspresję receptorów zmiatających, co w konse-
kwencji prowadzi do zwiększonego wychwytu zmodyfikowanego LDL i tworzenia komórek piankowatych.

Aterogenne działanie zmodyfikowanego LDL związane jest nie tylko z tworzeniem komórek piankowatych, ale także z zwiększeniem aktywa-
cji płytek i nasileniem procesów krzepnięcia, hamowaniem fibrynolizy oraz hamowaniem wazodilatacji stymulowanej przez tlenek azotu.
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C-07
KRYTYCZNA OCENA FIBRYNOGENEMII JAKO CZYNNIKA ZAGROŻENIA MIAŻDŻYCĄ U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ
BIAŁACZKĄ LIMFATYCZNĄ

Iwona Kozak-Michałowska1. Piotr Smolewski2, Jćzefa Lorenc1, Euzebiusz Krykowski2

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Lodzi1

Klinika Hematologii Akademii Medycznej w Lodzi2

Prowadzone dotychczas badania u chorych z przewlekłą białaczką limfatyczną (PBL) wykazały obniżanie się stężenia lipidów oraz lipopro-
tein w surowicy, w tym głównie podfrakcji HDL3, wraz z zaawansowaniem choroby. Kierunek tych zmian dyskwalifikuje zatem przydatność parame-
trów lipidowych jako wskaźników zagrożenia miażdżyca u chorych z PBL.

Celem pracy była ocena przydatności stężenia fibrynogenu (Fb) we krwi chorych z PBL jako dodatkowego, być może niezależnego, czynnika
ryzyka miażdżycy.

Badania przeprowadzono u 104 chorych z PBL w wieku 46 - 85 lat w różnych stanach zaawansowania choroby wg klasyfikacji Rai i bez
wyraźnych laboratoryjnych cech uszkodzenia komórki wątrobowej.

Chorzy zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od stężenia Fb: do 250 mg/dl (24 chorych) i powyżej 250 mg/dl (80 chorych).
U wszystkich chorych oznaczono stężenie cholesterolu, fosfolipidów , triglicerydów całkowitych (CH, PL, TG) i stężenie lipoproteiny (a) (Lp(a)) w
surowicy; całkowitą frakcję HDL, pofrakcję HDLj i frakcję LDL oceniano w oparciu o stężenie CH i PL; stężenie Fb we krwi.

W grupie I ze stężeniem Fb w zakresie wartości prawidłowych (do 250 mg/di) uzyskano następujące wyniki:

Me
X
sd
min
max

Fb
223
213
24,05
169
248

CH
211
241
96,52
130
495

PL
217
244
77,43
175
535

HDL-CH
51,0
50,0
15,66
21,3
84,8

LDL-CH
94,0
101
40,36
48,2
211

Lp(a)
5,00
19,6
33,54
3,00
132

W grupie I pomimo prawidłowego stężenia Fb stwierdzono u 29% chorych stężenie CH powyżej 250 mg/dl.

W grupie II z podwyższonym stężeniem Fb (powyżej 250 mg/dl) otrzymano następujące wyniki:

Me
X
sd
min
max

Fb
333
369
98,22
254
678

CH
234
239
53,97
130
401

PL
242
248
42,92
163
381

HDL-CH
44,3
46,6
17,49
18,6
98.4

LDL-CH
104
109
36,49
46
216

Lp(a)
10,0
24,7
31,52
3,00
148

W tej grupie przeważająca liczba chorych miała także podwyższone stężenie CH, a tylko u 20 chorych stężenie CH było poniżej 200 mg/dl.
Wstępne wyniki badań sugerują więc, że stężenie Fb we krwi chorych z PBL nie może być niezależnym, a nawet wspomagającym czynnikiem

ryzyka miażdżycy. Wydaje się konieczne dalsze poszukiwanie testów laboratoryjnych, które umożliwiłyby, niezależnie od badań lipidowych, właściwą
ocenę stanu zagrożenia miażdżycą u tych chorych.

C-08
UTLENIANIE LIPOPROTEIN NISKIEJ GĘSTOŚCI U CHORYCH NA CHOROBĘ WILSONA.

*
Maria Rodo, Anna Członkowska, Walentyna Szirkowiec, Beata Tarnacka, Hanna Wehr
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Przyczyną choroby Wilsona - dziedzicznie uwarunkowanego zaburzenia gospodarki miedzią jest upośledzenie funkcji ATP-azy typu P
transportującej miedź w hepatocytach. U chorych ulega znacznemu obniżeniu wbudowywanie miedzi do apoceruloplazminy i wydalanie zbędnych dla
organizmu ilości tego pierwiastka z żółcią drogą jelitową. Zaburzenie tych dwóch procesów powoduje, że w wątrobie i innych narządach osób
chorych gromadzi się miedź oraz obniżony jest poziom ceruloplazminy i miedzi w surowicy krwi. Wiadomo, że miedź odgrywa wiodącą rolę w
procesach prowadzących do powstawania wolnych rodników ponadtlenkowych , które powodują peroksydację lipidów.W świetle tych danych wyda-
wało się interesujące zbadanie, czy zaburzenie metabolizmu miedzi u chorych na chorobę Wilsona wpływa na procesy utleniania lipidów.

Izolowano frakcję LDL z osocza osób zdrowych oraz chorych na chorobę Wilsona metodą ultrawirowania i następnie poddawano ją utlenie-
niu w obecności jonów miedzi przez 5 godz. W trakcie tego procesu co 3 min. mierzono absorpcję światła o dł. fali 234 nm. Podatność LDL na
utlenienie wyrażano jak: czas potrzebny do rozpoczęcia fazy intensywnego utleninia, czas trwania fazy intensywnego utleniania, maksymalną asorb-
cję. Oznaczano również stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym przed i po utlenieniu.

Uzyskano następujące wyniki:
1. Czas potrzebny do rozpoczęcia fazy intensywnego utleniania LDL wynosił dla kontroli 47,2±9,4 min., dla osób chorych 42,3±13,2 min..
2. Czas trwania fazy intensywnego utleniania LDL wynosił dla kontroli 38,3±9,4 min., dla osób chorych 40,5±12,2 min.
3. Maksymalna absorpcja światła o dł.fali 234 nm osiągała wartość dla kontroli 1419,7±93,0, a dla osób chorych 1372,5±155,8.
4. Stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym w LDL natywnych u kontroli wynosiło 2,1±1,8 nmoli/mg białka, dla osób chorych

2,4±1,6. Po utlenieniu wartości te wynosiły odpowiednio 113,2±21,1 i 105,6±30,4.
Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie między badanymi grupami.
Wyniki te pozwalają sądzić, że miedź zdeponowana w hepatocytach osób chorych na chorobę Wilsona nie powoduje utlenienia LDL.
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C-09
GENOTYP APOLIPOPROTEINY E I POZIOM LIPIDÓW W CHOROBIE ALZHEIMERA I W OTĘPIENIU POCHODZENIA
NACZYNIOWEGO

Hanna Wehr1, Małgorzata Bednarska-Makaruk2, Mariola Bisko1, Tadeusz Parnowski', Maria Rodo1

Instytut Psychiatrii i Neurologii1 , Instytut Kardiologii2

Apolipoproteina E (apoE) odgrywa rolę w transporcie lipidów jak również w regeneracji nerwów i prawdopodobnie w ochronie tkanki
nerwowej przed czynnikami szkodliwymi. Występuje ona u ludzi w trzech odmianach kodowanych przez trzy allele s 2, 3 i 4 w tym samym locus
genetycznym. Polimorfizm apoE wpływa na częstość występowania niektórych chorób jak choroba Alzheimera (AD) i niedokrwienna choroba serca.
Najmniej korzystną rolę odgrywa w wypadku obu chorób allel s4.

Genotyp apoE identyfikowano po trawieniu amplifikowanego odcinka DNA enzymem restrykcyjnym Hha1 i rozdziale utworzonych produk-
tów przy pomocy elektroforezy na'agarozie.

Badanie wykonano u 60 osób z otępieniem umysłowym w tym u 26 z otępieniem typu Alzheimera (AD) i u 34 z otępieniem pochodzenia
naczyniowego (VD) oraz u 39 odpowiadających wiekiem osób bez otępienia, które stanowiły grupę kontrolną.

U pacjentów oznaczano również w osoczu poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu lipoprotein wysokiej gęstości i trójglicerydów
oraz obliczano poziom cholesterolu lipoprotein niskiej gęstości i wskaźnik aterogenności.

Częstość allelu E4 wynosiła 36,5% w AD, 32,4% w VD i była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej, w której allel ten występował u 11,5%
osób.

W obu postaciach otępienia poziom lipidów aterogennych był wyższy w grupie nosicieli allelu E4 niż w grupie osób nieposiadających tego
allelu.

Wyniki wskazują na bardzo podobne czynniki ryzyka w otępieniu pochodzenia alzheimerowskiego i w otępieniu wynikającym z miażdżycy
naczyń mózgowych.

C-10
ROLA REAKCJI PEROKSYDACJIW FUNKCJONOWANIU KOMPLEKSÓW FOTOSYNTETYCZNYCH:
A. KREŚLENIE ZWIĄZKU REAKCJI PEROKSYDACJI LIPIDÓW Z ODDZIAŁYWANIAMI MIĘDZY BARWNIKAMI W KOM-

PLEKSACH FOTOSYNTETYCZNYCH.
B. UDOWODNIENIE UDZIAŁU KOMPLESU CYTOCHROMU f/b6 W INICJACJI PEROKSYDACJI WOLNYCH KWASÓW

TŁUSZCZOWYCH W IZOLOWANYCH TYLAKOIDACH.

Maciej Garstka
Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
garstka@asp.biogeo.uw.edu.pl

Błony tylakoidów zbudowane są w połowie z lipidów, głownie galaktolipidów zacylowanych wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi
(PUFA), a w połowie z białek kompleksów fotosyntetycznych. Z kompleksami fotosyntetycznymi związany jest chlorofil, plastochinon i karotenoidy a
struktura lipidowa błon tylakoidów stabilizowana jest przez a-tokoferol. PUFA i terpenoidy mogą łatwo ulegać utlenieniu, szczególnie w obecności
aktywnych form tlenu (tlenu singletowego '0 2 , anionorodnika ponadtlenkowego O2-, rodnika hydroksylowego OH.) powstających w czasie reakcji
fotosyntetycznych. Zmiany w strukturze tych związków wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego, szczególnie na proce-
sy przekazywania energii świetlnej do centrum reakcji.

Oddziaływania między barwnikami kompleksów fotosyntetycznych decydujące o możliwości wzbudzenia cząsteczki chlorofilu w centrum
reakcji można badać za pomocą pomiarów spektrofotometrycznych. W celu znalezienia związku między reakcjami peroksydacji a funkcjami przeno-
szenia energi przez kompleksy białkowo-chlorofilowe zmierzyłem widma absorpcyjne wyizolowanych tylakoidów w warunkach anaerobowych, gdy
reakcje peroksydacji są zahamowane i w warunkach aerobowych, gdy nastąpiło utlenienie PUFA. Pomiary przeprowadzone były w ciemności dla
tylakoidów otrzymanych z liści grochu, w których poziom peroksydacji jest bardzo niski, i dla tylakoidów otrzymanych z liści fasoli w których reakcje
peroksydacji zachodzą z dużą szybkością. Przeniesienie tylakoidach grochu do warunków aerobowych powoduje wyraźny wzrost absorbancji przy
długości fali 420 i 440 nm (Chl a), 470 (Chl b) a także mniejszy przy 450 i 490 nm, długości fali charakterystycznej dla ksantofili. Świadczy to o
znacznych różnicach w strukturze aparatu fotosyntetycznego w obecności i nieobecności tlenu. Widmo różnicowe dla tylakoidów fasoli nie wykazuje
tak drastycznych zmian w oddziaływaniach między barwnikami. Poziom utlenienia PUFA w obu typach tylakoidów był badany spektrofotometrycznie
poprzez zmiany absorbancji przy 234 nm w zawiesinie tylakoidów i w ekstrakcie heksanowym. Efekt działania tlenu wywołujący zmiany w widmie
różnicowym tylakoidów grochu nie jest wyjaśniony, ale jego zmniejszenie obserwowane w tylakoidach fasoli wydaje się mieć bezpośredni związek z
reakcjami peroksydacji. Inkubacja tylakoidów fasoli w obecności antymycyny, inhibitora tzw. miejsca n w kompleksie cytf/b6, wykazała częściowe
przywrócenie efektu działania tlenu. Jednocześnie stwierdziłem, że antymycyna hamuje peroksydację PUFA. Użycie DBMIB, inhibitora miejsca p w
kompleksie cyt f/b6, nie powodowało przywrócenia efektu tlenu.

Badanie wzbudzeniowych widm fluorescencyjnych potwierdziło wyniki uzyskane dla analogicznych widm absorpcyjnych.
Badania wskazują na udział miejsca n kompleksu cyt f/b6 w inicjacji reakcji peroksydacji PUFA, prawdopodobnie według mechanizmu zależnego
od wodoronadtlenków lipidowych, pierwotnych produktów peroksydacji.
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C-11
REOKSYGENACJA CYTOCHROMU P-450s c c PRZEZ PARAKWAT PRZYCZYNĄ HAMOWANIA SYNTEZY
PROGESTERONU W MITOCHONDRIACH ŁOŻYSKA LUDZKIEGO

Jerzy Klimek. Ryszard Milczarek, Leon Żelewski
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Gdańsk

Parakwat jest związkiem ulegającym łatwo jednoelektronowej redukcji prowadzącej do wytworzenia wolnego rodnika parakwatu, który
natychmiast reaguje z cząsteczką tlenu wytwarzając rodnik ponadtlenkowy. Wynikiem tej ostatniej reakcji jest również regeneracja wyjściowej formy
parakwatu, który może ulegać ponownie redukcji w powtarzającym się cyklu. Czynnikiem limitującym szybkość funkcjonowania cyklu jest enzyma-
tyczna redukcja parakwatu. Sugeruje się, że enzymem odpowiedzialnym za redukcję parakwatu jest głównie mikrosomalna reduktaza NADPH-cyto-
chrom P-450(1-3).

Mitochondria łożyska ludzkiego zawierają również reduktazę NADPH-cytochrom P-45O, która przenosi elektrony z NADPH na cytochrom P-
450-scc. Ten system transportujący elektrony jest odpowiedzialny za odszczepienie łańcucha bocznego cholesterolu w procesie biosyntezy progeste-
ronu. Stąd celem pracy było zbadanie wpływu parakwatu na biosyntezę progesteronu w mitochondrialnej frakcji łożyska ludzkiego. Stwierdzono, że
parakwat bardzo silnie hamuje konwersję "C-cholesterolu w "C-pregnenolon, będąc bez wpływu na konwersję "C-pregnenofonu w "C-progesteron.
Wyniki te wskazują, że etapem biosyntezy progesteronu hamowanym przez parakwat jest proces hydroksylacji cholesterolu prowadzący do syntezy
pregnenolonu. W procesie tym uczestniczy reduktaza NADPH-cytochrom P-450 i cytochrom P-450scc. Przebadano więc wpływ parakwatu na aktyw-
ność reduktazy MADPH-cytochrom P-450 oraz na redukcję cytochromu P-450scc w obecności układu regenerującego NADPH. Stwierdzono, że 100
mM parakwat całkowicie hamuje redukcję cytochromu P-450scc, natomiast nie ma wpływu na aktywność reduktazy NADPH-cytochrom P-450.
Zaobserwowano również, że parakwat dodany do zredukowanego cytochromu P-450scc prowadzi do jego utlenienia, obniżając gwałtownie ilość
zredukowanej formy tego cytochromu. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazują, że w mitochondriach łożyska ludzkiego cytochrom P-450scc, a nie
reduktaza NADPH-cytochrom P-450, jest odpowiedzialny za redukcję parakwatu.

Reasumując otrzymane wyniki można wyciągnąć wniosek, że parakwat pobierając elektrony z cytochromu P-450scc hamuje hydroksylację
cholesterolu prowadząc w ten sposób do obniżenia syntezy progesteronu w mitochondriach łożyska ludzkiego.

LKornbust D.J., Mavis R.D. (1980) ToxicoL Appl. Pharmacol. 53, 323-332.
2.Kenel M.F., Bestervelt L.L., Kulkami A.P. (1987) Gen. Pharmacol. 18, 373-378.
3.Hara S., Endo I , Kuriiwa F., Kano S. (1991) J. Pharm. Pharmacol. 43, 731-733.

C-12
WPŁYW CYKLICZNEGO GŁODZENIA I KARMIENIA NA EKSPRESJĘ GENU OTYŁOŚCI U SZCZURA
Zdzisław Kochan. Joanna Karbowska, Julian Świerczyński
Katedra Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku, Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

Wiadomo, że wielokrotnie powtarzane cykle głodzenia i karmienia podnoszą znacznie szybkość lipogenezy w tkance tłuszczowej szczura
przy jednoczesnym spadku masy ciała. W prezentowanych eksperymentach postanowiono zbadać wpływ takich zmian diety na syntezę leptyny
(produktu genu oft) w tkance tłuszczowej szczura i jej poziom w krwi badanych zwierząt.
Samce szczurów rasy Wistar poddano 8 cyklom naprzemiennego głodzenia i karmienia. Każdy zcykli głodzenia i karmienia składał się z 72 godzin
głodzenia i 72 godzin karmienia dietą standardową. Szczury kontrolne były nieprzerwanie karmione standardową paszą laboratoryjną. W ostatnim
dniu eksperymentu szczury zabito i pobrano z nich tkankę tłuszczową z okolic najądrzy. Z pobranego materiału wyizolowano adipocyty oraz całkowity
komórkowy RNA.

Szczury cyklicznie głodzone i karmione były lżejsze od szczurów kontrolnych. Znacząco spadła także masa tkanki tłuszczowej z okolic
najądrzy oraz wielkość adipocytów.

Całkowity RNA po przeniesieniu na membranę nylonową hybrydyzowano ze znakowaną digoksygeniną sondą specyficzną dla leptyny.
Otrzymane bloty analizowano w celu wyznaczenia zmian ilości mRNA leptyny. Wstępne dane sugerują około pięciokrotny wzrost ilości mRNA leptyny
w białej tkance tłuszczowej szczurów poddanych cyklicznemu głodzeniu i karmieniu w porównaniu ze szczurami z grupy kontrolnej.

Po ośmiu cyklach głodzenia i karmienia od szczurów pobrano krew w celu zbadania stężenia leptyny w surowicy krwi. Wstępne wyniki
pomiarów wykonanych metodą immunoenzymatyczną (testem ELISA) wykazują nieznaczny wzrost ilości leptyny w surowicy krwi szczurów podda-
nych ośmiu cyklom głodzenia i karmienia w porównaniu ze szczurami zgrupy kontrolnej.

W przeprowadzonych dotąd eksperymentach wykazano wielokrotny wzrost lipogenezy in vivo u szczurów poddanych cyklicznemu głodze-
niu i karmieniu, co sugeruje, że tkanka tłuszczowa tych zwierząt ma duże możliwości akumulacji lipidów. Intensywnej lipogenezie wtkance tłuszczo-
wej towarzyszyła zwiększona synteza leptyny, jednak stężenie leptyny wkrwi szczurów nie uległo istotnym zmianom. Przypuszczamy, że za brak
znaczącego wzrostu stężenia leptyny w krwi szczurów poddanych cyklicznemu głodzeniu i karmieniu jest odpowiedzialny spadek masy tkanki tłusz-
czowej oraz spadek wielkości adipocytów.
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C-13
POCHODNE WITAMINY E JAKO INHIBITORY PEROKSYDACJI LIPIDÓW W HOMQGENATACH MÓZGU WOŁOWEGO.

Stamsław-Witkowski",- Michał Jóźwik?'-, Piotr Wałejko"
1/ Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
2/ Zakład Rozwoju Płodu i Noworodka, Instytut Matki i Dziecka

Peroksydacja lipidów jest procesem o ważnych konsekwencjach fizjologicznych i patologicznych. Produkty degradacji nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych oraz nadtlenki i tzw. reaktywne formy tlenu (RFT) powodują naruszenie struktury i funkcji komórek niszcząc błony komórkowe.
Jednym z końcowych produktów degradacji lipidów jest aldehyd malonowy (MDA), którego stężenie jest powszechnie wykorzystywane do oceny
poziomu peroksydacji. Mózg jest organem, w którym peroksydacja zachodzi szczególnie intensywnie z uwagi na dużą zawartość nienasyconych
fosfolipidów oraz duże zużycie tlenu.

Organizmy tlenowe wykształciły specjalny system ochronny przeciw toksycznemu działaniu nadtlenków i wolnych rodników. Witamina E (a-
tokoferol), występująca głównie w błonach jest najważniejszym, lipofilowym antyutleniaczem biologicznym, chroniącym komórki i tkanki przed
degradacją.

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności szeregu pochodnych a-tokoferolu jako inhibitorów peroksydacji zachodzącej w homoge-
nacie tkanki mózgu wołowego. Badano aktywność następujących związków:

la: R = H
lb: R = kwaśnybuisztynian
lc: R = p-glukopiranozylo-

2a:

2b: R,=CH3 R2= p-glukopiranozylo-
2c: R, = COOH, R2=H (Trolox)
2d: R,=COOH, R2= p-glukopiranozylo-

Spontaniczna peroksydacja zachodząca w homogenacie mózgu może posłużyć jako proces modelowy do pomiaru aktywności antyoksyda-
cyjnej badanych związków. Efekt hamowania peroksydacji oznaczano za pomocą spektrofotometrycznego pomiaru stężenia MDA w homogenacie po
okresie inkubacji 60 min.. Oznaczanie MDA prowadzono w równoległych próbkach homogenatu, gdzie do jednej dodano określoną ilość etanolowe-
go roztworu antyutleniacza (5-40 nM na 0.5 ml homogenatu) (H), i w drugiej bez dodawania związku (H60) uwzględniając stężenie wyjściowe MDA
(H o ). Procent inhibicji (%inh) oznaczano za pomocą wzoru:

%inh = 100 %
H-Ho

—
H60 ' HO

100 %

Najwyższą aktywność antyoksydacyjną wykazywał 2a, wielokrotnie przewyższającą aktywność a-tokoferolu 1a i troloxu 2c. Związki 1b, 1d, 26 i 2tł
wykazywały aktywność umiarkowaną, wzrastającą wraz z wzrostem stężenia. Ponadto wykazywały przedłużone działanie związane ze stopniowym
uwalnianiem się aktywnej struktury z estru (lb) lub (3-glukozydu (1c, 2b i 2d).

C-14
CORRECTION OF DISTURBANCES OF LIPID METABOLISM BY DERIVATIVE OF PANTOTHENIC ACID IN RATS WITH
ALIMENTARY OBESITY.

Elena Naruta
Department of Experimental Hepatology, Institute of Biochemistry of National Academy of Sciences, Grodno, Byelorussian.

There are many experimental and clinical dates about positive effects some derivatives of pantothenic acid in pathological situation, which
are characterized of disturbances of lipid metabolism (atherosclerosis, alcohol fatty liver, insulin-dependent diabetes). In our experiment we studied
hypolipidemic effect of N-D-(pantoyl)-3-aminopropanol (panthenol) on lipid metabolism in rats with alimentary obesity.
Female rats with initial weight 100-110 g were feed of high-fat (60 %) diet ad libitum during 7 weeks. In last 10 days all experimental animals

received panthenol in dosage equivalent to 100 mg/kg of b.w. of Ca-pantothenate, intragastrically.

In the end of the experiment weights of fatty animals research to 250-270 g. There was noted enlarged mass of adipose tissue in this rats,
especially its intraperitoneally site. The serum triglycerides and phospholipids concentrations were unchanged, but the total and free cholesterol
levels increased significantly in rats with obesity compared to the control group. The concentration of lipoprotein (LP) low and very low density by
the high-fat diet was enhanced too . The content of serum lipid was changed by assay compound. Panthenol decreased significantly levels of total
and free cholesterol in serum. The content of lipoprotein (LP) low and very low density after 10-days administration were. practically normalized. In
lipoprotein spectrum was noted elevation of high density LP cholesterol. At the same time its content in atherogenic classes of LP decreased. The
concentration of phospholipids was unchanged by the panthenol. Except, we observed increasing of lipoproteinlipase activity in postheparine
plasma. The concentration of serum free fatty acids, which are products of lipolitic reaction, was enhanced too. This facts indicate, in our opinion, on
intensification of lipolysis by assay compound. We can conclude, that panthenol is effective in this kind of experimental obesity and it may be used
for correction of this disturbances of lipid metabolism.
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C-15
APOLIPOPROTEIN E GENETIC POLYMORPHISM IN POLAND

Anna Kowalska1. Hubert Walter2

1/ Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań,
2/ Dept. of Human Biology, University of Bremen, Bremen, Germany

Apolipoprotein E (ApoE) is a component of very low density lipoproteins (VLDL) and high density lipoproteins (HLD) and plays an important
role in lipoprotein metabolism. There are three common alleles of APOE (s*2, s*3,8*4) which encode the E2, E3, and E4 isoforms of protein. The
amino acids substitutions cause functional differences in binding affinity to ApoE receptors among isoforms. The genetic variability of apolipoprotein
E is associated with various human pathologies. The AP0Es*4 allele is a significant risk factor in the etiology of cardiovascular disease and non-
insulin-dependent diabetes mellitus. Recently a strong association between the APOEsM allele and Alzheimer's disease and vascular dementia has
been reported. It has been suggested previously that people with APOEe*4 allele die earlier than people without it. The A P 0 E E * 2 allele seems to play
a protective role in atherosclerosis and to promote a human longevity. A small fraction of homozygotes for AP0Es*2 express type III and IV
hyperlipoproteinemia. Distribution of ApoE isoforms shows marked variation among various ethnic groups. Apolipoprotein E polymorphism has
been studied in many populations, however, there were no reports documenting on ApoE variability in Poland. The disease patterns associated with
ApoE polymorphism in different regions of the country remain also unknown. The aim of the work was to estimate frequencies of APOE allele
frequencies in the general Polish population.

In the preliminary study 137 serum samples of healthy blood donors from three regions: Białystok (n=55), Poznań (n=47), and Wrocław
(n=35) were collected and stored frozen until analysis. Direct phenotyping of human ApoE in plasma was performed using isoelectric focusing (in pH
range 4-7) followed by immunoblotting (with a mouse anti-human ApoE, Boehringer). The Hardy-Weinberg equilibrium and %2 tests were used for
statistical analysis.

Five different ApoE phenotypes were indentified in the examined sample. The relative frequencies observed for the APOs*2, AP0s*3, and
A P 0 E * 4 alleles were 0.055, 0.839, and 0.106 respectively. No statistically significant differencies in APOE alleles distribution were found in two
opposite (eastern and western) parts of Poland. The data have been compared with those found in other population groups. Intermediate values of
AP0e*4 and APOE*3 allele frequencies in Poland support the existence of a regular North-South dine in their distribution in Europe. The frequency
of the A P 0 E * 2 allele in Poles was among the lowest in European countries.

The performed analysis is a first step of our further studies on association between APOE phenotypes/genotypes and cardiovascular
disease, Alzheimer's disease and vascular dementia aimed towards the understanding of the role and effect of ApoE on the development of the
multifactorial diseases in Poland.

C-16
APOLIPOPROTEIN E VARIANT 4 AS A RISK FACTOR IN ALZHEIMER'S DISEASE

Anna Kowalska ', Monika Szalały13, Danuta Pruchnik-Wolińska2, Jolanta Florczak2 Wojciech Kozubski2, Halina Augustyniak3, Mieczysław
Wender4

1/ Institute of Human Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań,
2/ Dept. of Neurology, Medical Academy, Poznań,
3/ Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Adam Mickiewicz University, Poznań,
4/ Neuroimmunological Unit, Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Poznań

Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia. The neuropathological hallmarks of AD are neurofibrillary tangles and
p-amyloid-containing neuritic plaques in hippocampus and neocortex. Several genetic risk factors have been identified that may initiate and accele-
rate disease. Recently a strong association between APOE e*4 allele and familial and sporadic late-onset AD has been demonstrated. It has been
shown that ApoE is capable of promoting the polymerisation of B-amyloid into p-amyloid fibrils in brain of affected subjects. ApoE displays an
isoform-specific binding to B-amyloid with the s4 isoform showing much faster binding kinetics than the e3 isoform. It was observed that APOEE4
heterozygotes had a threefold increase in risk, and APOEs4 homozygotes an eightfold increased in risk of developing AD, as compared to AP0Es3
homozygotes. The APOEs*4 gene dose correlates with earlier onset of the disease but the rate of cognitive decline and the clinical course of AD seem
to be independent of the APOE genotype.

In order to estimate a frequency of APOE alleles in a Polish population of patients we determined the APOE genotypes in 64 patients
diagnosed according to NINCDS-ADRDA clinical criteria for probale AD and 43 non-demented aged-matched controls selected from Poznań region.
All patients were divided into two subgroups of early-onset AD (EOAD with age of onset < 65 y.) and late-onset AD (LOAD with age of onset >65 y.).
APOE genotypes were analyzed using PCR-Hhal RFLP method.

We confirmed a strong association of the A P O E E M allele with sporadic LOAD. The frequency of the allele was significantly higher among
patients (0.372) in a comparison with controls (0.023) and a general population (0.106). In contrast to many previous reports we did not found a
correlation between APOEeM allele and EOAD. Moreover we shown that the AP0Es*2 allele was significantly underrepresented among subjects with
LOAD. Its frequency was much lower (0.038) in patients than in age-matched controls (0.151). The finding is consistent with the hypothesis that the
E*2 and e*4 alleles may play opposite role in the pathogenesis of AD. The diminished frequency of AP0Es*2 allele observed among patients seems
to support a suggestion that the allele could offer a protective effect against AD.

In conclusion we suggest that A P 0 E E * 4 allele frequency in Polish patients is very similar to those reported from other Western countries.
Despite the occurrence a trans Europe gradient in ApoE 4 frequency there are no differences in the strength of the association between A P 0 E E * 4
allele and Alzheimer's disease.
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C-17
OCENA AKTYWNOŚCI BIAŁKA TRANSFERUJĄCEGO ESTRY CHOLESTEROLU (CETP) U MĘŻCZYZN
Z HIPERTRÓJGLICERYDEMIA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO

Teresa Wesołowska. Marek Naruszewicz, Barbara Torbus-Lisiecka, Maciej Bobnis, Krzysztof Klimek
Centrum Badań nad Miażdżycą Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Istota zwrotnego transportu cholesterolu oraz udział w nim lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) wyjaśniają antymiażdżycową rolę HDL.
Mechanizmy redukujące stężenie cholesterolu HDL (Ch-HDL) stają się interesujące w obrębie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CHD),
zwłaszcza u tych z hipertrójglicerydemią (HTG) i wysokimi wartościami cholesterolu wolnego. Za transfer estrów cholesterolu do lipoprotein boga-
tych w trójglicerydy (TG) współodpowiedzialne jest białko transferujące estry cholesterolu (CETP). O ile zrozumiałe jest, że zwiększony transfer
estrów cholesterolu i niskie stężenia Ch-HDL są w swojej istocie miażdżycorodne, o tyle pozostają nadal niejasne asocjaje z CHD u osób z prawidło-
wymi wartościami Ch-HDL.

Celem podjętych badań było określenie surowiczej aktywności CETP u mężczyzn po zawale serca z hiper- oraz normotrójglicerydemią
(NTG) i ocena odpowiadających im zawartości Ch-HDL, fosfolipidów i estrów cholesterolu oraz aktywności acylotransferazy lecytynaxholesterol
(LCAT).

Do badań zakwalifikowano 74 młodych mężczyzn (45.5±5.8 lat) po przebytym zawale serca i obciążonych rodzinnie CHD. Wśród pacjentów
było 73% czynnych palaczy tytoniu.

Aktywność CETP w surowicy mierzono w spektrometrze luminiscencyjnym firmy Perkin Elmer stosując zestaw firmy Technologies Diagne-
scent (USA), a aktywność LCAT określano metodą radioizotopową wg Stokke. Stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu
wolnego, trójglicerydów, apoproteiny A1 oznaczano metodami spektrofotometrycznymi przy użyciu testów firmy Boehringer. Pojedyncze fosfolipidy
oraz estry cholesterolu rozdzielano metodą TLC na żelu krzemowym G, po czym określano zawartość procentową odpowiednio poprzez badanie
kolorymetryczne i densytometryczne.

Spośród chorych wyodrębniono 58 mężczyzn z NTG i 16 z HTG ( średnia wartość TG 128.5 + 45.3 mg% vs. 339.8 ± 94.0 mg% (p<0.001)
oraz dwie podgrupy pacjentów po 37 osób ze stężeniem cholesterolu HDL o wartości < 35 mg% i > 40 mg% (29.5 ± 4.1 vs. 45.2 ± 5.2 mg%).
Najwyższe aktywności CETP, LCAT, stężenie Chw, zawartości lizolecytyny, sfingomielin, oleinianu cholesterolu oraz najniższe ilości lecytyny i linole-
nianu cholesterolu wyróżniały podgrupy badanych o stężeniu Ch-HDL <35 mg% i TG > 200 mg%. Podgrupy NTG i HTG były różnicowane przez
wielkość aktywności CETP (20.33 ± 5 vs. 30.9 ± 10.8 pM/ml/h), LCAT (175.9 ± 72 vs. 249.3 ± 134 mM/l/h ) oraz stężenie Ch-HDL (44.6 ± 5 vs. 33.5
+ 2.3 mg%). U pacjentów, bez względu na stężenie Ch-HDL, obserwowano dodatnią, wysoce istotną statystycznie, korelację aktywności CETP ze
wskaźnikiem masy ciała oraz nawykiem palenia papierosów. W obrębie pacjentów podgrupy NTG zwraca uwagę korelacja ujemna aktywności CETP
ze stężeniem TG, a wśród HTG dodatnia korelacja aktywności CETP z Ch-HDL.

Wyniki badań wskazują zróżnicowanie mężczyzn z CHD pod względem stężenia Ch-HDL i aktywności CETP. Ułomny transfer prowadzony
przez CETP może mieć swój bezpośredni udział w procesie miażdżycy u osób z wyraźnie niskimi stężeniami Ch-HDL. Natomiast jest prawdopodobne,
że u osób z HTG połączoną z nadwagą i nawykiem palenia papierosów zwiększony transfer estrów cholesterolu współistnieje równolegle z gromadze-
niem aterogennych VLDL bogatych w TG przez co zwiększa się obecność estrów cholesterolu w lipoproteinach o niskiej gęstości i zmniejsza ich
zawartość w HDL. U osób z HTG sugeruje się nie tylko udział CETP w regulacji stężenia Ch-HDL, ale także systemu lipaz oraz LCAT. Nie jest wykluczo-
ne, że małe stężenie Ch-HDL jest wtórnym objawem hipertrójglicerydemii, postrzeganym jako wynik żywej redystrybucji estrów w HDL.

C-18
WPŁYW CHARAKTERU WZROSTU BAKTERII Desulfovibrio desulfuricans Ub PROFIL ICH KOMÓRKOWYCH KWASÓW
TŁUSZCZOWYCH

Cwalina B., Dzierżewicz Z., Kurkiewicz S., Chodurek E., Jaworska-Kik M.
Katedra Biochemii i Biofizyki ŚAM, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

Niektóre bakterie redukujące siarczany (BRS), np. należące do gatunku Desulfovibrio desulfuńcans mogą wykorzystywać związki inne niż
siarczany, np. azotany, jako akceptory elektronów w utlenianiu substratów węglowych [1]. Poszczególne związki - akceptory mogą być wykorzysty-
wane przez BRS w jednakowym stopniu lub preferencyjnie [2].

Badania komórkowych kwasów tłuszczowych (KKT) różnych rodzajów BRS wykazały, że biomarkerem rodzaju Desulfovibrio jest kwas i-
C17:1 [3]. Do KKT charakterystycznych dla gatunku D.desulfuricans należą kwasy i-C15:0, i-C17:0 oraz i-C17:1. Ich stosunki ilościowe ulegają
zmianie w zależności od warunków wzrostu i wieku populacji bakterii [4].

Celem pracy było porównanie profili KKT (badanych techniką GC-MS) 8 dzikich szczepów D.desulfuricans izolowanych z różnych środowisk
glebowych [5] i hodowanych w pożywkach zawierających mleczan lub pirogronian jako źródło węgla oraz azotan jako końcowy akceptor elektronów
w oddychaniu beztlenowym (azotanowym), a także w pożywce z pirogronianem, pozbawionej jonów amonowych (wzrost fermentacyjny).

Stwierdzono zróżnicowanie profili KKT w grupie badanych szczepów D.desulfuricans namnażanych w pożywkach różniących się substratem
węglowym i energetycznym. Szczepy rosnące w obecności mleczanu i azotanu zawierały znacznie mniejsze ilości biomarkerowego kwasu i-CI7:1 niż
te same szczepy badane wcześniej w standardowej pożywce z mleczanem i siarczanem[6]. Nie stwierdzono obecności kwasu i-C17:1 w komórkach
testowanych szczepów namnażanych w środowisku pirogronianu (także w obecności azotanów). Kwas i-C15:0, będący biomarkerem gatunku D.de-
sulfuricans w warunkach jego standardowego wzrostu na mleczanie i siarczanie, występował jedynie w dwóch szczepach rosnących na pirogronianie
i azotanie (DV-5/96 - 0.2%; DV-8/86 - ok. 4%). W hodowlach prowadzonych na pirogronianie bez dodatkowych akceptorów elektronów obserwowa-
no na ogół nieznaczną ilość kwasu i-C15:0 (ok. 0.5%). Jedynie szczepy DV-5/86, DV-6/86 i DV-8/86 zawierały większe jego ilości (odpowiednio 4.6,
1.6 i 1.6%). Wykazano ponadto, że skład pożywki istotnie wpływał na zmianę stosunku nasyconych do nienasyconych KKT u D.desulfuricans.

[1] Keith S.M., Herbert R.A. Dissimilatory nitrate reduction by a strain of Desulfovibrio desulfuricans. FEMS Microbiol. Lett., 1983,18, 55-59.
[2] Dzierżewicz Z., Cwalina B., Chodurek E., Bułaś L. Differences in hydrogenase and APS-reductase activity between Desulfovibrio desulfuricans
strains growing on sulphate or nitrate. Acta Biol. Cracov. Bot., 1997, 39, s.9-14.
[3] Vainsthtein M.B., Hippe H., Kroppenstedt R.M. Cellular fatty acid composition of Desulfovibrio species and its use in classification of sulfate-
reducing bacteria. Syst. Appl. Microbiol., 1992,15, 554-556.
[4] Taylor J., Parkes R.J. The cellular fatty acids of the sulphate-reducing bacteria, Desulfobacter sp., Desulfobullus sp. and Desulfovibrio desulfuri-
cans. J. Gen. Microbiol., 1983,129, 3303-3309.
[5] Dzierżewicz Z., Cwalina B., Węglarz L, Głąb S. Isolation and evaluation of corrosive aggressivity of wild strains of sulphate-reducing bacteria.
Acta Microbiol. Pol., 1992, 4, 211-221.
[6] Dzierżewicz Z., Cwalina B., Kurkiewicz S., Chodurek E., Wilczok T. Intraspecies variability of cellular fatty acids among soil and interstinal strains
of Desulfovibrio desulfuricans. Appl. Environ. Microbiol., 1996, 62, 3360-3365.
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C-19
ZALEŻNA OD WIEKU, NIEZALEŻNA OD PŁCI EKSPRESJA GENU OB W TKANCE TŁUSZCZOWEJ SZCZURA.

Anna Noaalska. Joanna Karbowska, Zdzisław Kochan, Julian Świerczyński
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Gdańsk

Otyłość jest zaburzeniem równowagi przemian energetycznych w organizmie wywołującym w konsekwencji przyrost masy ciała poprzez
zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej. Częstość odchyleń w wielkości masy ciała, zarówno u człowieka, jak i u szczura, zmienia się wraz z wiekiem i ma
teź związek z płcią.

Leptyna - produkt genu otyłości ob, odgrywa istotną rolę w kontroli masy ciała przez skoordynowaną regulację metabolizmu, odruchów
pokarmowych i zachowania.
Białko to jest syntetyzowane w tkance tłuszczowej, uwalniane do krwi i transportowane do mózgu. Poprzez związanie ze znajdującym się w podwzgó-
rzu receptorem Ob-R leptyna hamuje syntezę neuropeptydu Y (NPY), co powoduje obniżenie łaknienia oraz zmniejszenie spożycia pokarmów, i co za
tym idzie, spadek masy ciała. Ekspresja genu ob, a tym samym poziom leptyny we krwi, zależy od wielu czynników, między innymi hormonów.

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy istnieje korelacja między masą ciała, wiekiem i płcią osobników, a poziomem matrycowego RNA
dla leptyny.

Od samic i samców szczurów w wieku 1,2,3,6 i 12 miesięcy pobierano tkankę tłuszczową z okolicy okołonerkowej, izolowano całkowite RNA
komórkowe a następnie rozdzielano elektroforetycznie, przenoszono na membranę nylonową i poddawano hybrydyzacji z sondą oligonukleotydową
znakowaną digoksygeniną. Mierząc intensywność otrzymanych na kliszy prążków określano poziom mRNA dla leptyny w poszczególnych grupach
doświadczalnych, a następnie porównywano do ilości rRNA w tych próbkach.

Uzyskane wyniki wydają się wskazywać, że ekspresja genu ob zmienia się wraz z wiekiem badanych zwierząt, nie wykazując przy tym
istotnych statystycznie różnic między płciami. Mierzalny poziom mRNA zaobserwowano dopiero u osobników dwumiesięcznych, dlatego w przyszło-
ści planowane jest sprawdzenie i porównanie poziomu ekspresji genu ob u szczurów w przedziale wiekowym między pierwszym a drugim miesiącem
ich życia. Zostaną również podjęte próby oznaczenia stężenia samej leptyny w surowicy krwi badanych zwierząt, aby sprawdzić korelację między
ekspresją genu a poziomem syntetyzowanego białka.

C-20
ZMIANY AKTYWNOŚCI DEHYDROGENAZY 6-FOSFOGLUKONIANOWEJ W WĄTROBIE SZCZURA ZWIĄZANE Z WIEKIEM
I PŁCIĄ.

Anna Noaalska. Julian Świerczyński
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna.Gdańsk

Dehydrogenaza 6-fosfoglukonianowa (6PGDH; EC 1.1.1.44) jest, wraz z dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (G6PDH; EC 1.1.1.49),
enzymem cyklu fosfopentozowego, dostarczającym ekwiwalentów redukcyjnych między innymi do biosyntezy kwasów tłuszczowych.Wiele danych
wskazuje, że G6PDH jest enzymem podlegającym regulacji. Na temat dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej prac jest niewiele.

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności 6PGDH w tkankach szczura w zależności od wieku i płci i porównanie z aktywnościami
innych enzymów uczestniczących w lipogenezie.

Wątroby samic i samców szczurów w wieku 1,2,3,6,9,12 miesięcy homogenizowano, i wirowano. Otrzymany supernatant używano do
oznaczeń aktywności enzymatycznych i białka. Aktywność enzymów mierzono spektrofotometrycznie oznaczając zmiany stężenia NADPH bądź NADH
w mieszaninie reakcyjnej. Otrzymane wyniki przeliczano na umol/min/g tkanki oraz na nmol/min/mg białka.

Na podstawie wykonanych doświadczeń stwierdzono brak korelacji pomiędzy aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej a dehy-
drogenazy 6-fosfoglukonianowej. U jednomiesięcznych samic i samców aktywność obu tych enzymów jest taka sama. Jednak wraz z dojrzewaniem
zwierząt, począwszy od drugiego miesiąca ich życia, pojawiają się znaczne różnice. Aktywność 6PGDH u samic rośnie wraz z wiekiem, i jest około 2,5
razy wyższa niż u samców w podobnym przedziale wiekowym, u których utrzymuje się na stałym poziomie. Aktywność drugiej dehydrogenazy
szlaku fosfopentozowego, którą zmierzono u tych samych zwierząt, jest najwyższa w pierwszym miesiącu ich życia, a następnie maleje, aby utrzymać
się na niezmiennym poziomie, wyższym u samic.

Aktywność pozostałych enzymów lipogenetycznych - syntazy kwasów tłuszczowych, liazy ATP.xytrynianowej i enzymu jabłczanowego zmie-
nia się podobnie do G6PDH, co sugeruje skoordynowany udział tych białek w procesie lipogenezy. Aktywności enzymów nie uczestniczących bezpo-
średnio w procesie lipogenezy- dehydrogenazy jabłczanowej, mleczanowej i izocytrynianowej są identyczne u obu płci, wykazują natomiast znaczne
wahania w czasie. W porównaniu z tymi enzymami zupełnie odmienna tendencja w zmianach aktywności dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej
wymaga dalszych doświadczeń.
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C-21
HAMUJĄCY WPŁYW WITAMINY E NA STYMULOWANĄ DEHYDROEPIANDROSTERONEM PEROKSYDACJĘ LIPIDÓW
W WĄTROBIE SZCZURA.

Tomasz Wojciechowski *
Katedra i'Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Gdańsku, Dębinki 1, 80-211 Gdańsk.

Wstęp: Dehydroepiandrosteron (DHEA), to nadnerczowy hormon, któremu przypisuje się liczne pozytywne działania, takie jak: opóźnianie starzenia,
zapobieganie nowotworom, zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego. Wykazano jednak, że DHEA użyty w dawkach farmakologicznych wywołuje
nowotwory w wątrobie szczura.

Ostatnio stwierdzono, że a-tokoferol (naturalny przeciwutleniacz) podawany w diecie, ma ochronne działanie na stymulowaną dehydro-
epiandrosteronem peroksydację lipidów w izolowanych mikrosomach i mtochondriach wątroby szczura.

Celem doświadczeń było potwierdzenie przy pomocy techniki histochemicznej (w skrawkach tkankowych) hamującego wpływu witaminy E
na stymulowaną dehydroepiandrosteronem peroksydację lipidów w wątrobie szczura, a tym samym działanie witaminy E na reakcje wolnorodnikowe
in vivo.
Materiały i Metody: Doświadczenia przeprowadzono na szczurach traktowanych przez 7 dni dietą zawierającą różne stężenia (25,50, 200,400,1000
mg na 1 kilogram paszy) witaminy E i dietą zawierającą witaminę E z dodatkiem stałej ilości (500 mg na 1 kilogram paszy) DHEA.

Zastosowana metoda histochemiczna polega na inkubacji skrawków wątroby umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych w „roztworze
prooksydacyjnym" i wywołaniu następnie reakcji barwnej powstających produktów (aldehydów) z odczynnikiem Schiffa.
Wyniki: Szczury karmione dietą zawierającą 25 i 50 mg witaminy E na kilogram paszy wykazują wysoką aktywność peroksydacji lipidów, natomiast
szczury karmione dietą zawierającą witaminę E w stężeniu większym niż 200 mg na kilogram paszy wykazują znacznie obniżoną
peroksydację lipidów.

Dehydroepiandrosteron (DHEA) w dawce 500 mg na kilogram paszy, podany szczurom karmionym witaminą E w stężeniu 200 mg na
kilogram paszy powoduje wzrost peroksydacji lipidów. DHEA podany w tej samej dawce szczurom karmionym witaminą E w stężeniu
powyżej 400 mg a-tokoferolu na kilogram paszy nie wpływa na peroksydację lipidów.
Dyskusja i Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają hamujący wpływ witaminy E na peroksydację lipidów stymulowaną dehydroepiandrosteronem.

W związku z możliwym toksycznym działaniem dehydroepiandrosteronu w stężeniach farmakologicznych, celowe wydaje się równoczesne
stosowanie witaminy E w celu blokowania efektów ubocznych terapii tym hormonem.

(*) student V roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku,
członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Biochemii,
(praca była dotowana z grantu studenckiego A-584)

C-22
OCZYSZCZANIE BIAŁKA WIĄŻĄCEGO KWASY TŁUSZCZOWE Z WĄTROBY LUDZKIEJ, OTRZYMYWANIE
SPECYFICZNYCH PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO TEMU BIAŁKU I ICH ZASTOSOWANIE W METODZIE ELISA
DO DIAGNOSTYKI CHORÓB WĄTROBY.

Narcyz Knap. Zdzisław Kochan
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku

Wstęp: Białko wiążące kwasy tłuszczowe (L-FABP - Liver Fatty Acid Binding Protein) o masie cząsteczkowej 15 kD stanowi 3 - 8% wszystkich białek
cytosolowych. Niska masa cząsteczkowa oraz wysokie stężenie L - FABP w cytosolu pozwala przypuszczać, że uszkodzenie błony komórkowej
hepatocyta spowoduje uwalnianie tego białka do krwi. Ten fakt oraz specyficzność narządowa stwarza szansę na to, że badanie stężenia L - FABP w
surowicy może być dobrym testem diagnostycznym uszkodzenia wątroby. Ze względu na niską masę cząsteczkową i wysokie stężenie w cytosolu, L
- FABP może pojawić się w surowicy już przy niewielkim uszkodzeniu błony komórkowej hepatocyta (np. we wczesnej fazie ostrego toksycznego
uszkodzenia wątroby) czego nie można stwierdzić przy pomocy dotychczas stosowanych testów (aktywność aminotransferaz). Wczesne rozpoznanie
ostrego uszkodzenia wątroby ma niebagatelne znaczenie rokownicze gdyż umożliwia niezwłoczne zastosowanie intensywnej terapii oraz inwazyjnych
metod terapeutycznych jak hemoperfuzja, hemodializa czy plazmafereza.
Materiały i metody:

1. Izolacja białka wiążącego kwasy tłuszczowe z wątroby ludzkiej pobranej ze zwłok - materiał pochodzący z Zakładu Medycyny Sądowej AMG.
2. Uzyskanie homogennego białka (L-FABP) metodą sączenia molekularnego, chromatografii jonowymiennej oraz elektroforetyczna ocena czystości
preparatu (SDS - PAGE).
3."Uzyskanie specyficznych przeciwciał przez zaszczepienie królika otrzymanym białkiem.
4. Opracowanie enzymatycznego testu immunoadsorpcji (ELISA).
Wyniki i dyskusja: Otrzymano izoformę wątrobową ludzkiego białka wiążącego kwasy tłuszczowe o 90% - wej czystości preparatu w elektroforezie
SDS - PAGE. Po immunizacji królika wyizolowanym antygenem otrzymano surowicę, z której wyizolowano poliklonalne przeciwciała IgG. Specyficz-
ność przeciwciał w stosunku do wątrobowego białka wiążącego wolne kwasy tłuszczowe sprawdzono techniką Western Blot. Do ilościowego ozna-
czenia L - FABP w badanych próbach zastosowano pośredni test ELISA uzyskując powtarzalne wyniki zarówno w przypadku antygenu rozpuszczone-
go w wodzie jak i w surowicy kontrolnej pobranej od zdrowego człowieka. Wysoka czułość metody pozwala na wykrycie L - FABP w stężeniach rzędu
ng/ml. Zgromadzone wyniki sugerują, że istnieje możliwość ilościowego oznaczania wątrobowej izoformy ludzkiego białka wiążącego kwasy tłusz-
czowe w surowicy chorych z ostrym uszkodzeniem wątroby.
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C-23
WPŁYW NADPH - ZALEŻNEJ PEROKSYDACJI LIPIDÓW NA BIOSYNTEZĘ ESTROGENÓW W MIKROSOMACH
ŁOŻYSKA LUDZKIEGO .

Ryszard Milczarek, Jerzy Klimek, Leon Żelewski.
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Gdańsk .

W wyniku peroksydacji lipidów błonowych inaktywacji ulega wiele mikrosomalnych i mitochondrialnych enzymów. W wcześniejszych bada-
niach wykazaliśmy, że NADPH-zależna peroksydacja lipidów zachodząca w mitochondriach łożyska ludzkiego powoduje degradację cytochromu
P - 450scc, wynikiem czego jest obniżenie syntezy progesteronu (1,2).

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu NADPH - zależnej peroksydacji lipidów na biosyntezę estrogenów w mikrosomalnej frakcji
łożyska ludzkiego. NADPH - zależną peroksydację lipidów mierzono ilością aldehydu malonowego (MDA), po 30 minutowej inkubacji mikroso-
mów w buforowanym środowisku zawieszającym jony Fe2ł oraz układ regenerujący NADPH. Syntezę estrogenów mierzono uwalnianiem trytowa-
nej wody w wyniku aromatyzacji [ip-3H] - androstendionu.

Stwierdzono, że wraz ze wzrostem peroksydacji lipidów dochodzi do bardzo silnego obniżenia syntezy estrogenów. Wykazano również, że
związek chelatujący Fe 2 t , jakim jest EDTA, oraz antyutleniacze BHT i Mn 2 ł hamując całkowicie NADPH-zależną peroksydację lipidów, zapobiegały
obniżeniu syntezy estrogenów. Efekt BHT i Mn2 ł wskazuje, że wolne rodniki powstające podczas NADPH-zależnej peroksydacji lipidów są odpowie-
dzialne za hamowanie syntezy estrogenów w mikrosomach łożyska ludzkiego

1. Klimek J. (1992) J. Steroid Biochem. 42, 729-736
2. Klimek J., Woźniak M., Szymańska G., Żelewski L. (1998) Free Radic. Biol. Med. 24, w druku

C-24
WPŁYW WIELOKROTNIE POWTARZANEGO GŁODZENIA-KARMIENIA SZCZURÓW NA ZMIANĘ STĘŻENIA LIPIDÓW
W SUROWICY KRWI

Ewa Słomiriska. Julian Świerczyrlski
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku

Skład i ilość spożywanej diety ma decydujący wpływ na homeostazę lipidów w surowicy krwi. W wyniku procesu cyklicznego gfodzenia-
karmienia obserwuje się znaczny spadek masy ciała zwierząt. Jednocześnie daje się zauważyć wzrost szybkości lipogenezy i aktywności enzymów
lipogenetycznych u szczurów poddanych cyklicznym procesom głodzenia-karmienia standardową paszą laboratoryjną.

Celem pracy było zbadanie, czy proces cyklicznego głodzenia-karmienia wpływa na zmianę stężenia triacylogliceroli, cholesterolu i lipopro-
tein o dużej gęstości (hdl) w surowicy krwi.
Doświadczenie przeprowadzono na szczurach rasy Wistar (samcach), które przez 3 dni głodzono, a następnie przez 3 dni karmiono standardową
paszą laboratoryjną (1 cykl). Dwie inne grupy szczurów poddano 2 i 8 takim cyklom. Szczurom z grupy kontrolnej przez cały czas trwania eksperymentu
podawano standardową paszę laboratoryjną. Na szczycie karmienia (koniec trzeciej doby karmienia) ostatniego dnia cyklu zwierzętom pobierano
krew w celu ustalenia stężenia lipidów w surowicy.

U szczurów, które poddano 2 cyklom gfodzenia-karmienia stwierdzono spadek masy ciała o około 25%, a u tych które poddano 8 cyklom
spadek masy ciała wynosił około 40% w porównaniu z kontrolą. Zmniejszenie masy ciała u zwierząt karmionych i głodzonych przez okres 1 cyklu było
niewielkie. W wyniku wielokrotnie powtarzanego głodzenia-karmienia obserwuje się też wyraźny spadek stężenia triacylogliceroli w surowicy krwi u
wszystkich tak traktowanych szczurów. U zwierząt, które poddano 1 cyklowi takiego karmienia zaobserwowano w porównaniu z kontrolą 2-krotny
spadek stężenia triacylogliceroli, natomiast 4.8-krotny stwierdza się u szczurów poddanych 2 cyklom. Zwierzęta, u których okres cyklicznego głodzenia-
karmienia wynosił 8 cykli wykazywały 3-krotny spadek stężenia triacylogliceroli w porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi.
Nie obserwuje się natomiast różnicy w stężeniach cholesterolu i lipoprotein o dużej gęstości (hdl) w porównaniu ze szczurami kontrolnymi.
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C-25
MOLEKULARNE MECHANIZMY CYTOPROTEKCYJNEGO WPŁYWU 4-OH TEMPO W WARUNKACH STRESU
OKSYDACYJNEGO.

Ewa Kossowska1, Michał Woźniak1, Jadwiga Purzycka-Preis2

Katedra i Zakład Biochemii1, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej2 Akademii Medycznej w Gdańsku.

Nasze wcześniejsze doświadczenia wskazują, że 4-OH TEMPO ( 4-hydroksy-2,2,6,6 tetramethylpiperidinooxy) osłania hodowane tymocyty
przed cytotoksycznym działaniem wodoronadtlenku butylu ( Bu'OOH ) - związku indukującego stres oksydacyjny.

Celem obecnej pracy było określenie wpływu 4-OH TEMPO na degradację ATP i peroksydację lipidów indukowaną Bu'OOH w izolowanych
tymocytach.

Degradacje ATP rejestrowano metodą chromatografii cieczowej (HPLC).
Przebieg peroksydacji lipidów mierzono poprzez szybkość formowania się dialdehydu malonowego (MDA). Poziom MDA oznaczano wykorzystując
barwną reakcję z kwasem 2-tiobarbiturowym.

Izolowane tymocyty inkubowano w czasie 24 godzin z 25 uM, 50 uM i 100 uM Bu'OOH. Zaobserwowano spadek stężenia ATP w porównaniu
do kontroli we wszystkich badanych próbach. Równocześnie obserwowano wzrost stężenia hipoksantyny.
Dodany do hodowli komórek 1 mM 4-OH TEMPO przeciwdziałał efektom wodoronadtlenku butylu. Stężenie ATP spadło nieznacznie i nie obserwowa-
no znaczącego wzrostu stężenia hipoksantyny.

Dodany w stężeniu 0.5 mM i 1 mM 4-OH TEMPO przeciwdziałał indukowanej 500 uM Bu'OOH peroksydacji lipidów.
Na podstawie uzyskanych wyników wnioskować można iż prooksydant -wodoronadtlenek butylu przyspiesza w znaczący sposób zmniej-

szenie puli bogatoenergetycznych adenylanów.
Zmniejszenie degradacji ATP w komórce przez 4-OH TEMPO odgrywa istotną rolę w cytoprotekcji.

C-26
AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW LIPOGENETYCZNYCH W LUDZKIEJ TKANCE TŁUSZCZOWEJ

Areta Pankiewicz', Elżbieta Goyke', Walery Adamonis2, Zbigniew Śledziński2, Julian Świerczyński1

'Katedra i Zakład Biochemii, 2I Katedra i Klinika Chirurgii, Akademia Medyczna, Gdańsk

W zależności od gatunku miejscem syntezy lipidów może być wątroba i tkanka tłuszczowa. Obecnie przyjmuje się, że lipogeneza u człowieka
zachodzi w wątrobie. Istnieją jednak nieliczne doniesienia wskazujące także na udział żółtej tkanki tłuszczowej w tym procesie. Oznaczenie aktywności
enzymów lipogenetycznych w ludzkiej tkance tłuszczowej mogłoby pomóc w wyjaśnieniu tego problemu.

Celem pracy było oznaczenie w ludzkiej tkance tłuszczowej aktywności zarówno enzymów lipogenetycznych: syntazy kwasów tłuszczowych
(FAS), liazy ATP cytrynian owej, enzymu jabłczanowego (ME), dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej (6PGDH) oraz dehydrogenazy glukozo-6-
fosforanowej (G6PDH), jak i enzymów nie biorących bezpośrednio udziału w lipogenezie: dehydrogenazy izocytrynianowej (IDH), dehydrogenazy
jabłczanowej (MDH) oraz dehydrogenazy mleczanowej (LDH).

Materiałem była tkanka tłuszczowa z krezki jelita oraz tkanka tłuszczowa podskórna, pobierana od pacjentów, w trakcie zabiegów chirurgicznych.
Były to osoby w wieku powyżej 40 lat, kobiety i mężczyźni, zarówno otyli jak i o normalnej budowie ciała. Przed zabiegiem poddawane były rutynowemu
głodzeniu. Tkankę homogenizowano i wirowano. W otrzymanym supernatancie oznaczano aktywności. Średnie aktywności enzymatyczne w tkance
osób o normalnej budowie ciała, wyrażone w nmol/min./mg białka, wynoszą odpowiednio dla: FAS -1,05; ME -12,2; G6PDH - 4,7; 6PGDH - 25.

Wyniki przeprowadzowych pomiarów wskazują na występowanie aktywności enzymów lipogenetycznych w ludzkiej tkance tłuszczowej. Nie
zaobserwowano przy tym różnic w aktywności badanych enzymów w zależności od płci oraz rodzaju tkanki tłuszczowej (podskórnej i krezkowej).
Różnice występują natomiast w przypadku aktywności enzymów z tkanek pacjentów otyłych i o normalnej budowie ciała. Dotyczą one przede
wszystkim ME oraz G6PDH. U osób otyłych są znacznie niższe. Aktywności pozostałych enzymów są w obu grupach tkanek podobne.

Przedstawione aktywności enzymatyczne są niższe niż uzyskiwane w badaniach tkanek szczurów. Najprawdopodobniej jest to jednak skutek
głodzenia pacjentów przed zabiegami, co powoduje zahamowanie lipogenezy. U osób normalnie odżywiających się wartości te powinny więc być
dużo wyższe. Sugeruje to, że tkanka tłuszczowa wspólnie z wątrobą bierze udział w lipogenezie.
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C-27
PHOTOREACTIONS OF PSORALEN WITH PHOSPHOLIPIDS ON THE MODEL LECITHINS

Zofia Zarębska ''. Ewa Waszkowska1, Sergio Caffieri2, Francesco Dall'Acqua2.
'Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Warszawa, Poland, (*zozar@ibb.waw.pl); University of Padova, Italy;

Psoralens in combination with UVA light (320-400 nm) are widely used for phototherapy of skin and blood diseases, and also for deconta-
mination of blood components. The photoreactions in the model phospholipids were studied for elucidation of photolesions occuring in the cell.

The invastigations were carried out on lecithins with oleic/linoleic acids in position -2- as membrane lecithins have. The photoproducts were
produced by irradiating of micellar mixture or ethanolic solution of psoralen with phosphatidylcholines (1:8); the products separated by TLC and
HPLC, and characterized by UV, NMR and mass spectrometry. The adducts formation gained 5% yield at the pharmacological doses of UVA radiation
and at the excess of psoralen.

Two kind of novel adducts isolated and characterized were: an adduct of psoralen to oleic acid in lecithin (PCdipaloPSO) and two isomeric
form of adducts to the free linoleic acid (d2<>PSO).

Those cyclobutane adducts were extremely sensitive to various factors such as light, temperature and multicomponent eluents of alkaline
and acidic pH's; and have required numerous precautions during their isolation and identification procedures.

It can be anticipated that in vivo: psoralen photoaddition to the vinyl bonds of fatty acids, fatty acid-adduct release from the lecithin and
frans-isomerisation around vinyl bonds - all together can affect membrane fluidity and processes mediated by membrane receptors.

C-28
RAB GERANYLGERANYLTRANSFERASE IN PLANTS. OCCURRENCE AND SOME PROPERTIES.

Vo Si Hung and Ewa Świeżewska.
Institute of Biochemistry and Biophysics, Polish Academy of Sciences,
5a-Pawinskiego St., 02-106 Warsaw, Poland.

Rab proteins are membrane-associated prenylated GTP-binding proteins required for the targeted movement of membrane vesicles from
one organelle to other. Rab geranylgeranyltransferase (GGTase-ll) is a multisubunit enzyme that geranylgeranylates either one or both cysteins at the
C-terminus of Rab proteins terminating with Cys-X-Cys or Cys-Cys. GGTase-ll has been characterised at a molecular level as a dimer enzyme in both
mammalian and yeast systems. GGTase-ll requires a third component, termed REP (Rab Escort Protein), to function. REP binds an unprenylated Rab
protein and presents it to the catalytic dimer of GGTase-ll. Three different protein prenyltransferases have been cloned, purified and characterised in
yeast and mammalian cells, that is protein farnesyltransferase (FTase), protein geranylgeranyltransferase-l (GGTase-l) and protein geranylgeranyl-
transferase-ll (GGTase-ll). However, in plants only FTase has been cloned and fully characterised. Up to now the activities of GGTase-l and GGTase-
ll were determined, but the properties of these enzymes weroe not studied.

The aim of this study was the characterisation of Rab geranylgeranyltransferase in plants. Several selected plants were grown in darkness
and cytosolic fraction was prepared from seedlings (5-20 days old). Rab3a, obtained from overexpression in bacterial system, was used as an
acceptor of geranylgeranyl group. Activity of Rab geranylgeranyltransferase was measured as the amount of tritium lableled geranylgeranylated
Rab3a.

We have designated the occurrence of Rab geranylgeranyltransferase activity in ten plant species. The highest specific activity of the
enzyme was found in beet root, wheat root, green bean and black bean. Partial purification of Rab geranylgeranyltransferase from wheat root by
ammonium sulphate precipitation and QAE-Sephadex A50 separation resulted in approximately 50-folds increase of the specific enzyme activity.
Partly purified enzyme was used for experimental design study on the influence of some factors on Rab geranylgeranylation reaction. It was found
that milimolar concentration of MgCI2 and detergent (IGEPAL) are required for its activity as for Rab geranylgeranyltransferase in mammalian and
yeast systems. Optimal conditions for geranylgeranylation reaction will be presented.
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C-29
POSZUKIWANIA NOWYCH SUROWCÓW ROŚLINNYCH DLA POZYSKIWANIA DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH POLIPRENOLI

Józefina Hertel i Tadeusz Chojnacki
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Długołańcuchowe poliprenole pochodzenia roślinnego (n>6, konfiguracja di/tri-frans, poli—cis) stanowią obiekt zainteresowania Kolekcji
Poliprenoli Zakładu Biochemii Lipidów IBB PAN ze względu na użyteczność tych związków w badaniach nad biosyntezą heteropolimerów cukrowych
i lipidowych pochodnych białek. Ich występowanie może służyć także jako marker chemotaksonomiczny roślin oraz wskazywać na istnienie szczegól-
nych funkcji biologicznych.

Przeprowadzone badania przesiewowe w grupach systematycznych porosty (Lichenes) i mszaki (Bryophyta) u kilkudziesięciu reprezenta-
tywnych gatunków wykazały bądź brak bądź jedynie śladowe ilości długołańcuchowych poliprenoli w częściach zielonych badanych rośHn.

Potwierdzono na szerszym materiale kilkunastu gatunków drzew europejskiej strefy klimatycznej unikalność występowania długołańcucho-
wych (n=7, 8) poliprenoli w drewnie brzozy (Betula verrucosa) i wyjaśniono pochodzenie występowania tych związków w ługach posulfitowych
wytwarzanych w krajowych zakładach przemysłu celulozowego.

Wykazano obecność znacznych ilości poliprenoli zbudowanych z ok. 11 reszt izoprenowych w pączkach kwiatowych tropikalnej rośliny
{Combretum sp.) z rodziny trudziczkowatych (Combretaceae), co stoi w sprzeczności z dotychczasowymi poglądami uznającymi te związki jedynie za
metabolity wtórne, nagromadzane w procesach starzenia.

C-30
POLIPRENOLE W KORZENIACH COLURIA GEOID ES Z KULTUR IN VITRO

Vo Si Hung'. Olga Olszowska2, Mirosława Furmanowa2, Małgorzata Wanke1, Tadeusz Chojnacki1 i Ewa Świeżewska1

'Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
2Wydział Farmacji Akademii Medycznej, ul. Banachal, 02-097 Warszawa

Długołańcuchowe alkohole poliizoprenoidowe są związkami lipidowymi powszechnie występującymi w przyrodzie. Poliprenole występują
głównie w komórkach roślinnych, a także bakteryjnych. U roślin głównym miejscem akumulacji poliprenoli są części fotosyntetyzujące, pewną ilość
tych związków znaleziono także w drewnie i w nasionach. Analiza subfrakcji komórkowych wskazuje na lokalizację chloroplastwą tych związków.
Poliprenole akumulowane są w formie wolnych alkoholi lub estrów z kwasami karboksylowymi, niekiedy obie te formy występują w tkance równocze-
śnie. Obserwuje się także występowanie niewielkich ilości fosforanów poliprenoli. Rola biologiczna poiiprenoli nie jest dotychczas poznana. Fosfora-
ny dolicholi (dihydropoliprenole występujące w komórkach zwierzęcych) są kofaktorami w biosyntezie glikoprotein. Difosforany poliprenoli i dolicho-
li są także donorami grup izoprenoidowych modyfikujących kowalencyjnie białka, odpowiednio roślinne i zwierzęce.
Poszukiwania nowych, wydajnych źródeł związków chemicznych pochodzenia naturalnego doprowadziły do rozwoju badań nad kulturami organów
roślinnych in vitro. Szczególnie duże zainteresowanie budzą kultury korzeni transformowanych charakteryzujące się szybkim przyrostem biomasy I
utrzymującą się na stałym poziomie syntezą metabolitów wtórnych.

Kulturę korzeni kolurii kuklikowej (C.geoides, Rosaceae) prowadzono w pożywkach płynnych w okresie do 60 dni. Korzenie transformowane
otrzymano zakażając liście kolurii Agrobacterium rhizogenes szczep LBA 9402. Próbi korzeni z kultur ekstrahowano, surowy ekstrakt czyszczono
chromatograficznie, a skład mieszaniny poliprenoli analizowano stosując wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC). Dla porównania w ana-
logiczny sposób wykonano analizę poliprenoli zawartych w liściach i korzeniach roślin C.geoides rosnących w gruncie.

Omawiane badania pokazały, że poliprenole występują w korzeniach C.geoides hodowanych in vitro. Akumulowane poliprenole stanowią
jednorodzinną mieszaninę składającą się z kilkunastu poliprenoli z dominującym prenolem zawierającym 16 reszt izoprenowych. Zawartość polipre-
noli w tych tkankach wynosi ok. 100 ng/g suchej tkanki i rośnie z wiekiem tkanki. Poliprenole występują w tym przypadku w formie wolnych alkoholi.
Widmo HPLC poliprenoli wyizolowanych z liści C.geoides było nieco inne, w mieszaninie dominował prenol zawierający 19 reszt izoprenowych w
cząsteczce, skład mieszaniny był bogatszy (od Pr-14 do Pr-32). Trwają badania NMR mające na celu potwierdzenie struktury tych związków.

Prezentowane wyniki są pierwszymi danymi mówiącymi o nagromadzaniu poliprenoli w tkankach hodowanych in vitro. Wydaje się także, że
kultury normalnych I transformowanych korzeni kolurii mogą być dogodnym modelem do badania biosyntezy poliprenoli.
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C-31
WPŁYW INDUKCJI PEROKSYSOMÓW KWASEM OLEJOWYM NA SYNTEZĘ DOLICHOLI U DROŻDŻY
SACCHAROMYCES CEREVISIAE.

Dorota Grabowska. Marek Skoneczny, Ewa Świeżewska, Anna Szkopińska
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa.

Peroksysomy są organellami komórkowymi występującymi we wszystkich komórkach eukariotycznych. Organella te charakteryzują się
różnorodnością funkcji w zależności od pochodzenia i zlokalizowanych w nich enzymów. Peroksysomy zawierają ponad 50 enzymów z czego więk-
szość z nich związana jest z metabolizmem lipidów. Ponad to wykazano, że zwierzęce peroksysomy, obok retikulum endoplazmatycznego, są miej-
scem syntezy dolicholi. Nie stwierdzono jednak udziału drożdżowych peroksysomów w tej syntezie.

W końcu lat 80-tych ustalono, że kwas olejowy powoduje proliferację peroksysomów drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz indukcję
enzymów p-oksydacji kwasów tłuszczowych. Komórki drożdżowe hodowane na glukozie posiadają od 1 do 4 peroksysomów. Po przeniesieniu na
pożywkę z kwasem olejowym ich ilość wzrasta do 14. Fakt ten skłonił nas do wybrania S. cerevisiae jako obiektu do badań nad rolą peroksysomów
w syntezie dolicholi.

W przedstawionej pracy pokazano, że dysrupcja drożdżowego genu PAS1 (peroxisome assembly), odpowiedzialnego za formowanie perok-
sysomów, powoduje obniżenie syntezy dilicholi in vivo. Chromatografia HPLC wykazała ponad to, że po indukcji proliferacji peroksysomów kwasem
olejowym pojawia się dodatkowa rodzina dłuższych (C95 - C120) niż typowe dolicholi. Hydroliza alkaliczna potwierdziła, że są to dolichole a nie ich estry
z kwasem olejowym. Szczep z dysrupcja genu PAS1 indukowany kwasem olejowym oraz szczep kontrolny W 303 nieindukowany nie był zdolny do
syntezy dłuższych dolicholi.

Prezentowane wyniki po raz pierwszy pozwoliły na stwierdzenie, że peroksysomy drożdżowe są zaangażowane w biosyntezę dolicholi. Nie
wiadomo jednak czy powstawanie dłuższych dolicholi związane jest z działaniem peroksysomalnych enzymów syntetyzujących dolichole czy jest
wynikiem zwiększenia ilości acetylo-CoA w wyniku indukcji p-oksydacji kwasów tłuszczowych.

C-32
BADANIE ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY PODJEDNOSTKAMI DROŻDŻOWEJ SYNTAZY DWUFOSFORANU FARNEZYLU

Kariona Grabińska1. Anna Szkopińska', Thierry Berges2,Francis Karst2, Grażyna Palamarczyk1

1.Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
2.Laboratoire de Genetique Physiologique et Moleculaire, IBMIG, Poitiers, France

Syntaza dwufosforanu farnezylu (FPPS) jest jednym z kluczowych enzymów biorących udział w biosyntezie związków izoprenoidowych.
Katalizuje ona reakcję kondensacji dwufosforanu izopentenylu z dwufosforanem dwumetyloallylu i z dwufosforanem geranylu, w wyniku czego
powstaje całkowicie trans dwufosforan farnezylu (FPP), który jest następnie wykorzystywany do biosyntezy między innymi sterali, dolicholi, chino-
nów, karotenoidów, giberelin, prenylowanych białek. Drożdżowa FPPS jest typowym przedstawicielem enzymów syntetyzujących FPP. Jest ona
homodimerem zbudowanym z podjednostek o masie 40 kDa. Zawiera on pięć regionów silnie konserwowanych w obrębie rodziny syntaz dwufosfo-
ranów izoprenylowych. Dwa z tych regionów zawierają motyw DDXXD lub DDXXXXD istotny dla aktywności enzymatycznej enzymu.

Nasze badania wskazują, że FPPS może oddziaływać z innymi białkami (1). Jedną z metod badania interakcji pomiędzy białkami jest drożdżo-
wy system dwuhybrydowy (2). Celem obecnej pracy było wykazanie, że metoda ta może być wykorzystana do poszukiwania białek oddziałujących z
FPPS jak również sprawdzenie wpływu podstawienia konserwowanej lizyny 197 kwasem glutaminowym na dimeryzację enzymu. Przygotowano
konstrukty, w których część kodującą dzikiego (ERG20) i zmutowanego (erg20-2) genu dla FPPS wklonowano do plazmidów pBTM116 (zawierające-
go domenę wiążącą DNA pochodzącą z białka LexA) i pGAD424 (niosącego domenę aktywującą transkrypcję białka GAD4). Za pomocą otrzymanych
konstruktów stransformowano drożdżowy szczep używany w systemie dwuhybrydowym (L40). Uzyskanie aktywności reporterowego genu lacZ na
filtrze w szczepie L40 zawierającym plazmidy pBTM116-ERG20 i pGAD424-ERG20 potwierdziło, że drożdżowy system dwuhybrydowy pozwala na
wyszukiwanie białek oddziałujących z FPPS .Oznaczono również aktywność b-galaktozydazy w ekstraktach drożdżowych. Stwierdzono niższy poziom
ekspresji genu reporterowego lacZ w szczepie L40 transformowanym plazmidami pBTM116-erg20-2, pGAD424-erg20-2 w stosunku do szczepu L40
zawierającego plazmidy pBTM116-ERG20 i pGAD424-ERG20, co może sugerować obniżenie siły oddziaływań pomiędzy zmutowanymi podjednost-
kami FPPS.

Literatura:
1.Szkopińska A.Grabińska K.Delourme D, Karst F, Rytka J.Palamarczyk G (1996) J.Lip.Res.38:962-968:
2.Fields S, Sternglanz R, (1994) TIG 10:286-292

Praca częściowo finansowana z funduszów Polsko-Francuskiego Centrum Biotechnologii Roślin
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C-33
DYSRUPCJA GENU SYNTAZY SKWALENOWEJ (ERG 9) WPŁYWA NA POZIOM SYNTEZY POLIPRENOLI U DROŻDŻY
SACCHAROMYCES CEREVISIAE.

Dorota Grabowska1. Francis Karst2, Anna Szkopinska1

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa1

Institut de Biologie Moleculaire et d'lngenierie Genetique, Poitiers Codex France2

Poliprenole, sterole i ubichinony powstają w wyniku łańcucha reakcji zwanego szlakiem kwasu mewalonowego. Badania prowadzone w
ostatnich latach wykazały, że reduktaza HMG-CoA jest głównym enzymem pełniącym regulacyjną rolę w biosyntezie końcowych produktów tego
szlaku. Jednak najnowsze wyniki wskazują, że również enzymy: syntaza skwalenowa, c/s-prenyltransferazy oraz frans-preanyltransferazy bezpośred-
nio wykorzystujące FPP (dwufosforan farnezylu) znajdujący się w punkcie rozejścia szlaku kwasu mewalonowego biorą udział w tej regulacji. Jedną
z prób jej wyjaśnienia jest tzw. „flow diversion hypothesis". Model ten zakłada, że syntaza skwalenowa ma mniejsze powinowactwo do FPP niż cis- i
frans-prenyltransferazy. W związku z tym zmiany w ilości FPP powinny wpływać głównie na syntezę steroli.

W prowadzonych przez nas badaniach chcieliśmy wykazać, że zwiększenie puli dostępnego FPP przez zablokowanie syntazy skwalenowej
powoduje istotne zmiany w poziomie syntetyzowanych poliprenoli. Badania prowadzono na szczepie z dysrupcją genu syntazy skwalenowej (erg9::HIS3)
i dzikim szczepie FL 100 drożdży Saccharomyces cerevisiae. Uzyskane wyniki wykazały, że szczep erg9::HIS3 syntetyzuje in vitro 6 razy więcej
dolicholi w porównaniu z dzikim szczepem. Ponad to badany dysruptant w niewielkim stopniu reagował na dodanie egzogennego FPP podczas gdy
FL1OO czterokrotnie zwiększył syntezę poliprenoli. Wprowadzenie genu syntazy skwalenowej do szczepu erg9::HIS3 spowodowało obniżenie bio-
syntezy poliprenoli do poziomu szczepu dzikiego.

Powyższe wyniki pozwalają przypuszczać, że c/s-prenyltransferaza pomimo wysokiego powinowactwa do FPP nie jest nasycona w szczepie
dzikim i zmiany poziomu dostępnego dwufosforanu farnezylu znajdują odbicie, wbrew założeniu „flow diversion hypotesis", w ilości syntetyzowa-
nych poliprenoli.

Ponadto na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać, że syntaza skwalenowa może być enzymem regulującym przepływ
produktów szlaku kwasu mewalonowego.

C-34
MOLECULAR MODELLING AS A TOOL FOR EXPLANATION OF LONG DOLICHOL FORMATION IN YEAST S. CEREVISIAE

Dorota Grabowska1, Danuta Płochocka2, Ewa Swieżewska1, Anna Szkopinska1

'Department of Lipid Biochemistry, 2Department of Biophysics, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS

The end-products of mevalonic acid pathway in yeast are dolichols, ubiquinones and sterols. FPP (synthesized by FPP synthase (FPPS)) is
a common final intermediate of all these compounds. We have observed that mutation in FPPS gene accompanied by mutation in squalene synthase
gene (SQS; sterol branch of the mevalonic acid pathway) results in an appearance of long dolichols (14-33 isoprene residues) unusual for yeast.
Mutation only in FPPS gene does not give such significant shift in dolichol synthesis. Moreover, mutation only in SQS gene has no effect on change
in dolichoi synthesis. The mutation in FPPS is substitution Lys197 to Glu. On the basis of sequence homology and function identity to avian FPPS (for
which crystal structure is known) models for yeast wild type and K197E mutant have been obtained. Molecular modelling shows that it is impossible
neither for wt nor mutant to locate longer than FPP product in the enzyme pocket because of sterical hindrance from Y95 and P 6 rings whereas model
proposed for mutated avian FPPS allows this. A model for mutated avian FPPS assumed formation of passage in the binding pocket for E-octaprenyl
diphosphate. Our model proves that such situation in yeast is hardly possible. Molecular modelling shows that in wt yeast FPPS Lys197 restricts the
space in catalytic center only for IPP as a substrate while in mutant glutamic acid allows stericaly for acceptance of GPP. Thus putative longer
products of mutated yeast FPPS could result in long dolichol formation.

Since the observation of long dolichol synthesis is most prominent in the double mutant of FPPS and SQS genes we take under considera-
tion that SQS mutation may change a balance of FPP to IPP which may influence the activity of c/s-prenyltransferase or that interactions between
mutated FPPS in the presence of abundant amounts of FPP with c/s-prenyltransferase lead to synthesis of long dolichols.
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D-01
UDZIAŁ ANEKSYN W REGULACJACH KRZEPNIĘCIA KRWI I FIBRYNOLIZY

Maria Kopeć (Warszawa)

Aneksyny (An) są rodziną białek, które charakteryzują homologiczne elementy struktury oraz zależne od Ca21 wiązanie fosfolipidów (FL). An
wykryto w różnych typach komórek ssaków, niższych kręgowców, u owadów, nicieni, pleśni i w roślinach. An uczestniczą w przekształceniach błon
komórkowych, fuzji, endo i egzocytozie, sekrecji składników ziarnistości komórkowych. An hamują PLĄ, mają właściwości przeciwzapalne i antyko-
aguiacyjne. Wszystkie w tym względzie badane An okazały się hamować reakcje krzepnięcia krwi wymagające udziału FL. Największe jest powinowac-
two An do FL ujemnie naładowanych: kwasu fosfatydowego, fosfatydyloseryny (PS) i tosfatydyloinozytolu. PS ma najwyższą wśród FL błon komór-
kowych aktywność prokoagulacyjną i jest fosfolipidem przemieszczanym na zewnętrzną powierzchnię komórek w czasie ich aktywacji oraz apoptozy.

Najintensywniej badano An V izolowaną pierwotnie z łożyska i określaną jako antykoagulant łożyskowy I. An V ma bardzo duże powinowac-
two do PS i występuje w wysokich stężeniach w komórkach ssaków. An V hamuje in vitro i in vivo generację kluczowych enzymów krzepnięcia
aktywnego czynnika X i trombiny. W różnych modelach doświadczalnych rAn V okazała się co najmniej równie skuteczna jak heparyna jako lek
hamujący narastanie zakrzepów.

Podjęto próby wykorzystania wysokiego powinowactwa An V do PS w diagnostyce i leczeniu. Opracowano techniki wykrywania i obrazowa-
nia zakrzepów tętniczych bogatych w FL przy użyciu An V znakowanej 125I lub "Te. An V związana ze znacznikiem fluoroscencyjnym jest szeroko
stosowana do identyfikacji komórek, które uległy apoptozie. Oceny oczekuje skuteczność hybrydy An V z łańcuchem B urokinazy najsilniejszego
aktywatora plazminogenu jako leku trombolitycznego rozpuszczającego zakrzepy tętnicze bogate w FL.

An uczestniczą też w regulacjach fibrynolizy. An II zidentyfikowano jako receptor dla plazminogenu (Plg) i jego tkankowego aktywatora (t-
PA). Związanie Plg i t-PA z An II powoduje znaczne przyśpieszenie aktywacji Plg do plazminy.

D-02
ROLE OF BETA 3 INTEGRIN CYTOPLASMIC DOMAIN IN THE RECEPTOR FUNCTION

N." Kieffer
Luxembourg
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D-03
SYSTEM FIBRYNOLIZY I MIGRACJA KOMÓREK. MECHANIZMY REGULUJĄCE

Czesław S. Cierniewski1, Aleksandra Cierniewska-Cieślak2, Zofia Pawłowska1

'Zakład Biofizyki, Akademia Medyczna w Łodzi, 2Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi.

Aktywacja plazminogenu stanowi nie tylko podstawowy etap procesu fibrynolizy, ale także zachodzi wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba
proteolitycznego rozpuszczenia barier biologicznych. Ma to miejsce podczas procesów zapalnych, implantacji trofoblastu, owulacji, rozwoju tkanek,
angiogenezy, regeneracji nerwu, gojenia ran, procesów nowotworowych i inwazji komórek nowotworowych. W każdym z tych procesów, niezwykle
istotne są mechanizmy regulujące aktywność plazminy i ograniczające jej miejsce i czas działania. Obejmują one zarówno inaktywację plazminy, jak
i ograniczenie jej powstawania.

Szczególną rolę podczas aktywacji piazminogenu na powierzchni komórek odgrywa receptor u-PAR, który wiąże cząsteczki aktywatora
podobnego do urokinazy (u-PA). Lokalne pojawienie się plazminy umożliwia następnie migrację komórek. Receptor u-PAR związany jest z błoną
przez glikozylofosfatydyloinozytol i w różnych komórkach może występować w kompleksie z integrynami p,, P2 lub p3. Dla przykładu, w komórkach
śródbłonka u-PAR jest powiązany funkcjonalnie z a ^ i w takim kompleksie odgrywa kluczową rolę w procesie angiogenezy. Po przyłączeniu u-PA do
u-PAR uaktywniony zostaje szlak transdukcji sygnału JAK-STAT1, a przesłane sygnały w efekcie prowadzą do zablokowania oddziaływania receptora
integrynowego ze swoistym ligandem białkowym i luźniejsze powiązanie z matriksem zewnątrzkomórkowym. Przyłączenie u-PA do u-PAR prowadzi
również do zahamowania oddziaływania witronektyny z receptorem integrynowym. Tak więc przypuszcza się, że ułatwiona migracja komórek może
wynikać albo z ograniczonej proteolizy elementów matriksu komórkowego, albo też występować dzięki osłabionemu oddziaływaniu komórek z
witronektyną. Funkcja u-PAR blokowana jest przez PAI-1, a ekspresja tego receptora regulowana jest przez różne cytokiny oraz czynniki wzrostowe.
Współdziałanie elementów systemu fibrynolitycznego z receptorami integrynowymi oraz mechanizmy regulujące proces adhezji i migracji komórek
będą szczegółowo scharakteryzowane.

D-04
ZNACZENIE INTERAKCJI BIAŁKOWO-LIPIDOWYCH SKŁADNIKÓW BŁON PŁYTEK KRWI W PROCESIE AKTYWACJI
PŁYTEK

Cezary Watała
Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Akademia Medyczna w Łodzi

Ruchliwość lipidów dwuwarstwy błony komórkowej definiuje parametr zwany płynnością lipidową błon: w błonach bardziej płynnych łańcu-
chy acylowe kwasów tłuszczowych fosfolipidów błony wychylają się z większą częstością i o większy kąt niż w błonach o większej mikrolepkości
dwuwarstwy Iipidowej. Płynność lipidową reguluje istotnie stopień ruchliwości białek integralnych zanurzonych w matrycy Iipidowej. Następstwem
niskiej płynności Iipidowej jest ograniczona ruchliwość lateralna i rotacyjna białek integralnych. Bezpośrednią implikacją tej zależności są zmiany
stopnia ekspozycji białek, a przez to dostępności receptorów błonowych, uzależnione od zmian płynności Iipidowej błon. W błonach mniej płynnych,
zanurzone w dwuwarstwie Iipidowej białka błonowe są silniej eksponowane i wystają w większym stopniu do środowiska zewnętrznego lub cytopla-
zmatycznego, a stopień ich ekspozycji jest uwarunkowany równowagą termodynamiczną oddziaływań lipid—lipid oraz lipid-woda. Uwarunkowania
zmian ruchliwości lipidów oraz konformacji białek nie dotyczą w równomiernym stopniu całej błony, lecz odnoszą się zazwyczaj jedynie do wybranych
domen dwuwarstwy Iipidowej. Stąd też, modulacja płynności Iipidowej w otoczeniu wybranego receptora (lub receptorów), w następstwie interakcji
z ligandem, pociąga za sobą zmiany w mikrośrodowisku receptorów sąsiadujących, nawet nie związanych z żadnym ligandem. Wszelkie zmiany
konformacyjne doprowadzające do zmian hydrofobowości cząsteczki białkowej lub zmian jej ładunku powierzchniowego mogą prowadzić do zmian
ekspozycji wybranych domen w cząsteczkach białkowych, czego bezpośrednią konsekwencją może być zmieniona dostępność receptora dla ligan-
dów. Zmiany płynności Iipidowej należy pojmować jako sposób odreagowywania komponent błonowych na sygnały ze strony cytoplazmy komórki
lub ze strony środowiska zewnętrznego. Zmiany dynamicznych parametrów błon komórkowych płytek krwi w niektórych stanach klinicznych mogą
powodować reorganizację dwuwarstwy Iipidowej błony komórkowej płytek krwi. Reorganizacja taka może się sprowadzać w równym stopniu do
zmian konformacyjnych glikoprotein powierzchniowych (w tym receptorów), jak i dotyczyć frakcji lipidów granicznych. W nowych, warunkach, może
dochodzić do interakcji biafkowo-lipidowych, których efektem jest uwalnianie wewnątrzpłytkowego Ca2' oraz niespecyficzne pobudzenie enzymów
efektorowych. Hipotezę taką potwierdzałyby wyniki wskazujące, że różne czynniki modulujące płynność błon powodują dezorganizację dwuwarstwy
Iipidowej błon płytkowych i drastyczne ograniczają transdukcję wielokanałowego sygnału prowadzącego do aktywacji płytek krwi. Wykazywana
zależność między modulacją płynności Iipidowej przez anestetyki i rozpuszczalniki organiczne a ich aktywującym wpływem na kinazę białkową C, jak
również wpływ tych związków na aktywację cyklazy adenylanowej oraz wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP może stanowić potwierdzenie
takiej hipotezy. W przekazywaniu sygnału przez błonę cytoplazmatyczną biorą udział integralnie związane z nią białka: receptory błonowe, białka G
oraz enzymy efektorowe (PLC, PLA2, CA). Do prawidłowej kooperacji wszystkich elementów i prawidłowego przewodzenia sygnału aktywacji koniecz-
na jest optymalna płynność błony umożliwiająca właściwą konformację białek błonowych oraz niezakłócone interakcje białkowo-lipidowe. Związek
indukowanej w warunkach ex vivo aktywacji płytek ze zmianami płynności błon płytkowych, jakie towarzyszyły takiej aktywacji, skłaniają do wysunię-
cia hipotezy, że zmiany parametrów dynamicznych błon krwinek płytkowych mogą leżeć u podstaw nieswoistej generacji i transdukcji sygnału w
płytkach w niektórych stanach patologicznych związanych ze zmianami płynności błon komórkowych. W dodatku, można teoretycznie założyć, że
osoby „obarczone dziedzicznie" typem błony komórkowej o parametrach biofizycznych predystynujących do łatwego wyzwalania sygnału aktywacji
płytek krwi powinny być bardziej narażone na częste epizody aktywacji i reakcji uwalniania płytek krwi.
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D-05
BIOCHEMICZNE KONSEKWENCJE INTERAKCJI MIĘDZYKOMÓRKOWYCH W UKŁADZIE KRĄŻENIA

Stefan Chłopicki
Instytut Farmakologii CMUJ, Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków

Od wielu lat wiadomo, że metabolity kwasu arachidonowego syntetyzowane przez cykloksygenazę (COX), albo lipoksygenazę (LOX) odgry-
wają istotną rolę w regulacji procesów zapalnych i procesów hemostazy, ale dopiero niedawno odkryto znaczenie interakcji pomiędzy komórkami w
syntezie tych metabolitów. Adhezja pomiędzy różnymi typami komórek prowadzi do syntezy przekaźników biologicznych, które w takich ilościach nie
mogą być wyprodukowane przez żaden typ komórek osobno. Same neutrofile potrafią wyprodukować tylko niewielkie ilości leukotrienu C4 (LTC4).
Natomiast inkubacja neutrofili z komórkami śródbłonka naczyniowego, albo z płytkami krwi prowadzi do wielokrotnego wzrostu ilości produkowane-
go LTC4. Aktywowane neutrofile przekazują LTA4 do komórek śródbtonka naczyniowego albo do płytek krwi, które z kolei z dostarczonego substratu
produkują LTC4. Ani płytki krwi ani komórki śródbłonka naczyniowego nie posiadają 5-L0X, posiadają natomiast syntazę LTC4 i uczestniczą w
produkcji LTC4 pod warunkiem dostarczenia im substratu w postaci LTA4 przez neutrofile. Erytrocyty podobnie jak płytki krwi i komórki śródbłonka
nie posiadają LOX, ale mogą produkować LTB4 z dostarczonego im przez neutrofile LTA4 przez enzym który posiadają - hydrolazę LTA4.

Transfer niestabilnego metabolitu z jednej do drugiej komórki i dalsza synteza ostatecznego metabolitu przez drugą komórkę nie ogranicza
się tylko do leukotrienów, i prowadzi nie tylko do spotęgowania syntezy różnych eikozanoidów, ale pozwala również na generację nowych przekaźni-
ków, które nie mogłyby być w ogóle zsyntetyzowane tylko przez jeden typ komórek. Do tej nowej grupy przekaźników biologicznych należą lipoksyny
(A4 i B4). Lipoksyny syntetyzowane są w dwóch etapach i to na dwa sposoby. Pierwsza komórka (np. komórka epithelium, monocyt, eozynofil)
syntetyzuje 15-HETE przez 15 lipooksygenazę. Druga komórka (np. neutrofil), przekształca 15-HETE do lipoksyny A4 lub B4 przez 5-lipoksygenazę.
Druga droga kooperacyjnej syntezy lipoksyn wykorzystuje najpierw 5-L0X w neutrofilach, a potem 12-LOX w płytkach.

Metabolizm transcelularny eikozanoidów może odgrywać istotną rolę w patofizjologii wielu chorób, np. w niedokrwiennym uszkodzeniu
mięśnia sercowego, w ostrym uszkodzeniu płuc w toku endotoksemii, w astmie oskrzelowej.

Wydaje się, że zrozumienie nowych międzykomórkowych mechanizmów rządzących kooperacyjną syntezą eikozanoidów może przynieść
owoce w postaci nowych sposobów leczenia chorób zakrzepowych i procesów zapalnych.

D-06
ROLA POLIMORFIZMU REGIONU PR0M0T0R0WEG0 INHIBITORA TYPU PIERWSZEGO AKTYWATORA
PLAZMINOGENU (PAI-1) I ŁAŃCUCHA BETA FIBRYNOGENU JAKO POTENCJALNEGO CZYNNIKA
PROGNOSTYCZNEGO NIEKTÓRYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Szemraj Janusz
Pracownia Biotechnologii Medycznej Zakładu Biochemii, Akademia Medyczna w Lodzi

W przypadku chorób układu krążenia takich jak zawał mięśnia sercowego i choroba niedokrwienna serca, do klasycznych czynników ryzyka
(hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) doszły nowe, wskazujące na zaburzenie mechanizmu hemostazy. Są to m. in. wysoki poziom
fibrynogenu oraz inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1). Nadmiar fibrynogenu sprzyja tendencji nasilania się zmian zakrzepowych
wewnątrz łożyska naczyniowego, a z kolei zahamowanie procesu fibrynolizy poprzez PAI-1 tendencję tę utrwala. Nadmierna podaż lub niedobór tych
kluczowych białek biorących udział w procesie hemostazy zależy od regulacji ekspresji kodujących je genów.

Mechanizm regulacji ekspresji genów zależy m.in. od powinowactwa polimerazy i towarzyszących jej białek (tzw. czynników transkrypcyj-
nych) do promotora, łatwości przechodzenia w stan kompleksu i szybkości opuszczania promotora. Zmienność genetyczna występująca w tym
obszarze będzie więc miała bezpośredni wpływ na efektywność ekspresji.

Łańcuchy a, p i y wchodzące w skład cząsteczki fibrynogenu kodowane są przez geny tworzące klaster o długości ok. 50 k p.z. znajdujący
się na długim ramieniu chromosomu 4. Biosynteza cząsteczki fibrynogenu jest więc uwarunkowana równoczesną ekspresją genów kodujących
poszczególne łańcuchy. Szybkość tego procesu zależy od koordynacji i tempa biosyntezy tych łańcuchów. Najwolniej syntetyzowany jest łańcuch (5.
Od tempa biosyntezy łańcucha p zależy więc ilość fibrynogenu wytwarzana przez wątrobę.

Z klinicznego punktu widzenia na uwagę zasługuje polimorfizm G/A w pozycji -455 i C/T w pozycji -148. Allele zawierające A-455 ulegają
znacznie wyższej ekspresji niż homozygoty zawierające genotyp G/G. Ważną rolę odgrywa czynnik środowiskowy, np. taki jak palenie papierosów.
Osobnicy palący papierosy i posiadający allele A-455 charakteryzują się najwyższym poziomem fibrynogenu. U nie palących jest on wyższy o ok.
8.2%, a u byłych palaczy o 9.0%. Efekt ten zależny jest również od wieku. Mężczyźni poniżej 45 roku życia posiadają podwyższony poziom
fibrynogenu o 11.6%, a starsi powyżej 65 r.ż. - 4.5% w stosunku do osobników posiadających allele G/G. Podwyższona ekspresja fibrynogenu w
przypadku genotypu A/A jest na tyle duża, by można było traktować ją jako podwyższony czynnik ryzyka zakrzepicy.

Mechanizm regulacji ekspresji genu PAI-1 nie jest jeszcze całkowicie poznany. Wykryty niedawno polimorfizm w pozycji -675 od miejsca
startu transkrypcji, polegający na występowaniu lub niedoborze 5 zasady guanzynowej (stąd określa się go często jako 4G/5G, wydaje się mieć
wpływ na poziom PAI-1 w osoczu. Osobniki homozygotyczne posiadające allele 4G charakteryzują się wyższym stężeniem PAI-1 w osoczu. Obec-
ność alleli 5G nie sprzyja podwyższonej ekspresji genu tego białka.

Badanie genetycznych uwarunkowań chorób układu krążenia jednakże dopiero się rozwija. Jest to jednak rozwój niezwykle dynamiczny i
bardzo obiecujący jeśli chodzi o postęp tak w dziedzinie diagnostyki jak i terapii. Jedną z głównych praktycznych korzyści jakie mogą odnieść
pacjenci z prowadzonych badań, wydaje się być możliwość wyodrębnienia genetycznych czynników prognostycznych, które pozwoliłyby precyzyj-
niej oszacować ryzyko pojawienia się choroby układu krążenia.
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D-07
IDENTYFIKACJA MIEJSC REGULATOROWYCH W PROMOTORZE GENU DLA PODJEDNOSTKI av RECEPTORA
WITRONEKTYNY

Małgorzata Czyż1. Marta Stasiak2, Joanna Boncela3 i Czesław Cierniewski23

1Zakład Chemii Ogólnej i 2Zaklad Biofizyki Akademii Medycznej w Lodzi oraz
3lnstytut Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Podjednostka a v receptora witronektyny może występować w kompleksie z pięcioma typami podjednostek (3 tworząc receptory
integrynowe rozpoznające szereg białek adhezyjnych układu naczyniowego i immunologicznego. Szczególną rolę wśród tych receptorów
odgrywa o vp3. Świadczą o tym obserwacje, zgodnie z którymi jest on odpowiedzialny za swoistą adhezję i migrację komórek np.
1) proliferujących komórek mięśnia gładkiego po uszkodzeniu mechanicznym ściany naczyniowej (restenoza );
2) osteoklastów na elementach tkanki kostnej (resorpcja kości);
3) komórek melanoma (metastaza i tworzenie guzów).

Celem przeprowadzonych badań było poznanie mechanizmów regulacji ekspresji genu kodującego podjednostkę a v receptora
witronektyny. Stosując metodę „footprinting" stwierdziliśmy istnienie w regionie promotorowym genu (od -522 do +1) miejsc chronionych
przez białka jądrowe przed trawieniem DNazą I. Do przygotowania ekstraktów jądrowych stosowano dwa różne typy komórek zawierających
na swej powierzchni receptor integrynowy aJ33: komórki ludzkiego śródbłonka (HUVEC) i komórki K562.

Niektóre z miejsc chronionych stanowią miejsca wiążące (cis-acting elements) dla znanych czynników transkrypcyjnych (1).
Szczególnie interesujący jest fragment, składający się z 19 nukleotydów, który zawiera miejsca wiążące czynniki transkrypcyjne kolejno:
GATA, Sp1, Sp1. Zaobserwowaliśmy różny wzór ochrony przed działaniem nukleazą w tym regionie dla ekstraktów jądrowych z obu
badanych typów komórek. W chwili obecnej analizujemy tę różnicę stosując technikę spowalniania w żelu poliakryloamidowym (Mobility
Shift Assay).

(1) Donahue, J.P., Sugg, N., Hawiger, J. (1994) Biochim. Biophys. Ada, 1219,228-232.

D-08
POLIMORFIZM 4G/5G GENU PAI-1 U CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Beata Smolarz, Dagmara Piestrzeniewicz, Janusz Błasiak
Katedra Genetyki Molekularnej UL, Lódż

Zmiany w ekspresji genów układu plazminogen/plazmina mogą mieć znaczenie dla procesu inwazji i przerzutowania wielu typów nowotwo-
rów. Aktywatory plazminogenu i ich inhibitory uczestniczą w degradacji błony podstawnej, do której dochodzi podczas progresji nowotworów.
Inhibitor aktywatorów plazminogenu typu I (PAI-1) bierze aktywny udział w tym procesie.

U chorych na nowotwory złośliwe obserwuje się wzrost poziomu PAI-1, co może być związane ze zmianą ekspresji genu kodującego to
białko. Analiza genu PAI-1 w celu identyfikacji regionów aktywnych w regulacji jego ekspresji wydaje się być ważna dla wyjaśnienia mechanizmów
odpowiedzialnych za podwyższenie stężenia PAI-1 w chorobach nowotworowych. W obrębie genu PAI-1 zidentyfikowano 8 polimorfizmów, z których
istotnym dfa zmian nowotworowych wydaje się być polimorfizm 4G/5G. Ze względu na swoje położenie w pozycji -675 regionu promotorowego PAI-
1, polimorfizm ten może mieć duży wpływ na podwyższoną ekspresję genu w komórkach nowotworowych.

Celem naszej pracy było porównanie częstości występowania genotypów 4G/4G, 4G/5G i 5G/5G u pacjentów z różnymi typami nowotwo-
rów, w stosunku do grupy kontrolnej. Materiał, w postaci próbek krwi uzyskano od przebadanych histopatologicznie 53 pacjentów,
u których stwierdzono następujące typy nowotworów: raki żołądka (9 osób), raki sutka (16), czerniaki (9), raki jamy ustnej (7), raki okrężnicy (12). W
badaniach mających na celu określenie polimorfizmu wykorzystano łańcuchową reakcję polimerazy (PCR). Poddawany amplifikacji DNA izolowano
metodą ekstrakcji fenolxhloroform. Analizę produktów reakcji przeprowadzono na żelu poliakryloamidowym (PAGE). Liczebność obserwowanych
genotypów w badanych grupach wynosiła: u pacjentów cierpiących na nowotwory 4G/4G - 7 , 4G/5G -42, 5G/5G - 4, w grupie kontrolnej 4G/4G - 1 1 ,
4G/5G - 23, 5G/5G -19. Częstość poszczególnych genotypów układała się odpowiednio: w przypadku pacjentów 4G/4G - 0,14, 4G/5G - 0,79, 5G/5G
- 0,07, w grupie kontrolnej 4G/4G - 0,22, 4G/5G - 0,42, 5G/5G - 0,36.

Częstość alleli 4G u pacjentów wynosiła 0,53, natomiast alleli 5G - 0,47. W przypadku grupy kontrolnej wartości kształtowały się odpowiednio:
4G - 0,43 a 5G - 0,57.

Rozkład genotypów w badanych grupach różnił się znacząco. Genotyp 4G/5G występował częściej u pacjentów niż w grupie kontrolnej, co
sugeruje, że może on stanowić czynnik ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej. Wyniki wstępnych badań zachęcają do kontynuacji, z powodu
istotnej przewagi genotypu 4G/5G w próbkach krwi pochodzących od chorych pacjentów. Dalsze badania mają na celu zbadanie czy polimorfizm ten
może być czynnikiem ryzyka w chorobach nowotworowych.
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D-09
CZY PODWYŻSZONY POZIOM PROTROMBINY W OSOCZU U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2 JEST ZWIĄZANY
Z.POLIMORFIZMEM REGIONU 3-UTR GENU PROTROMBINY ?

Marcin Różalski', Magdalena Bonder1, Tadeusz Pietrucha2, Cezary Watała1

'Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Akademia Medyczna w Lodzi
2Pracownia Biotechnologii Medycznej, Instytut Biochemii Akademia Medyczna w Łodzi

Doniesienia ostatnich lat sugerują możliwy związek pomiędzy podwyższoną generacją trombiny w osoczu a polimorfizmem zlokalizowanym
w regionie nieulegającym translacji genu protrombiny (20210G/A). Szczególnie wysoką częstość allelu A (głównie w postaci heterozygotycznej) znale-
ziono u pacjentów z zakrzepicą żylną, chorobą wieńcową i zawałem mięśnia sercowego, w rodzinnej trombofilii, oraz w przypadku innych chorób
charakteryzujących się stanami nadkrzepliwości.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 stwierdza się liczne zaburzenia równowagi pomiędzy układem krzepnięcia a fibrynolizy, między innymi
nasiloną trombinogenezę prowadzącą do stanów nadkrzepliwości. Co więcej, według niektórych doniesień, w cukrzycy stwierdza się w osoczu
podwyższone stężenie fragmentu F.1+2 protrombiny, będącego markerem powstawania trombiny.

Celem pracy było porównanie poziomów fragmentu F.1+2 protrombiny w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 i w grupie kontrolnej oraz
zbadanie związku pomiędzy generacja trombiny a występowaniem polimorfizmu 20210G/A genu protrombiny.

Poziom fragmentu F.1+2 protrombiny oznaczano komercyjnie dostępnym testem ELISA {Behring). Polimorfizm 20210G/A, zlokalizowany w
nieulegającym translacji regionie genu protrombiny, typowano w oparciu o łańcuchową reakcję polimerazy z następczym trawieniem enzymem
restrykcyjnym Hindi 11 (PCR-RFLP). Analizę RFLP przeprowadzano w 6% żelach poliakrylamidowych po wybarwieniu bromkiem etydyny. Badaniami
objęto 128 pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną oraz 73 osoby z grupy kontrolnej.

Stwierdzono, że średni osoczowy poziom fragmentu F.1+2 protrombiny w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 (2.93±2.40 nM) nie był
istotnie różny od poziomu stwierdzonego w grupie kontrolnej (2.21+1.83 nM). Z drugiej jednak strony, w podgrupie pacjentów z cukrzycą typu 2
wydzielonej z ogólnej populacji diabetyków (18%), średni poziom fragmentu F.1+2 protrombiny był znacznie podwyższony (7.70±1.83 nM), pomimo
iż u pacjentów tych nie stwierdzono wyraźnych objawów choroby naczyniowej. Częstość polimorfizmu 20Z10G/A w grupie chorych była niska (2%
heterozygot GA, brak homozygot AA, częstość polimorficznego allelu A 0.01) i nie różniła się w sposób statystycznie znamienny od częstości w
grupie kontrolnej. Nie stwierdzono zależności pomiędzy obecnością wariantu GA a podwyższonym stężeniem protrombiny w osoczu (wszyscy
pacjenci z grupy o wysokim poziomie F.1+2 protrombiny posiadali wariant «dziki» - GG).

Podsumowując, otrzymane wyniki sugerują bimodalny rozkład stężenia fragmentu F.1+2 wśród pacjentów z cukrzycą typu 2, umożliwiając
wyodrębnienie subpopulacji charakteryzującej się znacznie podwyższonym poziomem fragmentu F.1+2 w porównaniu do pozostałych diabetyków i
grupy kontrolnej. Podwyższona generacja trombiny w wydzielonej grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 nie wydaje się jednak być związana z polimor-
fizmem M210G/A, i jest najprawdopodobniej wynikiem innych, nieokreślonych dotychczas czynników.

D-10
PODWYŻSZONA AKTYWACJA I ZUŻYCIE PŁYTEK KRWI MOŻE PROWADZIĆ DO ICH OBNIŻONEJ REAKTYWNOŚCI
U PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 2

Bogusława Więcławska'. Magdalena Bonder1, Marcin Różalski1, Zygmunt Trojanowski2, Jolanta Zochniak3, Cezary Watała1

Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Lodzi1, Klinika Chorób Wewnętrz-
nych Wojskowej Akademii Medycznej w Lodzi2, Pracownia Cytofluorymetrii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Lodzi3

Wynikiem nadwrażliwości płytek u pacjentów z cukrzycą jest podwyższona częstość zachodzenia reakcji uwalniania zawartości ziarnistości
wewnątrzpłytkowych we krwi krążącej. Takie nasilone uwalnianie prowadzi do przyspieszonego zużywania się płytek, tworzenia gradientu wielkości
tych komórek oraz przyczynia się do zredukowanej przeżywalności i przyspieszonej odnowy płytek u chorych na cukrzycę.

Celem naszych badań było monitorowanie czy nadwrażliwość płytek krwi pacjentów z cukrzycą typu 2 ma wpływ na ich zmienioną reaktyw-
ność i odpowiedź na czynniki aktywujące. Reaktywność płytek oceniana była metodą cytometrii przepływowej poprzez badanie ekspresji wybranych
antygenów powierzchniowych płytek i frakcji mikropłytek w następstwie:

1) aktywacji silnymi agonistami (trombina, TRAP, ADP), 2) inkubacji w obecności związków aktywujących (5mM EDTAK2) - układ statyczny,
3) jednogodzinnego mieszania krwi pełnej na mieszadle rotacyjnym - układ dynamiczny. Pacjenci z cukrzycą typu 2 wykazali obniżoną ekspresję
podjednostki a glikoproteiny Ib (średnio o 12.5%, p<0.01) oraz podwyższoną frakcję mikropłytek (p<0.05 lub niższe) we krwi krążącej, jak również
zredukowaną ekspresję P-selektyny płytek aktywowanych ex vivo trombina, ADP lub TRAP (odpowiednio o 40%, 2 1 % i 36%, p<0.01 lub niższe) i w
następstwie jednogodzinnego mieszania (o 23%, p<0.02). Zmiany te mogłyby wskazywać na zwiększoną aktywację płytek krążących i ich obniżoną
reaktywność. Zaobserwowaliśmy większą liczbę płytek o skrajnych rozmiarach: bardzo małe „wyczerpane" płytki i bardzo duże, młode i nadwrażliwe
płytki występowały częściej u diabetyków w porównaniu do kontroli (p<0.01). Pokazaliśmy, że bimodalność rozkładu wielkości płytek u pacjentów z
cukrzycą wynika z przyspieszonej trombopoezy (p<0.02), co potwierdziliśmy oznaczeniem frakcji płytek retikulocytarnych u tych pacjentów. Na
podstawie powyższego stwierdzamy, że obniżona reaktywność i zmieniony rozkład wielkości płytek może wynikać z częstszych epizodów aktywacji
płytek we krwi krążącej i zwiększonego zużywania się tych komórek u pacjentów z cukrzycą. Należy oczekiwać, że zmiany te mogą przyczyniać się do
przyspieszonej odnowy płytek i zwiększonej trombopoezy w cukrzycy typu 2.
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D-11
WPŁYW LIPOPOLISACHARYDÓW PROTEUS MfRABILIS NA SEKRECJĘ BIAŁEK I NUKLEOTYDÓW ADENYLOWYCH
Z PŁYTEK KRWI ŚWINI

Joanna Saluk-Juszczak,1 Barbara Wachowicz', Wiesław Kaca2

Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki1, Centrum Mikrobiologii i Wirusologii, PAN, Łódź2

Celem podjętych przez nas badań było określenie jaką rolę odgrywają płytki krwi w procesach zapalnych wywołanych działaniem lipopolisa-
charydu Proteus mirabilis. Wstępne doświadczenia pozwoliły ustalić, że w wyniku działania tej endotoksyny dochodzi do aktywacji płytek krwi w
warunkach in vitro, która wyraża się poprzez peroksydację lipidów: wzrost ilości związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym i generowanie
wolnych rodników tlenowych. Dalsze badania wykazały wpływ LPS na sekrecję selektyny P (GMP 140) zmagazynowanej w ziarnistościach płytek i
wzrost jej ekspresji na powierzchni tych komórek.

Kontynuując doświadczenia dotyczące uwalniania związków z płytkowych ziarnistości pod wpływem LPS Proteus mirabilis podjęto badania
sekrecji białka płytkowego i nukleotydów adenylowych. Równocześnie, aby ocenić uszkadzający wpływ LPS, badano pozakomórkową aktywność
dehydrogenazy mleczanowej będącej markerem cytozolu. W eksperymentach przeprowadzanych w warunkach in vitro stosowano wybrane stężenia
LPS 0.03-1.20 ng\108 płytek i trzy endotoksyny Proteus mirabilis: typ S1959 oraz dwa mutanty R110 i R45. Zastosowanie całkowitej cząsteczki LPS
S1959 oraz mutantów pozbawionych odpowiednio części oligosacharydowej-R110 i części rdzenia cukrowego-R45 pozwoliło określić jaki jest
wpływ poszczególnych fragmentów lipopolisacharydu na jego aktywność biologiczną.

Płytki krwi otrzymywano z krwi świni pobranej na ACD stosując metodę wirowania różnicowego. Następnie otrzymane płytki zawieszano w
zmodyfikowanym buforze Tyroda pozbawionym jonów Ca *2. Zawiesinę płytek inkubowano z LPS w ciągu 2 min. w 37°C. Poziom uwalnianych
związków oznaczano w supernatancie, po odwirowaniu mieszaniny inkubacyjnej. Do oznaczenia ilości białka stosowano zmodyfikowaną metodę
Lowry'ego z 5% SDS. Stężenie nukleotydów adenylowych oznaczano spektrofotometrycznie (260nm). W celu określenia aktywności dehydrogenazy
mleczanowej (LDH) stosowano metodę Wróblewskiego.

Otrzymane wyniki wykazały, że już w wyniku 2min. działania LPS-ów Proteus mirabilis dochodziło do gwałtownej sekrecji białka i nukleoty-
dów zawartych w ziarnistościach płytek, natomiast nawet po dłuższym czasie inkubacji (do 1h) nie dochodziło do uszkodzenia błony komórkowej i
lizy komórek (brak pozakomórkowej aktywności dehydrogenazy mleczanowej będącej markerem cytozolu).
Ilość uwalnianego białka w wyniku działania LPS-ów S1959 i R45 była zależna od stężenia endotoksyny, a maksymalny przyrost w obu przypadkach
wynosił około 40% (~140ng białka \mi) w stosunku do płytek kontrolnych. Natomiast LPS R110 wykazywał maksymalną aktywność przy minimal-
nym stosowanym stężeniu 0.03(.ig LPSMO8 płytek.

Sekrecja nukleotydów adenylowych była także zależna od stężenia endotoksyny dla kompletnej cząsteczki LPS S1959, ale dopiero w zakre-
sie stężeń 0.12-1.20 ng LPSMO8 płytek. Przy niskich stężeniach 0.03 i 0.06 ng LPS S1959 wykazywał wpływ hamujący na sekrecję nukleotydów.
Ilość nukleotydów była o około 20% niższa niż w kontroli. LPS R45 powodował stały, niezależny od stężenia przyrost ilości nukleotydów adenylo-
wych, który wynosił około 20% (25 nmoli ADP\ml) w porównaniu z kontrolą. LPS R110 wykazywał, podobnie jak w przypadku sekrecji białek,
najmniejszą aktywność spośród badanych cząsteczek LPS.

Praca częściowo finansowana przez KBN, projekt 4P05A
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UWALNIANIE NUKLEOTYDÓW ADENINOWYCH I BIAŁEK Z PŁYTEK KRWI EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE
UVB

Katarzyna Bednarska. Barbara Wachowicz
Katedra Biochemii Ogólnej UŁ, Uniwersytet Łódzki, Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Promieniowanie UV jest uważane za czynnik fizyczny wywołujący agregację płytek krwi. Wstępne badania prowadzone w Katedrze Biochemii Ogólnej
UŁ wykazały, że promieniowanie UVB (312 nm) stosowane w dawkach 0,072 - 8,64 J/cm2 powoduje peroksydację lipidów płytkowych i generowanie
wolnych rodników, nie naruszając integralności błony płytkowej. Celem podjętych badań było określenie wpływu promieniowania UVB na proces
sekrecyjny związków zmagazynowanych w różnych ziarnistościach płytek krwi. Płytki krwi świni były otrzymywane metodą różnicowego wirowania
krwi pobranej na ACD. Po przemyciu płytki zawieszano w zmodyfikowanym buforze Tyroda (końcowe stężenie 5mg białka płytk./ml) i naświetlano
lampą UV (niskociśnieniowa lampa rtęciowa z filtrem absorpcyjnym o transmisji 312 nm). Stosowano dawki 0,36 - 4,32 J/cm2 (gęstość mocy 1,2
mW/cm2). Zawiesinę płytek kontrolnych i napromienionych wirowano i w supernatancie oznaczano: aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
metodą Wróblewskiego, stężenie nukleotydów adeninowych metodą spektrofotometryczną, stężenie białka zmodyfikowaną metodą Lowry'ego. W
supernatantach uzyskanych z zawiesiny płytek naświetlanych i kontrolnych nie wykazano aktywności LDH - markera cytosolu, natomiast stwierdzono
wyraźny wzrost stężenia nukleotydów adeninowych proporcjonalny do wzrostu dawki promieniowania UVB. Przy dawce 4,32 J/cm2 ilość nukleoty-
dów adeninowych uwolnionych z płytek wynosiła 60 nmoli / mg białka płytkowego. Ilość białka obecnego w supernatancie płytek napromienionych
dawkami UVB 0.36 J/cm2 oraz 1.08 J/cm2 nieznacznie wzrastała w stosunku do płytek kontrolnych (wzrost o 3 oraz o 15%), lecz przy dawkach 2.18
J/cm2 oraz 4.32 J/cm2 zaobserwowano nieznaczny spadek ilości białka. Otrzymane wyniki sugerują, ze promieniowanie UVB w stosowanych dawkach
(0.36 -4.32 J/cm2) jest czynnikiem stymulującym proces sekrecji związków zmagazynowanych w ziarnistościach o dużej gęstości elektronowej, ale
nie w ziarnistościach alfa.
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D-13
HAMUJĄCY WPŁYW RESWERATOLU NA AKTYWACJĘ PŁYTEK KRWI

Beata Olas, Halina Żbikowska, Tadeusz Krajewski, Barbara Wachowicz
Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki

Resweratrol (3, 4', 5-trihydrostilben) jest polifenolem występującym w formie cis lub trans w ponad 70 roślinach, w większości jadalnych.
Głównym źródłem tego związku w naszej diecie są winogrona i produkowane z nich wina, szczególnie czerwone, a także orzeszki ziemne. Jak wynika
z ostatnich badań, resweratrol jest antyoksydantem posiadającym szereg biologicznych właściwości korzystnych dla zdrowia, m. in. zapobiega
miażdżycy oraz wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Wstępne doniesienia wskazują na antyagregacyjną aktywność resweratrolu w stosunku do
płytek krwi. Celem podjętych przez nas badań było określenie wpływu trans-resweratrolu na stymulowaną trombiną agregację płytek krwi świni, na
przemianę arachidonianu i proces sekrecji nukleotydów adeninowych w płytkach krwi po aktywacji trombiną oraz adhezję płytek krwi do kolagenu.

Płytki krwi otrzymywano metodą różnicowego wirowania krwi świni. Do zawiesiny płytek w buforze Tyroda (pH 7.4) dodawano trans-
resweratrol do końcowego stężenia 25 - 100 ng/ml. Po określonym czasie inkubacji (15-60 min) płytek krwi z tym związkiem, badane komórki
nanoszono na studzienki opłaszczone kolagenem. Po przemyciu studzienek roztworem TBS (pH 7.5) stosowano liżę komórek i wywołano barwę
roztworem BCA (bicinchoninic acid solution). Wartości absorbancji odczytywano przy długości fali 562 nm w czytniku Elisa (BIORAD, model 550).
Agregację płytek stymulowanych trombiną (1 j/ml) zarówno w płytkach kontrolnych, jak i po inkubacji (15-60 min) z resweratrolem (25 -100 i4j/ml),
mierzono metodą turbidymetryczną w czytniku mikropłytek (BIORAD, model 550) w świetle o długości fali 595 nm. Zmiany absorbancji zawiesiny
płytek w każdej studzience, rejestrowano co minutę w ciągu 10 minut przestrzegając okresowego wytrząsania zawartości. Wyniki wyrażano jako
procent agregacji, przyjmując za 100% agregacji - absorbancję buforu bez płytek, a za 0 % agregacji - absorbancję płytek niestymulowanych.
Nukleotydy adeninowe uwolnione z płytek kontrolnych i preinkubowanych z resweratrolem po aktywacji trombiną oznaczano metodą spektrofotome-
tryczną. Poziom wytworzonego dialdehydu malonowego (MDA), jako markera przemiany endogennego arachidonianu, mierzono według zmodyfiko-
wanej metody tiobarbiturowej.

Wykazano, że trans-resweratrol hamuje adhezję krwinek płytkowych do kolagenu. Po 30 minutach inkubacji z resweratrolem (50 ng/ml)
procent hamowania adhezji niestymulowanych płytek krwi do kolagenu wynosi około 25%. W przypadku krwinek stymulowanych trombiną (0.2 j/ml)
efekt hamowania jest wyższy i wynosi około 40%. Stwierdzono, że resweratrol w stężeniu 25 ng/ml oraz w wyższych dawkach hamuje w sposób
zależny od stężenia i niezależnie od czasu inkubacji agregację płytek stymulowanych trombiną. Nie zaobserwowano takich skutków wpływu reswera-
trolu na sekrecję nukleotydów adeninowych. Nie wykazano też istotnego wpływu badanego związku na ilość WIDA powstającego w płytkach po
działaniu trombiny. Uzyskane wyniki wskazują na antypłytkową aktywność resweratrolu i zachęcają do kontynuacji badań.

D-14
EFEKT NADTLENOAZOTYNU (ONOO) NA AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ PŁYTEK KRWI

Paweł Nowak. Ewa Kartasińska, Mirosław Soszyński*, Tadeusz Krajewski
Instytut Biochemii, Uniwersytet Łódzki
*lnstytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki

Nadtlenoazotyn (ONOO) jest bardzo silnym biologicznym utleniaczem, wytwarzanym m.in. przez komórki śródbłonka, komórki Kupffer«a,
neutrofile i makrofagi. W warunkach in vivo, powstaje on w reakcji tlenku azotu z anionorodnikiem ponadtlenkowym. Długość jego półtrwania wynosi
ok. 1,3 sekundy, co oznacza, że może on dyfundować na znaczne odległości w komórce. Uważa się, że nadtlenoazotyn jest jednym z głównych
czynników cytotoksycznych w procesie zapalnym (Beckman J.S.,1996). Celem pracy było określenie wpływu nadtlenoazotynu na agregację płytek
krwi świni oraz ich adhezję do kolagenu i fibrynogenu.

Krew pobraną na ACD wirowano 20 min przy 150 g w celu uzyskania osocza bogatopłytkowego (PRP). Osocze poddawano ponownemu
wirowaniu (10 min, 800g), a uzyskany osad płytek zawieszano w buforze Tyroda (pH 7,4). Nadtlenoazotyn (ONOO) syntetyzowano zgodnie z metodą
Pryor i wsp.(1994) i przechowywano w temp. -70° C. Agregację płytek stymulowanych trombiną (0,5j/ml, 1j/ml, 2j/ml), zarówno w płytkach kontro-
lnych jak i po inkubacji (0 i 60 min) z ONOO' (0,025mM-2mM), mierzono metodą turbidymetryczną w czytniku mikropłytek (BIORAD, model 550), w
świetle o długości fali 595 nm. Zmiany absorbancji zawiesiny płytek w każdej studzience, rejestrowano co minutę w ciągu 10 minut przestrzegając
okresowego wytrząsania zawartości. Wyniki wyrażano jako procent agregacji, przyjmując za 100% agregacji - transmitancję buforu bez płytek, a 0%
agregacji - transmitancję płytek niestymulowanych. Adhezję płytek do kolagenu lub fibrynogenu przed i po inkubacji (0 i 60 min) z ONOO' (0,025mM-
2mM), oznaczano zgodnie z metodą Bellavite i wsp.(1994).

Stwierdzono, że nadtlenoazotyn hamuje agregację płytek stymulowanych trombiną w sposób zależny od stężenia ONOO" i niezależny od
czasu inkubacji. Wykazano jednocześnie, że procent zahamowania agregacji, przy podobnym stężeniu ONOO' w badanej próbie, maleje ze wzrostem
stężenia użytej trombiny (1j/ml, 2j/ml). Oznacza to, że wyższe dawki trombiny mogą częściowo znosić antyagregacyjny efekt działania ONOO'.

Wykazano również, że nadtlenoazotyn silnie hamuje adhezję krwinek płytkowych zarówno do kolagenu jak i do fibrynogenu. Stopień zaha-
mowania tego procesu jest w tym przypadku zależny zarówno od stężenia ONOO" jak i czasu inkubacji z płytkami. Obliczone wartości IC50 dla
poszczególnych układów badawczych ilustruje tabelai.

Tabela 1
Stężenie nadtlenoazotynu potrzebne do 50% zahamowania adhezji płytek krwi do kolagenu (płytki niestymulowane lub po stymulacji trombiną) i
fibrynogenu (po stymulacji płytek trombiną lub ADP). Adhezję płytek oznaczano bezpośrednio po dodaniu ONOO' (czas „0") oraz po 60 minutowej
inkubacji z nadtlenoazotynem (czas 60).

'Co (HM)

Kolagen
„0"min
382

60 min
322

Kolagen
„0"min
498

+ trombiną
60 min
314

(0,2j/ml) Fibrynogen + trombiną
„0"min 60 min
340 251

(0,2j/ml) Fibrynogen
„0"min 60
122 80

+ ADP
min

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na antypłytkową aktywność nadtlenoazotynu i zachęcają do kontynuacji badań.
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D-15
RELACJE MIĘDZY DOSTĘPNOŚCIĄ CZYNNIKA PŁYTKOWEGO 3 A AKTYWNOŚCIĄ WYMIENIACZA Na7H ł W PŁYKACH
KRWI ŚWINI.

Joanna Samson, Katarzyna Jachimowicz, Marian Tomasiak.
Zakład Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

W błonie plazmatycznej płytek krwi występuje układ pośredniczący w transbłonowej wymianie pozakomórkowego Na* na wewnątrzkomór-
kowy H\ wymieniacz Na7H*. W trakcie badań nad rolą wymieniacza Na*/H* w procesie aktywacji płytek krwi świni zaobserwowaliśmy, że wywołany
sztucznie, dodaniem monenzyny, antyport Na*<-> Hł może doprowadzić do agregacji tych komórek ale tylko wówczas jeśli w środowisku znajdowały
się jony wapnia. Proagregacyjnego efektu monenzyny nie obserwowano po dodaniu hirudyny. Nasunęło to przypuszczenie, że aktywność wymienia-
cza Na*/H* może być powiązana z pojawianiem się aktywności prokoagulacyjnej na powierzchni aktywowanych płytek krwi.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności między wymieniaczem Na*/H* i pojawianiem się aktywności czynnika płytkowego 3 (PF3 ) na
powierzchni płytek krwi. Podjęcie tego problemu dodatkowo uzasadnia fakt, że podwyższoną aktywność wymieniacza Na*/H* obserwowano w płyt-
kach krwi chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i u ludzi zdrowych po podwyższonej podaży sodu (słona dieta).

Dostępność PF3 dla procesów krzepnięcia określano poprzez pomiar czasu stypwenowego (Russell's viper venom time) zawiesin płytek
krwi. Czas krzepnięcia mierzono przy pomocy koagulometru (Boehring).

Kolagen i 12 - myristylo, 13 - acetylo forbol (PMA) dodane do zawiesiny płytek krwi powodowały zależne od stęrzenia zwiększenie dostęp-
ności PF3. Prokoagulacyjnego efektu kolagenu i PMA nie obserwowano jeśli uprzednio w płytkach krwi zablokowano wymieniacz Na7H* dodaniem
amilorydu lub etyloizopropyloamilorydu lub też zawieszano je w środowisku pozbawionym Na*.

Wywołana sztucznie (dodaniem 1 - 30 nM monenzyny) wymiana zewnątrzkomórkowego Na* na wewnątrzkomórkowy H' powodowała
pojawienie się aktywności PF3 zarówno na powierzchni płytek krwi jak i w supernatantach po odwirowaniu komórek. Wzrost dostępności PF3 był
zależny od stężenia jonoforu i od czasu ekspozycji komórek na jego działanie.

Dodanie gramicydyny ( powoduje napływ Na* ze środowiska do cytosolu bez jednoczesnego wyrzucania protonów ) wywoływało wzrost
dostępności PF3 podobny do tego obserwowanego w obecności monenzyny. Z kolei alkalizacja cytosolu płytki krwi ( wywołana dodaniem NH,CI)
była bez wpływu na pojawianie się aktywności w zawiesinie płytek krwi.

Obserwacje te oraz fakt, że wzrost dostępności PF3 wywołuje sam wzrost stężenia jonów sodowych w cytoplazmie nie zaś sama alkalizacja
cytosolu sugerują, że za pojawianie się aktywności prokoagulacyjnej płytek krwi mogą być odpowiedzialne jony sodowe napływające do komórki w
wyniku działania wymieniacza NaYH*.

D-16
WPŁYW EGZOGENNYCH DONORÓW TLENKU AZOTU NA PODSTAWOWE FUNKCJE PŁYTEK KRWI ŚWINI.

Adam Jachimowicz, Halina Stelmach, Marian Tomasiak
Zakład Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Białymstoku

Tlenek azotu (NO) jest ważnym fizjologicznym mediatorem, który hamuje agregację i adhezję płytek krwi ludzkich. Płytki krwi świni ze
względu na różnice w metabolizmie (słabo rozwinięty metabolizm kwasu arachidonowego), a podobieństwo układu krążenia świni do człowieka są
dobrym modelem do oceny mechanizmu działania NO na płytki.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu donorów tlenku azotu na agregację, adhezję, reakcję uwalniania i metabolizm energetyczny
płytek krwi świni.

Pomiar agregacji płytek krwi wykonywano metodą optyczną wg Borna oraz w krwi pełnej metodą elektroniczną wg. Cardinal. Reakcję
uwalniania badano poprzez pomiar uwalniania [3H] serotoniny z płytek krwi aktywowanych trombiną wg Holmsen i Dangelmaier. Adhezję płytek
krwi do powierzchni pokrytych fibrynogenem określano poprzez pomiar aktywności kwaśnej fosfatazy w komórkach przylegających do fibrynogenu.
Szybkość glikolizy w płytkach krwi oceniano poprzez pomiar produkcji mleczanu i zużywania glukozy przez zawiesiny komórek. Mleczan i glukozę
mierzono metodami enzymatycznymi. Aktywność oksydazy cytochromowej mierzono metodą spektrofotometryczną. Aktywność dehydrogenazy
bursztynianowej oznaczano wg Kinga.

Jako donorów NO użyto: triazotan glicerolu (NTG), nitroprusydek sodu (SNP). Używane w doświadczeniach donory NO produkowały NO w
badanych przez nas układach co potwierdzono metodą methemoglobinową.

Wykazano, że:
1. NTG w stężeniach od 1 do 100 \iM hamuje agregację płytek krwi indukowaną progowymi stężeniami trombiny, kolagenu, PAF i ADP, lecz nie

jonoforem A23187 i estrami forbolu. Efekt hamujący był proporcjonalny do stężenia NTG.
2. SNP w stężeniach od 1 do 100 nM hamował agregację płytek krwi indukowaną progowymi stężeniami trombiny, kolagenu, ADP, PAF. Efekt

hamujący zależał od stężenia SNP i był silniejszy niż NTG. Najsilniejszy efekt hamujący obserwowano w przypadku agregacji indukowanej przez
trombinę najsłabszy w przypadku ADP. Agregacja indukowana estrami forbolu i jonoforem A23187 nie była hamowana przez SNP w stężeniach
do 100 nM.

3. W krwi pełnej SNP w stężeniach 10-100 p.M hamował agregację płytek krwi indukowaną kolagenem. NTG w stężeniach do 100 mM nie hamo-
wała agregacji.

4. SNP w stężeniach 1 -50 mM hamował o około 30 % sekrecję serotoniny indukowanej progowymi stężeniami trombiny.
5. SNP i NTG w stężeniach odpowiednio 10 |aM i 100 M-M hamują adhezję płytek krwi do powierzchni pokrytych fibrynogenem wywoływaną

trombiną.
6. NTG i SNP w stężeniach podobnych do tych które wpływały na agregację, hamowały aktywność oksydazy cytochromowej i były bez wpływu na

aktywność dehydrogenazy bursztynianowej.
7. SNP w stężeniach 0,1-1 mM stymulował produkcję mleczanu i zużywanie glukozy przez nieaktywowane płytki krwi.
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D-17
ROLA WYMIENIACZA Na7H* W POWSTAWANIU AKTYWNOŚCI PROKOAGULACYJNEJ PŁYTEK KRWI.

Halina Stelmach, Marian Tomasiak
Zakład Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Białymstoku

Aktywacji płytek krwi przez niektóre stymulatory towarzyszy głęboka reorganizacja błony plazmatycznej czego konsekwencją jest pojawianie
się w jej zewnętrznej monowarstwie fosfatydyloseryny ( P S ) i fosfatydyloetanolaminy ( PE) oraz powstawanie maleńkich uwypukleń, które ostatecz-
nie mogą odrywać się od ciała komórki tworząc tzw. mikropęcherzyki (ang. microvesicles, microparticles). Także powierzchnia błony mikropęcherzy-
ków jest bogata w PS i PE.

Obszary błony plazmatycznej z wyeksponowaną do strony osocza PS i PE dostarczają aktywnej powierzchni, na której powstają kompleksy
tenazy ( produkuje Xa) i protrombinazy ( produkuje trombinę). Mechanizm eksponowania aminofosfolipidów ( PS, PE) na powierzchni aktywowanej
płytki krwi nie jest jasny.

Celem pracy jest zbadanie roli wymieniacza NaVHł w procesie pojawiania się aktywności tenazowej i protrombinazowej na powierzchni
płytki krwi, oraz jego udział w zrzucaniu mikropecherzyków z powierzchni aktywowanej komórki.

Badania przeprowadzono na płytkach krwi świni. Aktywność protrombinazową i tenazową mierzono poprzez pomiar odpowiednio ilości
trombiny i czynnika Xa. Trombinę
i czynnik Xa mierzono metodami amidolitycznymi z wykorzystaniem odpowiednio S2238
i S2765 jako substratów. Ilość zrzucanych przez płytki krwi mikropecherzyków określano poprzez pomiar ilości fosfolipidów w supernatantach po
odwirowaniu płytek krwi.
Wykazano że:

1. Wywołana sztucznie ( dodaniem monenzyny ) wymiana zewnątrzkomórkowego Naf na wewnątrzkomórkowy H ł powodowała pojawienie
się aktywności protrombinazowej i tenazowej w zawiesinie płytek krwi. Proces ten był dobrze skorelowany w czasie ze zrzucaniem mikropecherzyków
z powierzchni płytek krwi. Prokoagulacyjny efekt monenzyny zależał od jej stężenia i od czasu działania. Używane stężenia monenzyny ( 1 - 30 nM )
nie uszkadzały płytek (test z LDH), powodowały napływ 22Na do ich wnętrza i alkalizację cytosolu ( mierzona metodą fluorymetryczną z wykorzysta-
niem BCECF).

2. W zawiesinach płytek krwi stymulowanych kolagenem i 12 - myrystylo, 13 - acetylo forboiem ( PIWA) obserwowano aktywność protrom-
binazową i tenazową oraz wzrost ilości mikropecherzyków.

3. Aktywacji płytek krwi świni kolagenem i PMA towarzyszy wywoływany działaniem wymieniacza Na7Hł antyport Nał<-> H ł.
4. Pojawianie się aktywności protrombinazowej i tenazowej oraz procesu zrzucania pęcherzyków nie obserwowano w płytkach krwi aktywo-

wanych kolagenem i PMA jeśli je uprzednio preinkubowano z amilorydem lub etyloizopropyloamilorydem (inhibitory wymieniacza NaVH ł).
Uzyskane wyniki sugerują udział wymieniacza Nał/Hł w powstawaniu aktywności prokoagulacyjnej płytek krwi.

D-18
WPŁYW METANOLU, FORMALDEHYDU I MRÓWCZANU NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA KRWI I FIBRYNOLIZY
Jacek Jurkowski. Anna Worowska', Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Marek Gacko1

Zakład Analizy Instrumentalnej, Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji1,
Akademia Medyczna w Białymstoku

Zaburzenia krzepnięcia krwi, hemostazy płytkowej i układu fibrynolitycznego w zatruciu metanolem poznane są jedynie fragmentarycznie.
Zaangażowanie komponenty hemostatycznej w patologii zatrucia metanolem skłania do określenia wpływu tego związku i produktów jego utleniania
na aktywność czynników krzepnięcia i fibrynolizy. W eksperymencie in vitro posłużono się metanolem, formaldehydem i mrówczanem o stężeniu od
6,25 do 400,0 mmol/l. Formaldehyd w stężeniu 12,5 mmol/l i wyższym hamuje znacznie aktywność czynników aktywujących protrombinę w układzie
zewnątrzpochodnym i wewnątrzpochodnym, aktywność koagulacyjną i amidoiityczną (Tos-Gly-Pro-Arg-pNA) trombiny, aktywność czynnika XIII,
zwiększa zużycie protrombiny i upośledza retrakcję skrzepu krwi. Związek ten hamuje także aktywność fibrynolityczną, kazeinolityczną i amidoiitycz-
ną (H-D-lle-Pro-Arg-pNA) euglobulin osocza oraz aktywność fibrynolityczną, kazeinolityczną i amidoiityczną (H-D-Val-Leu-Lys-pŃA) plazminy. Meta-
nol i mrówczan jedynie nieznacznie i tylko w bardzo dużych stężeniach hamuje aktywność ocenianych czynników krzepnięcia krwi i fibrynolizy.

Wystąpieniu zaburzeń krzepnięcia u osób zatrutych można przeciwdziałać przez blokowanie utleniania metanolu do formaldehydu.
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D-19
HAMOWANIE POLIMERYZACJI MONOMERÓW FIBRYNY PRZEZ PEPSYNĘ

Zdzisław Gołaszewski. Wiesława Roszkowska-Jakimiec, Marek Gacko1, Jolanta Gołaszewska
Zakład Analizy Instrumentalnej, Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji1, Akademia Medyczna w Białymstoku

Wielkocząsteczkowe związki polianionowe takie jak heparyna i inne glikozaminoglikany działają antykoagulacyjnie. Czyni to prawdopodob-
nym, że działanie takie wykazują również inne związki polianionowe m.in. pepsyna. Na możliwość taką wskazuje obserwacja kliniczna dotycząca
uporczywych krwawień z błony śluzowej i ściany żołądka, w którym to białko jest syntetyzowane.

Określono wpływ różnych stężeń pepsyny (od 4,5 do 144,0 mmol/l) na aktywację protrombiny w układzie zewnątrzpochodnym przez
czynnik tkankowy, w układzie wewnątrzpochodnym przez jony wapnia, oraz celit i kefalinę, a także na aktywność trombiny i polimeryzację izolowa-
nych monomerów fibryny.

Pepsyna nie hamuje aktywacji protrombiny przez czynnik tkankowy. Hamuje jednak aktywację tego proenzymu w układzie wewnątrzpochod-
nym dokonywaną przez jony wapnia oraz celit i kefalinę. Pepsyna hamuje także powstawanie fibryny pod wpływem trombiny. Dodanie czynnika
tkankowego do układu testowego eliminuje inhibicyjne działanie pepsyny. Pepsyna nie hamuje aktywności amidolitycznej trombiny ocenianej przy
użyciu Tos-Dly-Pro-Arg-pNA. Pepsyna hamuje polimeryzację izolowanych monomerów fibryny. Uzyskane wyniki wskazują, że antykoagulacyjne
działanie pepsyny polega na hamowaniu polimeryzacji monomerów fibryny. Efekt ten znosi czynnik tkankowy.

D-20
WPŁYW e-AMINOKAPROILO-L-NORLEUCYNY NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW PROTEOLITYCZNYCH O RÓŻNEJ
STRUKTURZE CENTRUM AKTYWNEGO

Krystyna Midura- Nowaczek". Wiesława Roszkowska-Jakimiec2', Irena Bruzgo1', Janusz Popławski", Krzysztof Worowski2'
Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku'1

Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna Białystok2'

s-Aminokaproiloaminokwasy hamują fibrynolityczną aktywność plazminy (K. Midura-Nowaczek et. al. Pharmazie 51, 775,1996). Najsilniej-
sze działanie antyfibrynolityczne wykazuje e-aminokaproilo-L-norleucyna. Związek te hamuje jednocześnie fibrynogenolityczną, kazeinolityczną i
amidolityczną aktywność plazminy.

Celem niniejszego doniesienia jest ocena wpływu s-aminokaproilo-L-norleucyny na aktywność enzymów proteolitycznych o różnej struktu-
rze centrum aktywnego. Badaniami objęto proteazy serynowe (chymotrypsyna, trypsyna), cysteinowe (katepsyna B, katepsyna C) i aspartylowe
(katepsyna D, katepsyna E). Posłużono się chymotrypsyna i trypsyna firmy Koch-Light, katepsyna D otrzymaną z wątroby wołu, natomiast źródłem
katepsyny B, C i E był ekstrakt wątroby wołu. Aktywność katepsyny B oznaczono przy użyciu Bz-DL-Arg-pMa, aktywność katepsyny C z zastosowa-
niem Gly-Phe-pNa; aktywność chymotrypsyny, trypsyny i katepsyny D oznaczono przy użyciu substratu hemoglobinowego; aktywność katepsyny E
oznaczono przy użyciu albuminy z surowicy człowieka. Pomiaru aktywności poszczególnych proteaz dokonano w optymalnym dla każdej z nich pH.

E-Aminokaproilo-L-norleucyna w zakresie stężeń 0.0002-0.02 M nie hamuje aktywności katepsyny B, C, D i E oraz aktywności chymotryp-
syny. Hamuje natomiast nieznacznie aktywność trypsyny. Uzyskane wyniki badań wskazują na wysoką specyficzność inhibitorową e-aminokaproilo-
L-norleucyny.
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E-01
WSPÓŁZALEŻNOŚCI MIĘDZY SZLAKAMI PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W KOMÓRCE; ROLA FOSFOLIPIDÓW W TYCH
PROCESACH

Jolanta Barańska
Instytut Biologii Doświadczalne) im. M.Nenckiego PAN, Warszawa 02-093 ul. Pasteura 3

W niniejszym wykładzie zostaną przedstawione wzajemne współzależności („cross-talk") między szlakami przekazywania informacji w komórce,
w których uczestniczą: (i) różne białka G, (ii) białka G i kinazy tyrozynowe, (iii) fosfolipaza C i fosfolipaza D, (iiii) sygnały wapniowe i fosfatydyloseryna.

Białka G stanowią rodzinę homologicznych wielopodjednostkowych białek wiążących i hydrolizujących GTP. Składają się z trzech podjednostek:
a,, p i y. Obecnie wiadomo, że zarówno podjednostka a, jak i kompleks p/y białek G mogą po aktywacji inicjować różne krzyżujące się między sobą
szlaki przekazywania informacji. I tak np. podjednostka a białka Gs aktywuje cyklazę adenylanową, a podjednostka a innego białka G, białka Gi,
hamuje ten proces. Z kolei, aktywowana przez cAMP kinaza białkowa A hamuje fosfolipazę C (PLC) typu p2 aktywowaną przez kompleks p/y białka Gi.
PLC typu p działając na fosfolipid inozytolowy PIP2 prowadzą do powstania diacyloglicerolu (DAG), aktywatora kinazy białkowej C (PKC) i
trisfosfoinozytolu (IP3), odpowiedzialnego za uwalnianie Ca2ł z magazynów wewnątrzkomórkowych. PLC typu p są aktywowane przez podjednostki
a lub p/y różnych białek G. Jednak również PLC typu y, która ulega aktywacji przez interakcję z receptorem zawierającym kinazę tyrozynową także
hydrolizuje PIP2 i powoduje powstanie tych samych wtórnych przekaźników informacji: DAG i IP r

Receptory czynników wzrostu po ich aktywacji, ulegają dimeryzacji i autofosforylacji i inicjują aktywację szeregu białek efektorowych. Takim
białkiem jest już wspomniana PLCy, należą do nich także tzw. białka adaptorowe SHC i Grb2, które wraz z białkiem SOS aktywują małe białko G - białko
Ras. Ras aktywuje kinazę Raf, od której rozpoczyna się kaskada kinaz MAP w komórce. Obecnie wiadomo, że podjednostki p białka G mogą
aktywować cytozolowe kinazy tyrozynowe i z ominięciem receptora przekazywać sygnał na wymienione białka adaptorowe, białko Ras, Raf i kinazy
MAP. Jest to więc następny przykład współdziałania różnych szlaków przekazywania informacji w komórce.

Następnym jest współdziałanie PLC z PLD. PLD hydrolizuje głównie fosfatydylocholinę. W wyniku tej hydrolizy powstaje kwas fosfatydowy
(PA), który łatwo ulega defosforylacji do DAG, aktywując PKC. PKC, z kolei, jest aktywatorem PLD, wytwarza się więc pozytywne sprzężenie zwrotne,
hamuje natomiast PLCp. Aktywacja PLD może zachodzić w wyniku działania agonisty na białko G, lub wtórnie jako wynik aktywacji PLC. Powstający
w kaskadzie reakcji DAG aktywuje wtedy PKC, który działa aktywująco na PLD. W tym przypadku obserwuje się dwufazowe pojawianie DAG w
komórce i w efekcie przedłużoną aktywację PKC.

Należy dodać, że do pełnej aktywności PKC wymagana jest obecność fosfatydyloseryny (PS). Od dłuższego czasu synteza tego fosfolipidu
jest tematem zainteresowań naszej Pracowni. Synteza PS wymaga obecności Ca2' i zachodzi w tzw. reakcji wymiany zasad azotowych. Wykazaliśmy,
że w obecności agonistów, lub związków hamujących ATP-azową pompę wapniową w endoplazmatycznym retikulum i zmieniających poziom Ca2< w
komórce, synteza tego fosfolipidu także ulega zmianie. Uważamy zatem, że synteza PS, fosfolipidu wymaganego do pełnej aktywacji wielu enzymów
błonowych, jest regulowana przez zmiany [Ca21],, które to zmiany są kontrolowane poprzez działanie na komórkę zewnętrznych bodźców.

E-02
IZOENZYMY DELTA FOSFOLIPAZY C

Tadeusz Pawełczyk
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Akademii Medycznej w Gdańsku

Aktywacja fosfolipazy C (PLC) z następującą hydrolizą fosfatydyloinozytoli do diacyloglicerolu oraz inozytolotrisfosforanu jest jednym z
podstawowych mechanizmów przekazywania informacji w komórce. Wszystkie poznane do chwili obecnej fosfolipazy C należą do jednego z trzech
typów izoenzymów tj. p, y lub 8. Izoenzymy delta o średniej masie cząsteczkowej 85 kDa są najmniejszymi wśród wszystkich fosfolipaz C. Do grupy
tej należą cztery enzymy oznaczane jako 81,82, 83 i 84. Jako jedyne z pośród izoenzymów PLC występują w komórkach drożdży. Przypuszcza się, że
PLC d stanowią archeotyp dla pozostałych izoenzymów PLC tj. p oraz y, które ewoluowały w komórkach wyższych eukariotów. Podobnie jak inne
izoenzymy PLC, również izoenzymy delta zbudowane są z jednego łańcucha białkowego w obrębie którego znajduje się szereg domen strukturalnych
i funkcjonalnych wspólnych dla wszystkich izoenzymów PLC.

Mimo powszechnego występowania niewiele wiadomo o regulacji izoenzymów delta. Z uwagi na różną lokalizację w komórce oraz odmienną
dystrybucję tkankową można przypuszczać, że poszczególne izoenzymy regulowane są przez odmienne mechanizmy. Wśród izoenzymów delta
najwyższą aktywność oraz najwyższy poziom białka stwierdza się dla izoenzymu 81 we wszystkich przebadanych pod tym kątem tkankach. Badania
na komórkach wątroby szczura wskazują na cytosolową lokalizację tego izoenzymu, podczas gdy w ludzkich miocytach izoenzym 81 zasocjowany
jest z białkami cytoszkieletu oraz rejonach połączeń międzykomórkowych. Ostatnio zidentyfikowany izoenzym 64 występuje wyłącznie w jądrze
komórkowym, a ilość białka 84 jest ściśle związana z cyklem komórkowym. Izoenzym 83 w komórce jest związany z błonami plazmatycznymi. tylko
niewielka ilość PLC 83 obecna jest w cytosolu. Z kolei izoenzym 82 podobnie jak izoenzym 81 zlokalizowany jest w cytoplaźmie.
Oczyszczona PLC 81 wiąże się do białka RhoGAP przez które jest aktywowana. RhoGAP jest białkiem stymulującym aktywność GTPazową białka Rho
A. Z uwagi na to, że białko Rho A odgrywa istotną rolę w kontroli organizacji cytoszkieletu uważa się, że PLC 81 również uczestniczy w tym procesie.
Przypuszczenia te zdaje się potwierdzać obserwowany w nadciśnieniu wzrost aktywności tego izoenzymu w ścianach aorty. Wzrostowi aktywności
PLC 81 nie towarzyszy w tym przypadku wzrost aktywności pozostałych izoenzymów PLC. Ostatnio wykazano również, że izoenzym 81 aktywowany
jest przez podjednostkę a białek Gh. Białka Gh składają się z podjednostki a oraz p i oprócz aktywności GTPazowej posiadają aktywność
transglutaminazową. Receptorami sprzężonymi z Gh są receptory a1 -adrenergiczne (a1 -AR). Doświadczenia z nadekspresją poszczególnych elementów
tego systemu w komórkach COS wykazały, że PLC 81 związana jest funkcjonalnie poprzez białko Gh2 z a1-AR. O mechanizmach kontrolujących
pozostałe izoenzymy delta wiadomo niewiele.

Aktywność wszystkich izoenzymów PLC bezwzględnie zależy od wapnia. Wśród izoenzymów PLC izoenzymy delta są najbardziej wrażliwe na
Ca2ł. Dlatego uważa się, że do ich stymulacji może dochodzić w odpowiedzi na aktywację kanałów wapniowych bądź aktywacja PLC d jest wtórną
odpowiedzią na stymulację izoenzymów p lub y. Wrażliwość izoenzymów delta na Ca2ł jest różna. Izoenzym 81 jest stymulowany maksymalnie przez
1 jiM Ca2* podczas gdy PLC 83 maksymalną aktywność osiąga dopiero przy kilkudziesięciu mikromolowym CaZł. W oznaczeniach in vitro aktywność
izoenzymów delta zależy również od szeregu innych czynników. PLC 51 i PLC 83 hamowane są przez fosfolipidy przy czym najefektywniejszym
inhibitorem obu izoenzymów jest sfingomielina. Z kolei poliaminy silnie aktywują PLC 81 natomiast hamują aktywność PLC 83. Dane te jakkolwiek
fragmentaryczne i niepełne wskazują jednak że izoenzymy delta pełnią różne funkcje w komórce i regulowane są przez odmienne mechanizmy.
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E-03
UDZIAŁ PEPTYDÓW AMYLOIDU BETA W MODULACJI AKTYWNOŚCI FOSFOLIPAZY C W KORZE MÓZGU DOJRZAŁEGO.

Agata Zambrzvcka, Joanna Strosznajder
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału, instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5

Fosfolipaza C jest kluczowym enzymem w procesie neuroprzekaźnictwa i transdukcji sygnału. W wyniku jej działania powstają dwa wtórne
przekaźniki informacji w komórce - DAG i IP3. indukują one kaskadę następujących po sobie reakcji regulujących rozliczne funkcje komórki. IP3

stymuluje uwalnianie Ca2* z wnętrza komórkowych magazynów gromadzących ten kation, a DAG aktywuje kinazę białkową C.
W wyniku fizjologicznego starzenia mózgu oraz w chorobie Alzheimera procesy neurotransmisji ulegają zaburzeniu. Uważa się, że peptydy

amyloidu beta, powstające w wyniku degradacji białka prekursorowego amyloidu - APP są związkami odgrywającymi istotną rolę w patomechaniźmie
tej choroby.

Celem pracy było zbadanie wpływu peptydów amyloidu beta na zależną od jonów wapnia i pobudzenia receptorów cholinergicznych aktywność
PLC i uwalnianie lipidowych przekaźników informacji. Badania te zmierzają do poznania mechanizmu działania peptydów amyloidu beta w chorobie
Alzheimera. Doświadczenia prowadzono na frakcji błon synaptoplazmatycznych (SPM) i cytozolowej z kory mózgu dorosłego szczura. Do badań
używano egzogennych substratów, fosfolipidów inozytolowych :fosfatydylo[3H]inozytolu (Pl) i fosfatydylo[3H]inozytolo-4,5-bisfosforanu (PIP2 ).
Aktywność enzymu badano w obecności endogennego stężenia jonów wapnia, 2jxM CaCI2, jonów litu, GTP(y)S, aktywatora białek G oraz karbacholu,
niehydrolizującego analogu acetylocholiny, agonisty receptora cholinergicznego. Aktywność enzymu wyznaczono przez pomiar poziomu radioaktywności
produktów fosfolipazy C (IP,) lub (IP3). Zaobserwowano, że specyficzna aktywność PI-PLC jest znacząco wyższa we frakcji cytozolowej w porównaniu
z frakcją błonową. PIP2-PLC jest stymulowana przez GTP(y)S i efekt ten jest potencjalizowany przez działanie karbacholu. Stwierdzono, że świeżo
rozpuszczony neurotoksyczny peptyd amyloidu p(25-35) w stężeniu 25mM w obecności endogennych jonów wapnia aktywuje błonową formę PI-
PLC około 2 - 3-krotnie natomiast pozostaje bez wpływu na maksymalnie aktywowany enzym przez 2mM CaCI2. Amyloid beta (25-35) niezagregowany
pozostaje bez wpływu na cytozolową formę PI-PLC oraz na błonową PIP2-PLC.

Ap(25-35) zagregowany wywiera silny efekt inhibicyjny na aktywność PI-PLC i PIP2-PLC w błonach synaptoplazmatycznych w obecności
endogennego i 2mM CaCI2. Zagregowana forma Ap(25-35) znacznie obniżała odpowiedź receptora cholinergicznego na działanie agonisty, karbacholu
w obecności GTP(g)S. W kolejnych badaniach porównano wpływ neurotoksycznego peptydu Ap(25-35) z występującym w mózgu Ap(1-40).
Stwierdzono, że peptyd ten w formie niezagregowanej nie wpływał na aktywność PLC. Zagregowany Ap(1-40) w stężeniu 25^M obniżał aktywność
zarówno cytozolowej jak i błonowej formy PLC. Uzyskane wyniki wskazują, że Ap może odgrywać istotną rolę w modulacji transdukcji sygnału w
mózgu. Działanie jego zależy od stopnia agregacji, formy enzymu i stężenia jonów wapnia. Wyniki te sugerują że zagregowana forma amyloidu beta
może być odpowiedzialna za uszkodzenia procesu transdukcji sygnału fosfoinozytydów w chorobie Alzheimera, w której Ap odkładany jest w postaci
blaszek starczych.

E-04
WPŁYW SFINGOZYNYI JEJ POCHODNYCH ORAZ LEKÓW PRZECIWDEPRESYJNYCH NA SYNTEZĘ
FOSFADYDYLOSERYNYI AKTYWNOŚĆ FOSFOLIPAZY D W KOMÓRKACH GLEJAKA C6.

Anna Dygas1. Magdalena Wójcik1, Monika Banasiak1, Marta Bobeszko', Irena Nalepa2, Jolanta Barańska1

'Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Warszawa 02-093 ul. Pasteura 3
instytut Farmakologii PAN, Kraków 31-343, ul. Smętna 12

Synteza fosfatydyloseryny (PS) w organizmach zwierzęcych zachodzi głównie w retikulum endoplazmatycznym (ER), nie wymaga energii
metabolicznej i jest zależna od stosunkowo wysokich stężeń Ca2*. Nasze poprzednie badania wykazały, że synteza PS w komórkach glejaka C6
wymaga obecności Ca2' wewnątrz struktur ER i jest regulowana przez substancje sygnałowe odpowiedzialne za zmiany poziomu Ca2* w komórce [1].
Wykazaliśmy także, że sfingozyna, fizjologiczny inhibitor PKC, znacznie stymulował ten proces, a efekt ten nie był związany ze zmianą aktywności
PKC, a ze zmianą ładunku i płynności błony ER [2]. Budowa cząsteczki sfingozyny kwalifikuje ją jako tzw. „amphiphilic cationic drug" (CAD). Duża
grupa leków, w tym leki przeciwdepresyjne, charakteryzuje się taką budową. Dlatego w obecnych badaniach chcieliśmy sprawdzić wpływ sfingozyny
i jej pochodnych: sfingozynofosfocholiny (kation amfifilowy) i sfingozyno 1-fosforanu (anion amfifilowy), a także antydepresantów: imipraminy
i amitryptyliny (CADs), oraz mianseryny na aktywność syntezy PS. Badano także wpływ wszystkich powyższych substancji na aktywność fosfolipazy
D (PLD). PLD hydrolizuje głównie fosfatydylocholinę (PC), a produkty rozkładu tego fosfolipidu są ważnymi wtórnymi przekaźnikami sygnału
i wpływają na płynność i funkcje błon komórkowych.

Badania syntezy PS prowadzono inkubując komórki glejaka z ["CJseryną, a aktywność PLD sprawdzano inkubując komórki z ["C]kwasem
palmitynowym, po czym komórki przemywano i inkubowano dalej z badanymi związkami w obecności etanolu (powstający w tych warunkach
fosfatydyloetanol, PEt, jest miarą aktywności PLD). Po skończonej inkubacji, lipidy ekstrahowano i radioaktywny PS, PEt, a także produkty hydrolizy
PC, kwas fosfatydowy (PA) i produkt jego defosforylacji, diacyloglicerol (DAG), rozdzielano chromatograficznie i mierzono ich radioaktywność.

Wykazano, że w przypadku syntezy PS występuje wyraźna zależność - wszystkie związki będące amfifilowymi kationami stymulują ten
proces. W przypadku aktywności PLD zależność taka nie występuje. I tak np. sfingozyna (CAD) stymuluje, a sfingozynofosfocholina (również CAD)
nie ma wpływu na aktywność tego enzymu. Działanie stymulujące wykazuje natomiast sfingozyno 1-fosforan (amfifilowy anion). Także wszystkie
antydepresanty stymulują aktywność PLD (mianseryna nie jest CADem). Dane te sugerują, że badane związki wnikają do wnętrza komórki
i wbudowywując się w błonę ER oddziałują na znajdujący się w tej błonie enzym wymieniający zasady azotowe, odpowiedzialny za syntezę PS. Mogą
jednak także oddziaływać na błonę plazmatyczną i pośrednio, lub bezpośrednio, na znajdujące się w niej receptory, aktywując zarówno PLD, jak i PLC,
oraz zmieniając strukturę błony poprzez powstałe i wbudowane w nią produkty rozpadu fosfolipidów. Dlatego też obserwowana zmiana aktywności
PLD, zachodząca pod wpływem badanych związków, wydaje się być wypadkową wielu różnych czynników.

[1] M. Wiktorek et al. (1996) Biochim. Biophys. Res. Commun. 224, 645-650.
[2] M. Wiktorek-Wójcik et al. (1997) Biochim. Biophys. Res. Commun. 241, 73-78.
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E-05
WPŁYW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO ATP NA SYNTEZĘ GLUKOZY W IZOLOWANYCH KANALIKACH KORY NERKI KRÓLIKA

Tadeusz Lietz. Adam K. Jagielski i Jadwiga Bryła
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Kanaliki kory nerki posiadają w błonie komórkowej receptory purynergiczne klasy P2Y wiążące ATP, co prowadzi do indukcji syntezy IP3 i
wyzwolenia sygnału wapniowego. Wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia stymuluje glukoneogenezę w wyniku zwiększenia aktywności
enzymów cyklu Krebsa, stymulacji regulatorowych enzymów szlaku glukoneogenezy takich jak karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa i karboksylaza
pirogronianowa oraz obniżenia aktywności cyklów substratowych na skutek fosforylacji odpowiednich enzymów przez kinazy zależne od kalmoduliny.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu zewnątrzkomórkowego ATP na syntezę glukozy w izolowanych kanalikach kory nerki królika
inkubowanych w obecności różnych substratów.

Materiał i metody. Kanaliki nerkowe izolowano przy uyciu kolagenazy i inkubowano w buforze Krebsa-Ringera. Metabolity oznaczano metodami
enzymatycznymi - spektrofotometrycznie lub fluorymetrycznie. Wewnątrzkomórkowe zmiany stężenia Ca2ł mierzono stosując wskaźnik Fura 2/AM
przy użyciu spektrofluorymetru RF5301PC firmy Shimadzu.

Wyniki i wnioski. W obecności 100 ^ M ATP obserwowano około 30% stymulację glukoneogenezy oraz wzrost wewnątrzkomórkowego
stężenia jonów wapnia w kanalikach nerkowych inkubowanych z pirogronianem lub asparaginianem i glicerolem. Obserwowanemu wzrostowi szybkości
syntezy glukozy nie towarzyszyło zwiększenie aktywności karboksylazy pirogronianowej. Nie zauważono też zwiększonej szybkości pobierania
substratów. Mimo to włączanie asparaginianu i glicerolu do glukozy wzrastało w obecności ATP odpowiednio o 10 i 12%.

Ponieważ stymulacji glukoneogenezy przez ATP w obecności asparaginianu i glicerolu towarzyszył 25% wzrost produkcji glutaminy oraz
30% spadek syntezy glutaminianu i alaniny, wydaje się, że zwiększenie syntezy z asparaginianu może być wynikiem zwiększenia aktywności
dehydrogenazy glutaminianowej. Za potwierdzeniem tej sugestii przemawia zwiększona produkcja jonów amonowych w kanalikach nerkowych
inkubowanych z asparaginianem i glicerolem w obecności ATP i MSO, inhibitora syntetazy glutaminowej.

E-06
EKTOENZYMY UCZESTNICZĄCE W METABOLIZMIE EKTOPURYN W KORZE MÓZGU WIEPRZOWEGO

Karolina Szewczyk, Filip Kukulski, Michał Komoszyński
Zakład Biochemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; ul. Gagarina 9; 87-100 Toruń

Rezultaty uzyskane w ostatnich latach w badaniach elektrofizjologicznych i molekularnych nad purynoreceptorami sugerują udział nukleotydów
purynowych w transmisji informacji i regulacji metabolizmu mózgu. Mimo wieloletnich badań metabolizm ektonukleotydów w mózgu nie został w
pełni wyjaśniony. Przedstawione wyniki są kontynuacją naszych badań nad związanymi z procesami neurotransmisji ektoenzymami błon synaptycznych
kory mózgu.

Przedmiotem badań były następujące ektoenzymy: apiraza, 5'nukleotydazy (AMP i IMP zależne) oraz dezaminaza AMP i adenozyny. Powyższe
enzymy uczestniczą w degradacji pozakomórkowego ATP i produktów jego hydrolizy.

Do badań użyto świeżych mózgów wieprzowych. Synaptosomy izolowano i oczyszczono z kory mózgu świni zmodyfikowaną przez nas
metodą Jonesa & Maltusa [1 ] . Wyizolowane synaptosomy wykazywały aktywność: ATPazową, apirazową i 5'-nukleotydazową. W otrzymanych
membranach nie stwierdzono aktywności dezaminazy adenozyny i adenylanowej.

Apirazę ekstrahowano z membran polidokanolem (1/3 - białko/detergent). Uwolniony enzym hydrolizował ATP i ADP do AMP, byt aktywowany
przez jony Mg2 ' i Ca2f, posiadał KSH = 2.8 i alkaliczne (7.5-8.0) optimum pH. Uzyskany preparat apirazy nie wykazywał aktywności 5'-nukleotydazy.
40% aktywności apirazowej wiązało się podczas chromatografii powinowactwa z Con A - Sepharose. Rozdział na lektynie zwiększał 5 krotnie aktywność
właściwą badanego enzymu. Separacja na ConA-Sepharose obniżała wartość KSH synaptosomalnej apirazy do 1.0. Powyższe wyniki sugerują , iż
enzym podobnie jak większość dotychczas poznanych ektoapiraz jest glikoproteiną. Obecność reszty cukrowcowej może wskazywać, że enzym wys-
tępuje poza komórką w szczelinie synaptycznej i uczestniczy w uwalnianiu receptora P2 od agona (ATP).

5'-nukleotydazę izolowano 1% roztworem DOC z oczyszczonych i przemytych polidokanolem synaptosomów. Uzyskany enzym posiadał
alkaliczne (8-9) optimum pH i był aktywowany przez jony dwuwartościowe. Związana z membranami 5'-nukleotydaza jest najsilniej aktywowana
jonami wapnia (2,6 raza),a po izolacji z membran preferuje jony kobaltu (2,4 krotna aktywacja). Izolowany z membran enzym jest całkowicie hamowany
przez EDTA. Wyniki naszych badań sugerują istnienie trzech typów tego enzymu. Pierwszy z nich to enzym silnie związany z błonami synaptycznymi,
którego nie ekstrahuje 1% deoksycholan sodowy. Drugi ulega ekstrakcji, ale nie wiąże się z Con A-Sepharose (prawdopodobnie jest endoenzymem).
Trzeci stanowiący 30% rozpuszczonego enzymu, wiąże się z lektyną. Podczas chromatografii powinowactwa 5'-nukleotydaza kory mózgu podobnie
jak enzym z wątroby traciła część (50%) aktywności hydrolitycznej. Możemy sądzić, iż wiążąca się z lektyną frakcja 5'-nukleotydazy jest ektoenzymem.

W synaptosomach stwierdziliśmy wysoką aktywność 5'-nukleotydazy względem IMP, jednak tylko około 16% tej aktywności związało się z
lektyną. Obecność tej aktywności sugeruje, że w synaptosomach występuje odrębny enzym uczestniczący w przemianach ektonukleotydów purynowych
- IMPaza. Wyjaśnienie tego faktu wymaga dalszych badań.

Na podstawie przedstawionych wyników sądzimy, że w synaptosomach kory mózgu występuje większość ektoenzymów uczestniczących w
przemianach nukleotydów purynowych niezbędnych dla zachowania ciągłości neurotransmisji z udziałem nukleotydów purynowych oraz utrzymania
właściwego poziomu i tempa przemian tych związków w przestrzeni międzykomórkowej kory mózgu.

[1] D.H. Jones , A.I. Maltus „Biochimica et Biophysica Acta" (1976), [276-287],
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E-07
FOSFORYLACJA BIAŁEK FRAKCJI SYNAPTOSOMALNEJ MÓZGU KRÓLIKA Z HIPERTYREOZĄ

Marta Stryjecka-Zimmer, Stanisława Szymonik-Lesiuk, Maria Sanecka-Obacz, Marta Skoczyłaś
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Hormony tarczycy wywierają istotny wpływ na rozwój i metabolizm ośrodkowego układu nerwowego. W mózgu zidentyfikowano szereg
genów, których ekspresja jest kontrolowana i regulowana przez hormony tarczycy. Sugeruje się, że wpływ na fosforylację białek stanowi jeden z
ważnych mechanizmów ich działania.
W ośrodkowym układzie nerwowym proces odwracalnej fosforylacji białek towarzyszy wielu funkcjom neuronów włączając regulację metabolizmu
i uwalnianianie neurotransmiterów.

Wykazano uprzednio, że podwyższony poziom hormonów tarczycy u królika w istotny sposób zmienia profil fosforylacji białek w ośrodkowym
układzie nerwowym - zwłaszcza frakcji mielinowej, w mniejszym stopniu białek chromatyny oraz wpływa na aktywność kinaz białkowych występujących
w tych frakcjach.

Celem pracy było zbadanie wpływu hipertyreozy, wywołanej u królika, na fosforylację białek frakcji synaptososomalnej mózgu.
Doświadczenia przeprowadzono na 8-tygodniowych królikach rasy nowozelandzkiej u których wywołano hipertyreozę przez podanie

domięśniowo L-tyroksyny w dawce 200 ng/kg wagi przez kolejne cztery dni. Grupę kontrolną stanowiły króliki, którym nie podawano hormonu. Z
mózgów królików kontrolnych i królików z hipertyreozą otrzymywano frakcję synaptosomalną według metody Rodnight i wsp.
Endogenną fosforylację białek frakcji synaptosomalnej prowadzono w standardowym układzie inkubacyjnym w obecności y 32P-ATP oraz w obecności
aktywatorów i inhibitorów dla poszczególnych kinaz białkowych.

Białka frakcji synaptosomalnej wykorzystywano również jako źródło kinaz dla fosforylacji substratów egzogennych - histonu, kazeiny i białek mieliny.
Intensywność fosforylacji analizowano w liczniku scyntylacyjnym oraz w oparciu o autoradiografię po rozdziale elektroforetycznym ufosforylowanych
białek w gradiencie żelu poliakrylamidowego.

Otrzymane wyniki wskazują, że białka frakcji synaptosomalnej mózgu są fosforylowane endogennie a stopień ich fosforylacji w hipertyreozie
wzrasta o około 25 % w stosunku do wartości kontrolnych. W hipertyreozie intensywniejszej fosforylacji ulegają białka o m.cz. 50 kDa i 80 kDa.
Badanie aktywności kinaz białkowych w obecności aktywatorów i inhibitorów oraz endogennych i egzogennych substratów wykazały, że podwyższony
poziom hormonów tarczycy powoduje również zmiany w aktywności kinazy zależnej od c-AMP i kinazy zależnej od Ca2ł i kalmoduliny. Pozwala to
sugerować, że hormony tarczycy poprzez wpływ na stopień fosforylacji białek frakcji synaptosomalnej mogą oddziaływać na przekaźnictwo synaptyczne.

E-08
FOSFORYLACJA FITOCHROMU - POCZĄTKOWA REAKCJA W SZLAKU TRANSDUKCJI SYGNAŁU CZY MECHANIZM
REGULACJI AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ?

Elżbieta Zielińska, Jarosław Przetakiewicz, Stanisław Kowalczyk
Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Zakład Biochemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Fitochrom, najlepiej dotychczas poznany roślinny receptor, pełni funkcję fotosensora i regulatora. Funkcja sensoryczna obejmuje
monitorowanie barwy, intensywności, czasu trwania i okresowości bodźca świetlnego. Funkcja regulatorowa polega na biochemicznym przeniesieniu
odebranego sygnału na składniki szlaku transdukcji sygnału prowadzącego w końcowym efekcie do zmiany ekspresji genów, a tym samym regulowania
kiełkowania nasion, deetiolacji, unikania zacienienia i kwitnienia. Mimo, że układ fitochromowy jest stosunkowo dobrze poznany zarówno na poziomie
genetycznym jak też budowy zlokalizowanego w cytoplazmie „aktywnego" fotoreceptora, to pierwotny szlak transdukcji sygnału aktywowany przez
fotokonwersję fitochromu jest ciągle bardzo hipotetyczny. Fitochrom z mchu Ceratodon i paproci Adiantum większy o około 25 kDa od fitochromu
roślin okrytonasiennych, zawiera domenę typową dla serynowo/treoninowych kinaz białkowych, której aktywność kinazowa regulowana jest przez
światło. Poznany w ostatnim czasie fitochrom z cyjanobakterii Synechocystis zawiera domenę histydynowej kinazy białkowej typową dla
dwuskładnikowego układu transdukcji sygnału funkcjonującego u bakterii, drożdży, a także, jak ostatnio wykazano, u roślin wyższych. Szczegółowa
analiza sekwencji aminokwasowej fitochromów roślin okrytonasiennych wykazała obecność fragmentów homologicznych z „transmitterem"
bakteryjnych dwuskładnikowych układów transdukcji, jak też fragmentu regulatorowego położonego w części N-końcowej, który na drodze odwracalnej
fosforylacji może regulować aktywność receptorową lub regulatorową fitochromu, bądź może znakować fitochrom A do degradacji w układzie
ubikwitynowym.

Metodyka doświadczeń obejmowała wytrącanie fitochromu z homogenatu etiolowanych siewek owsa techniką immunostrącania. Uzyskana
frakcja białkowa była rozdzielana w żelu poliakrylamidowych z SDS, a następnie przenoszona metodą Western Blotting na membranę nitrocelulozową.
Obecność ufosforylowanej seryny, treoniny i tyrozyny badano przeciwciałami monoklonalnymi zawierającymi związaną biotynę. Przeciwciała wtórne
skierowane przeciwko biotynie zawierały związaną alkaliczną fosfatazę.

Przeciwciała poliklonalne przeciwko białku fitochromowemu wytrącały z ekstraktu specyficznie fitochrom, którego położenie na membranie
odpowiadało położeniu oczyszczonego fitochromu i położeniu białka wzorcowego o masie cząsteczkowej równej 120 kDa. Oprócz sygnału pochodzącego
od niezdegradowanego polipeptydu, słabszy sygnał daje również polipeptyd o masie cząsteczkowej około 60 kDa, będący produktem degradacji.
Przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko ufosforylowanym aminokwasom używane były równolegle z przeciwciałami przeciwko fitochromowi.
Z białkiem fitochromowym wiązały się przeciwciała przeciwko fosfoserynie i przeciwko fosfotyrozynie, natomiast przeciwciała przeciwko fosfotreoninie
nie dawały żadnego sygnału. Intensywność sygnału wzrastał, w porównaniu z kontrolą, w warunkach gdy homogenat przed immunoprecypitacją
poddawany był naświetlaniu światłem czerwonym.

Praca finansowana w ramach grantu KBW nr 6P04C 050 09
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E-09
SYSTEMiNA W PYŁKU KUKURYDZY

Tomasz Oczkowski, Marek Radłowski, Andrzej Kalinowski, Sławomir Bartkowiak
Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań

Systemina jest pierwszym polipeptydowym hormonem znalezionym w roślinach. Aktywuje ona syntezę inhibitorów proteinaz w przypadku
zranienia tkanki roślinnej przez owady i patogeny. Jest to peptyd składający się z 18 reszt aminokwasowych ( oznaczono sekwencję tego związku)
powstający z prosysteminy, polipeptydu zawierającego 200 reszt aminokwasowych, produktu genu prosysteminy (Pearce i in.,1991, Science, 251,
895-897). Systeminę znaleziono dotychczas w roślinach dwuliściennych takich jak pomidor czy ziemniak. Brak dotychczas doniesień stwierdzają-
cych obecność systeminy w tkankach roślin jednoliściennych i w dojrzałym pyłku.

Celem prezentowanej pracy było zbadanie czy systeminę jak również gen prosysteminy można znaleźć w roślinach jednoliściennych.
Podjęto próbę oznacznia obecności tego peptydu w pyłku kukurydzy, który zawiera szereg związków o masie cząsteczkowej zbliżonej do

systeminy. Metodą HPLC, na kolumnie z wypełniaczem C-18 rozdzielano frakcję niskocząsteczkowych (poniżej 5kD) związków izolowanych uprzed-
nio z pyłku kukurydzy linii Co 255. Otrzymano jedną frakcję o takim samym czasie retencji jak syntetycznie otrzymany wzorzec systeminy, który
również poddawano chromatografii na tej samej kolumnie i w tych samych warunkach. Podobne wyniki otrzymany gdy dodano wzorzec do frakcji

' związków niskoczęsteczkowych otrzymanych z pyłku. I w tym wypadku na profilu elucyjnym obserwowano wzrost gęstości optycznej tylko w
jednym miejscu odpowiadającym systeminie. Niezależnie od tego tego otrzymano po chromatografii szereg frakcji o zbliżonym do systeminy czasie
retencji co może sugerować możliwość występowania w pyłku jeszcze innych podobnych do systeminy związków. Dla sprawdzenia czy gen prosys-
teminy lub sekwencje do niego podobne znajdują się w kukurydzy wykonano reakcje PCR z odpowiednio zaprogramowanymi starterami. Do reakcji
użyto starterów umożliwiających amplifikację DNA różnych fragmentów genu prosysteminy jak i hipotetycznego genu kodującego dojrzałą sekwen-
cję. Do reakcji PCR użyto DNA izolowanego z pięciodniowych siewek kukurydzy. Dla każdego startera otrzymano jeden produkt ampljfikacji, pojedyn-
czy oligonukleotyd co sugeruje, że w genomie kukurydzy może znajdować się gen lub geny lub sekwencje DNA o podobnej do genu prosysteminy
strukturze.

Ostateczne potwierdzenie obecności genu systeminy w kukurydzy wymaga jeszcze dalszych badań. Niejasna jest też możliwa funkcja syste-
miny w pyłku kukurydzy, rośliny wiatropylnej. Wiadomo, że systemina jest odpowiedzialna za uruchamianie systemu obronnego wobec organizmów
dla, których liście i źdźbła traw są podstawowym pożywieniem (Bergey i in., 1996, Proc. Nat. Ac. Sci. 93:12053). Być może podobną rolę spełnia ona
i w dojrzałym pyłku.

E-10
RÓŻNICE POMIĘDZY SZLAKAMI SYGNAŁOWYMI INDUKOWANYMI PRZEZ INSULINĘ ORAZ IGF-I

Włodzimierz Lopaczyński
Metabolism Branch, National Cancer Institute, Bethesda 20892-1374, Maryland oraz Department of Animal Biology, University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania 19104-6048, USA

Biologiczne efekty insulino-podobnych czynników wzrostowych (IGF) są przenoszone poprzez typ pierwszy receptora dla IGF (IGFIR).
Receptor ten jest tyrozynową kinazą związaną z błoną komórkową jak również jest on bardzo blisko spokrewniony z receptorem insulinowym (IR). Na
poziomie komórkowym, insulina i IGF-I zachowują się odmiennie w zakresie regulacji komórkowego wzrostu, apoptozy, różnicowania oraz transfor-
macji. Chociaż kilka tych rożnie może być wyjaśnionych za pomocą zmian w poziomie ekspresji obu receptorów w komórkach, jednak prawdopodob-
nie inne atrybuty decydują o różnicach w drodze sygnałowej wynikającej z pobudzenia receptora dla insuliny oraz IGF-I. Do niedawna wyniki badań
dotyczących dróg sygnałowych, tych tak do siebie zbliżonych receptorów, podkreślały jedynie podobieństwa. Na przykład, oba receptory używają
zarówno IRS-1/IRS-2 a także She jako natychmiastowych adaptorów, co prowadzi również do aktywacji dróg Ras/Raf/MAP kinazy oraz PI3-kinazy. W
naszych badaniach zastosowaliśmy Utwo hybrid systemL w komórkach drożdży do identyfikacji białek które wiążą się z aktywowanym IGFIR ale nie
wiążą się z aktywowanym IR. Takie białka spełniałyby role specyficznych efektorów dla drogi sygnałowej poprzez IGFIR. Kiedy użyto cytoplazmatycz-
nej domeny IGFIR do screeningu genowej biblioteki uzyskanej z ludzkiego płodu, zostały zidentyfikowane dwie izoformy białka z rodziny 14-3-3.
Białko 14-3-3 beta oraz 14-3-3 zeta wchodzą w interakcje z autofosforylowanym IGFIR, lecz nie reagują z autofosforylowanym IR. IGFIR wyizolowany
z komórek NIH 3T3 (z ekspresją IGFIR) wiąże się z białkiem fuzyjnym GST-14-3-3 na agarozie, podczas gdy używając IR z komórek ŃlH 3T3 (z
ekspresją IR) takie wiązanie nie zachodzi. Asocjacja pomiędzy IGFIR oraz 14-3-3 białkami została również zademonstrowana in vivo w komórkach
insektow(Sf9) z ekspresją cytoplazmatycznej części IGFIR. Białka 14-3-3 są także substratami dla IGFIR w komórkach drożdży oraz in vitro. Analiza
mutacji w obrębie IGFIR przy użyciu Utwo hybrid systemL wykazała niezbędność reszty serynowej (pozycja 1283) w końcu karboksylowym receptora
do interakcji z białkami 14-3-3, jak również badania kompetycyjne in vitro przy użyciu specyficznych peptydów dla tego regionu wskazują na koniecz-
ność wystąpienia fosfoseryny w tej pozycji. Używając tych samych metod zostały zidentyfikowane również inne białka które wiążą się z IGFIR takie
jak: Grb10 (preferencyjnie wiążący się jednak z IR) oraz SACS 2. Nasze wyniki sugerują, że interakcja pomiędzy białkami 14-3-3 oraz IGFIR lecz nie
z IR może prowadzić do lepszego zrozumienia różnic w komórkowej drodze sygnałowej wychodzącej od tych receptorów.
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E-11
RECEPTORY JĄDROWE, ICH KOAKTYWATORYI AKTYWACJA/REPRESJA TRANSKRYPCJI

Małgorzata Manteuffel-Cymborowska
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, Warszawa

Receptory jądrowe tworzą ewolucyjnie starą, liczącą przeszło 150 białek nadrodzinę, której przedstawicieli cechuje podobieństwo budowy i
mechanizmu działania przy jednoczesnej wielkiej różnorodności funkcjonalnej. Receptory jądrowe działają jako czynniki transkrypcyjne zależne od
lipofilowych ligandów (m.in. hormonów). Po związaniu z ligandem białka te aktywują lub hamują transkrypcję ściśle określonych genów w określonej
sekwencji czasowej i w określonej tkance dzięki czemu kontrolują procesy istotne dla funkcjonowania komórki i organizmu.

W zależności od związanego ligandu nadrodzinę receptorów jądrowych można podzielić na 3 rodziny - steroidów, niesteroidów oraz stale
rosnącą rodzinę receptorów sierocych, których ligandy nie zostały dotychczas poznane. Struktura receptorów jądrowych jest konserwatywna, z
wyraźnie zaznaczonymi domenami funkcjonalnymi. Wśród domen można wyróżnić m.in. zmienny, ulegający fosforylacji rejon N-korfcowy,
konserwatywną domenę wiążącą DNA z dwoma multicysteinowymi palcami cynkowymi oraz rejon C-końcowy składający się z szeregu istotnych
poddomen (wiążąca ligand, poddomeny odpowiedzialne za • dimeryzację receptora • aktywację zależną od ligandu • wiązanie białek szoku termicznego
w przypadku receptorów steroidowych).

Zgodnie z klasyczną teorią działania receptorów steroidowych aktywacja receptora następuje po związaniu lipofilowego ligandu. W wyniku
tej interakcji dochodzi kolejno do odszczepienia białka szoku termicznego, dimeryzacji receptora i jego translokacji do jądra (jeśli znajdował się
uprzednio na terenie cytoplazmy). W jądrze zaktywowany receptor łączy się ze swoją sekwencją konsensusową tzw. elementem odpowiedzi hormonalnej
(hormone response element, HRE] aktywując lub hamując transkrypcję genu docelowego.

Oddziaływanie receptor-ligand nie zawsze jednak jest warunkiem koniecznym do aktywacji receptora, a w konsekwencji modulacji transkrypcji.
W latach 90-tych wykazano, że niektóre receptory jądrowe mogą być również aktywowane alternatywnie na drodze niezależnej od ligandu przez
substancje sygnałowe działające z powierzchni komórki poprzez receptory błonowe (np. dopamina, naskórkowy czynnik wzrostu, EGF), czy bezpośrednio
przez wtórne przekaźniki (np. cAMP). Aktywacja różnych szlaków sygnałowych może zatem prowadzić do włączenia aktywności transkrypcyjnej
receptorów jądrowych, które jako fosfobiałka mogą być aktywowane poprzez system kinaz/fosfataz modulowanych przez związki sygnałowe działające
na błonę. Istotnie wzrost stopnia ufosforylowania niektórych receptorów obserwuje się w czasie aktywacji zarówno zależnej jak i niezależnej od
ligandu.

Powyższa integracja na poziomie receptora jądrowego dróg sygnałowych aktywowanych przez receptory błonowe oraz jądrowe (w sposób
zależny od ligandu) jest jedną z kilku możliwości ich współdziałania {cross-talk). Wynikiem interakcji różnych aktywowanych szlaków tłumaczy się
obserwowany często ich synergistyczny lub antagonistyczny wpływ na ekspresję genu docelowego.

Intensywne badania ostatnich lat wykazały, że aktywacja transkrypcji indukowana przez czynniki transkrypcyjne zależy nie tylko od ich
oddziaływania z DNA, ale również od interakcji z pewnymi białkami jądrowymi tzw. koaktywatorami. Pierwszym zidentyfikowanym, sklonowanym w
1995 r. koaktywatorem receptorów jądrowych był SRC-1 (steroid receptor coactivator 1) dający początek nowej, powiększającej się rodzinie
koaktywatorów receptorów jądrowych. Białka te, wiążąc się z receptorami jądrowymi po ich aktywacji przez ligand, znacząco podwyższają indukowaną
transkrypcję. Za interakcję z receptorami odpowiedzialny jest specyficzny motyw sekwencji wyróżniający tę rodzinę białek.

Z receptorami jądrowymi, a także z innymi klasami czynników transkrypcyjnych oddziaływuje również białko jądrowe CBP/p300 (CREB
binding protein) pełniące, obok roli nadrzędnego koaktywatora transkrypcji, również funkcję integratora różnych szlaków sygnałowych. Ponadto
CBP/p300 wiąże m.in. białko supresorowe p53 działając jako jego koaktywator, a także składniki podstawowego aparatu transkrypcyjnego (TBP,
TFIIB). CBP/p300 stanowi zatem pomost pomiędzy różnymi czynnikami transkrypcyjnymi związanymi z DNA a podstawową maszynerią transkrypcyjną.

Koaktywatory receptorów jądrowych wykazują aktywność acetylotransferazy histonów podobnie jak i białko CBP/p300, które ponadto łączy
się z enzymem P/CAF o tej samej aktywności. Uważa się, że acetylotransferaza histonów odgrywa istotną rolę w aktywacji transkrypcji; acetylacja
reszt lizynowych, w które bogate są N-końcowe ogony histonów, poprzez neutralizację ładunków dodatnich osłabia oddziaływanie histon-DNA,
rozluźnia strukturę chromatyny i zwalnia represję transkrypcyjną.

Acetylacja histonów jest procesem odwracalnym dzięki działaniu specyficznych deacetylaz. Deacetylacja histonów obniża aktywność
transkrypcyjną prowadząc do wyciszenia genów. Wskazuje na to obecność deacetylazy w kompleksie korepresorów transkrypcji, które współdziałają
z niektórymi receptorami jądrowymi, a także z czynnikiem transkrypcyjnym Mad biorącym udział w represji transkrypcji. Acetylacja/deacetylacja
histonów moduluje zatem strukturę chromatyny i skorelowana jest z aktywacją/represją transkrypcji.

Przedstawione wyniki najnowszych badań wnoszą wiele do obszernej wiedzy o roli struktury chromatyny w regulacji transkrypcji i przybliżają
nas do poznania mechanizmu funkcjonowania czynników transkrypcyjnych.
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E-12
CELL CYCLE-ASSOCIATED TRAFFICKING OF TIMP-1 TO THE NUCLEI OF HUMAN GINGIVAL FIBROBLASTS
(GIN-1 CELLS)

Taro Hayakawa
Department of Biochemistry, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University, Nagoya 464-8650, Japan

It has been well established that various tissue explants and cells synthesize and release matrix metalloproteinases (MMPs) together with
their intrinsic inhibitors, called tissue inhibitorsof metalloproteinases (TIMP-1, -2, -3, and -4). Although WIMP inhibition is the primary action of the
TIMPs, these inhibitors also have cell growth-stimulating activity, which is independent of their WIMP inhibitory activity.

The aim of this study was to confirm an our earlier immunohistochemical study showing that immunoreactive TIMP-1-like protein accumu-
lated in the nuclei of Gin-1 cells, reaching a maximum in the S phase of the cell cycle.

Gin-1 cells were cultured in RPM1 1640 for 48 h (GO phase) without 10 % FCS, and then the medium was changed to that containing 10 %
PCS, and incubation was continued for another 24 h (Sphase). The cells were stained with HRP-Fab' of anti-TIMP-1 mAb after having been blocked
with Fab' of normal mouse IgG. Gin-1 cells were first fractionated into nuclear and cytosolic fractions by selectively dissolving cell membranes with
NP-40, and then the nuclear extract was obtained by treating the nuclear fraction with Tween-20. TIMP-1 concentration was determined by a
sandwich EIA. Gelatinolytic activity was determined with ["C]-gelatin in solution as substrate. Expression of mRNAs of TIMP-1, -2, and -3 was
detected by RT-PCR.

In the 0 h control (nonsynchronously growing) cells, the intensity of nuclear staining varied from cell to cell. The staining in the nuclei at GO
phase decreased and became fainter than that in the cytoplasm in most cells. In contrast, the nuclear staining increased remarkably in almost all of
the cells at S phase. The immunoreactive TIWIP-1 protein partially purified from both nuclear extract and cytosolic fraction was demonstrated to be
identical with human recombinant TIMP-1 by western blotting and showed a single band indicating a molecular mass around 30 kDa. TIMP-1
concentrations were measured in both the cytosolic raction and nuclear extract of cells at S phase by the sandwich EIA. The nucleus showed a
significantly higher TIMP-1 concentration than the cytoplasm with respect to the original volumes of both cytosolic and nuclear compartments. The
nuclear extract displayed potent dose-dependent inhibitory activity toward gelatinolytic activity in the conditioned medium of TNF-a treated HT 1080
cells, in which the major gelatinolytic activity has been ascribed to MMP-9. The inhibitory activity was completely abolished by the presence of anti-
TIMP-1 mAb. The nuclear extract itself had no gelatinolytic activity. The amount of TIMP-1 in the cytosolic fraction of quiescent Gin-1 cells after
stimulation with 10 % FCS increased continuously for 48 h, whereas that in the nuclear extract showed a maximum at 24 h (S phase) and significan-
tly decreased thereafter. Gin-1 cells expressed mRNAs for both TIMP-2 and TIWIP-3 together with mRNA for TIMP-1, and all the corresponding
proteins were detected in the cytosolic fraction by western blotting. Only TIMP-1 protein, however, was detected in the nuclear extract.

In conclusion, TIMP-1, but neither TIMP-2 nor TIMP-3, seems to accumulate maximally in the nuclei of Gin-1 cells in accordance with the
S phase of the cell cycle.

E-13
CHARAKTERYSTYKA IZ0F0RM KINAZY BIAŁKOWEJ c ZWIĄZANYCH Z psd MÓZGU SZCZURA W NORMIE
I PO NIEDOKRWIENIU

Barbara Zabłocka, Teresa Czechmańska, Krystyna Domańska-Janik
Pracownia Neuropatologii Molekularnej, Zakład Neurochemii, Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, 02-106 Warszawa, ul.
Pawińskiego 5

Komórki nerwowe przekazują sygnały kontaktując się ze sobą za pomocą synaps. Współdziałanie białek receptorowych z układami wtórnych
przekaźników znajdującymi się w błonach synaptycznych odgrywa istotną rolę w sprawnym przekazywaniu bodźców. Jednym z mechanizmów
modulujących funkcje tych białek są reakcje fosforylacji i defosforylacji. Wiele rodzin kinaz białkowych i fosfataz jest zaangażowanych w te procesy.
Izoformy kinazy białkowej C (PKC) występują powszechnie we wszystkich typach komórek i wydają się pełnić różną rolę ich w funkcjonowaniu. Z
naszych wcześniejszych badań wynika, że zależne od jonów wapnia izoformy PKC biorą udział w przekazywaniu wywołanego niedokrwieniem sygnału
w hipokampie. Dalsze badania z wykorzystaniem przeciwciał rozpoznających izoformy PKC należące do grupy nowych i atypowych, pozwoliły prześledzić
ich występownie w różnych frakcjach komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem gęstości postsynaptycznych (PSD) oraz zbadać wpływ
niedokrwienia mózgu na ich wewnątrzkomórkową lokalizację. Wykazano, że w mózgu szczura izoformy a, p, y, 8 i T występują w większej ilości niż
izoformy n i X. Izoforma C rozpoznawana przez użyte monoklonalne przeciwciała (Transduction Laboratories), występuje jedynie w śladowej ilości.
Izoformy PKC zależnye od Ca2ł występują we frakcjach: P2, synaptoneurosomalnej, cytoszkielecie błon presynaptycznych oraz w PSD w
charakterystycznych i porównywalnych ze sobą ilościach. Pośród izoform nie regulowanych jonami wapnia, izoforma n nie występuje we frakcji błon
ekstrahowanych Tritonem X100. Jedynie niewielkia część białka s i S PKC występujących w mózgu wykrywana jest w cytoszkielecie błon synaptycznych.

Porównanie ilości poszczególnych izoform we frakcji PSD otrzymanej z mózgów szczurów kontrolnych i po 15 min. ischemii postdekapitacyjnej
wskazuje na znaczne wzbogacenie tej frakcji w izoenzymy zależne od jonów wapnia. Zaobserwowano również znaczny w stosunku do kontroli
przyrost ilości izoformy s wbudowanej w cytoszkielet błon synaptycznych. Western blot przy użyciu przeciwciał skierowanych przeciwko domenie
katalitycznej form a, p, y wskazuje na pojawianie się proteolitycznych fragmentów tych izoenzymów tzn. PKM. Występują one tylko w poischemicznych
frakcjach błonowych, co świadczy o zachodzącej w tych warunkach aktywacji PKC również na drodze częściowej proteolizy.

Poischemiczny wzrost ilości PKC związanej z gęstościami postsynaptycznymi wskazuje na włączanie się izoform tego enzymu w cytoszkielet
w mechanizmie translokacji oraz na rolę jaką, nie tylko klasyczne formy tej kinazy, mogą odgrywać w patologicznej transmisji synaptycznej.
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E-14
KLONOWANIE, EKSPRESJA I OCZYSZCZANIE DOMENY KINAZY BIAŁKOWEJ C-y WIĄŻĄCEJ ESTRY FORBOLU.

Ewelina Grvckiewicz. Renata Kowara, Tadeusz Pawełczyk
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej, Gdańsk

Kinaza białkowa C-y należy do rodziny kinaz serynowo -treoninowych. Izoenzym ten ulega ekspresji głównie w mózgu i rdzeniu kręgowym
i należy do grupy tzw. izoenzymów klasycznych aktywowanych przez diacyloglicerol, jony wapnia i fosfatydyloserynę.

Wszystkie kinazy białkowe C zbudowane są z pojedynczego łańcucha białkowego, składającego się z N-końcowego rejonu regulatorowego
(20 -40 kDa) oraz C-koncowego rejonu katalitycznego (około 45 kDa). W obrębie części regulatorowej wyróżnić można domenę C1 oraz C2. Domena
C1 zawiera dwa regiony bogate w cysteinę (Cys-1 i Cys-2). Wiąże ona diacyloglicerol, estry forbolu i niektóre lipidy. Domena C2, wiąże jony wapnia
i kwaśne lipidy. Część katalityczna PKC składa się z domeny C3 odpowiedzialnej za wiązanie ATP i domeny C4 wiążącej substrat. Region regulatorowy
i katalityczny PKC oddziela pętla aminokwasowa podatna na proteolizę. Domeny Cys-1 i Cys-2 podobne są do siebie pod względem budowy. Obie
wiążą niezbędne do aktywności PKC kofaktory lipidowe: diacyloglicerol i fosfatydyloserynę. Wiadomo, że domena Cys-2 ma mniejsze powinowactwo
do diacyloglicerolu niż domena Cys-1, lecz poza tym funkcja jej nie jest dokładnie znana. Wiele danych zawartych w piśmiennictwie wskazuje na to,
że w obrębie regionu regulatorowego PKC dochodzi do oddziaływań z szeregiem białek kotwiczących, transportowych oraz wielu białek regulatorowych.
Miejsce wiązania tych białek w obrębie regionu regulatorowego jest różne i zależy od rodzaju białka, jak i izoenzymu PKC. Dla przeprowadzenia badań
strukturalnych i zbadania oddziaływań domeny Cys-2 z lipidami oraz innymi białkami niezbędne jest dysponowanie odpowiednią ilością oczyszczonego
białka. Prostą i wygodną metodą otrzymania dużej ilości białka jest jego ekspresja w układzie bakteryjnym. Przedtem należy jednak skonstruować
odpowiedni wektor ekspresyjny. Dla otrzymania fragmentu DNA kodującego domenę Cys-2 wyizolowano RNA z mózgu szczura, które w reakcji
odwrotnej transkrypcji przeprowadzono w cDNA. Otrzymany cDNA posłużył jako matryca do amplifikacji fragmentu kodującego domenę Cys-2.
Jeden ze starterów użytych w reakcji amplifikacji zawierał miejsce restrykcyjne dla EcoRI, a drugi dla BamHI. Produkt amplifikacji po oczyszczeniu
poddano trawieniu tymi enzymami. Uzyskany fragment wklonowano do wektora pGEX-2TKG, będącego pod kontrolą operatora laktozowego i
zawierającego gen oporności na ampiciiinę oraz gen transferazy glutationowej (GST), położony bezpośrednio przed miejscem klonowania. Otrzymanym
plazmidem transformowano komórki E.coli BL21(DE3). Ekspresję białka fuzyjnego GST-Cys2 prowadzono w 20'C przez okres 16 godzin od momentu
indukcji izopropylo-p-D-tiogalaktopyranozydem. W warunkach tych z 1 I hodowli otrzymywano średnio 5g komórek, które po zawieszeniu w 10 mM
buforze fosforanowym pH 7.0 zawierającym 140 mM NaCI rozbijano ultradźwiękami. Białko GST-Cys2 oczyszczano na złożu glutationowym. Po
trawieniu trombiną peptyd Cys2 oczyszczano na złożu Mono S z użyciem FPLC. Opisana procedura pozwala na otrzymanie średnio 3 mg czystego
peptydu Cys-2 z jednolitrowej hodowli komórek. Oczyszczone białko na 15% żelu akryiamidowym posiada ruchliwość eiektroforetyczną odpowiadającą
wielkości 10 kDa, co pozostaje w zgodzie z ciężarem cząsteczkowym białka (10160 Da) obliczonym na podstawie jego składu aminokwasowego.
Otrzymane białko może być przechowywane w temp. 4'C przez okres 1 roku bez widocznych oznak degradacji. Badania z użyciem białka Cys-2
wykazały, że domena ta posiada zdolność do wiązania innych białek zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo (FEBS Lett. 1998, 423:31 -34).

E-15
BADANIE INTERAKCJI MIĘDZY FOSFATAZĄ 2A BIAŁEK, NUKLEOREDOKSYNĄI CZYNNIKIEM TERMINUJĄCYM
TRANSLACJĘ(eRF1)

Agnieszka Borowiec1, Elżbieta Sucajtys1, Katarzyna Lechward1, Józef Goris2, Brian A. Hemmings3, Stanisław Żołnierowicz1

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, Dębinki 1, 80-211 Gdańsk1

Afdeling Biochemie, Faculteit der Geneeskunde, Katholieke Universiteit te Leuven, Herstraat 49, 3000 Leuven, Belgium2

Friedrich Miescher Institut, P.O. Box 2543, 4002 Basel, Switzerland3

Procesy odwracalnej fosforylacji, katalizowane przez kinazy i fosfatazy białek, stanowią podstawowy mechanizm przekazywania sygnałów w
komórkach eukariotycznych. Zarówno kinazy jak i fosfatazy białek często tworzą wieloskładnikowe kompleksy, w których oprócz podjednostki
katalitycznej występują podjednostki regulatorowe i podjednostki kierujące enzym do odpowiednich kompartmentów subkomórkowych. Przedmiotem
naszych zainteresowań jest fosfataza 2A białek (PP2A) enzym regulujący metabolizm, wzrost i różnicowanie komórek, a także kaskady sygnałowe.
PP2A izolowano z tkanek zwierzęcych jako kompleks składający się z dwóch lub trzech białek. Formę dwupodjednostkową tworzy podjednostka
katalityczna (PP2Ac) wraz z podjednostka strukturalną (A), a forma trójpodjednostkowa zawiera dodatkowo jedną ze zmiennych podjednostek
regulatorowych (B, B' lub B"). PP2A tworzy także kompleksy z białkami wirusowymi takimi jak: mały antygen wirusa małpiego 40 (SV40), mały i
średni antygen wirusa polioma oraz białko adenowirusa E4orf4.

Współczesne badania zmierzają do identyfikacji białek komórkowych oddziałujących z PP2A. W roku 1996 opublikowano izolację z mięśnia
szkieletowego królika kompleksu białkowego, w którym oprócz trójpodjednostkowej PP2A występował czynnik terminujący translację (eRF1) i
nukleoredoksyna (EMBO J., 1996, 15, 7156-7167; Genomics, 1997, 39, 331-339). Prezentowana praca dotyczy badania interakcji pomiędzy
podjednostkami PP2A, eRF1 i nukleoredoksyna za pomocą metody dwóch hybryd białkowych (yeasf two-hybrid system). Metoda ta polega na
odtworzeniu drożdżowego czynnika transkrypcyjnego GAL4. Do otrzymania wektorów, którymi transformowano drożdże, zastosowano plazmidy
pGBT9 (koduje domeną wiążącą się do DNA czynnika transkrypcyjnego GAL4) oraz pGAD424 (koduje domenę transaktywującą GAL4). Zastosowano
selekcję wzrostową transformantów drożdżowych (Trp-, Leu-) oraz badanie ekspresji genu reporterowego LacZ. Aktywność p-galaktozydazy oznaczona
w ekstraktach otrzymanych z transformantów drożdżowych jest miarą interakcji pomiędzy białkami, których cDNA wklonowano do pGBT9 i pGAD424.

Dotychczas otrzymane wyniki wykazały występowanie silnej interakcji pomiędzy mysią nukleoredoksyna pozbawioną 161 aminokwasów z
N-końca (NucM), a białkiem DroeRFI (homolog eRF1 występujący u D. melanogaster), oraz słabej pomiędzy NucM a PP2Ac<x. Aktywność p-
galaktozydazy wyrażona w nmolach/min x mg białka wynosiła odpowiednio 6790 (kontrola, drożdże transformowane GAL4), 1140 (interakcja kontrolna
pomiędzy dużym antygenem T SV40 a p53), 1960 (NucM-DroeRF1) i 280 (MucM-PP2Aca). Nie stwierdzono interakcji pomiędzy NucM, a podjednostka
Ba fosfatazy. Wykazano także, że homolog eRF1 występujący u muszki owocowej, DroeRFI, wchodzi w słabą interakcję z PP2Aca (aktywność
p-galaktozydazy 130 nmol/min x mg białka), co wskazuje na zakonserwowany ewolucyjnie charakter tego oddziaływania. Prezentowane wyniki
dotyczyć będą mapowania miejsca interakcji pomiędzy nukleoredoksyna a eRF1 i PP2Ac<x.
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E-16
ARGININA W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM - PARADOKS W ODNIESIENIU DO INSULINY CZY INTERAKCJA
Z METABOLIZMEM PIRYMIDYN ?

Franciszek Banaszak. Tadeusz Rychlewski, Łucja Szczęśniak
Katedra Fizjologii Biochemii i Higieny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Arginina jako donor tlenku azotu (NO) w ostatnich latach jest przedmiotem licznych badań w różnych tkankach i różnych stanach
fizjologicznych. Wykazywano ponad wszelką wątpliwość jego działanie hipotensyjne, choć stwierdzano również, co warto podkreślić w omawianym
niżej aspekcie, że działanie argininy nie jest zależne od syntezy NO (T. Jun). Interesujące wydają się być również wykazywane związki z deficytem
magnezu, korelującym jak wiadomo często z występowaniem nadciśnienia tętniczego , a towarzyszącą mu nadmierną produkcja NO i dalej jego
formy nadtlenkowej, będącą przyczyną szkodliwej utraty glutationu krwinek czerwonych (I.T. Mak ) .W licznych pracach wykazywano wzajemne
zależności pomiędzy NO a hipotensyjnie działającą adenozyną. Najbardziej jednak kontrowersyjna wydaje się być w tym kontekście insulina. Mówi się
wręcz o „paradoksie argininy „ (S. Kurz). Arginina posiada jak wiadomo właściwość zwiększania sekrecji wysp (5-trzustki. Zwiększa więc poziom
insuliny, która z jednej strony wykazuje działanie wazodilatacyjne, z drugiej strony natomiast wiadomo, że hyperinsulinemia towarzysząca często
nadciśnieniu tętniczemu, wiąże się z opornością insulinową .Liczne prace tyczące zależności mechanizmu działania insulina-tlenek azotu, nie wyjaśniają
tego paradoksu, jak i wspomnianego wyżej, związanego z nadmierną produkcją , w końcowym efekcie szkodliwie działającego NO, w deficycie
magnezu. Nie podważając wspomnianych wyżej, bardzo wielu wyników tyczących zależności arginina - tlenek azotu i związków tychże z insuliną czy
adenozyną , postanowiliśmy przedstawić inny , mniej znany , możliwy mechanizm hypotensyjnego działania argininy a właściwie jej związków z
metabolizmem nukleotydów pirymidynowych , którym przypisuje się działanie hypertensyjne (Banaszak). Arginina stanowi jedno z ogniw cyklu
mocznikowego, w którym amoniak w reakcji z ATP i HC03 ', tworzy karbamylofosforan. Związek ten łączy się z ornityną. W kolejnych reakcjach
powstaje arginina .Dalsza przemiana daje w efekcie mocznik i ornitynę , która ponownie łączy się z karbamylofosforanem. Karbamylofosfaran jest
również substratem syntezy nukleotydów pirymidynowych de now. Biorący udział w cyklu mocznikowym karbamylofosforan tworzy się w przedziale
mitochondrialnym, podczas, gdy biosynteza pirymidyn rozpoczyna się w cytoplazmie komórki. Powstający w mitochondriach karbamylofosforan
może jednak stanowić substrat w metabolizmie pirymidyn. Jego dostępność dla tych procesów zwiększa się przy obniżonej podaży argininy w
diecie. Efektem tego jest wzrost wydalania z moczem prekursora nukleotydów pirymidynowych, a mianowicie kwasu orotowego. Zależności te
poznane zostały w przypadkach, gdzie występuje niedobór enzymów cyklu mocznikowego. Dochodzi wówczas do wzmożonej sekrecji kwasu orotowego,
uracylu i urydyny. Podobne efekty opisywano w przypadkach w warunkach eksperymentów z dietą o niskiej zawartości argininy.

Pytanie, hipoteza robocza postawiona przez nasz zespół brzmi w związku z powyższym następująco: Czy arginina , będąca z jednej strony
donorem NO działającego hypotensyjnie, nie działa również poprzez zwiększenie liczby obrotów cyklu mocznikowego, a w ten sposób również
obniżonej dostępności karbamylofosforanu i obniżonej produkcji kwasu orotowego, a w konsekwencji nukleotydów pirymidynowych. Ekspozycja na
zwiększone stężenie kwasu orotowego zwiększone stężenie prowadzi do wrostu poziomu nukleotydów urydynowych i obniżonego poziomy nukleotydów
adenozynowych ( Pausch J.).Generalnie, związki purynowe ( adenozyna ) powodują obniżenie stężenia wewnątrzkomórkowego jonów wapnia
i spadek ciśnienia tętniczego krwi, natomiast nukleotydy pochodne urydyny, prowadzą do wzrostu stężenia Ca tZ, oraz'wykazuja działanie hypertensyjne.

E-17
WPŁYW TRANSFEKCJI KOMÓREK WŁÓKNIAKOMIĘSAKA GENEM mlL-2 NA ICH ZDOLNOŚĆ DO WZROSTU IN VIVO
ORAZ IN VITRO

Piotr Załęcki \ Antoni Więdłocha2, Halina Kuśnierczyk1, Elżbieta Pajtasz- Piasecka1 Czesław Radzikowski1

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław '
Instytut Badań nad Rakiem, Oslo2

Transfekcja komórek nowotworowych genami cytokin jest użytecznym narzędziem w badaniach immunogenoterapeutycznych. Ekspresja
genu cytokiny może wzmagać przeciwnowotworową odpowiedź gospodarza. W zastosowanym modelu doświadczalnym mysie komórki
włokniakomięsaka F69-3 transfekowano genem mlL-2 stosując lipofektynę. Uzyskane transfektanty zaszczepiano podskórnie myszom eutymicznym
i obserwowano obniżenie tumorogenności. Po zaszczepieniu tych komórek zwierzętom bezgrasiczym, zgodnie z oczekiwaniem, nie obserwowano
wpływu cytokiny na tumorogenność. Badaniu poddano wrażliwość komórek włokniakomięsaka transfekowanych genem mlL-2 oraz dzikich na
mitogenną aktywność aFGF. Metodą Immamury mierzono syntezę DNA mierząc wbudowanie 3H- tymidyny. Komórki wydzielające cytokinę odpowiadały
obniżoną syntezą DNA na aFGF w stosunku do komórek dzikiej linii. Dodatek egzogennej mlL-2 obniżał zdolność odpowiedzi na stymulowaną aFGF
syntezę DNA w komórkach linii dzikiej. Ze względu na obserwowane współdziałanie aFGF i mlL-2 metodą western blottingu wykazano ekpresję
receptora FGF typu 4 (FGFR4), a przez immunoprecypitację stwierdzono, że aFGF indukuje syntezę receptora mlL-2 (IL-2R) w komórkach
włokniakomięsaka. Badano metodą Moscateilego wpływ mll_-2 na wiązanie 1 2 5 I - aFGF do powierzchni komórek włokniakomięsaka linii dzikiej i nie
wykazano hamowania tego procesu w obecności egzogennej cytokiny. Obecność dodanej mlL-2 nie wpływała na autofosforylację receptora FGF
mierzoną wbudowaniem 32P- ATP , co mogłoby wykluczać aktywację szlaku przekazywania sygnału FGFR4 w komórkach włokniakomięsaka linii
dzikiej. Metodą fosforylacji zasadowego białka mieliny badano wpływ mlL-2 na aktywność kinazy MAP, która jest kluczowym białkiem szlaku
przekazywania sygnału FGFR, indukowaną aFGF. Nie stwierdzono w obecności mlL-2 hamowania aktywacji kinazy MAP indukowanej aFGF. Badanie
internalizacji 1 2 5 I - aFGF metodą Sorokina nie wykazało hamującego wpływu cytokiny na ten proces. Poddano również badaniu wpływ mlL-2 na
translokację 1 2 5 I - aFGF do jądra komórkowego. Wykazano, że cytokina hamuje translokację aFGF do jądra komórkowego w sposób zależny od jej
stężenia, co wyjaśnia mechanizm obniżenia aktywności mitogennej aFGF w obecności mlL-2.
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E-18
SFINGOZYNAI TPA MODULUJĄ SYGNAŁY WAPNIOWE W KOMÓRKACH G LEJ AK A C6

Rafał Czaikowski
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa 02-093, ul. Pasteura

Lipidy będące składnikami błon komórkowych, a także niektóre ich pochodne, budzą powszechne zainteresowanie jako pierwotne i wtórne
przekaźniki sygnału, działające poprzez modulację właściwości błon, oddziaływania typu agonista - receptor, a także wewnątrzkomórkowe oddziaływania
typu białko - lipid. Sfingozyna jest naturalnym składnikiem błon komórki. Zainteresowanie badaczy tym związkiem rozpoczęło-się wraz z odkryciem,
że jest ona fizjologicznym inhibitorem kinazy białkowej C (PKC). Natomiast ester forbolu, TPA (12-O-tetradekanoilo-forbol-13-octan), zastępuje
diacyloglicerol i jest aktywatorem PKC. Jednocześnie sfingozyna jest amfifilicznym kationem i posiada zdolność wnikania do błony plazmatycznej i
błon innych wewnątrzkomórkowych struktur. Podobną zdolność ma TPA.

Wpływ sfingozyny i TPA na sygnał wapniowy w komórkach glioma C6 badano w pojedynczych i nieuszkodzonych komórkach przy użyciu
barwnika fluorescencyjnego Fura-2, z wykorzystaniem zestawu do cyfrowej analizy i obróbki obrazu „Magical".

TPA podany w stężeniu 10 nM nie powoduje zmian w poziomie wapnia cytoplazmatycznego i nie ma wpływu na odpowiedź wapniową
komórek na tapsigarginę (inhibitora pompy wapniowej w retikuium endopiazmatycznym). Poprzez aktywację PKC obniża jednak odpowiedź wapniową
na ATP. ATP działa przez białko G i przekazuje sygnał na fosfolipazę CB. TPA podany w stężeniu 100 nM powoduje zwiększenie poziomu
cytoplazmatycznego wapnia i obniżenie odpowiedzi na tapsigarginę, działając przez modulację błony retikuium endoplazmatycznego.

Sfingozyna w stężeniu 100 uM powoduje zwiększenie poziomu cytoplazmatycznego wapnia i obniżenie odpowiedzi na tapsigarginę i ATP po
400 s. Jej działanie jest częściowo znoszone przez inkubację z 10 mM neomycyną, inhibitorem fosfclipazy C. Jednak bezpośrednio po podaniu,
sfingozyna zwiększa odpowiedź komórki na ATP poprzez inhibicję kinazy białkowej C.

Postulujemy zatem, że zarówno TPA, jak i sfingozyna, oprócz wpływu na aktywność PKC, mogą modulować odpowiedź wapniową komórki
poprzez zmianę właściwości błon, takich jak płynność czy ładunek (TPA i sfingozyna), albo przez zmiany aktywności enzymów cytoplazmatycznych
(oddziaływanie sfingozyny na PLC).

E-19
ETANOL A TRANSDUKCJA SYGNAŁU; ODDZIAŁYWANIE ETANOLU NA FOSFOLIPAZĘ C, D I SYNTEZĘ
FOSFATYDYLOSERYNY W KOMÓRKACH GLEJAKA C6.

Magdalena Wójcik, Monika Banasiak. Anna Dygas, Jolanta Barańska
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN, Warszawa 02-093 ul. Pasteura 3

Zarówno fosfolipaza C (PLC) jak i fosfolipaza D (PLD) są enzymami aktywowanymi w wyniku oddziaływania na komórkę licznych substancji
sygnałowych. Do takich substancji zalicza się również etanol. Zaktywowana PLD hydrolizuje głównie fosfatydylocholinę, tworząc kwas fosfatydowy
(PA), podczas gdy PLC działając na różne fosfoiipidy powoduje powstawanie diacyiogiiceroiu (DAG). Ponadto w obecności etanolu PLD przeprowadza
reakcję transfosfatydylacji i zamiast PA powstaje nietypowy dla organizmów zwierzęcych fosfolipid - fosfatydyloetanol (PEt). Produkty działania PLC
i PLD - DAG i PA przechodzą w siebie wzajemnie: DAG ulega fosforylacji przez specyficzną kinazę tworząc PA, a PA defosforylacji tworząc DAG.
Dlatego też poziom powstających w obecności etanolu PA i DAG pozwala oszacować udział PLC i PLD w tworzeniu tych lipidów pokazując na jakie
szlaki informacji działa etanol. Nasze zainteresowanie wzbudza także udział etanolu w syntezie fosfatydyloseryny (PS), fosfolipidu syntetyzowanego
w reakcji wymiany zasad azotowych. Należy dodać że DAG jest aktywatorem kinazy białkowej C (PKC) a PS jest niezbędny do pełnej aktywności tego
enzymu, natomiast PA ma właściwości mitogenne.

W doświadczeniach nad aktywnością PLD/PLC, komórki glejaka C6 inkubowano przez 3h z ["C]kwasem palmitynowym po czym je przemywano
i inkubowano przez 1h we wzrastającym stężeniu etanolu. W doświadczeniach dotyczących syntezy PS komórki inkubowano ze 100 mM etanolem i
['"Cjseryną w różnych okresach czasu do 6h (podawanie etanolu krótkotrwałe). Tzw. chroniczne podawanie etanolu polega na uprzedniej inkubacji
komórek z etanolem w ciągu 48h. Po skończonych inkubacjach, lipidy ekstrachowano, a PEt, PA, DAG i PS rozdzielano stosując chromatografię
cienkowarstwową. Po tej procedurze badano ilość powstałej radioaktywności w wymienionych lipidach.

Uzyskane wyniki wskazują, że wraz ze wzrostem stężenia etanolu obserwujemy zwiększoną syntezę PEt-u. Natomiast ilość PA zmniejsza się
i dochodzi do niskiego poziomu. Jednocześnie ilość DAG spada do poziomu zerowego. Te dane świadczą, że etanol w komórkach glejaka C6 działa
zasadniczo na receptory sprzężone z fosfolipaza D. Podawanie krótkotrwałe etanolu nie wpływa na poziom PS, podczas gdy przy chronicznym jego
podawaniu synteza PS zwiększa się i w konsekwencji zawartość PS w komórce jest podwyższona. Wynik ten można interpretować jako prowadzący
do zmiany lipidowego otoczenia określonych białek enzymatycznych w błonach komórki, co może wpływać modulująco na ich funkcje.
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E-20
KLONOWANIE MOLEKULARNE NUKLEOREDOKSYNY-BIAŁKA WSPÓŁOCZYSZCZAJĄCEGO SIĘ Z KOMPLEKSEM
FOSFATAZY 2A BIAŁEK I CZYNNIKIEM TERMINUJĄCYM TRANSLACJĘ (eRF1).

Katarzyna Lechward ', Josef Goris2, Brian Hemmings3, Stanisław Żołnierowicz1

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Debinki 1, 80-211 Gdańsk1

Afdeling Biochemie, Faculteit der Geneeskunde, Katholieke Universiteit te Leuven, Herstraad 49, 3000 Leuven, Belgium 2

Friedrich Miescher Institut, P.0 Box 2543, 4002 Basel, Switzerland3

Odwracalnej fosforylacji reszt serynowych, treoninowych i tyrozynowych ulega około 30 % wszystkich białek obecnych w statystycznej
komórce eukariotycznej. Proces ten katalizowany jest przez dwie grupy enzymów: kinazy i fosfatazy białek. Jedną z powszechnie występujących w
komórkach eukariotycznych fosfataz serynowo- treoninowych (defosforylujących reszty fosfoseryny i fosfotreoniny) jest fosfataza 2A białek (PP2A).
Holoenzym PP2A zbudowany jest z trzech podjednostek: podjednostki katalitycznej o masie 36 kDa, podjednostki regulatorowej o masie 65kDa
(PR65/A) i podjednostki zmiennej należącej do jednej z trzech klas niespokrewnionych ze sobą białek: PR55/B, PR72/B' lub PR61/B"o masach
cząsteczkowych od 54 do 130 kDa. Oprócz podjednostek regulatorowych znane są również białka oddziałujące z holoenzymem PP2A: białko nadaj
ące PP2A aktywność fosfatazy tyrozynowej (PTPA), bądź eukariotyczny czynnik terminujący translację (eRF1) lokalizujący PP2A do polisomów.
Fosfataza ta reguluje: metabolizm, skurcz mięśni, podziały komórkowe, transkrypcję, cykl komórkowy, wzrost i różnicowanie, a także transformację
nowotworową.

W pracy na temat interakcji pomiędzy eRF1 a PP2A opisano preparatykę fosfatazy z mięśnia szkieletowego królika wynikiem, której było
współoczyszczenie eFR1 oraz białka o masie cząsteczkowej 55kDa (p55) z holoenzymem PP2A (EMBO J., 1996, 15, 7156-7167).
W wyniku sekwencjonowania 6 peptydów uzyskanych przez trypsynolizę p55 otrzymano informację na temat sekwencji obejmującej 66 aminokwasów.
Próby sklonowania p55 prowadzone poprzez hybrydyzację z bibliotekami cDNA oraz PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) z zastosowaniem
zdegenerowanych starterów nie powiodły się.

W1997 roku opublikowano sekwencję genu GN25 mapującego się w pobliżu locus nude, na 11 chromosomie mysim. Na podstawie analizy
sekwencji aminokwasowej produktu genu GN25 przewidziano funkcje tego polipeptydu, jako redoksyny, która nadprodukowana w komórkach ssaczych
C0S7 lokalizowana.jest w jądrze - stąd nazwa nukleoredoksyna. In vitro białko to jest zdolne do redukcji wolnych cystein w insulinie (Genomics, 1997
339, 331-339). Sekwencja peptydów otrzymanych po trypsynolizie p55 jest identyczna z przewidywaną sekwencją aminokwasową nukleoredoksyny.

Molekularne klonowanie nukleoredoksyny z zastosowaniem RT-PCR (odwrotnej transkrypcji na matrycy całkowitego RNA i reakcji łańcuchowej
polimerazy) oraz hybrydyzacja sondy z biblioteką cDNA z mózgu mysiego doprowadziło do uzyskania fragmentów DNA zawierających częściową
ramę odczytu, z których najdłuższy kodował 274 aminokwasy z C-końca polipeptydu. Prezentowane wyniki dotyczyć będą klonowania molekularnego,
nadprodukcji i oczyszczania oraz badania aktywności redoks rekombinowanej nukleoredoksyny i jej N-końcowych mutantów delecyjnych otrzymanych
w bakteriach E.coli.

E-21
BADANIA BIOCHEMICZNE TARCZYCY ŚWINKI MORSKIEJ W OSTRYM WSTRZĄSIE HISTAMINOWYM ORAZ PO PODANIU
ANTAGONÓW RECEPTORÓW HISTAMINOWYCH

Jacek Danowski, Bogumił L. Kmieć
Samodzielna Pracownia Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii, Akademia Medyczna w Lodzi.

Świnki morskie reagują klasycznym wstrząsem histaminowym na dożylne lub dosercowe podanie tego związku w dawce od 0,5 do 0,75 mg/
kg masy ciała. We wstrząsie histaminowym dochodzi do licznych zmian w tarczycach świnek morskich, tj. do skurczu komórek śródbłonka, poszerzenia
naczyń gruczołu tarczowego, obniżenia stężenia jonów potasu i sodu, spadku aktywności dehydrogenazy mleczanowej i wzrostu stężenia wapnia w
homogenatach tarczycy oraz spadku aktywności Ca2ł Mg2 ł -ATP-azy i Mg2t-ATP-azy (Danowski J., Kmieć B.L Folia Histochem Cytobiol 1996, 34
(Suppl.1): 73-74; Danowski J. Folia Histochem Cytobiol 1997, 35/2,105-106). Histamina działa poprzez receptory H,, H2 i H3. Do tej pory brak jest
dokładnych danych, poprzez które receptory histaminowe amina ta działa na komórki pęcherzykowe tarczycy. Przeto celem pracy była ocena niektórych
mechanizmów czynności komórek pęcherzykowych tarczycy u świnek morskich we wstrząsie histaminowym oraz po podaniu tym zwierzętom
swoistych antagonów receptorów histaminowych: H, (mepyramina) i H2 (ranitydyna).

Do doświadczeń użyto 50 dojrzałych płciowo samców świnek morskich, które podzielono na 5 grup. Grupę I (porównawczą) stanowiły
zwierzęta, którym nie podano histaminy. W pozostałych grupach podano histaminę w dawce 1 mg/kg masy ciała. Zwierzęta grupy II po podaniu
histaminy wykazywały objawy ostrego wstrząsu histaminowego. Na 30 minut przed podaniem histaminy w grupie III podano mepyraminę, w grupie
IV ranitydynę, a w grupie V mepyraminę i ranitydynę w dawkach po 5 mg/kg masy ciała. Po dekapitacji wszystkich świnek pobrano ich tarczyce i krew
do badań biochemicznych. W surowicy krwi oznaczono potas (metodą ze standardem wewnętrznym litowym z użyciem fotometru płomieniowego
model 480 firmy Ciba-Coming), chlorki (metodą kulometryczną z zastosowaniem chloridometru CMT10 firmy Radiometer), wapń (metodą oznaczania
kompleksometrycznego z tłumieniem fluorescencji kalceiny z użyciem analizatora 940 firmy Ciba-Corning), trójjodotyroninę i tyroksynę metodą
immunoenzymatyczną z użyciem aparatu AXSYM firmy Abbot. W homogenatach tarczycy oznaczono aktywność dehydrogenazy mleczanowej (metodą
testów MPRI 1087592), aktywność monoaminooksydazy oraz adenozynotrójfosfataz: magnezowo-wapniowej, magnezowej oraz sodowo-potasowej
(metodą kolorymetryczną na podstawie ilości nieorganicznych ortofosforanów uwalnianych z ATP przez te enzymy), a także oznaczono trójjodotyroninę
i tyroksynę metodą immunoenzymatyczną z użyciem aparatu AXSYM firmy Abbot.

Stwierdzono, że podanie blokerów receptorów H, powoduje nie wystąpienie objawów wstrząsu histaminowego u samców świnek morskich,
tj. w grupie III, jak i w grupie V. U zwierząt z objawami ostrego wstrząsu histaminowego w homogenatach tarczycy stwierdzono obniżenie aktywności
dehydrogenazy mleczanowej (grupa II i IV). W surowicy krwi u świnek grupy II nastąpiło obniżenie poziomu jonów sodu w surowicy krwi, natomiast
podanie ranitydyny (grupa IV) powodowało wzrost poziomu jonów sodu w surowicy krwi. Wzrost poziomu trójjodotyroniny i tyroksyny w surowicy
krwi zaobserwowano u wszystkich zwierząt poddanych działaniu histaminy. Natomiast w homogenatach tarczycy poziom trójjodotyroniny zmniejszył
się w grupach II i III. Prawdopodobnie wydzielanie trójjodotyroniny i tyroksyny nie jest wydzielaniem wybiórczym i zachodzi pod wpływem histaminy
z uszkodzeniem komórek pęcherzykowych tarczycy.
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E-22
MODULACJA MECHANOWRAŻLIWOŚCI RECEPTORÓW IZOLOWANEJ ŚCIANY TCHAWICY KRÓLIKA PRZEZ
DIMETYLOSULFOTLENEK (DMSO) W ŚWIETLE BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH.

Iwona Wojciechowska, Danuta Kosik-Bogacka, Anna Rokicka, Wojciech Polenceusz
Zakład Patofizjologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72

Podrażnienie zakończeń czuciowych, nazywanych włóknami C, pełniących funkcję złożonych mechano- i chemoreceptorów, prowadzi do
uwolnienia neuropeptydów tj. substancja P i neurokinina A, biorących udział w kontroli transportu jonów przez nabłonek dróg oddechowych. Draż-
niące działanie DMSO na drogi oddechowe stanowi podstawę hipotezy zakładającej, że DMSO może oddziaływać na transport jonów przez stymulację
włókien C.

Badania prowadzono klasyczną metodą Ussinga. Mierzono elektryczny potencjał przeznabłonkowy (PD) aparatem EVC 4000 prod. USA.
Oceniano mechanowrażliwość określoną przez wielkość hiperpolaryzacji PD po stymulacji mechanicznej przez opłukiwanie śluzówki tchawicy stru-
mieniem płynu Ringera, stosowanego do inkubacji.

DMSO w stężeniu 140 mmol/l powoduje zniesienie występowania natychmiastowej depolaryzacji PD po zastosowaniu inhibitora sekrecji
jonów chlorkowych bumetanidu (50% tchawic poddanych kilkuminutowemu oddziaływaniu DMSO i 100% tchawic inkubowanych minimum godzinę
w płynie Ringera z dodatkiem DMSO). Dla tkanek tych charakterystyczne jest niewystępowanie zmian PD po zastosowaniu DMSO i zmniejszenie
mechanowrażliwości po zastosowaniu DMSO w nieobecności specyficznego blokera włókien C - czerwieni rutenowej oraz zmiana charakteru reakcji
na stymulację mechaniczną (depolaryzacja PD) po DMSO w obecności czerwieni rutenowej w stężeniu 5 mikromol/l. Pozostałe tchawice odpowiada-
jące na zastosowanie DMSO depolaryzacją PD oraz wybitnym zwiększeniem mechanowrażliwości po zastosowaniu DMSO reagują również natych-
miastową depolaryzacją PD na zastosowanie bumetanidu.

Ocena wpływu na mechanowrażliwość pozwala pośrednio wnioskować o uwalnianiu neuropeptydów z włókien C, stąd modulacja mecha-
nowrażliwości przez DMSO wskazuje, że DMSO może oddziaływać na transport jonów przez zmiany w uwalnianiu neuropeptydów. Dodatkowym
argumentem podtrzymującym ten wniosek są różnice w modulacji mechanowrażliwości przez DMSO zależne od obecności czerwieni rutenowej.
Modulacja mechanowrażliwości przez DMSO i czerwień rutenową określona jest zdolnością komórek nabłonka do szybkich zmian w sekrecji jonów
chlorkowych.

E-23
IDENTYFIKACJA KINAZ BIAłKOWYCH ŚCIŚLE ZASOCJOWANYCH Z RYBOSOMAMI MÓZGU

Maria Sanecka-Obacz
Katedra i Klinika Chemii Fizjlogicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Fosforylacja białek rybosomalnych odgrywa istotną rolę w regulacji translacji organizmów eukariotycznych. W fosforylacyjnej modyfikacji
białek rybosomalnych uczestniczą m.in. kinaza kazeinowa II (CK 2) oraz kinaza zależna od cAMP (PKA).

W poprzednich pracach wykazano, że podczas rozwoju ontogenetycznego, endogenna fosforylacja (in vivo) białek rybosomów mózgowych
drastycznie obniża się, podczas gdy endogenna fosforylacja rozpuszczalnych białek cytozolowych i aktywnść kinazy zależnej od cAMP (PKA) wyraźnie
wzrasta. Ponadto wykazano, że rybosomy mózgowe przemywane 1% Tritonem X-100 i buforowanym 1 M KCI posiadają ściśle zasocjowaną aktywność
kinazową, zdolną do fosforylacji własnych białek rybosomu (autofosforylacji) jak również fosforylacji egzogennych substratów.

Brak korelacji między intensywnością foforylacji endogennej rybosomów a aktywnością kinaz cytozolowych nasuwa sugestię, że raczej
kinazy ściśle zasocjowane z rybosomami odpowiedzialne są za fosforylację.

Obecnie podjęto więc próbę identyfikacji tych kinaz.
Z mózgów zarodków kurzych i dojrzałych kurczaków izolowano rybosomy w drodze różnicowego wirowania i przemywano 1% Tritonem X-

100, a następnie buforowanym 1 M KCI. Tak oczyszczone rybosomy stanowiły źródło enzymów, których identyfikację przeprowadzono na podstawie
masy cząsteczkowej, specyficzności substratowej, wpływu aktywatorów i inhibitorów w oparciu o metodę renaturacji enzymu w żelu poliakrylamidowym.

Wśród kinaz zasocjowanych z rybosomami mózgowymi zidentyfikowano kinazę kazeinową II (CK 2). Wykazano też, że aktywność kinazy
kazeinowej II związanej z rybosomami maleje w procesie ontogenezy. Próby identyfikacji pozostałych kinaz są kontynuowane.
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E-24
AKTYWNOŚĆ EKTOENZYMÓW METABOLIZUJĄCYCH EKTOPURYNY W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH PACJENTÓW
ZE ZMIANAMI MIAŻDŻYCOWYMI.

Joanna Łęcka1, Michał Komoszyński2

Katedra i Zakład Biochemii AM Bydgoszcz1, Zakład Biochemii Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej UMK Toruń2.

Ektopuryny takie jak: ATP, ADP i adenozyna odgrywają istotną role w fizjologii i bio-chemii naczyń krwionośnych. ATP i adenozyna są
sygnałami modulującymi ciśnienie w na-czyniach krwionośnych, podczas gdy ADP odgrywa kluczową rolę w procesie hemostazy. Stężenie ektopuryn
w naczyniach jest regulowane z jednej strony poprzez egzocytozę lub uwalnianie nukleotydów z uszkodzonych komórek, z drugiej przez aktywność
szeregu ektoenzymów hydrolizujących ATP, ADP, AMP do adenozyny lub inozyny.

W procesie powstawania miażdżycy naczyń krwionośnych dwa czynniki odgrywają bardzo ważną rolę: 1. wysokie ciśnienie i 2. powstawanie
skrzeplin. W obu tych procesach sygnałami inicjującymi wzrost lub spadek ciśnienia oraz początek tworzenia skrzepu są puryny. Celem prezentowanych
badań jest znalezienie związku pomiędzy zmianami w metabolizmie ektopu-ryn i miażdżycą naczyń.

Badania wykonano stosując do analizy ektoenzymów w naczyniach krwionośnych opracowaną w naszej pracowni metodę oznaczania
aktywności, która nie wymaga izolacji enzymów z tkanek. Prowadzone badania wykazały, że membrany endotelium naczyń krwionośnych zdrowego
człowieka hydrolizują ektoATP, ektoADP i ektoAMP. Hydroliza tych nukleotydów przez ektoenzymy komórek endotelium z tkanek nie wykazujących
zmian miażdżycowych przebiega z optymalną szybkością w alkalicznym (8.5 - 9.0) pH. Levamisol, inhibitor alkalicznej fosfatazy zwierzęcej, hamuje
25% aktywności hydrolitycznej ektoenzy-mów względem ATP i ADP. Sugeruje to obecność fosfatazy alkalicznej na zewnętrznej powie-rzchni błon
komórek endotelium.

Wstępne badania wykazały duże zróżnicowanie aktywności apirazy i 5'-nukleotydazy związanych z zewnętrzną powierzchnią membran
endotelium pacjentów z miażdżycą. Aktywność ta waha się od 28 do 99 nM P, /min/cm2 (apiraza) i 21 do 32 nM P/min/cm2 (5'-nukleotydaza)
powierzchni naczynia. W większości przebadanych przypadków enzymy cho-rych na miażdżycę wykazywały niewielką różnicę w szybkości hydrolizy
ATP i ADP (KSH s 1). Ponadto ektohydrolazy z endotelium naczyń krwionośnych pacjentów z miażdżycą hydrolizowały ATP, średnio 3 razy wolniej,
podczas gdy hydroliza ADP przebiegała tylko 1,6 x wolniej w porównaniu z enzymami z tkanek kontrolnych.

Interesujące różnice wykryto w składzie nukleotydowym krwi chorych na miażdżycę na-czyń i niemowląt. W surowicy krwi pacjentów z
miażdżycą stwierdzono obecność adenozyny (0,3 nM), AMP (0,7 jaM), ADP (1 jJVI) i ATP (0,1 nM) podczas gdy surowica krwi niemowląt analizowana
metodą HPLC nie zawierała tych związków. W obu surowicach stwierdzono obecność średnio 31 pM inozyny.

Ilościowe i jakościowe różnice w zawartości nukleotydów w surowicy krwi chorych na miażdżycę i dzieci oraz zmiany aktywności ektchydrolaz
sugerują, iż metabolizm nukleotydów może odgrywać istotną rolę w etiologii miażdżycy.

E-25
SYGNAŁ DO PRZEŻYCIA vs. SYGNAŁ DO APOPTOZY W KOMÓRKACH BIAŁACZKI PROMIELOCYTARNEJ HL-60.

Agnieszka Listwan1, Ewa Marcinkowska2.
Studentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław1. Zakład Immunologii Nowotworów,
IITD-PAN, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław2.

CEL PRACY Komórki białaczki promielocytarnej HL-60 proliferują pod wpływem czynników zawartych w płodowej surowicy bydlęcej. Ekspozycja
na 1,25-dihydroxywitaminę D3 (calcitriol) powoduje ich różnicowanie do makrofagów, a ekspozycja na retinoidy do neutrofili. Różnicowanie tych
komórek obniża tempo ich proliferacji lecz nie powoduje zaprogramowanej śmierci, tak więc sygnał do różnicowania jest sygnałem do przeżycia. W
proces apoptozy komórki HL-60 wchodzą np. po ekspozycji na inhibitory topoizomerazy II (m.in.etopozyd). Celem pracy było ustalenie czy aktywacja
receptorowych kinaz tyrozynowych w komórkach HL-60 jest niezbędna do przekazania sygnału decydującego o przeżyciu komórek.

MATERIAŁY I METODY Komórki linii HL-60 eksponowano przez 3 h na etopozyd w stężeniu 200-50 j iM, co stanowiło kontrolę pozytywną
komórek w apoptozie. W eksperymencie komórki głodzono przez 48 h w medium bez surowicy lub poddawano różnicowaniu przez 72-godzinną
ekspozycję na 1p.M calcitriol. Zróżnicowane komórki przez następne 24 h inkubowano z inhibitorem receptorowych kinaz tyrozynowych - genisteiną.
W celu oznaczenia fragmentacji DNA komórki lizowano, a lizały inkubowano kolejno z Proteinazą K oraz z RNA-zą A. DNA rozdzielano elektroforetycznie
w 1.5% żelu agarozowym i barwiono bromkiem etydyny. Stopień zróżnicowania komórek HL-60 po ekspozycji na 1 nM calcitriol oceniano na podstawie
ekspresji antygenów powierzchniowych CD11b i CD14 mierzonej metodą cytofluorymetrii przepływowej.

WYNIKI Komórki HL-60 eksponowane przez 3 h na etopozyd wykazywały cechy apoptozy. Komórki HL-60 głodzone przez 48 h w medium
bez FCS również wykazywały cechy świadczące o ich wejściu w proces zaprogramowanej śmierci. Natomiast różnicowanie komórek pod wpływem
V M calcitriolu przez 96 h nie prowadzi do apoptozy. Ekspozycja zróżnicowanych komórek na inhibitor receptorowych kinaz tyrozynowych - genisteinę
(10ng/ml) nie miała wpływu na ich przeżycie. W komórkach proliferujących genisteiną po 24 h inkubacji wywoływała apoptozę.

DYSKUSJA Komórki HL-60 stanowią dogodny model pozwalający na badanie sygnału decydującego o ich proliferacji, różnicowaniu lub
wejściu w proces zaprogramowanej śmierci. Wiadomo, że podczas przekazywania sygnału do proliferacji w komórkach tych aktywowana jest, za
pośrednictwem receptorów posiadających aktywność kinaz tyrozynowych, kaskada kinaz MAP. Pochodzący od calcitriolu sygnał do różnicowania
również aktywuje kaskadę kinaz MAP, ale bez udziału receptorowych kinaz tyrozynowych (Marcinkowska et al. 6.S.R.C.1997). Wyniki naszych
eksperymentów świadczą o tym, że w komórkach proliferujących, do przeżycia niezbędna jest aktywacja receptorowych kinaz tyrozynowych. Ich
zablokowanie za pomocą inhibitora powoduje, iż komórki ulegają apoptozie. Natomiast w komórkach zróżnicowanych calcitriolem zablokowanie tych
kinaz nie powoduje apoptozy. Z literatury wiadomo, że gdy komórki HL-60 różnicowane są retinoidami aktywacja kinaz tyrozynowych chroni je przed
wejściem w proces zaprogramowanej śmierci (Katagiri et al. J.B.C. 1996).
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E-26
CHOLESTEROL I SFINGOMIELINA KONTROLUJĄ FOSFORYLACJĘ TYROZYNOWĄ BIAŁEK I PRZEMIESZCZENIA
RECEPTORÓW Fcgll W BŁONIE PLAZMATYCZNEJ KOMÓREK U937

Anna Drzewiecka, Kazimiera Mrozińska, Katarzyna Kwiatkowska, Andrzej Sobota
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Biologii Komórki, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa;
Email <asobota@nencki.gov.pl>

Usieciowanie receptorów powierzchniowych komórki przez wielowartościowe ligandy, np przeciwciała, prowadzi do ich lokalnej agregacji
(patching). Następnie agregaty te przesuwane są w płaszczyźnie błony komórkowej przy udziale cytoszkieletu aktynowego na jeden biegun komórki
(capping).

Wykazaliśmy wcześniej, że patching receptorów Fcyll w komórkach U937 związany był z fosforylacją tyrozynową białek (130,110, 75, 28
kDa), a inhibitory kinaz tyrozynowych hamowały zarówno te fosforylacje, jak i capping receptorów.
Podejmując próbę wyjaśnienia mechanizmów stymulacji kinaz tyrozynowych poprzez aktywowane receptory Fc, naruszaliśmy stukturę błony komórkowej
usuwając z niej cholesterol i sfingomielinę. W komórkach traktowanych cyklodekstryną, związkiem chelatującym i usuwającym cholesterol z błony
komórkowej oraz sfingomielinazą, enzymem rozkładającym sfingomielinę w błonie komórek natywnych, obserwowaliśmy zahamowanie fosforylacji
tyrozynowej białek. Równocześnie związki te hamowały capping receptorów Fcy.

Obserwacje te wskazują na udział cholesterolu i sfingomieliny w aktywacji kinaz tyrozynowych. Lipidy te mogą kontrolować przemieszczenia
usieciowanych receptorów w płaszczyźnie błony komórkowej i umożliwiają ich interakcję z kinazami tyrozynowymi.

E-27
WIĄZANIE FOSFOLIPAZY C 53 DO BŁON LIPIDOWYCH

Andrzej Matecki. Tadeusz Pawełczyk
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku.

Fosfolipaza C (PLC) jest kluczowym elementem jednego z najbardziej rozpowszechnionych systemów transdukcji sygnałów w komórce.
W wyniku działania tego enzymu na fosfatydyloinozytolo 4,5-bisfosforan (PIP2), dochodzi do powstania inozytolotrisfosforanu (IP3), oraz diacyloglicerolu
(DAG). Wszystkie zidentyfikowane do chwili obecnej fosfolipazy C można podzielić na trzy główne typy, tj. y, p i 8. Znane są cztery izoenzymy 8
określane jako 81, 82, 83 oraz 84. Z uwagi na to, że fosfolipaza jest enzymem działającym na błony komórkowe, istotnym jest poznanie warunków
wiązania się tego enzymu z błoną lipidową. Najprostrzym modelem doświadczalnym za pomocą, którego można badać oddziaływanie białka z błoną
lipidową są liposomy, w których podobnie jak w błonie komórkowej lipidy są uporządkowane w podwójnej warstwie lipidowej. Poprzez odpowiedni
dobór lipidów w mieszaninie wyjściowej można wpływać na skład lipidowy formowanych liposomów, co umożliwia zbadanie oddziaływań enzymu z
poszczególnymi lipidami w błonie.

Celem niniejszej pracy było zbadanie wiązania PLC 83 do błon lipidowych. Do badań użyto dużych jednowarstwowych liposomów otrzymanych
zmodyfikowaną metodą Muellera i Chiena {Biophys. J. 1983 , 44, 375 - 381). Średnia wielkość otrzymanych liposomów wynosiła 50 nm. Badanie
wiązania enzymu do liposomów prowadzono według metody opisanej w Biochem. J. (1993) 291,693-696. Wiązanie PLC 83 do liposomów zbudowanych
z fosfatydylocholiny (PC), lub fosfatydyloetanoloaminy + fosfatydylocholina (PE+PC; 80:20 mol%), albo fosfatydyloinozytolu (Pl) jest słabe i nie
przekracza 14%. Dużo większe wiązanie PLC 83 otrzymano do liposomów zbudowanych z kwasu fosfatydylowego (PA) i liposomów uformowanych
z fosfatydyloseryny (PS). 50% maksymalnego wiązania obserwuje się przy stężeniu PA wynoszącym 0.15 ^moli/ml i stężeniu PS równym
0.38 mmoli/ml. Najsilniej PLC 83 wiąże się do liposomów składających się z PE + PC (30:20 mol%) i zawierających PIP.,. 50% wiązania enzymu
zachodzi przy stężeniu PIP2 równym 0.17 nmol/ml. Dodanie do tych liposomów PA lub PS znacznie zwiększa wiązanie PLC 83. Przy stałym stężeniu
fosfolipidów wynoszącym 0.2 nmol/ml, do liposomów zbudowanych z PE+PC+PA (4:2:4) i zawierających 1mol% PIP2 wiąże się 95% PLC 83. Nieco
mniejsze wiązanie obserwuje się do liposomów uformowanych z PE+PC+PS (4:2:4) i zawierających 1 mol% PIP2. Wiązanie izoenzymu 83 do liposomów
nie zależało od obecności wapnia. Otrzymane wyniki wskazują, że PLC 83 wiąże się z dużym powinowactwem do PIP2 i z nieco mniejszym
powinowactwem do PA i PS. Wiązanie PLC S3 do PA i PS osiągane jest przy znacznie większych stężeniach fosfolipidu, niż wiązanie enzymu do PIP.,.
Jednak obecność w błonie lipidowej PA i PS wspomaga wiązanie PLC S3 do PIP.,. Wysokie powinowactwo PLC 83 do PA i PS jest specyficzną
właściwością tego izoenzymu, gdyż izoenzym 81 nie posiada takich własności. PLC 81 wiąże się słabo zarówno do liposomów zbudowanych z PC lub
PC + PE jak i do liposomów zawierających PS bądź PA.

Można przypuszczać, że w komórce ilość PLC 83 związanej z błonami plazmatycznymi, zależy od metabolizmu kwasu fosfatydylowego.
Zwiększona hydroliza tego fosfolipidu, może prowadzić do zmniejszenia ilości PLC S3 związanej z błoną plazmatyczną.
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E-28
LOKALIZACJA KOMÓRKOWA I TKANKOWA FOSFOLIPAZY C-53

Anita Dettlaff. Andrzej Matecki, Tadeusz Pawetczyk
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku

Izoenzymy delta są dotąd najmniej poznaną grupą izoenzymów fosfolipazy C (PLC). Do chwili obecnej zidentyfikowano cztery izoenzymy 8
(81, 82, 83 i 84). Wśród izoenzymów delta jedynie 81 oraz 82 zostały wyizolowane i oczyszczone z tkanek ssaków. Pozostałe dwa izoenzymy
otrzymano w wyniku klonowania i ekspresji w komórkach bakteryjnych. Badania immunohistochemiczne nad izoenzymem 84 pokazały, że enzym ten
zlokalizowany jest wyłącznie w jądrze komórkowym, a poziom ekspresji jego genu zależy od cyklu komórkowego. Ilość białka PLC 84 wzrasta przy
przejściu z fazy G do S i utrzymuje się na wysokim poziomie do końca fazy M. Po zakończeniu fazy M ilość białka PLC 84 w jądrze spada do wartości
prawie niewykrywalnej. Obserwacje te wskazują, że izoenzym PLC 54 odgrywa istotną rolę we wzroście komórki. Wyniki badań nad rozmieszczeniem
izoenzymu PLC 81 pokazują, że izoenzym ten głównie zlokalizowany jest w cytoplazmie komórki oraz jest obok izoenzymu PLC y najpowszechniej
występującym izoenzymem PLC.

Nasze wstępne wyniki wskazują, że PLC 81 w komórce jest zasocjowany z białkami cytoszkieletu. Prowadzone w naszej pracowni badania
nad izoenzymami delta pokazały, że izoenzym 83 posiada diametralnie różne właściwości regulatorowe w stosunku do izoenzymu 81. Dla zrozumienia
roli PLC 53 niezbędne jest poznanie dystrybucji tkankowej oraz lokalizacji tego izoenzymu w komórce. W tym celu od szczura rasy Wistar pobrano
wątrobę, serce, mózg, płuca oraz mięśnie szkieletowe. Początkowe próby detekcji izoenzymu 83 w homogenatach tkankowych za pomocą techniki
western blot zakończyły się niepowodzeniem, z uwagi na bardzo niski poziom tego białka we wszystkich badanych tkankach. Niezbędnym stało się
wstępne wzbogacenie analizowanych ekstraktów tkankowych. W tym celu rozdrobnione tkanki homogenizowano w buforze 50 mM Hepes-NaOH pH
7.2, 100 mM KCi, 1mM EDTA, 1mM ditriotreitol, 0.2 mM Pefabloc SC, 20 ^iM leupeptyna. Następnie dodawano Triton X-100 do stężenia 1 % i
wirowano przy 30 000 x g przez 30 min. Otrzymany supernatant wzbogacono na fosfocelulozie, a następnie na kolumnie FPLC ze złożem Mono S.
Białko we frakcjach zawierających PLC 83 wytrącono 70 % etanolem. Otrzymany precypitat zawieszono w buforze lizującym i poddano elektroforezie
na 8 % żelu poliakrylamidowym, a następnie analizie typu western blot z zastosowaniem przeciwciał poliklonalnych dla PLC 83. Wszystkie badane
tkanki analizowano również pod względem ilości białka PLC 81. Otrzymane wyniki wskazują, że poziom PLC 83 w badanych tkankach jest bardzo
niski. W wątrobie, sercu, płucach i mózgu ilość białka PLC 63 jest podobna, natomiast mięśnie szkieletowe zawierają znacznie mniej tego izoenzymu.
Dla porównania, ilość izoenzymu 81 we wszystkich analizowanych tkankach jest znacznie większa, przy czym mięśnie szkieletowe, wątroba i serce
zawierają najwięcej PLC 81. Lokalizację PLC 83 w komórce badano w komórkach wątroby szczura. Poszczególne subfrakcje komórkowe otrzymano
w wyniku wirowania w gradiencie sacharozy. Białka we frakcji jądrowej oraz błon plazmatycznych solubilizowano za pomocą 1 % Tritonu X-100.
Uzyskane ekstrakty wstępnie wzbogacono na fosfocelulozie i złożu Mono S. Analiza typu Western blot ekstraktów poszczególnych frakcji komórko-
wych pokazała, że PLC 83 zlokalizowana jest w cytosolu oraz frakcji błon plazmatycznych. Nie występuje natomiast w jądrze komórkowym. Analiza
densytometryczna wykazała, że w przybliżeniu 90 % izoenzymu 83 znajdowało się we frakcji błon plazmatycznych, natomiast większość izoenzymu
51 była zlokalizowana w cytosolu.

Otrzymane wyniki pokazują, że odmiennym właściwościom regulatorowym izoenzymu 81 i 83 towarzyszy inne rozmieszczenie tkankowe
oraz inna lokalizacja w komórce.

E-29
POZIOM KATECHOLAMIN W ZIEMNIAKACH TRANSGENICZNYCH JEST REGULOWANY PRZEZ BIAŁKA 14-3-3

Anna Kulma. Grzegorz Wilczyński, Izabela Feiga , Magdalena Milcarz, Jan Szopa
Zakład Biochemii Genetycznej
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, ul Przybyszewskiego 63/77 , 51-148 Wrocław

Białka 14-3-3 są rodziną powszechnie występujących, wysoce homologicznych, kwaśnych białek o masie cząsteczkowej ok. 30kDa. Liczne
badania wskazują na udział tych białek w kontroli cyklu komórkowego oraz regulacji ekspresji genów. Poszczególne izoformy białek 14-3-3 aktywują
syntezę neurotransmiterów, ADP-rybozylację białek, regulują aktywność kinazy białkowej C i endonukleazy macierzy jądrowej, asocjują z produktami
protoonkogenów. Szerokie spektrum aktywności sugeruje, że każda izoforma może pełnić własną, unikalną funkcję. Bardzo prawdopodobna wydaje
się być hipoteza, że białka te funkcjonują jako swoiste adaptor/ ułatwiające składanie się wieloskładnikowych kompleksów uczestniczących w prze-
każnictwie komórkowym.

cDNA kodujący jedną z izoform białka 14-3-3 wklonowano w sensowej i antysensowej orientacji w wektor BinAR, którym transformowano
Agrobacterium tumefacienś. Ziemniaki {Solatium tuberosum) transformowano poprzez inkubację eksplantów liści ziemniaka w zawiesinie bakterii, a
następnie sukcesywnie przenoszono na podłoża selekcyjne, indukujące rozwój kallusa i regenerację roślin. Selekcję transformantów przeprowadzo-
no w oparciu o analizę roślin w Western i Northern blotting. Zawartość katecholamin określano ilościowo analizując ekstrakty TCA w chromatografii
cienkowarstwowej i dwustopniowej technice z użyciem HPLC z detekcją elektrochemiczną. Zawartość skrobi i cukrów rozpuszczalnych oznaczano
enzymatycznie.

Nadekspresja białka 14-3-3 w roślinach transgenicznych manifestowała się w odniesieniu do roślin kontrolnych, wzrostem zawartości w
liściach katecholamin i cukrów rozpuszczalnych oraz zmniejszeniem średniego ciężaru pojedynczej bulwy jak również mniejszą zawartością skrobi w
bulwach. W roślinach z represją syntezy białka 14-3-3 zaobserwowano przeciwstawne, charakterystyczne zmiany: zmniejszoną zawartość katecho-
lamin oraz cukrów rozpuszczalnych w liściach, zwiększony średni ciężar pojedynczej bulwy oraz zwiększoną w bulwach zawartość skrobii.

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przez manipulację ekspresją białek 14-3-3 można regulować metabolizm cukrów w
roślinach oraz wysunięto przypuszczenie, że wpływ tych białek na ten metabolizm jest realizowany przez zmiany w poziomie katecholamin. W
komórkach zwierzęcych epinefryna i norepinefryna kontrolują mobilizację glikogenu przez aktywacje syntezy cAMP. Wysuniętą sugestię wspiera
doniesienie literaturowe, że białka 14-3-3 aktywują hydroksylazę tyrozyny, najważniejszy enzym na szlaku syntezy katecholamin oraz pokazanie, że
uzyskane rośliny transgeniczne wykazują zmiany w poziomie cAMP w porównaniu z ziemniakami kontrolnymi. Stwierdzono ponadto, że wcześniej
opisana regulacja senescencji liści ziemniaka przez białka 14-3-3 zachodzi również za pośrednictwem katecholamin. Rośliny hodowane na podłożu
zawierającym alprenolol (antagonista katecholamin) obumierały szybciej. Efekt ten można było odwrócić przez traktowanie roślin katecholaminami.
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E-30
IDENTYFIKACJA MUTACJI W GENIE KODUJĄCYM RECEPTOR DLA HORMONU WZROSTU U DZIECI Z ZABURZENIAMI
WZROSTU

A.Obrępaiska1, A. Kędzia2, M. Czarny3, E. Poręba1, A. Goździcka-Józefiak2

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu
Instytut Pediatrii AM w Poznaniu
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej AM w Poznaniu

Ludzki hormon wzrostu (GH) ma rozległy wpływ na liczne procesy komórkowe w tym biosyntezę białka, metabolizm lipidów i węglowodanów.
GH działa na komórkę poprzez specyficzny receptor międzybłonowy (GHR). Gen kodujący receptor GH zawiera 10 eksonów, z których eksony od 2 do
7 kodują peptyd sygnałowy oraz domenę wewnątrzkomórkową (zawierającą 246 reszty aminokwasowe), ekson 8 koduje domenę międzybłonową
(zawierającą 24 reszty aminokwasowe) natomiast domena wewnątrzkomórkowa jest kodowana przez eksony 9 i 10 (zawiera 350 reszt aminokwasowych).
Dotychczas zidentyfikowano przeszło 30 różnych mutacji w sekwencji kodującej GHR, które są odpowiedzialne za zaburzenia wzrostu u ludzi.

W pracy analizie poddano sekwencje kodujące GHR u 12 dzieci z zaburzeniami wzrostu, mimo prawidłowego poziomu GH w surowicy..
DNA izolowano z limfocytów krwi obwodowej i poddano amplifikacji stosując jako startery w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) fragmenty

oligonukleotydowe komplementarne do różnych rejonów kodujących receptor GH. Produkty amplifikacji analizowano stosując elektroforezy w żelu
agarozowym i PAA oraz technikę SSCP. W surowicy badanych dzieci analizowano także obecność Igf 1 i Igf 2 techniką Western blot. Wśród 12
badanych sekwencji kodujących GHR u 1 z dzieci zidentyfikowano mutację w domenie zewnątrzkomórkowej receptora.

Wstępna analiza sekwencji sugeruje, że jest to mutacja punktowa, która uniemożliwia prawidłowe wiązanie GH i transdukcję sygnału do
komórki.

E-31
UWALNIANIE a-AMYLAZY Z PĘCHERZYKÓW ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ I TRZUSTKI ŚWINEK MORSKICH
PO PODANIU EGZOGENNEJ HISTAMINY

Bogumił L Kmieć, Piotr K. Andrysiak
Samodzielna Pracownia Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii, Akademia Medyczna w Lodzi.

Wpływy histaminy (Hi) na wydzielanie a-amylazy z pęcherzyków ślinianki przyusznej i trzustki są nadal mato poznane [Pariente J.A. i
wsp. Celi Physiol Biochem 1991, 1:111-120; Andrysiak P.K., Kmieć B.L Folia Histochem Cytobiol 1996, 34(Suppl.1):97-98; Gonzales A. i wsp.
Biogenic Amines 1996, 12:343-352],

Celem pracy była ocena niektórych mechanizmów komórkowych w czynności wydzielniczej pęcherzyków ślinianki przyusznej i trzustki
świnek morskich po podaniu egzogennej Hi oraz udziału swoistych antagonów receptora histaminowego H, (mepyramina) i receptora
histaminowego H2 (ranitydyna) na to wydzielanie.

Użyto 50 dojrzałych płciowo, samców świnek morskich pozbawionych przez noc dostępu do karmy przed wykonaniem doświadczeń.
Zwierzęta te podzielono na pięć grup. I grupę stanowiły zwierzęta kontrolne. II, III, IV i V grupę - świnki morskie, którym podano dosercowo Hi w
dawce 0,75 mg/kg masy ciała z tym, że zwierzętom na 30 minut przed Hi w grupie III podano mepyraminę, w grupie IV ranitydynę a w grupie
V mepyraminę i ranitydynę w dawkach 5 mg/kg masy ciała.Wszystkie zwierzęta w grupie II i IV wykazywały objawy ostrego strząsu w czasie 3 - 5
minut od momentu podania Hi. Po dekapitacji wszystkich świnek morskich z pięciu grup - do badań pobrano krew, ślinianki przyuszne oraz
trzustki. W surowicy krwi i w homogenatach tych gruczołów oznaczono aktywność a-amylazy (E.C.3.2.1.1.) oraz aktywność dehydrogenazy
mleczanowej (E.C. 1.1.1.27.). Aktywność a-amylazy oznaczono przy użyciu odczynników testowych WIPR 2 1442295, a aktywność dehydrogenazy
mleczanowej - MPR 1 1087592 firmy Boehringer Mannheim GmbH Niemcy.

W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono różnic w aktywności dehydrogenazy mleczanowej w homogenatach ślinianek przyusznych
i trzustek we wszystkich badanych grupach świnek morskich. Nie stwierdzono również różnic w aktywności dehydrogenazy mleczanowej i
a-amylazy w surowicy krwi tych zwierząt. Aktywność a-amylazy w homogenatach ślinianek przyusznych była znamiennie niższa o około 33% a w
homogenatach trzustek o około 43% po Hi (II grupa zwierząt) oraz odpowiednio o około 24% i o około 22% po mepyraminie i Hi (III grupa
zwierząt) w porównaniu z kontrolą (I grupa zwierząt).

Uzyskane wyniki wskazują, że u świnek morskich egzogenna Hi powoduje wydzielanie a-amylazy z komórek surowiczych ślinianek
przyusznych i z komórek pęcherzykowych trzustek poprzez pobudzenie ich receptora histaminowego H2. Wydzielanie to jest wydzielaniem
wybiórczym (selektywnym), przebiega bez utraty cytoplazmy komórek surowiczych ślinianek przyusznych i komórek pęcherzykowych trzustek
tych zwierząt. Potwierdza to brak istotnych różnic w aktywności dehydrogenazy mleczanowej zarówno w homogenatach ślinianek przyusznych jak
i w homogenatach trzustek oraz w surowicy krwi świnek morskich doświadczalnych i kontrolnych.Brak znamiennych różnic w aktywności a-
amylazy w surowicy krwi świnek morskich po podaniu egzogennej Hi wskazuje, że enzym ten uwalniany jest z komórek surowi-czych ślinianek
przyusznych i z komórek pęcherzykowych trzustek bezpośrednio do światła przewodów wyprowadzających tych gruczołów tj. odpowiednio
wprost do śliny bądź do soku trzustkowego, a nie do naczyń krwionośnych.
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E-32
APOPTOZA WYWOŁANA STAUROSPORYNĄ ORAZ BRAKIEM CZYNNIKÓW WZROSTOWYCH W HODOWLI N2A
NEUROBLASTOMA.

Agnieszka M. Bronisz-Kowalczyk, Barbara Zabłocka, Leonora Bużańska, Krystyna Domańska-Janik
Pracownia Neuropatologii Molekularnej, Zakład Neurochemii, Instytut Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, 02-106 Warszawa,
ul. Pawińskiego 5

Celem pracy było scharakteryzowanie hodowli N2a pod kątem możliwości jej wykorzystania jako modelu do badania zjawiska apoptozy in
vitro. Badania prowadzono na hodowlach różniących się szybkością wzrostu i stopniem zróżnicowania w mediach zawierających 10% surowicę (FG-
fast growing) oraz 0 - 2% surowicę (NTD-non-terminally differentiated). Komórki scharakteryzowano pod względem ich zależności od czynników
wzrostowych zawartych w surowicy, ekspresji genu anty-apoptotycznego Bcl2, izotypów i aktywności kinazy białkowej C (PKC) oraz poddatności na
apoptozę wywoływaną staurosporyną. Do detekcji apoptozy stosowano różnicujące barwienie przyżyciowe komórek (Hoechst vs. jodek propidyny),
TUNEL (Terminal DIG-dUTP-Transferase-Nick-End-Labelling) oraz pojawianie się obrazu oligonukleosomalnej fragmentaryzacji DNA.

Neuroblastyczne komórki N2a hodowane w warunkach promujących różnicowanie (gangliozydy, retinol, cAMP) nie uzyskują, pomimo
typwych zmian fenotypu, stadium zróżnicowania „terminalnego", zachowują stałą, stosunkowo wysoką ekspresję Bcl2 oraz ścisłą zależność wzrostu
od obecności surowicy. Taki stan zróżnicowania komórek określiliśmy jako NTD. W tych warunkach i w przeciwieństwie do komórek znajdujących się
w stadium FG, występuje zjawisko spontanicznej apoptozy, nasilające się, zależnie od dawki, w obecności 10-1000 nM staurosporyny. Doświadczenia
wykazały, że występujące w I\IDT lub wywołane staurosporyną obniżenie aktywności PKC działa pro-apoptotycznie na hodowle N2a niezależnie od
stadium ich zróżnicowania. Jednak do wystąpienia śmierci komórek konieczne jest wyłączenie lub czasowe ogranicznie dostępności czynników
zawartych w surowicy. Utrzymanie wysokich stężeń surowicy zapobiega apoptozie komórek N2a wywołanej 10 nM staurosporyną. Proponowanym
punktem konwergencji obu anty-apoptotycznych dróg sygnałowych (PKC i czynników zawartych w surowicy) wydają się być białka z rodziny MAPK.
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F-01
STRUKTURA A REGULACJA WIELOENZYMOWYCH KOMPLEKSÓW DEHYDROGENAZ 2-OKSOKWASÓW Z TKANEK
SSAKÓW

Sławomir Strumiło. Maria Czygier, Jolanta Markiewicz, Jan Czerniecki
Zakład Biochemii, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Wieloenzymowe układy dehydrogenaz 2-oksokwasów - kompleks dehydrogenazy pirogronianowej (KDP), oksoglutaranowej (KDOG) oraz
oksokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (KDORŁ) - są kluczowymi ogniwami podstawowych szlaków metabolicznych. Struktura tych trzech
kompleksów generalnie ma podobną organizację: zespoły podjednostek acylotransferaz (E,) stanowią rdzeń układów, natomiast cząsteczki dehydrogenaz
wyjściowych substratów (E,) i amidu dihydroliponianowego (E3) ulokowane są wokoło rdzenia. Każdy składnik katalityczny wykazuje jednak znaczne
strukturalne osobliwości uwarunkowane rodzajem kompleksu, do którego należy (1). Ważną rolę w integracji licznych cząsteczek poszczególnych
enzymów kompleksów odgrywają lipoamidowe domeny E2 o dużej ruchliwości. Właśnie te domeny zapewniają funkcję tunelowania substratów i
produktów (2) oraz, w przypadku KDP i KDORŁ, uczestniczą w realizacji regulatorowego działania kinazy i fosfatazy polegającego na fosforylacji-
defosforylacji E, (1). Za pomocą mechanizmu odwracalnej fosforylacji KDP reaguje zmianą aktywności na szereg efektorów metabolicznych, w tym
również na difosfotiaminę (3), która jest przede wszystkim koenzymem E,. Niedawno uzyskaliśmy dane świadczące, że rola difosfotiaminy nie
ogranicza się do funkcji katalitycznej na poziomie centrów aktywnych E, oraz regulatorowego hamowania aktywności kinazy. Okazało się, że
difosfotiamina wywołuje znaczne zmiany konformacyjne KDP prowadzące do skrócenia lag fazy sumarycznej reakcji i kilkakrotnego zwiększenia
powinowctwa kompleksu do pirogronianu (4), CoA i NAD*. Pewien synergizm w tym działaniu wykazują też jony: Mn2 ł > Ca ! ł > Mg2 ł. Efekt skrócenia
lag fazy przez allosteryczne działanie egzogennej difosfotiaminy polega prawdopodobnie na szybkiej reasocjacji tiazolowych fragmentów cząsteczek
endogennej difosfotiaminy, które mają skłonność do opuszczania centrum aktywnego E, w środowisku bez substratu (5). Aktywność KDOG, który
nie posiada specjalnych regulatorowych enzymów typu kinazy i fosfatazy jest regulowana za pomocą mechanizmu allosterycznego, przeważnie też
na poziomie E r ADP, ortofosforan oraz jony Ca2ł i M n ! l jako efektory dodatnie silnie obniżają wartość Km dla 2-oksoglutaranu, wykazując addytywność
działania, natomiast ATP i NADH wywołują efekt przeciwny. W regulacji funkcji KDOG pewne znaczenie może mieć kooperacja centrów wiążących
substraty, koenzymy i modulatory allosteryczne (6) oraz inhibicja kompleksu przez bursztynylo-CoA i NADH na poziomie centrów aktywnych E2 i E3

(7).

Piśmiennictwo:
(1) Patel M.S., Roche T.E. - FASEB J., 1990, 4, 3224-3233.
(2) Wallis N.G., Perham R.N. - J. Mol. Biol., 1994, 236, 209-216.
(3) Czygier M., Strumiło S. - Biochem. Mol. Biol. Int., 1995, 37, 313-317.
(4) Strumiło S., Czygier M. - Biochem. Arch., 1998,14, 27-32.
(5) Strumiło S., Czygier M., Markiewicz J.- J. Enzyme Inh., 1995,10, 65-72.
(6) Strumiło S., Markiewicz J. - Biochem. Mol. Biol. Int., 1995, 37,101-106.
(7) Smith C.M., Bryła J., Williamson J.R., - J. Biol. Chem., 1974, 249,1497-1505.

Badania częściowo finansowano z grantu KBN 6 PO4B 020 12.

F-02
WPŁYW ZWIĄZKÓW OŁOWIU I FLUORU NA AKTYWNOŚĆ KINAZY PIROGRONIANOWEJ Z PLEMNIKÓW BUHAJA.

T. Kędryna', M. Gumińska1, A. Laszczka2, B. Ostrowska1, B. Szczęśniak- Fabiańczyk2.
'Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
2Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt, Instytut _Zootechniki, Balice- Kraków

Związki ołowiu i fluoru, docierając do organizmu człowieka z zanieczyszczonego środowiska, hamują w komórkach liczne Mg-zależne enzymy,
a wśród nich enzymy związane z produkcją energii w drodze glikolizy i utleniania tkankowego. Prowadzi to do pojawienia się wielu objawów związanych
z niedoborem energii w układzie mięśniowym, nerwowym i odpornościowym.

Wcześniejsze badania wskazywały na pewne odrębne właściwości kinazy pirogronianowej po-chodzącej z plemników buhaja, w porównaniu
do enzymu pochodzącego z tkanek prawidłowych i nowotworowych.

Przedmiotem obecnych badań była kinaza pirogronianowa (EC 2.7.1.40), otrzymana z plemni-ków buhaja. Plemniki otrzymano przez wirowanie
świeżego nasienia buhaja, następnie homogeni-zowano je w szklanym homogenizatorze Pottera-Elvehjema, w obecności 20 mM buforu Tris-HCI o
pH 7,4, zawierającym 115 mM KCI, 10 mM MgCI2 i 2 mM EDTA. Uzyskane supernatanty wykorzystywano do oznaczania aktywności kinazy
pirogronianowej i poddawano je frakcjonowanemu wysalaniu siarczanem amonu. Kolejne etapy izolacji prowadziły do uzyskania trzech frakcji, które
odpowiadały izoenzymom: wątrobowemu L (frakcja wysalająca się w grani-cach 21-30 % nasycenia), mięśniowemu M, (frakcja wysalająca się
granicach 31-50 % nasycenia) i nowotworowemu M2 (frakcja wysalająca się w granicach 51-70% nasycenia siarczanem amonu). Aktywność kinazy
pirogronianowej oznaczano spektrofotometrycznie przy 340 nm metodą Buchera i Pfleiderera, w warunkach kinetyki pseudozerowego rzędu. Aktywność
enzymu wyrażano w mlU/mg białka. Białko oznaczano metodą Lowry i wsp.

ATP, znany efektor ujemny kinazy pirogronianowej w komórkach prawidłowych, oraz L-cysteina, inhibitor kinazy w komórkach nowotworowych,
tylko nieznacznie hamowały aktywność enzymu wyizolowanego z plemników buhaja. Wbrew oczekiwaniom ten kluczowy enzym glikolizy, bezpośrednio
związany z tworzeniem energii, wykazywał mniejszą wrażliwość na toksyczny wpływ związków ołowiu i fluoru, niż izoenzymy z tkanek prawidłowych.

Praca była częściowo finansowana z pracy statutowej nr 501/P/135/L
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F-03
OCZYSZCZANIE I WŁAŚCIWOŚCI AMP-DEAMINAZY Z WĄTROBY LUDZKIEJ

K. Kaletha, Z. Chodorowski i G.Nagel-Starczynowska
Katedra i Zakład Biochemii AMG i I Klinika Chorób Wewnętrznych AMG.

AMP-deaminaza katalizuje reakcję hydrolitycznej deaminacji kwasu adenylowego do kwasu inozynowego. Znaczenie fizjologiczne tej reakcji
wiązane jest głównie z regulacją wartości adenylanowego ładunku energetycznego tkanek. U ssaków enzym występuje w postaci wielorakich form
molekularnych, których ilości i rodzaj zmieniają się w trakcie rozwoju ontogenetycznego. U człowieka trzy zasadnicze izoenzymy AMP-deaminazy
kodowane są przez rodzinę trzech niezależnych genów. Izoenzym wątrobowy (L) kodowany jest przez gen ampd2. Ekspresję tego genu, poza wątrobą
obserwuje się również w wielu innych tkankach ludzkich takich jak macica, mózg, grasica czy też aorta.
Celem badań przedstawionego komunikatu jest izolacja i charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych AMP-deaminazy wątroby ludzkiej.

MATERIAŁ I METODY
Materiał tkankowy pobierano od osób zdrowych, zmarłych śmiercią nagłą. Postępowanie preparatywne i metody doświadczalne realizowano

w oparciu o wcześniej opublikowane procedury (1, 2, 3).
WYNIKI
Chromatografia na fosfocelulozie wyjawia istnienie dwóch kinetycznie i regulacyjnie podobnych form AMP- deaminazy z wątroby człowieka

Forma wypływająca z 0.75 M. KCI przedstawia mały procent całkowitej aktywności, która w buforze bursztynianowym wykozuje hiperboliczny typ
krzywej kinetycznej ze stałą półwysycenia (S 0,5 ) około 6 mM .1 mM ATP aktywuje tą formę enzymu obniżając s 0,5 do 1 mM. Druga forma AMP-
deaminazy wypływa z kolumny z 1.2 M. KCI i w kontroli wykazuje sigmoidalny typ wiązania substratu. Obecność 1 mM ATP hiperbolizuje sigmoidalny
typ krzywej zmieniając parametr S 0,5 z 9 mM do 1 mM. Powtórna chromatografia na fosfocelulozie i filtracja na Sepharozie CL-6B pozwala ocenić
masę natywnego enzymu na około 280 kDa . Elektroforeza w SDS pozwala określić przybliżoną masę podjednostki izoenzymu na 35 kDa .
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F-04
WPŁYW AKTYNY NA WŁAŚCIWOŚCI IZOENZYMU MIĘŚNIOWEGO FRUKTOZO-1.6-BISFOSFATAZY

Krzysztof Skałecki. Dariusz Rakus, Tomasz Duda, Andrzej Dżugaj.
Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski, ul, Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

Fruktozo(1,6)bisfosfataza [EC 3.1.3.11] katalizuje hydrolizę fruktozo(1,6)bisfosforanu do fruktozo(6) fosforanu i Pi. U ssaków znane są trzy
izoenzymy FBPazy: z wątroby, mózgu i mięśni. Zakłada się, że FBPaza z mięśni bierze udział w regulacji procesu glikolizy oraz uczestniczy w syntezie
glikogenu z mleczanu. Cechą charakterystyczną izoenzymu mięśniowego jest bardzo silne hamowanie przez AMP. l 0 5 dla AMP jest 10 -100 razy
mniejsze niż dla pozostałych izoenzymów FBPazy. W konsekwencji, przy znanych parametrach kinetycznych enzymu oraz znanych stężeniach efektorów
wynika zaskakujący wniosek, że FBPaza w stanie aktywnym w mięśniach pracujących jak i będących w spoczynku powinna być zahamowana w ponad
99%.

Przedstawione zjawisko pozornego braku aktywności FBPazy rodzi intrygujące pytanie o sposoby aktywacji tego enzymu w tkance mięśniowej.
Uprzednio (Skałecki i wsp. 1995) wysunęliśmy sugestię, że FBPaza w stanie aktywnym w mięśniach istnieje w formie związanej z białkami cytoszkieletu.
Założyliśmy, że taka zimmobilizowana forma mogłaby być w mniejszym stopniu podatna na inhibicję przez AMR

W komunikacie przedstawiamy wyniki wstępnych badań nad wpływem F-aktyny na właściwości kinetyczne FBPazy z mięśni.
Badania przeprowadzono na oczyszczonej do homogennej postaci FBPazie z mięśni królika. Aktynę oczyszczono zgodnie z procedurą (Pardee

i Spudich 1982). Używano stałego stężenia FBPazy (5 ng/ml) oraz zmiennych stężeń F-aktyny ( 0 , 1 - 1 mg/ml). Nie zaobserwowano wpływu F-aktyny
na szybkość reakcji katalizowanej. Wzrastające stężenie aktyny (0,1 - 1 mg/ml) zmniejszało natomiast w zauważalny sposób inhibicje FBPazy przez
AMR l 0 5 wzrastało o blisko 50% (z 0,27 ^ M do 0,4 ^M). Zarazem współczynnik Hilla (miara allosterii) dla AMP obniżał się z 1,9 do 1,5). Jony wapnia
- znany inhibitor FBPazy - zwiększały stopień oddziaływań FBPaza - aktyna, obniżając poziom inhibicji przez AMP o kolejne 10-15%. Wirowanie przy
80 000 g wykazało, że w przeprowadzanych eksperymentach FBPaza jest związana z F-aktyną w -15%.

Powyższe badania wskazują, że aktyna może być czynnikiem aktywującym FBPazę poprzez zmniejszenie poziomu hamowania przez AMR

Pardee J.D. i Spudich J.A. Meth. Enzymol. 85, 164-181.
Skałecki K., Mularczyk W. i Dżugaj A. (1995) Biochem. J. 310,1029-1035
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F-05
BADANIE ODDZIAŁYWAŃ PROTEAZY HTRA Z FOSFOLIPIDAMI ESCHERICHIA COLI IN VITRO ORAZ IN VIVO.

Dorota Żurawa1. Joanna Skórko-Glonek1 i Barbara Lipińska12

Katedra Biochemii, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk1, Laboratorium Biologii Molekularnej, Centrum Biologii Morza PAN, ul.
Kładki 24, 80-822 Gdańsk2

Białko HtrA (DegP) bakterii Escherichia coli należy do grupy białek szoku termicznego. Jego obecność jest niezbędna dla przeżycia komórek
w temperaturach powyżej 42°C. Dojrzałe białko HtrA to proteaza serynowa, której główną funkcją jest degradowanie nieprawidłowych białek
pojawiających się w przestrzeni periplazmatycznej w warunkach stresowych. Stwierdzono również, że HtrA jest białkiem peryferyjnym, zlokalizowanym
po stronie periplazmatycznej błony wewnętrznej. Z uwagi na komórkową lokalizację HtrA, wcześniejsze badania skupiły się na wyjaśnianiu interakcji
tej proteazy z głównymi fosfolipidami błonowymi Escherichia coli. Wyniki wskazały jednoznacznie na istnienie oddziaływań białka z fosfatydyloglicerolem
(PG) i kardiolipiną (CL), oraz brak oddziaływań z fosfatydyloetanoloaminą (PE) w zawiesinach tych fosfolipidów [1].

Mając na uwadze powyższe fakty, zbadano aktywność proteolityczną HtrA w obecności fosfolipidów, głównych komponentów błon
komórkowych Escherichia coli. Doświadczenia wykazały, że na aktywność proteazy mają wpływ kwasowe fosfolipidy (PG i CL), co ma poparcie w
wynikach badań spektroskopowych. W zakresie temperatur 37-45°C aktywność HtrA w obecności PG znacznie wzrastała w porównaniu z kontrolą
bez PG, natomiast malała w zakresie temperatur 50-55°C. CL hamowała aktywność enzymatyczną HtrA we wszystkich testowanych temperaturach.
Wykazano również istnienie hamującego wpływu jonów Ca (II) (także w obecności PG), którego to zjawiska nie zaobserwowano dla jonów Mg (II).
Istnienie interakcji HtrA z jonami Ca (II) zostało potwierdzone przez zastosowanie częściowego trawienia białka trypsyną.

Dotychczas bez odpowiedzi pozostawało pytanie o interakcje białka HtrA z fosfolipidami błonowymi in vivo. W ramach niniejszej pracy
zbadano szczepy Escherichia coli o zaburzonym składzie fosfolipidów błonowych: (1) mutanta pss93 pozbawionego aktywnej syntazy fosfatydyloseryny,
nie produkującego PE; (2) mutanta pgsA3 pozbawionego syntazy fosfatydyloglicerolofosforanowej i kwasowych fosfolipidów (PG i CL); (3) mutanta
cis o obniżonym poziomie syntezy kardiolipiny [2]. Posługując się metodami szoku osmotycznego wykonano frakcjonowanie komórek na elementy
składowe. Analiza poszczególnych frakcji z użyciem techniki immunoblottingu pozwoliła stwierdzić obecność białka HtrA we frakcji całkowitych błon
komórkowych oraz jego brak w periplazmie. Dotyczyło to wszystkich testowanych szczepów. W przypadku mutantów pss93 oraz pgsA3 stwierdzono
także podwyższony poziom białka HtrA, czego nie zaobserwowano w komórkach mutanta cis. Powyższe wyniki wskazują jednoznacznie, że zaburzenie
składu fosfolipidów błonowych nie wpływa na komórkową lokalizację proteazy HtrA, natomiast indukuje specyficzny sygnał stresowy, który aktywuje
mechanizmy prowadzące do podwyższonej syntezy białka HtrA.
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F-06
PODJEDNOSTKOWA BUDOWA IZOENZYMÓW ARGINAZY W TKANKACH SZCZURA

Zofia Porembska', Jakub Ząbek2, Dorota Rapp1, Wojciech Graboń1

1 Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii i Serologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

Arginaza (EC 3.5.3.1) jest obecna w wielu tkankach ssaków. Występuje w postaci kilku izoenzymów, których liczba nie jest dotąd ustalona.
Trimeryczna budowa pod jednostkowa arginazy wskazuje na możliwość występowania czterech różnych form enzymu.

W obecnej pracy podjęto próbę określenia ilości izoenzymów arginazy w tkankach szczura.
Dwie wysoko oczyszczone macierzyste formy arginazy A1 i A5 zbudowane odpowiednio z podjednostek K i L, poddano dysocjacji w obecności

EDTA. Każdy z produktów dysocjacji wykazywał podczas elektroforezy Western blot tylko jeden prążek precypitacyjny odpowiadający odpowiednio
standardom podjednostki K lub L Rekombinacja podjednostek w obecności jonów Mn(ll) pozwoliła otrzymać cztery natywne formy enzymu. Podczas
elektroforezy Western blot produkt reasocjacji podjednostek K i L rozdzielił się na cztery prążki precypitacyjne odpowiadające standardom izoenzymów
hi, A2, A4 i A5. Analiza składu podjednostkowego otrzymanych podczas rekombinacji form natywnych enzymu wykazała powstanie dwóch
macierzystych form arginazy A1 i A5, zbudowanych odpowiednio z podjednostek K i L, oraz dwóch hybrydów zawierających w swoim składzie oba
rodzaje podjednostek.

Na podstawie naszych badań i otrzymanych wyników można przyjąć obecność w tkankach szczura czterech form arginazy:
A1 -K-K-K
A2-K-K-L
A4-K-L-L
A5 -L-L-L

Prowadzące są dalsze badania dotyczącego ilościowego składu podjednostkowego izoenzymów A2 i A4.
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F-07
IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA KINAZY KAZEINOWEJ I Z DROŻDŻY TRICHOSPORON CUTANEUM.

Iwona Wojda, Małgorzata Cytryńska, Magdalena Frajnt i Teresa Jakubowicz
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 19.

Kinaza kazeinowa 1 należy do grupy kinaz serynowo - treoninowych, wykorzystujących białka o charakterze kwaśnym jako substraty fosforylacji.
Odgrywa ona istotną rolę w regulacji procesów naprawy uszkodzonego DNA, osmotolerancji, kontroli cyklu komórkowego i innych. Jej obecność
wykazano w cytoplaźmie, jądrze, mitochondriach i frakcji membran komórkowych.

Praca przedstawia wyniki badań dotyczących kinazy kazeinowej 1 izolowanej z cytoplazmy i rybosomów drożdży Trichosporon cutaneum.
Procedura oczyszczania obejmowała frakcjonowanie siarczanem amonu, chromatografie jonowymienną na DEAE - celulozie, P-celulozie oraz
chromatografię powinowactwa na kazeino-Sepharose i heparyno - Sepharose. Stosując technikę „in gel assay" ustalono masę cząsteczkową kinazy
izolowanej z cytosolu drożdży na 33kDa, a z rybosomów na 35kDa.

Wykazano, że białka o masie cząsteczkowej 33kDa i 35kDa ulegały również autofosforylacji, przy czym CK1 izolowana z rybosomów ulegała
autofosforylacji w wyższym stopniu. Aktywność obydwu form enzymu była hamowana przez polilizynę i poliargininę. Obydwa enzymy fosforylowały
białko 15kDa małej podjednostki rybosomowej T. cutaneum. W obecności heparyny oprócz białka 15kDa fosforylacji ulegały dwa dodatkowe białka
tj. 19kDa podjednostki 40S oraz w niewielkim stopniu białko 38kDa dużej podjednostki rybosomowej. Wskazuje to, że heparyna wpływa na zmianę
specyficzności substratowej obydwu form CK1.

Warto tutaj nadmienić, że białka o masie 19kDa i 38kDa są modyfikowane przez kinazę kazeinową 2 z Trichosporon cutaneum.

F-08
ZMIANY KONFORMACYJNE ZNAKOWANEGO SPINOWO CYTOCKROMU C Z SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Janusz Pyka+, Artur Osyczkat, Bohdan Turyna*, Wojciech Froncisz+
+Zakład Biofizyki, "Zakład Biochemii Zwierząt, Instytut Biologii Molekularnej UJ, Al. Mickiewicza 3,31-120 Kraków

Spektroskopia Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) staje się techniką coraz szerzej stosowaną do badania struktury i zmian
konformacyjnych białek. W badaniach tych wykorzystuje się sondy spinowe przyłączone specyficznie do odpowiednich reszt aminokwasowych.

W pracy wykorzystano nitroksylowy znacznik spinowy specyficzny do reszt cysternowych (1-oksy-2,2,5,5-tetrametylo-A3-pyrrolino-3-metylo)
metanotiosulfonian. Znacznikiem tym znakowano natywny cytochrom drożdżowy, który posiada tylko jedną, wolną resztę cysteinową (C102) oraz
jego dwa mutanty punktowe: S47C/C102T (seryna 47 podstawiona cysteiną) oraz L85C/C102T (leucyna 85 podstawiona cysteiną) - w których
naturalnie występująca cysteiną 102 została zastąpiona treoniną. Dla każdej oznakowanej formy cytochromu c zarejestrowano widma CW EPR,
zbadano ich zależność temperaturową, dokonano pomiarów krzywych nasycenia w atmosferze powietrza i argonu. Następnie przeprowadzono
symulację komputerową otrzymanych widm CW EPR.

W widmach CW EPR stwierdzono obecność dwóch składowych: wolnej i szybkiej. Udział poszczególnych składowych w przypadku C102 i S47C/
C102T jest podobny, przeważa nieznacznie wolna składowa (ok. 60% ± 10%). Podobne są też czasy korelacji rotacyjnej oraz parametr nasycalności,
P1/2, układu w obecności jak i pod nieobecność tlenu. Natomiast w widmie L85C/C102T przeważa wolna składowa z niewielkim udziałem szybkiej
składowej. P1/2 dla L85C/C1O2T ma znacznie wyższą wartość niż dla pozostałych mutantów. Zależność parametrów widma EPR, amplitudy i czasów
korelacji rotacyjnej, od temperatury ma charakter dwufazowy dla C102 i S47C/C102T

Badania technikami EPR stanowią alternatywę dla „klasycznych" metod spektroskopowych, dichroizmu kołowego, czy też metod opartych na
wykorzystaniu znaczników fluorescencyjnych. Wprowadzając do badanego białka stosunkowo niewielką cząsteczkę znacznika spinowego nie
wywołujemy tak dużych zmian konformacyjnych jak w przypadku zastosowania innych sond. W przypadku pomiarów EPR należy pamiętać, że na
zachowanie się znacznika mają wpływ zarówno warunki panujące w lokalnym otoczeniu sondy jak i pośrednio również struktura całej badanej
cząsteczki. Przeprowadzone badania EPR pozwolą na charakterystykę badanych białek pod kątem dalszego wykorzystania do badania procesów
rozwijania i zwijania cytochromu c oraz jego oddziaływań z oksydazą cytochromu c.
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F-09
OCZYSZCZANIE I CHARAKTERYSTYKA DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ PSZENŻYTA ODMIANY MALNO

Joanna Kwinta, Katarzyna Bartoszewicz, Wiesław Bielawski
Katedra Biochemii SGGW, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Dehydrogenaza glutaminianowa (GDH) jest enzymem powszechnie występującym u roślin, katalizującym odwracalną reakcję syntezy gluta-
minianu z kwasu 2-oksoglutarowego i amoniaku przy udziale NADH lub NADPH jako koenzymów. Rola tego enzymu w asymilacji jonów amonowych
jest kontrowersyjna ze względu na niskie powinowactwo GDH do jonów amonowych (Km 5.2 - 70.0mM). Jednakże badania termodynamiki reakcji
(AG0 około - 30kJxmor') wskazują na możliwość przebiegu reakcji redukcyjnej aminacji nawet przy niskich stężeniach amoniaku (3).
GDH jest enzymem oligomerycznym, allosterycznym, związanym z błonami mitochondrialnymi, a jego aktywność zależy od dostępności substratów
i kofaktorów. Materiał badawczy stanowiły 14 dniowe siewki pszenżyta odmiany Malno, wzrastające w kulturach hydroponiczych, na pożywce zawie-
rającej jony amonowe (NH4*) jako źródło azotu.

Aktywność enzymu oznaczano metodą spektrofotometryczną (3), a zawartość białka zmodyfikowaną metodą Lowry'ego i wsp. (Bielawski i
wsp. 1989). Masę cząsteczkową wyznaczano metodą sączenia na żelu Sephacryl S-300 HR, a masę cząsteczkową podjednostek enzymu metodą
elektroforezy na żelu poliakrylamidowym (12%) z SDS wg procedury Laemmli. Dla wysokooczyszczonego preparatu GDH wyznaczono optimum
temperatury działania, optimum pH i termostabilność. Badano również wpływ jonów metali dwuwartościowych oraz inhibitorów działających specy-
ficznie w stosunku do grup funkcyjnych centrum aktywnego enzymu.

W wyniku zastosowanej procedury otrzymano około 200-krotnie oczyszczony enzym współdziałający zarówno NADH jak i NADPH. Elektro-
foreza na żelu poliakrylamidowym wykazała obecność 1 prążka białkowego o aktywności GDH.
Masa cząsteczkowa oligomeru GDH wynosiła około 250 kD. Elektroforeza na żelu poliakryloamidowym w obecności SDS wykazała obecność jednego
typu podjednostek o masie cząsteczkowej około 43 kDa.

Stwierdzono, że optimum pH i optimum temperatury działania enzymu są zależne od rodzaju koenzymu. Najwyższą termostabilność wyka-
zywał enzym współdziałający z NAD*.

Wyniki badania wpływu jonów Hg2ł na aktywność NADH - GDH i NADPH - GDH mogą sugerować występowanie w cząsteczce enzymu
różnych miejsc wiązania koenzymów. Aktywację NADH - GDH uzyskano jedynie w obecności jonów wapnia (Ca2ł). Wyniki uzyskane w trakcie badania
wpływu specyficznych inhibitorów sugerują obecność grup hydrosulfidowych w centrum aktywnym enzymu, lub w miejscu wiązania koenzymów,
lub też w obu tych przypadkach.
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F-10
FOSFORYLACJA PURYNORYBOZYDU PRZEZ REKOMBINOWANĄ KINAZĘ ADENOZYNY.

Kinga Tkacz, Andrzej C. Składanowski, Józef Spychała*, Wiesław Makarewicz
Katedra Biochemii AMG i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG-UG
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Z wcześniejszych badań wynika , że toksyczność purynorybozydu (PuR) dla izolowanych szczurzych tymocytów spowodowana jest jego
fosforylacją, co prowadzi do znacznego spadku stężenia ATP w komórkach. Hamowanie procesu przez specyficzne inhibitory kinazy adenozyny
wskazywało na udział tego enzymu w fosforylacji PuR (1). Struktura genu kinazy adenozyny została niedawno poznana i dzięki temu otrzymano
enzym rekombinowany przez ekspresję cDNA w systemie bakteryjnym (2).

Celem podjętych badań było ustalenie czy purynorybozyd ulega In vitro reakcji fosforylacji katalizowanej przez rekombinowaną kinazę
adenozyny oraz ustalenie parametrów kinetycznych tej reakcji.
Analiza produktów reakcji przeprowadzonej z użyciem rekombinowanego enzymu została dokonana na kolumnie anionowymiennej HPLC (Separon
SGX NH2, 7 urn, 30000 TP).

Aktywność enzymu oznaczana była po postreakcyjnej derywatyzacji produktu; monofosforanu purynorybozydu za pomocą enzymów anali-
tycznych : miokinazy oraz kinazy kreatynowej. Tak otrzymany trójfosforan purynorybozydu (PuTP) był skutecznie oddzielany od pozostałych reagen-
tów na kolumnie HPLC. Wszystkie etapy reakcji przeprowadzano w jednym naczyniu. Oznaczano zależność szybkości reakcji od stężenia purynorybo-
zydu przy stałej wartości stężenia drugiego substratu - ATP (3 mM).

Wykazano, że PuR ulega reakcji fosforylacji katalizowanej przez rekombinowaną kinazę adenozyny, a najniższym stężeniem dla którego
reakcja zachodziła było 20 nM. Maksymalną aktywność enzymatyczną uzyskano dla stężenia 50 uM. W nadmiarze substratu (>100 nM) zaobserwo-
wano prawie całkowite hamowanie reakcji. Potwierdza to znaną wcześniej inhibicję kinazy adenozyny przez wyższe stężenia adenozyny
Zależność szybkości reakcji od stężenia enzymu przy 20 nM PuR wykazywała charakter liniowy dla stężeń w zakresie 12,4-62 pM.

Badania wykazały zdolność rekombinowanej kinazy adenozyny do fosforylacji PuR, co otwiera możliwość wykorzystania tego związku jako
selektywnego substratu do oznaczania aktywności tego enzymu. Rekombinowaną ludzka kinaza adenozyny wykazuje hamowanie nadmiarem sub-
stratu, podobnie jak enzym izolowany z tkanek zwierzęcych.

(1)Kozlowska M. et al (1998) oddane do druku
(2)Spychała J. et al (1996) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93,1232-1237

Praca finansowana przez KBN jako badania własne AMG (W-144).
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F-11
SOME PROPERTIES OF AN ENZYME WITH THIAMINE TRIPHOSPHATASE ACTIVITY IN PARSLEY LEAVES

Irina Goulyai, Alexander Makarchikov, Ivan Chernikevich, Tatyana Luchko
Institute of Biochemistry, Academy of Sciences of Belarus, Grodno

The dephosphorylation of thiamine triphosphate (ThTP) is catalyzed by various enzymes belonging to subclasses 3.1 and 3.6 of hydrolase
class. They include alkaline (EC 3.1.3.1) and acid (EC 3.1.3.2) phosphatases, apyrase (EC 3.6.1.5), nucleoside triphosphatase (EC 3.6.1.15), myosin
ATPase (EC 3.6.1.32). In the brain and probably other animal tissues there is a specific enzyme - soluble ThTPase (EC 3.6.1.28) having an absolute
substrate specificity [1-3]. No evidence indicating the presence of ThTPase in plants is available. In this communication we describe for the first time
some properties of an enzyme with ThTPase activity from the object of plant origin - leaves of parsley Petroselinum crispum and compare them with
those of bovine brain specific ThTPase [3].

The dependence of ThTPase activity in parsley leaves extract on pH examined over a pH range of 2.5 to 10 had a bell resembling shape with
a maximum in an acid region. The pH optimum was found to lie between 4.0-4.5. Specific activity of ThTPase at pH optimum was
1.2 nmol x min 1 per mg of protein at concentrations of ThTP, Mg 2 ł and protein of 0.1 mM, 10 nM and 120 ng * m l 1 , respectively. Unlike this ThTPase
from animal tissues shows activity at alkaline pHs with a maximum at pH 8.8-8.9.

ThTPase of animal tissues is known to have an absolute dependence on bivalent metal cations, the most effective activators being Mg2* and
in a less extent Mn2 ł and Ca2t. On the contrary, ThTPase activity in parsley leaves was found to be metal independent; moreover, the reaction in the
absence of metal ions occurred 5.4-fold as fast as that with 10 mM Mg2*. Mn2* or Ca2* inhibited the activity by 92.4 and 65.3%, respectively.

The effect of various ThTP concentrations on the initial reaction velocity was studied in the range of 0.01 to 0.2 mM in the absence of metal
ions at a protein concentration of 60 ng x ml 1 . In this conditions the reaction obeyed a classical Miphaelis-Menten kinetics with KM and Vmax of
176 nM and 15.9 nmol * min 1 x m l \ respectively. The KM value obtained differs essentially as compared with that of bovine brain ThTPase
(43 nM).

The molecular mass of parsley leaves ThTPase was determined on a Sephadex G-100 column. The activity was eluted as a single peak
corresponding to molecular mass of 107 kDa. This value is more than 3 times as high as the molecular mass of the enzyme purified from bovine brain
(33.9 kDa).

As a rule kinetic behaviour and regulatory properties of homologous enzymes are to differ markedly not only in evolutionally remote but also
phylogenetical related species, whereas the molecular mass of homologous proteins varies by a negligible margin even in species being at remote
steps of evolution. The results presented shows the enzyme described to differ cardinally from brain ThTPase in kinetics and molecular mass
indicating the absence in parsley leaves of the enzyme homologous to ThTPase of animal tissues. It concludes that there is no specific function for
ThTP in plants leaves like that in tissues of animals.
References:

1. Hashitani Y., Cooper J. R. (1972) J. Biol. Chem., 247, 2117-2119.
2. Penttinen H. K., Uotila L. (1981) Med. Biol., 59, 177-184.
3. Makarchikov A. F., Chernikevich I. P., (1992) Biochim. Biophys. Ada, 1117, 326-332.

F-12
CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW ODWRACALNEJ FOSFORYLACJI CA2ł-ATPAZY MÓZGOWIA SZCZURA PRZY
ZASTOSOWANIU METOD IZOTOPOWYCH I IMMUNOLOGICZNYCH.

Ludmiła Żylińska, Lilia Lachowicz i Ewa Gromadzińska
Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Łódź

Wstęp: Procesy odwracalnej fosforylacji przeprowadzane przez kinazy i fosfatazy białkowe uważane są za jeden z podstawowych mechani-
zmów biochemicznych, modulujących funkcjonowanie komórki nerwowej. Dotychczas stwierdzono, że szereg białek błon neuronalnych m.in. kanały
jonowe, receptory czy enzymy, regulowanych jest przez procesy fosforylacji. Pobudliwość komórek nerwowych związana jest z oscylacją wewnątrz-
komórkowego stężenia jonów Ca2', zaś głównym enzymem odpowiedzialnym za usuwanie ich na zewnątrz komórki jest plazmatyczna Ca2*-ATPaza
(PMCA). Metodami immunohistochemicznymi wykazano nierównomierne rozmieszczenie mRNA oraz produktów translacji poszczególych izoform
PMCA w różnych obszarach mózgowia szczura (1,2). Celem pracy była ocena udziału kinaz białkowych A i C oraz fosfataz PP1 i PP2A w procesie
odwracalnej fosforylacji Ca2*-ATPazy izolowanej z błon synaptosomalnych kory, móżdżku i hipokampa szczura.

Materiał i metody: Ca2*-ATPazę z błon synaptosomalnych mózgowia szczura oczyszczano na CaM-Agarozie (3). Aktywność enzymu oznacza-
no w/g metody opisanej poprzednio (4). Reakcje z udziałem PKA, PKC, PP1 oraz PP2A prowadzono w 30° C w standardowej mieszaninie reakcyjnej
(4) w obecności 90nM [Y-3 2P] ATP (40 Ci/mmol). PKC aktywowano stosując V M PMA. Kinazy białkowe hamowano używając specyficznych inhibi-
torów peptydowych, natomiast aktywność fosfataz hamowano stosując kwas okadejowy. Fosforylowane białka rozdzielano elektroforetycznie, bar-
wiono metodą srebrową i poddawano autoradiografii. Ilość wbudowanego 32P zliczano w liczniku scyntylacyjnym. Ilość P-Ser i P-Thr oznaczano przy
użyciu specyficznych przeciwciał w/g procedury zalecanej przez producenta (Calbiochem).

Wyniki: Badane kinazy A i C powodowały najwyższy wzrost aktywności Ca2*-ATPazy z kory. Aktywność enzymu z móżdżku i hipokampa w
niewielkim stopniu wzrastała w wyniku fosforylacji przeprowadzanej przez kinazę A, nieco większy wpływ obserwowano dla kinazy C. Wzrost aktyw-
ności Ca2t-ATPazy w obecności kinaz białkowych korelował ze stopniem wbudowywania 32P. Przy użyciu przeciwciał rozpoznających P-Ser i P-Thr
wykazano, że procesy katalizowane przez PKA i PKC zwiększały ilość ufosforylowanych aminokwasów, choć obserwowano różnice dla Ca2*-ATPazy z
poszczególnych regionów mózgowia szczura. Obecność fosfataz PP1 i PP2A powodowała spadek radioaktywności Ca2ł-ATPazy.

Dyskusja: Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, że Ca2*-ATPaza oczyszczona z trzech obszarów mózgowia szczura w zastosowanych
warunkach posiada miejsca fosforylacji dostępne dla PKA i PKC. Ponadto ufosforylowana pompa wapniowa jest substratem dla fosfataz białkowych
PP1 i PP2A. Procesy odwracalnej fosforylacji przebiegają nieco odmiennie dla Ca2ł-ATPazy z kory, móżdżku i hipokampa, co może odzwierciedlać
specyfikę poszczególnych regionów mózgowia. Uzyskane wyniki sugerują, że procesy odwracalnej fosforylacji mogą stanowić fizjologiczny mecha-
nizm regulujący homeostazę wapniową komórki nerwowej.

Praca finansowana w ramach grantu KBN 4PO5A00209.
1. Eakin T J, Antonelli M C, Malchiodi E L, Baskin D G, Stahl W L (1995) Mol.Brain Res.29,71
2. Stauffer T P, Guerini D, Celio M R, Carafoli E (1997) Brain Res. 748, 21
3. Żylińska L, Lachowicz L, Gromadzińska E (1998) Cell. Mol.Biol.Lett (in press)
4. Kosk-Kosicka D, Żylińska L (1997) Mol. Celi. Biochem. 173, 79
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F-13
AKTYWNOŚĆ CHYMOTRYPSYNOPODOBNA PŁYTEK KRWI CZŁOWIEKA

Halina Ostrowska
Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

W większości komórek eukariotycznych występują dwie proteazy charakteryzujące się aktywnością chymotrypsynopodobną : cytozolowy
proteasom (MPC, wielokatalityczny kompleks proteinaz) oraz katepsyna A (lizosomalna serynowa karboksypeptydaza ). Chymotrypsynopodobną
aktywność proteasomu 20S degraduje biafka i hydrofobowe peptydy w fizjologicznym pH („neutral chymotrypsin-like activity"). Proteasom z
wątroby człowieka i przysadki mózgowej wołu zawiera ponadto enzym chymotrypsynopodobny przejawiający aktywność w środowisku kwaśnym
(„acidic chymotrypsin-like activity"). Katepsyna A („deamidaza") jest główną serynowa proteazą płytek krwi człowieka hydrolizującą N-blokowane
hydrofobowe peptydy w szerokim zakresie pH. Jej aktywność karboksypeptydazową hamuje niemal całkowicie i w mikromolowych stężeniach
specyficzny inhibitor proteasomu jakim jest laktacystyna. Można więc przypuszczać, że katepsyna A płytek krwi jest odpowiedzialna za aktywność
chymotrypsynopodobną proteasomu.

Celem pracy było wykazanie aktywności chymotrypsynopodobnej proteasomu oraz zidentyfikowanie enzymu odpowiedzialnego za tę
aktywność w środowisku kwaśnym i obojętnym w płytkach krwi człowieka .

Do badań użyto płyn nadosadowy płytek krwi poddanych działaniu ultradźwięków (lizat) oraz frakcję glikoproteinową płytek charakteryzującą
się wysoką aktywnością katepsyny A. Aktywność chymotrypsynopodobną proteasomu oznaczano metodą spektrofluorymetryczną przy użyciu Suc-
Leu-Leu-Val-Tyr-AMC, natomiast aktywność karboksypeptydazową katepsyny A oznaczano metodą ninhydrynową przy użyciu Cbz-Phe-Ala.

Wykazano, że syntetyczny substrat chymotrypsynopodobnej aktywności proteasomu jest hydrolizowany przez lizat płytek krwi w szerokim
zakresie pH. Najwyższa aktywność amidazowa przypada na pH 8,0 - 8,5. Drugi mniejszy szczyt tej aktywności znajduje się w pH 4,5 -5.0. Katepsyna
A, w odróżnieniu od aktywnego proteasomu, jest glikoproteiną. Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC jest hydrolizowana przez frakcję glikoproteinową z
największą szybkością w pH 5,0 - 6,5, natomiast nie jest hydrolizowana powyżej pH 7,5. Jony fosforanowe nie obniżają aktywności
chymotrypsynopodobnej proteasomu lizatu płytek. Hamują natomiast w około 50% tę aktywność frakcji glikoproteinowej i aktywność
karboksypeptydazową katepsyny A. Aktywność amidazowa (Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC) i karboksypeptydazową (Cbz-Phe-Ala) glikoprotein płytek w
pH 5,0 jest niemal całkowicie hamowana przez laktacystynę/p-lakton (specyficzny inhibitor proteasomu) oraz SDS . Obie aktywności są również
hamowane w znacznym stopniu przez DCI (inhibitor proteaz serynowych) i związki rtęciowe reagujące z grupą SH enzymu.

Z przedstawionych badań wynika, że za aktywność chymotrypsynopodobną płytek krwi w pH 7,5 - 8,5 jest odpowiedzialny proteasom
(neutral chymotrypsin-like activity). Natomiast za jego aktywność w środowisku kwaśnym («acidic chymotrypsin-like aktivity") może być
odpowiedzialna lizosomalna katepsyna A. Wyniki te potwierdza również fakt przechodzenia enzymów lizosomalnych do cytoplazmy podczas
aktywacji lizosomów , w okresie starzenia się komórek, gdy zmienia się przepuszczalność błon lizosomalnych, a w przypadku płytek krwi również
podczas przechowywania koncentratów płytkowych-do transfuzji.

F-14
OCZYSZCZANIE! WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNE FOSFATAZ BIAŁEK Z FRAKCJI BŁON KOMÓRKOWYCH WOŁOWEJ
TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Alina Okniańska1, Svante Resjo2, Eva Degerman2, Stanisław Żołnierowicz1

'Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, 2Section for
Molecular Signaling, Department of Cell and Molecular Biology, Lund University, P.O. Box 94, S-221 00 Lund, Szwecja

Insulina reguluje metabolizm, wzrost i różnicowanie się komórek zwierzęcych. W wyniku antylipolitycznego działania insuliny na komórki
adipocytów dochodzi do fosforylacji (Ser 302) i aktywacji fosfodiesterazy 3B (PDE3B) która obniża stężenie cAMP. Prowadzi to do spadku aktywności
kinazy białek aktywowanej przez cAMP (PKA). Lipaza wrażliwa na hormon (HSL) nie jest wówczas fosforylowana i aktywowana przez PKA co jest
przyczyną zahamowania lipolizy w adipocytach.

PDE3B jest białkiem związanym z błonami komórkowymi, którego funkcja jest regulowana przez procesy fosforyiacji i defosforylacji. Kinaza
fosforylująca i aktywująca PDE3B nie została zidentyfikowana, ale wiadomo, że jest ona stymulowana przez 3-kinazę fosfatydyloinozytolu. Brak jest
informacji o fosfatazach katalizujących defosforylację PDE3B. Celem prezentowanej pracy było oczyszczenie i scharakteryzowanie właściwości
biochemicznych fosfataz białek obecnych we frakcji błon komórkowych wołowej tkanki tłuszczowej. Oczyszczone preparaty fosfataz będą zastosowane
do badań nad defosforylacją PDE3B in vitro.

Frakcję błon komórkowych otrzymano przez wirowanie homogenatu uzyskanego z wołowej tkanki tłuszczowej (3-4 kg) przy 30 000 x g przez
2h. Aktywność fosfatazową badano stosując 32P-fosforylazę a jako substrat. Fosfatazy ekstrahowano z błon przy pomocy buforu zawierającego 2%
niejonowy detergent (C13E12) oraz w obecności 0,5 M MaCI. Fosfataza typu pierwszego białek (PP1) oddysocjowuje z błon po ekstrakcji solą,
natomiast do oddysocjowania fosfatazy 2A białek (PP2A) niezbędne jest zastosowanie detergentu. Przedstawione wyniki pozwalają sądzić, że mechanizm
wiązania z błoną jest różny dla PP1 i PP2A. Podczas gdy PP1 jest związana elektrostatycznie, PP2A jest białkiem wbudowanym w strukturę błony.

Supernatant otrzymany po ekstrakcji błon komórkowych detergentem używano do oczyszczania fosfataz stosując chromatografię na
następujących złożach: DEAE-Sephacel, omega-aminohexyl-Sepharose oraz Superdex 200 PG. We frakcjach po rozdziale na Superdex 200 PG
zidentyfikowano trzy- (dwie preparatyki) lub cztery (jedna preparatyka) szczyty aktywności. Obecnie nie możemy wytłumaczyć obserwowanych
między preparatykami różnic. Rodzaj podjednostki katalitycznej obecnej w obserwowanych szczytach identyfikowano prowadząc pomiar aktywności
fosfataz w obecności 0,1 ^ M inhibitora 2 (hamuje PP1), 5 nM kwasu okadejowego (hamuje PP2A) oraz za pomocą immunodetekcji. Pierwszy szczyt
aktywności (obserwowany jeden raz) oraz drugi zawierały podjednostkę katalityczną PP2A, natomiast szczyt trzeci i czwarty zawierały podjednostkę
katalityczną PP1. Próby oczyszczania PP2A ze szczytu drugiego z zastosowaniem chromatografii powinowactwa na immobilizowanej tiofosforylazie
nie doprowadziły do uzyskania jednorodnego preparatu fosfatazy. Jako etap umożliwiający oczyszczenie zidentyfikowanych we frakcji błon komórkowych
fosfataz planujemy zastosowanie biotynylowanej mikrocystyny oraz kolumnę z immobilizowaną awidyną. Podjednostki fosfataz obecne w oczyszczonych
preparatach będą identyfikowane przez immunodetekcję i mikrosekwencjonowanie.
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F-15
AKTYWATORY, INHIBITORY ORAZ WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE FOSFOFRUKTIKINAZY Z MIĘŚNI RAKA
AMERYKAŃSKIEGO {ORCONECTES LIMOSUS).

Kamilla Stach. Danuta Kwiatkowska
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej
ul.Chałubińskiego 10
Wrocław

Fosfofruktokinaza jako kluczowy enzym glikolizy katalizuje przejście fruktozo-6-fosforanu we fruktozo 1,6-bis fosforan przy udziale ATP.
Właściwości fosfofruktokinaz z tkanek kręgowców są dobrze scharakteryzowane, a wciąż jeszcze niewiele wiemy o enzymach z organizmów
bezkręgowych. Enzym z mięśni raka amerykańskiego oczyszczony został wg. metody opisanej poprzednio!

Na aktywność enzymu z mięśni raka wpływa cały szereg efektorów. Najsilniej działającym aktywatorem jest fruktozo-2,6-bis fosforan, a
następnie w kolejności: cAMP, AMP, ADP. Hamujące działanie wykazuje cytrynian sodu, który całkowicie hamuje enzym w stężeniach wyższych niż
1mM, podobnie jak PEP. Natomiast G-3-P daje znaczny spadek aktywności w stężeniu powyżej 0,05mM, a DPG w stężeniu przekraczającym 0,4mM.

Wykonano immunoblottingi, w których użyto przeciwciał poliklonalnych skierowanych przeciwko PFK-A z mięśni króliczych oraz przeciwciał
przeciwko PFK z mięśni raka. Okazało się, że obydwa enzymy mają zdolność do krzyżowego reagowania z przeciwciałami skierowanymi przeciwko
sobie. Przeprowadzono doświadczenie polegające na zmiareczkowaniu enzymu z mięśni raka oraz z mięśni królika surowicą zawierającą przeciwciała
przeciwko enzymowi z mięśni raka. Okazało się, że aby zahamować aktywność PFK z mięśni raka wystarczy już 20 ul surowicy zawierającej poliklonalne
przeciwciała przeciwko PFK z mięśni raka, natomiast ta ilość surowicy powoduje spadek aktywności enzymu króliczego zaledwie o kilka procent. Aby
całkowicie zahamować aktywność enzymu z mięśni królika potrzeba ponad 190 ul tejże surowicy, czyli prawie dziesięciokrotnie więcej. Otrzymane
wyniki wskazują więc na pewne podobieństwo budowy domeny wiążącej przeciwciało w obydwu przypadkach jakkolwiek powinowactwo przeciwciał
do enzymów otrzymanych z mięśni królika i raka nie jest jednakowe.

1 Kamilla Stach, Danuta Kwiatkowska (1993) Fosfofruktokinaza z mięśni raka amerykańskiego (Orconectes limosus). Właściwości molekularne i
katalityczne. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Streszczenie Referatów i Komunikatów Zjazdowych, s.106, Wrocław.
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AMINOTRANSFERAZY ALANINOWE Z LIŚCI KUKURYDZY (ZEA MAYS L.)

S. Orzechowski, J. Socha-Heinz, A. Paszkowski
Katedra Biochemii SGGW, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

W liściach kilku roślin typu C3 występuje aminotransferaza alanina: 2-oksoglutaran (glutaminian: pirogronian) katalizująca również reakcje
transaminacji pomiędzy Ala czy Glu a glioksylanem. Sugeruje się udział tego enzymu w cyklu fotooddechowym. Z kolei z liści prosa (roślina typu C{),
komórek grzybów czy ssaków wyizolowano i oczyszczono aminotransferazę wysoce specyficzną wobec Ala i Glu oraz 2-oksoglutaranu i pirogronianu.
Celem pracy było wyjaśnienie kwestii tożsamości tych enzymów z siewek kukurydzy.

Zastosowanie metody oczyszczania obejmującej etapy: wysalania (NH4)2S04, chromatografii na hydroksyapatycie i elektroforezy preparatywnej
w 7,5% żelu poliakryloamidowym w pH 9,1, pozwoliło na wyizolowanie z liści kukurydzy sześciu izoform aminotransferazy alanina: 2-oksoglutaran.
Pięć z nich wykazywało również aktywność z Glu i glioksylanem oraz z Ala i glioksylanem. W wyniku dalszego oczyszczania (dwukrotna chromatografia
HPLC - Protein-Pak Q 8HR) izoformy o najniższej wartości pl, odpowiadającej za 90% aktywności całkowitej po elektroforezie preparatywnej i nie
wykazującej aktywności z udziałem glioksylanu, otrzymano wysokooczyszczony (~1600x) preparat enzymu, jednorodny elektroforetycznie w warunkach
niedenaturujących. Analiza wyników elektroforezy z SDS (wg Laemmli) wskazywała na obecność w preparacie końcowym dwóch polipeptydów o
różnych masach cząsteczkowych: 60 kDa i 68 kDa. Masa cząsteczkowa enzymu wyznaczona metodą sączenia molekularnego na żelu Sephadex G-
150 wyniosła 95 kDa.

Na podstawie wyników badań z zastosowaniem inhibitorów (p-hydroksyrtęciobenzoesan, cykloseryna, p-chloroalanina) można przypuszczać,
że trzem wyizolowanym izoformom aminotransferazy alanina: 2-oksoglutaran o najwyższych wartościach pl towarzyszy inne białko enzymatyczne
katalizujące reakcje transaminacji z udziałem glioksylanu. Podobne przypuszczenie można wysunąć po analizie wyników badań nad wpływem Glu i
Ala, a także glioksylanu i 2-oksoglutaranu na odpowiednie aktywności aminotransferazowe stwierdzane w preparatach tych trzech izoform.

Praca finansowana z grantu KBN nr 5P06.A00510
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F-17
MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI KINETYCZNYCH DEAMINAZY AMP ZE ŚLEDZIONY W NASTĘPSTWIE STRESU
OKSYDACYJNEGO.

Jadwiga Purzycka-Preis1, Ewa Kossowska2, Michał Woźniak2, Leon Żelewski'
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej1, Katedra i Zakład Biochemii2 Akademii Medycznej w Gdańsku.

Główną komponentą stresu oksydacyjnego tkanek są zaburzenia energetyczne związane z degradacją puli bogatoenergetycznych adenylanów.
AMP wydaje się być kluczowym metabolitem katabolizmu ATP, będąc substratem zarówno dla 5'-nukleotydazy generującej adenozynę-nukleozyd o
właściwościach wazodylatacyjnych, jak i dla deaminazy AMR Ponadto stres oksydacyjny komórek jest szczególnie zależny od obecności jonów żelaza
inicjujących jednoelektronowy cykl generacji wolnych rodników tlenowych. Śledziona jest narządem, w którym dochodzi do degradacji erytrocytów,
stąd też jest potencjalnie bogatym źródłem jonów żelaza pochodzących z hemoglobiny. Interesujące jest zatem badanie wpływu wolnych rodników,
generowanych w układzie nadtlenku wodoru, askorbinianu oraz żelaza na właściwości kinetyczne deaminazy AMP izolowanej z tej tkanki.

Deaminaza 5'-AMP (E.C.3.5.4.6) katalizuje reakcję hydrolizy 5'-AMP do IMP i amoniaku, ATP jest aktywatorem allosterycznym enzymu.
Działanie nadtlenku wodoru, askorbinianu i chlorku żelazawego na aktywność deaminazy AMP ze śledziony powoduje istotny wzrost stałej półwysycenia
z wartości 3.5 mM do 9 mM, a szybkość maksymalna reakcji obniża się około 30%. Jeżeli do powyższego układu inkubacyjnego dodamy ATP-
dodatniego allosterycznego efektora enzymu, to stała półwysycenia zmienia nieznacznie wartość od 1.5 do około 2.0 mM, a szybkość maksymalna
reakcji obniża się około 20%.

Zatem deaminaza AMP izolowana ze śledziony wieprzowej, poddana warunkom stresu oksydacyjnego, nadal wykazuje sigmoidalną zależność
szybkości reakcji od stężenia substratu, a ATP pełni rolę dodatniego efektora allosterycznego enzymu.

F-18
IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA BIAŁKA OSOCZA LUDZKIEGO O AKTYWNOŚCI 3-EGZONUKLEAZY

Marzena Wójcik, Maria Koziołkiewicz, Beata Rębowska, Grzegorz Rębowski. Wojciech J.Stec
Zakład Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul.Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Wstęp: Zastosowanie tiofosforanowych analogów oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków jest uwarunkowane ich odpornością
na działanie 3'-egzonukleazy obecnej w osoczu ludzkim (1). Enzym ten nie został dotychczas wyizolowany, a jego właściwości są mało znane. Celem
prezentowanej pracy było wyizolowanie 3'-egzonukleazy, oznaczenie masy cząsteczkowej oraz identyfikacja potencjalnych aktywatorów i inhibitorów
tego enzymu.

Materiały i metody: Tiofosforanowe oligonukleotydy zsyntetyzowano za pomocą metody oksatiafosfolanowej (2); osocze izolowano z krwi
ludzkiej, zawierającej 0.38% cytrynianu sodu. Osocze ludzkie (50%) preinkubowano w temperaturze 37'C przez 2 godziny w obecności EDTA (5.0 i
50mM) oraz soli dwuwartościowych metali (0.5, 5.0,10, 50 i 100 mM) a następnie dodano znakowany radioaktywnie na 5'-końcu [all-Rp]d[(Tps)]t

T]. Po upływie 0,1,2,4 lub 8 godzin mieszaniny reakcyjne poddano denaturacji termicznej. Produkty degradacji analizowano na 20% denaturującym
żelu poliakryloamidowym.

3'-egzonukleazę izolowano z osocza ludzkiego stosując albo chromatografię na kolumnach wypełnionych złożami: S-Sepharosa, Q-Sepharosa
albo Sephadex G-150. Jako alternatywną metodę zastosowano filtrację żelową na złożu Sephadex G-150. Frakcje białkowe analizowano na żelu
poliakryloamidowym z dodatkiem SDS, a aktywność 3'-egzonukleolityczną wykrywano stosując jako substrat znakowany radioaktywnie na 5'-końcu
oligonukleotyd d[A ) 0 C2 ] .

Wyniki i wnioski: Spośród zbadanych jonów metali jony Mg 2 t , Co 2 ł użyte w 10 mM stężeniu podwyższają aktywność 3'-egzonukleazy
natomiast Cd 2\ Fe2 f, N i 2 ł użyte w 5 mM stężeniu hamują aktywność enzymu. Bardzo silnym inhibitorem okazał się EDTA użyty w stężeniu 50 nM.
Powoduje on całkowite zahamowanie degradacji [all-Rp]d[(TP S)n T] co wskazuje, że dwuwartościowe kationy są niezbędne dla działania tego
enzymu. W wyniku dotychczas prowadzonych prac nad wyizolowaniem 3'-egzonukleazy ustalono, że jest to białko o masie cząsteczkowej
110-120 kD. Obecnie trwają końcowe prace nad uzyskaniem czystego preparatu tego białka.

Piśmiennictwo:
1. Koziołkiewicz M. i inni (1997)Anisense & Nucleic Acid Drug Develop. 7:43-48
2. Stec W.J. i inni (1995) J.Am.Chem.Soc. 117: 12020-29
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F-19
WPŁYW JONÓW SELENU NA AKTYWNOŚĆ PEROKSYDAZ Z CHRZANU I KAPUSTY.

Grażyna Ginalska. Anna DadeJ, Anna Belcarz, Jerzy Łobarzewski.
Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej,
20-031 Lublin, Plac M. Curie- Skłodowskiej 3.

Wiadomo, że wiele metali występujących w środowisku naturalnym wywiera wpływ na enzymy. Między innymi znane są doniesienia ó
efekcie wywieranym przez jony selenu na peroksydazę glutationową (1). Przeprowadzono zatem badania w celu określenia wpływu jonów selenu na
aktywność peroksydaz wyizolowanych z korzenia chrzanu i liści kapusty (E.C.1.11.1.7). W doświadczeniach stosowano SeO r Peroksydazę inkubowano
z odpowiednimi stężeniami jonów selenu (w zakresie 1-50 mM), w optymalnej temperaturze (4OoC dla enzymu z kapusty i 50°C dla enzymu z
chrzanu), w przedziale czasowym 0-120 minut. Zaobserwowano aktywujący wpływ selenu na enzymy z obu źródeł. Maksymalna aktywacja peroksydazy
chrzanowej następowała po 90 minutach inkubacji z 20 mM stężeniem Se^ i wynosiła 3 1 % ponad kontrolę. Z kolei peroksydaza z liści kapusty
wykazywała największy wzrost aktywności po 60 minutach inkubacji z 10 mM stężeniem Se"' i wynosiła 32% ponad kontrolę. Jony wanadu (V5ł)
stosowane w postaci Ma O3V, w stężeniu około 1 mM hamują w około 15-20% aktywność obu badanych peroksydaz. Dlatego też w dalszych
doświadczeniach sprawdzono, czy obecność selenu w stężeniach zwiększających aktywność peroksydazy z chrzanu i kapusty może zmodyfikować
toksyczne działanie wanadu.

Przeprowadzono próby określenia efektu równoczesnego działania jonów selenu i wanadu na aktywność badanych peroksydaz. Wykazano,
że aktywujący wpływ jonów selenu zmniejsza hamujące działanie jonów wanadu. W przypadku peroksydazy z chrzanu inkubowano enzym z 1 mM V5t

oraz z 1 mM V 5 ł i 20 mM Sef l ł równocześnie. Dodatek jonów Se"ł zmniejszał efekt działania wanadu po 90 minutach inkubacji o 1 1 % w stosunku do
próby z samym wanadem. Natomiast w przypadku peroksydazy z kapusty, stężenia stosowanych jonów wynosiły odpowiednio 0.5 mM V5ł i 10 mM
Se"ł łącznie. Działając na ten enzym samym wanadem, obserwowano spadek aktywności peroksydazy o 13% w stosunku do próby bez jonów.
Zastosowanie jonów selenu całkowicie znosiło hamujący efekt działania wanadu po 120 minutach inkubacji, podnosząc aktywność z 87% do 102%
w stosunku do próby bez jonów.

Na podstawie badań elektroforetycznych można wywnioskować, że pomimo aktywującego działania selenu na peroksydazy z obu źródeł, nie
obserwuje się powstawania nowych izoform tych enzymów.

Piśmiennictwo:
LCarsol M.A., Pouliquen-Sonaglia I., Lesgards G., Marchis-Mouren G., Puigserver A., Santimone M. (1997). Eur. J. Biochem., 247, 248-255.

F-20
HYDROLAZA ADEN0ZYN0-5-CZTER0F0SF0RANU Z ŁOŻYSKA LUDZKIEGO

Małgorzata Pietrowska. Marlena Szalała, Andrzej Guranowski
Katedra Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej, ul. Wołyńska 35, 60-637 Poznań

Hydrolaza adenozyno-5'-czterofosforanu (p„A) [EC 3.6^4.1/)] katalizuje hydrolityczny rozkład p<A do ATP i Pi. Jej obecność została wykazana
zarówno u zwierząt, w ekstraktach z tkanek królika, jak i u roślin, w ekstraktach z nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus). Fizjologiczna rola adenozyno-
5'-tetrafosforanu jest bardzo słabo poznana. Powszechność występowania tego związku i specyficzność enzymu degeradującego p4A sugerują
jednak ich ważną rolę biologiczną. Jak wykazują nasze badania, łożysko ludzkie również zawiera hydrolazę p4A. Jej wstępna charakterystyka jest
przedmiotem niniejszego komunikatu.

Łożysko ludzkie obrano z błon, pocięto na kawałki i zhomogenizowano w buforze A (10mM Tris/HCI, pH 8.0; 5 mM 2-merkaptoetanol; 5%
glicerol). Po godzinie, ekstrakt odwirowano (30 minut, 20 000 x g). Uzyskany supernatant poddano wysalaniu siarczanem amonu. Frakcję białek
wysalających się w przedziale 30-50% nasycenia rozpuszczono i dializowano przez noc wobec buforu B (20 mM Tris/HCI, pH 8.0; 5 mM 2-
merkaptoetanol; 5% glicerol). Dializat poddano chromatografii jonowymiennej na kolumnie DEAE-Sephacel zrównoważonej buforem B. Po usunięciu
białek wymywających się tym buforem, włączono gradient liniowy (0-0.4 M KCI w buforze B). Frakcje zawierające hydrolazę p4A wysolono siarczanem
amonu. Zebrane białka rozpuszczono w buforze C (50mM Tris/HCI, pH„8.0; 5mM 2-merkaptoetanol; 5% glicerol) i po krótkiej dializie poddano filtracji
żelowej na kolumnie Sephadex G-100, zrównoważonej tym samym buforem. Enzym uzyskany po tym etapie oczyszczania wykorzystano do
dalszych badań.

Dla aktywności hydrolazy konieczna jest obecność któregoś z następujących kationów metali dwuwartościowych: Co2 t>Mg2 ł>Mn2 ł>Ni2 t.
Natomiast Zn2 ł, Cd2ł lub Ca2ł, gdy występuje w mieszaninie inkubacyjnej jako jedyny jon dwuwartościowy, nie aktywuje enzymu. Optimum pH,
badane w buforach: octanowym, MES, HEPES i CHES pokrywających zakres pH 3.7-9.8, wypada w zakresie 5.8-7.2. Częściowo oczyszczona
hydrolaza jest wolna od aktywności pirofosfatazowej, rozkłada natomiast tripolifosforan (P3), ale nie działa na tetrapolifosforan (PJ. Ciężar cząsteczkowy
ustalony poprzez sączenie molekularne na kolumnie Superdex G-200 wynosi ok. 86 kDa. Natywny enzym jest więc znacznie cięższy niż enzym z
łubinu żółtego (ok. 26 kDa).
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F-21
NADEKSPRESJA P0DJEDN0STKI KATALITYCZNEJ FOSFATAZY 2A BIAŁEK W SYSTEMIE PROKARIOTYCZNYM

Wojciech Świątek. Stanisław Żotnierowicz
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej
w Gdańsku, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

Fosfataza 2A białek (PP2A) to podstawowy w komórkach eukariotycznych enzym odpowie-dzialny za defosforylację reszt fosfoseryny i fosfotreoniny,
przez co zaangażowana jest w regulację metabolizmu, cyklu komórkowego, różnicowania i przewodnictwa sygnałów. Holoenzym PP2A zbudowany
jest z trzech podjednostek: katalitycznej o masie 36kDa (PP2Ac), strukturalnej (65kDa) i jednej ze zmiennych podjednostek regulatorowych. Dotychczas
nie opracowano metody pozwalającej na otrzymanie w systemie prokariotycznym aktywnej PP2Ac.

Przeprowadzone eksperymenty zmierzały do uzyskania odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest otrzymanie aktywnej PP2Ac w warunkach
nadekspresji w E.coli jako białka fuzyjnego: a) z transferazą glutationu (GST) w zróżnicowanych warunkach indukcji i koekspresji z tioredoksyną, b)
obejmującego na N-końcu sekwencję pelB kierującą do peryplazmy, a na C-końcu sekwencję 6 histydyn ułatwiających oczyszczanie białka fuzyjnego
na złożu z immobilizowanym niklem.

Prowadzona w różnych warunkach nadekspresja białka fuzyjnego GST-PP2Ac z plazmidu pGEX2T (w koekspresji z tioredoksyną) sugeruje, że
stosunek form rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej białka jest podyktowane temperaturą i czasem trwania indukcji, np. indukcja prowadzona w szczepie
BL21(DE3) z użyciem 0,1 mM IPTG jako induktora (4h, 30°C) prowadzi do uzyskania białka w formie rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej, przy
czym dominuje zdecydowanie druga z wymienionych. Zastosowanie dłuższego czasu trwania indukcji (16h, 27°C) prowadzi do jeszcze silniej zaznaczonej
akumulacji białka we frakcji ciał inkluzyjnych. Ilość formy rozpuszczalnej udaje się zwiększyć stosując krótki czas indukcji. Podjęte próby oczyszczania
GST-PP2Ac z puli rozpuszczalnej na złożu z immobilizowanym glutationem (glutationo-Agaroza) pozwoliły na otrzymanie białka fuzyjnego zbliżonego
do stanu homogenności z wydajnością 1-2mg/l.

Nadekspresję PP2Ac jako białka fuzyjnego z sekwencją sygnałową kierującą do peryplazmy prowadzono z wektora pET26b w szczepie BL21 (DE3).
Analiza kinetyki wzrostu hodowli przed i w trakcie nadprodukcji oraz profilu białek SDS-PAGE pozwoliła dostrzec: 1) zahamowanie wzrostu hodowli
po upływie 2h indukcji, 2) obecność dwóch form nadprodukowanego białka: pierwszej odpowiadającej masą białku fuzyjnemu, drugiej odpowiadającej
masie PP2Ac i 6 reszt histydynowych na C - końcu cząsteczki, przy czym zdecydowanie dominuje forma pierwsza; 3) poziom nadprodukowanego
białka ulega spadkowi po przekroczeniu 2h indukcji, co wiąże się prawdopodobnie z obserwowaną liżą hodowli; 4) akumulację białka w postaci
nierozpuszczalnej i tylko nieznaczną obecność białka w formie rozpuszczalnej we frakcji peryplazmatycznej. Powyższe obserwacje sugerują, że
nadprodukcja PP2Ac może prowadzić do agregacji białka fuzyjnego w postaci ciał inkluzyjnych w cytosolu lub do niewydolności systemu transportu
do peryplazmy. Pomiary aktywności fosfatazy prowadzone z użyciem 32P-fosforylazy wykazały, że żadna z zastosowanych strategii nie doprowadziła
do uzyskania aktywnej PP2Ac bez względu na zastosowany szczep bakteryjny, rodzaj induktora, czas i temperaturę nadprodukcji.
Przeprowadzone prace doświadczalne zmierzają do konkluzji, iż niemożność otrzymania w systemie prokariotycznym aktywnej PP2Ac podyktowana
jest brakiem charakterystycznego dla organizmów eukariotycznych systemu modyfikacji posttranslacyjnych. Konsekwencją powyższego faktu jest
podjęcie obecnie prób nadekspresji PP2Ac w komórkach Pichia pastoris.

F-22
JONY METALI DWUWARTOŚCIOWYCH JAKO MODULATORY AKTYWNOŚCI F0SF0TYR0ZYN0WEJ
NISKOCZĄSTECZKOWEJ FOSFATAZY KWAŚNEJ Z WĄTROBY ŻABY WODNEJ (Rana esciilenta)

Agata Szalewicz, Barbara Strzelczyk
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski
ul. Tamka 2, 50-137 Wrocław

Niskocząsteczkowa fosfataza kwaśna (LMW AcPaza, Mr35 kDa) jest dominującą fosfatazą występującą w wątrobie żaby wodnej (Rana esculenta).
Jest ona opornym na L(+)winian monomerycznym, heterogennym metaloglikoenzymem, zawierającym centrum katalityczne w postaci ugrupowania
Zn-Fe. Pomimo szeregu zbieżnych cech wykazano, że enzym ten różni się zasadniczo od zwierzęcych metalofosfataz kwaśnych zaliczanych do klasy
fosfataz purpurowych.

W oparciu o wcześniejsze doniesienie, że LMW AcPaza wykazuje aktywność enzymatyczną w stosunku do fosfotyrozyny (P-Tyr), podjęto dalsze
badania nad potencjalną funkcją tego enzymu jako białkowej fosfatazy tyrozynowej.

Aktywność LMW AcPazy wobec fosfotyrozyny określano w buforze weronal-octan w zakresie pH3,0-9,0 oraz przy stałej sile jonowej. Badania
przeprowadzono w układzie nie zawierającym jonów metali oraz w obecności jonów Mg2 ł, Ca2ł, Zn2 t i Mn2 t. Równolegle wykonano serię analogicznych
doświadczeń dla syntetycznego substratu (pNPP).

W układzie nie zawierającym jonów metali zależność aktywności fosfotyrozynowej od pH jest zbliżona do zależności uzyskanej dla pNPP, z
optimum pH w zakresie 4,0-5,0. Enzym wykazuje niewielką aktywność wobec obu substratów w pH powyżej 6,0. Porównywalne wartości stałych
Michaelisa (rzędu 10"4 M) dla P-Tyr i pNPP wyznaczone w pH 5,0, wskazują na zbliżone powinowactwo enzymu w stosunku do obu substratów.
Aktywność właściwa enzymu w stosunku do P-Tyr jest jednak około dwukrotnie niższa w porównaniu z aktywnością właściwą wobec pNPP w całym
badanym zakresie pH.

Aktywność enzymu wobec P-Tyr jest wyraźnie modulowana poprzez dodanie jonów Mg2', Ca2ł i Mn2 ł. Powodują one rozszerzenie i przesunięcie
zakresu działania enzymu w kierunku zasadowym (do wartości pH5,0-8,0), przez co wykazuje on znaczną aktywność w pH obojętnym (50%, 80% i
95% maksymalnej aktywności odpowiednio dla jonów Mg2 ł, Ca2t i MnSt). Najsilniejszy efekt jest wywierany przez jony Mn2 ł, w obecności których
optimum pH jest przesunięte do wartości 7,4; ponadto jony te powodują znaczny wzrost aktywności właściwej enzymu. Jony Zn2 ł nie wywierają
istotnego wpływu na fosfotyrozynową aktywność LMW AcPazy.

Podobnego efektu modulowania aktywności enzymu nie obserwuje się w stosunku do pNPP. Spośród badanych jonów jedynie Mn2* nieznacznie
wpływa na zakres działania enzymu powodując wzrost jego aktywności w pH 6,0; nie powoduje jednak uzyskania zdolności do hydrolizy pNPP w pH
7,0.

Powyższe wyniki wskazują na modulowanie aktywności fosfotyrozynowej przez jony metali. Zdolność LMW AcPazy do hydrolizowania P-Tyr w
pH zbliżonym do fizjologicznego sugeruje możliwość pełnienia przez ten enzym funkcji białkowej fosfatazy tyrozynowej.
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F-23
KINAZA L-ERYTRULOZY, NOWY ENZYM UCZESTNICZĄCY W KATABOLIZMIE ERYTRYTOLU W PRĄTKACH

Jarosław Sawiniec, Marta Swatko, Teodozja Pycka, Tadeusz Szumiło
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Lublin.

W ramach badań metabolizmu węglowodanowego wykazaliśmy funkcjonowanie w prątkach nowego szlaku katabolizmu erytrytolu - polialkoholu
wywodzącego się od ketotetroz. Przebiega on według następującego schematu: erytrytol -» L-erytruloza -»L-erytrulozo-1-P -»fosfodihydroksyaceton
+ HCOH. W przemianie tej uczestniczy kinaza L-erytrulozy, dotąd nieopisany enzym w żadnym organizmie. Celem niniejszych badań była próba
oczyszczenia kinazy L-erytrulozy do stanu homogennego oraz poznanie jej właściwości fizykochemicznych, kinetycznych i strukturalnych.

Nową kinazę L-erytrulozy izolowano z komórek Wlycobacterium smegmatis wyhodowanych na podłożu syntetycznym wzbogaconym erytrytolem
jako źródłem równocześnie węgla i energii oraz induktorem enzymów tego szlaku katabolicznego.

Po dezintegracji komórek przy udziale ultradźwięków, otrzymany przez wirowanie bezkomórkowy ekstrat poddano frakcjonowaniu, stosując
różne metody chromatografii kolumnowej (jonowymienną na DEAE-celulozie, żelową na wypełnieniu Sephadex G-200, hydrofobową na adsorbencie
Phenyl-Sepharose i inne).

Aktualnie otrzymany preparat analizowany metodą PAGE jest bliski stanu homogenności. Ze wstępnych badań enzymu wynika, że działa on
wyłącznie na L-erytrulozę i wymaga dla swojej aktywności ATP i jonów metali dwuwartościowych: Mg2t> Ca2ł > Mn2 ł. Dalsze badania enzymu są w
toku.

F-24
KOORDYNOWANA REGULACJA BIOSYNTEZY RYBOFLAWINY ORAZ WCHŁANIANIA ŻELAZA PRZEZ DROŻDŻE
PICHIA GUILLIERMONDII

Daria Fedorowicz, Luba Babiak, Olga Protczenko
Instytut Biochemii Ukraińskiej Akademii Nauk im. O.Palladina, Oddział Regulacji Biosyntezy Niskocząsteczkowych Substancji we Lwowie, ul.
Dragomanova 14/16, 290005 Lwów

Flawiny i żelazo są komponentami łańcucha oddechowego i włączone w szereg ważnych przemian oksydacyjno-redukcyjnych. Obniżenie
stężenia żelaza w komórkach drożdży Pichia guilliermondii powoduje derepresję szeregu enzymów flawinogenezy wskutek czego następuje wzrost
syntezy ryboflawiny (witaminy B2) [1J. Wysoki poziom flawinogenezy wywołuje również uszkodzenie genów RIB80, RIB81 i HIT [2-4]. Stwierdzono,
że komórki tych mutantów zawierają zwiększone ilości żelaza. W celu wyjaśnienia możliwości istnienia wspólnych elementów regulacji biosyntezy
ryboflawiny i transportu żelaza u drożdży, badano aktywność enzymów flawinogenezy i poziom ferrireduktazy oraz ferrioksydazy. Stwierdzono
zwiększoną aktywność GTP-cyklohydrolazy, syntazy lumazyny, syntazy ryboflawiny oraz ferrireduktazy mutantów rib8O, rib81 i hit. Jednak deficyt
żelaza dodatkowo zwiększa stopień derepresji badanych enzymów.

Przytoczone wyniki doświadczeń, a także i inne przesłanki (poziom żelaza w komórkach, szybkość jego wchłaniania, genetyczna analiza
mutantów rib80, rib81 i hit) wskazują na funkcjonowanie u drożdży P.guilliermondii genetycznego mechanizmu, który kontroluje zabiezpieczenie
łańcucha oddechowego przez flawiny oraz żelazo.

Piśmiennictwo:
1. Shavlovsky G.M., Logvinenko O.M. The role of iron on the regulation of microbial protein synthesis. Uspiechi mikrobiologii.-1988, 29, p.108-133
(in Russian)
2. Shavlovsky G.M, Fedorovych D.V, Logvinenko E.M, Kołtun LV. The isolation of Pichia guilliermondii strains overproducing riboflavin and having
the regulator mutation RIB80 (RIBR).Microbiologia. 1985, 54.N6, 919-926 (in Russian)
3. Babyak L.YA, Sibirny A.A, Shavlovsky G.M. The selection and some characteristics of mutants Pichia guilliermondii ribS1 with defects of
riboflavin biosynthesis regulation. Cytologia i genetika. 1993, 27(6), 28-31 (in Russian)
4. Fedorovych D.V, Shavlovsky G.M, Protchenko O.V. Ferrireductase activity of Pichia guilliermondii cells and the peculiarities of its regulation.
Microbiologia, 1992, 61,N 1,11-17. (in Russian)
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F-25
STABILNOŚĆ GAPDH Z SERC WOŁOWYCH W OBECNOŚCI ATP.

Ewa Seweryn. Teresa Banaś.
Katedra Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul.Chałubińskiego 10

Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego ( GAPDH-EC 1.2.1.12 ) katalizuje odwracalną reakcję : aldehyd 3-fosfoglicerynowy: NAD/
1,3-dwufosfoglicerynian: NADH+H*. GAPDH jest tetramerem zbudowanym z czterech, chemicznie identycznych podjednostek. Każda z nich posiada
dwie domeny o specyficznych funkcjach : jedna odpowiada za wiązanie koenzymu, druga za wiązanie substratu i zjawisko kooperatywności. Celem
pracy było zbadanie wpływu ATP na aktywność i stabilność GAPDH z serc wołowych.

Aktywność enzymu mierzono spektrofotometrycznie w 50 mM buforze trójetanoloaminowym pH 8.6, zawierającym 0.3 mM NAD, 0.3 mM
aldehyd 3-fosfoglicerynowy, 5 mM EDTA i 10 mM arsenian sodu , w temp. 25°C. Białko oznaczono metodą spektrofotometryczną. Pomiary
spektrofluorometryczne wykonywano przy >.wzb.=290 nm. Widma CD dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego wykonano w zakresie 190-
300 nm przy użyciu spektropolarymetru.

Wyniki:
1.W obecności 2mM ATP i 1M 2-merkaptoetanolu nastąpił spadek aktywności GAPDH inkubacji o około 50%.
2.lnkubacja enzymu z 2 mM ATP prowadzi do znacznego wygaszania widma fluorescencji.
3.Miareczkowanie GAPDH adenozynotrójfosforanem powoduje wygaszenie fluorescencji tryptofanowej enzymu.
4.Widma CD wykazały zmianę zawartości procentowej struktur drugorzędowych w GAPDH pod wpływem ATP.

F-26
INTERAKCJE eEF-2 (100 kDa) i eEF-2 (65 kDa), IZOLOWANYCH Z KOMÓREK WĄTROBY SZCZURA, Z RYBOSOMAMI

Anna Gajko. Krystyna Średzińska, Andrzej Gindzieński
Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej, Instytut Chemii, Akademia Medyczna w Białymstoku

Nasze wcześniejsze badania (BBRC 1994) wykazały, że w komórkach wątroby występują dwie postacie eEF-2 różniące się masą cząsteczkową,
podczas gdy czynnikiem endogennie związanym z rybosomami był tylko eEF-2 (65 kDa). Opierając się na otrzymanych wynikach można przypuszczać,
że tylko postać eEF-2 (65 kDa) jest bezpośrednio odpowiedzialna za proces translokacji peptydu z miejsca A na miejsce P na rybosomie.

Interesowało nas uzyskanie odpowiedzi na pytanie o współzależność funkcjonalną obu postaci eEF-2 .
Celem niniejszej pracy było zbadanie losów eEF-2 (100 kDa) ulegającego interakcji z rybosomami podczas:

1) reakcji wiązania tego czynnika z rybosomami,
2) procesu translokacji peptydu z miejsca A do miejsca P na rybosomach.

W tym celu preparat eEF-2 (100 kDa) wiązano z „gołymi" rybosomami, a następnie związany z nimi czynnik eluowano 0,5 M KCI o pH 8,0.
Otrzymany roztwór eEF-2 charakteryzowano elektroforetycznie i w teście syntezy ["Cjpolifenyloalaniny.

Wyniki tego doświadczenia wykazały, że eEF-2 (100 kDa) związany z rybosomami zachował zarówno swoją aktywność i masę cząsteczkową.
W następnych doświadczeniach sprawdzano, czy związany z rybosomami eEF-2 (100 kDa) zachowuje swoje właściwości po procesie

translokacji.
Wykazano, że związany z rybosomami po procesie elongacji eEF-2 jest nadal aktywny. Jednocześnie stwierdzono, że znaczna część aktywności

eEF-2 przeszła z rybosomów do mieszaniny poinkubacyjnej. Prowadzone są badania elektroforetyczne czynników eEF-2, izolowanych z rybosomów
i supernatantu porybosomowego mieszaniny poinkubacyjnej w celu ich identyfikacji pod względem mas cząsteczkowych.
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F-27
CHARAKTERYSTYKA GLUKOZYDAZY GLUKOZYDÓWIZOFLAWONOIDÓW IZOLOWANEJ ZE ŚCIAN KOMÓRKOWYCH
ŁUBINU BIAŁEGO (LUPINUS ALBUS L ) .

Mariola Piślewska. Paweł Bednarek, Maciej Stobiecki, Przemysław Wojtaszek
Pracownia Fitochemii, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Synteza fitoaleksyn jest jednym z mechanizmów obronnych uruchamianych podczas infekcji rośliny przez mikroorganizmy patogenne. U
roślin strączkowych (Leguminosae) rolę fitoaleksyn spełniają izoflawonoidy, głównie pterokarpany. W łubinie białym nie stwierdza się występowania
pterokarpanów, a związkami obronnymi są prenylowane pochodne genisteiny i 2'-hydroksygenisteiny. W układzie modelowym (liścienie łubinu
traktowane elisytorem grzybowym) nie wykryto zmian aktywności amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL). Stwierdzono natomiast wzrost aktywności
konstytutywnie obecnej glikozydazy glikozydów izoflawonoidów (IGLC). Ponieważ znacząca większość izoflawonoidów występuje w łubinie w posta-
ci glikozydów, można przypuszczać, iż w tej roślinie prekursory prenylowanych fitoaleksyn nie są syntezowane de novo, lecz uwalniane z ich połączeń
glikozydowych. Sugeruje to równocześnie kluczową rolę IGLC w reakcjach obronnych łubinu białego. Pełna charakterystyka tego enzymu była celem
prezentowanych badań.

Określono aktywność IGLC w różnych częściach rośliny oraz w różnych populacjach białek (białka cytoplazmatyczne+błonowe oraz białka
ścian komórkowych). Jako substraty wykorzystano p-glukozyd p-nitrofenolu oraz 7-0-p-glukozyd genisteiny. Najwyższą aktywność IGLC stwierdzo-
no we frakcji białek izolowanego ze ścian komórkowych korzeni. Jest to zgodne z obserwowanym profilem związków fenolowych w łubinie białym,
gdzie w korzeniu przeważają aglikony, w pozostałych organach glikozydy.

Zbadano specyficzność substratową wstępnie oczyszczonej IGLC izolowanej ze ścian komórkowych korzeni. Stosując test kolorymetryczny
na cukry redukujące oraz pomiary densytometryczne płytek po chromatografii cienkowarstwowej związków fenolowych określono stałą Michaelisa-
Menten (KM) i prędkość maksymalną reakcji hydrolizy dla następujących substratów: p-glukozydu p-nitrofenolu, p-glukozydu hydrochinonu,
p-glukozydu 2-(metylenohydroksy)-fenolu, 7-0-p-glukozydu genisteiny oraz dla celobiozy. Stwierdzono, że stała KM dla glukozydów związków
fenolowych jest o około dwa rzędy wielkości niższa niż dla celobiozy. Wykazano, że enzym nie hydrolizuje sacharozy oraz 7-0-(2"-0-a-ramnozylo)-
p-glukozydu naryngeniny i 7-0-(2"-0-a-ramnozylo)-p-glukozydu apigeniny. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badany enzym jest
egzo-p-glukozydazą specyficzną dla glukozydów związków fenolowych.

Opracowano metodę oczyszczania enzymu. Ekstrakt białek ścian komórkowych wysalano 35-85 % (NH4)2SO4, poddawano chromatografii
jonowymiennej na CM-celulozie oraz chromatografii powinowactwa na Concanavalin A-Sepharose 4B. Po chromatografii powinowactwa otrzymano
dwie frakcje białek wykazujące aktywność p-glukozydazy. Białka te poddano sączeniu żelowemu na Sephadex G-200, a frakcje aktywne poddano
elektroforezie SDS-PAGE. Masę cząsteczkową monomeru określono na 60-70 kDa.

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

F-28
REGULACJA MÓZGOWEJ TRANSFERAZY GLUTATIONOWEJ PRZEZ PREKURSORY I METABOLITY SEROTONINY

Magdalena Kuźma. Jacek Sawicki i Anna Barańczyk-Kuźma
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1.

Transferaza glutationowa (GST, EC 2.5.1.18) jest najważniejszym enzymem drugiej fazy biotransformacji unieczynniającym toksyczne związki
elektrofilowe. Enzym, ten katalizuje reakcję sprzęgania w/w związków ze zredukowanym glutationem (GSH). Powstające hydrofilne produkty są
przekształcane do merkapturanów lub od razu usuwane z moczem lub żółcią. GST może wiązać i transportować wewnątrz komórki różne endo- i
egzogenne związki chemiczne, a w tym, jak wykazaliśmy w naszych wcześniejszych badaniach, katecholaminy oraz niektóre leki działające na OUN.
Związane przez transferazę glutationowa związki mogą hamować jej aktywność katalityczną, a tym samym zwiększać narażenie tkanki/organizmu na
działanie niezobojętnianych elektrofilowych substratów tego enzymu. Równocześnie, związanie związku chemicznego przez GST może prowadzić do
obniżenia w komórce jego wolnej, czynnej lub reaktywnej formy.

Serotonina (5-hydroksytryptamina) jest neurotransmiterem kontrolującym temperaturę ciała, czucie, a także sen. Spadek poziomu serotoniny
wykazano w mózgu osób skłonnych do agresji, a także u pacjentów cierpiących na depresję.

W obecnej pracy badaliśmy wpływ serotoniny (5-HT), jej prekursorów takich jak tryptofan (Try), 5-hydroksytryptofan (5-HTry) oraz metabolitów
takich jak kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA), melatonina (N-acetylo-5-metoksyserotonina) i amid kwasu nikotynowego (wit. PP) na aktywność
transferazy glutationowej z mózgu świni. Enzym (formę obojętną) izolowaliśmy z cytozolu hipokampa i kory ciemieniowej.

Stwierdziliśmy, że sama serotonina oraz jej hydroksylowany prekursor nie wpływają na aktywność GST, natomiast hamują ją Try, wit. PP
(końcowy produkt metabolizmu Try), 5-HIAA (główny, końcowy metabolit 5-HT) oraz melatonina (hormon szyszynki regulujący działanie zegara
biologicznego). Na podstawie badań kinetycznych wykazaliśmy, że transferaza glutationowa wiąże hamujące ją związki w sposób odwracalny, a więc
być może doprowadza do chwilowego/okresowego obniżenia ich stężenia w mózgu.
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F-29
WPŁYW FOSFATYDYLOINOZYTOLU NA WŁASNOŚCI KINETYCZNE DEHYDROGENAZY MLECZANOWEJ
WYIZOLOWANEJ Z MIĘŚNI RAKA AMERYKAŃSKIEGO (ORCONECTES LIMOSUS)

Grażyna Szajerka1, Grzegorz Terlecki', Jan Gutowicz2

Katedra i Zakład Biochemii1, Katedra i Zakład Biofizyki2, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH - E.C.1.1.1.27) jest enzymem kończącym szlak glikolizy beztlenowej w mięśniach.
Podczas izolacji tego enzymu z mięśni odwłoka raka amerykańskiego niezbędna okazała się chromatografia z użyciem fenylosefarozy. Fakt

ten wskazywał na silne własności hydrofobowe tego enzymu i możliwość występowania oddziaływań z lipidowymi składnikami błon komórkowych.
Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie czy takie oddziaływanie występuje oraz zbadanie wpływu tego oddziaływania na podstawowe

własności kinetyczne enzymu.
Do badań użyto homogennego preparatu dehydrogenazy mleczanowej wypreparowanego w naszym laboratorium z mięśni odwłoka raka amrykańskiego
oraz handlowych, oczyszczonych preparatów fosfatydyloinozytolu (Pl).

Badano wpływ liposomów Pl, sporządzonych przez sonifikację zawiesiny lipidowej w buforze 10 mM TRIS/HCI, 1 mM EDTA, pH = 7,5, na
kinetykę reakcji redukcji pirogronianu do mleczanu i reakcji odwrotnej, stosując zawsze 5 minutową preinkubację enzymu z mieszaniną reakcyjną
zawierającą liposomy, startując reakcję przez dodanie substratu. Aktywność enzymu mierzono spektrofotometrycznie (zmiana A ^ ) w 100 mM
buforze MES lub fosforanowym pH 6,5, zawierającym 0,2 mM NADH i 0,85 mM pirogronian lub 5 mM NAD i 60 mM mleczan, w temperaturze
25 °C.

Wykazano, że w warunkach standardowych liposomy Pl hamują aktywność LDH w podobnym stopniu bez względu na kierunek przebiegu
katalizowanej reakcji. Stwierdzono natomiast różnicę we wpływie pH na stopień hamowania w zależności od kierunku przebiegu reakcji. Hamowanie
ma charakter niekonkurencyjny, a wartość Ki wynosi 0,9 nM. Silny wpływ na efekt hamowania ma siła jonowa. Wraz z jej wzrostem hamujący wpływ
Pl słabnie i zanika, a następnie zmienia się w działanie ochronne, silnie ograniczające spadek aktywności enzymu pod wpływem drastycznie wzrastającej
siły jonowej. Powyższe wyniki potwierdzają możliwość oddziaływania badanego enzymu z anionowymi fosfolipidami oraz wskazują na jonowy charakter
oddziaływań pomiędzy enzymem a liposomami.

F-30
WPŁYW HISTONÓWI AMINOKWASÓW DIAMINOKARBOKSYLOWYCH NA AKTYWNOŚĆ IZOENZYMU M2 KINAZY
PIROGRONIANOWEJ

Maria B. Stachurska, Jan Ignacak, | Maria Gumińska |
Instytut Biochemii Lekarskiej CM UJ w Krakowie

Kinaza pirogronianowa (EC 2.1.7.40) jest enzymem regulacyjnym procesu glikolizy bezpośrednio związanym z reakcją tworzenia ATP.
Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej z nowotworu w wyniku hiperekspresji, największego powinowactwa do substratu (PEP) i braku

mechanizmu hamowania zwrotnego przez ATP, przyczynia się do wzrostu glikolizy tlenowej, zmniejszenia efektu Pasteura i obecności efektu Crabtree,
które stanowią główne cechy metaboliczne nowotworów. Izoenzym ten wykazuje powinowactwo do DNA. Zdolność jego wiązania z DNA może być
modyfikowana przez białka zasadowe histony lub wolne aminokwasy diaminomonokarboksylowe.

Histon H, (a nie ADP) uruchamia reakcję przekształcania PEP do pirogronianu w obecności kinazy pirogronianowej co wskazuje na możliwość
fosforylacji histonów bezpośrednio pod wpływem PEP, bez udziału ATP jako dawcy fosforu.

L-lizyna hamuje reakcję uruchamianą dodaniem ADP i sama także jest zdolna do inicjowania reakcji bez udziału ADP lub histonów.
Te własności enzymu nowotworowego połączone ze strategią nowotworów, kiedy występuje zwiększona produkcja energii dla syntezy

białka i DNA przy podziałach komórkowych musi być połączona z derepresją DNA.
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F-31
ACTIVITY OF PHENOL OXIDASES IN MEDIA OF CONTROLLED WATER CONTENT

B. Dudek, S. Kasture, J. Rodakiewicz-Nowak, J. Haber
Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences
30-239 Cracow

Enzymatic activities of mushroom tyrosinase in t - butylcatechol oxidation and of two fungal laccases in 2,6 - dimethoxyphenol oxidation
were studied in water - rich and water - poor DMSO - buffer homogeneous mixtures.

Activities in water - rich solutions were effectively described using the mixed inhibition model of DMSO addition. The presence of laccases
catalysed also dimethoxyphenol oxidation at very low water content and high substrate concentrations. The effective pH of water - poor DMSO
solutions was determined and its effect on the observed activity was discussed.

Enzymatic activity of laccases in AOT/isooctane reverse micelles was lower than in aqueous solutions and increased with water content
(radius and volume of micellar aggregates) up to its maximal accessible value.

Wyznaczono parametry kinetyczne aktywności tyrozynazy z grzybów w reakcji utleniania t - butylokatecholu oraz dwu lakkaz grzybowych w
reakcji utleniania 2,6 - dimetoksyfenolu w mieszaninach DMSO - bufor octanowy, o znacznej i niewielkiej zawartości wody.

Zależność aktywności enzymatycznej od stężenia dodanego DMSO w roztworach o znacznej zawartości wody (70 -100 %) opisano równaniem
inhibicji mieszanej. W obecności obu lakkaz zachodziło również utlenianie 2,6 - dimetoksyfenolu, w roztworach o bardzo małej zawartości wody i
wysokich stężeniach substratu. W dyskusji uwzględniono też wpływ DMSO na efektywne pH mieszanin buforowych o niskiej zawartości wody.

Aktywności lakkazy w roztworach DMSO porównano z aktywnością tego enzymu w odwróconych micelach AOT w izooktanie. Wyznaczona
aktywność była niższa niż w roztworach wodnych o porównywalnych stężeniach substratu i wzrastała z zawartością wody w układzie ( promieniem i
objętością agregatów micelarnych ).

F-32
RÓWNOWAGA PROTEOLITYCZNO-ANTYPROTEOLITYCZNA EKSPERYMENTALNEGO WŁÓKNIAKOMIĘSAKA
INDUKOWANEGO 3-METYL0CH0LANTRENEM

Jolanta Gołaszewska. Krzysztof Sobolewski1, Zdzisław Gołaszewski
Zakład Analizy Instrumentalnej, Zakład Biochemii', Akademia Medyczna w Białymstoku

W rozroście nowotworów, angiogenezie nowotworowej i powstawaniu przerzutów istotną rolę spełniają enzymy proteolityczne. Aktywność
tych enzymów zależy m.in. od zawartości i dostępności inhibitorów. Występujące w guzie nowotworowym proteazy i ich inhibitory są syntetyzowane
w komórkach guza i przedostają się do guza z krwi. Z krwi przechodzi do nowotworu głównie piazminogen i jego aktywatory oraz osoczowe inhibitory
proteaz serynowych.

Włókniakomięsak wywoływano przez jednorazowe wstrzyknięcie pod skórę szczura 0,2 mg 3-metylocholantrenu. Aktywność proteaz
lizosomalnych i nielizosomalnych tego guza oceniono poprzednio (Gołaszewski Z i wsp., Ann.Acad.Med.Bialostociensis, 42,1997, 213-217).

Celem niniejszego doniesienia jest określenie: wpływu inhibitorów występujących w surowicy krwi szczura i inhibitorów egzogennych
(pepstatyna, leupeptyna) na aktywność proteaz włókniakomięsaka metylocholantrenowego; wpływ związków chemicznych występujących w
homogenacie włókniakomięsaka na aktywność piazminy i innych enzymów proteolitycznych.

Inhibitory surowicy krwi hamują około 30% aktywności proteaz włókniakomięsaka metylocholantrenowego działających w pH 7,5, lecz nie
hamują aktywności proteaz działających w pH 3,5. Pepstatyna nie hamuje aktywności proteaz tego nowotworu działających w pH 7,5. Inhibitor ten
hamuje około 70% aktywności proteaz działających w pH 3,5. Leupeptyna obniża aktywność proteaz włókniakomięsaka metylocholantrenowego
działających w pH 7,5. Nie hamuje jednak aktywności proteaz działających w pH 3,5. Homogenat włókniakomięsaka metylocholantrenowego nie
hamuje aktywności piazminy, a także chymotrypsyny i trypsyny. Wskazuje to na sprawne uczynnianie kaskady aktywacji proteaz rozrusznikiem której
jest układ urokinaza/plazmina.
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F-33
INHIBITORY PROTEAZ NASION ROŚLIN SPOŻYWANYCH PRZEZ CZŁOWIEKA I ZWIERZĘTA

Anna Bańkowska, Wiesława Roszkowska-Jakimiec. Krzysztof Worowski
Zakład Analizy Instrumentalne], Akademia Medyczna w Białymstoku

Nasiona roślin zawierają inhibitory endogennych enzymów proteolitycznych. Chronią one białka nasion przed degradacją proteolityczną w
czasie ich przechowywania. Spożywanie nasion roślin przez człowieka i zwierzęta, w stanie surowym lub po obróbce termicznej może hamować
aktywność proteaz przewodu pokarmowego i wpływać na trawienie pokarmów białkowych.

Celem niniejszego doniesienia jest ocena zawartości inhibitorów pepsyny, chymotrypsyny i trypsyny w ekstrakcie 25 gatunków roślin
spożywanych przez człowieka i zwierzęta. Określono wpływ ogrzewania i pepsyny na aktywność tych inhibitorów.

Badaniami objęto nasiona: bobiku, bobu, dyni, fasoli, gorczycy, grochu, gryki, jęczmienia, kukurydzy, lnu, łubinu, maku, migdału, orzecha
arachidowego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, owsa, prosa, pszenicy, ryżu, rzepaku, słonecznika, soczewicy, wyki i żyta. Rozdrobnione w
młynku mechanicznym nasiona ekstrahowano wodą destylowaną. W ekstrakcie oznaczono aktywność antytrypsynową, antychymotrypsynową i
antytrypsynową.

Znaczną, hamującą ponad 50% aktywności chymotrypsyny i trypsyny zawierają nasiona bobiku, bobu, fasoli, grochu, gryki, rzepaku,
soczewicy, słonecznika i wyki. Niewielkie ilości inhibitorów tych enzymów zawierają nasiona jęczmienia, kukurydzy, owsa, prosa, pszenicy i żyta.
Nasiona pozostałych roślin nie zawierają ich w ogóle. Aktywność pepsyny hamuje w stopniu znaczącym jedynie ekstrakt z nasion słonecznika i
nieznacznie ekstrakt z nasion soczewicy. Ogrzewanie i działanie pepsyną na ekstrakty z nasion zawierających inhibitory chymotrypsyny i trypsyny nie
wpływa lub tylko nieznacznie obniża aktywność inhibitorów.

Spożywanie nasion roślin lub ich produktów może upośledzać trawienie białek w przewodzie pokarmowym, zwłaszcza w przypadku
zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki, kiedy zdolności adaptacyjne tego narządu są upośledzone.

F-34
WSTĘPNA CHARAKTERYSTYKA ENZYMÓW KERATYNOLITYCZNYCH WYBRANYCH MIKROGZYBÓW GLEBOWYCH.

Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Justyna Ziają
Katedra Mikrobiologii Rolniczej, Akademia Rolnicza, Lublin

Odpady keratynowe ze względu na wysoką zawartość białka-keratyny należą do wartościowych odpadów organicznych. Dotychczasowe
metody zagospodarowywania tych odpadów wymagają dużych nakładów energii. Stąd coraz większe zainteresowanie budzą mikrobiologiczne sposoby
przekształcania keratyny odpadowej.W przyrodzie zdolnością rozkładu materii keratynowej odznaczają się m.in. grzyby glebowe zwane keratynofilnymi.
Dane na temat keratynolitycznych proteaz (tzw. keratynaz) tych grzybów mają charakter fragmentaryczny.

Celem prezentowanej pracy było dostarczenie podstawowych informacji na temat aktywności i niektórych właściwości tych enzymów.
Materiał do badań stanowiły 3 szczepy saprofitycznych grzybów keratynofilnych: Arthroderma quadrifidum Dawson et Gentles, Arthroderma

curreyi Berk i Chrysosporium pruinosum (Gilman et Abbott) Carm..Grzyby pochodziły z kolekcji własnej i były wyodrębnione metodą pułapek
z czarnej ziemi (pHKC1=7,3). Hodowle grzybów prowadzono w płynnej pożywce mineralnej z dodatkiem rozdrobnionych piór kurcząt jako jedynego
źródła węgla i azotu. Inkubację prowadzono w 20°C -+2°C przez 3 tygodnie. Źródłem enzymów keratynolitycznych były bezkomórkowe przesączę
pohodowlane otrzymane po oddzieleniu wyrosłej grzybni i resztek substratu.

Surowe preparaty enzymatyczne otrzymywano metodą zagęszczania i ultrafiltracji przesączy pohodowlanych w aparacie Amicon stosując
membrany Diaflo YM 10. Spektrum substratowe enzymów wyznaczano stosując 9 substratów białkowych. Wpływ pH na aktywność proteo-
i keratynolityczną badanych enzymów analizowano w zakresie pH=6,5-8,0. Przynależność grupową enzymów określano stosując następujące inhibi-
tory proteaz: fenylometylosulfonylofluorek (PMSF); N-etyloimid kwasu maleinowego (NEM) oraz kwas etyleno-bis-(etoksy-b-amino) N,N,N',N' -
czterooctowy (EGTA).We wszystkich przypadkach aktywności enzymatyczne oznaczano metodami spektrofotometrycznymi.

Przeprowadzone badania wskazały na brak wyraźnych różnic w aktywności keratynolitycznej(mierzonej wobec czystej keratyny) proteaz
nieoczyszczonych i po oddzieleniu związków drobnocząsteczkowych ( <10 kDa.). Otrzymane surowe preparaty enzymatyczne na ogół łatwiej
hydrolizowały białka globularne niż włókniste. Najszybciej hydrolizowane były kazeina i azokoll, najsłabiej pióra kurcząt, natomiast włosy świnki
morskiej nie były rozkładane. Badany materiał enzymatyczny odznaczał się więcej niż jednym optimum pH, które mieściło się w zakresie 7,0 - 8,0.
Aktywność enzymatyczna badanych preparatów była hamowana przez PMSF.

Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że w hodowlach grzybów rozkładających surowe odpady keratynowe (pióra) działa kompleks enzymów
proteolitycznych. Zakres pH oraz hamowanie aktywności enzymatycznej przez PMSF świadczą o przynależności tych enzymów do grupy obojętnych
i alkalicznych proteinaz serynowych.
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F-35
AKTYWNOŚĆ PROTEOLITYCZNA PŁYNU PĘCHERZYKA GRAAFA

Marcin Chlabicz
Zakład Endokrynologii Ginekologicznej IPG, Akademia Medyczna w Białymstoku

Płyn pęcherzykowy stanowi przesącz z naczyń krwionośnych osłonki pęcherzyka i jest wytwarzany przez komórki ziarniste. W pękaniu
pęcherzyka Graafa i uwalnianiu komórki jajowej pewną rolę odgrywają enzymy proteolityczne.

Celem pracy było określenie aktywności katepsyny A, B, C, D, E i G w płynie pęcherzykowym. Płyn pęcherzykowy pobrano od kobiet w
okresie okołoowulacyjnym specjalną igłą punkcyjną wprowadzoną przez pochwę pod kontrolą USG. Średnia objętość płynu wynosiła 8,4 ml, a
zawartość białka 17,6 mg/ml.

Substratem katepsyny A była Z-Phe-Ala, a pomiar aktywności wykonano w pH 5,0 . Aktywność katepsyny B oznaczano przy użyciu Bz-DL-
Arg-pNa, w obecności mieszaniny aktywującej w skład której wchodził EDTA i ditiothreitol, a pomiar aktywności wykonano w pH 6,5 . Aktywność
katepsyny C oznaczano przy użyciu Gly-Phe-Ala w obecności mieszaniny aktywującej zawierającej EDTA, ditiothreitol i jony chlorkowe, w pH 6,0 .
Aktywność katepsyny D oznaczano przy użyciu hemoglobiny zdenaturowanej kwasem solnym, a pomiar aktywności wykonano w pH 3,5 . Substratem
katepsyny E była albumina surowicy krwi człowieka, a pH pomiaru wynosiło 2,5 . Aktywność katepsyny G oznaczano przy użyciu Suc-Phe-Pro-Phe-
pNa w pH 7,5 . W przypadku wszystkich badanych proteaz czas inkubacji wynosił 24 godziny. Płyn pęcherzykowy zawiera aktywność katepsyny A
wynoszącą średnio 380 nmol Ala/ml i aktywność katepsyny D wynoszącą średnio 360 nmol Tyr/ml. Aktywność katepsyny A płynu pęcherzykowego
hamuje fluorek fenyiometylosulfonowy (PMSF), aktywność katepsyny D hamuje pepstatyna. Płyn pęcherzykowy nie zawiera aktywności katepsyny B,
C, E i G .

F-36
KATEPSYNA D ŚLINY CZŁOWIEKA

Mariola Greczaniuk
Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Od wielu lat podejmowane są poszukiwania zależności zmian aktywności enzymów proteolitycznych śliny z różnymi chorobami jamy ustnej.
Pod względem właściwości fizykochemicznych, specyficzności substratowej i wrażliwości na inhibitory, enzymy te poznane są jednak niedostatecznie.

Celem niniejszego doniesienia jest dobranie warunków oznaczania aktywności i wstępna charakterystyka katepsyny D śliny mieszanej.
Do oznaczania aktywności katepsyny D w ślinie użyto jako substratu 6% roztwór hemoglobiny zdenaturowanej kwasem solnym. Stosunek

materiału badanego do substratu wynosił 4:1 v/v. Reakcję przerywano przez dodanie 5% roztworu kwasu trichlorooctowego. Przyrost produktów
reakcji oznaczano metodą Folina i Ciocalteau w modyfikacji miedziowej. Wyznaczono optimum odczynu środowiska, w którym aktywność katepsyny
D śliny jest największa, przypada ona na pH 3,5. Inkubacja 6 godzinna w temperaturze 37°C warunkuje przyrost produktów reakcji zapewniający
pomiar absorbancji w optymalnym zakresie. W powyższych warunkach aktywność katepsyny D śliny zdrowych osób dorosłych wynosi średnio 220
nmol Tyr/ml, a aktywność specyficzna 57 nmol Tyr/ mg białka. Aktywność katepsyny D śliny hamuje pepstatyna.

Otrzymano częściowo oczyszczony preparat katepsyny D śliny. Oczyszczenie enzymu polegało na frakcjonowaniu acetonem oraz chromatografii
kolumnowej w CM-celulozie i Sephadexie G-100. Masa cząsteczkowa uzyskanego preparatu katepsyny D wynosi 37,6 kDa.

Oznaczanie aktywności katepsyny D w ślinie może być przydatne do oceny funkcji gruczołów ślinowych, ich odpowiedzi na bodźce fizjologiczne
i farmakologiczne oraz w diagnostyce chorób jamy ustnej.



8 8 SESJA F ENZYMY: STRUKTURA, FUNKCJA, REGULACJA

F-37
KATEPSYNA B I CYSTATYNA C ŁOŻYSKA EPH-GESTOZQWEGO

Mohamed Al Hameri. Lech Chyczewski1, Zdzisław Gołaszewski,
Lech Chrostek2, Wiesława Roszkowska-Jakimiec
Zakład Analizy Instrumentalnej, Zakład Anatomii Patologicznej1,
Zakład Diagnostyki Biochemicznej2, Akademia Medyczna w Białymstoku

Dotychczasowe wyniki badań wykazują, że w łożysku z ciąży EPH-gestozowej może dochodzi do zmian aktywności proteaz i ich inhibitorów.
W prezentowanej pracy materiał do badań stanowiły łożyska pochodzące z ciąży EPH-gestozowej o przebiegu lekkim, średnim i ciężkim oraz z
łożyska z ciąży prawidłowej. Z łożysk tych sporządzono homogenat w 0,15 NI. NaCI (1 :1,5 w/v). W ptynie nadosadowym oznaczano aktywność
katepsyny B przy użyciu Bz-DL-Arg-pNA w pH 6,0; aktywność cystatyn przy użyciu papainy i kazeiny; zawartość cystatyny C przy pomocy zestawu
odczynników Cystatin C PET kit firmy Dako (Dania) i analizatora Cobas Mira. Do badań immunohistochemicznych wycinki łożysk utrwalano w
acetonie w temperaturze -20'C w ciągu 12 godzin i przeprowadzono do kostek parafinowych wg metody AMEX. Do uwidocznienia katepsyny B użyto
przeciwciał owczych przeciwko ludzkiej katepsynie B (Binding Site, Anglia) w rozcieńczeniu 1 :100, fosfatazy zasadowej (zestaw LSAB) i chromogenu
nowa fuksyna (Dako, Dania). Do uwidocznienia cystatyny C posłużono się przeciwciałami królika przeciwko ludzkiej cystatynie C (Dako, Dania) w
rozcieńczeniu 1:150, po czym zastosowano system detykcyjny jak w przypadku katepsyny B. Aktywność katepsyny B wynosi w łożysku z ciąży EPH-
gestozowym o przebiegu: lekkim 17,4, średnim 44,5 i ciężkim 43,2, a w łożysku prawidłowym 13,7 pNA/g tkanki. Aktywność cystatyn wynosi w
łożysku z ciąży EPH-gestozowej o przebiegu lekkim 243, średnim 253 i ciężkim 264, a w łożysku prawidłowym 231 j/g tkanki. Zawartość cystatyny C
wynosi w łożysku z ciąży EPH-gestozowej o przebiegu lekkim 417, średnim 435 i ciężkim 469, a w łożysku prawidłowym 412 ng/g tkanki. Katepsynę
B i cystatynę C lokalizowano w obu badanych grupach łożysk, w cytoplaźmie komórek cytotrofoblastu i syncytiotrofoblastu, w komórkach Hofbauera
i w przypadku martwicy kosmka w masach włóknikowatych. Cystatynę C lokalizowano ponadto w cytoplaźmie komórek śródbłonka naczyń.

F-38
WŁAŚCIWOŚCI INHIBITORA KATEPSYNY D NASION WYKI SIEWNEJ (Vicia sativa L)

Wiesława Roszkowska-Jakimiec. Małgorzata Cylwik
Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Dotychczas poznano jedynie niewielką liczbę naturalnych inhibitorów katepsyny D. Należy do nich pepstatyna wytwarzana przez drobnoustroje
rodzaju Streptomyces i inhibitor występujący w bulwach ziemniaka.

Inhibitory trypsyny, chymotrypsyny i plazminy występują w nasionach i bulwach wielu roślin. Wie podejmowano dotychczas poszukiwań w
tym materiale inhibitorów katepsyny D.
Nie stwierdzono inhibitorów katepsyny D w nasionach bobiku, bobu, dyni, fasoli, gorczycy, grochu, gryki, jęczmienia, kukurydzy, lnu, łubinu, maku,
migdału, orzecha arachidowego, orzecha laskowego, orzecha włoskiego, owsa, prosa, pszenicy, ryżu, rzepaku, słonecznika, soczewicy i żyta. Inhibi-
tor ten występuje jedynie w ekstrakcie z nasion wyki.

Nasiona, łodygi, liście, korzenie, kwiaty i owocnie wyki siewnej ze zbioru dokonanego w 1997 roku, rozdrabniano w młynku mechanicznym
i ekstrahowano wodą destylowaną (1:4 w/v) w ciągu 2 godzin w temperaturze laboratoryjnej. Ekstrakt oddzielano od osadu przez wirowanie (2500 x
g, 30 minut, 4°C). Posłużono się katepsyną D wyizolowaną z wątroby wołu. Do 0,2 ml enzymu dodawano 0,2 ml ekstraktu (32 mg/ml białka) i
preinkubowano 30 minut w temperaturze 37°C. Po dodaniu 0,6 mi 6% hemoglobiny próby inkubowano 2 godziny w temperaturze 37°C. Wszystkie
użyte odczynniki posiadały pH 3,5. Reakcję przerywano przez dodanie 1 ml 5% kwasu trichlorooctowego. W płynie nadosadowym oznaczono
tyrozynę kwasorozpuszczalną.

Ekstrakt nasion wyki zawiera inhibitor katepsyny D. Łodygi, liście, korzenie, kwiaty i owocnia wyki nie zawierają inhibitora tego enzymu.
Inhibitor katepsyny D nasion wyki ulega adsorpcji na celulozie, tlenku cynku, węglanie wapnia, skrobi i węglu aktywnym, nie jest natomiast adsorbowany
na siarczanie baru i celicie. Wstępne badania wskazują na drobnocząsteczkowy charakter i dużą termostabilność tego inhibitora. Inhibitor katepsyny
D z nasion wyki jest inhibitorem monowalentnym. Nie hamuje on aktywności proteaz serynowych, cysternowych i metaloproteaz, ale co ważniejsze
nie hamuje także aktywności pepsyny i katepsyny E, które podobnie jak katepsyną D są proteazami aspartylowymi.
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F-39
IZOLACJA I WŁAŚCIWOŚCI KINAZY D-TAGATOZY Z PRĄTKÓW

Krystyna Dworniczak, Tadeusz Szumito
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Lublin.

Kinaza D-tagatozy jest wykrytym przez nas enzymem uczestniczącym w metabolizmie galaktitolu (dulcytolu) w prątkach. Postulowane reakcje
tego szlaku metabolicznego są następujące: galaktitol ->• D-tagatoza -> D-tagatozo-6-P -> D-tagatozo-1,6-P2 -> fosfodihydroksyaceton + aldehyd 3-
fosfoglicerynowy. Funkcjonuje on obok szlaku Leloira przemiany D-galaktozy. Enzym katalizuje reakcję fosforylacji D-tagatozy zgodnie ze schematem:
D-tagatoza + MgATP -» D-tagatozo-6-P + MgADP

Celem niniejszego doniesienia jest opracowanie wydajniejszej, aniżeli dotychczas stosowana, procedury oczyszczania kinazy D-tagatozy, co
umożliwi ustalenie jej struktury l-rzędowej oraz bliższe poznanie kinetyki katalizowanej reakcji.

Źródłem kinazy D-tagatozy były komórki Mycobacterium smegmatis wyrosłe na podłożu syntetycznym zawierającym induktor enzymu tj. galaktitol.
Komórki rozbijano ultradźwiękami, po czym uzyskany ekstrakt bezkomórkowy poddawano frakcjonowaniu przy pomocy różnych metod chromatografii
kolumnowej.

Opracowana metoda umożliwia otrzymanie miligramowych ilości homogennego enzymu.

F-40
ENZYMY KATABOLIZMU L-SORBOZY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REDUKTAZY L-SORBOZY W PRĄTKACH

Katarzyna Paradowska, Elżbieta Kędziora, Tadeusz Szumilo
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Lublin

L-sorboza jest wykorzystywana jako źródło węgla i energii do wzrostu prątków niepatogennych. Badanie reakcji katabolicznych L-sorbozy w
częściowo oczyszczonych preparatach z komórek Mycobacterium smegmatis wyhodowanych w obecności tego cukru jako induktora umożliwiły
zaproponowanie istnienia następującego szlaku:
L-sorboza -> D-sorbitol -> D-fruktoza H> D-fruktozo-6-P > glikoliza

Katabolizm inicjuje reduktaza L-sorbozy, która przy udziale NADPH redukuje ten cukier do D-sorbitolu. Następne dwa enzymy tego szlaku
katabolicznego to zależna od NAD* dehydrogenaza D-sorbitolu tworząca D-fruktozę oraz heksokinaza, której produktem jest D-fruktozo-6-P. Dalsza
przemiana odbywa się w glikolizie.

W niniejszej pracy zwrócono szczególną uwagę na reduktazę L-sorbozy, która nie była dotąd badana w żadnym innym organizmie. Wstępne
wyniki wskazują, ze enzym ten jest absolutnie specyficzny w stosunku do NADPH i nie działa z NADH. Natomiast w odniesieniu do substratu, t j. cukru,
jest on mniej specyficzny, gdyż reaguje z porównywalną aktywnością z D-psikozą, zaś z D-fruktozą jego aktywność jest niewielka. Optimum pH
enzymu wynosi 7.5. Jest on bardzo labilny lecz glicerol (10%) działa częściowo stabilizująco. Dalsze badania są w toku.
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F-41
WŁAŚCIWOŚCI KINETYCZNE OCZYSZCZONEGO PREPARATU KWAŚNEJ FOSFATAZY Z PŁYNU GRUCZOŁÓW
PĘCHERZYKOWYCH KNURA

Paweł Wvsocki. Jerzy Strzeżek
Katedra Biochemii Zwierząt, Akademia Rolniczo-Techniczna 10-728 Olsztyn-Kortowo

Obecność kilku form molekularnych kwaśnej fosfatazy w plazmie nasienia knura, wydzielanych przez różne narządy układu rozrodczego,
wskazuje na istotną rolę enzymu w procesach reprodukcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje forma izolowana z płynu gruczołów pęcherzykowych,
która okazała się niskocząsteczkową, termostabilną glikoproteiną (m.cz. 41 kDa).

W niniejszej pracy kontynuowano badania nad właściwościami kinetycznymi omawianego enzymu, który izolowano i oczyszczano zgodnie
z wcześniej podaną procedurą (Wysocki, Strzeżek, 1997, Wiat. XXXII Zjazdu PTBioch, Streszczenia, 186).

Aktywność fosfatazy kwaśnej oznaczano przy zastosowaniu 0,1M buforu cytrynianowego pH 5.5, temp.37 °C. W badaniach kinetycznych
enzymu użyto trzy syntetyczne substraty: p- nitrofenylofosforan disodowy, fosfotyrozynę i fenylofosforan oraz grupę inhibitorów. Parametry kinetyczne
wyznaczano posługując się programem komputerowym SWIFT-Kinetics (Pharmacia LKB).

Pęcherzykowa forma fosfatazy kwaśnej wykazała wyższe powinowactwo do fosfotyrozyny (Km 0.37 x 10~3M) niż do pozostałych substratów
(p-nitrofenylofosforan disodowy - Km 0.67 x 103M, fenylofosforan- Km 1.62x103M). Jony V 5 ł i Mo6 ł okazały się silnymi inhibitorami enzymu, przy
czym efekt hamowania aktywności uzależniony był od rodzaju stosowanego substratu oraz stężenia inhibitora w mieszaninie inkubacyjnej. W przypadku
fosfotyrozyny zarówno jony V5f jak i Mo6* całkowicie hamowały aktywność enzymu już w minimalnych stężeniach (odpowiednio 0,3 mM i 0,12 mM).
Działanie inhibitorowe wykazały również winian, szczawiany, fluorki, fosforany oraz jony Zn ! t. Nie stwierdzono natomiast wpływu jonów Ca2ł, Mg2 ł

oraz wersenianu disodowego. Z kolei merkaptoetanol i ditiotreitol w stężeniach 0,1-1 mM powodowały wzrost aktywności enzymu.
Uzyskane wyniki badań upoważniają do stwierdzenia, że fosfataza kwaśna z płynu gruczołów pęcherzykowych knura może być zaliczana do

grupy fosfataz białkowo - tyrozynowych.

F-42
WłAŚCIWOŚCI TREHALAZY Z LUPINUS POLYPHYLLUS

Wanda Małek1, Barbara Wolska-Mitaszko2

1Z-d Mikrobiologii Ogólnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
2Z-d Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Występowanie trehalazy (THA) [EC 3.2.1.28] i trehalozy u roślin wyższych budzi coraz większe zainteresowanie. Ostatnio udowodniono, że
zwiększenie poziomu trehalozy u roślin zbożowych pozwala zwiększyć ich tolerancję na suszę i stres osmotyczny. Zaobserwowano ponadto, że
trehaloza i trehalaza mogą występować w roślinach z mikoryzą oraz w roślinach motylkowatych tworzących symbiozę z rizobiami wiążącymi azot
atmosferyczny.

Materiałem do badań były ekstrakty bezkomórkowe z różnych części Lupinuspolyphyllus włączając również brodawki korzeniowe indukowane
przez rizobia oraz eiuaty bezkomórkowych ekstraktów roślinnych zżęli poliakrylamidowych po elektroforezie w warunkach niedenaturujących. Aktywność
enzymu określano na podstawie ilości wytworzonej glukozy (ng) w przeliczeniu na m g 1 białka/min.1.

Najwyższą aktywność trehalazy stwierdzono w ekstraktach z brodawek w porównaniu z aktywnością THA z korzeni, łodyg i liści. Porównano
profile aktywności THA w eluatach z żelu poliakrylamidowego ekstraktów bezkomórkowych pochodzących z różnych części łubinu. Zbadano również
wpływ jonów jedno-i dwuwartościowych oraz wpływ EDTA na aktywność enzymu. Analiza elektroforetyczna wykazała charakterystyczne profile
aktywności enzymu pochodzącego z brodawek, korzeni, łodyg i liści. THA z brodawek wykazała optymalną aktywność przy pH 5,0-5,5. Aktywność ta
była znacznie hamowana przez jony NH4\ Inhibicję aktywności trehalazy z brodawek korzeniowych stwierdzono także w obecności jonów Zn2*. Jony
Ca2t powodowały 15-20% stymulację aktywności THA z liści, łodyg i korzeni ale nie wpływały one na aktywność tego enzymu z brodawek korzeniowych.
Trehalaza z brodawek nie byta hamowana również przez EDTA, który w przypadku THA z liści, łodyg i korzeni stymulował aktywność enzymu w 80%.
Czy tego rodzaju różnice we właściwościach trehalazy z brodawek korzeniowych i innych części łubinu wskazują na ich odmienny charakter - wymaga
to dalszych badań.
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TREHALAZA Z BAKTERII BRODAWKOWYCH F " 4 3

Barbara Wolska-Mitaszko1. Wanda Małek2

'Z-d Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS
2Z-d Mikrobiologii Ogólnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS

Trehalaza (THA), a-a-glukohydrolaza [EC 3.2.1.28], rozkłada trehalozę syntetyzowaną przez mikroorganizmy, głównie grzyby i niektóre
bakterie w odpowiedzi na stres osmotyczny, suszę i zmiany temperatury. Wydaje się, że trehaloza ochrania błony plazmatyczne i enzymy
wewnątrzkomórkowe przed zmianami środowiska. Przypuszcza się również, że dwucukier ten może być także źródłem energii dla mikrosymbiontów
i patogenów roślin.

Materiałem do badań były ekstrakty bezkomórkowe Sinorhizobium meliloti i Bradyrhizobium sp. (Lupinus)- bakterii wiążących azot
atmosferyczny podczas symbiozy z roślinami motylkowatymi oraz eluaty bezkomórkowych ekstraktów bakterii z żeli poliakrylamidowych po elektroforezie
w warunkach niedenaturujących. Aktywność enzymu określano na podstawie ilości wytworzonej glukozy (^g) w przeliczeniu na m g 1 białka/min.1.

Obecność trehalazy stwierdzono zarówno u S. meliloti jak i Bradyrhizobium sp. (Lupinus). Wykazano, że poziom aktywności tego enzymu
zależy od fazy wzrostu bakterii. U obu gatunków bakterii najwyższą aktywność specyficzną trehalazy stwierdzono w logarytmicznej fazie wzrostu.
Trehalaza z S. meliloti wykazywała optimum działania przy pH 5,0. W obecności jonów magnezu następowało przesunięcie optimum pH w kierunku
pH obojętnego, tj. pH 6,5-7,0. Ta charakterystyczna bifazowość może sugerować występowanie w komórkach S. meliloti dwóch form enzymu,
trehalazy kwaśnej i regulatorowej. Enzym z Bradyrhizobium sp. {Lupinus) wykazywał optimum aktywności przy pH 4,5-5,0. Obecność jonów magnezu
nie powodowała przesunięcia optimum pH trehalazy. Profile aktywności THA z eluatów po elektroforezie w warunkach niedenaturujących również
potwierdziły różnice między trehalaza z S. meliloti a trehalaza z Bradyrhizobium sp. (Lupinus). Badaniami objęto również wpływ jonów jedno- i
dwuwartościowych oraz wpływ EDTA na aktywność enzymu z obu gatunków bakterii. Stwierdzono znaczną wrażliwość trehalazy z S. meliloti i
Bradyrhizobium sp. (Lupinus) na działanie jonów NH,\

F-44
LIPAZY Z MIKROGAMETOFITU KUKURYDZY

Marek Radłowski, Andrzej Kalinowski, Tomasz Oczkowski i Sławomir Bartkowiak
Instytut Genetyki Roślin PAN, Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań

Lipazy (hydrolazy estrów glicerolowych) pozostawały przez bardzo długi okres jednymi z najbardziej niezidentyfikowanych enzymów pyłkowych.
Pierwsze doniesienia o ich obecności w mikrogametofitach rodzaju Ambrosia (Kammann 1912, Biochem.Ztschr., 46, 151-169) i w kilku z 20-stu
badanych gatunków (Paton 1921, Am.J.Bot., 8, 471-501) były oparte na metodach, które nie mogą nas w tej chwili satysfakcjonować. Następne
próby stwierdzenia obecności lipaz w pyłku i łagiewce pyłkowej, prowadzone najczęściej przy zastosowaniu metod cytochemicznych, dały wynik
negatywny (Bellartz 1956, Planta, 47, 588-612; Górska-Brylass 1965, Acta Soc.Bot.Pol., 34, 589-604; Bousquet i wsp. 1978, Rev.Fr.Allergol., 18,
131-138). Obserwacje mikroskopowe pyłku Brassica napus, wykorzystujące barwne reakcje specyficznych produktów reakcji, nie wykluczają jednak
obecności tego enzymu w egzynie (Noher de Halac i wsp. 1992, Sex.Plant Reprod., 5,110-116). Ilość lipidów w pyłkach pewnych gatunków (Bianchi
i wsp. 1990, Phytochemistry 29, 739-744; Pifanelli i wsp. 1997, Plant J., 11, 549-562), zwłaszcza na jego powierzchni, w płaszczu pyłkowym
(Ellemani Dickinson 1990, New Phytol., 114,511-518), wskazują, że działanie lipaz może mieć znaczenie w czasie hydratacji i na pierwszych etapach
kiełkowania pyłku w łagiewkę pyłkową. Wydawało się więc konieczne potwierdzenie lub wykluczenie ich obecności w mikrogametofitach współczesnymi
metodami biochemicznymi.

Do badań wybrano czułą metodę spektrofluorymetryczną, wykorzystującą jako substrat ester palmitynianowy 4-metyloumbelliferylu (Lin i
wsp. 1986, Arch.Biochem.Biophys., 244, 346-356). Obecność aktywności lipazowej stwierdzono zarówno w eluacie białek zewnątrznych pyłku
kukurydzy linii Co255 jak i we frakcji nie dającej się wypłukiwać (białka wewnętrzne). Ekstrakcją białek z mikrogametofitu prowadzono podobnie jak
w przypadku proteaz (Radłowski i wsp. 1996, Physiol.Plant., 98, 172-178). Oczyszczanie lipazy przeprowadzano przy zastosowaniu kombinacji
metod chromatografii kolumnowej i ultrawirowania. Własności częściowo oczyszczonego preparatu enzymatycznego porównano z własnościami
znanych lipaz roślinnych. Obecność lipaz potwierdzono także w mikrogametofitach innych roślin. Autorzy dyskutują ewentualną rolę tych enzymów
w uruchamianiu „kaskady sygnałowej" podczas uwalniania ze ściany i błon pyłku kwasu linolenowego na szlaku oktadekanowym.
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F-45
STĘŻENIE SELENU I GLUTATIONU ZREDUKOWANEGO ORAZ AKTYWNOŚĆ PEROKSYDAZY GLUTATIONOWEJ
WE KRWI CHORYCH Z ZAPALENIEM I MARSKOŚCIĄ WĄTROBY.

Jolanta Czuczeiko1, Ewa Topczewska2, Helena Palewicz2, Waldemar Halota2,
Bronisław A.Zachara1

Katedra i Zakład Biochemiii, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych2, Akademia Medyczna Bydgoszcz

Wątroba jest narażona na ciągłe działanie różnorodnych substancji hepatotoksycznych, których produkty przemian mogą trwale uszkadzać ten
narząd. Zarówno zakażenie wirusem hepatitis B lub C, jak i długotrwałe nadużywanie alkoholu, leków przyczynia się do powstawania w komórkach
wątroby reaktywnych form tlenu. Uszkodzone działaniem RFT struktury hepatocytów stają się źródłem autoantygenów, które pobudzając łańcuch
zjawisk o charakterze immunologicznym powodują dalsze zmiany w całym narządzie - od zapalenia do marskości. Do składników systemu antyoksy-
dacyjnego przeciw RFT należą m.in.: selenoenzym peroksydaza glutationowa (GSH-Px), zredukowany tripeptyd glutation (GSH) oraz enzym transfe-
raza glutationowa (GSH-ST).

Materiał do badań stanowiła krew żylna pobierana od chorych z zapaleniem i marskością wątroby oraz krew żylna osób zdrowych, stanowiących
grupę kontrolną. Oznaczenia przeprowadzono na materiale pochodzącym od 55 chorych pacjentów (grupa badana) oraz od 22 zdrowych osób
(grupa kontrolna). Chorzy zostali podzieleni na dwie grupy: I grupa obejmowała osoby z zapaleniem, marskością wątroby, u których etiologia
choroby wiązała się z nadużywaniem alkoholu (poalkoholowe uszkodzenie wątroby), zakażeniem wirusem B lub C, bądź z działaniem obu czynników
jednocześnie; II grupa to chorzy u których zmiany w wątrobie wynikały z różnych przyczyn: marskość autoimmunologiczna, toksyczne uszkodzenie
wątroby, nowotwór wątroby, pęcherzyka żółciowego, cholestaza wewnątrzwątrobowa. Parametrem służącym do oceny stanu wątroby był pomiar
aktywności aminotransferazy alaninowej.

Metody: Stężenie selenu oznaczano metodą fluorometryczną Watkinsona. Stężenie glutationu zredukowanego metodą kolorymetryczną Beutle-
ra. Aktywności peroksydazy glutationowej mierzono metodą Paglii i Valentine'a z użyciem nadtlenku t-butylu jako substratu, zaś aktywność glutatio-
nylo-S-transferazy metodą Habiga.

Wyniki: W porównaniu z wartością kontrolną Se we krwi pełnej wynoszącą 83,18± 8,88 jj.g/1 stężenie Se we krwi pełnej w obu badanych
grupach było statystycznie niższe: I grupa odpowiednio 67,09±17,26 ng/l, p<0,01; II grupa 56,42+ 16,16 ng /I, p<0,001. Statystycznie znamienny
spadek stężenia Se w obu grupach chorych, w porównaniu z wartością kontrolną 69,56+14,31 ng/l zaobserwowano także w osoczu: I grupa Se
50,45+18,72 ng/l, p<0,01; II grupa 43,22+12,29 p.g/1, p<0,001. Istotnie zaznaczyła się różnica między stężeniem glutationu zredukowanego w
erytrocytach osób zdrowych i chorych: w grupie kontrolnej 2,41+0,23 mmol/l, I grupa chorych 2,01 ±0,35 mmol/l, p<0,001; grupa II 1,92±0,43mmol/
I, p<0,001. U chorych z grupy I odnotowano spadek aktywności peroksydazy glutationowej w erytrocytach 15,87±2,81U/gHb, p<0,05, w porównaniu
z wartością uzyskaną dla grupy kontrolnej 19,06±3,04 U/gHb. Natomiast aktywność enzymu u chorych z grupy II przedstawia wartości zbliżone do
kontrolnej 19,17±3,99 U/gHb. Pomiar aktywności GSH-Px w osoczu wykazał podobne zależności: u osób chorych z grupy I aktywność enzymu w
osoczu wynosiła 159±44 U/L i była to wartość znamiennie niższa (p<0,01) w porównaniu z kontrolną 239±37 U/L Brak istotnych różnic wykazano
porównując z kontrolą aktywność enzymu u chorych z grupy II 223+49 U/L. Nie wykazano różnic pomiędzy aktywnością GSH-ST u osób zdrowych i
chorych lecz przebadana grupa chorych u których wykonano te oznaczenia jest bardzo nieliczna, wyniki nie są więc prezentowane. Obniżone stężenie
zarówno selenu, glutationu zredukowanego jak i niska wartość aktywności GSH-Px w osoczu i we krwi chorych z grupy I świadczy o tym, że
ciężkiemu uszkodzeniu wątroby towarzyszy upośledzenie sprawności systemu antyoksydacyjnego. Fakt ten można tłumaczyć m.in. znaczącymi
brakami selenu w diecie, niedostateczną syntezą białek osocza w uszkodzonej wątrobie, co może zaburzać transport i dystrybucję selenu oraz
obniżać poziom substratu peroksydazy, glutationowej, glutationu zredukowanego.

F-46
AKTYWNOŚĆ TREHALAZY W UKŁADZIE ROZRODCZYM ASCARIS SUUM (NEMATODAj

Krystyna Żółtowska, Małgorzata Dmitryjuk. Magdalena Giżyńska
Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna , ul. Żołnierska 14,10-561 Olsztyn

Akumulację trehalozy obserwuje się u przedstawicieli organizmów narażonych na różne formy stresu. U nicieni wolno żyjących i pasożytniczych
trehalozie przypisuje się rolę krioprotektanta oraz czynnika zabezpieczającego przed wysychaniem zarówno formy larwalne jak i organizmy dorosłe.
Ascaris suum jest jedynym nicieniem, u którego zbadano rozkład trehalozy w ciele glisty. Występuje ona we wszystkich przebadanych tkankach,
jednak najwięcej tego cukru znajduje się w układach rozrodczych, zarówno męskich jak i żeńskich. Celem prezentowanych badań było określenie
rozmieszczenia enzymu hydrolizującego ten disacharyd - trehalazy w żeńskim układzie rozrodczym tego pasożyta.

Materiałem do badań były układy rozrodcze dojrzałych samic glisty. Dzielono je na pięć odcinków, trzy pierwsze obejmowały jajniki, w
których wyodrębniano strefę podziałów oraz l i i i część strefy wzrostu oocytów, dalej jajowody i macice. W wodnych wyciągach z wyżej wymienionych
odcinków oznaczano aktywność trehalazy metodą Dahlqvista, przeliczano ją na mg świeżej tkanki oraz mg białka oznaczanego wg Lowry i wsp..

Najwyższą aktywność enzymu w przeliczeniu na 1mg białka obserwowano w strefie podziałów jajnika (7,18 + 1,91 ng/mg), następnie w
jajowodzie (3,82 ± 2,69 ng/mg) i w I strefie wzrostu jajnika (3,06 ± 1,83 ng/mg). Aktywność trehalazy była zdecydowanie niższa w II strefie wzrostu
jajnka oraz w macicy. Wynosiła ona odpowiednio 0,85 ± 0,39 mg/mg oraz 0,74 ± 0,25 jig/mg.

Zdecydowanie niższe wyniki uzyskano po przeliczeniu aktywności enzymu na 1 mg świeżej tkanki. Nie różniły się one zbytnio tylko w
przypadku macic, gdzie oznaczana aktywność tralialazy była najwyższa i wynosiła 0,67 ± 0,28 ng/mg oraz II stiefy wzrostu jajnika 0,46 ± 0,19 ng/mg.
W pozostałych odcinkach układu rozrodczego aktywność enzymu była o rząd wielkości niższa niż odnoszona do zawartości białka w wyciągu
enzymatycznym.

Wyniki uzyskane po przeliczeniu aktywności na białko wskazały na występowanie ujemnej korelacji pomiędzy poziomem trehalozy w różnych
odcinkach układu rozrodczego glisty świńskiej a dystrybucją enzymu ją hydrolizującego. Jest to zgodne z danymi dotyczącymi innych bezkręgowców.
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F-47
AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW METABOLIZMU CUKROWEGO U LARW III STADIUM ANISAKIS SIMPLEX(NEMATODA)

Krystyna Żółtowska, Elżbieta Łooieńska
Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Anisakis simplex jest pasożytniczym nicieniem jelitowym dużych ssaków morskich. Jednym z żywicieli pośrednich, tym w którym bytują
larwy III stadium tego pasożyta, są ryby morskie, najczęściej śledzie i makrele. Zarażone ryby, nieodpowiednio przygotowane do spożycia, stanowią
potencjalne źródło inwazji dla człowieka, dlatego też znajomość biochemii tego pasożyta wydaje się mieć znaczenie nie tylko poznawcze ale i praktyczne,
ważne dla kontroli parazytozy

Larwy III stadium użyte jako materia) do badań izolowane były z przewodów pokarmowych atlantyckich makreli. Przygotowywano z nich
wyciągi enzymatyczne homogenizując 2g larw z 8 ml soli fizjologicznej. Materiał wirowano przy 2 000 x g. W supematancie oznaczano zawartość
glikogenu wg Sollinga i Esmana, glukozę metodą enzymatyczną oraz oligosacharydy: maltozę, trehalozę i maltotriozę za pomocą tle. Mierzono w nim
również aktywność a - amylazy wg Carawaya, aktywność hydrolityczną a -glukozydaz glukoamylazy, maltazy i trehalazy wg Dahlqvista, aktywność
transglikozylacyjną wg Hutnego i Kossobudzkiego, aktywność fosforylazy glikogenowej wg Corich. Aktywność enzymatyczną wyrażano w \M w
przeliczeniu na 1 mg białka.

Ustalono zakres pH optymalnego dla działania ww enzymów. Optymalne pH wynosiło 8,2 dla a - amylazy; 4,51 dla glukoamylazy; 4,74 dla
maltazy; 5,51 dla trehalazy; 5,14 dla aktywności transglikozylacyjnej i 6,8 dla fosforylazy glikogenowej.
U larw A. simplex stwierdzono wysoką aktywność a - glukozydaz, zarówno hydrolityczną jak i transglikozylacyjną. Stosunek aktywności hydrolitycznej
do transglikozylacyjnej wynosił 3 : 1 . Najwyższą aktywność wykazywała glukoamylaza 2,42 ± 0,21 |j.M/mg, następnie trehalaza 1,25 ± 0,15 nM/mg
i maltaza 0,58 ± 0,16 mM/mg. Stosunkowo niska była aktywność a-amylazy 48,4 ± 3,6 mll/mg oraz fosforylazy glikogenowej 0,18 ± 0,03 nM/mg.

Powyższe aktywności korelują ujemnie z poziomem cukrów oznaczanych u larw A. simplex. Zawartość cukrów w przeliczeniu na 1 g tkanki
wynosiła: glikogenu 3,68 mg; glukozy 0,399 mg; maltozy 0,191 mg; maltotriozy 0,337 mg. Obserwowano jedynie ślady trehalozy.

F-48
FORMY WIELOPOSTACIOWE KWAŚNYCH GLIKOZYDAZ Z JĄDER KOGUTA

Bogusław Droba, Maria Droba, Radosław Józefczyk, Małgorzata Dżugan
Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie

Kwaśne glikozydazy lizosomalne [EC 3.2.1.-] należą do enzymów powszechnie występujących w tkankach układu rozrodczego zwierząt,
gdzie pełnią istotną rolę w procesach związanych z zapłodnieniem. Enzymy te dobrze opisane u ssaków, u ptaków są słabo zbadane.

Aktywność glikozydaz określano przy użyciu odpowiednich glikozydów p-nitrofenolu jako substratów w 0.2 M buforze cytrynianowym, w
optymalnym pH i w temperaturze 37°C. Ilość form wielopostaciowych oraz ich punkty izoelektryczne (pl) określano metodą chromatoogniskowania
w żelu PBE™ 94 w gradiencie pH 7-r4 (zgodnie z instrukcją producenta Pharmacia LKB).

Najwyższą aktywność w jądrach koguta wykazywała p-N-acetyloheksozaminidaza, następnie (3-galaktozydaza, a- i p-mannozydaza, a-
glukozydaza oraz a-galaktozydaza.

Dla p-N-acetyloheksozaminidazy z jąder koguta otrzymano trzy formy wielopostaciowe o punktach izoelektrycznych 6.5; 5.9-r5.6 oraz 5.3.
Aktywność J3-galaktozydazy rozdzielono na dwie formy o pl 5.1 oraz 4.4. Dla (3-mannozydazy otrzymano jedną formę o pl 6.5. Liczne formy
wielopostaciowe, o punktach izoelektrycznych >7.2; 6.6; 6.2; 5.5 oraz 5.3, stwierdzono dla a-mannozydazy. Dla a-glukozydazy obserwowano dwie
formy o pl 5.8 oraz 5.2. Aktywność a-galaktozydazy rozdzielono na dwie formy o pl >7.2 oraz 5.3.

Występowanie mnogich form wielopostaciowych jest cechą charakterystyczną kwaśnych glikozydaz. Analiza porównawcza form
wielopostaciowych kwaśnych glikozydaz z jąder koguta indora i gąsiora wskazuje na znaczne podobieństwo międzygatunkowe tych enzymów.
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EFFECTS OF LOW RADIATION DOSES ON THE PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY ACTIVITIES IN RAT BRAIN

Natalia Petushok, Raisa Trebukhina, Liliya Lashak, Valentina Petushok, Irina Ledneva, Valery Gurinovich
Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, Grodno, Belarus

A specific orientation of biosynthetic processes in brain cells, especially of synthesis of functionally important proteins and DNA is required
to provide for high physiological plasticity of nervous cells. A manifestation of the effects of these compounds and ionizing radiation on the animal
body is a disturbance in oxidation-reduction reactions, the state of cell membranes and activities of different enzymes in brain cells. Rats were
subjected to gamma-irradiation (0.25 Gy, once a week, 3 times). The amount of leukocytes was decreased by 32% (p<0.01). The malondialdehyde
level was raised by 30% in blood and only by 10% in brain, whereas the catalase activity was elevated by 2 1 % in brain and by 10% in blood.
Glutathione and glutathione reductase played an active role in the degradation of hydroperoxides whose increased amounts are formed in irradiated
tissues. Irradiated rats showed 55% increased brain glutathione level, while the glutathione reductase activity was decreased by 30%. The intensity
of pentose phosphate pathway reactions in brain tissue of irradiated rats was considerably enhanced, which indicates a high rate of biosynthetic
processes directed to recovery of the metabolism disturbed.

F-50
ZMIANY AKTYWNOŚCI PEROKSYDAZY ROZPUSZCZALNEJ IIMMOBILIZOWANEJ W OBECNOŚCI JONÓW Mg2

(MgS04) I

Grażyna Ginalska, Małgorzata Miazaa-Karska , Anna Belcarz, Jerzy Łobarzewski.
Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej,
20-031 Lublin, Plac M. Curie- Skłodowskiej 3.

Obiektem badań była peroksydaza otrzymana z korzenia chrzanu (E.C.1.11.1.7). W wyniku doświadczeń określono warunki podwyższenia
aktywności peroksydazy w obecności wybranych stężeń jonów Mg2 ł (MgSOJ i V5ł (NaO3V), także podczas unieruchamiania białka
enzymatycznego na szkle porowatym.

Badając zmiany aktywności peroksydazy rozpuszczalnej w obecności jonów wanadu, stwierdzono maksymalną aktywację enzymu po 30
minutach inkubacji z 0.06 mM V5ł. Aktywność peroksydazy wzrosła do 150% w stosunku do kontroli, którą stanowiła aktywność enzymu bez jonów.
Po inkubacji, aktywność peroksydazy obniżała się. Natomiast przy oddziaływaniu jonów V5ł (0.06 mM) na peroksydazę immobilizowaną, zauważono
aktywację enzymu co prawda tylko do 115%, ale aktywność peroksydazy utrzymywała się na stałym poziomie, nawet po 90 minutach, co wskazuje
na stabilizację aktywności białka enzymatycznego.

Drugim jonem użytym do doświadczeń był magnez. Zauważono, że zastosowanie stężenia magnezu aż do 6 mM włącznie aktywuje peroksy-
dazę chrzanową. Wykazano, że zarówno w przypadku enzymu rozpuszczalnego jak i immobilizowanego, maksymalnie aktywujący wpływ na peroksy-
dazę mają jony magnezu użyte w stężeniu 3 mM. W przypadku peroksydazy rozpuszczalnej poziom aktywności wzrósł do 150% aktywności kontro-
lnej po 60 minutach inkubacji, a następnie obniżył się do 135% po 90 minutach trwania doświadczenia. Dla porównania aktywność peroksydazy
immobilizowanej wzrosła do 130% po 30 minutach inkubacji. Przedłużając czas oddziaływania enzymu z jonem, aktywność utrzymywała się na
prawie stałym poziomie 118%.

Zbadano również reakcję jednoczesnego oddziaływania dwóch jonów (Mg2 ł i V5t) na peroksydazę chrzanową. Zastosowano 3 mM stężenie
magnezu (maksymalnie aktywujące enzym) i 0.03 mM stężenie wanadu (hamujące w 50% aktywność peroksydazy). W doświadczeniu tym stwierdzono,
że peroksydaza rozpuszczalna, inkubowana z dwoma jonami, posiada dwa maksima aktywności ( po 30 minutach inkubacji aktywność wzrosła do
130% oraz po 60 minutach inkubacji do 138%). Natomiast peroksydaza immobilizowaną wykazała wzrost aktywności do 115% w stosunku do
kontroli i utrzymywanie się na tym poziomie podczas całego cyklu doświadczenia (90 minut). Można stwierdzić, że dodatek jonów magnezu znosi
hamujące działanie jonów wanadu na aktywność peroksydazy.

Na podstawie wyznaczonych stałych Km stwierdzono, że dodatek jonów Mg2* i V5ł równocześnie oraz proces immobilizacji zmniejszają
powinowactwo peroksydazy do substratu (H202).

Dalszą ilustracją przeprowadzonych badań były doświadczenia elektroforetyczne na żelu poliakrylamidowym. Zaobserwowano pojawienie
się dodatkowych izozymów peroksydazy w obecności jonów magnezu lub wanadu a także w obecności dwóch jonów jednocześnie w porównaniu z
kontrolą.
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F-51
WPŁYW PROPYLOTIOURACYLU I L-TYROKSYNY NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW METABOLIZUJĄCYCH
2-DEOKSYADENOZYNĘ W KOMÓRKACH TARCZYCY SZCZURÓW

Dorota Wvczechowska1 , Małgorzata Karbownik2, Andrzej Lewiński2, Krystyna Fabianowska-Majewska'
1Zaktad Chemii Ogólnej i 2Zaktad Tyreologii Akademii Medycznej w Lodzi

2'-Deoksyadenozyna (dAdo) w komórkach ssaków może być deaminowana do deoksyinozyny (dlno) w obecności enzymu deaminazy
adenozyny (ADA, E.C. 3.5.4.4.) i fosforylowana do dAMP w obecności kinazy deoksycytydynowej (dCK, EC 2.7.1.74). Enzymy te odgrywają istotną
rolę w różnicowaniu prawidłowych limfocytów T i B. Wrodzony niedobór ADA prowadzi do pierwotnego niedoboru immunologicznego. U dzieci z
genetycznie uwarunkowanym wrodzonym niedoborem ADA występuje ciężki złożony niedobór odporności (SCID-severe combined immunodefi-
ciency). Enzymy te występują we wszystkich tkankach; ADA izolowano m. in. z komórek ludzkiej tarczycy.

Prezentowane badania miały na celu wykazanie, czy preparat L- tyroksyny [L-T4 (podwyższenie stężenia L-T4stwierdza się w stanie nadczynności
tarczycy)] lub propylotiouracyl (lek hamujący syntezę hormonów tarczycy, doprowadzający w mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego do
podwyższenia stężenia hormonu tyreotropowego THS, wpływają na zmianę aktywności deaminazy adenozyny (ADA) i kinazy deoksycytydynowej
(dCK) w komórkach tarczycy u szczurów oraz na zmianę aktywności ADA w erytrocytach izolowanych z ich krwi.

Metody: Propylotiouracyl podawano w czasie dwóch tygodni jako 0.1% roztwór do całodobowego pojenia, zaś L-tyroksynę podawano w
iniekcji dootrzewnowej (50 ng/kg w. ciała/dzień), także przez dwa tygodnie.

Aktywność ADA w lizatach komórek tarczycy i erytrocytów po dwutygodniowym podawaniu preparatów oznaczano wg. metody Fairbanks
(J. Chromatogr 276; 427, 1983), a aktywność dCK w homogenacie komórek tarczycy wg metody Fabianowskiej-Majewskiej (Biochem. Pharmacol.
50; 1379,1995). Substratem obu reakcji była [2-14C] deoksyadenozyna. Rozdział substratów reakcji od produktów dokonywano, stosując chromatografię
bibułową: Whatman DE 81 i 2 mM mrówczan amonu jako solwent w oznaczaniu aktywności deaminazy (produ-ktem reakcji były: deoksyinozyna i
hipoksantyna) ocaz Whatman 1 i solwent składający się z 1M octanu amonu i 95% etanolu (3:7) w oznaczaniu aktywności kinazy (produktem reakcji
były: dAMP, dADP i dATP).

Wyniki: Aktywność ADA dla kontrolnej grupy zwierząt wynosiła 540 nmoli/mg białka/ godz. w komórkach tarczycy i 5,7 nmoli/mg Hb/godz
w erytrocytach. Zwierzęta z niedoczyn-nością (tzn. po podaniu propylotiouracylu) wykazywały około 5-krotny wzrost aktywności ADA w homogenatach
tarczycy i brak statystycznie znaczącej różnicy aktywności ADA w erytrocytach. Podanie L-tyroksyny nie wpłynęło na zmianę aktywności ADA i to
zarówno w komórkach tarczycy jak i w erytrocytach.
Aktywność dCK w lizacie komórek tarczycy szczurów kontrolnych wynosiła 1,2 nmola/mg białka/godz i nie ulegała zmianom po podaniu tak
propylotiouracylu, jak i L-tyroksyny.

Wnioski: Podwyższenie aktywności ADA wskutek podawania propylotiouracylu wskazuje na udział tego enzymu w wywoływanym przez THS
nasileniu procesów wzrosto-wych tarczycy.

F-52
DEAMINAZA AMP MIĘŚNIA GŁADKIEGO - WPŁYW ZMIAN PH, TEMPERATURY I STĘŻENIA BIAŁKA
ENZYMATYCZNEGO NA PROFIL KINETYCZNO-REGULACYJNY ENZYMU

G. Szymańska , K. Kaletha , P. Dutka
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku

Deaminaza AMP jest enzymem katalizującym reakcję hydrolitycznej deaminacji kwasu adenylowego (AMP) do kwasu inozynowego (IMP).
Badania przeprowadzone z deaminaza AMP izolowaną z mięśnia gładkiego macicy krowy wykazały, że izoenzym występujący w tej tkance różni się od
izoenzymu występującego w mięśniu szkieletowym, zarówno jeśli idzie o właściwości kinetyczno-regulacyjne jak i strukturalne.
Podczas wykonywanych uprzednio badań zaobserwowano, że wysoko oczyszczony preparat deaminazy AMP z macicy krowy poddany filtracji na
sitach molekularnych wypływa z kolumny w formie dwu wyraźnie od siebie oddzielonych aktywności. Obserwacja ta nasunęła przypuszczenie, że
aktywność deaminazy AMP, podobnie jak wielu innych enzymów przemiany pu/yn i pirymidyn może być regulowana również na drodze zmiany
stopnia agregacji enzymu.

Materiały i metody
Macice krowie pobierano z rzeźni miejskiej zaraz po śmierci zwierzęcia .Postępowanie preparatywne i metody doświadczalne realizowano zgodnie z
wcześniej opublikowanymi procedurami ( 1,2,3). Masę cząsteczkową eluowanych, aktywnych form agregacyjnych AMP deaminazy wyznaczano
używając kolumny szklanej typu K-70 firmy Pharmacia (1.6x70 cm), wypełnionej Sepharozą CL-6B. Kolumnę kalibrowano stosując standardy masy
cząsteczkowej MW-GF-1000 KIT firmy Sigma.

Wyniki
1 .Właściwości kinetyczno-regulacyjne enzymu w sposób wyraźny zależą od stężenia białka enzymatycznego w próbie. W obecności stężenia wyższego
(12 ng) białka w próbie reakcja katalizowana przez AMP deaminazę wydaje się być mniej „wrażliwa" na regulacyjne działanie substratu oraz efektorów.
2. Zmiany pH środowiska reagującego powodują wyraźne zmiany kinetyki badanej reakcji, przy czym są one bardziej czytelne dla reakcji katalizowanej
przez niższe (2 yig) stężenie białka enzymu.
3.Wzrastająca temperatura powoduje przede wszystkim podwyższenie wartości szybkości maksymalnej katalizowanej reakcji wpływając minimalnie
na jej profil regulacyjny.
4.Elucja enzymu na kolumnie wypełnionej Sepharozą CL-6B wykazuje wyraźnie obecność różnych aktywnych, agregacyjnych form enzymu w eluacie.
Stopień agregacji enzymu zależy zarówno od pH środowiska elucyjnego jak i od obecności efektorów allosterycznych enzymu. Masa cząsteczkowa
eluowanych, aktywnych form agregacyjnych AMP deaminazy zmienia się w zakresie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy daltonów. Fakty te
uwiarygodniają przyjętą hipotezę, że AWlP-deaminazę z mięśnia gładkiego należy do grona enzymów odwracalnie polimeryzujących, podobnie jak
wiele innych enzymów przemiany puryn.
Literatura

1.G.Nagel-Starczynowska, G. Nowak, i K. Kaletha, Biochim. Biophys. Acta, 1073 (1991)470-473
2.G. Nowak, G. Nagel-Starczynowska, i K. Kaletha, Biochim. Biophys. Acta 1078 (1991) 303-304
3.G. Nagel-Starczynowska, G. Nowak, i K. Kaletha, Biochim. Biophys. Acta, 1164 (1993) 261-267
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F-53
REGULACYJNY WPŁYW HPE NA AKTYWNOŚĆ CPK

Marek Polański
Polskie Towarzystwo Biochemiczne Kraków

Hydrofilowa frakcja kwiatowego pyłku pszczelego HPE RP P-301296 posiada własności kardioochronne manifestujące się normalizacją
pracy serca po intoksykacji adrenalinowej i propranolowej (1) a także wpływa cytoprotekcyjnie na kardiomiocyty (2). Interesujące jest zbadanie
efektów enzymatycznych tego zjawiska.
Metodyka:

Badania przeprowadzono na 40 szczurach Wistar o średniej wadze 180 g. Grupa A (11 szt.) otrzymywała adrenalinę i.p. lOO^g/kg, która to
dawka ustalona empirycznie na 8 zwierzętach dawała możliwość ich przeżycia przez 30 godz. Grupa A+HPE (15 szt.) otrzymywała dodatkowo HPE 25
mg/kg i.p. a grupa kntrolna K ( 6 szt.) tylko HPE. Zwierzęta dekapitowano po 24 godz. Aktywność enzymów SGOT, CPK, AF (kwaśnej fosfatazy)
określano przy użyciu analizatora Impact 400 E Gilford.

Wyniki: Pod wpływem adrenaliny wzrasta dwukrotnie poziom SGOT z 125 do 262 sd.71 U/l, oraz CPK z 1658 do 4645 sd.806 U/l. HPE
podawany jednocześnie z adrenaliną wpływał na utrzymanie się enzymów na poziomie kontrolnym SGOT 119 U/l, CPK 1882 U/l. Aktywność kwaśnej
fosfatazy podwyższona przez adrenalinę z 16 do 28 sd.10 U/l nie ulegała zmianie pod wpływem HPE 31 U/l. Analiza statystyczna przeprowadzona
testem t Studenta wykazała istotność różnic na poziomie 0,01 dla SGOT i CPK w grupach zwierząt którym podawano HPE.

Dyskusja: Kardioochronne działanie HPE objawia się istotnym obniżeniem poziomu kinazy fosfokreatynowej, co może mieć znaczenie w
zmniejszaniu efektów metabolicznych wysiłku fizycznego, ma to również odzwierciedlenie w cytoprotekcyjnym działaniu na kardiomiocyty (2).

Piśmiennictwo:
1. Czarnecki R, Polański M, Cardioprotective function of pollen hydrophilic fraction IV International Symposium PSBKM - Krakow 1995 p.64.
2. Polański M, i wsp. Cardioprotective properties of HPE, Polish J. Pathology 1998 No.2. w druku.

F-54
EGZOPEPTYDAZY BAKTERII GLEBOWYCH PSEUDOMONAS SP. J D r

Urszula Jankiewicz, Janina Droese, Wiesław Bielawski
Katedra Biochemii, SGGW, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

Prowadzone badania miały na celu uzyskanie preparatów enzymatycznych o jak najwyższej aktywności właściwej amino- i karboksypepty-
daz, które poddane zostaną procedurze oczyszczania i bliżej scharakteryzowane.

Bakterie glebowe Pseudomonas sp. JD, hodowano na płynnej pożywce mineralnej z dodatkiem:
a) glukozy (0.5%, 1%, 7%, 14%)
b) aminokwasów - Ala, Phe, Arg, Glu ( 1 % , 4%, 8%)
c) bulionu (1.5%, 3%, 6%)
Hodowlę prowadzono z napowietrzaniem w temp. 27°C przez 14 dni, analizując poziom aktywności zewnątrz i wewnątrzkomórkowej amino- i karbok-
sypeptydaz. Aktywność aminopeptydazową oznaczano metodą kolorymetryczną (Kolehmainen i wsp.) z użyciem aminokwasowych pochodnych
p-naftylamidu. Z kolei aktywność karboksypeptydazową określano metodą Gobetti wykorzystującą N-CBZ-pochodne aminokwasów jako substraty.
Elektroforezę prowadzono na 12% żelu poliakrylamidowym (Laemmli). Zymogramy na aktywność aminopeptydazową wybarwiono wg. procedury
Sasaki i wsp.

Uzyskane wyniki wykazały, że skład chemiczny pożywek oraz czas hodowli miały duży wpływ na poziom aktywności amino- i karboksypep-
tydaz zarówno wewnątrz komórek bakteryjnych jak i w płynie pohodowlanym.

Najszersze spektrum różnych aktywności aminopeptydazowych obserwowano u bakterii hodowanych na pożywce z bulionem. Stosując
pożywki zawierające aminokwasy wykazano, że obecność dwóch głównych aktywności, w tym aminopeptydaz fenyloalaninowej i alaninowej w płynie
pohodowlanym. Z kolei aktywność wewnątrzkomórkowa tych enzymów wykazywała wysoki poziom w początkowych dniach hodowli i począwszy od
5 dnia gwałtownie spadała. Obecność w składzie pożywko alaniny i fenyloalaniny miała dodatni wpływ na aktywność obu enzymów. Można zatem
przypuszczać że w/w aminokwasy indukują syntezę specyficznych aminopeptydaz. Na uwagę zasługuje też fakt, że wzrost stężenia aminokwasów w
pożywce intensyfikował proces wydzielania enzymów do podłoża. Zupełnie odmienny obraz dynamiki zmian aktywności aminopeptydaz wewnątrz i
zewnątrzkomórkowych obserwowano w warunkach różnych stężeń glukozy. W przeciwieństwie do aminokwasów wzrost stężenia glukozy w pożyw-
ce powodował spadek aktywności w/w enzymów. Jednakże, niezależnie od składu chemicznego pożywki zawsze aminopeptydazy fenyloalaninowa i
alaninowa były obecne i spośród wszystkich aminopeptydaz wykazywały największe aktywności. Metodą sączenia molekularnego na Sephadex G-
150 wyznaczono ich masy cząsteczkowe, które wynosiły odpowiednio 62 i 72kDa. Równolegle z badaniem aktywności aminopeptydaz we wszystkich
doświadczeniach oznaczano poziom aktywności karboksypeptydaz. Uzyskane dane wykazują, że tendencje zmian aktywności karboksypeptydaz są
bardzo podobne do zmian aktywności aminopeptydaz. Bliższe poznanie specyficzności substraktywnej karboksypeptydaz oraz właściwości będzie
wymagało dalszych badań.
LGabetti M., 1995, Ann. di Microb. Enz. 45:13-26.
2.Kolehmainen L, Mikola J., 1971, Arch. Bioch. Biophyp. 145:633-642.
31aemmli U. K., 1970, Nature, 227:680.
4.Sasaki M., Bosman B. W., Tan P. S. T., 1995, J. Dairy Research. 62:611-620.
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F-55
EXPRESSION OF Pichia guilliermondii RIB1 GENE CODING FOR GTP CYCLOHYDROLASE II IN HOMOLOGOUS
SYSTEM

Lubov Babyak, Yuriy Boretsky
Division of regulatory cell systems, A.V.Palladin Institute of biochemistry, NAS of Ukraine

The biosynthesis of riboflavin in yeast P.guilliermondii has been studied extensively but peculiarities of regulation of this pathway need
to be investigated [1]. Cloning and studying of the structural genes coding for an enzymes is one of the directions for investigation of molecular
mechanisms of regulation of biosynthetic processes.

The structural gene of GTP cyclohydrolase II, involved in riboflavin biosynthesis, has been cloned from a P. guilliermondii genomic library
[2]. Plasmids p19RIXh, pRIS, pRIHE carrying different size chromosomal DNA fragments have been obtained. Using lithium acetate procedure
constructed plasmids have been transformed into cells of P.guilliermondii mutant strains defective in GTP cyclohydrolase structural gene. Transformants
were selected on YPD medium without riboflavin. The efficiencies of transformation were high due to the presence of two A-T riched regions
surrounding the structural gene [3]. These regions have some features of yeast autonomously replicating sequences. Fast recombination of hybrid
plasmids was observed. The identification of the functional in P.guilliermondii cells ARS element will be done in subsequent work. The main part
of transformants accumulate fluorescent compounds which can be formed from intermediates of riboflavin biosynthesis; only some of recombinant
strains accumulated riboflavin. Increased level of GTP cyclohydrolase II activity has been observed in cell free extracts of transformants. The level
of riboflavin synthase activity in transformants is the same as in wild type strain. All checked transformants kept the ability to derepress GTP
cyclohydrolase II and riboflavin synthase under iron deficiency. Overpoduction of riboflavin by recombinant strains under such conditions was
observed.

The localisation of transformed genetic material and particularities of recombination of hybrid plasmids are discussed.

1. Shavlovsky G.WI. and Logvinenko E.WI. Supersynthesis of flavins in microorganisms and its molecular mechanism. Prikl. Biokhim. Mikrobiol.
1988, 24, p.435-447
2. Zakal'sky et al. Cloning of RIB1 gene coding for the enzyme of the first stage of flavinogenesis in the yeast Pichia guilliermondii, GTP cyclohydrolase,
in Escherichia coli cells. Genetika 1990, 26, p.614-620.
3. Liauta-Teglivets 0. et all. Molecular cloning of the GTP-cyclohydrolase structural gene RIB1 of Pichia guilliermondii involved in riboflavin biosyn-
thesis. Yeast., 1995, 11, p.945-952.

F-56
AKTYWNOŚĆ UREAZY W HODOWANYCH IN VITRO ORGANACH ŁUBINU ŻÓŁTEGO (LUPINUS LUTEUS L.)
W ASPEKCIE GŁODU CUKR0WC0WEG0

Sławomir Borek, Wiktoria Ratajczak
Zakład Fizjologii Roślin Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Podstawowym materiałem zapasowym nasion strączkowych jest białko, którego zawartość może się wahać od 20 do 45% suchej masy
nasienia. Ze względu na szczególnie wysoką zawartość białka w nasionach łubinu żółtego, występuje u tego gatunku precyzyjnie działający system
regulacji mobilizacji białek i aminokwasów w procesie kiełkowania i wzrostu siewek.

Postuluje się, że jednym z systemów regulacyjnych może być cukier kontrolujący metabolizm tkanek roślinnych poprzez m.in. ekspresję
i/lub represję licznych genów; genów procesów zarówno katabolicznych jak i anabolicznych. Odpowiedź, czy zawartość cukru w hodowanych in vitro
organach łubinu żółtego modyfikuje ich metabolizm azotowy dały oznaczenia aktywności ureazy [EC 3.5.1.5].

Aktywność ureazy oznaczano w hodowanych in vitro prcez 96 h izolowanych osiach zarodkowych, izolowanych liścieniach oraz w osiach i
liścieniach siewek łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) odmiana Ventus. Materiał hodowano na pożywce Hellera: 1. Z dodatkiem 60 mM sacharozy
(wariant odżywiony), 2. Bez dodatku cukru (wariant głodzony), 3. Przez 72 h bez dodatku cukru + 24 h w obecności sacharozy (wariant przeniesiony).
Aktywność enzymu oznaczano metodą izotopową stosując "Ć-mocznik. Źródłem enzymu był supernatant uzyskany z wirowania homogenatu w.wym.
organów roślinnych. Miarą aktywności enzymu była ilość wydzielonego "C0 2 , mierzona w liczniku firmy Beckman, wyrażona jako liczba cpm na mg
białka.

Aktywność ureazy in vitro w izolowanych osiach zarodkowych była najwyższa w wariancie głodzonym (21,5 tys.). Obecność cukru w
pożywce powodowała znaczny spadek aktywności enzymu (12,8 tys. cpm). Aktywność ureazy w osiach zarodkowych przenoszonych na cukier
wykazywała wartość pośrednią (16,5 tys. cpm). W osiach zarodkowych pochodzących z siewek aktywność enzymu wykazywała takie same tendencje
jak w izolowanych osiach ale różnice były mniej wyraźne: wariant głodzony -16,6 tys. cpm, wariant odżywiony -13,6 tys. cpm i wariant przeniesiony
- 14,7 tys. cpm. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w aktywności enzymu w izolowanych liścieniach i liścieniach otrzymanych z
siewek.

Interpretacja uzyskanych wyników może być dwojaka. Obecność cukru w pożywce powoduje jego zwiększenie w tkankach czego wynikiem
jest prawdopodobnie represja genów dla białek odpowiedzialnych za rozkład innych pozacukrowcowych metabolitów. W warunkach głodowych
następuje odblokowanie tych genów, czego wynikiem może być wzmożona synteza enzymów rozkładających związki azotowe. Większe wydzielanie
"CO2 może być również związane ze zwiększeniem aktywności istniejącego już enzymu w tkankach. Mniej wyraźne różnice w aktywności ureazy w
osiach pochodzących z siewek oraz brak różnic w liścieniach powodowane może być endogennym źródłem cukru w liścieniach.
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F-57
ROOANAZA (SIARKOTRANSFERAZA TIOSIARCZAN CYJANEK, EC 2.8.1.1) ŻABY RANA TEMPORARY.

Maria Wróbel, Jerzy Czubak
Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, Kraków.

Rodanaza (EC 2.8.1.1, siarkotransferaza tiosiarczan: cyjanek) bierze udział w beztlenowych przemianach L-cysteiny prowadzących poprzez
procesy desulfuracji i transsulfuracji do powstawania metabolicznie aktywnej zredukowanej siarki (sulfane sulfur). Aktywność tego enzymu oznaczano
w homogenatacfi wątroby, nerki, mózgu, serca i gonad samców żaby Rana temporaria. Aktywność rodanazy w wątrobie znacznie przewyższa oznaczoną
aktywność w pozostałych tkankach, co świadczy o intensywnym przekształcaniu w tym narządzie związków z puli suifane sulfur, będących donorem
siarki przenoszonej przez rodanazę Mogą one być wykorzystywane przez rodanazę do syntezy białek żefazowo-siarkowych, obficie występujących w
mitochondriach. Rodanaza jest u ssaków enzymem mitochondrialnym, natomiast w wątrobie żaby obecna jest zarówno we frakcji mitochondrialnej
jak i cytozolowej. Wysoka aktywność rodanazy w wątrobie żaby, porównywalna z wartościami charakterystycznymi dla wątrób ssaków potwierdzona
została metodą histologiczną. W preparatach wątroby żaby i myszy ilość obserwowanych w cytoplaźmie komórek ziarnistości, będących wynikiem
testu enzymatycznego była porównywalna. Wielkość tych ziarnistości odpowiadała wielkości mitochondriów, co wskazywałoby na ich tworzenie się
w tych organellach komórkowych. Otrzymano królicze przeciwciała poliklonalne dla rodanazy wołowej oraz rodanazy wyizolowanej z frakcji
mitochondrialnej homogenatu wątroby żaby. Stosując metodę immunoprecypitacji z białkiem A-Staph wykazano brak immunoreaktywności krzyżowej
między tymi białkami i otrzymanymi dla nich przeciwciałami. Masa cząsteczkowa rodanazy wyizolowanej z frakcji mitochondrialnej homogenatu
wątroby żaby, oznaczona w sączeniu molekularnym przeprowadzonym metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC), wynosiła
około 9 kDa i była znacznie mniejsza od masy cząsteczkowej rodanazy wołowej (33 kDa). Tak duża różnica masy cząsteczkowej, sugerująca występowanie
dużych różnic strukturalnych między mitochondrialnymi rodanazami z wątroby wołu i żaby, może tłumaczyć brak wspólnych determinant antygenowych.

F-58
IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA TREHALAZ Z PRĄTKÓW.
Edyta Skowron, Magdalena Bakun, Tadeusz Szumiło
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Lublin.

Trehalazy (E.C. 3.2.1.28) to enzymy hydrolizujące disacharyd trehalozę do glukozy. Enzymy te stwierdzono w wielu organizmach na różnym
szczeblu rozwoju. W drobnoustrojach (grzyby, bakterie) trehalazy uczestniczą w regulacji poziomu trehalozy gromadzonej w komórkach w odpowiedzi
na stresowe warunki środowiska (skrajne temperatury, wysychanie, wysokie stężenia soli itp.). Znane jest ochronne działanie trehalozy na błony
biologiczne. W prątkach trehaloza jest zarówno końcowym produktem syntazy trehalozy, jak i substratem w syntezie strukturalnie zróżnicowanych
acylotrehaloz ściany komórkowej.

Nasze badania wykazały obecność w prątkach dwóch enzymów rozkładających trehalozę. Działania jednego z nich (trehalazy I) było całkowicie
zależne od obecności jonów HPO; i Mg 2 t w mieszaninie reakcyjnej. Natomiast dla aktywności drugiego enzymu (trehalazy II) wymienione kofaktory
nie były niezbędne. Celem pracy było całkowite rozdzielenie obu enzymów, oczyszczenie do stanu homogenności i porównanie ich struktury oraz
właściwości fizykochemicznych i katalitycznych.

Trehalazy izolowano z komórek Mycobacterium tuberculosis H37Ra wyrosłych na podłożu syntetycznym glukozowo-glutaminianowo-mineralnym.
Komórki dezintegrowano ultradźwiękami i otrzymane ekstrakty bezkomórkowe poddano frakcjonowaniu, stosując różne metody chromatograficzne,
w tym także chromatografię powinowactwa. Aktualnie uzyskane rezultaty świadczą, że prepraty obu trehalaz są bliskie stanu jednorodności. Aktywność
trehalaz mierzono metodą redukcyjną (Somagyi) lub enzymatyczną (Dalquist), stosując oksydazę glukozy i peroksydazę obecne w zestawie firmy
Cormay.
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F-59
WPŁYW NIEKTÓRYCH INHIBITORÓW I AKTYWATORÓW ARYLSULFATAZ NA AKTYWNOŚĆ ENZYMU Z ARTEMIA
SALINA

Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Arylsulfatazy to szeroko rozpowszechnione enzymy katalizujące hydrolizę alkilowych i arylowych estrów siarczanowych. Dzielą się one na
dwie klasy ze względu na lokalizację subkomórkową. W klasie II wyróżnia się arylsulfatazy A i B. Formy te różnią się własnościami fizykochemicznymi,
immunologicznymi i podatnością na działanie specyficznych inhibitorów i aktywatorów. Celem naszej pracy było zbadanie wpływu niektórych jonów
regulujących aktywność arylsulfataz na aktywność enzymu występującego u skorupiaków Artemia salina.

Badania przeprowadzono na homogenatach wykonanych z Artemii wyklutych ze zliofilizowanych jaj. Artemie homogenizowano w 5mM
buforze Tris-HCI, pH 7.0. Homogenaty odwirowano przy 10500 g, przesączone supernatanty służyły jako źródło enzymu.

Badano wpływ następujących jonów: siarczanowych (20 mM NaHSOJ, fosforanowych (20 mM Na2HPO4), chlorkowych (20 mM NaCI) i
srebrowych (AgN03). Aktywność enzymatyczną oznaczano metodą spektrofotometryczną z użyciem 3 mM siarczanu p-nitrokatecholu jako substratu.
Białko oznaczano metodą Bradforda.

Jony siarczanowe w stężeniu 20mM tylko nieznacznie hamowały aktywność arylsulfatazy - enzym wykazywał 96% aktywności. Podobnie w
obecności jonów fosforanowych o tym samym stężeniu aktywność arylsulfatazy w homogenatach z Artemii stanowiła 86% wyjściowej aktywności.
Jony chlorkowe aktywowały enzym. W obecności tych jonów obserwowano 112% aktywności. W obecności jonów srebra enzym wykazywał tylko
32% wyjściowej aktywności.

Arylsulfatazy ssaków klasyfikowane s^ w trzy grupy różniące się wpływem inhibitorów i aktywatorów. Badania wpływu inhibitorów i
aktywatorów nie pozwalają zakwalifikować enzymu z Artemia salina do żadnej z tych klas. Wynik ten może to być również spowodowany obecnością
różnych form arylsulfataz u Artemia salina. Inhibicja przez jony srebra świadczy o obecności formy enzymu przypominającego arylsulfatazę A u
ssaków, jednak zarówno arylsulfataza A jak i B są silnie hamowane przez siarczany i fosforany, czego nie zaobserwowano w przypadku enzymu z
Artemia salina. Pod tym względem enzym przypomina arylsulfatazę bakteryjną lub ssaczą arylsulfatazę C.

F-60
MODULACYJNY EFEKT CAPTOPRILU I ENALAPRILU NA AKTYWNOŚĆ BIAŁKOWYCH KINAZ TYROZYNOWYCH
W GRANULOCYTACH OBOJĘTNOCHŁONNYCH.

B.Zieliński. E.Sewryn, T.Banaś.
Katedra i Zakład Biochemii, AM Wrocław

Captopril i enalapril (inhibitory enzymu konwertującego) mają zarówno właściwości oksydacyjne jak i antyoksydacyjne zależne od
środowiska.Część badaczy uważa, że captopril ma zdolność dezaktywacji rodnika ponadtlenkowego podobnie jak dysmutaza ponadlenkowa.. Mechanizm
aktywacji dysmutazy ponadtlenkowej jest złożony, zależny zarówno od podaży reaktywnych form tlenu (RFT), siły redukcyjnej komórki oraz innych
czynników np.rcytokinin.

Naszym celem było sprawdzenie, czy captopril i enalapril wpływa na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i angażuje w swym mechanizmie
białkowe kinazy tyrozynowe(PTK).

W badaniach in vitro granulocyty obojętnochłonne inkubowano w obecności różnych stężeń captoprilu i enalaprilu. Neutrofile pozyskiwano
z końskiej krwi obwodowej i izolowano je metodą Boyuma (Boyum A.,1968,Scand.J.CIin.Lab.lnvest.21,71-82), dysmutazę ponadtlenkową oznaczano
metodą fluorescencyjną(Segura-AgularJ.,1993, Chem.Biol.Interactions.,86,69-78) a białkowe kinazy tyrozynowe nieradoaktywną metodą przy użyciu
biotynylowanych fosfopeptydów (komercjalny zestaw Boehringer Mannheim).

Badania wykazały obniżenie aktywności kinaz tyrozynowych w przypadku dawek terapetycznych captoprilu (max. dawka 0,02 mg/ml/dodę)
i nieznaczny wzrost dla wyższych stężeńcaptoprilu oraz brak wzrostu aktywności PTK-az dla enalaprilu (max.dawka terapeutyczna. 4ug/ml/dobę).
Obserwowano spadek aktywności dysmutazowej w przypadku stężeń captoprilu przekraczających 10 razy max. dawkę terapeutyczną i brak zmian w
przypadku podobnych stężeń enalaprilu.

Nasze wcześniejsze wyniki wskazywałyby na częściowo odmienny mechanizm działania captoprilu względem enalaprilu. Wiążemy to z
obecnością grup sulfhydrylowych w captoprilu, które mogłyby chronić grupy cysteinowe obecne w centrum katalitycznym fosfataz fosfotyrozynowych
(PTP) a działających przeciwstawnie do białkowych kinaz PTK.
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F-61
IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA ENOLAZY Z KOMÓREK CANDIDA ALBICANS

Marcin Golczak1, Urszula Nawrót2, Alina Józefiak3, Irena Kustrzeba-Wójcicka4

1 IV rok Biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej - magistrant Katedry i Zakładu Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
3 Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego
4 Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Enzym szlaku glikolitycznego enolaza (E.C.4.2.1.11.) jest głównym alergenem komórek grzybów i pleśni [1,2]. Białko to jest wysoce
konserwatywne ewolucyjnie i odpowiada za immunologiczne reakcje krzyżowe pomiędzy poszczególnymi rodzajami grzybów [3]. We wcześniejszych
badaniach własnych wykazano wysoką przydatność oczyszczonej enolazy z Saccharomyces cerevisiae w diagnostyce alergii inhalacyjnej na grzyby
[4]. W niniejszej pracy przedstawiono etapy preparacji enolazy z komórek Candida albicans. W późniejszych etapach badań planuje się użycie
oczyszczonej enolazy w testach diagnozujących alergię na Candida oraz infekcje - kandidiozy. Candida albicans będąc nieszkodliwym komensalem
nabłonków człowieka, może w przypadkach obniżnia odporności pacjenta stać się uciążliwym patogenem [5].

Celem niniejszej pracy jes! opracowanie metody oczyszczania enolazy z Candida albicans oraz określenia podstawowych parametrów
fizyko-chemicznych tego enzymu.

Do izolacji enolazy posłużyły szczepy kliniczne Candida albicans hodowane na płynnym podłożu Saboraud'a z dodatkiem 2% dekstrozy.
Komórki grzybów były rozbijane mechanicznie w młynku Brown'a przy pomocy kulek szklanych o średnicy 0,48 mm. Do dalszych badań użyty został
supernatant po odwirowaniu surowego ekstraktu . Wstępna procedura oczyszczania enzymu obejmuje wysalanie siarczanem amonu w zakresie 67 -
100% nasycenia. Następnie białko poddawano kolejno chromatografii na DEAE-Sephadex A-50, CM-Sephadex C-50 i QAE-Sephadex. Uzyskany
preparat enolazy z Candida albicans był homogenny elektroforetycznie.
Pomiar aktywności enzymatycznej enolazy przeprowadzono spektrofotometrycznie mierząc absorpcję wytwarzanego produktu reakcji -
fosfoenolopirogronianu.

1. Baldo B.A., etal., Int. Archs. Allergy Immun., 86, 201-208 (1988)
2. Baldo B. A., Clin. Exp. Allergy, 25, 488-492 (1995)
3. Braitenbach M., et al„ Int. Archs. Allergy Immun., U3,114-117 (1997)
4. Nittner-Marszalska M., Bogacka E., Kustrzeba-Wójcicka I., et al., Medical Mycology, 4 , 1 , 25 (1997)
5. Sunstrom P., et al., Journal Inf. Dis., 169, 452-456, (1994)

F-62
WPŁYW ETANOLU NA AKTYWNOŚĆ AMINOACYLO-tRNA SYNTETAZ WĄTROBY I MÓZGU SZCZURA

Kazimierz Pasternak
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Intensywność procesu biosyntezy białka jest zależna od wielu czynników. Wśród nich ważną rolę odgrywa aktywność aminoacylo-tRNA
syntetaz. Enzymy te biorą udział w procesie aktywacji aminokwasów, które dopiero w formie aminoacylo-tRNA mogą być wykorzystane w translacji.
Aktywność aminoacylo-tRNA syntetaz zmienia się w stanach fizjologicznych i patologicznych oraz zależy od intensywności metabolicznej i rodzaju
tkanki. Na zmianę aktywności aminoacylo-tRNA syntetaz mogą wpływać również niektóre związki chemiczne wśród których dość powszechnie
używanym przez ludzi jest etanol. Działanie etanolu może być stymulujące lub toksyczne, co wiąże się głównie z dawką i czasem spożycia. Etanol
działa na wiele procesów metabolicznych. Jednym ze skutków jego działania jest wyniszczenie organizmu. Podjęto więc badania mające na celu
wyjaśnienie w jaki stopniu etanol wpływa na aktywność aminoacylo-tRNA syntetaz tak ważnych enzymów w procesie biosyntezy białka.

Badania przeprowadzono na szczurach rasy Wistar. Zwierzęta podzielono na grupy które liczyły po dziesięć osobników. Szczury otrzymywały
etanol w wodzie do picia. Pierwsza grupa otrzymywała 5% etanol, druga 10 % a trzecia 20%. Czwarta grupa szczurów była kontrolną i otrzymywała
wodę destylowaną i dejonizowaną. Zwierzęta wszystkich grup, w okresie doświadczenia, były jednakowo żywione karmą LSM i pojone ad libitum. Po
okresie sześciu tygodni szczury usypiano ketaminą. Do dalszych badań pobierano wątrobę i mózg. Tkanki homogenizowano stosując potrójną
objętość buforu 0,1 M Tris-HCI, pH=7,4, który zawierał 0,35 M sacharozy, 0,06 M KCI, 0,01 M MgCI2, 2,5 mM p-merkaptoetanolu, 5% glicerolu.
Uzyskany homogenat wirowano przy 5000 x g celem pozbycia się resztek tkankowych , a następnie przez 45 minut przy 105 000 x g. Uzyskany
cytosol poddawano frakcjonowaniu na drodze wysalania siarczanem amonu. Uzyskaną frakcję białkową, w zakresie 40-70% nasycenia siarczanu
amonu, poddawano dializie, oznaczano białko metodą Bradforda i stosowano do badania aktywności aminoacylo-tRNA syntetaz. Konieczny do prób
aminoacylacji tRNA otrzymywano na drodze ekstrakcji fenolowej według Seina i Zubay'a. Aktywność aminoacylo-tRNA syntetaz badano in vitro
stosując mieszaninę inkubacyjną o stałym składzie: 100 mM bufor Tris-HCI pH=7,5,10 mM MgCI2, !0 mM KCI, 10 mM ATP, 0,4 mM dithiothreitol,
0,1 mM PMSF, 18,5 kBq radioaktywnego aminokwasu, 3 ODU tRNA oraz 50 mg białka enzymatycznego. Badania aktywności preparatów aminoacylo-
tRNA syntetaz przeprowadzono dla 10 aminokwasów. Aktywność mierzono w pikomolach związanego aminokwasu na mikrogram białka
enzymatycznego.

Stwierdzono, że etanol ma wpływ na aktywność aminoacyl-tRNA syntetaz. Wpływ ten był zależny od wielkości przyjmowanej dawki etanolu
przez zwierzęta. Etanol podawany w stężeniu 5% zwiększał w niewielkim stopniu aktywność badanych aminoacylo-tRNA syntetaz, natomiast w
wyższych stężeniach powodował spadek ich aktywności w porównaniu do kontrolnych. Wpływ etanolu był również zależny od rodzaju tkanki i
badanych aminoacylo-tRNA syntetaz.
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F-63
PROSTE ROZWIĄZANIE RÓWNAŃ KINETYCZNYCH REAKCJI KATALIZOWANYCH PRZEZ DEHYDROGENAZĘ
MLECZANOWĄ

Marian Kuczek, Magdalena Czyż, Kornel Nowak.
Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, Opole 42-052

Szybkość reakcji katalizowanej dehydrogenazą mleczanową, oraz reakcji z nią sprzężonych zazwyczaj oznacza się przez pomiar absorbancji
światła przy 340 nm. Absorbancja ta jest wprost proporcjonalna do stężenia zredukowanego NADH. Reakcje takie wykazują tzw. efekty początkowe.
Jakkolwiek łatwo można wytłumaczyć efekt początkowy, zwany fazą opóźnienia reakcji, tak dla wyjaśnienia początkowego wzrostu a następnie
spadku absorbancji przy 340 nm, przyjęty został, bardzo zawiły układ reakcji równoległych i następczych. Zrozwiązania układu równań kinetycznych
proponowanego schematu reakcji wynika, żeLDH katalizuje reakcję oscylacyjną [1-3].

Biorąc pod uwagę to, że ani dla reakcji katalizowanej przez LDH, ani dla reakcji sprzężonej, katalizowanej przez kinazę pirogronianową i LDH;
nie udało się nam zarejestrować oscylacji absorbancji przy 340 nm, przeprowadziliśmy analizę zgodności danych doświadczalnych całego przebiegu
reakcji z równaniami kinetycznymi reakcji następczych (1 - 3). Dla reakcji pirogronianu w stężeniu znacznie mniejszym od Km przyjęto następstwo
reakcji pierwszego i drugiego rzędu, oraz uwzględniono zerowego rzędu, niezależną od pirogronianu, reakcję utlenienia NADH tlenem z powietrza. Dla
reakcji pirogronianu w stężeniu większym od Km przyjęto następstwo reakcji typu Michaelis - Menten i drugiego rzędu. Dla obydwu schematów
reakcji otrzymaliśmy zgodność przebiegu krzywych równań kinetycznych reakcji zdanymi doświadczalnymi z dokładnością równą dokładności pomiaru
(czterech cyfr dla absorbancji). Otrzymanie takiej zgodności możliwe jest po przyjęciu założenia, że stężenie początkowe NAD jest większe od 0 i że
Km względem pirogronianu jest około dziesięciokrotnie mniejsze od powszechnie przyjmowanego dla LDH H4. Takie same wyniki otrzymano z
rozwiązania numerycznego jak i z obliczonej funkcji czyli z rozwiązania analitycznego poniżej przedstawionego układu równań:

2)

3)

da -Vma , , da ,
— = lub — = -k.a
dt Km+a dt

^ - = i2W0)-a
dt

1. Burgner J. W. II and Ray W. J. Jr (1984) Biochemistry 3626-3635.
2. Burgner J. W. li and Ray W. J. Jr (1984) Biochemistry 3636-3648.
3. Goldshtein B. N. and Ivanova A. N. (1988) Mol. Biol. Mosk. 22,1381-1392.

Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

F-64
WPŁYW POLIAMIN NA TRANSFERAZĘ GLUTATIONOWĄ Z HEPATOCYTÓW WĄTROBY SZCZURA HODOWANYCH
W RÓŻNYCH WARUNKACH TLENOWYCH.

Jacek Sawicki i Sebastiano Colombato1

Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie, 1Dipartimento di Medicine & Oncologia Sperimentale, Sezione di Biochimica,
Universita di Torino, Włochy.

Poliaminy, spermina, spermidyna i putrescyna powstające w wyniku przemian ornityny biorą udział w wielu procesach fizjologicznych,
wynikiem których jest proliferacja i wzrost komórek. Specyficzna budowa chemiczna tych związków umożliwia im wpływanie na biosyntezę białek
oraz regulację aktywności wielu enzymów.

W obecnej pracy badaliśmy wpływ poliamin na aktywność transferazy glutationowej (GST, EC.2.5.1.18), enzymu II fazy biotransformacji
odpowiadającego za reakcje sprzęgania związków elektrofilowych z glutationem. Badania były prowadzone na głównej formie enzymu wyizolowanej
metodą chromatografii jonowymiennej z cytozolu hepatocytów wątroby szczura. Komórki hodowano w różnym czasie (48 i 72 godz.) i w różnych
warunkach tlenowych odpowiadających różnym strefom gronka wątrobowego (strefa 1 - periportal, 2 1 % tlenu; strefa 3 - perivenous, 5% tlenu).
Aktywność GST oznaczano wg. Habig i wsp. (Biochem. Pharmacol., 34, 3891,1985).

Wykazano istotne różnice w aktywności transferazy glutationowej w hepatocytach hodowanych w różnych warunkach tlenowych w porównaniu
do aktywności enzymu izolowanego z wątroby. Stwierdzono różny wpływ poliamin na aktywność GST w zależności od utlenowania środowiska i tak:
w obecności wysokiego stężenia tlenu związki te hamowały aktywność enzymu (w porównaniu do aktywności enzymu izolowanego z wątroby),
natomiast w obecności niskiego stężenia tlenu aktywowały.

Uzyskane wyniki wskazują na lokalizację transferazy glutationowej głównie w strefie żyły wrotnej oraz na istotne znaczenie poliamin dla
efektywności działania tego enzymu.
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F-65
SPEKTROFLUORYMETRYCZNA OCENA INTERAKCJI KALMODULINY Z CA2ł-ATPAZA WYIZOLOWANĄ Z KORY,
MÓŻDŻKU I HIPOKAMPA SZCZURA.

Ewa Gromadzińska1, Ludmiła Żylińska1, Lilia Lachowicz1 i Bogdan Walkowiak2

Zakład Biochemii1, Zakład Biofizyki2, Akademia Medyczna, Łódź

Wstęp: W ośrodkowym układzie nerwowym jony wapnia z jednej strony pełnią główną rolę w procesach sygnalizacji komórkowej, z drugiej
zaś nadmierne ich stężenie prowadzi do śmierci komórki (1). Plazmatyczna Ca2ł-ATPaza stanowi jeden z kluczowych elementów błonowego systemu
regulującego wewnątrzkomórkowe stężenie jonów Ca2t, zaś najważniejszym fizjologicznym regulatorem pompy wapniowej jest kalmodulina. Związanie
kompleksu Ca27CaM z Ca2ł-ATPazą powoduje wzrost Vmax enzymu oraz znacznie zwiększa jego powinowactwo do wapnia (2). Pompa wapniowa
kodowana jest przez 4 geny, a wskutek alternatywnego splicingu może powstać około 30 transkryptów (3). Nasze wstępne badania wykazały, że w
enzymie izolowanym z poszczególnych obszarów mózgowia występuje zróżnicowany skład poszczególnych izoform. Celem pracy była ocena wiązania
kalmoduliny z enzymem izolowanym z błon synaptosomalnych kory, móżdżku i hipokampa szczura.

Materiał i metody: Ca2t-ATPazę z błon synaptosomalnych hipokampa, móżdżku i kory szczura oczyszczano na CaM-Agarozie (4). Znakowanie
kalmoduliny fluoroforem Texas-Red prowadzono w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCI, pH =7.4, 50 nM CaM i 100 nM Texas-Red, a następnie
kalmodulinę oczyszczano na kolumnie Sefadex G-25. Wydajność znakowania wynosiła 90-95%. Wykonano badania obejmujące 6 stężeń enzymu
izolowanego z trzech obszarów (5 nM, 10 nM, 15 nM, 20 nM, 25 nM, 30 nM) oraz 3 stężenia kalmoduliny (24 nM, 48 nM, 72 nM). Zależności badane
były w temperaturze 24 °C i 37 °C. Monitorowanie wiązania znakowanej CaM do Ca2ł-ATPazy prowadzono obserwując zanik fluorescencji (pobudzanie
w X=550 nm i emisja w fc= 602 nm). Jako kontrolę przyjęto intensywność fluorescencji znakowanej kalmoduliny w buforze.

Wyniki: W zastosowanych warunkach zanik fluorescencji będącej miarą wiązania kalmoduliny do enzymu nie zależał od temperatury. Wraz
ze wzrostem stężenia enzymu przy stałym stężeniu kalmoduliny obserwowano wprost proporcjonalny sygnał wiązania. Prawidłowość ta występowała
dla Ca2ł-ATPazy z trzech badanych regionów mózgowia szczura. Największy sygnał uzyskano dla 30 nM Ca2ł-ATPazy i 48 nM CaM. W takich
warunkach największy zanik fluorescencji występował dla enzymu z kory i hipokampa, natomiast o 20% niższy był dla enzymu z móżdżku.

Dyskusja: Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanym układzie eksperymentalnym Ca2ł-ATPaza z kory i hipokampa szczura wykazuje
większe powinowactwo do kalmoduliny niż enzym z móżdżku. Wysoki stopień jej wiązania może sugerować większy udział CaM w regulacji enzymu
w tych obszarach. Różnice te mogą być związane z odmiennym składem izoform pompy wapniowej w poszczególnych regionach mózgowia szczura,
wykazujących inną wrażliwość na mechanizmy regulacyjne.

Praca finansowana w ramach grantu KBN 4P05A00209

1. Biessels G, Gispen W H (1996) Life Sci., 59, 379
2. Carafoli E (1994) FASEB J. 8, 993
3. Stauffer T P, Guerini D, Carafoli E (1995) J. Biol. Chem. 270,12184
4. Żylińska L, Lachowicz L, Gromadzińska E (1998) Cell. Mol.Biol.Lett (in press)

F-66
REGULACJA TRANSFERAZY GLUTATIONOWEJ PRZEZ LEKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM SEROTONINY W MÓZGU

Jacek Sawicki i Magdalena Kuźma i Anna Barańczyk-Kuźma
Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1.

Transferaza glutationowa (GST, EC 2.5.1.18), enzym drugiej fazy biotransformacji, poza unieczynnianiem toksycznych związków elektrofilowych
przez sprzęganie z glutationem, pełni ważną rolę w komórce jako białko wiążące i transportujące różnego typu związki chemiczne. Do związków tych
należą między innymi bilirubina, hem, niektóre neurotransmitery, a także leki. Przyłączenie związku chemicznego do transferazy glutationowej może
powodować jej inaktywację, a tym samym osłabiać tworzoną przez ten enzym barierę ochronną. Z drugiej strony, związanie związku chemicznego
przez enzym może prowadzić do obniżenia jego stężenia, a w efekcie osłabienia skuteczności działania.

W poprzedniej pracy badaliśmy wpływ serotoniny, neurotransmitera kontrolującego temperaturę ciała, czucie, sen a także nastrój (spadek
poziomu serotoniny powoduje depresję, lub agresję), jej prekursorów i metabolitów na aktywność transferazy glutationowej z mózgu.

W obecnej pracy badaliśmy wpływ leków działających na OUN poprzez regulację poziomu serotoniny. Badaliśmy wpływ inhibitorów MAO A
(Moclobemid), MAO B (Selegilina), leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny (Amitryptylina, Noksyptylina, Tianeptyna, Paroksetyna, Fluoksetyna)
oraz leków blokujących receptory serotoninowe (Mianseryna, Sulpiryd, Chlorprotiksen).

Stwierdziliśmy, że w zależności od budowy chemicznej leki te mogą być wiązane przez transferazę glutationowa oraz hamować jej aktywność
specyficzną, co być może jest jedną z przyczyn ich nieporządanego (ubocznego) działania.
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F-67
KINAZA KAZEINOWA 2 Z TRICHOSPORON CUTANEUM FOSFORYLUJE BIAŁKA P DUŻEJ PODJEDNOSTKI
RYBOSOMOWEJ ORAZ BIAŁKO 19KDA PODJEDNOSTKI 40S.

Iwona Wojda, Małgorzata Cytryńska, Magdalena Frajnt i Teresa Jakubowicz
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 19.

Z liczby ponad 70 indywidualnych białek rybosomowych intensywnej fosforylacji in vivo i in vitro ulega tylko kilka. Należą do nich białka P
dużej podjednostki rybosomowej i białko S6 podjednostki 40S (u Saccharomyces cerevisiae S,„). Wiele danych wskazuje, że kinazy zaangażowane w
fosforyiację białek rybosomowych są zasocjowane z rybosomami pozostając w ten sposób w bliskim sąsiedztwie swoich naturalnych substratów.

W pracy przedstawiono badania dotyczące fosforylacji białek rybosomowych przez kinazę kazeinową 2 izolowaną z rybosomów Trichospo-
ron cutaneum.

Wykazano, że otrzymany enzym katalizuje fosforyiację białek 13kDa i 38kDa podjednostki rybosomowej 60S, a także białko19kDa małej
podjednostki rybosomowej. Fosforylacja tych białek jest hamowana przez heparynę (Vg/ml), stymulowana przez sperminę, a GTP w równym
stopniu co ATP może być donorem reszt fosforanowych.
Gdy jako substratu fosforylacji użyto rybosomów Saccharomyces cerevisiae zaobserwowano głównie fosforyiację białek 13kDa i 38kDa, a fosforylacja
białka 19kDa zachodziła w niewielkim stopniu. Należy tutaj podkreślić, że fosforylacja białka 19kDa w rybosomach X cutaneum jest również obserwowana
in vivo.

Uzyskane dane wskazują, że fosforylacyjna modyfikacja białkal 9kDa małej podjednostki rybosomowej jest jedną z cech różniących rybosomy
7! cutaneum od rybosomów S. cerevisiae.

Niezbędne są dalsze badania w celu poznania znaczenia fosforylacji białka 19kDa w regulacji aktywności translacyjnej rybosomów Trichos-
poron cutaneum.

F-68
FIZJOLOGICZNA ROLA SSACZEJ, PŁUCNEJ FRUKT0Z0(1,6)BISF0SFATAZY - STRUKTURA I-RZĘDOWA
I WŁAŚCIWOŚCI KINETYCZNE ENZYMU

Tomasz Duda, Dariusz Rakus, Krzysztof Skałecki i Andrzej Dżugaj
Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Wrocławski, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

Fruktozo(1,6)bisfosfataza [EC 3.1.3.11][FBPaza] została wyizolowana z płuc wołu (Sus scrota scrota) do elektroforetycznie homogennej
postaci zgodnie z metodą opisaną dla FBPazy z wątroby człowieka (Dżugaj i Kochman (1980) Biochim. Biophys. Acta 614, 407-412). Enzym z płuc
wołu i świni - w przeciwieństwie do FBPazy mięśniowej i wątrobowej - jest słabo hamowany przez substrat; Ks wynosi 1,4 jxM dla FBPazy z płuc wołu
i 1,2 pM dla enzymu ze świni. Km jest równe 1,6 nM i 2,6 \xM odpowiednio dla wołu i świni. Stałe hamowania przez fruktozo(2,6)bisfosforan
[F(2,6)P2J - fizjologiczny inhibitor FBPazy wynoszą 180 nM dla wołu i 130 nM dla świni. Do obliczenia Km , K]s oraz K, zastosowano metodę integracyj-
ną (Skałecki et al (1995) Biochem. J. 310,1029-1035). Enzym z płuc - podobnie jak inne izoenzymy FBPazy ssaków - jest hamowany allosterycznie
przez AMR l 0 5 dla enzymu wyizolowanego z płuc wołu wynosi 14 nM, a dla enzymu z płuc świni 7 nM; współczynniki Hilla (h) wynoszą odpowiednio
2,0 i 2,9. Oba inhibitory: AMP i F(2,6)P2 działają na FBPazy z płuc synergistycznie. K( dla F(2,6)P2 wyznaczone w obecności AMP (o stężeniu równym
l 0 5 ) wynoszą: 69 nM dla enzymu wołowego i 16 nM dla FBPazy z płuc świni. FBPaza płucna, wymaga dla swojej aktywności jonów magnezów. Ka
wynoszą odpowiednio 0,31 mM (h = 2,1) i 0,30 mM (h = 2,0) dla enzymu z płuc wołu i świni. W trakcie badań kinetycznych zmierzono także inhibicję
obu płucnych FBPaz przez NAD i GMP. Oba związki hamują allosterycznie FBPazę płucną; l a 5 dla inhibicji przez NAD enzymu z wołu wynosi 8,0 mM (h
= 2,9) i 5,7 mM (h = 3,2) dla FBPazy ze świni. Stała inhibitorowa dla GMP dla enzymu z płuc wołu wynosi 0,94 mM (h = 1,86).

Właściwości płucnych FBPaz są zbliżone do FBPazy z wątroby - prawdopodobnie w obu tkankach występują te same izoenzymy. Przeprowa-
dzony immunobloting oczyszczonych enzymów FBPazy (zastosowano poliklonalne przeciwciała przeciw ludzkiej, wątrobowej FBPazie) potwierdził
występowanie tych samych izoenzymów w wątrobie i płucach. Ponadto, wyznaczona przez nas l-rzędowa struktura enzymu z płuc wykazuje wysoką
homologię - także w domenie wiążącej nukleotydy - do znanych sekwencji enzymów wątrobowych.

W wątrobie, FBPaza reguluje glukoneogenezę, w płucach szlak ten jest nieobecny (lub rola jego jest znikoma). Wydaje się, że w płucach
dorosłych ssaków FBPaza bierze udział w syntezie NADPH, dostarczając substratu dla dehydrogenazy glukozo(6)fosforanu. FBPaza przyczyniając się
do wzrostu stężenia NADPH, uczeestniczyłaby w ochronie płuc przed toksycznym działaniem tlenu oraz w metabolizmie acetonu i poliamin.

Oznaczenia aktywności kluczowych enzymów przemian węglowodanowych w płucach oraz enzymów antyoksydacyjnych stanowią uzupeł-
nienie powyższych badań.
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G-01
EKSPRESJA GENÓW KODUJĄCYCH GLIKOPROTEINY WIRUSOWE W SYSTEMACH HETEROLOGICZNYCH

Bogusław Szewczyk
Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii UG-AMG, ul.Kładki 24, 80-822 GDAŃSK

Większość białek znajdujących się w zewnętrznej powłoce wirionów to glikoproteiny. Ponieważ są to składniki odpowiedzialne nie tylko za
wnikanie do komórki i uwalnianie wirusów potomnych, ale również za oddziaływanie cząstki wirusowej z układem immunologicznym gospodarza,
dlatego glikoproteiny wirusowe są bardzo intensywnie badane na poziomie molekularnym. Często takie badania są możliwe jedynie po wprowadzeniu
genu kodującego glikoproteinę wirusa zwierzęcego do heterologicznego systemu ekspresyjnego. Najprostszy system ekspresji obcych genów przy
użyciu bakterii nie może być stosowany ponieważ w komórkach bakteryjnych nie zachodzi glikozylacja łańcuchów peptydowych. System drożdżowy
jest również rzadko stosowany do ekspresji genów kodujących glikoproteiny gdyż w drożdżach glikozylacja jest prymitywna i rożni się znacznie
złożonością od glikozylacji w komórkach zwierząt wyższych. Najczęściej ekspresję genów glikoprotein wirusów zwierzęcych uzyskuje się w komórkach
ssaczych lub w komórkach owadzich. Ekspresja w komórkach ssaczych prowadzi do najbardziej wiernego odtworzenia struktur łańcuchów glikanowych
w glikoproteinach wirusów zwierzęcych. Wielką wadą tego systemu jest niski poziom syntezy glikoprotein. Najszerzej stosowanym wektorem do
ekspresji genów w komórkach ssaczych jest wirus waksinia. Wirus ten jest łatwy do namnożenia, wprowadzenie obcych genów jest stosunkowo
proste i ze względu na wielkość genomu waksinia można wprowadzać tam duże odcinki obcego DNA. W komórkach owadzich glikozylacja jest bardzo
podobna do glikozylacji w komórkach ssaczych. Są jednak nieznaczne różnice, między innymi nie jest włączany kwas neuraminowy. Najczęściej
stosowanym wektorem do ekspresji obcych genów jest bakulowirus AcNPV, który w warunkach naturalnych atakuje gąsienice motyli nocnych.
Główną zaletą systemu bakulowirusowego jest bardzo wysoki poziom ekspresji obcych genów.

G-02
REGULACYJNA ROLA GDPMan W BIOSYNTEZIE GLIKOKONIUGATÓW

Joanna Kruszewska, Anna Janik, Urszula Lenart, Grażyna Palamarczvk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Informacje otrzymane klasycznymi metodami biochemicznymi pozwoliły na odtworzenie kolejnych etapów w procesie biosyntezy
glikokoniugatów. Jednakże dopiero zastosowanie genetyki klasycznej i molekularnej, poczynając od otrzymania mutantów zaburzonych w kolejnych
etapach glikozylacji, pozwoliło na badanie mechanizmów regulacyjnych w biosyntezie glikokonugatów. Niektóre z nich zostaną omówione w niniejszym
wykładzie.

W komórkach eukariontów GDPMan jest donorem reszt cukrowych części korowej N-glikoprotein. U grzybów tworzy ponadto zewnętrzne
łańcuchy cukrowe a także wchodzi w skład części oligosacharydowej (do 5-ciu reszt Man) związanej wiązaniem O-glikozydowym z białkiem. Opublikowane
ostatnio wyniki prac eksperymentalnych, w tym również pochodzących z naszej pracowni, wskazują, że poziom GDPMan w komórce jest jednym z
czynników regulujących zajście kolejnych etapów glikozylacji. Końcowa reakcja w biosyntezie GDPMan to przeniesienie przez guanylotransferazę (EC
2.7.7.13), kodowaną w drożdżach przez gen MPG1, a-D-mannozo-1-fosforanu na GTP. Ekspresja genu MPG1, alternatywnie nazwanego PSA1, na
plazmidzie wielokopijnym , w komórkach mutanta drożdży algi (asparagine linked glycosylation mutant) powoduje supresję termowrażliwości
mutanta spowodowaną defektem w aktywności p-1-mannozylotransferazy, przenoszącej mannozę na DolichyloPPGIcNaa, w reakcji syntezy lipidowo
związanego oligosacharydu (Benton et al. 1996, Shimma et al. 1997). Mechanizm supresji nie jest jak dotąd znany. Można jednak sobie wyobrazić, że
podniesiony poziom GDPMan „wystarcza" aby zmutowana transferaza (Alg1-p) mogła zsyntetyzować DolPPGIcNac2Man w ilości wystarczającej do
powstania kompletnego DolPPGIcNac2Man9Glc3 będącego donorem reszt cukrowych w reakcji syntezy N-glikanów.

Wykazano ponadto ( Shimma et al. 1997), że defekt w syntezie GTP, prowadzi przede wszystkim do obniżenia poziomu GDPMan wewnątrz
aparatu Golgiego, gdzie zachodzą reakcje syntezy zewnętrznych łańuchów cukrowych wysoko-mannanowych glikoprotein grzybów. Efekt ten jest
kompensowany poprzez ekspresję genu kodującego guanylotransferazę odpowiedzialną za syntezę GDPMan.

Równolegle, prace naszego zespołu (Kruszewska et al. 1997) pozwoliły na sklonowanie c-DNA z Trichodema reesei kodującego
guanylotransferazę. Otrzymany fragment c-DNA komplementował termowrażliwą mutację drożdżowego genu dpm1, kodującego syntazę
dolichylofosfomannozy (MPD), będącej substratem w reakcjach syntezy N-glikoprotein , O-glikanów grzybów a także w syntezie kotwicy
fośfatydyloinozytolowej odpowiedzialnej za kotwiczenie niektórych białek w błonach komórkowych.. Porównanie powinowactwa enzymu, ze szczepu
dzikiego, do GDPMan z analogicznymi danymi dla komórek transformanta wskazuje na 6-cio krotne obniżenie warości Km w komórkach
transformowanych. Jednocześnie charakterystyka mutantów Aspergillus nidulans zaburzonych w sekrecji białek wskazuje na obniżenie poziomu
aktywności MPD-syntazy, któremu towarzyszy wzrost powinowactwa enzymu do GDPMan (U. Lenart dane niepublikowane). Jedna z możliwych
interpretacji otrzymanych wyników to przyjęcie założenia, że poziom syntezy niektórych intermediatów w reakcjach glikozylacji może być regulowany
poprzez zmiany powinowactwa mannozylo-transferaz w stosunku do GDPMan.

Benton BK, Plump SD, Roos J, Lennarz WJ, Cross FR (1996) Curr Genet 29;106-113
Kruszewska J, Saloheimo M, Penttila, M and Palamarczyk G, (1997), TRICEL 97, P-45, August 28-30-th, Ghent, Belgium
Shimma Y, Nishikawa, bin Kassim B, Eto A, Jigami Y (1997). Mol Gen Genet 256:469-480
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G-03
SKŁADNIK CUKROWY IMMUNOGLOBULIN

Hubert Krotkiewski
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Ponad 90% poznanych i opisanych dotychczas białek jest glikozylowanych, określa się je jako glikoproteiny. Komponenta cukrowa glikoprotein
to łańcuchy oligo- lub polisacharydowe, zawierające nawet do ok. 70 reszt monocukrowych; z drugiej strony znane są przypadki, kiedy do polipeptydu
glikoproteiny jest przyłączony tylko jeden monocukier. Cukry są związane z polipeptydem na dwa sposoby: 1° - wiązaniem 0-glikozydowym (najczęściej
jest to układ strukturalny GalNAc-Ser/Thr) oraz 2° - wiązaniem N-glikozydowym (dotychczas opisano tylko jeden układ: GIcNAc-Asn).

Immunoglobuliny są też glikoproteinami. W cząsteczkach wszystkich pięciu klas immunoglobulin: IgM, IgG, IgA, IgD, IgE stwierdzono
obecność łańcuchów cukrowych o różnej budowie i w różnych ilościach (od kilku do kilkunastu procent wagowych). W immunoglobulinach stwierdza
się obecność łańcuchów N-glikozydowych, w cząsteczkach ludzkiej IgA występują również oligosacharydy O-glikozydowe. Najlepiej poznana jest
glikozylacja immunoglobuliny G, w której występuje konserwatywne miejsce N-glikozylacji w regionie CH2 obu łańcuchów ciężkich (Asn-297);
konserwatyzm ten przejawia się również w występowaniu wspomnianych tu oligosacharydów zarówno w IgG ludzkich, jak i mysich, króliczych czy
wołowych. W regionie Fab monoklonalnych przeciwciał klasy IgG znaleziono cukry w ok. 30% przypadków. Tak jak w każdej glikoproteinie łańcuchy
cukrowe immunoglobulin wpływają na pewne właściwości fizyko-chemiczne tych cząsteczek, tzn. rozpuszczalność, oporność na denaturację termiczną,
oporność na działanie proteaz, konformację w roztworze. W przypadku immunoglobulin, które pełnią w organizmie rolę przeciwciał skierowanych
przeciwko zdefiniowanym antygenom, stwierdzono również wpływ obecności łańcuchów cukrowych na pewne właściwości efektorowe, np. aktywację
komplementu, cytotoksyczność komórkową zależną od przeciwciała (ADCC), siłę wiązania antygenu. Stwierdzono, że na wiązanie antygenu ma
wpływ obecność oligosacharydów w regionie Fab przeciwciała. Stosując metodę ukierunkowanej mutacji punktowej uzyskano przeciwciała o takiej
samej specyficzności, zawierające oraz nie zawierające oligosacharydów N-glikozydowych w obszarze bezpośrednio odpowiedzialnym za wiązanie
antygenu (obszar CDR). Okazuje się, że obecność takich oligosacharydów może zarówno zwiększać jak i zmniejszać siłę wiązania antygenu - w
indywidualnym przypadku zależy to od antygenu, na który dane przeciwciało jest skierowane oraz od klasy tego przeciwciała.

W ostatnich latach zintensyfikowały się prace dotyczące diagnostyki chorób, w tym nowotworowych, poprzez dokładną analizę komponenty
cukrowej glikoprotein. W literaturze dobrze opisano już glikozylację transferyny surowiczej w syndromieobniżonej glikozylacji białek (CDG) oraz
glikozylację IgG w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RA). W tym ostatnim przypadku stwierdzono bardzo ciekawą zależność: cząsteczki IgG,
zawierające defektywne na skutek choroby łańcuchy N-glikozydowe, mają zdolność do aktywacji komplementu. Znaczyłoby to, że patologiczne
immunoglobuliny mogą mieć korzystne działanie fizjologiczne w organizmie. Szczegółowa analiza komponenty cukrowej immunoglobulin jest
wynikiem zarówno rosnących potrzeb klinicznych jak i systematycznego polepszania się czułości i specyficzności metod analizy związków cukrowych.

G-04
GLIKOPROTEINOWE LIGANDY SELEKTYN

Iwona Żak, Ewelina Lewandowska
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Selektyny to rodzina błonowych, lektynowych receptorów adhezyjnych, którymi są: selektyna-L (leukocytarna), selektyna-P. (z płytek i
endotelium) i selektyna-E (leukocytarna). Wszystkie selektyny mogą pośredniczyć w nieciągłych interakcjach komórka-komórka, które mają miejsce
podczas toczenia się leukocytów po endotelium. Każda selektyna może uczestniczyć w tym procesie bezpośrednio i niezależnie, promując diapedezę
leukocytów, np. do miejsc zapalenia.

Ugandami rozpoznawanymi przez wszystkie selektyny są terminalne sjalozylowane i fukozylowane reszty laktozoaminoglikanowe zawierające
determinanty sjalo-Le(x). Oligosacharydy te są „dźwigane" przez glikoproteiny i glikolipidy błonowe leukocytów i komórek endotelialnych. Terminalne
determinanty antygenowe sjalo-Le(x) powszechnie występują w różnych białkach błonowych, jak również w rozpuszczalnych glikoproteinach
surowiczych. Jednak niewiele z nich spełnia wszystkie kryteria dla prawdziwego liganda selektyny.

Neutrofilowy ligand glikoproteinowy selektyny-P (PSGL-1) posiada wysokie powinowactwo wiązania i specyficzne działanie biologiczne.
Wynika to, nie tylko z obecności determinanty sjalo-Le(x) na mucynowych oligosacharydach , ale również z obecności reszty siarczanowanej tyrozyny
w łańcuchu polipeptydowym.

Endotelialnymi ligandami dla selektyny-L są glikoproteiny typu mucynowego (GlyCAM-1, CD34, gp200, MAd-CAM-1), których O-glikany
muszą być dodatkowo siarczanowane. GlyCAM-1 jest jednak glikoproteiną wydzielniczą, dlatego sugeruje się, że może spełniać inne funkcje, m.in.
antyadhezyjne. Z drugiej strony, wykazano, że rozpuszczalne GlyCAM-1 aktywują p2-integryny.

Należy podkreślić, że ligandami rozpoznawanymi przez selektynę-L i selektynę-P mogą być również strukturalnie odmienne węglowodany,
mianowicie glikozoaminoglikany siarczanu heparanu. Okazało się, że ich miejsce wiązania w selektynach ściśle odpowiada temu dla ligandów typu
sjalozylowanych mucyn, w obrębie wapnio-zależnego modułu lektynowego. Natomiast z miejscami wapnio-niezależnymi tych selektyn mogą wiązać
się anionowe fosfolipidy, które stabilizują lektynowe wapnio-zależne interakcje.

Leukocytarny ligand selektyny-E (ESL-1) jest glikoproteiną, która zawiera jedynie same N-glikany laktozoaminowe „dekorowane"
determinantami sjalo-Le(x). Właśnie te jednostki oligosacharydowe są odpowiedzialne za wysokie powinowactwo selektyny-E do liganda. Genetycznie
regulowana ekspresja specyficznej ąlfa-1.3-fukozylotransferazy VII w określonych komórkach determinuje syntezę węglowodanowych determinant
na Ugandach dla selektyny-E. ESL-1 wykazuje wysoką homologię sekwencji aminokwasowej z kurzym receptorem czynnika wzrostowego fibroblastów
i jest prawie identyczny z wcześniej wykrytym markerem rejonu medial aparatu Golgiego. Jednak, selektyna-E wiąże się również z wysokim
powinowactwem do pewnych sjalozylowanych i polifukozylowanych N-glikanów pochodzących z neutrofili, całkowicie niezależnie od tego, czy są
one przytwierdzone do rdzenia polipeptydowego, czy nie. Dotychczas nie znaleziono oligosacharydów, które byłyby charakterystyczne tylko dla
ligandów selektyn, bardziej charakterystyczne dla nich wydają się być dodatkowe modyfikacje, którym podlegają niektóre oligosacharydy, oraz
aminokwas łańcucha polipeptydowego.

Wydaje się, że funkcjonalnie zmienny profil oligosacharydów glikoprotein, będących ligandami dla selektyn na powierzchni kompetentnych
komórek może sprawiać, że interakcje z jednymi selektynami mogą być promowane, a z innymi eliminowane.
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G-05
SIARCZANOWANE GLIKOPROTEINY - BIOSYNTEZA i UDZIAł w REGULACJI PRZEMIAN

Jadwiga Gniot-Szulżycka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Biologii
Ogólnej i Molekularnej, Zakład Biochemii, Torurt, ul. Gagarina 7/9.

W zapisie genetycznym o strukturze I rzędowej większości białek zawartra jest również informacja o możliwościach kowalencyjnej
modyfikacji ich poprzez glikozylację, wynikiem której jest przeobrażenie strukt-uralno-funkcjonalne białka i nadanie mu specyficzności gatunkowej,
międzyosobniczej, narządowej. Dobrym przykładem nabrania określonych specyficzności są glikoproteiny typu mucyn w których procentowy
udział komponenty cukrowcowej waha się w granicach 80 - 90 %. Komponentę białkową mucyn ( 1 0 - 20 % ), ce-chuje wysoki konserwatyzm
budowy, a proces usiarczanowania czyni odpornymi na działanie proteaz.

Proces modyfikacji kowalencyjnej poprzez glikozylację może przebiegać kotranslacyjnie w błonach re-tikulum endoplazmatycznego, bądź
jako postranslacyjna modyfikacja w błonach aparatu Golgiego; najczęściej jest to kotranclacja z następującą po niej modyfikacją.

W procesie glikozylacji uczestniczą dwie klasy enzymów: glikozylotransferazy i glikozydazy. Substra-tami dla glikozylotransferaz są UDP
pochodne takich cukrowców jak a-D-Glc, a-D-Gal, a-D-GIcNAc, a-D-GalNAc; GDP pochodne a-D-Mann, i p-L-fukozy; CMP pochodne a-D-NeuAc;
Dol-P-p- Mann oraz Dol-P-p-GIc.Glikozylację określonych białek zapoczątkowuje przyłączenie Gal-NAc do ser/thr ( mucyny );Glc-NAc do ser/thr bądź
asparaginy (Asn ) we większości 0- i N- glikoproteinach. Glikozylację kolagenów i wielu glikoprotein roślinnych zapoczątkowuje przeniesienie galak-
tozy na serynę bądź hydroksyprolinę. W glikozamino-glikanach wiązanie komponety cukrowcowej zachodzi przez wytworzenie wiązania Xyl-seryna
( z wyjątkiem keratanów ). Oznakowane w ten sposób białko może podlegać dalszej glikozylacji, co prowadzi do wytworzenia struktur o wysokiej
różnorodności i mikroheterogenności; ogólnie wydzielono trzy gółwne klasy glikanów: wielomannozowe, hybrydowe i kompleksowe; mogą one
mieć strukturę jedno-, dwu-, trój- lub wielo-antenową.

Proces N-glikozylacji poprzedza seria reakcji prowadząca do wytworzenia lipidowego intermediatugli-kanowego, który zostaje przeniesiony
en bloc na asparaginę podlegającego glikozylowanu białka; przykładami N- glikozylowane hormony peptydowe FSH, LH, TGH, hCG .

Kotranslacyjny etap glikozylacji, może doprowadzić do wytworzenia wysoko ummannozylowanych glikoprotein, które w trakcie transportu,
ulegają modyfikacjom i ostateczna ich glikozylacja i modyfikacja zachodzi w cysternach aparatu Golgiego. W obszarach cis- znajdują się N-acetylo-
glukozoaminofosfotransferaza, w obszarze medialnym N-acetyloglukozoaminotransferaza i mannozydazy IA, IB, i //; w obszarze trans galaktozylo-
transferazy, fukozylotransferazy i sialylotransferazy. Wyjątkiem od przedstawionego sktótowo modelu syntezy glikoprotein jest proces glikozylacji
czynników transkrypsyjnych (AP,, AP2, AP3, AP4 i innych), który zachodzi w cytosolu komórki.

Końcowym etapem modyfikacji i nadania niektórym glikoproteinom szczególnych cech i odmienności jest proces siarczanowania, zacho-
dzący z udziałem PAPS i specyficznych sulfotransferaz. Synteza PAPS zacho-dzi w cytosolu w dwuetapowej reakcji:

ATP + SO/ ATP- Sulfurylaza APS + PP
EC 2.7.7.4

ATP + APS APS-K inaza PAPS + ADP
EC 2.71.25

Transport PAPS z cytosolu do światła cystern aparatu Golgiego realizowany jest z udziałem niedawno poznanego transportera białkowego.
Usiarczanowanie, podobnie jak sjalilacja łańcucha cuckrowego glikoprotein lub ich antenowego łańcucha terminalnego zakończa z zasady

proces wydłużania ( wyjątkiem polisialilowane glikoproteiny ).Przyłączenie GLcNAc-p,1-2, uniewrażiiwia na działanie mannozydaz Usiarczanowanie
wiąże się z nadaniem glikoproteinien odporności na działanie proteaz. Odszepianie reszt siarczanowych z terminalnych dwucukrowcowych fragmen-
tów glikozaminoglikanów ma szczególne znaczenie dla ich degradacji. Niedobór specyficznych sulfohydrolaz wywołuje szereg schorzeń metabolicz-
nych określanych mianem mukopolisacha-rydoz.

W ostatnim dzieisięcioleciu wyodrębniono wiele glikoprotein, uzyskano również szereg danych o ich funkcji w procesach embriogenezy,
adhezji, odziaływań immunologicznych, interakcji zewnątrz komórkowych i wewnątrzkomórkowych, regulacji procesów hemostazy i homeostazy,
plastyczności w oddziaływaniach między komórkowych i specyficzności oddziaływania z receptorami zewnątrzkomórkowymi jak i wnątrzkomórko-
wymi, udziale w procesach egzocytozy i endocytozy, obronie immunologicznej itp.

Jednym z tej wiekiej gamy możliwych funkcji biochemicznych, wynikających z obecności komponenty cukrowcowej, jest poznanie budowy
receptorów dla określonych typów glikoprotein, a mianowicie dla recep-tora asialoglikoprotein, sialoprotein, S04-GalNAc-glikoprotein (komórki
Kupffera, komórki endotelialne i limfocyty ), receptorów dla glikoprotein zawierających 6-fosfomannozę (powszechne występo-wanie ),receptora dla
glikoprotein zawierających mannozę (makrofagi, komórki wątroby, komórki endotelium ). Receptory te uczestniczą w usuwaniu ich, bądź segregacji
w obrębie przedziałów komórkowych i pozakomórkowych.

Receptory dla 6-fosfomannozy glikoprotein i ich funkcje są jak dc tej pory najlepiej poznane. Opisany w ostatnim czasie receptor dla S04-
GalNAc, odgrywa istotną rolę w szczególnie szybkim usuwaniu oznako-wanych nim glikoprotein jak na przykład LH, w którym dwa łańcuchy
podjednostki a i jedna podjednostki p kończy się usiarczanowaną - GalNAc.Okres półtrwania LH w kwiobiegu wynosi 1,2 min. Proces siarczanowa-
nia odbywa się w przysadce mózgowej, nie zachodzi natomiast w tkance łożyska. hGC , pełniąca podobną funkcję biochemiczną do LH w okresie
ciąży oraz enzymatycznie zmodyfikowany LH pod wpływem sulfohydrolazy usuwającej terminalne grupy siarczanowe z LH, sprawia, że okres półtr-
wania przedłuża się i jest podobny do okresu półtrwania hCG (112 min ). Zarówno odsiarczanowany LH jak i hCG usuwane są z krwiobiegu przy
udziale receptora asialoglikoprotein.FSH, również syntetyzowany w przysadce mózgowej pod wpływem GHRH, nie podlega procesowi usiarczanowa-
nia a jego usuwanie z krwiobiegu realizowane jest z udziałem receptora dla sialoglikoprotein. Różnice w budowie komponety glikoproteinowej
obydwu glikohormonów wytwarzanych w przysadce mózgowej (FSH i LH ), decydują również o oddziaływaniach z ich receptorami w tkankach
docelowych; w konsekwencji komórki te realizują określony program przemian.

Proces interakcji z receptorami docelowymi dla glikohormonów jak i również mechanizmy ich usuwania z krwiobiegu, są tylko jednym z
elementów złożonej gamy procesów regulacyjnych . Proces syntezy i wydzielania gonadotropin pozostaje pod precyzyjną kontrolą hormonów
steroidowych, estrogenów, progesteronu i pochodnych tego ostaniego jak i enzymów modulujących ich oddziaływania genomowe i pozagenomo-
we.
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G-C6
EGZOGLIKOZYDAZY —ZNACZENIE BIOLOGICZNE I MEDYCZNE

Krzysztof Zwierz
Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Egzoglikozydazy należą do grupy enzymów hydrolizujących glikokoniugaty. Glikokoniugaty są to wielkocząsteczkowe związki mające łańcuchy oligo-
sacharydowe związane z białkiem lub lipidem. Glikokoniugaty ulegają ciągłej wymianie obejmującej rozkład starych i syntezę nowych cząsteczek.
Egzoglikozydazy biorą udział w modyfikacjach łańcuchów oligosacharydowych w siateczce endoplazmatycznej i aparacie Golgiego oraz rozkładzie
łańcuchów oligosacharydowych w lizosomach. Łańcuchy oligosacharydowe w lizosomach są rozkładne przez endoglikozydazy na końcu redukują-
cym i egzoglikozydazy na końcu nieredukującym. Niedobór aktywności egzoglikozydaz powoduje choroby spichrzeniowe, natomiast wzrost aktyw-
ności egzoglikozydaz w surowocy krwi i moczu może być pomocny w diagnozowaniu różnych postaci cukrzycy, monitorowaniu uszkodzenia nerek,
wątroby, patologicznej ciąży i okresu abstynencji u alkoholików.

G-07
BADANIA PORÓWNAWCZE NAD BIAŁKAMI WIĄŻĄCYMI HEPARYNĘ I JONY Zn2* Z PLAZMY NASIENIA KNURA

Dariusz Hołody. Jerzy Strzeżek
Katedra Biochemii Zwierząt, Akademii Rolniczo-Technicznej im. M.Oczapowskiego, 10-718 Olsztyn - Kortowo

Niskocząsteczkowe białka (12-20 kDa) z plazmy nasienia knura, zaliczane do rodziny tzw. spermadhezyn, spełniają liczne funkcje w procesach
interakcji gamet. Omawiane białka wykazują duży stopień homologii ze strukturami białkowymi izolowanymi z plazmy nasienia innych gatunków
zwierząt. Ich zasadniczą cechą charakterystyczną jest zdolność wiązania się z heparyną. Z kolei nasze wcześniejsze badania podkreśliły zależność
właściwości biologicznych białek plazmowych knura od jonów Zn2 ł. Jony Zn21, związane z białkami, warunkują m.in. stabilizację chromatyny i
plazmolemy jak również pełnią funkcje ochronne wobec plemników w żeńskich drogach rodnych.

Do badań użyto białek wiążących się z immobilizowaną heparyną (Heparin Sepharose CL-6B), które uzyskano dzięki uprzejmości dr Z.
Dostalovej z Instytutu Medycyny Rozrodu Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze oraz wyizolowanych w naszym laboratorium, przy pomocy
systemu chromatograficznego BioPilot na złożu Chelating Sepharose FF, białek wiążących jony Zn2ł. W badaniach, metodami wysokociśnieniowej
chromatografii cieczowej (RP-HPLC) dokonano porównania opisanych powyżej białek. Frakcje białkowe, nie występujące w obu grupach, analizowano
elektroforetycznie (SDS-PAGE) oraz określono ich skład aminokwasowy.

Przeprowadzone analizy wykazały, że większość z badanych białek posiada właściwości wiązania się z heparyną lub Zn2>. Jednakże w
obrębie białek wiążących jony Zn2 ł stwierdzono obecność trzech frakcji białkowych, które nie występują wśród białek „heparynowych". Pierwsza z
tych frakcji wykazuje wysoką hydrofilność. W jej składzie aminokwasowym stwierdzono wysoki udział glicyny, glutaminianu, asparaginianu, seryny
oraz treoniny. Wysoka zawartość asparaginianu oraz hydroksyaminokwasów, a także obecność glukozaminy, wydają się wskazywać na glikoproteinowy
charakter białka. Dwie pozostałe frakcje wymywały się ze złoża przy wysokim stężeniu acetonitrylu, co świadczy o ich silnych właściwościach
hydrofobowych. W składzie aminokwasowym dominowały reszty glicyny i aminokwasów kwaśnych. W rozdziałach elektroforetycznych (SDS-PAGE)
wyizolowanych frakcji, uzyskano dla wszystkich trzech białek prążki elektroforetyczne w zakresie ok. 12 kDa oraz ok. 60-70 kDa; w tym ostatnim
przypadku intensywność zabarwienia wzrastała wraz ze stopniem hydrofobowości białek. Obecność pasm elektroforetycznych w wyższych zakresach
mas cząsteczkowych sugerować może typowe dla spermadhezyn knura, silne właściwości agregacyjne analizowanych białek.

Uzyskane rezultaty badari pozwalają stwierdzić, że większość z analizowanych białek należy do opisanych uprzednio spermadhezyn DQH,
AQN oraz AWN. Nie mniej wyizolowano trzy nowe frakcje białkowe, spośród których frakcja o największej hydrofilności oraz złożonym składzie
aminokwasowym wydaje się szczególnie interesującą dla dalszych badań. Biorąc pod uwagę właściwości tego białka można przypuszczać, że może
ono być prekursorem opisanej przez nas wcześniej spermadhezyny DQH lub innej z glikozylowanych spermadhezyn plazmy nasienia knura.
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G-08
REAKTYWNOŚĆ HYDROLIZATÓW ENZYMATYCZNYCH ZGLIKOLIZOWANEJ HEMOGLOBINY Z PRZECIWCIAŁAMI
MONOKLONALNYMI ANTY HbA1c

S. Krawczuk, E. Kostyra,* H. Kostyra, B. Jarmołowska
Katedra Chemii i Biochemii, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP Olsztyn, ul Żołnierska 14,10-561 Olsztyn
"Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Oddział Nauki o Żywności ul. Prawocheńskiego 5,10-718 Olsztyn

Cukrzyca jest chorobą metaboliczną podczas której białka krwi ulegają nieenzymatycznej glikacji. Reakcja przebiega dwuetapowo. Powstająca
początkowo nietrwała aldimina ulega przegrupowaniu Amadori przechodząc w stabilną ketoaminę. Reakcja ta została wykorzystana w praktyce
medycznej do kontroli kuracji insulinowej. Stosowany przez nas zestaw ELISA firmy Dako wykorzystuje przeciwciała rozpoznające fragment łańcucha
p-hemoglobiny z zglikolizowaną N-końcową resztą waliny.

Celem pracy było określenie wpływu hydrolizy enzymatycznej na zglikolizowany łańcuch p-hemoglobiny i na jej reakcję z przeciwciałami
monoklonalnymi

Próbki hemoglobiny ludzkiej po glikacji i dializie poddawano hydrolizie enzymatycznej za pomocą pepsyny, chymotrypsyny lub trypsyny
przyłączonych do Sepharose 4B aktywowanej bromocyjanem. Hydrolizaty poddawano elektroforezie PAGE. Rozdzielone frakcje przenoszono na
błonę nitrocelulozową i poddawano działaniu przeciwciał monoklonalnych przeciw HbA1c (f-my Dako). Reakcję uwidoczniano dzięki sprzęgnięciu
przeciwciała z peroksydazą z chrzanu. Uzyskane hydrolizaty posłużyły także do wykonania typowego badania ELISA na płytkach mikrotetracyjnych.
Oprócz hydrolizatów badano także produkty glikacji samej waliny. We wszystkich przypadkach uzyskano wyniki negatywne. Hydroliza cząsteczki
hemoglobiny w miejscach charakterystycznych dla działania: pepsyny, chymotrypsyny lub trypsyny powoduje zniszczenie epitopu.

Wyniki te sugerują, że budowa epitopu odpowiedzialnego za reakcję z przeciwciałem monoklonalnym przeciw zglikolizowanemu fragmentowi
p-hemoglobiny jest złożona. Podstawowym jego elementem jest zglikolizowaną N-kortcowa walina oraz określona sekwencja aminokwasowa łańcucha
p-hemoglobiny odpowiedzialna za właściwą konformację epitopu.

G-09
IDENTYFIKACJA SEKWENCJI KODUJĄCEJ LEKTYNĘ I NUKLEAZĘ Z SOKU MLECZNEGO CHELIDONIUM MAIUS L.

P. Grabarczyk', B. Jankowiak1, H. Kozielska1, E. Fik1, H. Kędzia2, A. Goździcka-Józefiak1

1. Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, UAM w Poznaniu
2. Zakład Histopatologii, AM w Poznaniu

Stosując chromatografię powinowactwa na kolumnie z Sefarozo-Konkanawaliną A z soku mlecznego Chelidonium maius L. wyizolowano
dwie glikoproteiny o aktywności lektyny i nukleazy. Lektyna (CML) ma silne właściwości bakteriobójcze względem licznych szczepów bakterii, specy-
ficznie aglutynuje krwinki ludzkie grupy B oraz jest mitogenna względem limfocytów ludzkich. Nukleaza (CMD) ma natomiast właściwości bakterio-
statyczne oraz słabe mitogenne [1,2] . Zdolność CML do aglutynacji krwinek wyraźnie spada po jej deglikozylacji i częściowej proteolizie. Deglikozy-
lacja lektyny nie ma natomiast większego wpływu na jej właściwości bakteriobójcze.CML i CMD zbudowane są z różnych podjednstek o masie 34kD
każda i występują w kilku formach molekularnych.

Analiza sekwencji aminokwasowej obu białek wykazała, że lektyna i nukleaza zawierają podjednostki o identycznej sekwencji z N-końca
cząsteczek. W oparciu o tę sekwencję syntetyzowano oligonukleotydy, które wykorzystano jako startery w reakcji PCR, w której matrycą był DNA
izolowany z liści Chelidonium maius L. Zamplifikowane fragmenty rozdzielano stosując elektroforezę w żelu agarozowym, przenoszono na nitrocelu-
lozowy filtr i hybrydyzowano ze znakowanym fragmentem oligonukleotydowym komplementarnym do znanej sekwencji z N-końca lektyny i nukleazy.

Pozytywny sygnał hybrydyzacyjny wskazuje, że CML i CMD są prawdopodobnie kodowane przez pojedynczy gen, którego produkt ulega
różnej ko- i potranslacyjnej modyfikacji, względnie przez grupę genów pokrewnych. Wątpliwości te wyjaśnią się po poznaniu pełnej sekwencji
kodującej obie glikoproteiny.

I.Fik E., Goździcka-Józefiak A., Haertle«I, Mirska I., Kędzia W. - Acta Microbiol. Polon.1997, Vol. 46, Nr 3, 325-327
2. Fik E., Goździcka-Józefiak A., Kędzia H. - Herba Polon. XLI, 1995, 84-95
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G-10
GLIKOPROTEINY CHROMATYNY WĄTROBY CHOMIKA, KURY I ŻABY: IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA

Anna Krześlak i Anna Lipińska
Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki

Obecność glikoprotein wiążących specyficzne lektyny w preparatach chromatyny stwierdzono w wielu laboratoriach. Udowodniono, że
glikoproteiny rozpoznawane przez konkanawalinę A (ConA) znajdują się zarówno w grupie białek niehistonowych luźno jak i silnie związanych z DNA
i że są one wysoko specyficzne tkankowo [.1-3]. Nieliczne badania glikoprotein chromatyny prowadzono w aspekcie ich specyficzności gatunkowej.
Dokonana przez Eufemi i wsp. [3] analiza glikoprotein wiążących ConA obecnych we frakcji białek chromatyny silnie związanych z DNA wątroby kury,
królika i świni ujawniła brak różnic gatunkowych. Natomiast pewne nieliczne, wiążące ConA specyficzne gatunkowo glikoproteiny wykryto we frakcji
białek chromatyny luźno związanych z DNA, tj. oddysocjowujących wwarunkach ekstrakcji za pomocą 0,35M roztworu NaCI.

Przedstawiony komunikat jest kontynuacją wcześniej podjętych badań specyficzności gatunkowej glikoprotein jądrowych wątroby wybra-
nych gatunków kręgowców, tj. chomika, kury i żaby. W prezentowanej obecnie pracy przeprowadzono analizę porównawczą glikoprotein chromatyny
wątroby wyżej wymienionych gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem glikoprotein frakcji białek chromatyny ekstrahujących się 0.35M
roztworem NaCI. Chromatynę z jąder komórkowych wątroby poszczególnych gatunków zwierząt wyizolowano stosując technikę opracowaną przez
MacGilivraya i wsp. [4], a następnie uzyskano zniej frakcję białek niehistonowych luźno związanych z DNA stosując ekstrakcję roztworem: 0,35M
NaCI - 5% izopropanol - 1 mM PMSF [5]. Białka chromatyny rozdzielone techniką jednowymiarowej elektroforezy w płytkach 8% żelu poliakryloami-
dowego z SDS według metody Laemmliego [6] przenoszono elektroforetycznie na nitrocelulozę. Immunodetekcję glikoprotein przeprowadzono
metodą Haselbecka i wsp. [7] wykorzystując lektyny znakowane digoksigeniną: ConA wiążącą terminalne reszty glukozy lub mannozy oraz GNA,
rozpoznającą wielomannozowe łańcuchy.

Analiza porównawcza glikoprotein chromatyny wątroby chomika, kury i żaby, rozpoznawanych przez ConA nie wykazała wyraźnych różnic
gatunkowych. Główne glikoproteiny chromatyny wątroby badanych zwierząt były takie same, a obserwowane różnice mogły być związane z różnym
poziomem glikozylacji lub różną ilością tego samego białka. Dominujące glikoproteiny wiążące GNA frakcji białek chromatyny luźno związanych z
DNA wątroby chomika, kury i żaby mają masy cząsteczkowe w zakresie od 60 do 107kDa. Wykresy glikoprotein rozpoznawanych przez GNA frakcji
białek chromatyny ekstrahujących się 0.35M roztworem NaCI są znacząco do siebie podobne, co wskazuje na brak specyficzności gatunkowej
glikoprotein tej frakcji.

LFerraro A. i wsp. (1988), Ital. J. Biochem., 37, 213-218.
2.Ferraro A. i wsp. (1989), Biochem. Int., 18, 405-414.
3.Eufemi M. i wsp. (1991), Biochem. Int., 23, 35-42.
4.MacGilivray A. J. i wsp. (1972), Biochim. Biophys. Acta, 277, 384-402.
5.Durand J-P. i Pieri J. (1986), Biochem. Int., 13, 991-998.
6.Laemmli U. K. (1970), Nature, 227, 680-685.
7.Haselbeck A. i wsp. (1990), Anal. Biochem., 191, 25-30.

G-11
PORÓWNANIE ZAWARTOŚCI ELASTYNY ORAZ KOLAGENU I PRODUKTÓW JEGO GLIKACJI (AGE) U PACJENTÓW
Z TĘTNIAKIEM AORTY BRZUSZNEJ (TAB) I NIEDROŻNOŚCIĄ AORTALNO-BIODROWĄ (NAB).

J. Zawierta1. P.Wieczorek1,1 Michalak2 K. Ciechanowski1, I. Noceń'
Zakład Biochemii i Chemii1, III Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2 PAWI w Szczecinie

Badaniom poddano 33 pacjentów z TAB i 34 pacjentów z NAB. Wśród badanych nie stwierdzono współwystępowania cukrzycy. W pierwszej
grupie pacjentów pobierano wycinek z szyi tętniaka (aorta) i ściany tętniaka (tętniak). W drugiej grupie pobierano wycinek z aorty (Leriche). We
wszystkich rodzajach wycinków po uprzednim ich strawieniu pepsyną lub rozpuszczeniu w kwasie szczawiowym oznaczono stężenie elastyny,
kolagenu i produktów jego glikacji AGE (advanced glication endproducts). Elastynę i kolagen oznaczano spektrofotometrycznie natomiast AGE
spektrofluorometrycznie i wyrażano jako CLF/mg kolagenu (collagen-iinked fluorescence).

Stwierdzono znaczny spadek (istotny statystycznie) stężenia kolagenu w skrawkach Leriche'a [15,1|ig kolagenu/mg tkanki] w porównaniu
z wycinkami aorty [29,8ng/mg] i ściany tętniaka [32,8ng/mg]. Jednocześnie skrawki Leriche'a wykazały znacznie większą fluorescencję [52,2 CLF/
mg kolagenu] w odniesieniu do aorty [25,6 CLF/ mg] i ściany tętniaka [15,4 CLF/ mg]. Wykazane różnice są statystycznie istotne. Badanie
współczynników korelacji pomiędzy stężeniem kolagenu a poziomem CLF w badanych wycinkach ujawniło odwrotne zależności o charakterze
wykładniczym (Leriche r=0,73, aorta 0,57, tętniak 0,39).

Rozkład stężeń elastyny w pobranych wycinkach kształtował się odmiennie. Największe stężenie tego białka stwierdzono w NAB [77,2 ng/
mg tkanki] i są to wartości istotnie różne od tych stwierdzonych w aorcie [42,1 ng/ mg] i ścianie tętniaka [42,12ng/ mg]. Zwraca uwagę ogólnie
większa zawartość elastyny niż kolagenu we wszystkich rodzjach badanego materiału.

Przeprowadzone badania wskazują, że w przebiegu zmian miażdżycowych w niedrożności aortalno-biodrowej (NAB) następuje znaczący
wzrost stężenia elastyny . Jednocześnie wyraźnie obniża się stężenie kolagenu a wzrasta poziom produktów jego glikacji AGE.
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G-12
WSTĘPNE BADANIA NAD STECHIOMETRIĄ REAKCJI GLIKOZYLOWANEJ HEMOGLOBINY Z HAPTOGLOBINĄ

Zuwała-Jaaiełło J.. Osada J.
Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, Wrocław

Poza wieloetapowym procesem enzymatycznego tworzenia komponenty cukrowej glikoprotein w organizmach żywych może zachodzić
również nieenzymatyczne wprowadzenie monocukrów do białek zwane glikozylacją nieenzymatyczną. Glikozylacja rozpatrywana jest jako struktural-
na i funkcjonalna modyfikacja wielu białek np. hemoglobiny, albuminy, lipoprotein osocza. Właściwości funkcjonalne glikozylowanej hemoglobiny
(Hb) różnią się znacznie od właściwości Hb natywnej. Od lat prowadzone są badania nad strukturą i funkcją haptoglobiny (Hp-a2-kwaśna glikopro-
teina), która wiąże się specyficznie z Hb wykazując właściwości katalityczne „prawdziwej" peroksydazy. Wiadomo, że utworzony in vivo lub podany
dożylnie kompleks Hb-Hp jest rozpoznawany przez komórki wątroby i natychmiast usuwany z krążenia lecz podstawy molekularne tego zjawiska są
nieznane. W ostatnich badaniach nad wyjaśnieniem mechanizmu wiązania kompleksu Hb-Hp przez błonowe receptory hepatocytów wątroby szczura
stwierdzono, że decydującą rolę mogą odgrywać w tej reakcji zmiany konformacyjne wywołane w cząsteczce Hb po związaniu w kompleks z Hp.
Fizykochemiczne i biologiczne własności ssakowych kompleksów hemoglobiny z haptoglobiną (Hb-Hp) są już stosunkowo dobrze poznane, nato-
miast w dostępnej literaturze brak jest danych opisujących własności kompleksu glikozylowanej Hb z haptoglobiną. Zamierzeniem podjętych badart
było ustalenie pewnych podstawowych własności kompleksu glikozylowana Hb-Hp (m.in. zakresu pH, w którym powstaje kompleks) i oznaczenie
aktywności peroksydazowej powstałego kompleksu oraz podjęcie wstępnych badań nad stechiometrią reakcji glikozylowanej Hb z Hp.

Aktywność peroksydazowa glikozylowanej Hb w reakcji z gwajakolem osiąga maksimum w pH5, a w pH7 spada do zera, natomiast aktyw-
ność kompleksu glikozylowana Hb-Hp swój szczyt osiąga w pH4.5. Badania nad stechiometrią reakcji glikozylowanej Hb-Hp wykazały, że w przypad-
kach gdy stężenie glikozylowanej Hb«Hp następowało całkowite związanie haptoglobiny ludzkiej w kompleks, natomiast gdy stosunek glikozylowa-
nej Hb/Hp ludzkiej wynosił 2:1 to jedna cząsteczka haptoglobiny wiązała jeden dimer ap glikozylowanej Hb. Prawdopodobnie, powstanie kompleksu
glikozylowana Hb-Hp, gdy haptoglobiną wiąże dwie cząsteczki dimeru glikozylowanej Hb, możliwe jest tylko przy bardzo dużym nadmiarze glikozy-
lowanej Hb. Haptoglobiną wiążąca glikozylowana hemoglobinę może spełniać funkcje systemu odzyskiwania żelaza z glikozylowanych pochodnych
hemoglobiny, które w wyniku wewnątrznaczyniowej hemolizy erytrocytów dostały się do krwi.

G-13
ROLA DROŻDŻOWEJ SYNTAZY MANNOZOFOSFODOLICHOLU W REGULACJI SEKRECJI BIAŁEK U S.cerevisiae

Anna Janik. Grażyna Palamarczyk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul Pawińskiego 5a, 02 106 Warszawa

Syntaza mannozofosfodolicholu (MPD-syntaza), enzym katalizujący syntezę mannozofosfodolicholu (MPD) z GDPMan i fosforanu dolicholu
(PD), zlokalizowany w błonie rER, odgrywa kluczową rolę w N-i O-glikozylacji białek, a także bierze udział w biosyntezie łańcucha cukrowego kotwicy
fosfatydyloinozytolowej (PDI-anchor) odpowiedzialnej za zakotwiczanie wielu białek w błonach (Orlean 1990)

Celem pracy było wyjaśnienie roli drożdżowej syntazy mannozylofosfodolicholu, kodowanej przez gen DPM1 w regulacji poziomu produkcji/
sekrecji białek. Materiałem badawczym były termowrażliwe mutanty sekrecyjne drożdży (sec), które w temperaturze niepermisyjnej akumulują wewnątrz
komórki prekursory białek wakuolarnych/sekrecyjnych np.karboksypeptydazy Y, czy inwertazy. Zniesienie określonego bloku sekrecyjnego pozwoliłoby
na określenie miejsca oddziaływania Dpm1 p w szlaku sekrecyjnym. Wśród testowanych termowrażliwych mutantów sekrecyjnych: sec 23-2, sec 18-
1,sec14-3, sed-1 dwa spośród nich tj. sec14-3 oraz sec7-1, zaburzone w transporcie wewnątrz aparatu Golgiego, nabyły cechę termooporności w
wyniku transformacji genem DPM1 na plazmidzie centromerycznym pFI38. W celu sprawdzenia, czy supresja cechy termowrażliwości związana jest
ze zniesieniem bloku sekrecyjnego w mutantach sec, badano efekt nadekspresji genu DPM1 na poziom aktywności/sekrecji inwertazy. Mutanty
sec14-3, sec7-1 oraz ich transformanty inkubowano przez 60 min. w 37°C w hodowli płynnej z 0,1% glukozą w celu indukcji syntezy inwertazy. Co 20
min.pobierano 0,5ml próbki zawiesiny komórek do oznaczenia aktywności inwertazy wewnątrz- i zewnątrz-komórkowej. Po 60 min. inkubacji w 37°C
oraz dodaniu cycloheximidu (c=10mg/ml), szczepy inkubowano przez kolejnych 80min. w 24°C. W 20min.odstępach czasu pobierano 0,5ml próbki.

Eksperyment wykazał 5-6krotne zwiększenie aktywności inwertazy zewnątrzkomórkowe] w transformantach, w porównaniu do aktywności
tej hydrolazy w mutantach. Wynik ten dowodzi, iż nadekspresja genu DPM1 wpływa na podwyższoną produkcję/aktywność inwertazy w komórce i jej
sekrecję. Interpretacja tego wyniku nie jest jednoznaczna. Uważa się, że chociaż Dpmip jest białkiem membranowym rER jest możliwe ,iż może on
krążyć pomiędzy ER a kompartmentami Aparatu Golgiego i w ten sposób wpływać na odpączkowywanie/fuzję pęcherzyków transportujących białka
sekrecyjne/wakuolarne. Z drugiej strony, nadekspresja Dpmip może pośrednio zaburzać właściwą strukturę błon ER i struktur Golgiego, wiadomo
bowiem, iż DolP może wpływać na płynność błon, powodując fragmentację błon oraz zwiększenie ilości pęcherzyków transportujących (Hardwick et
al.',1992).

Hardwick.K.G., Boothroyd.J.C, Rudner.A.D., Pelham, H.R.B.(1992) EMBO J. 11, 4187-4195
Orlean, R (1990), Moll. Celi Biol. 10, 5796-5805.
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G-14
WPŁYW INDUKCJI PEROKSYSOMÓW KWASEM OLEJOWYM NA SYNTEZĘ DOLICHOLI U DROŻDŻY SACCHAROMYCES
CEREVISIAE.

Dorota Grabowska. Marek Skoneczny, Ewa Świeżewska, Anna Szkopińska
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa.

Peroksysomy są organellami komórkowymi występującymi we wszystkich komórkach eukariotycznych. Organella te charakteryzują się
różnorodnością funkcji w zależności od pochodzenia i zlokalizowanych w nich enzymów. Peroksysomy zawierają ponad 50 enzymów z czego
większość z nich związana jest z metabolizmem lipidów. Ponad to wykazano, że zwierzęce peroksysomy, obok retikulum endoplazmatycznego, są
miejscem syntezy dolicholi. Nie stwierdzono jednak udziału drożdżowych peroksysomów w tej syntezie.

W końcu lat 80-tych ustalono, że kwas olejowy powoduje proliferację peroksysomów drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz indukcję
enzymów p-oksydacji kwasów tłuszczowych. Komórki drożdżowe hodowane na glukozie posiadają od 1 do 4 peroksysomów. Po przeniesieniu na
pożywkę z kwasem olejowym ich ilość wzrasta do 14. Fakt ten skłonił nas do wybrania S. cerevisiae jako obiektu do badań nad rolą peroksysomów
w syntezie dolicholi.

W przedstawionej pracy pokazano, że dysrupcja drożdżowego genu PAS1 (peroxisome assembly), odpowiedzialnego za formowanie
peroksysomów, powoduje obniżenie syntezy dilicholi in vivo. Chromatografia HPLC wykazała ponad to, że po indukcji proliferacji peroksysomów
kwasem olejowym pojawia się dodatkowa rodzina dłuższych (C9S - C,20) niż typowe dolicholi. Hydroliza alkaliczna potwierdziła, że są to dolichole a nie
ich estry z kwasem olejowym. Szczep z dysrupcja genu PAS1 indukowany kwasem olejowym oraz szczep kontrolny W 303 nieindukowany nie był
zdolny do syntezy dłuższych dolicholi.

Prezentowane wyniki po raz pierwszy pozwoliły na stwierdzenie, że peroksysomy drożdżowe są zaangażowane w biosyntezę dolicholi. Nie
wiadomo jednak czy powstawanie dłuższych dolicholi związane jest z działaniem peroksysomalnych enzymów syntetyzujących dolichole czy jest
wynikiem zwiększenia ilości acetylo-CoA w wyniku indukcji p-oksydacji kwasów tłuszczowych.

G-15
KLONOWANIE cDNA KODUJĄCEGO SYNTAZĘ MANNOZYLO-FOSFO-DOLICHOLU Z TRICHODERMA REESEl

Joanna S. Kruszewska, Grażyna Palamarczyk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Syntaza mannozylo-fosfo-dolicholu katalizuje reakcję przeniesienia reszty mannozylowej z GDPmannozy na fosforan dolicholu. Powstający
w tej reakcji mannozylo-fosfo-dolichol (MPD) jest donorem pierwszej grupy cukrowej w reakcji O-glikozylacji u Trichoderma. Wiadomo, że glikopro-
teidy wydzielane przez Trichoderma do podłoża są O-glikozylowane oraz, że proces sekrecji i aktywność syntazy MPD są regulowane in vivo przez te
same czynniki dodane do pożywki (1).
Dla lepszego poznania tych procesów podjęto próbę klonowania genu kodującego syntazę-MPD.

Z wcześniejszych prac wiadomo było, że geny kodujące ten enzym w innych organizmach lokują się w dwóch grupach a podobieństwo
sekwencji między tymi grupami wynosi około 30% i nie zachodzi krzyżowa hybrydyzacja pomiędzy DNA tych genów.
Do klonowania użyto bibliotekę cDNA Trichoderma reesei Rut C30 w fagu lambda ZAP II. Biblitekę tę przeszukano sondą homologiczną otrzymaną
metodą PCR z użyciem silnie zdegenerowanych primerów, zaprojektowanych do kilku konserwowanych bloków w białkach syntazy MPD Schizosac-
charomyces pombe, człowieka i Caenorhabditis briggsae. W wyniku kolejnych hybrydyzacji wyodrębniono cDNA, które koduje białko o sekwencji w
65% identycznej z białkiem syntazy MPD Schizosaccharomyces pombe. Natomiast porównanie z sekwencją białka syntazy MPD Saccharomyces
serevisiae dało tylko 29% identyczności.

1. J. Kruszewska, G. Palamarczyk, C.P. Kubicek (1990) J. Gen. Microbiol. 136,1293-1298.
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G-16
BADANIE ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY PODJEDNOSTKAMI DROŻDŻOWEJ SYNTAZY DWUFOSFORANU FARNEZYLU

Kariona Grabińska1- Anna Szkopińska1, Thierry Berges2,Francis Karst2, Grażyna Palamarczyk'
1.Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
2.Laboratoire de Genetique Physiologique et Moleculaire, IBMIG, Poitiers, France

Syntaza dwufosforanu farnezylu (FPPS) jest jednym z kluczowych enzymów biorących udział w biosyntezie związków izoprenoidowych.
Katalizuje ona reakcję kondensacji dwufosforanu izopentenylu z dwufosforanem dwumetyloallylu i z dwufosforanem geranylu, w wyniku czego
powstaje całkowicie trans dwufosforan farnezylu (FPP), który jest następnie wykorzystywany do biosyntezy między innymi steroli, dolicholi, chinonów,
karotenoidów, giberelin, prenylowanych białek. Drożdżowa FPPS jest typowym przedstawicielem enzymów syntetyzujących FPP. Jest ona homodimerem
zbudowanym z podjednostek o masie 40 kDa. Zawiera on pięć regionów silnie konserwowanych w obrębie rodziny syntaz dwufosforanów
izoprenylowych. Dwa z tych regionów zawierają motyw DDXXD lub DDXXXXD istotny dla aktywności enzymatycznej enzymu.

Nasze badania wskazują, że FPPS może oddziaływać z innymi białkami (1). Jedną z metod badania interakcji pomiędzy białkami jest drożdżowy
system dwuhybrydowy (2). Celem obecnej pracy było wykazanie, że metoda ta może być wykorzystana do poszukiwania białek oddziałujących z
FPPS jak również sprawdzenie wpływu podstawienia konserwowanej lizyny 197 kwasem glutaminowym na dimeryzację enzymu. Przygotowano
konstrukty, w których część kodującą dzikiego (ERG20) i zmutowanego (erg20-2) genu dla FPPS wklonowano do plazmidów pBTM116 (zawierającego
domenę wiążącą DNA pochodzącą z białka LexA) i pGAD424 (niosącego domenę aktywującą transkrypcję białka GAD4). Za pomocą otrzymanych
konstruktów stransformowano drożdżowy szczep używany w systemie dwuhybrydowym (L40). Uzyskanie aktywności reporterowego genu lacZ na^
filtrze w szczepie L40 zawierającym plazmidy pBTM116-ERG20 i pGAD424-ERG20 potwierdziło, że drożdżowy system dwuhybrydowy pozwala na'
wyszukiwanie białek oddziałujących z FPPS .Oznaczono również aktywność p-galaktozydazy w ekstraktach drożdżowych. Stwierdzono niższy poziom
ekspresji genu reporterowego lacZ w szczepie L40 transformowanym plazmidami pBTM116-erg20-2, pGAD424-erg20-2 w stosunku do szczepu L40
zawierającego plazmidy pBTM116-ERG20 i pGAD424-ERG20, co może sugerować obniżenie siły oddziaływań pomiędzy zmutowanymi podjednostkami
FPPS.

Literatura:
1 .Szkopińska A.Grabińska K.Delourme D, Karst F, Rytka J.Palamarczyk G (1996) J.Lip.Res.38:962-968:
2,Fields S, Sternglanz R, (1994) TIG 10:286-292

Praca częściowo finansowana z funduszów Polsko-Francuskiego Centrum Biotechnologii Roślin

G-17
DYSRUPCJA GENU SYNTAZY SKWALENOWEJ (ERG 9) WPŁYWA NA POZIOM SYNTEZY POLIPRENOLI U DROŻDŻY
SACCHAROMYCES CEREVISIAE.

Dorota Grabowska1. Francis Karst2,Anna Szkopińska'
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa1

Institut de Biologie Moleculaire et d'ngenierie Genetique, Poitiers Codex France2

Poliprenole, sterole i ubichinony powstają w wyniku łańcucha reakcji zwanego szlakiem kwasu mewalonowego. Badania prowadzone w
ostatnich latach wykazały, że reduktaza HMG-CoA jest głównym enzymem pełniącym regulacyjną rolę w biosyntezie końcowych produktów tego
szlaku. Jednak najnowsze wyniki wskazują, że również enzymy: syntaza skwalenowa, c/s-prenyltransferazy oraz frans-preanyltransferazy bezpośrednio
wykorzystujące FPP (dwufosforan farnezylu) znajdujący się w punkcie rozejścia szlaku kwasu mewalonowego biorą udział w tej regulacji. Jedną z
prób jej wyjaśnienia jest tzw. „flow diversion hypothesis". Model ten zakłada, że syntaza skwalenowa ma mniejsze powinowactwo do FPP niż cis- i
frans-prenyltransferazy. W związku z tym zmiany w ilości FPP powinny wpływać głównie na syntezę steroli.

W prowadzonych przez nas badaniach chcieliśmy wykazać, że zwiększenie puli dostępnego FPP przez zablokowanie syntazy skwalenowej
powoduje istotne zmiany w poziomie syntetyzowanych poliprenoli. Badania prowadzono na szczepie z dysrupcją genu syntazy skwalenowej (erg9::HIS3)
i dzikim szczepie FL 100 drożdży Saccharomyces cerevisiae. Uzyskane wyniki wykazały, że szczep erg9::HIS3 syntetyzuje in vitro 6 razy więcej
dolicholi w porównaniu z dzikim szczepem. Ponad to badany dysruptant w niewielkim stopniu reagował na dodanie egzogennego FPP podczas gdy
FLWO czterokrotnie zwiększył syntezę poliprenoli. Wprowadzenie genu syntazy skwalenowej do szczepu erg9::HIS3 spowodowało obniżenie biosyntezy
poliprenoli do poziomu szczepu dzikiego.

Powyższe wyniki pozwalają przypuszczać, że c/s-prenyltransferaza pomimo wysokiego powinowactwa do FPP nie jest nasycona w szczepie
dzikim i zmiany poziomu dostępnego dwufosforanu farnezylu znajdują odbicie, wbrew założeniu „flow diversion hypotesis", w ilości syntetyzowanych
poliprenoli. Ponadto na podstawie otrzymanych wyników można przypuszczać, że syntaza skwalenowa może być enzymem regulującym przepływ
produktów szlaku kwasu mewalonowego.
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G-18
BADANIE SPECYFICZNOŚCI SUBSTRATOWEJ GalNAc-TRANSFERAZY UDPGalNAc: POLIPEPTYD ZE ŚLUZÓWKI
ŻOŁĄDKA WIEPRZOWEGO

Anna Paszkiewicz-Gadek, Halina Porowska, Andrzej Gindziertski.
Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej, Akademia Medyczna w Białymstoku.

O-glikozylacja glikoprotein typu mucynowego jest zapoczątkowana przez rodzinę N-acetylogaktozaminylotransferaz UDP-GalNAc:polipep-
tyd (EC 2.4.1.41 ).W wyniku tej reakcji, GalNAc jest przyłączona wiązaniem 1-a-glikozydowym do reszty hydroksylowej treoniny lub seryny, a dwa
substraty: nuleotyd cukrowy UDP-GalNAc i polipeptyd przekształcają się w dwa produkty : UDP i glikozylowane białko.

Wiele badań zmierza do określenia warunków jakie musi spełniać sekwencja aminokwasowa wokół miejsca O-glikozylacji, poprzez ocenę
specyficzności substratów peptydowych w stosunku do natywnej i oczyszczonej GalNAc-transferazy. Dowiodły one istnienia różnych GalNAc-trans-
feraz, różniących się specyficznością substratową i podlegających ekspresji w różnych komórkach i narządach.

Nasze badania mają na celu izolację, oczyszczanie GalNAc-transferazy z błony śluzowej żołądka wieprzowego i jej charakterystykę pod
względem specyficzności substratowej preparatów wstępnie oczyszczonych i w stanie homogennej czystości. GalNAc-transferazę izolowano zt io-
mogenatu tkankowego przez ekstrakcję 1,5% Tritonem X-100. Oczyszczanie wstępne prowadzono z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej
na DEAE-Sephadex A-50, adsorpcji na hydroksylapatycie i sączenia molekularnego na Sephadex G-100. Aktywność enzymu i specyficzność do
różnych substratów donorowych i akceptorowych sprawdzano w reakcji O-glikozylacji in vitro Mieszanina reakcyjna zawierała bufor imidazolowy o
pH 7,2,10 mM MnCI2, UDP-[1-«C]-GalNAc (0,02-0,10 rtiM), 1-2 mg/ml apomucyny (lub peptydu) i 3-30x103 jedn. enzymu, 1% Triton X-100 i 1 mg/
ml albuminy wołowej, w końcowej objętości 0,1 ml. Po inkubacji (10-30 min), reakcję przerywano przez dodanie 0,02 M EDTA i przepuszczano
mieszaninę przez kolumienkę z 2 ml Dowex 1-X 8, w cyklu octanowym. We frakcjach (1 ml) eluatu mierzono radioaktywność glikozylowanego
akceptorowego substratu.

Do badań specyficzności substratowej używano: a/ frakcje apomucyny, o różnym ciężarze cząsteczkowym, otrzymane na drodze chemicznej
deglikozylacji oczyszczonej mucyny ze śluzu żołądka wieprzowego; mucynę deglikozylowano stosując redukcję i alkilację, desjalilację, trawienie
pronazą, hydrolizę mieszaniną TFMSA/anisol, utlenianie NaJ04 i ponowne działanie TFMSA/anisol; b/ syntetyczny peptyd, analog sekwencji tandemo-
wej z MUC2 mucyny: Ac-PSSSPIST-NH2. Jako donory reszt cukrowych stosowano: UDP-GIcNAc, UDP-Gal, a-benzylo-GalNAc.

Preparat GalNAc-transferazy uzyskany z błony śluzowej żołądka wieprzowego, oczyszczony za pomocą trzech kolejnych metod konwencjo-
nalnych wykazywał podobnie jak u innych autorów niewielki stopień oczyszczenia (ok. 10 razy). W obrazie elektroforetycznym na 10% PAG, po tych
trzech etapach oczyszczenia widoczne są cztery prążki białkowe przy barwieniu metodą srebrową i Coomassie Bl. Ciężar cząsteczkowy ustalony na
drodze sączenia molekularnego na wykalibrowanej kolumnie z Sephadex G-100 odpowiada wartości około 65-70000 D. Do uzyskania optimum
aktywności enzymu potrzebne są jony Mn ł 2 i pH między 7,2 - 8,5. Jako substrat, syntetyczny peptyd, o sekwencji Ac-PSSSPIST-NH2 był 2-3 krotnie
lepiej glikozylowany niż apomucyna (o podobnym stężeniu procentowym). Badania inhibicji kompetycyjnej z nukleotydami cukrowymi wykazały że,
UDP-Gal hamuje w 60% glikozylację peptydu syntetycznego, a apomucyny w około 40%. Natomiast UDP-GIcNAc hamuje glikozylację peptydu
PSSSPIST w około 50% , a apomucyny w około 30%. a-benzylo-GalNAc, inhibitor O-glikozylacji in vivo, nie był inhibitorem in vitro, bez względu na
rodzaj stosowanego substratu akceptorowego.

G-19
NISKOCZĄSTECZKOWE PRODUKTY DEPOLIMERYZACJI OCZYSZCZONEJ MUCYNY - PRÓBA IZOLACJI
I CHARAKTERYSTYKI

Iwona Minkiewicz. Andrzej Gindzieński, Dariusz G. Kisiel
Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Badania prowadzone nad mucynami izolowanymi z różnych źródeł dowodzą, iż po redukcji wiązań disiarczkowych w oczyszczonej cząsteczce
uwalnia się, obok wielkocząsteczkowych podjednostek, białko o m. cz. 60 -120 kDa, któremu przypisuje się funkcję łącznika pomiędzy podjednostkami.
Niektórzy autorzy sugerują, że jest ono C-końcowym polipeptydem, powstającym w wyniku proteolizy, wskazując jako miejsce rozpadu wiązanie
pomiędzy asparaginą i proliną. Jak dotąd nie udowodniono takiego pochodzenia uwalnianych białek, również ich rola w polimeryzacji mucyny jest
wciąż dyskutowana.

Wyniki przedstawione w pracy są kontynuacją doświadczeń nad mucynami żołądkowymi prowadzonych od lat w naszym Zakładzie. Stosowana
przez nas procedura oczyszczania mucyny polega na ekstrakcji homogenatu 6 M mocznikiem, a następnie sączeniu molekularnym na kolumnach z
Sepharose CL 2B i Sephacryl S-500 w obecności inhibitorów proteolizy i SDS, w buforach o pH 7,0. We wcześniejszych badaniach wykazaliśmy, iż
wyizolowana w ten sposób elektroforetycznie homogenna cząsteczka mucyny, w wyniku redukcji DTT lub 2 ME uwalnia glikoproteinowe podjednostki
oraz N-glikozylowane białko o m. cz. około 75 kDa. Kilkukrotnie przeprowadzone próby alkilacji tego białka jodo[l4C]acetamidem nie powiodły się i
nie udało się go wykazać tą metodą podczas autoradiografii. Ostatnio przeprowadzone doświadczenia wykazały istnienie wśród niskocząsteczkowych
produktów redukcji mucyny, obok białka 75 kDa, również kilku białek o nieco wyższych masach cząsteczkowych. S-karboksyamidometylacja z
udziałem jodo[14C]acetamidu wykazała wbudowywanie się radioaktywności do tych białek. Przedstawiają to autoradiogramy oraz profile elucyjne
produktów depolimeryzacji po rozdziale na kolumnie z Sephacryl S-500. Białka te eluują się tuż za pikiem podjednostek mucyny i nie są od niego
wyraźnie oddzielone.

Celem prowadzonych badań jest izolacja oraz wstępna charakterystyka tych białek.
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G-20
IZOENZYMY N-ACETYLO-B-HEKSOZOAMINIDAZY ŁOŻYSKA W CIĄŻY POWIKŁANEJ GESTOZĄ

Leszek Piotr Arciuch1, Krzysztof Arciszewski2, Krzysztof Zwierz1, Dariusz Adam Bielecki2, Grzegorz Południewski2

Zakfad Biochemii Farmaceutycznej Instytutu Chemii1, Klinika Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych2, Akademia Medyczna w Białym-
stoku

W łożyskach kobiet z ciążą przenoszoną aktywność N-acetylo-p-heksozoaminidazy (NAG) była znamiennie wyższa od aktywności w grupie
kontrolnej. W okresie ciąży wzrasta aktywność pochodzącego z łożyska izoenzymu P N-acetylo-p-heksozoaminidazy.

Materiał i metody: Materiał stanowiły łożyska ludzkie pobrane po porodzie z ciąż prawidłowych oraz powikłanych gestozą. Tkanki płukano
0,9% NaCI i homogenizowano homogenizatorem nożowym w 10 objętościach (w/v) 0,05 M buforu cytrynianowego o pH 4,3. Homogenaty wirowano
przy 6000 x g przez 60 minut w temperaturze 4°C i do dalszej preparatyki pozostawiano płyn nadosadowy, który następnie dializowano (w celu
pozbycia się soli i niskocząsteczkowych związków organicznych) wirując przy 1000 x g przez 2 godz. w temperaturze 4°C z zastosowaniem
mikrokoncentratorów centricon 30 firmy Amicon, USA. W płynach nadosadowych przed i po dializie oznaczano aktywność enzymu i stężenie białka.

Aktywność NAG w homogenatach łożyska oznaczano metodą wg Zwierza i wsp. [Acta Med.Acad.Sci.Hung., 1981, 38, 145-152], polegającą
na tym, że do płynu nadosadowego, uzyskanego po odwirowaniu homogenatu łożyska, zawierającego badany enzym, dodaje się roztworu substratu
(p-nitrofenylo-2-acetamido-2-deoksy-p-D-glukozoaminid) oraz buforu fosforanowo-cytrynianowego o pH 4,7, inkubuje i oznacza kolorymetrycznie
(410 nm) stężenie uwolnionego p-nitrofenolu. Stężenia białka oznaczano metodą Lowry.

Izoelektrofokusowanie N-acetylo-p-heksozoaminidazy
Izoelektroogniskowanie NAG w żelu poliakrylamidowym, oparte na metodzie Hayase i Kritchevsky [Clin.Chim.Acta, 1973, 46, 455-464], zostało
wykonane przy użyciu aparatu do elektroforezy horyzontalnej Multiphor II firmy Pharmacia Biotech, Szwecja, przy 50 mA, 1500 V, 30 W przez 2
godziny w temperaturze 4°C. Po zakończonej elektroforezie izoenzymy NAG barwiono inkubując żele w temperaturze pokojowej w mieszaninie
zawierającej a-naphtol-AS-BI-N-acetyl-p-D-glucosaminide i fast garnet GBC w 0,1 M buforze cytrynianowym o pH 4,3.

Wyniki: Potwierdziliśmy nasze wcześniejsze wyniki, że aktywność właściwa N-acetylo-p-heksozoamindazy w łożyskach z ciąż fizjologicznych
(n=14) wynosiła 4,64 mKat/kg białka i była znamiennie niższa (P<0,01) od aktywności właściwej enzymu z ciąż powikłanych gestozą (n=11) — 5,32
mKat/kg białka. Po dializie płynów nadosadowych uzyskaliśmy następujące aktywności właściwe NAG: ciąże fizjologiczne — 7,07 mKat/ kg białka i
ciąże powikłane gestozą — 7,68 mKat/kg białka.

Przeprowadzone elektroogniskowanie w żelu poliakrylamidowym wykazało obecność trzech izoform NAG, które na podstawie wyników
badań Hayase i Kritchevsky'ego [Clinica Chimica Acta, 1973, 46, 455-464 ] zidentyfikowaliśmy jako izoenzymy A, P i B. Stwierdziliśmy różną ilość
prążków w obrębie frakcji odpowiadającej izoformie A w łożyskach z ciąż fizjologicznych i powikłanych gestozą.

G-21
IDENTYFIKACJA ANTYGENÓW GRUPOWYCH A i B W GLIKOFORYNIE LUDZKIEJ

Maria Podbielska1, Bo Nilsson2, Hubert Krotkiewski1

' Zakład Immunochemii, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
2 National Defence Research Establishment, Umea, Szwecja

Substancje grupowe krwi są glikoproteinami i glikolipidami, występującymi jako składniki membrany erytrocytów i innych komórek krwi
oraz komórek wielu innych tkanek i narządów; substancje grupowe spotykamy również jako białka rozpuszczalne.

Glikoforyna A (GPA) jest główną sjaloglikoproteiną w membranie krwinek ludzkich; zawiera ona antygeny grupowe układu WIN, wynikające
z określonej sekwencji aminokwasowej. Białko to zawiera w cząsteczce dwa rodzaje oligosacharydów: jeden łańcuch N-glikozydowy i ok. 15 łańcuchów
O-glikozydowych. Jako białko membrany erytrocytów GPA jest potencjalnym „nosicielem" antygenów układu grupowego ABO(H), czyli antygenów
cukrowych, jednak dane literaturowe na ten temat są fragmentaryczne. Było to powodem podjęcia przedstawionych tu badań, mających na celu
wykazanie obecności determinant grupowych A oraz B w cząsteczce GPA. Analizowano osobno glikoforynę wydzieloną z krwinek grupy A (GPA-A)
oraz wydzieloną z krwinek grupy B (GPA-B); do izolacji glikoforyny z membran erytrocytów stosowano opisaną w literaturze ekstrakcję wodno-
feholową. Oba preparaty glikoforyny oczyszczano metodą filtracji żelowej w buforze zawierającym SDS; po usunięciu detergentu preparaty liofilizowano.

Otrzymane preparaty glikoforyny rozdzielono w elektroforezie SDS-PAGE, po czym frakcje białkowe przeniesiono na podłoże Immobilon P
metodą elektroblotingu i barwiono je, stosując dla każdego preparatu glikoforyny dwa różne przeciwciała monoklonalne: jedno przeciwciało anty-
fragment peptydowy GPA oraz drugie, odpowiednie dla analizowanego preparatu GPA, tzn. anty-A lub anty-B. Uzyskany obraz prążków, odpowiadających
zawartości antygenu A (w GPA-A) oraz antygenu B (w GPA-B), był identyczny, jak układ prążków w każdym z preparatów, odpowiadających barwieniu
na obecność glikoforyny. Przeprowadzono również degradację chemiczną (p-eliminacja w warunkach silnie redukujących) GPA-A i GPA-B, po czym
wydzielono frakcje zredukowanych oligosacharydów O-glikozydowych. Frakcje te zastosowano jako inhibitory w teście hamowania aglutynacji.
Okazało się, że O-glikany z GPA-A hamują aglutynację krwinek A przez roztwór przeciwciała o mianie aglutynacyjnym 2, w stężeniu 0.07 mg cukrów
neutralnych/ml, podczas gdy aktywność inhibitorowa analogicznej frakcji O-glikanów z GPA-B była ok. 10x mniejsza. Dla natywnych frakcji wydzielonych
O-glikanów wykonano analizę z zastosowaniem spektrometrii masowej ES (electrospray). W próbce frakcji pochodzącej z GPA-A uzyskano m.in. jon
molekularny m/z 1389, odpowiadający zredukowanemu heptasacharydowi, zawierającemu strukturę determinanty antygenowej A, tzn. GalNAc-
Gal(Fuc)-GlcNAc-...

Otrzymane wyniki sugerują, że glikoforyna z membrany krwinek A zawiera wśród oligosacharydów O-glikozydowych pewną ilość łańcuchów
z determinantą grupową A. Są prowadzone dalsze badania w celu wykazania, czy antygeny grupowe są również obecne w łańcuchach N-glikozydowych
GPA-A i GPA-B oraz w łańcuchach O-glikozydowych GPA-B.
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G-22
KOMPONENTA CUKROWA GLIKOFORYNY LUDZKIEJ W SYNDROMIE CDG

Bożena Krotkiewska1, Krzysztof Zwierz2, Hubert Krotkiewski3

1 Zakład Biochemii AM, Wrocław,2 Zakład Biochemii Farmaceutycznej AM, Białystok,
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Syndrom CDG (carbohydrate deficient glycoprotein), opisany po raz pierwszy jako odrębna jednostka chorobowa w 1984 r., polega na
obniżonej glikozylacji pewnych glikoprotein w organizmie pacjenta. CDGS, będący chorobą genetyczną, wiąże się z wyraźnymi symptomami klinicznymi
osoby chorej; są to głównie: silne upośledzenie umysłowe, niekształtna budowa ciała, ograniczona psychomotoryka. Pierwszym parametrem
biochemicznym, który zidentyfikowano jako charakterystyczny w tej chorobie, jest obniżona giikozyiacja transferyny surowiczej; obecnie analogiczny
defekt glikozylacji wykazano dla wielu innych białek rozpuszczalnych. W praktyce lekarskiej identyfikacja syndromu CDG oraz jego zakwalifikowanie
do jednego z czterech typów odbywa się obecnie na podstawie symptomów klinicznych oraz przez porównanie obrazu uzyskanego podczas
elektroizoogniskowania próbki transferyny wydzielonej z surowicy pacjenta i próbki transferyny uzyskanej z surowicy osoby zdrowej.

Do chwili obecnej mało jest danych literaturowych na temat obniżonej glikozylacji białek membranowych w syndromie CDG. W przedstawionych
tu badaniach podjęto próbę analizy składnika cukrowego glikoforyny A (GPA), tzn. głównej sjaloglikoproteiny membrany erytrocytów ludzkich. GPA
jest ciekawym modelem do badania składu cukrowego białek, ponieważ zawiera dwa rodzaje łańcuchów cukrowych: jeden oligosacharyd związany
N-glikozydowo i ok. 15 łańcuchów związanych O-glikozydowo. Analizy wykonywano na preparatach GPA, wyizolowanych z krwinek czterech pacjentów
z CDGS; równolegle analizowano kilka innych preparatów GPA, pochodzących z krwinek grupy A, B i O osób zdrowych. Wykonano analizę składu
cukrowego preparatów GPA, stosując metodę chromatografii gazowo-cieczowej z detektorem masowym (GLC-MS). Monocukry oznaczano jako
octany alditoli, a do analizy brano próbki jednakowe pod względem zawartości białka. W trzech preparatach GPA-CDGS zawartość cukrów była
wyraźnie niższa w porównaniu z preparatami GPA z krwinek osób zdrowych. Inną metodą, stosowaną w badaniach, była reakcja unieruchomionych
na płytce polistyrenowej preparatów GPA z biotynylowanymi lektynami (ELISA). Do wykrywania związanej lektyny stosowano koniugat Extravidyny z
alkaliczną fosfatazą. Analizy wykonane z użyciem lektyny z orzeszków ziemnych (Arachis hypogaea), która najsilniej reaguje z dwucukrem Gaipi-
3GalNAc, przeprowadzono na preparatach GPA odsjalowanych kwasem siarkowym bezpośrednio na płytce. Uzyskane wyniki potwierdziły obniżoną
zawartość cukrów w trzech preparatach GPA-CDGS. Będą kontynuowane analizy z użyciem następnych lektyn, reagujących z innymi elementami
budowy oligosacharydów glikoforyny.

Uzyskane dotychczas wyniki sugerują, że glikoforyna A wykazuje obniżoną glikozylację w syndromie CDG. Wyniki analiz z lektyną A.
hypogaea wskazują zatem na możliwość mniejszej zawartości łańcuchów O-glikozydowych w białku membranowym w syndromie CDG, co dla tego
rodzaju oligosacharydów nie było jeszcze opisane.

G-23
EFFECT OF INTERFER0N-a-2b (IFN) ON LIVER LYSOSOMAL EXOGLYCOSIDASES (LEG) ACTIVITY
IN DIMETHYLNITROSAMINE (DMNA) - INDUCED RATS LIVER INJURY

T. Semuchiniene1, K. Zwierz2, A. Irnius1, D. Speiciene1

Clinic of Gastroenterology and Dietetics of Vilnius University, Lithuania1

Department of Pharmaceutical Biochemistry of Medical Academy of Białystok, Poland2

The aim of the study was to examine LEG (N-acetyl-p-D-hexosaminidase - Hex, p-galactosidase - Gal and a-manosidase - Man) activity
in DMNA induced and IFN-a-2b treated experimental rats liver.

The study was carried out in 34 Wistar rats. Liver injury was induced by 1% DMNA (Sigma, St. Louis, USA) dissolved in saline solution
at a dose 10 mg/kg body mass intraperitoneally every second day for 9 days (1st, 2nd, 3rd) and 9 days plus one week follow up (4th and 5th gr.
of rats). IFN-a-2b (Realdiron, BIOFA, Vilnius, Lithuania) was given i/m every other day for 9 days at a dose 10000 and 5000 MU one week after
stopping of DMNA (2nd, 3rd) or at the same dosis simultaneously with DMNA (4th, 5th gr.). ntrol group consisted of 9 rats (equivalent of 0.9%
NaCI).

Activity of LEG (ukat/kg protein) was determined by Chatteriee et al. (1975) modified by Zwierz et al. (1981).
Results. The lowest Hex and Gal activity was found in 2nd gr. (IFN-a-2b 10000 MU after stopping of DMNA). This decrease was

statistically significant in comparing Hex and Gal activity of the 2nd gr. with 4th gr (DMNA and IFN-a-2b 10000 MU simultaneously, p<0.05;
p<0.005), Gal activity of 2nd gr. (IFN-a-2b after DMNA) with 5th (IFN-a-2b 5000 MU simultaneously with DMNA), and 3rd (IFN-<x-2b 5000 MU
after DMNA) with 4th gr. (IFN-a-2b 5000 MU simultaneously with DMNA) (p<0.02 and <0.05).

Statistically significant decrease of Man was found in rats treated with IFN-a-2b 1000O MU simultaneously with DMNA (4th gr.) in
comparing with control group (p<0.05) and tendency of statistical significance - in 5th group.

Conclusion. The increase of LEG was observed in DMNA-induced rat liver injury. The impact of IFN-a-2b on LEG activity depends on its
dose and treatment regime: activity of Hex and Gal was the lowest after IFN-a-2b treatment in a dosis of 10000 MU after stopping of DMNA and
the highest, when IFN-a-2b was administered in the same dose simultaneously with DMNA.

The further experimental study is needed to clarify the significance of these changes.
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G-24
ZASTOSOWANIE WODNEGO ROZTWORU HYDRAZYNY DO IZOLACJI O-GLIKANÓW MUCYNY ŻOŁĄDKOWEJ METODĄ
BETA-ELIMINACJ1

Dariusz G. Kisiel. Andrzej Gindzieński, Anna Paszkiewicz-Gadek.
Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej, Akademia Medyczna w Białymstoku.

Badanie budowy glikanów wchodzących w skład glikoprotein wymaga odłączenia struktur cukrowych od rdzenia białkowego i rozfrakcjonowania
oligosacharydów do stanu homogennego. Powszechnie stosowanym sposobem odłączania oligosacharydów z O-glikoprotein jest beta-eliminacja,
oparta na ogrzewaniu glikoproteiny w alkalicznym środowisku w obecności borowodorku sodu. Ponieważ oligosacharydy nie posiadają struktur
chromogenowych, do ich detekcji podczas frakcjonowania jest konieczne izotopowe znakowanie glikanów. Alternatywnie stosowana detekcja
refraktometryczna należy do metod o średniej czułości i wymaga do analizy znacznych ilości materiału biologicznego.

W przedstawionych tu badaniach wykorzystano do odłączania oligosacharydów inną metodę, opartą na beta-eliminacji w środowisku 0.2 M
wodnego roztworu trietyloaminy i 50% roztworu hydrazyny (1). Produkty tej reakcji można wyznakować chemicznie przez przyłączenie chromoforu
bądź fluoroforu, co umożliwia bezpośrednią obserwację procesu frakcjonowania oligosacharydów z dużą czułością za pomocą odpowiednich detektorów.

Do badań jako substratu użyto wstępnie oczyszczonej zwierzęcej mucyny żołądkowej, którą poddano trawieniu pronazą. Z proteolizatu
wyizolowano wielkocząsteczkowy glikopeptyd, który dla porównania skuteczności metody, równolegle poddano beta-eliminacji oboma sposobami,
ustalając optymalny czas każdego procesu, niezbędny do uzyskania najwyższego odzysku frakcji oligosacharydowej. Od wielkocząsteczkowych
produktów reakcji frakcje oligosacharydowe oddzielano za pomocą separatorów Centrieon 10. Maksymalną wydajność w reakcji beta-eliminacji w
obecności hydrazyny w środowisku 0,2 M roztworu trietyloaminy uzyskano po 48 godzinach, przy nieco niższym niż dla metody klasycznej odzysku
oligosacharydów, mierzonym zawatością cukrów obojętnych.

Oligosacharydowe produkty w postaci hydrazonów poddano reakcjom acetylacji i odblokowania redukującego końca oligosacharydów za
pomocą acetonu. Oligosacharydy rozfrakcjonowano na kolumnach z Bio-Gel P4 superfine z zastosowaniem detekcji refraktometrycznej.

Jednocześnie wypróbowano chemiczne znakowanie oligosacharydów hydrolizatu dekstranu, za pomocą reduktywnej aminacji z zastosowaniem
cyjanoborowodorku sodu jako reduktora, oraz estru etylowego kwasu p-aninobenzoesowego jako chromoforu. Podczas frakcjonowania znakowanych
pochodnych na tych samych kolumnach, z zastosowaniem detektora UV, otrzymano analogiczy obraz chromatogramu jak dla niederywatyzowanych
oligosacharydów dekstranu, rozdzielanych z zastosowaniem detekcji refraktometrycznej. Próby znakowania oligosacharydów za pomocą 2-
aminopirydyny były również skuteczne, jednak z powodu interakcji pochodnych z Bio-Gel P-4, wyniki frakcjonowania na tej kolumnie były negatywne.

W rezultacie przeprowadzonych badań można sądzić, że zastosowane metody pozwolą na użycie znakowania chemicznego w stosunku do
łańcuchów 0-glikanów, co znacznie zwiększy czułość ich detekcji i może stanowić istotny element nowości w analityce 0-glikanów.

1. Cooper C.A., Packer M.H., Redmond J.W. The elimination of 0-linked glycans from glycoprotein under non-reducing conditions. Glycoconjugate
Journal, 1994, 11:163-167.

G-25
ZMIANY GLIKOZYLACJI HAPTOGLOBINY W ZESPOLE OBNIŻONEJ GLIKOZYLACJI GLIKOPROTEIN

M.Ferens-Sieczkowska1, A. Midro2, B. Mierzejewska-lwanowska3, K.Zwierz3,1.Kątnik1

1 Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. 0. Bujwida 44a, Wrocław
2 Zakład Genetyki Klinicznej Instytutu Położnictwa i Ginekologii oraz
3 Zakład Biochemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2a, 15-222 Białystok

Podstawą diagnostyki zespołu obniżonej glikozylacji glikoprotein (CDGS, carbohydrate deficient glycoprotein syndrom) są zmiany ruchliwości
elektroforetycznej surowiczej transferyny pacjenta. Interpretację elektroforogramów utrudnia fakt, iż uzyskany obraz zależny jest nie tylko od zmian
struktury cukrowej tej glikoproteiny, ale także od stopnia wysycenia jej centrum aktywnego żelazem. Istnieją doniesienia sugerujące, że zmiany
glikozylacji dotyczą także innych białek osocza, ale brak jest szczegółowych danych na temat struktury glikanów oraz potencjalnych możliwości ich
diagnostycznego wykorzystania.

Naszym celem była analiza glikozylacji haptoglobiny (Hp), dodatniej glikoproteiny ostrej fazy , u leczonego w białostockiej AM dziecka z
zespołem CDG typu I.

W osoczu dziecka stwierdzono znacznie obniżoną zawartość haptoglobiny, wynoszącą 24mg%. Fenotyp Hp określono jako 2-2. W dalszych
badaniach jako haptoglobinę kontrolną stosowano glikoproteinę wyizolowaną z surowicy zdrowych kobiet o tym samym fenotypie Hp.

Z osocza pacjentki z zespołem CDG wyizolowano haptoglobinę stosując chromatografię powinowactwa na immobilizowanych przeciwciałach
monoklonalnych anty-Hp. Wykazano, iż występuje ona w kompleksie z hemoglobiną, co w zestawieniu z niskim poziomem Hp osoczowej świadczy o
znacznej wewnątrznaczyniowej hemolizie u pacjentki.

W rejonie pasma podjednostki B haptoglobiny o masie 40 kDa stwierdzono obecność trzech frakcji białkowych o masach 40 kDa, 37,2 kDa
i 34,7 kDa. Wszystkie trzy pasma reagowały w immunoblotingu z poliklonalnymi przeciwciałami anty-Hp. Obserwowana heterogenność może być
wynikiem odmiennej glikozylacji łańcucha p Hp.

W celu określenia ilości łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do p-łańcucha CDG-Hp porównano jej ruchliwość elektroforetyczną
z ruchliwością haptoglobiny fizjologicznej poddanej częściowej deglikozylacji N-glikanazą. Ruchliwość glikoform pasma B CDG-Hp odpowiada formom
całkowicie uglikozylowanej oraz pozbawionej jednego i dwóch łańcuchów. Oznacza to, że podjednostki B haptoglobiny pacjentki z zespołem CDG
zawierają dwa, trzy lub cztery łańcuchy N-glikanów

Metodą affinoblotingu badano reaktywność CDG-Hp z lektynami. Wszystkie trzy glikoformy białka reagują z Con A i SNA, nie reagują z AAA,
MAA i PHA-L. Intensywność reakcji glikoform podjednostki p z konkanawaliną A i SNA określana densytometrycznie wskazuje, że oprócz niepełnego
podstawienia potencjalnych miejsc glikozylacji, także w strukturze N-glikanów mogą występować niewielkie zmiany.
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H-01
WPROWADZENIE
Fizjologiczne aspekty niecałkowitej redukcji cząsteczek tlenu w komórce.

Michał Woźniak
Katedra I Zakład Biochemii, Akademia medyczna w Gdańsku

Dominujący w naukach biologicznych pogląd w myśl którego aktywne formy tlenu wykazują głównie destrukcyjny wpływ na komórki
wymaga weryfikacji w świetle ostatnich badali.

Całkowita - czteroelektronowa redukcja cząsteczki tlenu w mltochondrium prowadzi do utworzenia dwóch cząsteczek wody i uwalnia energię
niezbdną dla „opłacenia" kosztów energetycznych innych reakcji metabolicznych w komórce. Niewielka Ilość - 1 - 2 % - cząsteczek tlenu ulega
jednoelektronowe] redukcji do anlonorodnika ponadtlenkowego w mitochondrium. Nadtlenek wodoru powstaje jako wtórny produkt tego procesu,
poprzez dysmutację anionorodnika. Stechiometria pomiędzy 0 2 ' a H20j Jest bliska 2.

Odwracalna fosforylacja białek katalizowana przez klnazy i fosfatazy białkowe jest głównym mechanizmem regulującym przesyłanie sygnałów
w komórkach eukariotycznych. Niedawno wykazano regulacyjny (hamujący) wpływ cząsteczek anlonorodnika ponadttenkowego na aktywność
kalcineuryny - fosfatazy zależnej od jonów Ca2ł i kalmoduliny. Aktywacja klnazy białkowej C (PKC) przez anlonorodnik ponadtlenkowy w strukturze A1
hlpokampa wskazuje na możliwość dodatniego wzmocnienia sygnału prowadzącego do generowania fali potencjału czynnościowego w neuronach.
Nadtlenek wodoru również wykazuje zdolność do modulowania sygnałowanla komórkowego specyficznie inaktywując tyrozynową fosfatazę białkową
poprzez odwracalną modyfikację reszty cystelny w cząsteczce enzymu. Wydaje się ponadto, iż stosunkowo niewielkie nasilenie stresu oksydacyjnego
w komórce poprzez uruchomienie sygnalowania prowadzącego do apoptozy przeciwdziała martwicy komórki, a w konsekwencji zapobiega rozwojowi
niekontrolowanego procesil zapalnego.

H-02
PRZEZBŁONOWY TRANSPORT WOLNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH.

Jan Górski
Zakład Fizjologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (FFA) wchodzą w skład tłuszczy złożonych, głównie zosfollpldów I triacylogllceroli, każdej komórki. W
wielu komórkach np. kardiomiocytach są podstawowym substratem energetycznym. Mechanizmy przezbłonowego transportu tych związków pozostają
wciąż niejasne i są przedmiotem kontrowersji. Próbują wyjaśnić go dwie koncepcje. Jedna zakłada, że przezbłónowy transport FFA jest procesem
wyłącznie biernym. Jedyną siłą napędową jest szybkość wewnątrzkomórkowe] utylizacji omawianych kwasów, a w konsekwencji gradient stężeń po
obu stronach błony komórkowe]. Głównym argumentem przemawiającym za tą hipotezą, zdaniem jej twórców I obrońców, jest llpofilowa i hydrofobowa
natura błony komórkowe], FFA wchodzą do zewnętrznej części błony a następnie na drodze zwane] „fllp-flop" przemieszczają się do błony wewnętrzne],
skąd przechodzą do struktur wewnątrzkomórkowych. Druga koncepcja zakłada funkcjonowanie mechanizmu transportu wspomaganego. Za koncepcją
tą przemawia wiele danych. I tak, krzywa obrazująca zależność pomiędzy stężeniem FFA nlezwiązanych z ligandem a wielkością transportu ma kształt
hiperboli co świadczy o wysyceniu mechanizmu transportującego. W błonie komórkowej stwierdzono obecność białek mających zdolność przenoszenia
FFA. Wykazano, że przeciwciała skierowane przeciwko jednemu z tych białek hamują dokomórkowy transport FFA. Postuluje się też, że mechanizm
fllp-flop na organiczną pojemność, a zatem hamowałby transport w przypadku dużego zapotrzebowania na FFA. Dotychczas wykryto w błonie
komórkowej pięć różnych blałektransportujących kwasy tłuszczowe, a mianowicie (skróty angielskie): błonowy FABP (białko wiążące kwasy tłuszczowe),
FABPpm, FAR (FA receptor), FATP (białko transportujące kwasy tłuszczowe) I FAT (translokaza kwasów tłuszczowych). Masa Ich wynosi odpowiednio:
22,40-43,56-60,63188 kDa. Jest rzeczą prawdopodobną, że FFA transportowane są do komórki zarówno na drodze transportu biernego jak też przy
pomocy transporterów.
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H-03
MITOCHONDRIA, OX!DATIVE STRESS AND AGING

G. Lenaz, M l . Genova, M. D'Aurelio, M. Merlo Pich, M. Cavazzoni, G. Parenti Castelli and C. Bovlna
Dlpartimento dl Blochimlca, Via Imerio 48,40126 Bologna, Italy

The mitochondrial theory of aging proposes that accumulation of somatic mutations in mitochondrial DNA (mtDNA), Induced by progres-
sive attack by reactive oxygen species (ROS), is a key factor In determining the energetic decline of senescence. In mitochondrial populations from
brain cortex of 4- and 24-month old rats, the largest biochemical changes were found in nonsynaptic mitochondria, with significant decrease of both
Complex I content and enzymatic turnover. Complex I activity was rate-limiting In aerobic NADH oxidation In both young and old animals. Tltratlon
with rotenone, which binds to the energy-conserving sector of Complex I, exhibited a higher titer for half-Inhibition In the old rats, supporting the
mitochondrial theory. A 5 kb mtDNA deletion was found only in the old animals.

A significant decrease of rotenone sensitivity of Complex I was also found in human platelets from old individuals. The postulated decline
of mitochondrial energetics was Indirectly confirmed by trie decreased inhibition of platelet aggregation In the old by the respiratory inhibitor,
antimycin, and by decrease of the Pasteur effect (glycolytic stimulation by inhibition of the respiratory chain), suggesting that energy availability In
the old is mainly provided by glycoiysis.

Aging and cell death by apoptosis have a common denominator in the role of oxidative stress. An „aged microenvlronment" was established
in vitro by ROS production in isolated cells. Incubation of rat hepatocytes with adriamycin resulted in release of ROS and decrease of NAD-linked
resplratioin and mitochondrial membrane potential; endogenous Coenzyme Q (CoQ) became largely oxidized. Incorporation of exogenous CoQ
provided full protection from mttochondrial damage: both endogenous and exogenous CoQ were now largely reduced.
Treatment of differentiated Neuroblastoma cells with AAPH, a water-soluble radical initiator, induced significant increase of ROS; apoptotic cell death
started after 24 hours. Overexpression of bax and release of cytochrome c from mitochondria to cytosol, both events related to commitment to the
executive stage of apoptosis, occurred at an earlier stage (12 hours) whereas significant collapse of mitochondrial potential investigated by either
Rhodamlne 123 and flow cytometry or JC1 confocal microscopy, occurred at a later stage, concomitantly with apoptosis. These studies support the
hypothesis that cytochrome c release is not the resutt of opening of the permeability transition pore.

H-04
SKELETAL MUSCLE MITOCHONDRIA FROM NORMAL SUBJECTS AND FROM PERSONS GENETICALLY
PREDISPOSED TO MALIGNANT KYPERTHERMIA

Ulla R. Rasmussen, Hans Rasmussen
Department of Biuochemistry, The August Krogh Institute, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

With suitable methods it is possible to isolate and study mitochondria in amounts obtained from single needle biopsies. The technique have
been used for studying among others mitochondria from human m. gastrocnemiuą.

The mitochondria were isolated from 75 mg tissue and the isolation procedure was surveyed by assays of marker enzymes. The average
yeld was 43%, sufficient for more than 25 respiratory experiments. Classical 4-3-4 experiments were made with a number of substrates, making
possible calculation of the respiratory control ratios, the P/O ratios and the rate of ATP synthesis. The respiratory control ratios, as well as other
parameters, Indicated high Integrity of the mitochondria. Using freeze-permeablllzed mitochondria, the total respiratory chain activity was estimated
with added NADH and the comlex IV activity with added TMPD + ascorbate. The content of cytochromes was measured spectroscopically.

The highest state 3 rate was measured with succinate + glutamate (580 ± 57 p.mol 0/ min.x g mitochondria! protein) whereas the substrate
combination most often reported in the literature, pyruvate plus malate , exhibited a state 3 of 357 ±18 ^mol 0/ min.x g protein. The rate of ATP
synthase was 1070 ±111 nmol/mln.xg protein and the total respiratory chain activitywas1147±72p.molO/minxgprotein. The citrate synthase
activity was 2830 ±210 umol / min.x g protein. The cytochrome content was 630 nmol ± 97 / g protein. (Mean ± SD, n=6,25°). The average content
of mitochondrial protein in the gastrocnemius muscle of young volunteers was estimated to 9 mg / g tissue. This accounted for an oxygen uptake
under phosphorylating conditions at 37 ° of about 6 jimol O2/ min g tissue and formation of about 21 i^mol ATP / min x g tissue. The total respiratory
chain activity corresponded to about 11 ^mol 0 2 / min x g tissue. The pattern of specific activities of the central reactions In the oxidative metabolism
differs rather little in mitochondria from different muscle types (and animals). However the specific activity of the exo-NADH oxidase was found to
be increased in pigs with the genetic defect correlated with Malignant Hyperthermia (Biochem. J. (1996) 315,659-663). This mitochondrial system
was previously described in pigeon heart and breast muscle mitochondria. It Is capable to oxidize cytoplasmic NADH in a reaction that is not
controlled by the availability of ADP as it is leads to no ATP formation. The heat production therefore might become considerable. The increased
activity in case of Malignant Hyperthermia may be considered as adaptive. We have now observed a simiair correlation with respect to exo-NADH
oxidase In human gastrocnemius mitochondria and the possibility of using this for diagnostic purposes will be discussed.

This work was carried out In collaboration with H. Ording, Kobenhavns Amtsygehus, Heriev and A. Juel Friizen and B. Qullstroff, The Planum
Institute, University of Copenhagen.
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H-05
REGULACJA OKSYDACYJNEJ PRODUKCJI ATP PODCZAS SKURCZU MIĘŚNIA

Bernard Korzeniewski
Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersystet Jagielloński, Kraków

Od z górą dziesięciu lat w biochemii i fizjologii mięśnia szkieletowego narasta kryzys związany z niemożnością zidentyfikowania podstawowego
mechanizmu odpowiedzialnego za dostosowanie szybkości produkcji ATP w procesie fosforylacji oksydacyjnej do bieżącego zapotrzebowania na
energię, odpowiadającego Intensywności wysiłku. Tradycyjny mechanizm polegający na sprzężeniu zwrotnym ujemnym poprzez stężenie ADP wydaje
się wysoce niezadawalający ze względu na bardzo wysokie względne zmiany w szybkości oddychania (konsumpcji tlenu) i syntezy ATP podczas
przejścia od stanu spoczynkowego do maksymalnego wysiłku, znacznie przewyższające względne wahania w [ADP], które im towarzyszą. Dlatego
istnieje pilna potrzeba znalezienie jakiegoś alternatywnego (lub przynajmniej uzupełniającego) mechanizmu regulacyjnego.

Do teoretycznych badań powyższego problemu użyty został dynamiczny model komputerowy procesu fosforylacji oksydacyjnej w
mltochondriach mięśnia szkieletowego, zbudowany przeze mnie uprzednio i pomyślnie przetestowany dla wielkoskalowych zmian w strumieniach
oraz stężeniach metabolitów. W prezentowanej pracy, zmierzone eksperymentalnie zmiany w szybkości oddychania oraz stosunku ATP/ADP zostały
porównane z wysymulowanymi numerycznie zmianami tych parametrów dla kilku różnych przypadków, w których założono bezpośrednią aktywację
różnych enzymów (procesów) bloku syntezy ATP przez zewnętrzny efektor (np. jony wapnia), powodujący także aktywację zużycia ATP (przede
wszystkim ATP-azy aktynomiozynowej). Symulacje komputerowe pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, które elementy układu muszą zostać bezpośrednio
aktywowane w celu otrzymania zmian w szybkości oddychania i ATP/ADP zmierzonych eksperymentalnie. Teoretyczne badania, które przeprowadzono,
sugerują, że głównym mechanizmem dostosowania szybkości produkcji ATP do szybkości jego konsumpcji jest równoległa aktywacja (parallel
activation) zarówno bloku zużycia ATP, jak i bloku syntezy ATP, podczas gdy sprzężenie zwrotne ujemne przez [ADP] odgrywa Jedynie pomocniczą
rolę. Dodatkowo, wszystkie etapy (enzymy, procesy) fosforylacji oksydacyjnej, a nie Jedynie ten proces jako całość, powinny ulec bezpośredniej
aktywacji, aby wyjaśnić zmiany w konsumpcji tlenu i stężeniu ADP mające miejsce podczas skurczu mięśnia. Dlatego sugerowane jest istnienie
uniwersalnego efektora odpowiedzialnego za taką aktywację; jego możliwa natura jest pokrótce przedyskutowana.

H-06
LACTIC ACIDOSIS MAY LIMIT THE PERFORMANCE DURING HIGH INTENSITY EXERCISE

J. I. Medbo, E. Jebens, P. Gramvlk
National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway.

High intensity exercise leads quickly to exhaustion If the ATP turnover rate is higherthan what can be provided by aerobic processes. There
is still incomplete knowledge about what limits the performance. One possible cause of fatigue is lactic acidosis in the active muscles, another one
is incomplete resynthesis of ATP and thus shortage of energy. To examine these questions further, 23 moderately trained subjects bicycled at
constant, preset powers to exhaustion. The powers were chosen in the range 5-13 W kg"1 body mass to exhaust the subjects in about 10 s, 30 s, 1
mln, or 2-3 min. Muscle biopsies were taken before and immediately after each exercise bout, and the biopsies were analyzed for lactate, phospho-
creatine, and ATP to quantify the anaerobic energy release during exercise. The O2 uptake was measured during each ride to quantify the aerobic
energy release. Finally, the enzymatic activity of phosphofructokinase (PFK, EC 2.7.1.11), the rate limiting enzyme of the glycolysis, was measured
at 38° C and expressed in units of fructose-6-phosphate (F-6-P). The total ATP-production was taken from measured changes in muscle metabolites
and the aerobic contribution (02 uptake plus stored O2).

The lactate accumulation varied from 10.5 ± 1.4 mmol kg-1 wet muscle mass for the 10 s sprints to 30.0 ±1.2 mmol kg'1 (mean ± SEM) for
the 2-3 min bouts. The calculated ATP turnover rates varied between 1.19 ± 0.03 mmol S'1 kg-1 for the 2-3 min bouts and 2.7 ± 0.2 mmol S"1 kg-1 for
the 10 s sprints. There was thus an inverse relationship between the ATP turnover rate during exercise and the muscle lactate concentration at
exhaustion; when the ATP-turnover rate was high (10 s sprints), exhaustion was reached at quite low lactate concentrations, while when the ATP-
turnover rate was relatively low (2-3 mln bouts), exhaustion was reached only at very high lactate concentrations.

The enzymatic activity of phosphofructokinase in units of F-6-P was 0.91 ± 0.06 mkat kg-1 wet muscle mass or 2.1 times the highest
measured glycolytic flux. Moreover, the muscle ATP concentration fell by only 0.5-0.7 mmol kg-1 (10-15%), and there was a phosphocreatlne
concentration of 5-9 mmol kg-1 at exhaustion.

The high phosphocreatine reserve at exhaustion and the high phosphofructokinase activity relative to the measured glycolytic fluxes
suggest that the performance was not limited by an inadequate supply of anaerobically formed ATP. Muscle pH was not measured in our experi-
ments, but others have found a close relationship between muscle lactate andpH. Our data thus suggest that the lower the muscle pH, the lower is
the maximum rate of ATP-turnover that can be maintained in the muscle. Our data thus support the idea that fatigue is related to muscle lactic
acidosis. Moreover, if exhaustion is not caused by a shortage of energy, it could be that it is the ability of the actomyosin complex to use ATP to
develop force that limits the performance.
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H-07
NOWE SPOJRZENIE NA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WIELKOŚCIĄ MOCY GENEROWANEJ PRZEZ MIĘŚNIE SZKIELETOWE
CZŁOWIEKA A POBOREM TLENU

Jerzy A. Żołądź
Zakład Fizjologii i Biochemii, AWF-Kraków

Podstawową funkcją mięśni szkieletowych człowieka jest generowanie mocy, której wielkość w znacznym stopniu warunkuje sprawność
mechanizmów resyntezy ATP. Podczas wysiłków submaksymalnych resynteza ATP odbywa się głównie na drodze fosforylacji oksydatywnej. Panuje
powszechne przekonanie, że konsumpcja tlenu wzrasta proporcjonalnie do przyrostu mocy {od wartości spoczynkowych aż do maksymalnej -
V02max) (patrz Astrand Rodahl 1986). Jednakże, wyniki nowych prac kwestionują tą prawidłowość. Wykazano bowiem, że po przekroczeniu progu
mleczanowego konsumpcja tlenu w funkcji mocy przyrasta nieproporcjonalnie szybciej, tracąc liniowy charakter przebiegu obserwowany w wysiłkach
podprogowych (Żołądź i wsp.1995, Żołądź i wsp. 1998). Wyniki tych prac jednoznacznie dowodzą, że sprawność mechaniczna lokomocyjnych
mięśni szkieletowych człowieka w wysiłkach ponadprogowych jest istotnie niższa aniżeli poniżej progu mleczanowego. Zrozumienie mechanizmu
odpowiedzialnego za obserwowany spadek sprawności mechanicznej mięśni w wysiłkach ponadprogowych wydaje się być szczególnie ważne w
kontekście poprawy tolerancji wysiłku pacjentów z niewydolnością krążeniow-oddechową, u których próg mleczanowy występuje przy bardzo niskich
wartościach generowanej mocy (patrz Poole i wsp. 1994).

To poniekąd paradoksalne zjawisko - intensyfikacji glikollzy beztlenowej skojarzonej z nasileniem poboru tlenu - nie Jest jeszcze w pełni
wyjaśnione. Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie prawdopodobnego mechanizm u fizjologicznego odpowiedzialnego za nie-llniowy przyrost
konsumpcji tlenu po przekroczeniu progu mleczanowego.

1. Astrand PO, Rodahl K.: Textbook of Work Physiology. McGraw-Hill, 1986, str. 300.
2. Poole DC, Barstow TJ, Gaesser GA, Willis WT, Whipp BJ.: Med. Sci. Sports Exerc. 1994; 26; 11:1354-1358.
3. Żołądź JA, Rademaker A, Sargeant AJ.: J. Physlol. (London) 1995; 488:1:211-217.
4. Żołądź JA, Duda K., Majerczak J.: Eur. J. Appl. Physio!. 1998; 77: 445-451.

H-08
AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA: CO, JAK I PO CO MIERZYMY?

Grzegorz Bartosz
Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego

Od dawna proponowano szereg metod sumarycznej oceny zawartości przeciwutlenlaczy w materiale biologicznym poprzez pomiar „aktywności
antyoksydacyjnej". Zasady tych pomiarów były różne, począwszy od hamowania utleniania homogenatów mózgu bądź nienasyconych kwasów
tłuszczowych oraz odbarwiania roztworu stabilnego wolnego rodnika «,a-dif enylo-p-pikrylohydrazylowego (DPPH). Jedną z metod szerzej stosowanych
w ostatnich latach jest metoda oceny „całkowitej zdolności zmiatania rodników nadtienkowych" (Total (Peroxyl) Radical-trapping Antioxidant Param-
eter, TRAP) zaproponowana przez Waynera i wsp. (1) polegająca na pomiarze za pomocą elektrody tlenowej czasu Indukcji utleniania osocza
wzbogaconego kwasem linolenowym. Inicjatorem reakcji utleniania jest w tej metodzie 2,2'-azobis(2-amidynopropan) (ABAP), który ulega rozpadowi
termicznemu wytwarzając wolne rodniki; w roztworach natlenowanych powstają wtedy rodniki nadtlenkowe. Inne stosowane metody opierają się na
hamowaniu przez badaną próbkę utleniania kwasu azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego) (ABTS). Utleniaczem jest zwykle nadtlenek wodoru,
a katalizatorem metmioglobina lub peroksydaza. Zaproponowano szereg metod oceny „aktywności antyoksydacyjnej" opartych na hamowaniu reakcji
utleniania ocenianym drogą pomiarów spektrofotometrycznych.fluorymetrycznych czy luminometrycznych (2). Antyoksydanty są zwykle reduktantami,
więc alternatywne metody oceniania „aktywności antyoksydacyjnej" polegają na określeniu redukcji przez badany materiał związku indykatorowego,
zwykle stabilnego wolnego rodnika. Proponujemy inną metodę oceny „aktywności antyoksydacyjnej", „zdolności wyłapywania rodników nadtienkowych"
(Peroxyl Radical Trapping Capacity, PRTC) opartą na spektrofotometrycznym pomiarze hamowania przez materiał biologiczny reakcji utleniania ABTS
przez rodniki nadtlenkowe powstające w wyniku rozpadu ABAP (3). Oprócz wymagań dotyczących sprzętu, istotne przy wyborze metody oznaczania
„aktywności antyoksydacyjnej" wydaje się zdefiniowanie utleniacza i mechanizmu reakcji.

Pomiar „aktywności antyoksydacyjnej" osocza krwi może dać informacje o stopniu nasycenia organizmu antyoksydantami czy o zachodzącym
w ustroju stresie oksydacyjnym. Problem, czy parametr ten może mieć szersze znaczenie diagnostyczne wydaje się być jednak otwarty. Znaczny
wkład do „aktywności antyoksydacyjnej" osocza krwi wnoszą białka; wymaga zastanowienia kwestia, czy ich reakcje oznaczają działanie
przeciwutleniające czy też są przejawem uszkodzenia biologicznie ważnych związków. Głównymi determinantami „aktywności antyoksydacyjnej"
osocza krwi są poza tym: kwas moczowy i askorbinian. Niektóre związki biologicznie czynne (np. adrenalina, melatonina) są dobrymi antyoksydantami,
jednak ich wktad w „aktywność antyoksydacyjną" płynów ustrojowych jest znikomy ze względu na stężenia, w Jakich występują. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku wielu leków. Oznaczenie „aktywności antyoksydacyjnej" może być przydatne przy ocenie produktów spożywczych, w tym
napojów i ich składników (zwłaszcza flawonoidów). Wartości PRTC wskazują m. in. na porównywalne właściwości zmiatania rodników nadtienkowych
przez kawę I herbatę i na Istotną rolę czasu parzenia w przypadku obu tych napojów oraz potwierdzają dużą zdolność zmiatania rodników nadtienkowych
przez czerwone wina i ciemne piwa.

1. Wayner D.D.M., Burton G.W., Ingold K. U., Locke S. (1985) FEBS Lett. 187, 33-37.
2. Rice-Evans C, Miller N.J. (1994) Meth. Enzymol. 234, 279-293.
3. Bartosz G., Janaszewska A., Ertei D., w druku.
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H-09
FREE RADICAL-INDUCED FORMATION OF MEGAMITOCHONDRIA PRECEDES APOPTOSIS

T. Wakabayashi \ M. Karbowskl \ M. Ostrowski1, M. Teranslhl \ M. Wożniak2, Y. Nishizawa1

Department of Cell Biology & Molecular Pathology, Nagoya University School of Medicine, Nagoya, Japan1, Department of Biochemistry, Medical
University of Gdarisk, Gdańsk, Poland2

introduction: Data have been accumulated that mitochondria play a crucial role In free radical-mediated apoptotic process of the cell. In the
present study we demonstrate that the formation of megamltochondria ( MG ) Induced by various free radlcal-lnducers Is succeded by apoptosls.

Materials and Methods: Rat hepatocytes, rat liver cell lines RL-34 cells, IAR-20 cells, and monkey kidney cell line COS-1 were cultured in the
presence of hydrazine, chloramfenicol (CP), methylglyoxal-bls-guanylhydrazone (M-GAG), H2 O 2, or erythromycln for various lengths of time up
to 72 hr. Structural and functional changes of these cells were examined using the following parameters : structural changes of mitochondria;
confocal laser microscopy using fluorescent dyes CMXRos and FM and the rate of generation of ROS from mitochondria carboxy-H2-DCFDA for flow
cytometry; changes In the mitochondrial membrane potential: flow cytometrlc analysis using CMXRos; electrophoresls of nuclear DNA.

Results and Discussion: Results obntained are summarized as follow:
1. MG were inducede In various cells used In the present study cultured for 22 hr In the presence of chemicals, specified above, followed byb
apoptotic changes of the cell when the cultivation time was prolonged up to 72 hr, e.g. the condensation of nuclei and the ladder formation.
2..The MG formation was preceded by remarkable Increases In ttie intracellular levels of ROS.
3. The membrane potential of MG was lower than that of control mitochondria.
4. Rates of generation of H2 0 2 and 02" from MG were found lower than those of the control mitochondria.
5. The MG formation and succeeding apoptosis were successfully suppressed by 4-0H-TEMP0 and cyclohexamlde with enhanced expression of
bcl-2 In the latter.
Pathophysiologlcal meaning of the MG formation and Its role In free radical-mediated apoptosis are discussed based on the present results and
previous data reported from our laboratory.

PL0002307

H-10
ZNACZENIE REAKTYWNYCH POSTACI TLENU (RPT) W PRZENOSZENIU SYGNAŁU WEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO
Andrzej Dąbrowski
Klinika Gastroenterologli, Akademia Medyczna w Białymstoku

Czynniki zewnątrzkomórkowe przenoszą sygnał do wnętrza komórki poprzez uruchomienie kaskad interakcji między wysoko
wyspecjalizowanymi cząsteczkami białek. Prowadzi to do aktywacji szeregu procesów wewnątrzkomórkowych toczących się w błonie komórkowej,
cytoplazmie i jądrze. Pośród wielu znanych dzisiaj kaskad przenoszących sygnały wewnątrz komórki, szczególną uwagę poświęca się kaskadom kinaz
aktywowanych mltogenaml, znanych Jako kinazy MAP (mitogen-actlvaied protein kinases). Kinaza MAP jest punktem kulminacyjnym kaskady
sygnałowej uruchamiającej mechanizmy proliferacji i różnicowania. Kinaza JUN, znana również jako SAPK (stress-activated protein klnase) należy
także do „rodziny" klnaz MAP, lecz jest aktywowana przez czynniki prowadzące do zahamowania wzrostu lub nawet śmierci komórki. W wielu
komórkach te same czynniki aktywują także inną kaskadę sygnałową należącą do „rodziny" kinaz MAP, w której kluczowym elementem jest kinaza p38
MAP. Dokładna rola tych trzech kaskad sygnałowych w żywej komórce nie Jest jeszcze poznana. Wiadomo, że mogą być one pobudzane przez
czynniki wzrostu, hormony I cytokiny. Ostatnio publikowane prace wskazują, że RPT odgrywała ważną rolę w przenoszeniu przeróżnych sygnałów
wewnątrzkomórkowych, w tym także sygnałów przenoszonych z udziałem kaskad klnaz należących do rodziny klnaz MAP. RPT mogą zarówno
inicjować Jak też pośredniczyć w przenoszeniu sygnału. Ostatnio wykazaliśmy, że inkubacja świeżo izolowanych pęcherzyków trzustkowych z donorami
RPT - nadtlenek wodoru, menadlon, lub naświetlane tych pęcherzyków promieniami ultrafioletowymi, szybko i w sposób zależny od dawki aktywuje
wszystkie trzy kaskady rodziny kinaz MAP. Stwierdziliśmy również, że aktywacji tej towarzyszy uruchomienie apoptozy w Izolowanych pęcherzykach
trzustkowych. Wydaje się, że zjawiska te odzwierciedlają uniwersalną odpowiedź żywych komórek na stres i mogą mieć znaczenie w patogenezie
ostrego zapalenia trzustki.
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H-11
OCCURRENCE OF OXIDATIVELY MODIFIED PROTEINS IN ACUTE PANCREATITIS

W. Halangk1, T. Reinheckel, W. Augustln 2

Department of Surgery, Division of Experimental Surgery \ Institute of Clinical Chemistry and Pathobiochemistry2, Otto - van-Guericke - University,
Magdeburg, Germany

Free radical-mediated Injury Is belived to play a kay role in the pathogenesls of acute pancreatitis ( A P ) . Thus the oxidative damage of
aroteins may be Involved in the sequence leading to acinar cell injury and AP. We therefore studied the occurrence of 2,4-dinitrophenylhydrazlne-
aactive protein carbonyls as an Indicator of oxidative protein damage in pancreatic tissue In two experimental models of AP in rats. Protein
..irbonyls were spectrophotometrlcally measured and immunologlcally detected by Western blotting. The results were related to alterations in the

pancreatic tissue byb which AP is characterized, such as the extend of edema, necrosis, and hemorrhage, and release of amylase into the serum.
Caerulein hyperstimualtion of rats was used as a model of mild edematous AP.Necrotizing AP was Induced by retrograde Infusion of

taurocholate into the pancreatic duct. In both models the occurrence of 2,4 -DNP-reactive protein carbonyls was found to be earliest event charac-
terizing oxidative stress in pancreatic tissue and preceding the formation of thiobarblturic-acld-reactlve substances as well as the edema formation
and the elevation of amylase In serum. Maximal levels of protein carbonyls reached 180% and 230% In caerulein AP and taurocholate AP, respec-
tively, within 2 to 3 hours. Within 24 hr protein carbonyls returned to control levels, except for taurocholate- treated animals not surviving this time
- period. A correlation of the protein carbonyl content to a score of macroscopic alterations of the pancreas and to the extent of pancreatic edema was
found. This quantitative data were confirmed by the Intensity of immunostalned protein carbonyls. The rather uniform increase In staining pattern did
not reveal any preferentially damaged pancreatic protein. The aldehydlc product of lipid peroxldation A - hydroxynonenal ( HNE) is known for its
ability to damage proteins . Interestingly, an antibody raised against protein - bound HNE did not Indicate an Increased protein modification by this
aldehyde.

It is concluded that oxidative protein damage belongs to the events leading to the earty imaplrment of the pancreas and, therefore, contrib-
uting to the pathogenesis of AP.

H-12
ANTIOXIDANTS PROTECT ISOLATED MITOCHONDRIA AND CELLS FROM HYPOXIA/REOXYGENATION INJURY.

W. Augustln, L. Schild, P. Makarov and I. Wiswede!
Institute of Clinical Chemistry and Pathobiochemistry, Otto-von-Guericke- University Magdeburg, Germany.

It is commonly assumed that mitochondria are In part responsible for tissue damage by Impaired oxidative phosphorylatlon as a conse-
quence of the attack of radicals generated within the mitochondria. The principal support for this hypothesis was found by exposing Isolated
mitochondria to temporary hypoxla In combination with alterations of substrate supply. Rat liver mitochondria treated in this way responded with
impaired ADP-stimulated respiration after reoxygenatlon, which decreased with time of hypoxia and reoxygenation. The decline of the activity of the
NADH-cytochrome c- oxidoreductase complex found under these conditions Is likely to cause the drop in active respiration. Oxidative modifications
of mitochondrial proteins, Indicated by carbonyl formation, were found. Likewise, products of llpid peroxldation, such as llpld peroxides and
malondlaldehyde, were formed.

The presence of water-soluble antloxldants exhibited a beneficial effect, diminishing the decline of active respiration after 5 mln of hypoxla
and 10 min of reoxygenatlon. These observations strongly suggest that mitochondria play a pathogenic role In ischaemia/reperfuslon Injury, which
Is at least In part mediated by an oxygen-derived free-radical-linked mechanism.
Anoxia of the cells (cultured astrocytes from cortex) was performed in the dishes using a costume built Incubation box which allows change of
medium, addition of chemicals and sample extraction under anaerobic conditions. Astrocytes of two weeks old cultures were extremely resistant
against anoxia/reoxygenatlon stress. The depletion of glycogen by preincubatlng the cells for 12 hours in glucose free phosphate buffer made the
astrocytes susceptible to anoxia / reoxygenatlon indicating the importance of anaerobic glycolysis of this cell type. Beside the decrease In viability
measured by using the MTT-test, a depletion of the glutathione content and of alpha-tocopherol was found.

Glutathlone depleted cells did not survive the anoxia / reoxygenation stress. Our data demonstrate that oxygen derived free radicals play a
major role In the damage of astrocytes by anoxia / reoxygenatlon after the stores of glycogen have been depleted. Glutathlone constitutes an
important and sensitive component of the antioxidative defence system in this type of cells.
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H-13
ROLA REAKTYWNYCH FORM TLENU W PATOGENEZIE OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Z. Śledziński1, M. Woźniak2, D. Kulawiak2, K. Jankowski2

Klinika Chirurgiczna1, Katedra Biochemii Akademii Medyczne] w Gdańsku*

Panuje zgoda co do poglądu, że ostre zapalenie trzustki ( OZT ) u człowieka spowodowane jest uszkodzeniem trzustki poprzez własne
enzymy. Jest natomiast przedmiotem debaty w światowym piśmiennictwie pytanie gdzie i w Jaki sposób dochodzi do aktywacji enzymów trzustkowych,
które następnie są przyczyną destrukcji trzustki oraz mogą wywołać cały zespól powikłań związanych z OZT. Szereg autorów uważa, że duże znaczenie
w patogenezie tej choroby mają reaktywne formy tlenu ( RFT ) ze względu na możliwość uszkodzenia błon otaczających organelle komórek
pęcherzykowych trzustki, poprzez wzbudzenie peroksydacji lipidów. Ponieważ w proceswach wolnorodnikowych powstanie rodnika O2'jest pierwszym
etapem dalszego łańcucha zmian , zwrócono uwagę na możliwość zastosowania dyzmutazy ponad tlenkowej ( SOD ) w zapobieganiu peroksydacji
lipidów I innych zmian będących skutkami niekontrolowanej emisji RFT. Mitchell I wsp. zidentyfikowali grupę stabilnych aminoksyll posiadających
podobne do SOD właściwości zmiatające rodnik O2" Mała masa cząsteczkowa umożliwia im swobodną penetrację do wnętrza komórek. Czyni to
atrakcyjnym zbadanie wpływu syntetycznego drobnocząsteczkowego przeclwutleniacza 4-0H-TEMP0 (4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylo-piperydyno-
N-tlenek) na przebieg doświadczalnego OZT.

Celem pracy było zbadanie roli reakcji wolnorodnikowych w patogenezie OZT z uwzględnieniem wpływu 4-0H-TEMP0. Wymagało to zbadania,
czy we wczesnym okresie OZT zachodzą reakcje wolnorodnikowe, ustalenia czy podanie 4-OH-TEMPO ma wpływ na przebieg wczesnego okresu te)
choroby oraz ograniczenie powstawania RFT; ustalenia związku pomiędzy tymi procesami a proteollzą w patogenezie OZT, oraz dokonania próby
wywołania OZT w warunkach doświadczalnych poprzez podanie do przewodu trzustkowego syntetycznego wodoronadtlenku butylu-czynnika
wzbudzającego procesy wolnorodnikowe.

Badania wykonano na szczurach u których OZT wywoływano dożylną Infuzją ceruleiny. Mierzono masę trzustek, aktywność amylazy w
surowicy krwi, stężenie wodoronadtlenków lipidów w tkance trzustkowej, oraz dokonano iloścowej analizy histologicznej trzustek. Badano też wpływ
syntetycznego przeciwutleniacza 4-OH-TEMPO na przebieg doświadczalnego OZT. Drugą grupę doświadczeń wykonano in vitro sporządzając ekstrakty
bezkomórkowe trzustek szczurów. Reakcje wolnorodnikowe wzbudzano wprowadzając do środowiska syntetyczne wodoronadtlenki . Dodatkowo
dokonano próby wywołania OZT wstrzykując do przewodu trzustkowego wodoronadtlenek butylu.

Stwierdzono, że we wczesnym okresie ceruleinowego ostrego zapalenia trzustki występuje wysokie stężenie wodoronadtlenków llpidowych
w tkance trzustkowej, co świadczy o inicjacji reakcji wolnorodnikowych wyrażających się peroksydacją lipidów. Zastosowanie 4-OH-TEMPO w istotny
sposób ogranicza przebieg tych procesów. Doświadczalne OZT można wywołać poprzez podanie rzewodu trzustkowego szczurów syntetycznych
wodoronadtlenków. Mogą one także inicjować reakcje wolnorodnikowe w ekstraktach tkanki trzustkowej in vitro, czemu - ppodobnie jak in vivo -
przeciwdziała 4-OH-TEMPO . W patogenezie OZT prawdopodobnie uczestniczy proteoliza cytochromu c i powstawanie mlkroperoksydazy, co może
być dodatkowym źródłem RFT. Mechanizm ochronnego działania 4-OH-TEMPO zależy nie tylko od dysmutowania anionorodnika ponadtlenkowego,
ale wynika z możliwości hamowania reakcji wolnorodnikowych będących następstwem działania wodoronatlenków lipidowych I mikroperoksydazy.
Reakcje wolnorodnikowe odgrywają Istotną rolę patogenetyczną we wczesnym okresie OZT.

H-14
TLEN ORAZ JONY METALI UCZESTNICZĄ W GENEROWANIU WOLNYCH RODNIKÓW PRZEZ {3-AMYLOID.

Maria Brzyska, Andrzej Bacia, Danek Elbaum.
Pracownia Metod Biofizycznych, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa.

Wstęp: Z badań biofizycznych (ESR, EPR) wynika, że p-amyloid, peptyd powodujący zmiany zwyrodnieniowe w chorobie Alzhelmera,
wykazuje zdolność generowania wolnych rodników tlenowych (1). Istnieją wskazania, że mogą one być częściowo odpowiedzialne za toksyczność
tego peptydu (2). Ponadto uzyskano dane o udziale niektórych jonów metali (Zn, Al) w patogenezie tej choroby (3). Fakty te skłoniły nas do zbadania
roli jonów metali oraz tlenu w kinetyce powstawania wolnych rodników tlenowych pod wpływem p-amyloidu.

Materiały i metody: Powstawanie rodników tlenowych monitorowano przy pomocy wskaźnika fluorescencyjnego H2DCF (2',7'-
dichlorodihydrofluoresceiny) otrzymywanego przez alkaliczną hydrolizę pochodnej estrowej, przeprowadzaną tuż przed rozpoczęciem reakcji. Pod
wpływem p-amyloidu następowało utlenienie 2',7'-dichlorodihydrofluoresceiny do 2',7'-dichlorofluoresceiny, charakteryzującej się silną fluorescencją
(wz. 490 nm, em. 526 nm). Stężenie p-amyloldu w roztworze (0.1 M PBS, pH 7.2) wynosiło 750 nM. Tlen usuwano z roztworu przy pomocy pompy
próżniowej oraz przedmuchiwania gazowym azotem. Wpływ jonów metali na szybkość reakcji zbadano w obecności związków o charakterze chelatorów
(EDTA, EGTA, deferoksamina, f enantrolina). Powstawnie wolnych rodników skontrolowano przy pomocy antyoksydanta - 3,4,5-trihydroksybenzoesanu
n-propylu. Zbadano także wpływ jonów żelaza (Fe2*, Fe3*), miedzi (Cu\ Cu2ł), cynku (Zn2*) oraz glinu (Al3t) na szybkość wolnorodnikowego utleniania
2',7'-dichlorodlhydrofluorescelny w obecności p-amyloidu. Jony oraz chelatory były obecne w stężeniu 10 nM, 100 nM lub 1000 nM.

Wyniki: Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że największą szybkość generowania wolnych rodników obserwuje się w obecności
fragmentu p-amyloidu zawierającego aminokwasy 12-28. W obecności antyoksydanta następowało całkowite zahamowanie badanej reakcji, co
potwierdza jej wolnorodnikowy mechanizm. Usunięcie tlenu z roztworu również powodowało silne hamowanie reakcji wolnorodnikowego utleniania
2',7'- dichlorodihydrofluoresceiny przez p-amyloid (12-28). W obecności EDTA, EGTA lub deferoksaminy w stężeniu 1000 nM obserwowano bardzo
silne zahamowanie reakcji wskazujące na istotność |onów metali w badanym procesie. Hamowanie reakcji zaobserwowano także w obecności 1000
nM jonów miedzi, niezależnie od Ich stopnia utlenienia. Niewielki wzrost szybkości reakcji wystąpił w obecności Jonów żelaza, cynku i glinu.

Wnioski: Przeprowadzone badania wykazały zależność powstawania wolnych rodników w roztworach wodnych p-amyloidu od obecności
tlenu oraz jonów metali. Jednakże zaobserwowany niewielki wzrost szybkości reakcji w obecności jonów glinu i cynku nie wskazuje, aby ich udział
w patogenezie choroby Alzheimera przebiegał poprzez przyspieszenie wolnorodnikowego utleniania pod wpływem p-amyloidu.

LNeuroreport, 1995, 6(14), 1875-1879.
2. Exp. Neural., 1995,131(2), 193-202.
3. Neurosci. Lett., 1995,185,99-102.
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H-15
ODDZIAŁYWANIE FOTO U CZUL ACZ Y Z KATALAZĄI DYSMUTAZĄ PONADTLENKOWĄ

A.Marcinkowska, A.Malarska, T.Banaś,
Katedra i Zakład Biochemii A.M. Wroclaw ul. Chałubińskiego 10.

Terapia fotodynamiczna (PDT) polega na niszczeniu tkanki nowotworowe) reaktywnymi formami tlenu (RFT) powstającymi w wyniku
oddziaływania światła z fotouczulaczami. Fotobiostymulacja powoduje masowy wysiew RFT co doprowadza do destrukcji i śmierci komórek. Stosowane
barwniki fotouczulające inkorporują w błony struktur subkomorkowych, przenikają do komórek i oddziaływują z enzymami wewnątrzkomórkowymi.
Przejawia się to wpływem na aktywność enzymów, może także powodować zmiany własności fotouczulających fotosensibilizatorów.

Celem naszej pracy było badanie interakcji wybranych barwników fotouczulających Rh-rodaminy, Me - merocyjanlny, HpD - fotofrtnu, NBT
- błękitu nitrotetrazoliowego,
DPB - DK - 3,3' - dipolibenzotio - dikarbocyjaniny z enzymami układu zmiatającego RFT dysmutazą ponadtlekową (SOD) i katalazą (CT).

Aktywność katalazową (CT) oznaczano spektrofotometrycznie mierząc spadek absorbcji przy X - 240 nm, wynikający z rozkładu H2O2

zawartego w mieszaninie testowej.
Aktywność CT wyliczano przyjmując molowy współczynnik absorbcji dla H202 43,6 M"1 cm -1. Oznaczenia prowadzono w buforze fosforanowym
)

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oznaczano metodą fluorescencyjną. Nadtlenek wodoru powstający w reakcji katalizowanej
przez SOD, powoduje w obecności peroksydazy z chrzanu (enzym pomocniczy), utlenienie kwasu 4 - OH - fenylooctowego do fluorescencyjnego
produktu , kwasu 6,6' - di OH (1,T-blfenylo) - 3,3' -dioctowego. Mierzono emisję promieniowania X = 405 nm [X wzbudzenia 318 nm ). Oznaczenia
prowadzono w buforze fosforanowym pH = 8.6.(2)

Widma absorbcyjne mierzono na spektrofotometrze UV/WIS
Miareczkowano wybrane fotouczulacze katalazą i dysmutazą ponadtlenkową w obecności i nieobecności substratów tych enzymów.
Zastosowane enzymy zmieniają własności absorbcyjne wszystkich przebadanych fotouczulaczy.Na charakter zmian widm miały również

wpływ substraty badanych enzymów.Stwierdzono także wpływ fotosensibilizatorów na aktywność CT i SOD. Wszystkie fotouczulacze hamowały
aktywność katalazową, co zależne było w każdym przypadku od stężenia fotouczulacza.

Obserwowane efekty świadczą o złożoności procesów zachodzących podczas PDT. Zmiany aktywności enzymów układu zmiatającego RFT,
zachodzące pod wpływem fotouczulaczy, mogą dodatkowo wpływać na destrukję komórek. Zmiany własności absorbcyjnych fotosensybllizatorów
następujące w wyniku oddziaływania z białkami wskazują na koniczność uwzględnienia tego efektu w doborze długości światła laserowego używanego
w PDT.

1. Beers R.F. & Sizer J.W (1952). J.Biol.Chem.,195,133-137
2. Segura-AguilarJ. (1993). Chem.Biol.Interactions., 86,69-78.

H-16
ZAWARTOŚĆ SELENU W NARZĄDACH OSÓB ZDROWYCH W REJONIE POMORSKO-KUJAWSKIM

Hanna Pawiuk1. Karol Śliwka2, Elżbieta Bloch-Bogusławska2, Jolanta Przygońska2, Jarosław Berent2, Zdzisław Skok3, Jadwiga Korenkiewlcz3, Kazimierz
Ryć4, Bronisław Zachara1.
Katedra Biochemii, Akademia Medyczna, Bydgoszcz1

Zakład Medycyny Sądowej, Medyczna, Bydgoszcz2

Zakład Patomorfoiogli, Wojewódzki Szpital im. J Biziela, Bydgoszcz3

Zakład Patomorfologii, Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz4

Seien (Se) jest pierwiastkiem śladowym, który wchodzi w skład centrum aktywnego peroksydazy glutationowej (GSH-Px) enzymu, będącego
istotnym elementem układu antyoksydacyjnego komórki. Od wielu lat trwa dyskusja nad zagadnieniem niedoboru Se a rozwojem wielu schorzeń u
człowieka.

Ze względu na biologiczną funkcję Se dla organizmu człowieka istotnym było oznaczenie zawartości tego pierwiastka w organizmie człowieka
czyli tzw. statusu selenowego. Problem oznaczania statusu selenowego jest szeroko dyskutowany. Zazwyczaj jest on oznaczany jako stężenie Se w
krwi, osoczu, włosach, paznokciach lub niektórych tkankach.
Nasze badania obejmowały oznaczenie Se w nerce, wątrobie, śledzionie, trzustce, płucu, żołądku, sercu, mięśniu poprzecznie prążkowanym, mózgu
i kościach osób zmarłych śmiercią gwałtowną. Na podstawie analizy zawartości Se w poszczególnych narządach i po uwzględnieniu Ich masy
obliczono zawartość Se w całym organizmie człowieka. Do tej pory wyniki takie zostały opublikowane tylko w trzech krajach na świecie: USA, Nowej
Zelandii, Niemczech.

Materiał i metody: Materiał do badań pobierany był w czasie sekcji. Stężenie Se oznaczano metodą spektrofluorymetryczną wg Watkinsona
(1966) z użyciem 2,3 diaminonaftalenu jako związku kompleksującego.

Wyniki: Przebadano 46 osób w wieku od 31 -91 lat zmarłych w następstwie wypadków komunikacyjnych i powieszenia się. Rozkład Se w
poszczególnych narządach przedstawia się następująco:
nerka>wątroba>śledziona>trzustka>serce>żoładek>mózg>płuco>kości>mięsień poprzecznie prążkowany.
Najwyższe stężenie Se stwierdzono w nerce (468 ng/g), następnie w wątrobie (221 ng/g), śledzionie (147 ng/g), trzustce 106 ng/g), sercu ((94 ng/
g), żołądku (97 ng/g), mózgu (88 ng/g), płucu (86 ng/g), kościach 75 ng/g) i mięśniu poprzecznie prążkowanym (51 ng/g). Zawartość Se w
organizmie człowieka o masie ciała 70 kg wynosi 5,21 mg. Zawartość Se w tkankach miękkich wynosi 2,78 mg, co daje 73,7 ng Se/g tkanki.
Nasze badania wykazały, że rejon pomorsko-kujawski jest ubogoselenowy.
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H-17
METABOLIZM TLENOWY GRANULOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ U CHORYCH Z RAKIEM NERKI PODDANYCH
EMBOLIZACJI TĘTNICY NERKOWEJ

Maria Mantur1. Halina Kemona1, Barbara Darewicz2, Janusz Darewicz2

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Instytut Diagnostyki Laboratoryjne]1, Klinika Urologii2

Akademia Medyczna, Białystok.

Embolizacja jest jedną z metod pobudzenia odporności nieswoiste). Skuteczność obrony organizmu w dużej mierze zależy od stanu
czynnościowego I funkcjonalnego granulocytów. Fagocytoza przez granulocyty antygenowo obcych ciał uruchamia mechanizmem powstawania
wolnych rodników o działaniu cytotoksycznym. W zlamistośclach azurofilnych w systemie tlenowym przy współudziale peroksydazy granulocytarnej
powstają aktywne formy tlenu H?02, O2\ OHCI uwalniane do fagosomu.

Celem podjętych badań było określenie aktualnego stanu i rezerwy metabolicznej granulocytów obojętnochtonnych krwi obwodowej u
chorych z rakiem nerki poddanych embolizacjl tętnicy nerkowej.

Przebadano 45 chorych z rakiem nerki w stadium zaawansowania klinicznego T3, T4, (22 p 123 o, wiek 26 - 56 lat) leczonych w Klinice
Urologii AMB. Embollzację wywołano wprowadzając do tętnicy nerkowej materia! zatorowy spongostan. Materiałem do badań była krew żylna
pobrana na heparynę (25 j . / ml krwi) przed i 14 dni po embolizacjl. W neutrofilach krwi obwodowej poddanych inkubacji z solą tetrazoliową w wyniku
reakcji katalizowanej przez oksydazę NADPH powstały wolne rodniki redukujące rozpuszczalną w wodzie sół do nierozpuszczalnych złogów formazanu
świadczące o aktywnym metabolizmie tlenowo-zależnym. W celu określenia rezerwy metabolicznej granulocytów zastosowano zmodyfikowany test
redukcji NBT. Do stymulacji! użyto LPS E. coli 0,127: B 8, Dlfco Lab., Detroit, USA, w dawce 25 mg/ml krwi.

U chorych z rakiem nerki procent granulocytów NBT- dodatnich wynosił średnio 13,64% ± 2,5 w grupie kontrolnej 12,95 %± 1,2. Różnice
nie były istotne statystycznie (p>0,05). W 14-tym dniu po embollzacji procent granulocytów NBT-dodatnich uległ obniżeniu do wartości 12,87% ±
2,44 lecz nie był to spadek statystycznie znamienny. Po stymulacji granulocytów LPS w warunkach in vitro odsetek komórekNBT-dodatnlch w grupie
badanej uległ podwyższeniu do wartości 21,02% ± 3,67 zaś w grupie kontrolnej do wartości 27,88 ± 6,32.. Po embolizacji tętnicy nerkowej w teście
stymulowanym odsetek granulocytów NBT-dodatnich wzrósł i wynosił średnio 22,39% ± 5,74 nie osiągając Jednak wartości grupy kontrolnej. Po
embollzacji w grupie badanej odsetek komórek NBT-dodatnich byi wyższy niż przed embolizacja lecz był to wzrost statystycznie nleznamlenny
(p>0,05).

Neutrofile, szybko reagujące komórki krwi, pełnią ważną rolę w odporności nieswoistej oraz przeclwnowotworowej. Wiadomo, że za
pośrednictwem receptorów powierzchniowym oraz poprzez system przekaźnlctwa I odbioru sygnału, neutroflle są zdolne rozpoznać i pochłonąć
niektóre komórki nowotworowe. Podczas fagocytozy przy współudziale MPO powstają formy aktywnego tlenu, halogenki i chloraminy wykazujące
cytotoksyczne działanie na material sfagocytowany nie tylko w wakuoll trawiennej, lecz także poza granulocytem po jego degranulacji. Badania
własne wykazały, że proces nowotworowy toczący się w nerce stymuluje metabolizm tlenowy granulocytów natomiast embolizacja tętnicy nerkowej
prowadząca do rozpadu tkanki nowotworowej hamuje wewnątrzkomórkowy metabolizm fagocytów.

H-18
WYBRANE ELEMENTY UKŁADU ANTYOKSYDACYJNEGO W KRWI KOBIET RODZĄCYCH W TERMINIE I PRZED
TERMINEM PORODU.

Pilecki Adam
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Bydgoszczy

Układ antyoksydacyjny tworzą związki, które usuwają z organizmu na drodze jedno- bądź dwustopniowej reaktywne formy tlenu, z których
oddziaływaniem związana jest patogeneza wielu chorób. Do układu mogą wchodzić elementy o charakterze enzymatycznym, lub nieenzymatycznym.
Badaniami objęto trzy parametry: salen (Se), zredukowany glutation (GSH) oraz enzym peroksydazę glutatlonową (GSH-Px). Selen, pierwiastek
śladowy, wchodzi w skład centrum aktywnego peroksydazy glutationowej, która używając jako substratu zredukowanego glutatlonu rozkłada nadtle-
nek wodoru i nadtlenki organiczne.

Stężenie Se w pełnej krwi i w osoczu krwi żylnej i pępowinowej było oznaczane spektrofluorometrycznie u 42 kobiet rodzących w terminie
porodu i u 20 rodzących przed terminem. Zawartość Se oznaczano również w łożysku. Aktywność GSH-Px mierzono w krwinkach czerwonych i w
osoczu krwi matki I krwi pępowinowej u obu badanych grup. Oznaczono także stężenie GSH w krwinkach czerwonych. Otrzymane wartości porówny-
wano z wynikami stężenia Se i GSH oraz aktywnością GSH-Px u 16 kobiet nleciężarnych, które stanowiły grupę kontrolną.

Stężenie Se w pełnej krwi i w osoczu kobiet rodzących w terminie różniło się statystycznie od wartości u kobiet nierodzących (72,09189,51
mg*l'1 w pełnej krwi oraz 50,45 i 68,02 mg*|-1 w osoczu), natomiast nie odbiegało od wartości oznaczonych u kobiet rodzących przed terminem
porodu. Stężenie Se w pełnej krwi i w osoczu krwi pępowinowej nie różniły się statystycznie od stężenia Se w pełnej krwi i w osoczu krwi żylnej matek.
Stwierdzono różnice bez znamienności statystycznej w stężeniu Se w osoczu krwi pępowinowej z porodów w terminie (49,09 mg*!'1) i z porodów
przedwczesnych (43,44 mg*l"1). Nie wykazano natomiast, aby zawartość Se w łożysku różniła się w obu grupach kobiet rodzących przed I w terminie
porodu (0,13 i 0,15 mg*g-1).

Również bez zmian pozostawały wartości stężenia (GSH) w erytrocytach. Zarówno w krwi żylnej i w krwi pępowinowe] u kobiet rodzących w
terminie i przed terminem były podobne, a ich zakres wynosił od 2,45 do 2,85 mmol'1"1.

Aktywność peroksydazy glutationowej w erytrocytach była podobna w krwi żylnej i pępowinowej zarówno w porodach w terminie Jak i przed
terminem porodu i wynosiła od 11,23 do 13,20 U*gHb'1, była Jednak znamiennie statystycznie niższa (p<0,001) od aktywności tego enzymu w
erytrocytach w krwi żylnej kobiet nieciężarnych (19,31 U*gHb-1). Aktywność enzymu w osoczu krwi kobiet rodzących w terminie i przed terminem
porodu były podobne (147,90 i 158,17 U*l1) oraz znamiennie niższe (p<0,001) niż u kobiet z grupy kontrolnej (262,24 U*T1). Aktywność enzymu w
osoczu krwi pępowinowej w porodach przedwczesnych była niższa, nleznamienna statystycznie (p>0,05) niż w przypadku porodów w terminie.

Wykazano ponadto szereg znamiennych statystycznie zależności pomiędzy stężeniem Se w pełnej krwi I w osoczu, aktywnością GSH-Px w
osoczu I w erytrocytach w krwi żylnej i w krwi pępowinowej u kobiet rodzących w terminie i przed terminem porodu, Jak również w wielu przypadkach
pomiędzy stężeniem Se a aktywnością enzymu.

Otrzymane wyniki badań sugerują, że w porównaniu z grupą kontrolną u kobiet rodzących w terminie i przed terminem porodu obserwuje
się niższe stężenie Se oraz obniżoną aktywność GSH-Px w składowych częściach krwi żylnej. Silna korelacja pomiędzy krwią matki a krwią pępowino-
wą wskazuje na to, że niedobór Se może być jedną z przyczyn retinopatii i zespołu niewydolności oddechowe] występujących u dzieci urodzonych
przed terminem porodu, u których wartości te są szczególnie niskie.
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H-19
REAKCJE TLENKÓW AZOTU Z PEROKSYDAZĄ CHRZANOWĄ

Udla Gębicka i Jerzy L Gębicki
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka

Gwałtowny wzrost zainteresowania w ostatnich latach reaktywnymi formami azotu wiąże się z odkryciem biologicznej aktywności tlenku
azotu i nadttenoazotynu oraz ich metabolitów.

Tlenek azotu («N0) syntetyzowany w żywych organizmach pełni szereg funkcji przekaźnikowych oraz działa antyutieniająco. »N0, produkowany
w nadmiarze, może mleć jednak działanie toksyczne wynikające, przynajmniej w części, z działania produktów jego reakcji z tlenem cząsteczkowym
lub z anionorodniklem ponadtlenkowym. Autoutlenienle «NO w roztworze wodnym jest procesem złożonym, który sumarycznie można opisać równaniem:

4 -NO + 0 2 + 2 H20 -> 4 H ł + 4 N02"
Toksyczność powstałego azotynu wiąże się z jednej strony z możliwością syntezy kancerogennych nltrozamin, z drugiej strony z

prawdopodobnym generowaniem »N02 w reakcji z peroksydazami hemowymi:
per + H202 -> Związek I + H20
Związek I + NO2" -> Związek II + •NO2

Związek I I+ N02- -> per + -N02

2 - N 0 2 + H 2 0 - > N 0 2 - + N 0 3 - + 2H*
Celem pracy było zbadanie reakcji «N0 i «N02 z peroksydazą chrzanową (HRP). Jako metodę badawczą zastosowano radlolizę Impulsową.

•NO generowano w odpowietrzonym roztworze azotynu, a 'NO., w odpowietrzonym roztworze N037N02"(15:1 v/V).
Stwierdzono, że "NO wiąże się z żelazem hemowym HRP tworząc stosunkowo trwały kompleks, co powoduje odwracalną utratę aktywności.

•NO redukuje również Związek I HRP. W wyniku reakcji z «N0 nie obserwuje się zmian w części białkowej enzymu. *N02 reaguje natomiast z częścią
białkową HRP, utleniając głównie reszty tyrozyn owe. Następstwem reakcji z >N02 Jest częściowa inaktywacja enzymu. Z porównania reakcji HRP z
•NO2 i «0H wynika, że »N02 w znacznie mniejszym stopniu uszkadza enzym.

Praca wykonana w ramach grantu KBN Nr 3 T09A10414

H-20
WPŁYW 4-OH TEMPO i JEGO 0-ACYLOWYCH POCHODNYCH NA PROCESY PEROKSYDACJI LIPIDÓW W BŁONACH
RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNEGO

Michał Woźniak1, Zbigniew Wypych2

Katedra i Zakład Biochemii1, Katedra i Zakład Chemii2 Akademii Medycznej w Gdańsku, 80-211 Gdańsk, DębinkM

Syntetyczne przeciwutleniacze z grupy amlnooksyli katalizują reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtienkowego, a posiadając zdolność
penetracji błon biologicznych stanowią alternatywę dla dysmutazy ponadtienkowej (SOD) w cytoprotekcji ukierunkowanej na ograniczenie niekorzystnych
następstw stresu oksydacyjnego. Istotnym elementem ochronnego wpływu amlnooksyli jest bezpośrednie przeciwdziałanie procesom peroksydacjl
lipidów warunkowane wysoką efektywnością neutralizacji rodników lipidowych. Ponieważ wiązania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
zlokalizowane są w apolarnej warstwie błon, a 4-OH TEMPO jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, zachodzi pytanie czy wzrost hydrofobowoścl tego
aminooksylu w następstwie O-acylacji grupy OH zlokalizowanej na 4-tym węglu pierścienia piperydyny zwiększy zdolność penetracji przeciwutleniacza
do błon i ograniczy niekorzystne skutki stresu oksydacyjnego.

Celem niniejszej pracy było ustalenie wpływu O-acylacjl 4 jOH TEMPO na zdolność Inhibowanla procesów peroksydacji lipidów w izolowanych
błonach retikulum endoplazmatycznego wątroby szczura Inkubowanych z prooksydantem - wodorotlenkiem butylu. Przeprowadzone badania wykazały
wysoką efektywność antyoksydacyjną pochodnych 4-OH TEMPO zawierających łańcuch kwasu oktanowego. Pochodne zawierające estry kwasu
palmitynowego hamowały procesy peroksydacji lipidów znacznie słabiej niż wyjściowy aminooksyl 4-OH TEMPO. Widma EPR wskazują na bardzo
znaczny stopień immobilizacji palmityloTEMPO w porównaniu do pochodnej oktanylowej.

Uzyskane wyniki wskazują na istotną rolę penetracji i mobilności przeciwutleniacza w błonie w efektach ochronnych aminooksyll w warunkach
stresu oksydacyjnego.
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H-21
PROTECTIVE EFFECT OF AROMATIC AMINOXYLS AGAINST OXIDATIVE STRESS INDUCED DNA DAMAGE

Beata Kallńska1. Lucedio Greci2,Michal Wożniak1

1. Department of Biochemistry, Medical University of Gdańsk,80 - 211, Dębinki 1, Poland
2. Dlpartimento dl Sclenze del Material! e della Terra, Universlta, Via Brecce Blanche, I - 60131 Ancona, Italy

Oxygen derived free radicals are known to induce strand breaks or base modifications In DNA. DNA strand breaks are often implicated in
many pathologies and apoptosis as well. Aromatic aminoxyls have been found to protect lipid and protein against oxidative damage. We have
examined the ability of synthetic aromatic aminoxyls to protect pBR 322 supercolled plasmid DNA from strand breakage Induced by Fenton reagents.
Aminoxyls :1 (1,2 - dihydro - 2 - ethyl - 2 - phenyl - 3H - indole - 3 - phenyllmino - 1 - oxyl), 2 {1,2 - dihydro - 2 - decyl - 2 - phenyl - 3H - indole
- 3 - phenyllmino - 1 - oxyl) and 3 (1,2 - dihyd ro - 2 - octadecyl - 2 - phenyl - 3H - indole - 3 - phenyll mino - 1 - oxyl) were respectively prepared
according to the published methods In our laboratory. DNA strand breakage was measured by the conversion of supercoiled pBR 322 double -
stranded DNA to open circular form. Following incubation the samples were separated by electrophoresis in a 0,7% agarose gel stained with
ethldinum bromide.

It has been found that Fenton reagents converted almost all plasmid to open circular form whereas presence of aminoxyls protected DNA
against oxidative stress mediated degradation.

H-22
STĘŻENIE SELENU I AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW ANTYOKSYDACYJNYCH WE KRWI MŁODYCH PŁYWAKÓW

Łucja Płatek1, Marek Jabczyk2, Barbara Kłapcińska1, Alojzy Danch3, Katarzyna Grzeslok1, Stanisław Poprzecki1

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach1, Międzyszkolny Klub Sportowy w Katowicach2, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach3

Ocenia się, że w około 3 do 15 % tlenu cząsteczkowego zużywanego przez pracujące mięśnie szkieletowe ulega jednoelektronowej redukcji
do anionorodników ponadtlenkowych, głównie wskutek „ucieczki" elektronów z mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Znaczne nasilenie stresu
oksydacyjnego w czasie wykonywania intensywnej pracy fizycznej prowadzi do uszkodzenia różnych struktur i składników komórkowych, w tym błon
cytoplazmatycznych których zwiększona przepuszczalność sprzyja ucieczce białek enzymatycznych do środowiska zewnątrzkomórkowego. W obronie
antyoksydacyjnej komórek uczestniczą enzymy antyoksydacyjne oraz antyutieniacze pełniące funkcję „zmiataczy" wolnych rodników. Przyjmuje się,
że trening fizyczny stanowi czynnik stymulujący pojawienie się zmian adaptacyjnych wzmacniających mechanizmy obrony antyoksydacyjnej organizmu.

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian aktywności enzymów antyoksydacyjnych we krwi młodych pływaków (w wieku 13
do 14 lat) po teście pływackim o charakterze interwałowym (50 m-100 m - 200 m - 400 m -200 m -100 m -50 m) wykonanym w okresie przygotowania
ogólnego (0P0) oraz w okresie przygotowania startowego (BPS) po 4 miesiącach treningu. Rejestrowano czas pokonania poszczególnych odcinków
oraz częstość skurczów serca bezpośrednio po przepłynięciu każdego dystansu. W próbach krwi żylnej pobranych przed testem wysiłkowym,
bezpośrednio po jego zakończeniu oraz po 24 godzinach restytucji oznaczano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD; E.C.1.15.1.1) przy
pomocy zestawu RANS0D (Randox), katalazy (CAT; E.C. 1.11.1.6) - metodą Aebi oraz peroksydazy glutationowej (GSH-Px; E.C.1.11.1.9) - metodą
Flohe-Gunzler'a z wodoronadtlenkiem tert-butylu jako substratem. Ponadto oznaczano poziom selenu w pełnej krwi metodą spektrofluorymetryczną
z 2,3-dwuaminonaftalenem jako czynnikiem kompleksującym oraz stężenie produktów peroksydacji lipidów z kwasem tiobarbiturowym (w obecności
BHT jako inhibitora peroksydacji) metodą Buege i Austa połączoną z ekstrakcją chromogenu przy pomocy n-butanolu. Dodatkowo oznaczano stężenie
mleczanu w osoczu krwi posługując się zestawem diagnostycznym firmy BioMsrieux.

Stwierdzono, że po 4 miesiącach treningu badani zawodnicy pokonywali większość odcinków (szczególnie końcowych) w krótszym czasie
przy niższej częstości skurczów serca i znamiennie (p=0,02) niższym powysiłkowym stężeniu mleczanu, co wskazywało na stymulację mechanizmów
tlenowej resyntezy ATP. Zwiększyła się również aktywność GSH-Px pomimo praktycznie niezmienionego stężenia selenu utrzymującego się na średnim
poziomie nieco niższym (około 70 ng Se/I pełnej krwi) od uznawanego za prawidłowy (80 do 250 ^g Se/I). Obserwowano przy tym , że spoczynkowe
wartości aktywności SOD i CAT uległy nieznacznemu obniżeniu, co mogło wpłynąć na pojawienie się nieco wyższych stężeń produktów peroksydacji
lipidów (MDA) reagujących z kwasem tiobarbiturowym w drugim badaniu przeprowadzonym w okresie przygotowania startowego. Bezpośrednio po
wykonaniu testu wysiłkowego stwierdzono niewielki wzrost aktywności CATi SOD w okresie 0P0 , zmiany te byty mniejsze w okresie BPS, natomiast
aktywność GSH-Px pozostawała na praktycznie stałym poziomie. Uzyskane wyniki wydają się wskazywać, że prowadzony trening nie doprowadził do
poprawy mechanizmów obrony antyoksydacyjnej u badanych zawodników, co sugeruje potrzebę zwrócenia większej uwagi na stosowanie suplementacjl
antyoksydacyjnej.
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H-23
AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW ANTYOKSYDACYJNYCH I PEROKSYDACJA LIPIDÓW W KRWINKACH CZERWONYCH
CZŁOWIEKA PODCZAS 5 -DNIOWEGO UNIERUCHOMIENIA W ŁÓŻKU

Wojciech Pawlak1, Józef Kędziora1. Krystian Żolyński2, Kornelia Kędziora-Komatowska3, Jan Blaszczyk1, Paweł Witkowski4

Zakład Fizjologii KNP WAM1, Klinika Chirurgii Urazowej WAM2, II Klinika Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi3, Oddział Ortopedii Szpitala
Miejskiego w Pabianicach4.

Ograniczenie aktywności ruchowej poprzez unieruchomienie w łóżku często jest integralną częścią procesu leczenia wielu chorób. Typowym
przykładem mogą tu być obrażenia kończyn dolnych i miednicy, a w tym głównie złamania. Podczas unieruchomienia w łóżku poza hipokinezją,
czyli ograniczeniem aktywności ruchowej w ścisłym tego słowa znaczeniu, występuje również tzw. hipograwia - brak nacisku na kości wzdłuż osi
długiej. Oba te zjawiska składają się na stan, który często w piśmiennictwie jest określany jako bed rest. Unieruchomienie w łóżku pociąga za sobą
cały szereg niekorzystnych następstw. Dotyczą one w szczególności układu kostno-mlęśniowego oraz układu krążenia. Składniki morfotyczne krwi
obwodowej również ulegają niekorzystnemu wpływowi unieruchomienia. Dane z piśmiennictwa wskazują, że dotyczy to m. in. sprawności
enzymatycznego antyoksydacyjnego układu obronnego płytek krwi. Wykazano, że podczas unieruchomienia zmniejsza się aktywność płytkowych
enzymów antyoksydacyjnych oraz zwiększa się stężenie substancji tiobarbiturozależnych (TBARS), traktowanych jako wykładnik peroksydacji lipidów.

Celem pracy było zbadanie wpływu 5-dniowego unieruchomienia na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i peroksydację lipidów w
krwinkach czerwonych człowieka.

Uczestników badań podzielono na 3 grupy: 24 osoby unieruchomione w łóżku po złamaniach kości kończyn dolnych i miednicy, 22 osoby
z unieruchomioną kończyną górną, 23 zdrowych ochotników - jako grupa odniesienia.

Materiał badany stanowiła krew żylna, z której przygotowywano hemolizaty krwinek czerwonych. Wykonywano następujące oznaczenia:
1) aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD) metodą Misry i Fridovicha (1972),
2) aktywność katalazy (CAT) metodą Beersa i Sizera (1952),
3) aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px) metodą Little'a i 0'Briena (1968),
4) stężenie TBARS metodą Placera i wsp. (1966).

Aktywność badanych enzymów antyoksydacyjnych była znamiennie statystycznie mniejsza w grupie osób unieruchomionych w porównaniu
z grupami odniesienia (osoby z unieruchomioną kończyną górną oraz osoby zdrowe). Natomiast stężenie TBARS było znamiennie statystycznie
większe w grupie osób unieruchomionych w porównaniu z grupami odniesienia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie różnic między
grupą osób z unieruchomioną kończyną górną a grupą osób zdrowych w zakresie oznaczanych parametrów.

Powyższe wyniki sugerują, że 5-dniowe unieruchomienie w łóżku powoduje zmniejszenie sprawności enzymatycznego antyoksydacyjnego
układu obronnego krwinek czerwonych człowieka. Zjawisko to wydaje się być niezależne od przyczyny unieruchomienia.

H-24
GENEROWANIE ANIONORODNIKA PONADTLENKOWEGOI TLENKU AZOTU PRZEZ GRANULOCYTY KRWI
PEŁNEJ U LUDZI PODCZAS 5-DNIOWEGO UNIERUCHOMIENIA

Wolclech Pawlak1. Józef .Kędziora1, Krystian Żolyński2, Kornelia Kędzlora-Kornatowska3, Jan Blaszczyk1, Paweł Witkowski4

Zakład Fizjologii KNP WAM1, Klinika Chirurgii Urazowej WAM2, II Klinika Chorób Wewnętrznych WAM w Łodzi3, Oddział Ortopedii Szpitala
Miejskiego w Pabianicach"1.

Komórki żerne (granulocyty i makrofagl) są jednym z najważniejszych źródeł reaktywnych form tlenu (RFT) w organizmie człowieka.
Pobudzony fagocyt w ciągu kilkunastu sekund osiąga stan czynnościowy znany jako wybuch oddechowy (respiratory brust). Pojęcie to mieści
w sobie trzy ściśle powiązane procesy: kilkudzioesięciokrotne zwiększenie poboru tlenu ze środowiska, generowanie dużych Ilości RFT, oraz
zwiększenie metabolizmu glukozy w kierunku cyklu pentozofosforanowego. Spośród różnych RFT podczas fagocytozy w największych
ilościach powstaje anionorodnik ponadtlenkowy (0"2), oraz -jako produkt Jego dysmutacji - nadtlenek wodoru (H202). Nie mają one co prawda
silnych właściwości bójczych, ale służą jako substraty do generowania znacznie bardziej aktywnych biologicznie RFT, takich jak rodnik hydroksylowy
(•OH) oraz kwas podchlorawy (HOCI). Pobudzona komórka żerna (a w szczególności granulocyt obojętnochłonny) wytwarza ponadto duże
ilości tlenku azotu (N0»). Związek ten może wchodzić w reakcję z anionorodnikiem ponadtlenkowym, której produktem jest
nadtlenoazotyn (0N0O') - związek o reaktywności porównywalnej z rodnikiem hydroksylowym. Nadtienoazotyn prawdopodobnie odgrywa
bardzo istotną rolę w tzw. tlenowych mechanizmach zabijania podczas fagocytozy.

Celem pracy było zbadanie wpływu 5-dniowego unieruchomienia na generację anionorodnika ponadtlenkowego I tlenku azotu przez granulocyty
krwi pełnej.

Uczestników badań podzielono na 3 grupy: 24 osoby unieruchomione w łóżku po złamaniach kości kończyn dolnych i miednicy, 22 osoby
z unieruchomioną kończyną górną, 23 zdrowych ochotników - jako grupa odniesienia.

Generowanie anionorodnika ponadtlenkowego oznaczano metodą Bellavlte i wsp. (1983), zaś generowanie NO' - selektywną
elektrodą sprzężoną z aparatem ISO-NO (World Precision Instruments).

Spoczynkowe generowanie 0\, było nieznamiennie statystycznie mniejsze w grupie osób unieruchomionych w łóżku w porównaniu z
grupą odniesienia i grupą osób z unieruchomioną kończyną górną. Jednakże stymulowane opsonizowanym zymosanem generowanie 0"2 było
znamiennie statystycznie większe w grupie osób unieruchomionych w porównaniu z grupami odniesienia. Zarówno spoczynkowe, jak
i stymulowane opsonizowanym zymosanem generowanie NO» było znamiennie statystycznie mniejsze w grupie osób unieruchomionych w
porównaniu z grupami odniesienia. j

Przedstawione wyniki sugerują, że unieruchomienie w łóżku ma duży wpływ na generowanie RFT przez granulocyty krwi pełnej, co może
mieć wpływ na ich podstawowe funkcje. Brak znamiennych statystycznie różnic między grupą osób z unieruchomioną kończyną górną a grupą
odniesienia (osoby zdrowe) sugeruje, że opisywane zmiany nie są skutkiem urazu, ale że stanowią one następstwo ograniczenia aktywności
ruchowej pod postacią unieruchomienia w łóżku.
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H-25
STĘŻENIE WYBRANYCH PIERWIASTKÓW WE KRWI OBWODOWEJ CHORYCH Z OTĘPIENIEM TYPU ALZHEIMERA
I Z ZESPOŁEM DOWNA

Elżbieta Slblńska1, Jan Błaszczyk1, Marek Strzelczyk2, Józef Kędziora1

Zakład Fizjologii11 Zakład Biochemii2 Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

Metabolizm tlenowy może być modyfikowany w określonych sytuacjach przez udział pierwiastków wpływających na wytwarzanie i działanie
aktywnych form tlenu. Procesy te często prowadzą do zmian stanowiących patogenezę wielu chorób m.ln. chorób układu nerwowego.

Celem pracy było porównanie stężenia wybranych pierwiastków we krwi ludzi z zespołami otęplennyml pochodzenia amyioldowego I w
grupie osób zdrowych.

Oznaczano stężenie Ca, Cu, Zn, Fe, Mg w osoczu i hemolizatach krwinek czerwonych metodą ICP-AES u 21 pacjentów z chorobą Alzhelmera,
22 chorych z zespołem Downa i 25 osób zdrowych stanowiących grupę odniesienia.

Stwierdzono istotne statystycznie różnice w stężeniu badanych pierwiastków zarówno w krwinkach czerwonych jak i osoczu osób z zespołami
otęplennymi w porównaniu z odpowiednią wiekowo grupą ludzi zdrowych.

H-26
WPŁYW L-ARGININY NA WYTWARZANIE RODNIKÓW TLENOWYCH PRZEZ GRANULOCYTY KRWI OBWODOWEJ

Beata Westfai2. Jan Błaszczyk1, Wojciech Pawlak2, Elżbieta Slbińska2, Józef Kędziora2, Anna Kowalska3

Zakład Fizjologii Wojskowej Akademii Medycznej1, Oddział Kardiologiczny Szpitala MSW2, ZOZ Łódź-Bałuty3

W czasie operacji kardiochirurgicznych ma miejsce znany doświadczalny układ niedokrwienie-reperfuzja. W momencie zakleszczenia aorty
dochodzi do przerwania krążenia krwi w naczyniach wieńcowych. W trakcie krążenia pozaustrojowego naczynia wieńcowe perfundowane są płynem
kardiopiegicznym. W związku z tym trwają ciągłe poszukiwania płynu o optymalnym składzie w celu zapewnienia komórkom mięśnia sercowego
optymalnych warunków do przetrwania w czasie braku perfuzji krwią tętniczą. W ostatnim czasie, duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem L-
arginlny, która jest prekursorem tlenku azotu i wydaje się zmniejszać poreperfuzyjne uszkodzenie mięśnia sercowego w modelach doświadczalnych.
Dlatego też celem pracy było zbadanie wpływu L-argininy dodane) w różnych stężeniach do płynu kardioplegicznego na zdolność do wytwarzania
tlenku azotu przez granulocyty krwi obwodowej.

Badania wykonywano w krwi pełnej pobranej od zdrowych ochotników. Krew inkubowano z płynem kardiopiegicznym (St.Thomas) w
różnych objętościach przez 30 minut w łaźni wodnej o temperaturze 37°C. Do płynu kardioplegicznego dodawano L-argininę (firmy Sigma) w
stężeniach 0,3,3,0 i 30,0 mmol/l. Grupę odniesienia stanowiła krew Inkubowana wtych samych warunkach z 0,9% NaCI oraz płynem kardiopiegicznym.
Wytwarzanie tlenku azotu (NO«) przez granulocyty krwi obwodowej oznaczano w sposób ciągły, przy użyciu selektywnej elektrody sprzężone| z
aparatem ISO NO firmy World Precision Instruments I przystawką DUO 18 te) samej firmy, umożliwiającą komputerową rejestrację danych. Wyniki
przeliczano na liczbę granulocytów oznaczanych uprzednio aparatem QBC i podawano w ^M/IO6 komórek.
Wykazano wzrost wytwarzania NO* przez granulocyty krwi obwodowej podczas inkubacji krwi z L-arglniną zależy od Jej stężenia w płynie
kardiopiegicznym.
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H-27
ODDZIAŁYWANIE JONÓW CYNKU NA DROŻDŻE Saccharamyces cerevisiae W OBECNOŚCI WYBRANYCH JONÓW
METALI

Anna Pasternaklewlcz
Akademia Rolnicza im. H. KoHątaja w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Zakład Przyrodniczych Podstaw Produkcji Rolniczej

Cynk jest pierwiastkiem niezwykle ważnym dla metabolizmu i fermentacji drożdży. Pełni wiele biologicznych funkcji, jak stabilizacja protein
i błon komórkowych, wchodzi w skład licznych enzymów. Jony cynku mogą stymulować akumulację cukrów w komórce, a jednocześnie w ich
obecności rośnie tempo fermentacji alkoholowej dzięki szybszemu zużywaniu substratów. Optymalne zapotrzebowanie na ten jon kształtuje się
zazwyczaj w granicach 10-40(.iM, powyżej tego stężenia dochodzi do zaburzeń w metabolizmie komórki. Niedobór cynku powoduje niezdolność"
organizmu do wzrostu i fermentacji. Obserwowano także wzrost zawartości tłuszczów, zmniejszenie zawartości białka oraz wyraźne zmiany w składzie
aminokwasowym w drożdżach rosnących przy ograniczeniu cynku. Obecność drugiego jonu może powodować wzajemne oddziaływania, przykładowo
mangan osłabia szkodliwy wpływ wysokich stężeń cynku, zaś cynk - kobaltu, magnezu, kadmu I miedzi.

Przedmiotem badań były interakcje cynku i wybranych metali dwuwartościowych w komórkach drożdży Saccharamyces cerevisiae rasy
Mautner. Badano wzrost drożdży w obecności cynku oraz wapnia, magnezu, manganu, kobaltu lub miedzi, a także jego bloakumulację przy dodatku
wymienionych jonów. Medium hodowlane stanowiła niechmlelona brzeczka piwna (9'Blg) i syntetyczne podłoże Rose'a. Hodowle prowadzono na
wstrząsarce laboratoryjnej (40 h, 30'C, 180 cykli/min., amplituda 3). Podczas procesu kontrolowano wzrost poprzez pomiary absorbancji medium,
a po jego zakończeniu wyznaczano plon biomasy i zawartość cynku w otrzymanych komórkach drożdży metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej.

Drożdże hodowane na podłożu naturalnym i syntetycznym wykazywały większe przyrosty biomasy w przypadku, gdy w medium obecne były
jony cynku w stężeniu 40nM/dm3 w porównaniu z próbą kontrolną, do której nie dodano cynku. Równoczesna obecność Jonów cynku i manganu
powodowała zbliżone plony suchej masy w odniesieniu do biomasy uzyskanej po zdrożdżowaniu, gdy medium naturalne i syntetyczne zawierało tylko
jony cynku. Współobecność jonów magnezu I miedzi hamowała wzrost drożdży, prawdopodobnie użyte stężenia tych jonów były zbyt wysokie I jony
cynku nie mogły zmniejszyć ich hamującego działania. Dodatkowe wprowadzenie jonów wapnia czy kobaltu powodowała niewielkie zwiększenie
przyrostu suchej masy drożdży hodowanych na podłożu naturalnym, zaś obniżenie - gdy jako medium wzrostu zastosowano syntetyczną pożywkę
Rose'a. Brzeczka piwna zawiera w swym składzie większą liczbę związków posiadających grupy funkcyjne zdolne do kompleksowania dodawanych
Jonów do połączeń o mniejszej toksyczności niż wolne jony.

W komórkach drożdży uzyskanych po hodowlach na naturalnym podłożu stwierdzono większe ilości cynku, a znacznie mniejsze - po
hodowlach na syntetycznym podłożu. Prawdopodobnie w brzeczce cynk był związany dając związki, które były łatwiej przyswajalne przez komórki.
Obecność drugiego jonu w niewielkim stopniu hamowała jego absorpcję gdy użyta była naturalna pożywka, natomiast wyraźnie zwiększała bioakumulację
po namnażanlu na podłożu syntetycznym.

H-28
COMPOUNDS HAVING THE STEROID STRUCTURE AS ANTIOXIDANTS

V.Buko, A.Artsukevlch, O.Lukivskaya, K.lgnatenko, A. Maltsev, S. Chumachenko, Yu. Popov.
Institute of Biochemistry, Grodno, 230017 Belarus

We studied the in vitro and in vivo effects of steroid compounds, ursodeoxycholic acid (UDCA) and 14a, 15a-methylene-estra-1,3,5(10),8-
tetraene- 3,17a-diol (J811) on free oxygen radicals and llpld peroxldation. A trap for OH., POBN or tiron which is scavenger of 0' were used as spin
traps. UDCA led to the appearance of the 2-fold lower signal of tiron- O' adduct and did not effect on the ESR spectra of OH'POBN adducts. We
showed the significant inhibition of 0. response in native liver microsomes at a concentration as low as 100 nM with maximal inhibition at 10 nM
UDCA. The formation of tiron- 0- adduct in the watery medium and in microsomes In the presence of estrogens decreased as follows: J861>17a-
estradlol (17a-E)>17p-estradiol (17p-E). In the experiment with UDCA, rats were treated with y-lrradiation (1 Gy) for 24 h before decapitation. Two
groups were twice treated with UDCA, 1 and 23 h after y-irradiation (10 and 100 mg/kg, i.g.}. UDCA normalized liver mlcrosomal parameters
enhanced by y-irradiation: MDA, 0 and carbonyl fractions contents, SOD activity, HjO2 production and chemllumlnlscense attenuated by lumlnol or
lucigenln. The UDCA dose of 10 mg/kg was not so effective as the 100 mg/kg one. The antiradical and antioxidatlve effect of 17p-E, 17a-E and JB61
we evaluated in cholesterol-fed (200 mg/kg, 3 months) male rabbits. 17p-E, 17<x-E and J861 (0.02 and 0.1 mg/kg, oral intubation) were adminis-
tered during the 2 last months. The experimental atherosclerosis Increased parameters in the rabbit liver and serum characterizing free radical
generation and llpld peroxldation: SODactfvity, H202and lipid peroxide production, 0 , MDA and carbonyls content, NADPH-lnduced chemlluminiscence
attenuated by luclgenin. The estrogens decreased or normalized these parameters whereas the effect of J861 (0.1 mg/kg) was especially pro-
nounced.

We can conclude that steroid compounds such as UDCA, 17&-E, 17p-E and J861 are quite effective scavengers of free radicals and
antioxidatlve agents.
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H-29
NIEKORZYSTNY WPŁYW PRZEWLEKŁEGO STOSOWANIA TEMPOLA NA CZYNNOŚĆ NIEDOKRWIONEGO SERCA
SZCZURA.

Tomasz Wierzba1, Maciej Cherek1, Marek Zych2, Michał Woźniak2, Jerzy Nowak3, Magdalena Wszędybyt1, Zbigniew Wypych4, Witold Juzwa1

Akademia Medyczna w Gdańsku: 80-217 Gdańsk , ul. Dębinki 1 - 1.Katedra i Zakład Fizjologii,2. Katedra i Zakład Biochemii,3. Katedra I Zakład
Biofizyki, •'.Katedra i Zakład Chemii Ogólnej

Wprowadzenie: Zmniejszenie przepływu wieńcowego,! związane z tym niedotlenienie mięśnia sercowego (Ischemia) prowadzi do zaburzeń
czynności serca, które nasilają się bezpośrednio po przywróceniu perfuzji wieńcowej (repefuzja).Przyczyną tych zaburzeń mogą być generowane w
nadmiarze wolne rodniki tlenowe. Wprowadzenie do ustroju związków wychwytujących aktywne formy tlenu, np. związków nltroksylowych, mogłoby
zatem przeciwdziałać niekorzystnym następstwom ischemii i reperfuzji.

Cel badań: -ocena wpływu przewlekłego podawania hydrofilowego związku nitroksylowego - TEMPOLa (4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopi-
perydyno-N-tlenek) na układ krążenia szczura in vivo oraz na czynność izolowanego serca poddanego ischemii I reperfuzji.

Materiał I metody: Badania wykonano w 2 grupach szczurów, samców rasy Wistar (295-335 g): grupa T (N=8) otrzymywała TEMPOL
dootrzewnowo (Ip.- 25 mg/kg co 12 godz.) i doustnie (10,5 mg/kg/dobę) w wodzie do picia przez okres 18 dni, w grupie K (N=8,) przez ten sam
okres podawano ip.0,9% NaCI. W 15-tym dniu doświadczenia wprowadzano dreny polietylenowe do aorty brzusznej i żyły szyjnej prawej, zaś w 17-
dnlu oznaczano ciśnienie tętnicze (MAP) i częstość akcji serca (HR). Następnie, uzyskiwano preparat izolowanego serca (Langendorff), który perfun-
dowano płynem Krebsa. Rejestrowano: HR, przepływ wieńcowy (CF, ml/mln/g) i ciśnienie w lewej komorze serca .Wyznaczono wartości: ciśnień (mm
Hg): końcowo-rozkurczowego (EDP) i maksymalnego w skurczu (Pmax,), maksymalną szybkość skurczu (dP/dt), i czas narastania ciśnienie w
skurczu (ts, ms). W 75 homogenatach tkankowych dokonano oznaczenia zawartości TEMPOLa, przy użyciu techniki (EPR).

Wyniki: Charakterystyczne dla TEMPOLa widma EPR występowały w niemal wszystkich tkankach uzyskanych ze szczurów grupy T. Stwier-
dzono cechy częściowej immobllizacji TEMPOLa w strukturach błonowych. Przewlekłe podawanie TEMPOla nie wpłynęło w sposób Istotny na
oceniane parametry hemodynamiczne in vivo: MAP wynosiło 99,3 ± 7,6 mm Hg w grupie T oraz 103,1 ± 6,5 mm Hg w grupie kontrolnej (K), HR -
odpowiednio: 347,5 ± 33,0 /min oraz 359,0 + 24,5 /min. Wartości zmiennych z doświadczeń na sercach izolowanych przedstawiono zbiorczo w
tabeli. Przed ischemia poszczególne zmienne nie

ZMIENNA:
GRUPA:
Przed ischemia
5 min reperfuzji
20 min reperfuzji

CF
T K
9,1
7,9
6,8

9,3
9,6
13,3

HR
T K
256
224
230

294
221
249

EDP
T K

1,7
26,1
20,4

1,7
13,8
10,5

A max

T K
55,4
40,7
39,5

51,7
47,5
50,0

dP/dt
T K
25,0
6,8
9,2

23,6
14,0
20,0

T,
T K
15,2
16,2
15,5

14,1
17,1.
15,2

różniły się istotnie między grupami T i K. Podczas reperfuzji wskaźniki charakteryzujące pracę serca uległy w obu grupach pogorszeniu, zaznaczyło
się to w większym stopniu w grupie T (CF, EDP, Pmax, dP/dt). Większość analizowanych zmiennych nie powróciła do wartości wyjściowych w ciągu
20 minut reperfuzji.

Wnioski: Podjęta przez nas próba długotrwałego wyłączenia generowanych w tkankach wolnych rodników tlenowych przez przewlekłe
podawanie TEMPOLa nie tylko nie przyniosła korzystnych efektów czynnościowych w sercu poddanemu ischemii i reperfuzji, ale doprowadziła do
znacznego upośledzenia rozkurczu serca i zmniejszenia przepływu wieńcowego. W warunkach prawidłowych nie stwierdziliśmy niekorzystnych
efektów TEMPOLa w krążeniu ogólnoustrojowym i w sercu izolowanym. Wyniki badań mogą potwierdzać koncepcję o nleodzowności zachowania
pewnego fonicznego poziomu reaktywnych form tlenu w komórce dla sprawnego przebiegu je] procesów metabolicznych, przy zmieniających się
warunkach zewnętrznych.

H-30
WPŁYW JONU FLUORKOWEGO NA AKTYWNOŚĆ IZOENZYMÓW DYSMUTAZY PONAOTLENKOWEJ ITRANSFERAZY
GLUTATIONOWEJ W WĄTROBIE SZCZURA.

Renata Polaniak 1, Roman Tarnawskl \ Ewa Birkner 1, Ewa Grucka-Mamczar 1 .Wojciech Jacheć 2.
LKatedra i Zakład Biochemii w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
2. II Klinika Kardiologii w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Znaczny wzrost skażenia środowiska naturalnego jest związany także ze wzrostem stężenia związków fluoru emitowanych w wyniku działalności
przemysłu. Fluor jest pierwiastkiem toksycznym, a ze względu na swoje własności łatwo przenika do komórki, co w efekcie może prowadzić do
zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Celem wyjaśnienia roli wolnych rodników w mechanizmie toksycznego działania jonu fluorkowego
na organizm, oznaczano aktywności izoenzymów SOD, czyli dysmutazy ponadtlenkowej (EC 1.15.1.1) w wątrobie szczura : aktywność izoenzymu
mitochondrialnego-zawierającego mangan (MnSOD), orazcytoplazmatycznego-zawierającego miedzi cynk (CuZnSOD),atakże aktywnośćtransferazy
glutationowej (GST). Badania przeprowadzono na 1-miesięcznych szczurach, samcach, szczepu Wistar FL, pojonych przez okres 4 miesięcy wodą
zawierającą 50 i 100 ppm F\ W kolejnym eksperymencie szczury otrzymywały dootrzewnowo, jednorazowo NaF w dawce 35 mg/kg masy ciała - czas
trwania eksperymentu 90 minut. Szczury zabijano. Perfundowane 0.9% NaCI wątroby homogenizowano, wirowano I następnie oznaczano aktywności
w/w enzymów. W przeprowadzonym eksperymencie jednoznacznie nie stwierdzono wpływy jonu fluorkowego na aktywność izoenzymów dysmutazy
ponadtlenkowej i transferazy glutationowej (w zastosowanych dawkach i przedziałach czasowych). Uzyskane w przeprowadzonym przez nas
eksperymencie wyniki są zgodne z danymi literaturowymi niektórych autorów, aczkolwiek istnieją odmienne informacje.
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H-31
5-S-CYSTEINYL0D0PAMINA JAKO NOWY ANTYOKSYDANT

Anna Dzierżęga-Lęcznar. Krystyna Stępień, Alicja Zajdel, Iwona Machaczka
Katedra Biochemii i Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

5-S- Cysteinylodopamina (5-S-CysDA) jest jednym z metabolitów dopaminy, którego obecność wykryto m.in. w istocie czarnej mózgu
człowieka. Fizjologiczne znaczenie tego związku nie zostało dotychczas jednoznacznie wyjaśnione. Wiadomo jedynie, że jest on jednym z prekursorów
biosyntezy melaniny w cytoplazmle dopaminergicznych komórek nerwowych. Znaczne podwyższenie stosunku 5-S-CysDA/DA, towarzyszące procesom
neurodegeneracyjnym (w tym chorobie Parkinsona) sugeruje, że tworzenie cysteinylowych adduktów dopaminy może być formą inaktywacji potencjalnie
cytotoksycznego dopamino-o-chinonu, którego powstawanie zwiększa się pod wpływem wzrostu wewnątrzneuronalnego stężenia reaktywnych form
tlenu. Wydaje się, że pierwotnym produktem detoksyfikacjl chinonu dopaminy jest 5-S-glutationylodopamina, przekształcana następnie na drodze
enzymatycznej w 5-S-CysDA. Za takim mechanizmem przemawia nasilenie transportu glutationu z mezogleju do wnętrza degenerujących neuronów
istoty czarnej oraz obniżenie wewnątrzneuronalnego poziomu zredukowanego glutationu przy braku adekwatnego wzrostu jego formy utlenionej.
Stres oksydacyjny, prowadzący m.in. do peroksydacji lipidów błonowych, uznawany jest obecnie za istotną przyczynę dezintegracji strukturalnej I
funkcjonalnej neuronów Istoty czarnej w przebiegu choroby Parkinsona. Tworzenie 5-S-CysDA może zatem stanowić cenny wskaźnik poziomu
stresu oksydacyjnego w neuronach dopaminergicznych.

Celem prezentowanej pracy jest określenie wpływu 5-S-cysteinylodopaminy na przebieg indukowanego in vitro procesu peroksydacji
lipidów.

5-S-cysteinylodopaminę otrzymano w wyniku katalizowanej przez tyrozynazę oksydacji dopaminy w obecności cysteiny. Uzyskane Izomery
cysteinylodopaminy rozdzielono i oczyszczono metodą chromatografii jonowymiennej. Proces peroksydacji Indukowano w dwóch układach
modelowych: micellach kwasu linolowego oraz suspensji wielowarstwowych liposomów otrzymanych z lecytyny. Jako inicjatory peroksydacji
zastosowano jony Fe2ł (0.02mM) w obecności kwasu askorbinowego (0.1 mM). Stężenie 5-S-CysDA w mieszaninie reakcyjnej zmieniano w zakresie
2.5-200nM, zachowując stałe stężenie kwasu linolowego (1.5mM) lub lecytyny liposomalnej (3.5mg/cm3) w 50mM buforze Tris-HCI (pH 7.4). 0
zasięgu peroksydacji lipidów wnioskowano na podstawie przyrostu absorbancji TBA-reaktywnych produktów (ż.=532nm) po 24-godzlnnej Inkubacji
w temp. 37°C. Wpływ 5-S-CysDA na zanik kwasu linolowego I powstawanie jego wodoronadtlenków analizowano techniką HPLC.

W obecności 5-S-CysDA zanotowano istotne w porównaniu z kontrolą obniżenie wydajności powstawania produktów utleniania kwasu
linolowego wykrywalnych testem TBA. Efekt ten zaznaczał się wyraźnie już przy najniższym badanym stężeniu 5-S-CysDA (2.5mM, 30% hamowania).
Wzrost stężenia 5-S-CysDA w inkubacyjnym medium zwiększał skuteczność hamowania peroksydacji kwasu linolowego, aż do całkowitego zablokowania
tego procesu przy stężeniu 25nM. Stosując technikę HPLC wykazano, że począwszy od stężenia 25j.iM, 5-S-CysDA całkowicie hamuje zanik kwasu
linolowego w mieszaninie reakcyjnej oraz przekształcanie tego kwasu w wodoronadtlenki, będące pierwotnymi produktami jego peroksydacji. 5-S-
CysDA okazała się również efektywnym inhibitorem peroksydacji lecytyny w błonach liposomalnych (100% hamowania przy stężeniu 100|.iM).

Uzyskane wyniki wskazują, że 5-S-cysteinylodopamina może działać jako wysoce skuteczny antyoksydant.

H-32
WPŁYW GLUTATIONU NA ZDOLNOŚĆ DA-MELANINY DO REDUKOWANIA WODORONADTLENKU KWASU
LINOLOWEGO DO JEGO HYDROKSYPOCHODNEJ

Krystyna Stępień. Alicja Zajdel, Grażyna Świerczek, Adam Wilczok
Katedra Biochemii i Biofizyki, Śląska Akademia Medyczna

Jednym z prawdopodobnych mechanizmów odpowiedzialnych za antyoksydacyjne działanie melanin w procesie peroksydacji lipidów jest
zdolność melanin do redukcyjnej inaktywacji wodoronadtlenków lipldowych. Niedawno wykazaliśmy, że melaniny mogą redukować wodoronadtlenek
kwasu linolowego do jego stabilnej hydroksypochodnej. Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu glutationu na zdolność dopamino-
melaniny do redukowania kwasu 13-hydroperoksy-9,11-oktadekadienowego (13-HPODE) do kwasu 13-hydroksy-9,11-oktadekadienowego (13-
HODE). •

13-HPODE otrzymano w wyniku oksygenacji kwasu linolowego przy udziale lipoksygenazy sojowej. Dopamino-melaninę (DA-melanlnę)
otrzymano przez oksydacyjną polimeryzację dopaminy. 13-HPODĘ (100j.iM) inkubowano w buforze TRIS-HCI (50mM, pH 7.4) w temperaturze 37'C
z dodatkiem DA-melaniny (25-500 ng/cm3) i glutationu (100^M). Produkty Inkubacji analizowano techniką HPLC (wysokociśnieniowy chromatograf
cieczowy HP model 1050 z detektorem spektrofotometrycznym o zmiennej długości fali oraz detektorem kulometrycznym Coulochem II firmy ESAI
oprogramowaniem HPLC ChemStation. Rozdziały prowadzono na kolumnie Eurospher 100 C18 (Saulentechnik Knauer; 250x4mm; 5).im), stosując
elucję izokratyczną mieszaniną acetonitryl:woda:kwas fosforowy (55:45:0.1) i detekcję przy 234nm. Aby określić wpływ DA-melaniny na zanik
zredukowanego glutationu (GSH) i tworzenie jego utlenionej formy (GSSH), melaninę (25-500 ug/cm3) inkubowano z GSH (100nM) a produkty
inkubacji analizowano stosując detekcję spektrofotometryczną (206nm) oraz elektrochemiczną (potencjały CC+950mV, E1+400mV oraz E2+900mV).
GSH rozdzielano od GSSG stosując układ rozwijający zawierający 25mM NaH2PO4, 3JLIM EDTA i 2% acetonitrylu (pH3.0).

Wykazano, że w obecności DA-melaniny ilość tworzonego 13-HODE rosła w miarę wzrostu stężenia melaniny i wydłużania czasu inkubacji.
W zastosowanych warunkach doświadczalnych maksymalną konwersję 13-HPODE do 13-HODE, wynoszącą 47%, obserwowano dla stężenia melaniny
500|.ig/cm3 po 24 godz. inkubacji. Sam glutatlon redukował ok. 18% 13-HPODE, przy czym przeszło 2/3 13-HODE powstawało w ciągu pierwszych
2.5 godz. inkubacji. Dodanie GSH do mieszanin inkubacyjnych zawierających melaninę przyśpieszało zanik 13-HPODE i powodowało zwiększenie
poziomu 13-HODE. Przy wysokich stężeniach melaniny (200 i 500ng/cm3) obserwowano addytywny wpływ glutationu i melaniny na tworzenie 13-
HODE. Natomiast przy niskich stężeniach melaniny ilość utworzonej hydroksypochodnej była większa (o 28% dla stężenia melaniny 50^g/cm3 i o 9%
dla stężenia melaniny 25ng/cm3) niż wynikałoby z sumowania indywidualnych efektów GSH i melaniny.

Badając wpływ DA-melaniny na zanik zredukowanego glutationu i tworzenie jego disulfldu wykazano, że niskie stężenia melaniny hamowały
(o 10 do 20%) spontaniczny rozkład GSH i w niewielkim stopniu zmniejszały ilość tworzonego GSSG. Przy wysokich stężeniach melaniny zarówno
odzysk GSH jak i stężenie powstałego GSSG były dużo mniejsze niż w kontroli. Uzyskane wyniki sugerują możliwość oddziaływania glutationu z
melaniną i wskazują, że glutation może, szczególnie przy wysokich proporcjach GSH do melaniny, zwiększać zdolność DA-melaniny do redukowania
wodoronadtlenków kwasów tłuszczowych do ich hydroksypochodnych.
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H-33
AKTYWNOŚĆ DYZMUTAZY PONADTLENKOWEJ W TKANKACH MSZYCY CZEREMCHOWO-ZBOŻOWEJ

Iwona Laskowska, Jacek Markowski, Agnieszka Wójcicka, Bogumił Leszczyński
Zakład Biochemii, Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach

Utlenianie roślinnych prooksydantów powoduje powstawanie w tkankach roślin wysoce reaktywnych form tlenu (RFT), które są toksyczne
dla roślinożernych owadów. Do najgroźniejszych wolnych rodników tlenowych zaliczane są tlen slngletowy, tlen trypletowy, ponadtlenki, nadtlenek
wodoru I rodnik hydroksylowy. Wtoku koewolucjl, roślinożerne owady wykształciły enzymy antyoksydacyjne neutralizujące działanie (RF). Do
enzymów tych należą: dyzmutaza ponadtlenkowa (E.G. 1.15.1.1), katalaza (E.C. 1.11.1.6), reduktaza chlnonowa (E.C. 1.6.99.2), peroksydaza glutatlonowa
(E.Ć. 1.11.1.9) i reduktaza glutationowa (E.C. 1.6.4.2). W prezentowanej pracy przedstawiono aktywność dyzmutazy ponadtlenkowej, katalizującej
przekształcanie toksycznych ponadtlenków w nadtlenek wodoru, wtkankach różnych morf mszycy czeremchowo-zbożowej, Rhopaloslphum padł
(L) .

Eksperyment przeprowadzono na owadach zebranych w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach. Badaniom poddano założycielki rodu
(fundatrix), dorosłe samice bezskrzydłe I uskrzydlone oraz larwy mszycy czeremchowo-zbożowej. Aktywność dyzmutazy ponadtlenkowej określono
w homogenatach poszczególnych morf metodą Elster i Heupel [1]. Zawartość białka w homogenatach zmierzono metodą Bradford [2].

Stwierdzono znaczne różnice w aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej w różnych stadiach rozwojowych owada, żerujących na żywicielu
pierwotnym - czeremsze (Prunus padus L ) . Badane dorosłe I młodociane morfy bezskrzydłe wykazywały podobną aktywność dyzmutazy
ponadtlenkowej, w trakcie całego okresu występowania na żywicielu pierwotnym. Znacznie wyższą aktywność enzymu stwierdzono natomiast u form
uskrzydlonych (migrantki), w okresie zasiedlania wtórnego żywiciela (zboża). Bezpośrednio po zasiedleniu zbóż obserwowano wzrost aktywności
enzymu w tkankach uskrzydlonych mszyc.

Zaobserwowane zmiany w aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej w tkankach różnych morf R. padł oraz podczas zasiedlania wtórnych
roślin żywicielskich posiadają istotne znaczenie praktyczne. Świadczą one o znacznych możliwościach adaptacyjnych szkodnika do odległych
systematycznie roślin żywicielskich, znacznie różniących się zawartością I składem chemicznym.

1.Elster, E.F., Heupel, A. ,(1976) Anal. Blochem. 70, 616-620.
2.Bradford, M.M, (1976) Anal. Biochem. 72, 248-254.

H-34
PRODUCTION OF NO AND S-NITROSOTHIOLS IN ERYTHROCYTES DURING OXIDATION OF FERRO- AND FERRI-
FORMS OF HB BY NITRITE

Stepuro I.I., Chaikovskaya N.A., Chalkovsky L.Ch.
Institute of Biochemistry, Academy of Sciences of Belarus, Grodno

The aim of the work was to study the role of ferro- and ferrl-forms of hemoglobin (Hb) in the metabolism of nitrogen oxide in erythrocytes.
We showed the formation of NO and S-nltrosoglutathlone during oxidation of hemoglobin ferro-forms by nitrite.

The oxidation of Hb solutions or erythrocyte suspension by NaN02 containing a mixture of deoxyHb and oxyHb (at lower partial pressure of
dissolved 02) gave rise to met- and nltrosoHb production. Maximum amount of produced nitrosoHb was observed during deoxyHb oxidation. The
release of NO was also observed when Incubation of nitrite- metHb solution was performed in anaerobic conditions. When S-nltrosoglutathione was
incubated with deoxyHb, its complete conversion to nltrosoHb was observed. As the oxygen content Increased, the production of metHb, which was
the only form of hemoglobin, also raised. GSH was oxidized to the GSSG both in the oxyHb - containinr/soiution and In erythrocytes In the presence
of oxygen. GSH lowered down the oxidation of Hb to metHb, the lag-period was elongated and the development of the reaction autocatalytlc phase
was inhibited. It was shown that GSH was oxidized to GSSG under the action of NO2 radicals but not NO.
S-nitrosoglutathione was spontaneously degraded in neutral medium to give NO which interacted with deoxyHb and formed nitrosoHb. Under O2the
spontaneous degradation of S-nltrosoglutathione was accompanied by oxidation of oxyHb to give metHb.
Oxidizing HbO2 and Hb as well as GSH which Is present in erythrocytes, nitrites form NO and S-nitrosoglutathlone. NO and unstable S-nltrosoglutathlone
may participate in control of blood flow Increasing, the rate of blood supply to tissues having enhanced metabolism.
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H-35
WPŁYW ASKORBINIANU NA PEROKSYDACJĘ LIPIDÓW MÓZGU KRÓLIKA PODDANEGO DZIAŁANIU
PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO

Stanisława Szvmonik-Lesluk1. Marta Stryjecka-Zimmer1, Krzysztof Turowskl2

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie1,
Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej w Lublinie2

Promieniowanie jonizujące sprzyja wytwarzaniu wolnych rodników głównie nadtlenkowych, których dalsze reakcje prowadzą do oksydacyjnych
modyfikacji DNA, peroksydacji białek i lipidów.

Mózg jest organem szczególnie wrażliwym na uszkodzenia oksydacyjne. Lipooksygenacja prowadzi do zaburzeń neurologicznych i trwałych
zmian w strukturze mózgu. Kwas askorbinowy uważany jest za najistotniejszy antyoksydant płynów pozakomórkowych i komórek.

Celem pracy było określenie wrażliwości mózgu królika na promieniowanie jonizujące oraz na Indukowany in vitro szok tlenowy. Badano
również wpływ askorbinianu na proces peroksydacji lipidów.

Badania przeprowadzono na królikach rasy nowozelandzkiej o wadze 1,5-2,0 kg, którym wprowadzono do półkul mózgowych na okres 14
dni źródło radioaktywne zawierające J 1 2 5 o aktywności 10 i 15 mCi. Grupę kontrolną stanowiły króliki, którym wprowadzono sondę bez źródła
radioaktywnego. Do badań pobierano półkule mózgowe. Produkty peroksydacji lipidów (MDA) oznaczano w pełnych homogenatach i frakcjach
rozpuszczalnych metodą Ohkawy. Układ peroksydacyjny zawierał FeCI3, ADP, NADPH. Poziom MDA (dlaldehydu malonowego) oznaczano
spektrofotometrycznie przy długości fali 532 nm i wyrażano w nM/mg białka.

Na podstawie przeprowadzonych badań" stwierdzono, że poziom endogennego MDA we frakcji rozpuszczalnej i homogenatach był wyższy w
stosunku do grupy kontrolnej i zależał od aktywności źródła radioaktywnego. Szok tlenowy powodował wzrost poziomu MDA zarówno we frakcji
rozpuszczalnej jak i homogenatach w grupie zwierząt poddanych działaniu promieniowania jonizującego w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano
ochronny wpływ askorbinianu na lipooksygenację w stężeniach od 120-300 jxM w próbie.

H-36
BADANIE DZIAŁANIA TGF - (i NA AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ENZYMÓW ANTYOKSYDACYJNYCH W HODOWLACH
FIBROBLASTÓW LUDZKICH IN VITRO.

Elżbieta Kotrvs-Puchalska. Dorota Polańska, Ludmiła Węglarz, Marian Dróżdż, Teresa Jurczak
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Istotnym elementemn mechanizmów kontrolujących metabolizm kolagenu w macierzy pozakomórkowej są cytoklny. Interesujący efekt
biologiczny na ten proces wywiera T6F - p. Wykazano, że jest to pollpeptyd regulujący procesy różnicowania komórek, stymulujący wzrost flbroblastów
oraz wytworzenie białek tkanki łącznej. Ponieważ u podłoża autoimmunologlcznych mechanizmów niektórych chorób tkanki łącznej leżą patologiczne
reakcje reaktywnych form tlenu z makromolekularni komórek, wydaje się, że istnieje także funkcjonalne powiązanie TGF - p z tymi procesami.

Celem naszych badań była ocena wpływu TGF - p na metabolizm wolnorodnikowy w warunkach In vitro, w hodowlach fibroblastów skórnych
pochodzących od pacjentów zdrowych oraz pacjentów z SLE (toczniem rumieniowatym układowym ).

Rbroblasty skóme uzyskiwano z bioptatów skóry trawionej 0,1% roztworem kolagenazy. Komórki Inkubnowano w pożywce standartowej (
DMEM + 10% FBS + 1 % roztworu antybiotyków) w atmosferze 5 % C02 wtemeraturze 37 'C. Flbroblasty użyte do eksperymenu preinkubowano przez
24 godz., a następnie dodawano po 0,5 ml DMEM z badanym czynnikiem wzrostu TGF - p w określonych stężeniach. Inkubację kontynuowano przez
48 godz. Po tym czasie oznaczano aktywność GPx - peroksydazy glutationowej i SOD - dysmutazy ponadtlenkowej, przy zastosowaniu zestawów
firmy Ranolox.

Wprowadzenie do hodowli fibroblastów skórnych TGF - p , dostarczyło nam dowodów na wyciągnięcie wniosku, że jest to czynnik, który
wykazuje wyraźną funkcję antyoksydacyjną zarówno w przypadku fibroblastów zdrowych, a także w przypadku fibroblastów skórnych izolowanych
od pacjentów z SLE. Wydaje się, że TGF - p może znaleść praktyczne zastosowanioe kliniczne w leczeniu chorób zapalnych, autolmmunizacyjnych,
co wynika z jego zdolności hamujących procesy wolnorodnlkowe.
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H-37
HAMUJĄCY WPŁYW INOZYNY NA PEROKSYDACJĘ LIPIDÓW W MÓZGU SZCZURA ZALEŻNĄ OD OBECNOŚCI JONÓW
ŻELAZA

Anna Sasin1

Studenckie Kolo Naukowe1 przy Katedrze i Zakładzie Biochemii Akademii Medyczne] w Gdańsku, 80 -211 Gdańsk, Dębinki 1

Ischemiczne i postischemiczne uszkodzenie mózgu związane Jest z uszkadzającym wpływem wolnych rodników tlenowych. Tkanka nerwowa
zawiera znaczące Ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i żelaza, stąd też wydaje się być szczególnie podatna na destrukcyjny wpływ
peroksydacji lipidów. Badania ostatnio przeprowadzone wykazały neuroprotekcyjny wpływ inozyny w hodowli astrocytów poddanej eksperymentalnej
ischemii.
Doświadczenia wykonane na Izolowanych błonach retikulum endoplazmatycznego mózgu szczura wykazały znaczący wpływ hamujący Inozyny na
peroksydację lipidów w obecności jonów Feł*. Procesy peroksydacji inicjowane termodysocjacją azoinicjatora były z kolei niewrażliwe na obecność
inozyny. W przeciwieństwie do kwasu moczowego Inozyna nie wykazywała zdolności do reakcji z nitrozodisulfonianem potasu - reaktywnym wolnym
rodnikiem aminooksylowym. Z drugiej strony - degradacja deoksyrybozy w układzie Fentona zawierającym jony Fe" ulegała ograniczeniu w obecności
inozyny. Dodatkowe badania NMR sugerują wiązanie Fe" do pierścienia purynowego inozyny.
Uzyskane wyniki wskazują na możliwość delokalizacji jonów Fe" przez inozynę jako istotny element cytoprotekcyjnego wpływu tego nukleozydu w
układach biologicznych.

H-38
WPŁYW CYNKU NA AKTYWNOŚĆ REDUKTAZY GLUTATIONOWEJ I RZEPUSZCZALNOŚĆ WEWNĘTRZNEJ BŁONY
W MITOCHONDRIACH WĄTROBY SZCZURA

Grażyna Dębska, Jolanta Wudarczyk I Ewa Lenartowicz
Instytut Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego, Warszawa

Podczas stresu oksydacyjnego w komórce napływ Ca2* do mitochondriów przy jednoczesnym utlenieniu białkowych grup -SH powoduje
niespecyficzne uprzepuszczalnienie wewnętrznej błony mitochondrialnej. Jest to związane z otworzeniem w niej megakanałów przepuszczających
cząsteczki do 1,5 kDa I specyficznie hamowanych przez cyklosporynę A i Mg 2 *. Temu groźnemu uszkodzeniu przeciwdziała ADP, co jest
wzmagane przez sperminę. Ważnym czynnikiem ochrony białkowych grup -SH jest GSH, który po utlenieniu jest regenerowany kosztem NADPH
przez reduktazę glutationową. Celem tej pracy jest zbadanie czy zahamowanie reduktazy glutationowej przez Zn2*wprywa na przepuszczalność
błony mitochondrialnej.

Badania prowadzono na izolowanych mltochondriach wątroby szczura. Reduktazę glutationową oznaczano w llzacie uzyskiwanym przy
użyciu 0,5% Tritonu X-100. Całe mitochondria inkubowano w buforowanym medium sacharozowym z walinomycyną - przy zachowaniu potencjału
błonowego (medium A) lub z protonoforem, ollgomycyną i jonoforem - przy deenergizacji, zahamowaniu ATP-azy i nieograniczonym
dostępie Ca2* i Zn2* (medium B). Uprzepuszczalnienie błony mitochondrialnej badano mierząc szybkość pęcznienia mitochondriów przez
spadek ich absorbancji przy 540 n m .

Mitochondrialna reduktaza glutationową, podobnie jak cytozolowa, jest silnie hamowana przez Zn2* (IC50 około 4 nM) niezależnie od
stężenia GSSG. Stopień inhibicji dwukrotnie wzrastał przy zroście pH do 6,0 do 7,5. Zawartość GSH w Inkubowanych mttochondrlach
(10 nmol/mg białka) nie ulegała zmianie pod wpływem Zn2*. Jednak w warunkach utleniających, podczas inkubacji z butylowanym H2O2,
dodatek 5-10 mM Zn2+ wzmagał spadek zawartości mltochondrialnego GSH.
Mitochondria inkubowane w obu stosowanych mediach ulegały pęcznieniu pod wpływem 2-10 nMZn2*. Dodatek Ca2* konieczny był jedynie w
medium B. Pęcznienie to było stymulowane przez czynniki utleniające, butylowany H2021 dlamid., co wskazuje na mechanizm zwlązny z
utlenieniem grup-SH. Było ono hamowane przez rotenon, Mg2*, cyklosporynę A i sperminę. Inhibicja przez cyklosporynę A i Mg2* świadczy
o otworzeniu megakanałów mltochondrialnych pod wpływem Zn2*, a inhibicja przez sperminę sugeruje niewystarczającą ochronę błony
przez ADP.

Wyniki te wskazują, że Zn2* w stężnlach mikromolowych hamuje reduktazę glutationową, co prowadzi do obniżenia zawartości
mitochondrialnego GSH jedynie w warunkach utleniających. W tych samych stężeniach Zn2* wywołuje uprzepuszczalnienie wewnętrznej
błony mitochondrialnej. Można przypuszczać, że jest to związane z podniesieniem wrażliwości na czynniki utleniające mltochondrialne
grupy -SH oraz z obniżeniem ochronnego działania ADP.
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H-39
ANTYOKSYDANTYI PSEUDOANTYOKSYDANTY W TEŚCIE ZMIATANIA RODNIKÓW NAOTLENKOWYCH

Grzegorz Bartosz1 i Małgorzata Bartosz2

1Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, 2Katedra Fizjologii Wojskowej Akademii Medycznej w
Łodzi, Pl. J. Hallera 1,90-647 Łódź

Test określania „zdolności zmiatania rodników nadtlenkowych" (Peroxyl Radical Trapping Capacity, PRTC) oparty na hamowaniu przez
materiał biologiczny reakcji utleniania kwasu azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego) (ABTS) przez rodniki nadtlenkowe powstające w wyni-
ku aerobowego rozpadu 2,2'-azobis(2-amidynopropanu) pozwala na określenie zawartości antyoksydantów w płynach biologicznych (Bartosz i wsp.,
w trakcie publikacji). Płyny biologiczne takie jak osocze krwi opóźniają początek reakcji utleniania ABTS do zielonego katlonorodnika (pojawienie się
czasu indukcji reakcji %) i zmniejszają maksymalną szybkość reakcji utleniania ABTS (v). Roztwory antyoksydantów takich jak Troloks, kwas moczo-
wy, glutation czy askorbinlan wywołują pojawienie się x, jednak nie wpływają w znaczący sposób na v. Poszukując przyczyn obniżania v przez osocze
krwi stwierdziliśmy, że efekt ten zależny jest głównie od obecności białek. Spośród składników białek, tryptofan i w mniejszym stopniu tyrozyna
obniżały v nie wprowadzając x. Tak tryptofan, jak i tyrozyna reagują zarówno z rodnikami nadtlenkowymi jak i z katlonorodniklem ABTS'*. Podobnie
reagują typowe antyoksydanty, jednak pojawienie się x można przypisywać zdecydowanie większym w porównaniu z ABTS szybkościom Ich reakcji
z rodnikami nadtlenkowymi. Reakcje reszt tryptofanu czy tyrozyny z rodnikami nadtlenkowymi trudno określić mianem antyoksydacyjnych, gdyż
prowadzą one do uszkodzenia białek. Tego typu związki można określić jako „pseudooksydanty" (w odniesieniu do zmiatania rodników nadtlenko-
wych). Reakcje pseudooksydantów stawiają pod znakiem zapytania celowość posługiwania się v w ocenie zdolności badanego materiału do zmiata-
nia rodników nadtlenkowych sugerując posługiwanie się jedynie parametrem x. Pseudoantyoksydanty mogą wnosić udział do wartości „aktywności
antyoksydacyjnej" ocenianej na podstawie testów opierających się na pomiarze wyniku reakcji zależnej od rodników nadtlenkowych po ustalonym
czasie, na który mają wpływ zarówno T, jak i szybkość reakcji substancji indykatorowej.

Spośród innych badanych substancji, adrenalina, kwercetyna, NADH I NADPH powodują pojawienie się T, natomiast związki nitroksylowe
(Tempamina i Tempo) zachowują się jak pseudoantyoksydanty. Niektóre związki (adrenalina, kwercetyna) powodują pojawienie się T, obniżając
także v.

Uzyskaliśmy następujące wartości współczynników reakcji antyoksydantów z rodnikami nadtlenkowymi w badanym układzie: 0,92 dla
askorblnianu, 0,70 dla glutationu i 1,06 dla kwasu moczowego przyjmując wartość 2,0 dla Troloksu. Wartości PRTC osocza krwi oceniane na
podstawie t (ok. 630 ± 118) umol/l) są niższe od powszechnie przyjmowanych wartości „całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza", lecz odpo-
wiadają wartościom obliczonym na podstawie zawartości i względnej reaktywności głównych antyoksydantów osocza.

H-40
ZMIATACZE RODNIKÓW NADTLENKOWYCH W NAPOJACH ALKOHOLOWYCH RÓŻNYCH TYPÓW

G. Bartosz12, M. Bartosz3, A. Janaszewska1, M. Faber1, J. Kędziora3, M. Bryszewska1

1lnstytut Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego, S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
2Katedra Biologii WSP w Rzeszowie, T. Rejtana 16A, 35-310 Rzeszów
3Zakład Fizjologii WAM, PI. J. Hallera 1, 90-647 Łódź

Właściwości przeciwutleniające czerwonego wina leżące u podstaw tzw. „francuskiego paradoksu" są dobrze znane. Wykazano również
obecność przeclwutleniaczy w napojach alkoholowych Innych typów, Jednak badania takie zwykle prowadzone są w ramach określonej grupy napojów.
Celem przedstawianych badań było porównanie właściwości przeciwutleniających napojów alkoholowych różnych typów dostępnych na naszym
rynku. Określano zdolność zmiatania rodników nadtlenkowych (Peroxyl Radical Trapping Capacity, PRTC) w teście hamowania reakcji utleniania
kwasu azyno-bis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowego) (ABTS) przez rodniki nadtlenkowe powstające w wyniku aerobowego rozpadu 2,2'-azobls(2-
amidynopropanu) (Bartosz i wsp., w trakcie publikacji).

Czyste wódki (Polonez, Wyborowa) wykazywały całkowity brak zdolności zmiatania rodników nadtlenkowych. Wartość PRTC Żubrówkl
okazała się bardzo niska (0,210 mM; wszystkie podane wartości są średnimi z 3-8 oznaczeń). Wartości PRTC koniaku Martell (Old Fine Cognac) i
Sequin Rare French Brandy wynosiły odpowiednio 1,47 mM i 1,96 mM. Wysoka wartość PRTC (3, 79 mM) cechowała Starkę Krakowską (45%,
Polmos Białystok). Wartości PRTC badanych win białych zawierały się w granicach 0,65 (Riesling Dry, Bucharest) - 0,72 mM (Special Karp, Castel
Freres), zaś badanych win czerwonych w granicach 3,28 mM (Beaujolais Nouveau 1996) -13,25 mM (Dśsirś Rouge, Val d'Orbleu Darbonne). PRTC
wina czerwonego Egri Bikaver (Budafok) wynosiła 11,02 mM, zaś wina owocowego Cherry produkcji Polwin (Tomaszów Mazowiecki) 2,15 mM.
Wartości PRTC piw jasnych znajdowały się w granicach 0,74 mM (Kunterszyn Jasne, Browar Grudziądz) - 2,46 mM (Lech Premium, Browary
Wielkopolskie). Wyższymi wartościami PRTC cechowały się piwa ciemne (Red Original, Elbrewery: 4,20 mM; Żywiec Porter: 10,19 mM). Jakkolwiek
stosunkowo wysokie wartości PRTC piw mogą być w znacznej mierze uwarunkowane dodatkiem antyoksydantów (zwłaszcza witaminy C), właściwości
przeciwutleniające tych napojów zasługują na uwagę, tym bardziej, że okażą się one jeszcze wyższe w przeliczeniu na ilość alkoholu (na 100 ml
alkoholu: Żywiec Porter 10,96 mmol, Original Red 7,11 mmol, Lech Premium 4,64 mmol; Dśsirś Rouge 11,52 mmol, Riesling Dry 0,57 mmol, Starka
Krakowska 0,84 mmol, Wyborowa 0 mmol).
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H-41
OCENA STOPNIA ADAPTACJI DO WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA PODSTAWIE ANALIZY KINETYKI WYMIANY GAZOWEJ
W WYPOCZYNKU. WPŁYW TRENINGU SPORTOWEGO

Andrzej Suchanowski
Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku

Wstęp: W moich poprzednich pracach wykazywałem, że analiza krzywych wymiany gazowej C02 / O2 podczas wypoczynku po pracy
dostarczyć może bardzo precyzyjnej Informacji o stopniu zaadaptowania danej osoby do wykonywania pracy fizycznej. Jako przykład podawałem
grupy osób nie trenujących i sportowców o wysokim stopniu wytrenowanla. W niniejszym komunikacie chcę przedstawić dane, które wskazują, że
kinetyka wymiany gazowej w fazie wypoczynku po pracy inaczej kształtuje się u tych samych osób w zależności od tego czy znajdują się one na
początku czy na końcu fazy przygotowawczej cyklu treningowego.

Materiały I metody: Badania wykonano na reprezentujących bardzo wysoki poziom sportowy zawodnikach triatlonu (n = 9). Badanie I
wykonano na początku okresu przygotowawczego, badanie II po 5 miesiącach, t j . po jego zakończeniu. Stosowana próba wysiłkowa polegała na
wykonaniu maksymalnej pracy na cykloergometrze ( EOS Sprint Jaeger) z jednoczesnym pomiarem I rejestracją wymiany gazowej przy użyciu
specjalnego programu komputerowego. Mierzono i wyliczono następujące parametry: w trakcie pracy- maksymalny pobór tlenu (V02 max.), pobór
tlenu w momencie osiągnięcia AT (skrót V02 AT), oraz pracę maksymalną (skrót praca max.) W wypoczynku: czas pomiędzy zakończeniem pracy
a osiągnięciem wartości RQ =1 (skrót trAT), maksymalną objętość wydychanego C02 ( max rec VC02) maksymalną wartość wypoczynkowego RQ
(max. rec. R Q ) , objętość pobieranego tlenu w 6 min wypoczynku (rec. 6 min V0 2 ) , objętość -wydychanego C02 w 6 min wypoczynku, (rec. 6 min
VCO2), RQ w 6 min wypoczynku (rec RQ 6 m i n ) , pobór tlenu w momencie osiągnięcia rAT (rec V02 at AT)

Wyniki:
Parametr
V02 max (ml/kg/min.)
V 0 / T (ml/kg/min.)
praca - moc max. (wat)
trAT (min.)
max rec. RQ
rec. V02 6 min (ml/kg/min.)
rec. VC02 6mln. (ml/kg/min.)
VO, at rAT (ml/kg/mln.)

badanie I
66,1
44,4

248,0
13,0

1,50
7,8
9,2
6,8

•RVC02 badanie II
69,4
51,8

300,4
7,7
1,41
5,9
6,1
5,3

Wniosek: przedstawione dane są dalszym dowodem możliwości bardzo precyzyjnego określania stopnia zmian adaptacyjnych zachodzących
w wyniku treningu sportowego na drodze analizy kinetyki zmian wypoczynkowych.

H-42
24 GODZINNE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYNY DOLNEJ SZCZURA PODWYŻSZA BARDZIEJ POZIOM GRUP
KARBONYLOWYCH W M. EDL NIŻ W M. SOLEUS.

J. J. Kaczor, W. aółkowski, J. Popinigis.
Katedra Bioenergetyki, Akademia Wychwanla Fizycznego im. J. Śniadeckiego w Gdańsku

Wstęp: W roku 1992 Ji i wsp. wykazali, że mięsień szkieletowy szczura typu FT jest bardziej podatny na uszkodzenie wywołane nadmiernym
wysiłkiem fizycznym niż mięsień zbudowany z włókien ST. W tym samym niemal czasie ukazały się inne prace, w których wykazywano większe
uszkodzenie mięśni z dużą zawartością włókien typu ST.

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy 24 godzinne eksperymentalne niedokrwienie kończyny dolnej szczura bardziej uszkodzi mięsień
„ blaty „ m. EDL czy „ czerwony „ m. soleus. Stopień uszkodzenia oceniano na drodze pomiaru poziomu grup karbonylowych.

Materiały i Metody: Doświadczenia wykonano na szczurach rasy Sprague-Dawley ważących 350-400 gramów. W grupie eksperymentalnej
24 godzinną całkowitą ischemlę wywoływano zabiegiem chirurgicznym. Z kończyny dolnej pobierano mięśnie : m. soleus - (87% włókien ST), oraz
m. EDL ( 3% włókien ST). Do oznaczania grup karbonylowych (Levlne I wsp. 1990) używano 400 ul 5% ekstraktu po odwirowaniu przy
10.000 x g .

Wyniki: Przyjmując poziom grup karbonylowych w m. soleus w grupie kontrolnej Jako 100% uzyskaliśmy w grupie szczurów ischemlcznych
następujące wartości : 1 1 % wzrost grup karbonylowych w kończynie kontralateralne] oraz 18% wzrost w kończynie całkowicie niedotlenlonej.
Przyjmując podobną zależność dla m. EDL stwierdziliśmy wzrost 27% w kończynie kontralateralnej oraz 59% wzrost w kończynie całkowicie
niedotlenlonej.

Wnioski: 24 godzinna ischemia wywołuje wzrost grup karbonylowych w mięśniach. Ich stężenie w mięśniach ischemicznych było około 2-
krotnle wyższe niż w adekwatnych mięśniach kończyn przeciwstawnych . Zaobserwowany wzrost grup karbonylowych w ischemicznym mięśniu
białym Jest około 3-krotnie wyższy niż w nledokrwlonym mięśniu czerwonym. Uważamy, że ta różnica we wrażliwości wynikać może z większej
aktywności enzymów obrony antyoksydacyjnej (SOD, katalaza, GPx i GRd) w mięśniu „czerwonym" m. soleus niż „białym" m; EDL. 0 różnicach tych
pisaliśmy także w naszych wcześniejszych doniesieniach.
Piśmiennictwo
1. JI, L L, Fu, R. Mitchell, E. W. (1992) J. Appl. Physiol. 73,1854-1859.
2. Levine, R. L, Garland, D., Oliver, C. N., Amici, A., Climent, I., Lenz, A. G., Ann, B. W., Shaltiei, S., Stadtman, E. R. (1990) Methods Enzymol. 186,
464-478.
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H-43
AKTYWNOŚĆ OKSYDAZY CYTOCHROMOWEJ W OBECNOŚCI I NIEOBECNOŚCI DYSMUTAZY PONADTLENKOWEJ W
MIĘŚNIU SERCOWYM PACJENTÓW PODCZAS OPERACJI WSZCZEPIANIA POMOSTÓW „OMIJAJĄCYCH" AORTALNO-
WIEŃCOWYCH („BY PASS")

Wojciech A. Turskl1. Janusz Zasłonka2

Zakład Neurologii I Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Instytut Stomatologii, Akademia Medyczna w Łodzi1, Klinika Kardiochirurgu,
Instytut Kardiologii, Akademia Medyczna w Łodzi2

U pacjentów z zaawansowaną chorobą wieńcową częstokroć zachodzi konieczność przeprowadzania na otwartym sercu operacji wszczepiania
pomostów „omijających" aortalno-wieńcowych („typu by pass"). W czasie operacji do opuszki aorty wprowadza się zimny płyn kardiopleglczny,
który powoli przesącza się przez naczynia wieńcowe (faza niedotlenienia śródoperacyjnego: kardioplegicznego). Płyn ten ma chronić serce tak, aby
po operacji po ponownym włączeniu obiegu własnej krwi (tzw. reperfuzja) serce podjęło wydajną pracę.

Celem pracy była ocena zmian zachodzących podczas operacji w zdolności mięśnia sercowego do produkcji ATP w łańcuchu oddechowym:
poprzez ocenę aktywności oksydazy cytochromowej (OC). Wstępne dane wskazały na konieczność oceny wpływu reaktywnych form tlenu (głównie
•O"2)na mierzoną aktywność OC. Toteż zbadano wpływ egzogennej dysmutazy ponadtlenkowej (SOD).

Małe wycinki z prawego przedsionka serca były pobierane trzykrotnie: 1/ tuż przed zakleszczeniem aorty (kontrola K); 2/ tuż przed
odkleszczeniem aorty (faza maksymalnego niedokrwienia MN) I 3/ po 30-40 min. reperfuzji własną krwią (R). W homogenatach oznaczano białko
(Lowry) oraz aktywność OC metodą fotokolorymetryczną wg Wharton i Tzagaloff w modyfikacji własnej mierząc spadek A ^ zredukowanej postaci
cytochromu c (125 mM w mieszaninie Inkubacyjnej; do 25 ^ M przy pomiarze) w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 7,4; w 1 % dezoksycholanle sodu.
Reakcję hamowano 20 mM KCN. W próbach kontrolnych KCN dodawany był przed homogenatem. Używano SOD firmy Sigma (z erytrocytów wolu;
500 J. w 1ml mieszaniny inkubacyjnej). Stosowano dwa płyny kardiopleglczne: albo wg St. Thomas Hospital (ST) z podwyższonym stężeniem Kł I
Mg 2 ł albo wg Bretschneider (BR) zawierający drastycznie wysokie stężenie hlstydyny (« 0,2 M).

1) Aktywność OC wyrażona w pmolach na 1 min. inkubacji (30'C) na 1mg białka wynosiła dla płynu ST: 464 ± 146 (faza MN) oraz 214 ± 102
(R) przy 315 ± 132 (K). 0C w fazie MN stanowiła 147,3% wartości kontrolnej (0,02<p<0,05), a OC w fazie R 67,9% K (0,02<p<0,05) i 46,1% MN
(0,01<p<0,02). 2) Analogiczne wartości OC dla płynu BR wynosiły: 518 ± 297 (MN); 414 ± 152 (R) i 383 ± 156 (K). 3) inkubacja z SOD spowodowała
wzrost „aktywności OC": dla płynu ST do 489 ± 183 (K), 536 ± 124 (MN) i 512 ± 135 (R), a dla płynu BR do 522 ±154 (K), 566 ± 163 (MN) i 542 ±
155 (R).

I - Bez zastosowania SOD odnosi się wrażenie, jakby aktywność OC (miara stężenia aktywnego enzymu ?!) rosła w fazie MN, a spadała w
fazie R (znamiennie statystycznie tyiko w płynie ST). II - Zastosowanie SOD (usuwającej anionorodniki «0-2) powoduje wzrost obserwowanych
aktywności (tzw. apparent activity); zarazem znikają wszelkie różnice znamiennie statystycznie w aktywności OC tzn. zarówno zależne od fazy operacji
jak I rodzaju kardiopleginy. III - Różnica „OC (z SOD minus bez SOD) jest przybliżoną miarą stacjonarnego stężenia O' 2 w mięśniu sercowym.
Reasumując: aktywność oksydazy cytochromowej nie zmienia się w mięśniu sercowym podczas operacji „typu by pass"; natomiast w fazie
kardioplegicznego niedokrwienia („właściwej operacji") spada, a podczas reperfuzji („szok tlenowy", „serce ogłuszone") gwałtownie rośnie (zwłaszcza
w płynie ST) produkcja «O'2.
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1-01
H1STON H1 MA STRUKTURALNĄ FUNKCJĘ W MEJOZIE, MOŻE BYĆ TAKŻE SPECYFICZNYM REGULATOREM
EKSPRESJI GENÓW ROZWOJOWYCH

Marta Prymakowska-Bosak, Joanna Ślusarczyk, Mieczysław Kuraś, Marcin Przewloką, Beata Kiliańczyk, Jacek Lichota i Andrzej Jerzmanowskl
Uniwersytet Warszawski I Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, Ul. Pawiriskiego 5A, 02-106 Warszawa

Istniejące dane wskazują, że heterogenna rodzina zasadowych białek chromosomowych określana jako białka H1 (hlstony łącznikowe) może
pełnić zarówno funkcje strukturalne, jak I regulatorowe. Konstruując transgenlczne rośliny tytoniu ze zmienionym profilem i zawartością podstawowych
wariantów histonu H1, wykazaliśmy poprzednio, że hlston HI nie jest globalnym represorem transkrypcji, może natomiast wpływać na późne
programy rozwojowe [Prymakowska-Bosak, M. et al. Proc. Natl. Acad. Scl. USA (1996) 93,10250-10255]. Obecnie analizowaliśmy rośliny transgenlczne,
w których za pomocą strategii antysensu wyeliminowaliśmy histon H1B, jeden z dwóch głównych wariantów somatycznych histonu H1 w tytoniu.
Rośliny te różniły się od roślin z normalną ekspresją H1 dwoma zasadniczymi cechami fenotypowymi. Jedną z nich był brak różnicujących podziałów
męskiej komórki postmejotyczne] i w efekcie nie wytwarzanie funkcjonalnego ziarna pyłku (gamety męskiej). Drugą były zmiany typu homeotycznego
w kwiecie. Pierwotną przyczynę defektu w rozwoju komórki postmejotycznej zidentyfikowaliśmy jako aberrację pierwszego podziału mejotycznego
polegającą na zakłóceniu parowania i/lub dysfunkcji chromosomów homologicznych. Deficyt histonu H1 nie spowodował żadnych zakłóceń w
przebiegu mitozy. Podłożem zmian homeotycznych w rozwoju kwiatu mogą być wykazane przez nas w roślinach bez H1 charakterystyczne różnice w
profilu ekspresji genów Globosa I Apetala sterujących morfogenezą kwiatu oraz w profilu ekspresji niektórych innych genów. Wykazaliśmy także, że
brak H1 w chromatynie jest częściowo kompensowany zwiększoną Ilością białek typu HMGI-Y, które wiążą się z DNA w tych samych miejscach co
histon H1.

Uzyskane dane wskazują, że histon H1 może pełnić rolę strukturalną w prawidłowym rozpoznawaniu się chromosomów homologicznych w
mejozie oraz współuczestniczyć w regulacji transkrypcji genów odpowiedzialnych za pierwotne programy rozwojowe.

1-02
BADANIE ODDZIAŁYWANIA TAR-RNA z BIAŁKIEM Tal

Eliza Wyszko
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ul. Noskowskiego 12/14 61-704 Poznań

Od kilku już lat trwają badania cząsteczek RNA i białek uczestniczących w regulacji ekspresji genów oraz replikacji, retrowlrusa obniżonej
odporności człowieka - HIV (ang. human Immunodeficiency virus). Białko Tat (ang. transcription anti-termination protein) bierze udział w aktywacji
transkrypcji genomu wirusa poprzez specyficzne oddziaływanie z elementem TAR RNA (ang. trans-activating responsive element) zlokalizowanym
przy 5' końcu mRNA HIV.Tat jest małym białkiem (12 kDa) bogatym w cysteiny, zawiera funkcjonalnie ważną domenę o wysokiej zawartości llzyn i
arginin, która uczestniczy w oddziaływaniach z RNA. TAR RNA ma długość 59 nukleotydów i zawiera w strukturze dwunlciowego trzonu trzy nukleotydowe
wybrzuszenie oraz pętle, które należą do najważniejszych funkcjonalnie motywów RNA rozpoznawanych przez białka.
Dotychczas prowadzono badania nad wiązaniem tych cząsteczek stosując chemicznie syntetyzowane fragmenty białka Tat oraz RNA. Jednakże nie
dostarczają one pełnej Informacji o oddziaływaniach całych cząsteczek. Metoda syntezy enzymatycznej RNA za pomocą pollmerazy T7 RNA Jest
bardzo wydajna ale enzym często dołącza dodatkowe nukleotydy do transkryptu przyczyniając się do powstania heterogennego produktu. Aby
zapobiec powstawaniu nieprawidłowych transkryptów wykorzystano rybozymy, cząsteczki RNA o własnościach katalitycznych. Ich zdolność do
hybrydyzacji z regionami substratu sąsiadującymi z miejscem hydrolizy warunkuje specyficzność Ich oddziaływania. Własności hydrolltyczne rybozymów
typu hammerhead (+vLTSV i +sTRSV) wykorzystano do prawidłowego wycięcia z pierwotnego transkryptu RNA, elementu TAR. Reakcje prowadzono
w skali preparatywnej. Do badania oddziaływań TAR z Tat wykorzystano białko otrzymane na drodze ekspresji genu w nadprodukującym szczepie
bakterii E.coll. Białko f uzyjne Tat-GST (ang. Glutatlone S-transferase) oczyszczano na kolumnie z glutatione-Sepharosą również w skali preparatywnej.
Białko Tat i TAR RNA tworzą specyficzny kompleks.
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1-03
TUMOR SUPPRESSOR GENE PRODUCT AND DNA REPLICATION: PHOSPHORYLATED RETINOBLASTOMA PROTEIN
STIMULATES DNA POLYMERASE ALFA

Shonen Yoshida and Masaharu Takemura
Research Institute for Disease Mechanism and Control, Nagoya University
School of Medicine, Nagoya, Alchl 466-8550 Japan;

In eukaryotic cells, DNA replication Is performed by the concerted action of plural DNA polymerases(pol), poi alfa, poi delta, and pol
epsllon, with their accessory proteins.

Retinoblastoma susceptibility gene product (Rb protein) is one of the negative regulators of cell cycle progression, In Its underphosphorylated
from, by sequestrating the several transcription factors for cell proliferation genes, such as E2F and UBF.

Here, we show that an Immunopurified human retinoblastoma (Rb) protein, obtaldned from the recomblnant baculovlrus Infected cells,
stimulated 10- to 100-fold the activity of poi alfa from calf thymus or human HeLa cells. Purified Rb protein Is composed of two distinguishable
forms, I. e., phosphorylated and underphosphorylated forms. Dephosphorylation of Rb protein by protein phosphatase 2A largely diminished its
stimulatory effect. On the other hand, a hyperphosphorylated Rb protein, obtained from insect cells coexpressing Rb protein, cyclin E and cyclln-
dependent kinase 2, stimulated poi alfa more strongly than the singly-expressed Rb protein. These results indicate that the phosphorylatlon is
crucial for the stimulation. Phosphorylated Rb protein isolated from human Burkitt lymphoma Ra]i cells also stimulated poi alfa. In contrast, Rb
protein did not affect eukaryotic DNA primase or Klenow fragment of Escherichia coli pol I. By an immunoprecipitation using anti-pol alfa antibody,
Rb protein In nuclear extract of Raji cells was co-precipitated with poi alfa. These result indicates that poi alfa exists as a complex containing
phosphorylated Rb protein in cells. Furthermore, purified Pol alfa specifically bound to a purified Rb protein, suggesting the direct association of
these two proteins.

Ihese observations suggest a new function of Rb protein In the regulation of DNA replication. Underphospholylated Rb protein suppresses
DNA replication at G1 phase via the suppression of transcription for replication enzymes and factors. After phosphoiyiation at late G1 to S-phase, it
may act, in turn, as a stimulator of DNA replication as a S-phase promoter during cell cycle.

I-04
HYDRATACJA RNA. AKTUALNE WYZWANIE W BADANIACH STRUKTURY KWASÓW NUKLEINOWYCH

Ryszard W. Adamiak
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, Noskowskiego 12/14

Kwasy rybonukleinowe (RNA), wyróżniają się obecnością hydrofilnej i aktywnej chemicznie grupy 2'-hydroksylowej, a proces zwijania (ang.
folding) ich jednonlclowej struktury prowadzi do formowania unikatowych struktur drugo- i trzeciorzędowych. Zwijanie RNA, w pewnym sensie
podobne do zwijania struktur polipeptydowych I białkowych, zdecydowanie różni się od procesów formowania DNA. W aktualnym, zaawansowanym
stadium badań" strukturalnych RNA istotnym stało się wskazanie specyficznej roli cząsteczek wody w procesie zwijania struktur RNA i ich stabilizacji.
W tym względzie, wobec znanych trudności w dostępie do materiału badawczego, jego podatności na degradację oraz utrudnienia spektralne I w
otrzymaniu monokryształów, mamy do czynienia z największymi barierami w analizie strukturalne] biopolimerów.

Do chwili obecnej, opisano jedynie cztery struktury krystalograficzne dupleksów RNA, rozwiązane z rozdzielczością poniżej 1.5A, umożliwiającą
analizę specyficzności oddziaływania RNA/woda (1-4). W odróżnieniu od sytuacji na polu badań dupleksów DNA (5), nie przeprowadzono dotąd
eksperymentów umożliwiających śledzenie procesu hydratacji w wodzie metodami spektroskopii NMR. Mimo olbrzymich wymogów sprzętowych,
zwiększa się zainteresowanie wykorzystaniem metod komputerowej symulacji dynamiki molekularnej w wodzie do badania hydratacji RNA (6,7).

Celem wykładu jest ukazanie powyższych problemów wświetle: (I) ostatnio rozwiązanej struktury modyfikowanego dupleksu RNA, z najwyższą
na polu RNA rozdzielczością 1.3A, ukazującej specyficzne oddziaływania 2'-0-Me(CGCGCG)2 z czterdziestoma cząsteczkami wody i dwoma jonami
hydratowanego magnezu (3,8) oraz (ii) wyników symulacji dynamiki molekularnej wybrzuszonych dupleksów RNA (29 reszt rybonukleotydowych) w
wodzie (9).

1.Wahl,M.C, Rao.S.T. and Sundaralingam.M. (1996) Nature Structural Biology, 3,24-31.
2.Egli,M., Portman.S. and Usman.N. (1996), Biochemistry, 35, 8489-8494.
3J\damiak,D.A., Milecki.J., Popenda.M., Biała.E., Adamiak.R.W., Dauter.Z. and Rypniewski.W.R. (1997) Nucleic Acids Res., 25 (22), 4599-4607.
4.Correll,C.C, Freeborn.B., Moore.P.B. and SteltzJA (1997) Celi, 91, pp. 705-71.
5.Wuthrich,K., Billeter.M., Guntert.P., Luginbuhl.P., Rick.R. and Wlder.G. (1996) Faraday Discuss., 103,245-253.
6.Aufflnger,P., Louise-May.S. and Westhof.E. (1996) J. Amer. Chem. Soc, 118,1181-1189;
7.Cheatham,T.E. and Kollman,PA (1966) ibid, 119, 4805-4825.
8.Popenda,M.„ Biała.E., Milecki.J. and Adamiak,R.W (1997) Nucleic Acids Res., 25 (22), 4589-4598
9.Blelecki,Ł and Adamiak,R.W. dane niepublikowane.
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1-05
ODDZIAŁYWANIA USZKODZONEGO DNA Z BIAŁKAMI JĄDROWYMI

Joanna Rzeszowska-Wolny
Instytut Onkologii, Zakład Radloblologil Doświadczalne] i Kliniczne], 44-100 Gliwice

DNA żywe] komórki dość (atwo wchodzi w reakcje z różnymi czynnikami chemicznymi I fizycznymi obecnymi w środowisku. Wiele z tych
czynników powstaje w wyniku prawidłowych procesów metabolicznych komórki, inne docierają ze środowiska. Różnorodność czynników uszkadzających
ma swo|e odbicie w różnorodności uszkodzeń powstających w DNA (niesparowane zasady, dezaminacja zasad, utrata zasad, uszkodzenia oksydacyjne,
alkllacja w różnych pozycjach, wiązania krzyżowe pomiędzy nićmi, kowalencyjne wiązanie dodatkowych dużych cząsteczek do zasad lub rdzenia
cukrowego a także ]edno i dwunlciowe przerwy w łańcuchu DNA). Zmiany struktury DNA zmieniają jego powinowactwo do białek i kompleksów
białkowych występujących w jądrze. Ma to swoje odbicie w zmianach aktywności wielu białek. Zmiana taka może polegać na spadku (np. poiimerazy
RNA i DNA) jak I na wzroście aktywności (np. klnaza zależna od DNA, pollmeraza ADP rybozy). Wśród białek jądrowych występują takie, które mają
wyższe powinowactwo do uszkodzonego DNA niż do DNA o strukturze prawidłowej. Należą do nich białka zaangażowane w różne systemy naprawy
jak glikozylazy rozpoznające i usuwające uszkodzone zasady, endonukleazy swoiste dla miejsc apurynowych i apirymidynowych czy llgazy DNA.
Szczególną grupę białek oddziałujących swoiście z uszkodzonym DNA stanowią białka aktywowane przez wiązanie się z wolnymi końcami DNA
powstającymi w wyniku przerwania jednego lub dwóch łańcuchów cząsteczki. Aktywacja tych białek na skutek wiązania z uszkodzoną cząsteczką DNA
rozpoczyna kaskadę sygnałową prowadzącą do cyklu komórkowego i przystosowania komórki do nowe] sytuacji.

I-06
MECHANIZMY HAMOWANIA SYNTEZY RNA in vitro PRZEZ ANTYBIOTYKI ANTRACYKLINOWE

Dorota Wllmańska1, Mariola Piestrzeniewlcz1, Kazimierz Studzian1, Irena Oszczapowicz2, Małgorzata Wąsowska21 Marek GniazdowskP
1Zakład Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Łodzi
2lnstytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

Antybiotyki antracykllnowe stanowią grupę leków przeclwnowotworowych, których efekty biologiczne związane są z nlekowalencyjnyml
oddziaływaniami z DNA i wiązaniem kowalencyjnym. W układach subcelularnych wiązania z DNA powstające w obecności Jonów Fe"1 i dlttotreltolu
(DTT) nosi cechy wiązań kowalencyjnych dwufunkcyjnych tworzących mostki między komplementarnymi nlciami DNA (1). Badaniami objęto dwa
antybiotyki stosowane w terapii nowotworów: daunorubicynę (daunomycynę) i doksorubicynę (adriamycynę) oraz serię analogów zsyntezowanych
w Instytucie Biotechnologii I Antybiotyków w Warszawie, zawierających rozbudowane rodniki heterocykliczne przyłączone do grupy aminowe]
daunozaminy. W badaniach stosowano polimerazę RNA zależną od DNA faga T7 i plazmid pT7-7 z promotorem 4110 dla tego enzymu oznaczając
całkowitą syntezę RNA i analizując syntezowane transkrypty w żelu poliakrylamidowym. Prelnkubacja daunorubicyny i doksorubicyny z DNA w
obecności DTT i jonów Fe'" powoduje wzmocnienie efektu inhibicyjnego o rząd wielkości. Badany analog daunorubicyny z układem morfblinowym
charakteryzuje się w porównaniu ze związkiem macierzystym niższym efektem inhlbicyjnym w nieobecności Fe'" I DTT natomiast większym
wzmocnieniem efektu inhibicyjnego po prelnkubacjl DNA z DTT i Fe1". Prelnkubacja z DTT i Fe"1 zmienia charakter efektu inhibicyjnego antracyklln.
Analiza elektroforetyczna transkryptu wykazuje w tym przypadku pojawienie się prążków odpowiadających selektywnie przerwanym łańcuchom RNA
odpowiadającym specyficznie związanym z matrycą cząsteczkom antybiotyków. Wstępne porównanie miejsc terminacji przez poszczególne antybiotyki
wskazuje na Ich podobieństwo jak również zbieżność z częścią miejsc terminacji charakterystycznych dla aktynomycyny D. Obecnie prowadzi się
badania nad Innymi analogami I porównaniem efektów na syntezę RNA w badanym układzie z efektem! cytotoksycznymi.

Dotychczasowe badania wskazują, że antybiotyki antracykllnowe wiążące się niekowalencyjnie z DNA blokują głównie syntezę RNA na etapie
wiązania poiimerazy RNA lub Inicjacji łańcuchów RNA podczas gdy Inkubacja z DTT i Fe"1 prowadzi do blokowania elongacji.

Literatura
1. Cullinane C, Phillips DR, Biochemistry 29: 5638-46,1990.
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1-07
INICJACJA REPLIKACJI CHROMOSOMU BAKTERYJNEGO

Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul. R. Weigla 12, 53-114 Wrocław, fax: 071 73 25 87 lub 67-91-11,
e-mail: zakrzew @immuno.iitd.pan.wroc.pl

Proces replikacji DNA został dotychczas najlepiej poznany u Escherichia coli. Replikacja DNA u £ coli rozpoczyna się w ściśle określonym
miejscu na chromosomie - oriC (origin of chromosomal replication) i przebiega dwukierunkowo w sposób semikonserwatywny. Białko DnaA jest
kluczowym białkiem inicjacji replikacji chromosomu bakteryjnego. Mechanizm inicjacji replikacji DNA jest procesem wieloetapowym, do zajścia
którego niezbędne jest wytworzenie szeregu strukturalnych kompleksów trzeciorzędowych. W procesie tym, oprócz białka DnaA, bierze udział wiele
innych białek: IHF (inversion host factor), FIS (factor for inversion stimulation), HU (histone-like protein), helikaza DnaB, białko DnaC, białka SSB
(single-strand binding) oraz inne.
(1) Struktura regionu oriC organizmów prokariotycznych. W regionie oriC E. coli występuje szereg charakterystycznych sekwencji: (i) pięć odcinków
DnaA o długości 9 pz (DnaA boksy, sekwencja konsensowa: -5'-TTA/TTNCACA-3') rozpoznawanych przez białko DnaA; (ii) trzy odcinki DNA o
długości 13 pz bogate w adeninę i tyminę w obrębie których następuje rozplecenie dwuniciowego DNA; (iii) czternaście sekwencji GATC, rozpoznawanych
przez Dam metylazę. Stan metylacji DNA regionu oriC jest jednym z mechanizmów kontrolujących inicjację replikacji DNA; (iv) jedno miejsce wiązania
białka IHF oraz jedno dla białka FIS, zasadowych białek oddziaływujących z DNA; (v) odwrotnie skierowane i nienakładające się promotory polimerazy
RNA. Obecność tych promotorów nie jest związana z ekspresją żadnego białka, lecz odgrywają one rolę w procesie inicjacji replikacji DNA.
Struktura reginów or/C organizmów należących do enterobakterii jest bardzo zbliżona w przeciwieństwie do zróżnicowanej struktury regionów oriC
organizmów Gram-ujemnych filogenetycznie odległych od £ coli oraz organizmów Gram-dodatnich.

(2) Struktura i funkcja czterech domen białka DnaA. Białko DnaA z £ coli jest białkiem zasadowym (52,5 kDa) i występuje ono w dwóch formach:
aktywnej replikacyjnie związanej z ATP oraz nieaktywnej związanej z ADP. Na podstawie stopnia podobieństwa sekwencji aminokwasowych
poszczególnych regionów białek DnaA wydzielone zostały cztery domeny białka DnaA. Po krótkiej N-końcowej domenie o średnim podobieństwie
(domena I) występuje domena o najmniejszej homologii i zróżnicowanej długości (domena II). Nastęjpnie wyodrębniono silnie konserwatywne
domeny III i IV, oddzielone od siebie krótkim fragmentem o umiarkowanej homologii. Podział ten być może odpowiada domenom funkcjonalnym,
jednak dotychczas tylko nielicznym fragmentom sekwencji przypisać można określone funkcje. W domenie III występuje sekwencja dopowiedzialna
za wiązanie nukleotydów adenylowych: G-X-X-G-X-G-K-X6-V. W domenie tej stwierdzono również obecność sekwencji wykazujących podobieństwo z
rodziną aktywatorów transkrypcyjnych NtrC. Ostatnie doniesienia wskazują, że za wiązanie sig do DNA odpowiedzialne są 94 C-końcowe aminokwasy
białka DnaA z E. coli i B. subtilis. Analiza numeryczna wykazała podobieństwo C-końcowego regionu białka DnaA do struktury region zasadowy
helisa-pętla-helisa (b/HLH, base/helix-loop-helix). Struktura HLH znaleziona została dotychczas tylko w eukariotycznych czynnikach transkrypcji;
dwie amfipatyczne a-helisy są połączone ze sobą pętlą złożoną z kilu(nastu) aminokwasów.

1-08
MECHANIZM ROZPOZNAWANIA AMINOACYLOWANEGO tRNA PRZEZ CZYNNIK ELONGACYJNY Tu.

Barbara Nawrót
Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, 90-363 Łódź, Sienkiewicza 112

W procesie biosyntezy białka wiele enzymów, czynników białkowych i makrocząsteczek rybosomalnych oddziaływuje z tRNA, aminoacylo-
tRNA lub peptydylo-tRNA. Właściwością tych biomolekuł jest umiejętność rozróżniania „naładowanej" od „nienaładowanej" formy transferowego
kwasu rybonukleinowego. Czynnik elongacyjny Tu (EF-Tu), wykazuje różnicę kilku rzędów wielkości w powinowactwie do aa-tRNA (Kd = 101° - 1 0 9

M) i do tRNA (Kd = 10 6 M) [1]. Zmiany struktury przestrzennej tRNA wywołane procesem aminoacylowania są nieznaczne [2]. Powstaje zatem
pytanie, jakie różnice w strukturze tRNA i aminoacylo-tRNA są podstawą rozróżnienia przez EF-Tu i stanowią o funkcji tRNA w procesie translacji?

Reszta kwsu antranilowego, wprowadzona do 3'-terminalnej adenozyny 76 w cząsteczce tRNA (ant-tRNA) naśladuje resztę naturalnego
aminokwasu i pozwala na wiązanie się 2'(3')-ant-tRNA do EF-Tu*GTP [3]. Do badań wykorzystano związki modelowe o strukturze ramienia
akceptorowego tRNA (adenozynę, AMP, trinukleotyd CCA, oligonukleotyd o sekwencji ramienia akceptorowego drożdżowego tRNAphe oraz natywny
tRNAVal z Escherichia coli} zawierające resztę kwasu antranilowego wprowadzoną do 3'-końcowej adenozyny [4], W strukturze krystalicznej 3'-ant-
Ado pierścień rybozy przyjmuje konformację 2'-endo [5]. W roztworze dominującą konformacją antranoilowanej adenozyny w 2'(3')-ant-Ado, 2'(3')-
ant-AMP i 2'(3')-ant-CCA jest również konformacja 2'-endo [4,5], W rozwiązanej strukturze krystalicznej kompleksu potrójnego 3'-ant-AMP*EF-
Tu*GppNHp analog aminoacylowanego tRNA w konformacji 2'-endo zajmuje hydrofobową kieszeń pomiędzy domenami I i II czynnika elongacyjnego
Tu [6]. Miejsce wiązania 3'-ant-AMP jest identyczne z miejscem wiązania 3'-końca aminoacylowanego tRNA, określonego dla struktury kompleksu
potrójnego drożdżowego fenyloalanylo-tRNAPhe z EF-Tu z Thermus aquaticus i wolno hydrolizującym analogiem GTP (GppNHp) [7]. Pomimo, że użyty
związek modelowy pozbawiony jest prawie całej cząsteczki tRNA, zawiera wszystkie cechy strukturalne niezbędne dla prawidłowego rozpoznania
przez czynnik elongacyjny Tu. Na podstawie badań spektralnych 1H NMR wykazano również, że dla efektywnego wiązania ligandu do EF-Tu konieczna
jest obecność grupy 2'-OH oraz wiązania estrowego pomiędzy resztą rybozy i aminokwasem [8].

Wydaje się więc, że cechami strukturalnymi istotnymi dla rozpoznania przez EF-Tu są: 2'-endo konformacja pierścienia rybozy i w konsekwencji
reszta adeniny w pozycji ekwatorialnej, zajmująca hydrofobową kieszeń pomiędzy domenami I i II czynnika elongacyjnego, aksjalna reszta antranoilowa
zajmująca kieszeń EF-Tu specyficzną dla wiązania reszty aminoacylowej oraz ekwatorialna grupa 2'-OH umożliwiająca specyficzny kontakt z białkiem.

[1]. Janiak et al. (1990) Biochemistry 29. pp.4268-4277; [2]. Pongs et al. (1976) Biochem. Biophvs. Res. Commun. 71. pp.1025-1033, Potts et al.
(1977) Nature 268. pp.563-564, Potts et al. (1981) Biochemistry 20. pp.1653-1659, Haruki et al. (1990) FEBS Lett. 263. pp.361-364; [3]. Servillo et
al. (1993) Eur. J. Biochem. 213. pp.583-589; [4]. Nawrót B. & Sprinzl M. (1998) Nucleosides Nucleotides. in press: [5]. Nawrót et al. (1997) Nucleic
Acids Res. 25. pp.948-954; [6]. Mesters et al. (1998) in preparation: [7]. Nissen et al. (1995) Science 270. pp.1464-1472, [8] Limmer et al. (1997)
Anaew. Chem. Int. Ed. Enol. 36. pp.2485-2489.
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1-09
BIAŁKO Maf1 DROŻDŻY ZAANGAŻOWANE W PROCES BIOSYNTEZY tRNA

Krzysztof Pluta, Barbara Szcześniak i Magdalena Boguta
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02106 Warszawa

Białko Mafl, hipotetyczny produkt nowego genu drożdży sklonowanego w naszej pracowni, jest hydrofilowym polipeptydem o masie
cząsteczkowej 43 kDa. Nie znaleziono istotnej homologii sekwencji Maf1 do sekwencji białek o znanej funkcji.

Udział białka Maf1 w procesie biosyntezy tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae jest sugerowany na podstawie wyników genetycznych.
Mutacja w genie MAF1 powoduje obniżenie wydajności supresorowych tRNA. Efekt ten jest znoszony poprzez nadekspresję fragmentu N-końcowego
podjednostki a RNA polimerazy III. Analiza totalnego RI\IA wykazała, że względna ilość tRNA w mutancie jest podwyższona w stosunku do szczepu
wyjściowego.

W celu określenia lokalizacji subkomórkowej białka Maf1, skonstruowano fuzję genu MAF1 z sekwencją kodującą epitop hemaglutyniny
wirusa grypy (HA). Stosując przeciwciała anty-HA oraz metody hybrydyzacji Western i immunofiuorescencji in situ, zidentyfikowano białko Maf1 we
frakcji cytoplazmatyczno-jądrowej.

Inaktywacja genu MAF1 nie jest letalna lecz powoduje zwiększoną wrażliwość komórek na podwyższoną temperaturę. W celu znalezienia
genów kodujących białka współdziałające z Mafl, poszukiwano mutantów supresorowych znoszących ten efekt. Jeden z mutantów supresorowych
okazał się z kolei wrażliwy na niskie temperatury. Wstępne wyniki sugerują, że mutacja supresorowa lokuje się w genie kodującym podjednostkę a
RNA polimerazy III. Hipotetyczny model zakłada, że Mafl jest białkiem, które współdziałając z podjednostką a RNA polimerazy III reguluje biosyntezę
tRNA u drożdży.

1-10
EKSPORT RNA Z JĄDRA KOMÓRKOWEGO DO CYTOPLAZMY

Artur Jarmołowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Zakład Ekspresji Genów, Międzychodzka 5, 60-371 Poznań
tel.fax: 0-61-861-5596, e-mail: artjarmo@main.amu.edu.pl

Cechą charakterystyczną komórki eukariotycznej jest obecność wyodrębnionego morfologicznie i funkcjonalnie jądra komórkowego.
Rozdzielenie replikacji i transkrypcji zachodzących w jądrze, od translacji przebiegającej w cytoplazmie, pozwoliło eukariontom na niedostępną
organizmom prokariotycznym precyzję w kontroli ekspresji genów i syntezy DNA. Z drugiej jednak strony, komórki eukariotyczne zmuszone zostały
do stałej kontroli stężenia cząsteczek w obu przedziałach komórkowych oraz ciągłej wymiany cząsteczek między nimi. Jony, metabolity, a nawet małe
peptydy transportowane są w obu kierunkach biernie, na drodze dyfuzji. Duże cząsteczki i ich kompleksy przemieszczane są aktywnie - proces ten
wymaga energii.

Do jądra komórkowego wędrują przede wszystkim zsyntetyzowane w cytoplazmie, a ważne dla prawidłowej struktury i funkcji jądra białka.
Główną grupą cząsteczek przenoszonych z jądra komórkowego do cytoplazmy są natomiast kwasy rybonukleinowe (RNA).
Transport białek i rybonukleoprotein (RNP) przez pory jądrowe jest procesem selekcyjnym - spośród wielu cząsteczek muszą zostać wybrane tylko
te, które mają być przeniesione na drugą stronę otoczki jądrowej. Transportowane cząsteczki muszą posiadać na swojej powierzchni sygnały precyzyjnie
rozpoznawane przez maszynerię transportującą. Sygnały takie nie tylko wyznaczają które z cząsteczek mają zostać przeniesione na drugą stronę
otoczki jądrowej, ale również informują o kierunku transportu.

Cząsteczki, które będą transportowane z cytoplazmy do jądra komórkowego posiadają sygnał lokalizacji jądrowej, w skrócie określany jako
NLS (ang. nuclear localization signal). Z kolei cząsteczki, które będą eksportowane z jądra do cytoplazmy posiadają sygnał eksportu NES (ang.
nuclear export signal). Zarówno import jak i eksport cząsteczek zależy od specjalnych białek, które nazywamy receptorami. Zakłada się, że mechanizm
importu i eksportu jest podobny.

Receptory importu, znajdujące się w cytoplazmie, rozpoznają białka posiadające sygnał lokalizacji jądrowej. Utworzony kompleks substrat-
receptor przemieszcza się przez por otoczki jądrowej, dociera do nukleoplazmy gdzie receptor odłącza się od substratu. Substrat pozostaje w jądrze
komórkowym, a uwolniony receptor powraca do cytozolu po nowy ładunek.
Receptory eksportu z kolei, łączą się z substratem w jądrze komórkowym. Razem z substratem docierają do cytoplazmy. Po wykonaniu zadania
receptor eksportu wraca do jądra komórkowego pozostawiając w cytoplazmie przeniesiony substrat. Ponieważ zarówno receptory eksportu jak i
importu poruszają się ciągle między cytoplazmą i jądrem, przedstawiony model nazywa się czasem modelem wahadłowych receptorów.
W transporcie cząsteczek przez otoczkę jądrową mogą brać udział także inne czynniki białkowe, które przyłączając się do substratu umożliwiają jego
rozpoznanie przez odpowiedni receptor. Białka takie nazywamy adaptorami lub białkami adaptorowymi. Receptor rozpoznaje w takim przypadku
sygnał lokalizacji subkomórkowej znajdujący się na cząsteczce adaptora. Peptydy tego typu odgrywają olbrzymią role w eksporcie RNA.
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1-11
MITOCHONDRIALNE GENY DEHYDROGENAZY NADH KOMPLEKSU I ROŚLIN. BUDOWA I EKSPRESJA GENU
PODJEDNOSTKI NAD 9

Michał Rurek, Marian Oczkowski, Dorota Piękna, Halina Augustyniak
Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, ul. Międzychodzka 5., 60-371 Poznań

Spośród co najmniej 30 podjednostek wchodzących w skład kompleksu I. - oksydoreduktazy NADH: ubichinon wewnętrznej błony
mitochondrialnej roślin wyższych, 9 z nich jest kodowanych przez genom mitochondrialny. Jak wykazaliśmy poprzednio, gen podjednostki 3 łubinu
wykazuje dużą zachowawczość w budowie i jest transkrybowany razem z genem rps 12. Celem niniejszej pracy było zbadanie budowy genu nad 9
łubinu wąskolistnego, a także porównanie jego budowy z genem nad 9 występującym w rzepaku, marchwi i w innych łubinach oraz zbadanie ich
ekspresji na tle ekspresji genu nad 3.

Do badań zastosowano totalny i mitochondrialny DNA. Totalny DNA izolowano z epikotyli łubinu, z liści 4 tygodniowego rzepaku, względnie
z kallusa łubinu wąskolistnego przy pomocy zestawu odczynników Floraclean (Bio101, Inc.) lub Nucleon (Amersham). Mitochondrialny DNA z 8
dniowych siewek łubinu wąskolistnego izolowano metodą z zastosowaniem różnicowego wirowania oraz dwukrotnego obtrawiania DNAzą I
mitochondriów, oczyszczanych następnie na gradiencie sacharozowym. Mitochondrialny DNA z marchwi izolowano metodą z zastosowaniem CTAB
i obtrawianiem organelli DNAzą I. Amplifikację rejonów DNA zawierających gen nad 9 prowadzono stosując startery specyficzne do rejonu sąsiadującego
z 5' końcem i 3' końcem genu nad9. Sekwencjonowanie przeprowadzano z zastosowaniem Taq polimerazy (zestaw f-mol firmy Promega) i starterów
dla 5' i 3' końca oraz starterów specyficznych do wewnętrznych rejonów genu. Totalny oraz mitochondrialny RNA izolowano zmodyfikowaną metodą
według Chomczynskiego i Sacchi. Transkrypty analizowano metodą Northern i dot-blot. Analizę restrykcyjną prowadzono z zastosowaniem enzymów
Bglll i Pvul dających po 2 fragmenty, oraz EcoRI dającym kilka fragmentów.

Gen nad 9 łubinu wąskolistnego zawiera 570 nukleotydów i wykazuje 95-97 % homologię z odpowiadającym mu genem roślin
okrytozalążkowych.Różnice dotyczą przede wszystkim 12 nukleotydów i obejmują te miejsca, które podlegają zmianom również w większości poznanych
dotychczas sekwencjach tego genu. Podobieństwo sekwencji aminokwasowej pomiędzy łubinem wąskolistnym a roślinami dwuliściennymi wynosi
około 96 %. Wynik hydrolizy restrykcyjnej genu nad 9 z łubinu żółtego, łubinu białego, marchwi, rzepaku i kallusa łubinu wąskolistnego wskazuje na
jego wysoką zachowawczość. Ekspresja tego genu wykazuje pewne zróżnicowanie w czasie, w większym zakresie niż genu nad 3. Metodą dot-blot
stwierdzono, że silna ekspresja genu nad 9 zachodzi w 1 oraz 6 dniowych hypokotylach i korzeniach siewek łubinu żółtego, natomiast genu nad 3 -
przede wszystkim w 1 i 2 dniowych siewkach. Ekspresja badana metodą Northern blot ujawniła występowanie w 8 dniowych hypokotylach łubinu
żółtego transkryptów głównie o wielkości 1,5 i 1 kb, oraz niewielkiej ilości transkryptów o wielkości 3,8 i 2,7 kb. Natomiast w 1 tygodniowym kallusie
łubinu wąskolistnego ujawniono obecność transkryptu o wielkości 1,1 kb. W mitochondrialnym RNA 15 dniowych hypokotyli łubinu żółtego wykryto
z kolei transkrypty o wielkości 1 i 0,8 kb.

Potwierdzono wysoką zachowawczość budowy genu nad 9 łubinu wąskolistnego oraz łubinu żółtego, białego, rzepaku i marchwi. Jego
ekspresja w porównaniu z ekspresją genu nad 3- wykazuje pewne odrębności zależne od stadium rozwojowego i jest prawdopodobnie związana z
określoną intensywnością metabolizmu.

1-12
NIERADiOAKTYWNE ZNAKOWANIE OLIGONUKLEOTYDOWYCH SOND MOLEKULARNYCH

Jolanta Wiejak. Anna Płatek, Liliana Surmacz, Elżbieta Wyroba
Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Nieradioaktywne metody znakowania i detekcji sond molekularnych mają liczne zalety: oszczędzają czas, zmniejszają koszty, eliminują
ryzyko ekspozycji na szkodliwe promieniowanie p o wysokiej energii emitowane przez izotopy ([3 ZP], [3 5S]). Obecnie najczęściej znakuje się
oligonukleotydy pochodnymi digoksygeniny (DIG), które wykrywa się przy zastosowaniu specyficznych przeciwciał (IgG) o wysokim powinowactwie.
Sondy oligonukleotydowe wyznakowane DIG są bardziej stabilne niż sondy radioaktywne [1, 2, 3],

Istnieją trzy sposoby znakowania oligonukleotydów [2,3,4]. 1) Znakowanie na 3'-końcu przy udziale terminalnej transferazy, gdzie dodawana
jest 1 reszta ddUTP wyznakowana digoksygeniną (Boehringer Mannheim). Zastosowanie dideoksynukleotydu w tej reakcji uniemożliwia dołączanie
następnych nukleotydów. 2) Znakowanie przez dodanie ogonka (o długości 10-100 nukleotydów) na 3'-końcu. Reakcja zachodzi przy udziale terminalnej
transferazy w mieszaninie nie znakowanych nukleotydów i DIG-dUTP. 3) Znakowanie oligonukleotydów na 5'-końcu przy użyciu estrów NHS-
digoksygeniny w trakcie ich syntezy chemicznej. Dwie pierwsze metody można z łatwością stosować w każdej pracowni. Sondy znakowane na 3'-
końcu przy zastosowaniu DIG-ddUTP są bardziej specyficzne od sond znakowanych DIG-dUTP.

Wydajność znakowania oligonukleotydów - jak wykazaliśmy [5, 6] - można ocenić wykonując elektroforezę na 15% żelu poliakrylamidowym
(w układzie pionowym) po wybarwieniu produktów reakcji bromkiem etydyny. Przyłączenie jednej reszty DIG-ddUTP do oligonukleotydu powoduje
pojawienie się dodatkowego prążka migrującego wolniej od nie znakowanego oligonukleofydu [6]. Po reakcji znakowania oligonukleotydy można
łatwo i szybko oczyścić stosując kolumienki chromatograficzne Bio-Spin 6 (BioRad) [5, 6].

Po analizie hybrydyzacyjnej sondy znakowane digoksygeniną można wykrywać wieloma sposobami. Używane są fragmenty Fab owczych
poliklonalnych przeciwciał anty-DIG sprzężone: a) ze związkami fluorescyjnymi, b) enzymami (np. alkaliczną fosfatazą), które mogą katalizować
reakcję chemiluminescencyjną, fluorescencyjną lub kolorową, c) metalami [3]. Detekcja chemiluminescencyjna jest coraz częściej stosowana ze
względu na swoją szybkość i czułość [1-3, 5-8].

Pokazane zostaną przykłady zastosowań oligonukleotydów znakowanych pochodnymi DIG na 3'-końcu do analizy hybrydyzacyjnej fragmentów
restrykcyjnych genomowego DNA oraz produktów PCR.

1. Martin, R. i wsp. (1990) BioTechniques, 6: 762-768.
2. Kessler, C.(1992) Nonradioactive Labelling and Detection of Biomolecules. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany.
3. Holtke, H. J. i wsp. (1995) Cell Mol. Biol., 41: 883-905.
4. Rosemeyer, V. i wsp. (1995) Anal Biochem, 224: 446-449.
5. Wyroba, E. i wsp. (1995) Eur. J. Cell Biol., 68: 419-426.
6. Surmacz, L i wsp. (1997) Cellular & Molecular Biology Letters, 2: 379-387.
7. Wyroba, E. i wsp. (1992) Molec. Biol. Cell, (Suppi) 3: 62a.
8. Wyroba, E. i wsp. (1998) Post. Biol. Kom., 25:125-146.
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1-13
CHARAKTERYSTYKA FRAGMENTÓW DNA Z KOŃCA 5' DOMENY GENÓW a-GLOBINY KURY: SEKWENCJA
NUKLEOTYDÓW I ODDZIAŁYWANIE BIAŁKO:DNA.

Monika Pietrowska, Agnieszka Gawrońska, Jacek Rogoliński, Piotr Widłak, Joanna Rzeszowska-Wolny
Zakład Radiobiologii Klinicznej i Doświadczalnej, Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach

Domena genów a-globiny zawiera trzy geny, kolejno od końca 5': n , aA, a°. Gen n jest aktywny w rozwoju zarodkowym, natomiast geny <xA

i a D ulegają ekspresji w komórkach dorosłego osobnika. Fragmenty DNA flankujące domenę zawierają elementy regulujące ekspresję tych genów. W
Instytucie Biologii Genu w Moskwie z DNA genomowego kury wyodrębniono, a następnie sklonowano fragment o długości 6.6 kpz z końca 5'
domeny genów a-globiny. Koniec 3' badanego fragmentu znajduje się w odległości 10.5 kpz od genu n. Celem przedstawionej pracy było ustalenie
sekwencji nukleotydów sklonowanego fragmentu oraz porównanie siły oddziaływań badanego DNA z białkami macierzy jądrowych.

W badaniach używano macierzy jądrowych otrzymanych z komórek wątroby, nerek oraz krwi rocznych kur rasy Isa Brown. Białka macierzy
jądrowych izolowano z oczyszczonych i wytrawionych DNazą I jąder komórkowych metodą ekstrakcji buforami o podwyższonej sile jonowej. Do
badania oddziaływań pomiędzy białkami i fragmentami DNA używano dwóch metod: metody kompleksowania in vitro i metody „Southwestern blot".
Za pomocą techniki PCR uzyskano krótkie odcinki DNA (700-400 pz) badanego fragmentu domeny. Odcinki te znakowano radioaktywnie i używano
w reakcji kompleksowania z białkami macierzy jądrowych.

Stosując technikę wykorzystującą znaczniki fluorescencyjne ustalono sekwencję nukleotydową sklonowanego fragmentu domeny genów
a-globiny. W badaniach oddziaływań białko-DNA otrzymano wyniki świadczące o tym, że sekwencje znajdujące się w końcu 5' badanego fragmentu
domeny wiążą się z białkami macierzy wyizolowanymi z wątroby silniej niż sekwencje z końca 3'. Sekwencje z końca 5' reagowały z podobną
wydajnością jak używana jako kontrola sekwencja typu MAR z genu kappa immunoglobuliny myszy. Badany fragment DNA wykazywał niższe
powinowactwo do białek wyizolowanych z komórek krwi i nerek niż do białek wyizolowanych z wątroby. Różne odcinki badanego fragmentu domeny
wiązały się z podobną wydajnością z białkami macierzy z komórek krwi i nerek.

Obecność sekwencji silnie oddziałujących z białkami macierzy w reakcji in vitro sugeruje ich udział w zakotwiczeniu do struktur szkieletu
jądrowego i wyznaczaniu granicy domeny in vivo, przynajmniej w niektórych typach tkanek (np.wątroby).

1-14
PRÓBA AMPLIFIKACJI REGIONU T M 4 - T M 6 p-RECEPTORA Z GENOMOWEGO DNA PARAMECIUM

Anna Płatek. Jolanta Wiejak, Elżbieta Wyroba
Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

System p-adrenergiczny kontroluje w komórkach Eukaryota wiele istotnych funkcji życiowych [1, 2], stanowiąc od lat modelowy układ do
badania przekazywania informacji poprzez błonę komórkową [3]. Sklonowane dotychczas receptory p-adrenergiczne wykazują wysoki stopień homologii
[4], co umożliwia konstruowanie specyficznych sond molekularnych.

Poprzednie doświadczenia wykazały, że jednokomórkowy eukariont Paramecium aurelia posiada funkcjonalny system p-adrenergiczny
kontrolujący endocytozę, a na błonie komórkowej i w obrębie formujących się fagosomów zlokalizowano miejsca receptorowe stosując dansylowy
analog l-propranololu [5]. Analiza hybrydyzacyjna Southern fragmentów restrykcyjnych genomowego DNA Paramecium wykazała istnienie sekwencji
homologicznych do genu kodującego receptor p-adrenergiczny u wyższych organizmów [6,7]. W związku z tym podjęto próbę ich amplifikacji
metodą PCR, stosując jako matrycę genomowe DNA, wyizolowane z komórek aksenicznych Paramecium aurelia (299s).

Starterami w reakcji PCR były dwa oligonukleotydy zaprojektowane na podstawie sekwencji tzw. uniwersalnych starterów specyficznych dla
ssaczego genu receptora p-adrenergicznego [8] w obrębie jego transbłonowych domen hydrofobowych TM 4 i TM 6 [3]. Produkt reakcji PCR
powinien mieć - 350 bp, co sprawdzono stosując ludzkie genomowe DNA jako kontrolę.

Produkty PCR rozdzielano na 1.5 % żelu agarozowym, barwiono bromkiem etydyny, a następnie poddano transferowi metodą kapilarną z
żelu na błonę nylonową. W celu scharakteryzowania produktów amplifikacji przeprowadzano hybrydyzację typu Southern stosując detekcję
chemiluminescencyjną zCDP-Star (Boehringer-Mannheim) i ekspozycję na Hyperfilm (Amersham). Jako sondy użyto oligonukleotydu znakowanego
Digoksygenino-ddUTP (Boehringer-Mannheim) na końcu 3' przy użyciu terminalnej transferazy (Promega; Gibco-BRL) i oczyszczanego na kolumnie
Bio-Spin 6 (BioRad) [7,9]. Sonda ta była tak skonstruowana, że obejmowała fragment trzeciej pętli regionu cytoplazmatycznego receptora
p-adrenergicznego, czyli zlokalizowana była w obrębie powielanego regionu DNA i hybrydyzowała do fragmentu o m. cz. ~ 350 bp. Produkt PCR o tej
masie cząsteczkowej wyeluowano z żelu agarozowego i oczyszczono stosując kit QIAEX II (Qiagen), a następnie użyto jako matrycy do reamplifikacji
PCR przeprowadzonej analogicznie jak w pierwotnej reakcji.

1. Rehnmark, S. i Nedergard, J. (1989) Exp. Cell Res., 180: 574-579.
2. Stiles, G. L i wsp. (1984) Physiol. Rev., 64: 661-743.
3.Dohlman, H. G. i wsp. (1991) Annu. Rev. Biochem., 60: 653-688.
4. Dixon, R. A. F. i wsp. (1987) Nature, 326: 73-76.
5. Wyroba E. (1989) Cell Biol. Int. Rep., 13(8): 667-677.
6. Wyroba E. i Surmacz L. (1997) FASEB J., 11: A920, 370
7. Surmacz L. i wsp. (1997) Cellular & Molec. Biol. Lett, 2: 379-387.
8. Venta P. J. i wsp. (1996) Biochem. Gen., 34: 321-341.
9. Wyroba E. i wsp. (1995) Eur. J. Cell Biol., 68: 419-426.
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1-15
UDZIAŁ PLATYNY W WIĄZANIACH DNA-BIAŁKO INDUKOWANYCH PRZEZ CIS-1 77M/VS-DIAMMINODICHLOROPLA-
TYNĘ

Zofia Walter, Katarzyna Woźniak
Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki

Kowalencyjne wiązania krzyżowe DNA-bialko są jedną z wielu odpowiedzi komórki na działanie związków platyny. Nasze wcześniejsze bada-
nia wykazały, że zarówno cis- jak i frans-diamminodichloroplatyna (II) (cis- i trans-DOP) przyłączają szereg białek do DNA w wyizolowanych limfocy-
tach. Cis-DDP w porównaniu z trans-DDP tworzy efektywniej wiązania DMA-białko po 2 h inkubacji. Po dłuższym czasie inkubacji (12 h) efektywniej-
szym izomerem jest trans-DDP. Celem prezentowanej pracy jest analiza ilościowa platyny w wiązaniach DNA-białko indukowanych przez cis- i trans-
DDP.

Materiałem do badań były wyizolowane limfocyty człowieka, które inkubowano 2 i 12 h z cis- i trans-DDP w stężeniach 0,1; 0,5 i 1 mM. Ilość
platyny w wiązaniach DNA-białko określano metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS).

Wykazano, że ilość platyny w wiązaniach DNA-białko w przypadku zarówno cis- jak i trans-DDP jest proporcjonalna do dawki i czasu
inkubacji. Ilość platyny we frakcji DNA-białko po 2 h inkubacji jest wyższa w przypadku wiązań indukowanych przez c/s-DDP. Po 12 h inkubacji
zawartość platyny w wiązaniach DNA-białko indukowanych przez trans-DDP jest najwyższa i znacznie przewyższa udział platyny pochodzącej z c/s-
DDP.

Uzyskane wyniki mogą sugerować, że c/s-DDP łatwiej dociera do jądra komórkowego i szybciej tworzy wiązania DNA-białko. Wysoka zawar-
tość platyny w wiązaniach indukowanych przez frans-DDP po 12 h inkubacji świadczy o wolniejszym przenikaniu tego izomeru do jądra. Wynikać to
może z faktu, że frans-DDP intensywnie reaguje z różnymi cząsteczkami na terenie cytoplazmy, zatem potrzebuje więcej czasu na dotarcie do jądra
komórkowego i związanie się z DNA. Analiza ilościowa platyny w wiązaniach DNA-białko potwierdziła wcześniejsze doniesienia na temat większej
efektywności frans-DDP w tworzeniu wiązań typu DNA-białko.

1-16
CHARAKTERYSTYKA DNaz W OOCYTACH PTAKA.

Urszula Stępińska, Bożenna Olszańska
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k/Warszawy 05-551

U ptaków występuje polispermia fizjologiczna, tzn. że podczas zapłodnienia wnika do jaja wiele (nawet kilkaset) plemników. Jednak tylko
jeden z nich uczestniczy wraz z komórką jajową w tworzeniu zygoty. Nadliczbowe plemniki ulegają degeneracji już we wczesnym okresie bruzdkowania.
Podobnie obce DNA nastrzyknięte do cytoplazmy zapłodnionego jaja, w celu uzyskania ptaków transgenicznych, początkowo istnieje w formie
episomalnej i stopniowo zanika podczas embriogenezy. Fakty te pozwalają przypuszczać, że w oocytach ptaków występują enzymy odpowiedzialne za
niszczenie dodatkowego DNA.

Celem prezentowanej pracy było stwierdzenie występowania i charakterystyka Dnaz w oocytach ptaka na modelu przepiórki japońskiej.
Materiał do badań stanowiły ekstrakty uzyskane z blastodysków największych oocytów witellogenicznych przepiórki.
Aktywność enzymatyczną degradującą DNA obecną w oocytach oceniano in vitro na podstawie rozkładu DNA <t> X strawionego Hind\\\, po

60 min inkubacji w 37°C z ekstraktami, w warunkach optymalnych dla DNazy I (tO mM MgCI2, 50mM Tris pH 7.5) lub dla DNazy II (100 mM octan
sodu, 5 mM EDTA pH 4.8). Na ogół stosowano ekstrakty o stężeniu 200ug białka/ml. Degradację DNA oceniono elektroforetycznie w żelu agarozowym
wybawionym bromkiem etydyny. Kontrolę stanowił substrat inkubowny w nieobecności materiału biologicznego. Preparat handlowy DNazy I nie
powodował żadnej degradacji substratu w warunkach optymalnych dla DNazy II i vice versa.

Ekstrakty z blastodysków oocytów witellogenicznych przepiórki powodują wyraźną degradację X Hind\\\ DNA w warunkach optymalnych dla
DNazy I i II. Rozkład substratu jest większy w warunkach optymalnych dla DNazy II niż w warunkach charakterystycznych dla DNazy I. W obu
warunkach rozkład DNA jest wprost proporcjonalny do stężenia białka w ekstraktach i praktycznie całkowicie zahamowany po termicznej inaktywacji
ekstraktu. Porównując rozkład DNA przez ekstrakt z blastodysków oocytów z jego rozkładem przez różne stężenia handlowych preparatów DNazy i i
DNazy II, w warunkach optymalnych dla tych enzymów obliczono, że aktywność DNazy I w 1 blastodysku wynosi -4x103 K.U. (Kunitz Unit) - co
odpowiada -1x10'1 KU/1mg białka, natomiast aktywność DNazy II w 1 blastodysku jest co najmniej 10x wyższa.

Otrzymane wyniki sugerują, że blastodyski oocytów ptaka zawierają wysoką aktywność enzymatyczną o charakterze DNazy I i DNazy II, przy
czym aktywność DNazy II jest co najmniej 10 x wyższa niż DNazy I. Przypuszczamy, że DNazy te mogą brać udział w degradacji dodatkowego DNA
pochodzącego z licznych plemników wnikających do jaja podczas polispermicznego zapłodnienia ptaków. Obecność wysokiej aktywności DNaz w
blastodyskach oocytów ptaka może tłumaczyć również niepowodzenia w otrzymywaniu ptaków transgenicznych metodą mikroiniekcji obcego DNA
do cytoplazmy zapłodnionego jaja.
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1-17
DESTABILIZACJA OOP RNA WYWOŁANA POLIADENYLACJĄ

Agnieszka Szalewska-Patasz, Borys Wróbel, Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że szczepy Escherichia coli niosące mutacje w genie pcnB są lizogenizowane mniej efektywnie przez
bakteriofaga X niż szczepy pcnB*. Dokładniejsze badania genetyczne wskazały, że krótki transkrypt zwany oop RNA, antysensowny w stosunku do
mRNA genu cli (kodującego główne białko aktywatorowe zaangażowane w stymulację transkrypcji z promotorów lizogenicznych faga), odgrywa
istotną rolę w tym procesie. Stosując metodę nazwaną ochroną primera wykazaliśmy, że oop RNA jest poliadenylowany na końcu 3' przez produkt
genu pcnB- poli(A) polimerazę I.

W tym komunikacie wykazujemy, że poliadenylacja oop RNA prowadzi do zmniejszonej stabilności oop RNA w komórkach E. coli. Na
podstawie badania ilości oop RNA za pomocą techniki ochrony przed nukleazą S1 stwierdziliśmy, że transkrypt ten występuje w znacznie większych
ilościach w mutancie pcnB niż w szczepie dzikim. Ponieważ badania aktywności fuzji po-lacZ nie wykazały istotnych różnic pomiędzy szczepami
pcnB+ i pcnB-, wyższy poziom oop RNA w mutancie pcnB mógł wynikać ze zwiększonej stabilności tego transkryptu. Faktycznie, badając poziom oop
RNA w obu wyżej wymienionych szczepach w różnych czasach po dodaniu rifampicyny (inhibitora polimerazy RNA) wykazaliśmy, że czas półtrwania
oop RNA jast kilkukrotnie dłuższy w mutancie pcnB w porównaniu do szczepu dzikiego.

Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia, że poliadenylacja końca 3' RNA w komórkach bakteryjnych prowadzi do jego
szybszej degradacji. Badany przez nas transkrypt jest jednym z nielicznych, dla których udało się do tej pory wykazać specyficzną poliadenylację
przez produkt genu pcnB. Ponadto, do tej pory istotny wpływ poliadenylacji na degradację RNA był obserwowany zwykle w szczepach niosących
dodatkowe mutacje w genach kodujących różne rybonukleazy. Dodatkowo, oop RNA jest bardzo krótką cząsteczką (77 nukleotydów) o stosunkowo
prostej strukturze drugorzędowej, co sprawia, że może być on bardzo wygodnym modelem w dalszych badaniach nad mechanizmem poliadenylacji
RNA i jego degradacji w komórkach bakteryjnych.

1-18
DEZINTEGRACJA BAKTERYJNEGO GEN0M0WEG0 DNA W PROCESIE PRZYPOMINAJĄCYM APOPTOZĘ

Izabela Feiga, Anna Kulma, Grzegorz Wilczyński, Magdalena Milcarz. Jan Szopa
Zakład Biochemii Genetycznej, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, ul Przybyszewskiego 63/77 , 51-148 Wrocław

Programowana śmierć komórki zachodzi nie tylko w organizmach wielokomórkowych ale również u bakterii jako prawdopodobny mecha-
nizm, pomagający przeżyć populacji bakterii w sytuacji stresowej. Samobójcza śmierć komórki jest zjawiskiem typowym w przypadku komórek
bakteryjnych niosących plazmid występujący w wielu kopiach zawierający geny znajdujące się pod kontrola silnego promotora. Takie komórki
zazwyczaj zatrzymują swój wzrost po indukcji ekspresji białka, jednakże mechanizm tego procesu pozostaje jak dotąd nieznany. Jednym z możliwych
wyjaśnień jest takie, że intensywna nadprodukcja białka wywołuje efekt podobny do głodzenia bakterii, jednakże tempo zahamowania wzrostu jest
silniejsze niż należałoby oczekiwać. Istnieje również możliwość, że nadprodukcja niektórych białek może indukować proces obumierania komórek
przypominający apoptozę.

Białka 14-3-3 są rodziną szeroko występujących, wysoce homologicznych białek o masie cząsteczkowej ok. 30kDa. Poszczególne izoformy
białek 14-3-3 aktywują syntezę neurotransmiterów, ADP-rybozylację białek, regulują aktywność kinazy białkowej C, asocjują z produktami protoon-
ko.genów. Jak stwierdzono białka te są również związane z regulacją procesu senescencji u roślin.

cDNA kodujące roślinne białka 14-3-3 (z dyni patison lub ziemniaka) w normalnej oraz zmodyfikowanej wersji wklonowano w wektor
ekspresyjny pMal-c2 i uzyskanymi plazmidami transformowano komórki bakteryjne E.coli szczepu DH5a. Ekspresję białka z wprowadzonego konstruktu
sprawdzano w elektroforezie w poliakrylamidzie w warunkach denaturujących. Integralność genomowego bakteryjnego DNA analizowano w
elektroforezie agarozowej w zmiennym polu elektrycznym w systemie FIGĘ.

Stwierdzono, że nadekspresja białka 14-3-3 pochodzącego z dyni w komórkach bakterii, prowadzi do wzmożonej ich proliferacji. Natomiast
nadekspresja tego białka pozbawionego stu pierwszych reszt aminokwasowych z N- lub C-końca aktywuje obumieranie komórek bakteryjnych w
procesie podobnym do apoptozy. Genomowy DNA obumierających komórek jest degradowany do fragmentów 50kb, charakterystycznych dla
komórek apoptotycznych, degradacji DNA towarzyszy aktywacja nukleazy o ciężarze cząsteczkowym 28kDa. Wykazano, że jeden z sześciu ziemniaczanych
cDNA ( cDNA-29G, ace. no. X97724) kodujący białko 14-3-3 ulega procesowaniu w komórkach bakteryjnych, które polega na odcięciu ok. stu reszt
aminokwasowych od C-końca. Procesowaniu towarzyszy pojawienie się fragmentów genomowego DNA o wielkości 50kb oraz aktywacja nukleazy
28kDa. Zmierzając do identyfikacji proteaz degradujących białko 14-3-3 i indukujących bakteryjny proces apoptozy oraz enzymu (-ów) nukleolitycznego,
transformowano plazmidami kodującymi białka 14-3-3 mutanty bakteryjne o zdefektowanych genach kodujących proteazy (lonA, Swi) i nukleazy
(xth, nth1, nfo1, nfi) co powinno pozwolić na ustalenie podobieństwa apoptozy u pro- i eukariota. W uzyskanych transformantach analizowano
integralność genomowego DNA. Wstępne dane wskazują, że produkt genu lonA odpowiada za degradację białka 14-3-3 oraz, że wszystkie analizowane
nukleazy mogą dezintegrować genomowy DNA i w swoim działaniu są komplementarne.
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ODDZIAŁYWANIE AKTYWATORA CII BAKTERIOFAGA LAMBDA Z POLIMERAZĄ RNA ESCHERICHIA COLI
W REJONACH PROMOTORÓW pE, p, I paQ

Barbara Latała, Michał Obuchowski, Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Bakteriofag X po zakażeniu komórki gospodarza E.coli musi wybrać jedną z dróg rozwojowych - liżę lub lizogenię. Jeśli zostanie wybrana
droga lizogeniczna wirusowy aktywator CII stymuluje transkrypcję z promotorów pE, p, i pa0. Zaburzenie szlaku lizogenicznego w komórkach
posiadających zmienioną podjednostkę a polimerazy RNA zasugerowało możliwość bezpośredniego oddziaływania pomiędzy białkiem CII i tą
podjednostką [1]. Ponieważ w warunkach in vivo stabilność białka CII zmienia się znacznie wraz z wahaniami temperatury [21, wysunięto hipotezę, że
aktywność promotorów zależnych od CII może się zmieniać wraz z temperaturą.

Aby umożliwić wygodny pomiar aktywności promotorów pE, p, i paQ skonstruowano odpowiednie fuzje operonowe z genem lacZ. W celu
zapewnienia kontrolowanych warunków syntezy białka CII przygotowano plazmidy zawierające odpowiednio gen cli lub geny cli i clii pod kontrolą
indukowalnego promotora ptac.

W szeregu doświadczeń wykorzystujących opisane wyżej fuzje i plazmidy uzyskano wyniki wskazujące na odmienne zachowanie się wszystkich
badanych promotorów. Najbardziej aktywny okazał się promotor pa0, a najmniej promotor pE. Aktywność promotorów zależnych od CII okazała się
zależna zarówno od temperatury jak i obecności lub braku mutacji w genenie rpoA. Dodatkową zmienną w wyżej opisanym układzie stanowi białko
CIII, które jest inhibitorem proteazy HflB degradującej w naturalnych warunkach białko CII.

Uzyskane wyniki wskazują na odmienny mechanizm aktywacji dla poszczególnych promotorów lizogenicznych. Na przykład: obecność CIII
jest niezbędna do wydajnej aktywacji promotora pE, natomiast wprowadzenie różnych mutacji do podjednostki a polimerazy RNA powodowało dalsze
zróżnicowanie ich aktywności i wymagań. Szczegółowe zbadanie tych mechanizmów wymaga dodatkowych badań w systemach in vivo i in vitro.

1. Węgrzyn G., Glass R.E., Thomas M.S. 1992, Gene 122:1-7
2. Obuchowski M., Shotland Y., Koby S., Giladi H., Gabig M., Węgrzyn G., Oppenheim A.B. 1997, J. Bacteriol. 179: 5987-5991

1-20
DECYZJA „LIZA-LIZOGENIZACJA" BAKTERIOFAGA X W ASPEKCIE KONTROLI ŚCISŁEJ METABOLIZMU KOMÓREK
ESCHERICHIA COLI.

Monika Słomińska.Grzeoorz Węgrzyn
Uniwersytet Gdański, Katedra Biologii Molekularnej, ul.Kładki 24, Gdańsk.

Kontrola ścisła metabolizmu to odpowiedź komórek bakteryjnych na warunki głodu aminokwasowego. Efektorem tej odpowiedzi jest
specyficzny nukleotyd, guanozyno- 5'- dwufosforan-3'- dwufosforan (ppGpp).Oddziaływyje on bezpośrednio z polimerazą RNA, a zmiany transkrypcji
są pierwotnymi efektami odpowiedzi ścisłej. Doprowadzają one do szeregu zmian fizjologicznych i biochemicznych prowadzących do zahamowania
większości procesów komórkowych i aktywacji nielicznych z nich. W komórkach E.coli istnieją dwa enzymy zdolne do syntezy ppGpp, produkty
genów relA i spoT. Podwójne mutanty ArelA AspoT wykazują całkowity brak tego nukleotydu w komórkach, co związane jest z fenotypem ppGpp0. Po
zakażeniu takich komórek bakteriofagiem X pereferowany jest rozwój lityczny, a w znacznej mierze osłabiony jest rozwój lizogeniczny. Wnioskujemy
stąd, że ppGpp jest konieczny do efektywnej lizogenizacji komórek E.coli przez bakteriofaga X.

Wykazaliśmy, że w szczepach ArelA AspoT upośledzony jest proces tworzenia profaga, a nie jego stabilnego utrzymywania.
Używając różnych mutantów w genach relA spoT byliśmy w stanie regulować poziom ppGpp w komórkach. Okazało się, że najwyższa

wydajność lizogenizacji jest osiągana, gdy poziom ppGpp w komórkach jest nieco wyższy od stężenia podstawowego. Zbyt duże i zbyt małe stężenie
ppGpp w widoczny sposób hamują wydajność lizogenizacji.

Analogiczne doświadczenie przeprowadzone z plazmidami nadprodukującymi ppGpp potwierdziły wcześniej otrzymane wyniki.
Starając się wyjaśnić molekularne podstawy rozwoju bakterofaga X kontrolowanego przez ppGpp zbadaliśmy aktywność poszczególnych

promotorów faga X w warunkach nadprodukcji i braku ppGpp w komórkach. Zaobserwowaliśmy, że promotory związane z decyzją lizy - pR i pL ulegają
w znacznej mierze represji podczas nadprodukcji ppGpp. Warunki niedoboru ppGpp podobnie wpływają na promotor pR, nie ulega natomiast zmianie .
aktywność promotora pL.

Zbadaliśmy także aktywność promotorów związanych z iizogenizacją. W warunkach nadprodukcji ppGpp promotor pE jest hamowany, w
przeciwieństwie do promotorów p, i paQ. Zbyt małe stężenie ppGpp wpływa negatywnie na aktywność promotora pE,hamuje także, ale w mniejszym
stopniu aktywność promotora p r Nie zaobserwowaliśmy różnic w aktywności promotora pa0.

Otrzymane wyniki sugerują, że ppGpp kontroluje rozwój bakteriofaga X, a tym s'amym decyzję „liza - Iizogenizacją", poprzez regulację
aktywności poszczególnych promotorów.
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1-21
WPŁYW WIRUSOWEGO AKTYWATORA TRANSKRYPCJI - BIAŁKA CII - NA GŁÓWNE PROCESY KOMÓRKOWE
ESCHERICHIA COLI

Adam Iwanicki1, Michał Obuchowski2, Grzegorz Węgrzyn2

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna w Gdańsku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B, 80-210 Gdańsk1

Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk2

Gen c//bakteriofaga A. koduje niewielkie białko (12kDa), które jest ważnym elementem regulacyjnym cyklu lizogenicznego. Białko to rozpoznaje
proste powtórzenia TTGC przedzielone kilkoma nukleotydami, które nie uczestniczą bezpośrednio w wiązaniu. W warunkach fizjologicznych (podczas
infekcji komórki E.coli przez bakteriofaga X) białko to aktywuje trzy promotory (pE, pv pa0) pod kontrolą których znajdują się geny niezbędne do
rozwoju lizogenicznego. Białko CII z nieznanych powodów jest bardzo toksyczne dla komórki [11.

Podczas pracy nad zagadnieniem oddziaływania aktywatora CII z podjednostką a polimerazy RNA skonstruowano fuzje operonowe wirusowych
promotorów zależnych od tego aktywatora [21. Białko CII było dostarczane z wielokopijnych plazmidów zawierających gen c//lub geny clii clii pod
kontrolą promotora ptac. Ilość powstającego białka CII regulowano poprzez stosowanie różnych stężeń IPTG. Po około 30 minutach od momentu
indukcji syntezy białka CII obserwowano zahamowanie wzrostu bakterii. Bakterie zawierające plazmid nadprodukujący białko CII nie są zdolne do
tworzenia kolonii na podłożach stałych z induktorem IPTG. Szczepy zawierające podjednostkę a polimerazy RNA z mutacją rpoA341 (K271E) były
mniej wrażliwe na toksyczność aktywatora CII.

Na podstawie tych obserwacji wysunięto hipotezę, że białko CII oddziałując z polimerazą RNA E.coli wpływa w znaczący sposób na wzór
ekspresji genów. W konsekwencji prowadzi to do zahamowania wzrostu bakterii. Aby potwierdzić lub obalić te założenia wykonano szereg doświadczeń,
podczas których badano poziom replikacji, transkrypcji czy też translacji w komórkach E.coli po indukcji syntezy CII.

Wstępne wyniki wskazywały na zahamowanie procesu replikacji oraz translacji. Zadziwiającym natomiast był fakt, iż poziom transkrypcji nie
podlegał zmianom.

LShimatake H., Rosenberg M. 1981, Nature 292: 128-132
2.Obuchowski M., Giladi H„ Koby S., Szalewska-Pałasz A., Węgrzyn A., Oppenheim A B., Thomas M. S., Węgrzyn G., (1997) Mol. Gen. Genet. 254:
304-311

I-22
STRUKTURA DOMENY a-SARCYNY U ROŚLIN WYŻSZYCH

Beata Madej. Maciej Nawrót
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Zastosowanie komputerowej bazy danych GenBank do wyszukania zachowawczych sekwencji nukleotydowych oraz dane literaturowe pozwoliły
stwierdzić, że 12-nukleotydowa sekwencja AGUACGAGAGGA zlokalizowana w tzw. domenie a-sarcyny L-RNA jest zachowana we wszystkich organizmach
prokariotycznych i eukariotycznych. Porównanie zachowawczości składu nukleotydowego tej domeny poza fragmentem 12-nukleotydowym wykazuje
również duże podobieństwo sekwencyjne.

W przypadku naszego układu modelowego, którym jest L-RNA nasion łu binu żółtego, stwierdziliśmy w wyniku wykonanego sekwencjonowania
również pełną zachowawczość uniwersalnego fragmentu domeny a-sarcyny i duże podobieństwo sąsiadujących zasad w kierunku 3'. Zastosowanie
programu MANIP pozwoliło nam zaproponować układ przestrzenny tej domeny.
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1-23
AKTYWACJA TOPOIZOMERAZYI PRZEZ KINAZĘ BIAŁKOWĄ CK 2

Rafał A. Derlacz. Irena Bubko, Agnieszka Piekiełko i Krzysztof Staroń
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Biochemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Eukariotyczna topoizomeraza I jest enzymem odpowiedzialnym za usuwanie napięcia torsyjnego w DNA, powstającego przede wszystkim
podczas transkrypcji i replikacji [1]. Jednym z czynników kontrolujących aktywność topoizomerazy I jest kinaza białkowa ck 2. Wiadomo, że kinaza ck
2 fosforyluje topoizomerazę I oraz tworzy z nią swoisty kompleks, jednak szczegóły tego mechanizmu aktywacji nie są znane [2]. Celem pracy było
uzyskanie informacji o mechanizmie aktywacji.

W pracy posługiwano się topoizomeraza I izolowaną z grasicy cielęcej oraz kinaza ck 2 z tego samego źródła lub też wytwarzaną jako dwa
niezależne łańcuchy polipeptydowe w komórkach bakteryjnych. Ustalono, że to powstawanie kompleksu między topoizomeraza I i kinaza ck 2, a nie
fosforylacja jest podstawową przyczyną aktywacji topoizomerazy I. Ustalono również, że do aktywacji topoizomerazy I przez kinazę ck 2 niezbędna
jest obecność N-końcowej domeny topoizomerazy. N-końcowa domena jest fosforylowana przez kinazę ck 2.

Wydaje się, że N-końcowa domena topoizomerazy I pełni funkcję regulatorową dla tego enzymu, wiążąc różne białka, w tym kinazę ck 2.
Fosforylacja domeny N-końcowej może z kolei regulować oddziaływanie domeny N-końcowej z tymi białkami.

Piśmiennictwo:
1. Wang, J. (1996) Annu. Rev. Biochem. 65, 635-692.
2. Kordiyak, G.J., Jakes, S., Ingebritsen, T.S., Benbow, R.M. (1994) Biochemistry 33,13484-13491.

I-24
OCZYSZCZANIE I WŁAŚCIWOŚCI ENDONUKLEAZY RESTRYKCYJNEJ Ncu\ Z Neisseria cuniculi.

Beata Furmanek, Marian Sęktas i Tadeusz Kaczorowski
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański, ulica Kładki 24, Gdańsk 80-822

Systemy restrykcyjno-modyfikacyjne (R-M) stanowią naturalną barierę chroniącą komórkę bakteryjną przed wnikaniem do jej wnętrza
obcego DNA. Pierwsza składowa systemu - endonukleaza restrykcyjna rozpoznaje i przecina specyficzną sekwencję DNA (tzw. sekwencję kanoniczną).
W przypadku systemów R-M klasy IIS endonukleaza restrykcyjna przeprowadza reakcje cięcia DNA poza sekwencją kanoniczną. Drugi element
systemu - metylotransferaza specyficznie metyluje „własny" DNA w obrębie rozpoznawanej sekwencji, chroniąc w ten sposób komórkę bakteryjną
przed trawieniem pokrewną restryktazą.

Endonukleazy restrykcyjne klasy IIS z uwagi na ich specyficzną zdolność do cięcia DNA w pewnej lecz stałej odległości od rozpoznawanej
sekwencji nukleotydowej znalazły szereg zastosowań. Należą do nich między innymi: możliwość wykonywania precyzyjnych jednokierunkowych
delecji, amplifikacji fragmentów DNA, cięcia DNA w dowolnie wybranym miejscu [Szybalski i inni, Gene 100 (1991) 1-26].

Lista systemów R-M obejmuje wiele enzymów wyodrębnionych z różnych organizmów ale rozpoznawających tę samą sekwencję kanoniczną.
Są to tak zwane izoschizomery.

Celem naszych badań było oczyszczenie enzymu restrykcyjnego Ncu\ wyizolowanego z gram ujemnej bakterii Neisseria cuniculi. Ncu\ jest
izoschizomerem restryktazy MboW, która jest obok Mbo\ drugim enzymem restrykcyjnym wyizolowanym z bakterii Moraxella bovis. Ncu\ i MboW
należą do klasy enzymów IIS. Rozpoznają asymetryczną, pięcionukleotydową sekwencję 5'-GAAGA-3' i przecinają obydwie nici DNA odpowiednio w
odległości 8 nukleotydów na górnej nici i 7 na nici dolnej, na prawo od sekwencji kanonicznej.

Endonukleazę restrykcyjną Ncul oczyszczono do jednorodności stosując trzystopniową procedurę z wykorzystaniem następujących złóż
chromatograficznych: fosfoceluloza, hydroksyapatyt, CM Sephadex C-50. Posługując się oczyszczonym preparatem wyznaczono względną masę
cząsteczkową w żelu SDS-poliakrylamidowym na 43 kDa. Oczyszczony preparat posłuży nam do dalszych badań, w których zamierzamy stwierdzić
jaki jest mechanizm działania endonukleazy Nciń.



156 SESJA I BIOCHEMIA KWASÓW NUKLEINOWYCH

1-25
KLONOWANIE I NADEKSPRESJA GENÓW SYSTEMU RESTRYKCYJNO-MODYFIKACYJNEGO MboU Z Moraxella bovis

Marian Sęktas
Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

W ramach prowadzonych badań porównawczych endonukleaz restrykcyjnych i metylotransferaz, białek składających się na bakteryjne
systemy restrykcyjno-modyfikacyjne (R-M), analizie poddano enzymy rozpoznające identyczną sekwencję DNA - 5'-GAAGA-3' (Sektas i in., Nuci.
Acids Res. 20 (1992) 433-438; Sektas i in., Gene 157 (1995) 181-185). Izoschizomery te, zwane MboU i Ncu\, produkowane przez blisko zpokrew-
nione bakterie Moraxella bovis i Neisseria cuniculi, są zaklasyfikowane do klasy IIS, ponieważ ich restryktazy przecinają DNA w ściśle określonej
odległości poza sekwencją rozpoznawaną (odpowiednio 8-nt na nici górnej i 7-nt na nici dolnej). W celu uzyskania nadprodukcji enzymów systemu
R-M MboU, geny endonukleazy i metylotransferazy, wyizolowane z chromosomu M. bovis metodą PCR, klonowano jako fuzję translacyjną do
wektorów pET24a i pT7-7. Wektory te umożliwiają nadprodukcję białek, wykorzystując elementy regulatorowe i aktywności enzymatyczne faga T7.
Rekombinaty zidentyfikowano analizą restrykcjyjną DNA, sekwencjonowaniem początków genów oraz badaniem aktywności ich produktów. Gen
endonukleazy restrykcyjnej mbollR klonowano w specjalnie skonstruowanym gospodarzu £ coli MS3, który posiada zintegrowany z chromosomem
gen metylotransferazy mbollM, wyrażany konstytutywnie i/lub po indukcji w systemie T7. Gen metylotransferazy wprowadzono do chromosomu
metodą V int zależnej rekombinacji (Hasan i in., Gene 150 (1994)51-56), używając pochodnej plazmidowej pozbawionej własnego ori oraz zawiera-
jącej element attP (Posfai i in., Nuci. Acids Res. 22 (1994) 2392-2398).

1-26
KONSTRUKCJA WEKTORÓW PLAZMIDOWYCH Z POZYTYWNYM SYSTEMEM SELEKCJI REKOMBINANTÓW
OPARTYM NA INAKTYWACJI METYLOTRANSFERAZ DNA ZDOLNYCH DO INDUKCJI ODPOWIEDZI SOS
W KOMÓRKACH Escherichia coli.

Aleksandra Sikora i Tadeusz Kaczorowski
Uniwersytet Gdański, Katedra Mikrobiologii, 80-822 Gdańsk, ul Kładki 24

Wiele używanych w laboratoriach wektorów posiada systemy selekcji umożliwiające odróżnienie klonów rekombinantów od klonów
zawierających niezrekombinowany wektor. Jednym z najpopularniejszych systemów selekcji jest system oparty na zjawisku a-komplementacji (np.:
wektory serii pUC, M13mp). W wektorach tych klonowanie odcinka DNA w miejsce wielokrotnego klonowania powoduje insercyjną inaktywację
fragmentu a enzymu p-galaktozydazy. Fenotypowo objawia się to zanikiem zdolności do rozkładu laktozy przez odpowiednie bakterie (np. £ coli
JM109) niosące zrekombinowane DNA. Na płytkach z podłożem agarowym uzupełnionym chromogenem X-Gal bakterie takie rosną w postaci białych
kolonii. Jakkolwiek system ten jest niezwykle skuteczny, Close i in. [Gene 23(1983) 131-136] stwierdzili, że możliwe jest klonowanie fragmentów
DNA do wektorów serii pUC bez obserwowania u rekombinantów fenotypu lac- (kolonie bakterii niosących zrekombinowane DNA posiadały barwę
niebieską).

W celu wyeliminowania tej niedogodności proponujemy nowy system selekcji rekombinantów oparty na inaktywacji metylotransferaz DNA
zdolnych do indukcji odpowiedzi SOS w komórkach £ coli. Nasz system składa się z : 1) szczepu £ coli posiadającego operon lac pod kontrolą
promotora dla genu dinD2, który ulega aktywacji podczas odpowiedzi SOS [Piekarowicz i in., Nuci. Acids Res. 19 (1991) 1831-1835], i 2) wektora
plazmidowego niosącego gen kodujący metyiotransferazę DNA zdolną do indukcji odpowiedzi SOS [np.: M-BspRI, MSsuRI, M-tfaelll, M-Hńal,
M-Hhall, M-Mspl, M-Psfl; Heitman i Model, J. Bacteriol. 169 (1987) 3243-3250], Klonowanie fragmentu DNA w obrębie genu metylotransferazy DNA
powoduje insercyjną inaktywację genu co manifestuje się w postaci białych kolonii bakterii posiadających zrekombinowane DNA na płytkach agarowych
z chromogenem X-Gal.

Realizując przedstawiony projekt skonstruowaliśmy: 1) szczep £ coli OS1 (pochodną szczepu MC1061), w którym operon lac znajduje się
pod kontrolą promotora dinD2, 2) wektor pOLA1 [pochodną pHC312; Boros i in., Gene 30 (1984) 257-260], Wektor ten niesie gen metylotransferazy
HhaH. Użyteczne miejsca restrykcyjne umożliwiające klonowanie DNA w obrębie tego genu to: Acc\, SamHI, BsaBI, Dsa\, Sal\.
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1-27
CHARAKTERYSTYKA SYNTAZ PSEUDOURYDYNOWYCH Z EKSTRAKTU Z NASION ŁUBINU ŻÓŁTEGO

Joanna Pieńkowska1, Jan Wrzesirtski2, Zofia Szweykowska-Kulińska1

Zakład Ekspresji Genów1, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Międzychodzka 5, 60-371 Poznań; Instytut Chemii Bioorganicznej2, Polska Akademia
Nauk, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Roślinny cytoplazmatyczny tRNA tyrozynowy jest pseudourydylowany w trzech różnych pozycjach: 35,39 i 55. Modyfikacje te wprowadzane
są przez trzy odmienne enzymy zwane syntazami pseudourydynowymi. W celu obserwacji specyficznej pseudourydylacji różnych pozycji
nukleotydowych skonstruowano odpowiednie warianty pre-tRNATyr z Arabidopsis thaliana. Następnie przygotowano ekstrakt z nasion łubinu żółtego:
Lupinus luteus, odmiana Ventus. Używając przygotowanych uprzednio konstruktów pre-tRNAT" testowano ekstrakt na obecność syntaz
pseudourydynowych. Stosując metodę uwalniania trytu jak i trawienie Rnazą T2 wyznakowanego 32P prekursorowego tRNA1*' po inkubacji w ekstrakcie
łubinowym, zidentyfikowano dwie aktywności enzymatyczne odpowiedzialne za pseudourydylację pozycji 35 i 55 . Jest to pierwsze doniesienie
opisujące przygotowanie ekstraktu z nasion łubinu, który specyficznie modyfikuje roślinny pre-tRNA1'1 transkrybowany przy użyciu polimerazy T7
RNA. Wykazano również, iż U35 ulega konwersji do Y35 tylko w obecności intronu natomiast pseudourydylacja U55 jest niezależna od obecności
bądź braku sekwencji interweniującej.

1-28
KLONOWANIE I CHARAKTERYSTYKA cDNA JĄDROWEGO BIAŁKA WIĄŻĄCEGO SIĘ Z m'G Z ARABIDOPSIS
THALIANA

Maciej Kmieciak, Artur Jarmołowski
Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Międzychodzka 5, 60-371 Poznań, tel.fax.: 061-8615-596,
e-mail: kmiecia2@main.amu.edu.pl ; artjarmo@main.amu.edu.pl

Cząsteczki RNA transkrybowane przez polimerazę RNAII posiadają specyficznie zmodyfikowany koniec 5' zwany kapem. Kap to zmetylowana
w pozycji N7 reszta guanozyny połączona z pierwszym nukleotydem cząsteczki RNA wiązaniem 5'-5' trójfosforanowym. 7-metyloguanozyna chroni
RNA przed degradacją przez nukleazy przez co zwiększa stabilność mRNA. Struktura kapu wpływa na splicing pierwszego intronu w pre-mRNA,wpływa
na transport dojrzałych transkryptów polimerazy RNAII z jądra komórkowego do cytoplazmy. Kap na końcu 5' eukariotycznych mRNA odgrywa
również ważną rolę w inicjacji translacji. Zaobserwowano także wpływ 7-metyloguanozyny na reakcję poiiadenylacji.

7-metyloguanozyna na 5' końcu cząsteczek RNA rozpoznawana jest przez specyficzne białka. Nazywamy je białkami wiążącymi się z kapem
- CBP (ang. cap binding protein). Białka takie zidentyfikowano zarówno w jądrze komórkowym jak i w cytoplazmie. Główne białko cytoplazmatyczne
wiążące się z kapem to dobrze scharakteryzowany czynnik translacyjny elF-4E. Jądrowe białka wiążące się z m7G są o wiele gorzej scharakteryzowane
niż ich cytoplazmatyczne odpowiedniki. W komórkach HeLa zidentyfikowano kilka jądrowych białek wiążących się z 7-metyloguanozyną o masach:
120kDa, 89kDa, 80kDa oraz 115kDa, 20kDa. Dwa z tych białek wyizolowano i dokładnie zbadano: CBP20 (o masie 20kDa) i CBP80 (o masie 80kDa).
Osobno żadne z tych białek nie rozpoznaje 7-metyloguanozyny. Dopiero kompleks obu białek specyficznie wiąże się z kapem. Za jądrowe funkcje
kapu(splicing pre-mRNA, wpływ na poliadenylację mRNA i eksport RNA z jądra do cytoplazmy) odpowiedzialny jest kompleks jądrowych białek
zwany CBCfang. cap binding complex). CBC - heterodimer CBP20 i CBP80 przyłącza się do powstającego pre-mRNA wkrótce po inicjacji transkrypcji.
Pozostaje związany ze strukturą kapu jeszcze po splicingu, odgrywa pewną rolę w poiiadenylacji i ten sam kompleks bierze udział w transporcie
dojrzałych transkryptów polimerazyRNAII z jądra komórkowego do cytoplazmy.

Roślinne jądrowe białka wiążące się z 7-metyloguanozyną nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Celem naszych badań jest sklonowanie
genów białek rozpoznających 7-metyloguanozynę z Arabidopsis thaliana ekotyp Columbia. Ze względu na duże podobieństwo pomiędzy CBP20
komórek HeLa, drożdży i Xenopus iaevis zaprojektowano oligonukleotydy na konserwatywne regiony domeny RNP, które wykorzystano jako primery
do izolacji cDNA CBP20 z Arabidopsis. W klonowaniu wykorzystano technikę RACE. Otrzymano cDNA o otwartej ramce odczytu długości 780
nukleotydów, co odpowiada 260 aminokwasom (szacowana masa 29,86kDa). Według informacji uzyskanych z Centrum Badań nad Genomem
Arabidopsis thaliana, gen ten znajduje się na chromosomie V. Porównanie sekwencji sklonowanego przez nas cDNA i sekwencji zlokalizowanej na
chromosomie V pozwoliło nam rozszyfrować strukturę genu CBP20. Zawiera on 7 eksonów (ekson I długości 248 nt, 11-139 nt, III - 3 4 nt, IV—113
nt, V-66nt, VI-107nt, Vii—73nt) i 6 intronów. Pozycje poszczególnych eksonów według mapy klonu mln1.8 chromosomu V są następujące: 62247-
62000, 61915-61777, 61688-61655, 61520-61408, 61074-61009, 60920-60814, 60708-60636.
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WPŁYW DŁUGOŚCI INTRONU ZBUDOWANEGO Z OLIGO-U NA PSEUDOURYDYLACJĘ ŚRODKOWEJ POZYCJI
ANTYKODONU tRNAT»' Z A. THALIANA

Joanna Witkowska, Joanna Pieńkowska, Zofia Szweykowska-Kulińska
Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

Pośród dotąd poznanych jądrowych genów tRNA roślin, jedynie geny tRNAryr zawierają introny. Niezmienną cechą intronów w tych genach
jest ich pozycja: we wszystkich dotychczas zbadanych przypadkach introny są wbudowane między pierwszym, a drugim nukleotydem po 3' stronie
antykodonu. Funkcja sekwencji intronowej w genach tRNAT" polega na zapewnieniu transkryptowi odpowiedniej struktury umożliwiającej wprowadzenie
w pozycję 35 tRNATyr pseudourydyny. Modyfikacja ta jest wprowadzana przez enzym zwany syntazą pseudourydynową.

Wcześniejsze badania dowiodły, że oprócz obecności intronu koniecznym warunkiem do wprowadzenia pseudourydyny w pozycji 35 jest
obecność następującej sekwencji nukleotydowej ^ I ^ ^ J J J Ą J P I ^ gdzie N - oznacza A, C, G lub U; Pu - oznacza pirymidynę. Podczas naszych
eksperymentów wykazaliśmy, że dla reakcji modyfikacji pozycji 35 nieistotna jest sekwencja nukleotydowa intronu, a jedynie jego obecność i długość.
W celu zbadania wpływu długości intronu na pseudourydylację wykorzystano do eksperymentów takie konstrukty genu tRNATyr, które zawierają w
miejscu naturalnego intronu trakty urydynowe o długości: 5U, 7U, 10U i 12U. Badania wykazały, że do pseudourydylacji pozycji 35 nie dochodzi w
przypadku konstruktu zawierającego trakt pięciourydynowy, natomiast obecność siedmiourydynowego intronu jest już wystarczająca dla zajścia tej
modyfikacji. Wydajność procesu modyfikacji jest różna dla każdego z konstruktów niosących w miejscu intronu od 7 do 12 urydyn i wydaje się być
uzależniona od długości wbudowanego traktu urydynowego.

1-30
MUTACJA PUNKTOWA W DRUGIEJ PĘTLI PRZEZBłONOWEJ RECEPTORA LH/hCG MOŻE WYWOŁYWAĆ
PRZEDWCZESNE DOJRZEWANIE PŁCIOWE MĘSKIE

Monika Ipnacak1. Maciej Hilczer2, Janusz Zarzycki2, Wiesław H. Trzeciak1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu1,
Oddział Endokrynologii Wieku Rozwojowego Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi2

Przedwczesne płciowe dojrzewanie męskie (testotoksykoza) jest gonadotropino-niezależnym zaburzeniem charakteryzującym się pojawianiem
objawów dojrzewania płciowego we wczesnym dzieciństwie. Zaburzenie to dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Najczęściej uwarunkowane
jest ono mutacjami genu receptora LH/hCG znajdującego się na chromosomie 2 (2p21). Dotychczas opisano dziesięć różnych mutacji o charakterze
substytucji, zlokalizowanych w 11 eksonie genu receptora LH/hCG. Powodowały one konstytutywną aktywację receptora, który za pośrednictwem
układu przekaźników sygnałów pobudzał syntezę testosteronu w gonadzie męskiej.

Celem pracy było wyjaśnienie czy u 5-letniego chłopca z objawami przedwczesnego dojrzewania płciowego występują mutacje genu receptora
LH/hCG, jaki jest ich charakter, gdzie są one zlokalizowane i czy wpływają one na zamianę aminokwasów w produkcie białkowym genu receptora.

, Z krwi obwodowej chorego wyizolowano genomowy DNA. Za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) zamplifikowano wybrane
fragmenty eksonu 11 genu receptora LH. Pokrywają one łącznie obszar kodujący heliksy od II do oraz występujące pomiędzy nimi pętle zewnątrz- i
wewnątrzkomórkowe. Amplifikowane fragmenty poddawano bezpośredniej analizie sekwencyjnej. Łącznie zsekwencjonowano obszar o długości ok.
500 pz. Analiza sekwencyjna wykazała mutację punktową o charakterze tranzycji T->C w pozycji 1193, powodującą zamianę Thr 398 na Met w drugim
heliksie części przezbłonowej receptora.

Wysunięto przypuszczenie, że mutacja ta powoduje zmianę konformacji receptora. Zmiana konformacji receptora mogłaby prowadzić do
jego oddziaływania bez udziału LH i powodować znaczne zwiększenie syntezy testosteronu.

Finansowano z grantu KBN nr. 4P05E15014
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1-31
MUTACJE GENU EDA U CHORYCH Z OBJAWAMI ANHYDROTYCZNEJ DYSPLASJI EKTODERMALNEJ.

Krzysztof Kobielak1, Agnieszka Kobielak1, Wiesław Henryk Trzeciak1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej1 AM. im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu.

Anhydrotyczna dysplazja ektodermalna (zespół Christ-Siemens-Touraine) dziedziczy się recesywnie i jest sprzężona z genem EDA (ang.
ectodemal dysplasia anhidrotic) zlokalizowanym na długim ramieniu chromosomu X (Xq12-13.1), aczkolwiek istnieją również dowody na isnienie
postaci autosomalnie recesywnej. Objawy kliniczne, na których podstawie opiera się rozpoznanie obejmują zmiany: uzębienia - zniekształcenie,
zmniejszenie liczby {hypodontio) lub całkowity brak zębów {anodontio); owłosienia - skąpe (hypotrichosis) i nieprawidłowo zbudowane włosy; a
także gruczołów potowych - zmniejszenie wydzielania potu (hypohidrosis). Odkryty w 1996 roku gen EDA składa się z dwóch eksonów rozdzielonych
intronem o długości 200 kpz, a produkt białkowy jest białkiem transbłonowym o nieznanej funkcji, złożonym z 135 aminokwasów. Badania molekularne
genu EDA przeprowadzone na grupie około 200 chorych z objawami zespołu Christ-Siemens-Touraine potwierdziły tylko u niespełna 7% badanych
występowanie mutacji.

Celem pracy było poszukiwanie mutacji w eksonach 1 i 2 oraz w regionie regulatorowym genu EDA u 20 chorych z objawami klinicznymi
zespołu Christ-Siemens-Touraine.

W poszukiwaniu mutacji w genie EDA amplifikowano sekwencje eksonu 1 i 2 oraz sekwencji regionu regulatorowego za pomocą reakcji
łańcuchowej polimerazy (PCR) wykorzystując pary syntetycznych oligonukleotydów jako startery (primery). W celu wykrycia mutacji, produkty
reakcji PCR oczyszczano na żelu agarozowym i analizowano elektroforetycznie na żelu poliakryloamidowym, wykorzystując metodę polimorfizmu
konformacji pojedynczej nici DNA (SSCP) oraz metodę elektroforezy żelowej w gradiencie denaturującym (DGGE). Określenie miejsca mutacji
przeprowadzono bezpośrednią analizą sekwencyjną zmutowanych fragmentów.

Badania nasze wskazują na bezpośrednie powiązanie objawów klinicznych anhydrotycznej dysplazji ektodermalnej z mutacjami w obrębie
genu EDA.

Finansowano z grantu KBI\I 4 P05B 063 13.

1-32
APTAMERYCZNE WŁAŚCIWOŚCI TIOFOSFORANOWYCH OLIGONUKLEOTYDÓW WOBEC AMV RT

A.Krakowiak, WI.Koziołkiewicz, A.Okruszek, W.J.Stec.
Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, 90-363 tódź, ul. Sienkiewicza 112

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej informacji na temat niespecyficznych oddziaływań tiofosforanowych analogów oligonukleotydów
(PS-oligo) z białkami \ Jednakże w przypadku niektórych PS-oligonukleotydów wykazano, że ich zdolność do wiązania się z białkami zależy w dużym
stopniu od sekwencji nukleotydowej (właściwości aptameryczne PS-oligo). Okazało się, że pewne tiofosforanowe hepta- i oktanukleotydy hamują
aktywność odwrotnej transkryptazy wirusa ptasiej białaczki (AMV RT) i Sekwenazy przy stężeniu 0,13 - 0,25 mM 2. Znacznie bardziej efektywnymi
inhibitorami są dłuższe fragmenty DNA I

Celem niniejszej pracy było zbadanie czy konfiguracja na atomach fosforu tiofosforanowych wiązań internukleotydowych również może
mieć wpływ na aptameryczne właściwości PS-oligo wobec AMV RT.

W reakcji odwrotnej transkrypcji jako matrycy użyto mRNA interleukiny-2, natomiast primerem był niemodyfikowany PO-oligo-1. Jako
potencjalny inhibitor (aptamer) stosowano niemodyfikowany oligonukleotyd PO-oligo-2, który nie był komplementarny do matrycy. Równolegle
zastosowano jego analogi tiofosforanowe PS-oligo-2: Mix, All-Rp, All-Sp.

Ilościowa analiza produktu reakcji wykazała, że efektywność inhibicji zależy od stężenia, jak również od konfiguracji absolutnej na atomach
fosforu tiofosforanowych wiązań internukleotydowych oligonukleotydów-2. Okazało się, że izomer All-Rp już przy stężeniu 65nM powoduje 95%-owe
zahamowanie aktywności odwrotnej transkryptazy AMV. Wyniki te wskazują na bezpośrednie wiązanie się badanego oligonukleotydu z enzymem,
przy czym kształt cząsteczki izomeru All-Rp jest najlepiej „dopasowany" do centrum aktywnego AMV RT, a więc jest to najlepszy aptamer spośród
przetestowanych dotychczas tiofosforanowych oligonukleotydów.

Piśmiennictwo
1. Stein CA (1996) TIBTECH14:147-149
2. Tamura N, Iwatani W, Shoji Y Shimada, Mizushima Y (1995) Nuci. Acid Symp. 34: 93-94
3. Krakowiak A, Koziołkiewicz W! Nucleosides & Nucleotides - praca w druku
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1-33
NOWE POLIMORFICZNE FRAGMENTY W LUDZKIM GENOMIE

Agata Jagiełło, Diana Mikiewicz, Grażyna Płucienniczak i Andrzej Płucienniczak
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa.

Do identyfikacji osobniczej, zarówno w medycynie sądowej jak i w diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie, wykorzystuje się
zjawisko występowania w ludzkim genomie polimorficznych fragmentów DNA zawierających sekwencje mikrosatelitarne.

Celem pracy było znalezienie nowych polimorficznych fragmentów ludzkiego genomu dotychczas niewykorzystywanych do identyfikacji
osobniczej.

Wykorzystując zdolność fragmentów DNA o określonej sekwencji do tworzenia struktury typu H z dwułańcuchowym DNA oraz analizę
komputerową znanych sekwencji towarzyszących sekwencjom powtarzającym się, znaleziono pięć, do tej pory niescharakteryzowanych, polimorficznych
regionów ludzkiego genomu. Zaprojektowano pięć par syntetycznych oligonukleotydów o sekwencjach identycznych do stałych sekwencji otaczających
zmienny region specyficznych dla każdego polimorficznego fragmentu, które posłużyły jako startery w reakcji łańcuchowej polimeryzacji (PCR).
Materiał biologiczny testowany w kierunku obecności wytypowanych polimorficznych regionów stanowiły preparaty DNA wyizolowane z krwi obwodowej
200 losowo wybranych osób. Preparat DNA każdego osobnika powielano w reakcji łańcuchowej polimeryzacji używając odpowiednich dla określenia
danego polimorfiznu starterów reakcji. Otrzymane produkty PCR rozdzielano prowadząc elektroforezę w denaturującym żelu poliakryloamidowym i
po wybawieniu go metodą srebrową porównywano wielkości otrzymywanych produktów. Przeprowadzono również analizę sekwencji nukleotydowych
wybranych allelli badanych polimorficznych regionów DNA. Wykazała ona, że fragmenty te zawierają różną ilość określonych powtarzających się
kilkunukleotydowych sekwencji charakterystycznych dla danego polimorficznego fragmentu. W obrębie regionów DNA zawierających powtórki znajdują
się również konserwatywne sekwencje stałe dla różnych alleli danego polimorficznego regionu. Występowanie tych sekwencji umożliwia określenie
miejsca, w którym następuje zmiana w ilości powtórek charakteryzujących dany allel w stosunku do innych alleli. W związku z tym, nie można
zakładać, że allele charakteryzujące się tą samą wielkością polimorficznego fragmentu mają identyczną sekwencję nukleotydową. Oznacza to, że
badane w tej pracy polimorficzne regiony ludzkiego genomu niosą dużo więcej informacji niż wynikało by to z samego rozkładu wielkości alleli
charakterystycznych dla danego osobnika.

Wszystkie scharakteryzowane w tej pracy polimorficzne fragmenty ludzkiego genomu mogą być wykorzystywane do identyfikacji osobniczej.
Trzy z nich, można określać stosując bardzo prosty system detekcji polegający na porównywaniu wielkości produktów otrzymanych metodą PCR (z
zastosowaniem odpowiednich starterów) prowadząc ich rozdział w denaturującym żelu poliakryloamidowym. Kolejne dwa polimorficzne fragmenty
zawierające kilka niezależnych powtarzających kilkunukleotydowych sekwencji mogą być zastosowane do identyfikacji raczej po przeprowadzeniu
analizy sekwencji nukleotydowej polimorficznego regionu.

1-34
WYKORZYSTANIE TECHNIKI RAPD W BADANIACH TAKSONOMICZNYCH I FILOGENETYCZNYCH WĄTROBOWCÓW
Z RODZAJU PELLIA

Andrzej Pacak, Paweł Fiedorow, Zofia Szweykowska-Kulińska
Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

Wątrobowce z rodzaju Pellia są reprezentowane w Polsce m.in. przez gatunki diploidalne; Pellia neesiana (n=9), Pellia epiphylla (n=9) i
fetraploidalny gatunek Pellia borealis (n=18). Z uwagi na ich duże morfologiczne podobieństwo istnieją trudności w prawidłowym zaszeregowaniu
osobników do tych gatunków. Istnieje wiele metod pomocnych w klasyfikacji gatunkowej wątrobowców z rodzaju Pellia oraz w badaniu ich filogene-
zy, wliczając w to klasyczną taksonomię, cytogenetykę, analizę izoenzymatyczną, a także metodę RAPD.

RAPD pozwala na otrzymywanie markerów genetycznych, przy użyciu techniki PCR. Markery molekularne w postaci fragmentów DNA,
uzyskanych dzięki metodzie RAPD dają specyficzny wzór prążków, z których niektóre charakterystyczne są: dla rodzaju, gatunku a niekiedy także dla
danej populacji. Całkowity totalny DNA wyizolowany z rośliny służy jako matryca, na której dochodzi do amplifkacji DNA in vitro. Starterami w tej
reakcji PCR są 10-nukleotydowe oligonukleotydy, które arbitralnie przyłączają się do genomowego DNA. Amplifikacji ulegają tylko te sekwencje w
DNA, które otoczone są przez 10-nukleotydowe sekwencje komplementarne do starterów.

Warunki PCR-50 cykli: denaturacja 92°C -1 minuta, hybrydyzacja 35°C-2 minuty, elongacja 72°C -2 minuty. W analizie taksonomicznej
wykorzystano kombinacje siedmiu 10-nukleotydowych starterów. Po przeanalizowaniu wszystkich kombinacji do dalszej analizy, ze względu na dużą
przejrzystość uzyskanych wyników wykorzystano następujące kombinacje par starterów: P2+P6, P3+P6, P4+P6, P5+P5, P5+P7.

W wyniku rozdziału elektroforetycznego produktów PCR-u otrzymano 150 cech (fragmentów DNA otrzymanych w wyniku RAPD, które w
zależności od swojej wielkości (ilość par zasad } układają się na żelu w charakterystyczny dla danego gatunku wzór prążków). Cechy te zostały
zakodowane w systemie binarnym (0,1), gdzie 0-oznacza brak prążka zaś 1 -jego obecność. Do analizy uzyskanych wyników użyto programy: PHYLIP
3.57c i PAUP 3.Os i skonstruowano drzewa filogenetyczne. Zastosowano dwa typy metod do konstrukcji drzew. Pierwsza oparta jest na algorytmie
wykorzystującym współczynniki dystansu między gatunkami (UPGMA, Fitch-Margoliash i Neighbor-Joining) oraz druga oparta bezpośrednio na
kodzie binarnym (parasymoniaWagnera, parasymonia Camina-Sokala). Pozwoliło to na uzyskanie drzew obrazujących odpowiednio podobieństwo i
pokrewieństwo między gatunkami.

Otrzymane wyniki umożliwiają nie tylko rozpoznanie poszczególnych gatunków wątrobowców, umożliwiają one także rozpoznanie danej
populacji. Wskazują na duże pokrewieństwo w obrębie gatunków P. epiphylla-N, R epiphylla-S i P. borealis. Dodatkowo otrzymane rezultaty potwier-
dzają wyniki innych badań m. in. izoenzymatycznych wskazujących, że poliploid P. borealis jest hybrydem powstałym z połączenia genomów P.
epiphylla-N % P. epiphylla-S. Ponieważ rezultaty pracy wyraźnie sugerują, że P. epiphylla-N i P. epiphylla-S są oddzielnymi gatunkami, można więc
twierdzić, że P. borealis jest alloploidem.



SESJA I BIOCHEMIA KWASÓW NUKLEINOWYCH 161_

1-35
INTRONOZALEŻNA METYLACJA CYTOZYNY W PIERWSZEJ POZYCJI ANTYKODONU ( m 5 C J W LUDZKIM
tRNALeuCAA

Urszula Karwowska i Zofia Szweykowska-Kulińska
Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet w Poznaniu, ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

W ludzkim genomie jądrowym geny leucynowego tRNA o antykodonie CCA, podobnie jak u drożdży i D. melanogaster zawierają introny.
Wiadomo, że u drożdży obecność intronu jest konieczna dla metylacji cytozyny w pierwszej pozycji antykodonu pre -tRNALeu. Przypuszczamy, że
podobną funkcję pełni intron w leucynowych tRNA u człowieka. By przekonać się o tym wyizolowaliśmy zawierający intron gen tRNAUu CAA z
ludzkiego genomu jądrowego i poddaliśmy go transkrypcji przy użyciu T7 RNA polimerazy. Uzyskany produkt inkubowano w ekstrakcie HeLa w
obecności S-adenozylo-metioniny jako donora grup metylowych. Analiza składu nukleotydowego pre-tRNA wykazała obecność modyfikowanego
nukleotydu m5CM co wskazuje, że pre-tRNALe" zawierający intron jest substratem dla metylotransferazy, która metyluje go specyficznie w pierwszej
pozycji antykodonu. Enzym ten nie rozpoznaje pre-tRNA pozbawionego intronu. Produkt transkrypcji zmutowanego tRNAUuCAA , pozbawionego
poprzez delecję intronu, inkubowany w ekstrakcie HeLa nie ulega metylacji. Metylacji nie ulega również skonstruowany przez nas „mini-substrat"
ludzkiego pre-tRNALeustanowiący przedłużone ramię antykodonowe.

I-36
RODZINA GENÓW tRNALLU UŁOŻONYCH TANDEMOWO JAKO MARKER TAKSONOMICZNY WĄTROBOWCÓW
Z RODZAJU PELLIA.

Paweł Fiedorow. Zofia Szweykowska-Kulińska
Zakład Ekspresji Genów, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, ul.Miedzychodzka 5, 60-371 Poznań

Geny tRNA mogą być zorganizowane w genomie jądrowym w dwóch różnych układach: mogą być one rozproszone lub mogą formować
układy tandemowe zawierające jeden lub rzadziej kilka typów genów tRNA. Według teorii opisującej proces nazywany ewolucją zbieżną (concerted
evolution) sekwencje między genami tRNA, zorganizowane w układach tandemowych, powinny wykazywać wysoką homogenność w obrębie jednego
gatunku i różnić się znacznie od tego samego typu sekwencji u innych, nawet blisko spokrewnionych, gatunków. Postanowiliśmy wykorzystać tą
teorię w celu znalezienia efektywnego markera genetycznego pozwalającego identyfikować różne gatunki wątrobowców z rodzaju Pellia. Używając do
amplifikacji PCR starterów zaprojektowanych w oparciu o sekwencję jądrowego genu tRNALeuCAA z Phaseolus vulgaris, otrzymaliśmy produkty dla
wszystkich przebadanych gatunków z rodzaju Pellia. Otrzymane produkty PCR rozdzielono elektroforetycznie otrzymując w rezultacie pojedyncze
odcinki DNA o wielkościach (160-170pz), charakterystycznych dla każdego badanego gatunku. Produkty PCR otrzymane w ten sposób mają wielkość
specyficzną dla danego gatunku co pozwalaj na rozróżnienie wszystkich przebadanych przez nas gatunków wątrobowców. Otrzymaliśmy markery
genetyczne dla następujących gatunków z rodzaju Pellia: P.neesiana, P.epiphylla-S, P.borealis, P.epiphylla-N. W przypadku P.borealis otrzymaliśmy
dwa produkty PCR. Jeden z otrzymanych produktów miał taką samą wielkość jak produkt amplifikowany z DNA P.epiphylla-S, natomiast drugi miał
wielkość identyczną z produktem otrzymanym z DNA P.epiphylla-N. Nasze wyniki potwierdzają wnioski wyciągnięte z badań izoenzymatycznych przez
I.Odrzykoskiego et.al., że P.borealis jest allopoliploidem powstałym na skutek poliploidyzacji formy hybrydowej dwóch gatunków kryptycznych:
P.epiphylla-N i P.epiphylla-S. Wszystkie produkty PCR zostały zsekwencjonowane, a na ich podstawie stworzono drzewo filogenetyczny przebadanych
wątrobowców z rodzaju Pellia. W celu zbadania czy amplifikowane sekwencje są faktycznie odcinkami DNA oddzielającymi geny tRNALeu w układzie
tandemowym, zamplifikowano przy użyciu PCR, sklonowano i zsekwencjonowano fragmenty DNA powyżej i poniżej odcinka przypuszczalnie
rozdzielającego, geny tRNALeu w tandemie u P.neesiana. Otrzymane wyniki potwierdziły tezę, że sekwencje będące markerami genetycznymi dla
rodzaju Pellia rozdzielają geny tRNALeuw układzie tandemowym. Dzięki powyższym doświadczeniom poznano pierwszą przebadaną u wątrobowców
sekwencję jądrowego genu tRNALeu. Ważnym wynikiem przeprowadzonych eksperymentów jest przebadanie na materiale roślinnym nowego,
genetycznego markera, którym są sekwencje oddzielające geny tRNA zorganizowane w układach tandemowych. Ten typ markera (co najmniej w
przypadku badanych gatunków z rodzaju Pellia) doskonale nadaje się do rozróżnienia blisko spokrewnionych gatunków. Dalsze badania powinny
potwierdzić uniwersalny charakter tego typu markerów taksonomicznych.
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SIARCZAN HEPARYNY HAMUJE INFEKCJĘ LIMFOCYTÓW CD4 WIRUSEM HIV-1 DIĘKI ODDZIAŁYWANIU
Z DOMENAMI C4, V3 GLIKOPROTEINY120.

Paweł P. Jagodziński, Wiesław H. Trzeciak
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

"Wirus HIV-1, którego głównymi komórkami docelowymi są limfocyty CDflł, wywołuje nabyty zespół upośledzonej odporności (AIDS). Wirus
wiąże się z receptorem CD4ł i specyficznym koreceptorem CCR5 lub CXCR4 i ulega fuzji z komórkami docelowymi.

W procesie wiązania się wirusa ważną rolę odgrywają glikoproteiny gp120 i gp41. Ze względu na różnice w sekwencji aminokwasów gp120,
pomiędzy rożnymi szczepami wirusa HIV-1, wyróżnia sie w niej pięć domen stałych (C) i pięć zmiennych (V). Sekwencja V3 jest odpowiedzialna za
fuzję wirusa z komórką docelową natomiast sekwencja C4 za wiązanie się z receptorem CD4. Dowiedziono, że przeciwciała skierowane przeciwko
domenom V3, C4 hamują infekcję komórek docelowych.

Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania estrów siarczanowych wielocukrów w celu zahamowania infekcji wirusem HIV-1.
Dzięki ujemnemu ładunkowi związki te przypuszczalnie wiążą się z receptorem CD4 lub gp120 uniemożliwiając fuzję wirusa z komórką docelową. Dla
zbadania wpływu sekwencji pierwszorzędowej domen V3 na właściwości antyinfekcyjne siarczanu heparyny użyto zrekombinowane wirusy plllB i
plllBA/3-BaL. Wirus plMBA/3-BaL powstał przez zastąpienie regionu V3 plllB tym samym regionem pBaL, zawierającym jednak znacznie mniej mniej
reszt lizyny i argininy. Tak więc region V3 zrekombinowanego wirusa różnił się ładunkiem od tego samego regionu wirusa plllB.
Badano efekt siarczanu heparyny o stężeniach 3,10, 30 i 100 ng/ml na infekcję limfocytów CD4 rekombinowanymi wirusami piliB i plllBA/3-BaL.
Ilość wirusa w hodowli limfocytów CD4ł oznaczano testem immunoenzymatycznym (ELISA) na antygen p24, po 3, 6, 9 i 12 dniach infekcji.
Następnie, stosując technikę cytometrii przepływowej, zbadano wpływ siarczanu heparyny na wiązania się przeciwciał monoklonalnych skierowanym
przeciwko domenom V3 i C4 gp120, znajdującą się na powierzchni limfocytów CD4', zainfekowanych wirusami plllB lub plllB/V3-BaL Wykazano,
że silniejsze hamowanie wiązania się przeciwciał monoklonalnych do regionu V3 i C4 glikoproteiny 120 wirusa pil IB niż plllB/V3-Bal_, korelowało z
właściwościami antyinfekcyjnymi siarczanu heparyny.

Uzyskane wyniki sugerują, że siarczan heparyny hamuje infekcję limfocytów CD4*, wirusem HIV-1 dzięki oddziaływaniu z domenami gp120
odpowiedzialnymi za fuzję wirusa z komórką (V3) i wiązanie z receptorem CD4 (C4).

1-38
WPŁYW ABA NA AKTYWNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI POLISOMÓW W PROCESIE TRANSLACJI IN VIVO.

Dorota Łukaszewicz1, Stanisław Weidner2

'Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, ul. Żołnierska 14,10-561 Olsztyn
2Katedra Biochemii, Akademia Rolniczo-Techniczna, PL Łódzki 3,10-718 Olsztyn

Według Wiliamson i Quatrano (1988) kwas abscysynowy (ABA) nie tylko hamuje, lecz również indukuje syntezę pewnych specyficznych
białek w niedojrzałych zarodkach pszenicy.

Badaniom poddano ziarniaki pszenżyta (Triticosecale) odmiany Grado o dojrzałości pełnej, po ustąpieniu stanu spoczynku. Jedną część
ziarniaków kiełkowano w wodzie, drugą w roztworzelOOnM ABA przez 48 godzin, a następnie przenoszono je do roztworów z radioaktywnym
prekursorem ikielkowano dalej przez 30 minut.

Z zarodków (lub kiełków) wyżej wymienionych ziarniaków ekstrahowano kolejno następujące frakcje polisomów:
• niskojonowymi buforami: C - polisomy wolne (FP); C+PTE - polisomy związane z membranami (MBP); C+TRIS - polisomy związane z

cytoszkieletem (CBP), U - polisomy związane z cytoszkieletem i membranami (CMBP).
• wysokojonowymi buforami: A - polisomy wolne (FP); A+PTE - polisomy związane z membranami (MBP), U - tzw. ściśle związane polisomy

(TBP) przypuszczalnie polisomy związane z cytoszkieletem i membranami.
Zarówno w grupie kontrolnej, jak i w tkance zarodkowej traktowanej ABA stwierdzono wzrost inkorporacji radioaktywnego prekursora do

białek we frakcjach polisomów izolowanych kolejnymi buforami. W tkance traktowanej ABA wcielanie "C-aminokwasów do białek było znacznie
mniejsze. W próbie kontrolnej we frakcjach polisomów izolowanych buforami C, C+PTE, C+Tris oraz U, wcielanie to wynosiło odpowiednio: 236,4;
503,79; 875,68 oraz 1255,50 Bqxmg1 polisomów, a w próbie traktowanej ABA -15,21; 177,47; 165,39 i 934,62 Bqxmg1 polisomów. Zaobserwowano
największe wcielanie prekursora (głównie do nowo tworzonych białek) w ostatniej frakcji (CMBP). W próbach traktowanych ABA aktywność tej frakcji
w tworzeniu nowych białek jest kilka, a w stosunku np. do FP - kilkadziesiąt razy większa. Podobne tendencje stwierdzono również gdy frakcje
polisomów izolowano buforami z grupy „A". Wcielanie "C-aminokwasów do białek w próbie kontrolnej wynosiło odpowiednio: we frakcji izolowanej
buforem A-143,37, buforem A+PTE-700,15 a buforem U-1421,73 Bqxmg1 polisomów, natomiast w próbie traktowanej ABA odpowiednio -16,03;
136,36 i204.77 Bqxtng-1 polisomów. Największą inkorporację prekursora do nowo tworzonych białek (podobnie jak w poprzednich badaniach)
stwierdzono w ostatniej frakcji polisomów izolowanej przy użyciu buforu U, która w tym wypadku określana jest jako frakcja ściśle związanych
polisomów (TBP).

W ostatniej części badań przeprowadzono, w obecności soli sodowej dodecylosiarczanu (SDS), elektroforezę poliakrylamidową białek
wyizolowanych z różnych frakcji polisomów tkanki zarodkowej ziarniaków pszenżyta poddanych 48 - godzinnemu kiełkowaniu. Z tych oznaczeń
wynika, że obserwowane różnice są raczej ilościowe, a nie jakościowe i to zarówno pomiędzy białkami izolowanymi za pomocą różnych buforów, jak
i białkami izolowanymi z tkanki zarodkowej ziarniaków obecności lub braku ABA. Świadczy to o tym, że nie skład białkowych komponentów
rybosomowych ale ich związanie ze strukturami komórkowymi może decydować o ich aktywności translacyjnej.

Wiliamson J. D., Quatrano R. S., 1988. ABA-regulation of two classes of embryo-specific sequences in mature wheat embryos. Plant
Physiol. 86, 208-215.
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POSZUKIWANIE MUTACJI W GENIE RECEPTORA ANDROGENÓW U OSOBNIKÓW O KARIOTYPIE 46XYI FENOTYPIE
ŻEŃSKIM

Justyna Turek-Plewa1, Alina Warenik-Szymankiewicz2, Wiesław Henryk Trzeciak1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej1, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej2 Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Zespół niewrażliwości na androgeny jest genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem różnicowania płci. Różnorodność kliniczna tego zespołu
jest bardzo duża, od fenotypu żeńskiego do prawidłowego męskiego. Do zespołu niewrażliwości na androgeny zalicza się:
- klasyczny zespół feminizujących jąder
- zespół Reifensteina
- zespół niepłodności męskiej
- niektóre przypadki spodziectwa połączone z mikropenisem
- niektóre przypadki izolowanego mikropenisa
Zespół niewrażliwości na androgeny występuje wyłącznie u osobników o kariotypie 46.XY. Dziedziczy się jako cecha recesywna sprzężona z
chromosomem X. Przyczyną tego zespołu są nieprawidłowości w zakresie receptora androgenów. Mutacje tego receptora zaburzają wszystkie poziomy
oddziaływania androgenów. Nieprawidłowości te występują w różnym nasileniu w zależności od wielkości dysfunkcji receptora.
Gen receptora androgenów zlokalizowany jest na chromosomie X w pobliżu centromeru pomiędzy Xq13 i Xp11. Składa się z ośmiu eksonów (A-H).
Ekson A koduje domenę odpowiedzialną za aktywację transkrypcji, ekson B i C odpowiednio pierwszy i drugi palec cynkowy, eksony E do G oraz
część eksonów D i H - domenę odpowiedzialną za wiązanie z ligandem.

Celem pracy było wyjaśnienie czy u osobników o kariotypie 46XY i fenotypie żeńskim występują mutacje genu receptora androgenów, jaki
jest ich charakter, gdzie są one zlokalizowane i czy mutacje te wywołują zmiany w sekwencji aminokwasów produktu białkowego genu receptora
androgenów.
Genomowy DNA wyizolowano z leukocytów krwi obwodowej. Sekwencje wszystkich eksonów genu receptora androgenów amplifikowano za pomocą
łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) wykorzystując 13 par syntetycznych oligonukleotydów jako startery reakcji. Produkty PCR analizowano
elektroforetycznie w żelu poliakryloamidowym z zastosowaniem metody polimorfizmu konformacji pojedynczej nici DNA (SSCP). Analiza SSCP
wykazała występowanie mutacji w eksonie D genu receptora u jednego z chorych. Po oczyszczeniu fragment DNA zawierający mutację poddano
bezpośredniej analizie sekwencyjnej w celu określenia lokalizacji i rodzaju mutacji. Sekwencjonowanie produktu PCR ujawniło tranzycję w pozycji
2476 eksonu D. Prowadzi ona do zmiany Asn705 na Ser. Asn705 jest usytuowana nieco powyżej 23-aminokwasowego regionu konserwatywnego, co
wskazuje na to, iż ma ona kluczowe znaczenie dla wiązania Uganda przez receptor.

Wysunięto przypuszczenie, że mutacja, wykryta u tego osobnika, osfabia, bądź uniemożliwia wiązanie testosteronu i powoduje objawy
zespołu niewrażliwości na androgeny i zmianę fenotypu.

Finansowano z badań statutowych AM (grant nr 502-1-08-10)

I-40
BADANIE EKSPRESJI DEHYDROGENAZY 11p-HYDR0KSYSTER0ID0WEJ 2 W KOMÓRKACH KORY NADNERCZY
SZCZURA.

Remigiusz H. Lecybył, Paweł P. Jagodziński, Wiesław H. Trzeciak
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

Dowiedziono, że w komórkach kory nadnerczy bydlęcych w hodowli syntetyczny glukokortykoid, deksametazon, (a także kortyzol) hamują
ekspresje genu cytochromu P450scc {Trzeciak i in., Mol. Endocrinol 7,208, 1993). Cytochrom ten jest składnikiem kompleksu enzymatycznego
desmolazy, katalizującego reakcję ograniczającą syntezę glukokortykoidów. Tak więc nowosyntetyzowany kortyzol mogłyby hamować produkcję
glukokortykoidów.
W korze nadnerczy kortyzol ulega utlenieniu do kortyzonu, w reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę 11 p-hydroksysteroidową typu 2 (11HSD2)
co powoduje lokalne zmniejszenie stężenia tego najsilniej działającego glukokortykoidu. Enzym ten mógłby więc odgrywać rolę w regulacji produkcji
glukokortykoidów jednak badania jego ekspresji nie były dotąd podejmowane.

Celem pracy było zbadanie wpływu kortykotropiny (ACTH), angiotensyny II, stymulatora cyklazy adenylowej-forskoliny oraz aktywatora
kinazy C - estru forbolu (PMA), nakumulację mRNA dla 11HSD2 w komórkach kory nadnerczy szczura w hodowli pierwotnej.

Komórki nadnerczy otrzymano przez trawienie w 0,1 % roztworze kolagenazy typu IA. Po czym, komórki odwirowano i hodowano w medium
Eagle'a zmodyfikowanym przez Dulbecco (DMEM), zawierającym 10% surowicy płodowej cielęcej, L-glutaminę (2 mM) i antybiotyk/antymykotyk
(ABAM). Po osiągnięciu ciągłej jednowarstwy (monolayer) komórki inkubowano w tym samym medium, zawierającym ITS (insulina/transferyna/
selenin sodu) zamiast surowicy. Aby wyjaśnić jaka ścieżka sygnałowa uczestniczy w regulacji ekspresji genu, do stymulacji komórek użyto ACTH
( V M ) lub aktywator cyklazy adenylanowej - forskolinę (25JJM) oraz angiotensynę II (1uM) i stymulator kinazy białkowej C - ester forbolu PMA (10
nM). Po 48 godz. inkubacji oznaczono kumulację specyficznego mRNA półilościowym RT-PCR i techniką Nothern Blot. Kumulację białka 11HSD2
zmierzono przy pomocy techniki Western Blot. Dla określenia syntezy 11HSD2 posłużono się immunoprecypitacją porzedzoną znakowaniem
metabolicznym 35S-metioniną.

Badania wykazały stymulujący wpływ ACTH i forskoliny (aktywatora cyklazy adenylanowej) na kumulacje mRNA dla 11HSD2 oraz na kumulację
i syntezę białka 11HSD2 oraz przeciwstawny efekt angiotensyny II i estru forbolu-PMA.

Wnioskuje się, że ekspresję genu 11HSD2 pobudza ścieżka sygnałowa, działająca za pośrednictwem cyklazy adenylanowej, a ścieżka
sygnałowa w której pośredniczy kinaza białkowa C wywiera efekt hamujący.
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WPŁYW MUTACJI W HOMEODOMENIE MSX1 NA FORMOWANIE ZĘBÓW STAŁYCH W RODZINACH Z WRODZONĄ
OLIGODONCJĄ

Agnieszka Kobietek'. Krzysztof Kobielak1 Wiesław Henryk Trzeciak1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej1 AM. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wrodzone zmniejszenie ilości zębów stałych (oligodoncja) jest najczęściej występującą anomalią rozwojową u człowieka i dotyczy ok. 20%
populacji. Dziedziczy się autosomalnie dominująco, recesywnie albo jest sprzężona z chromosomem X, jednak molekularny mechanizm rozwoju
zębów pozostaje nadal słabo poznany. Badania przeprowadzone na myszach wykazały, że za rozpoczęcie tworzenia zawiązków zębów odpowiedzialny
jest czynnik transkrypcyjny LEF1 (lymphoid enhancer factor) oraz produkt białkowy genu EDA. Natomiast dalszy rozwój zawiązków zębów związany
jest ze ścieżką sygnałową ektodermalnych czynników transkrypcyjnych BMP (bone morphogenetic protein) i FGF (fibroblast growth factor), które
stymulują ekspresję genu zawierającego „homeobox" Msx1 w mezenchymie zębowej. W literaturze światowej opisano dotychczas jedną mutację w
wysoko konserwatynej sekwencji homeodomeny Msx1, która polegała na zamianie Arg 31 na Pro u rodziny z wrodzoną oligodoncja.

Celem pracy było poszukiwanie mutacji w eksonie 1 i 2 genu Msx1 w grupie 10 chorych z wrodzoną oligodoncja oraz członkach ich rodzin.
W poszukiwaniu mutacji zamplifikowano sekwencje eksonu 1 i 2 genu Msx1 za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) wykorzystując

pary syntetycznych oligonukleotydów jako startery (primery). W celu wykrycia mutacji, produkty reakcji PCR analizowano elektroforetycznie na żelu
agarozowym a następnie na żelu poliakryloamidowym, wykorzystując metodę polimorfizmu konformacji pojedynczej nici DNA (SSCP). Dla potwierdzenia
wyniku badań metodą SSCP wykonano bezpośrednią analizę sekwencyjną zamplifikowanych fragmentów obu eksonów.

1-42
ANALIZA MUTACJI GENU C0L2A1 W DYSPLAZJACH KOSTNYCH

Malwina Czarny'. Anna Goździcka-Józefiak2, Piotr Rogala3, Maciej Krawczyński1, Anna Ignyś1, Maciej Głowacki3, Łukasz Kołodziej4, Marek
Napiontek3, Anna Latos-Bieleńska1

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM w Poznaniu
Instytut Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu
Katedra i Klinika Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Gen kolagenu typu II (COL2A1) jest zlokalizowany w długim ramieniu chromosomu 12, liczy 31 kpz i składa się z 54 eksonów. Mutacje
punktowe genu COL2A1 są przyczyną zmian struktury kodowanego białka kolagenu typu II, co w konsekwencji prowadzi do powstania wrodzonych
zaburzeń rozwoju układu kostnego. Zaburzenia te mają charakter dysplazji kostnych określanych jako kolagenopatie typu II. Jest to bardzo heterogenna
grupa, reprezentująca szerokie spektrum zmian fenotypowych, należą do niej: letalna postać achondrogenesis typu II, wrodzona dysplazja
spondyloepifizealna (SEDC), wrodzona dysplazja spondyloepimetafizealna (SEMDC), dysplazja Kniesta, zespół Weissenbacher-Zweymuller i łagodna
postać osteoarthritis. Zespół Weissenbacher-Zweymuller dziedziczony jest autosomalnie recesywnie, natomiast pozostałe dysplazje autosomalnie
dominująco. Interesującą grupę wśród kolagenopatii stanowią witreoretinopatie, w tym zespoły Sticklera i Marshalla, które oprócz dysplastycznych
zmian kostno-stawowych wykazują objawy okulistyczne, związane z wysoką krótkowzrocznością, zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki i ciała
szklistego oraz będącymi ich skutkiem odwarstwieniami siatkówki. Częstość występowania autosomalnie dominujących zespołów Sticklera i Marshalla
szacuje się na okołoi na 10 000 urodzeń.

Analizie poddano genomowy DNA wyizolowany z limfocytów krwi obwodowej 35 pacjentów (w tym 10 przypadków rodzinnych), u których
rozpoznano kolagenopatie poprzez szczegółowe badania radiologiczne, ortopedyczne i okulistyczne. Przebadano 42 eksony, u każdego z pacjentów
poprzez analizę produktów PCR technikami SSCP i CSGE, która dorównuje skutecznością w wykrywaniu mutacji punktowych technice DGGE.
Wyselekcjonowane produkty PCR poddano sekwencjonowaniu..

Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że nowo wykryte mutacje w genie COL2A1 są przyczyną zróżnicowanych fenotypowo dysplazji
kostnych. Analiza dalszych przypadków i wykrycie większej liczby mutacji, a następnie porównanie z danymi innych ośrodków może pomóc we
wskazaniu miejsc mutacji w genie COL2A1, które odpowiadają konkretnemu fenotypowi. Jak dotąd korelacje genotyp-fenotyp w dysplazjach kostnych
nie zostały precyzyjnie określone ze względu na dużą różnorodność lokalizacji mutacji. Dotychczasowe wyniki badań genu COL2A1 wskazują na
związek między danym fenotypem, a rodzajem mutacji punktowej. W przypadku zespołu Sticklera mutacje te są przyczyną powstanie przedwczesnych
kodonów terminacji, które nie występują w innych dysplazjach np.dysplazji Kniesta związanej prawie wyłącznie z delecjami, czy dysplazjami SEDC i
SEMDC, w których dotychczas najczęściej identyfikowano substytucje.
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1-43
EKSPRESJA GENU CYTOCHROMU P45OC17 W JAJNIKACH KOBIET Z ZESPOŁEM POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW

Krzysztof KatulskP. Alina Warenik-Szymankiewicz2, Wiesław H. Trzeciak1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej1, Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej2 Akademii Medycznej w Poznaniu

Zespół policystycznych jajników (PCO) charakteryzuje się zaburzeniami miesiączkowania, niepłodnością, hirsutyzmen i u około 50% przy-
padków otyłością.

Objawy te są uwarunkowane nadmierną ilością androgenów, syntetyzowanych głównie w komórkach osłonki pęcherzyka. Wielkość syntezy
androgenów ogranicza hydroksylacja progesteronu, katalizowana przez 17a-hydroksylazę/17,20-liazę, której składnikiem jest cytochrom P45OC17

(CYP17). W jajnikach policystycznych obserwuje się wzmożenie odczynów immunohistochemicznych na 17<x-hydroksylazę/17,20-liazę. Jednak
dotąd nie badano poziomu mRNA CYP17 i stężenia białka enzymatycznego w materiale pobranym z jajników policystycznych.

Celem pracy było porównanie profilu hormonalnego oraz poziomu stężeń" białka i mRNA CYP17 w jajnikach chorych z PCO, leczonych w
Klinice Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu.

U 75 badanych kobiet z pełnoobjawowym zespołem policystycznych jajników oznaczano w surowicy krwi i moczu stężenie hormonów: LH,
FSH, prolaktyny, 17p-estradiolu, testosteronu, 17KS, a ze skrawków jajników, pobranych w czasie resekcji klinowej, ekstrahowano RNA, który
rozdzielano za pomocą elektroforezy na żelu agarozowym, przenoszono na nitrocelulozę i poddawano hybrydyzacji ze znakowaną sondą, którą
stanowił pełnej długości cDNA CYP17 (Northern blotting). Ekspresję genu CYP17 na poziomie białka enzymatycznego oceniono wykorzystując
odczyny immunohistochemiczne, prób badanych w odniesieniu do kontroli. Wykorzystano przeciwciała poliklonalne skierowane przeciwko
17a-hydroksylazie ludzkiej.

U chorych stwierdzono podwyższenie stężenia LH i zwiększenie ilorazu LH/FSH powyżej 2 oraz znaczne zwiększenie stężenia androstendio-
nu i testosteronu w surowicy krwi. Stężenie 17p-estradiolu mieściło się w granicach normy dla fazy wzrostowej cyklu miesiączkowego. Stężenie 17-
ketosterydów w moczu było prawidłowe lub nieznacznie podwyższone. Intensywność sygnałów hybrydyzacyjnych mierzono metodą densytome-
tryczną. W materiale od chorych z PCO uzyskano znacznie wyższy stopień wysycenia, niż w próbach kontrolnych. Znacznie większą intensywność
odczynów immunohistochemicznych zaobserwowano w materiale od chorych z PCO, w porównaniu z materiałem kontrolnym.

Postuluje się, że PCO jest wywołane nadmierną syntezą androgenów w jajnikach, której przyczyną jest zwiększona ekspresja 17a-hydroksylazy/
17,20-liazy w komórkach tekalnych.

Finansowano z grantu KBN nr 4P05E15014

1-44
BADANIE WPŁYWU ANDROGENÓW NA EKSPRESJĘ GENU CYP17 W KOMÓRKACH KORY NADNERCZY BYDLĘCYCH
W HODOWLI IN VITRO

Justyna Biemacka - Łukanty1. Wiesław H. Trzeciak2

1 Studium Doktoranckie Akademii Rolniczej
2 Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu

Regulacja syntezy androgenów odbywa się głównie na etapie hydroksylacji progesteronu w pozycji 17. Reakcję tę katalizuje kompleks
enzymatyczny 17-a hydroksylazy/17,20-liazy, składający się z reduktazy cytochromu P450 oraz cytochromu P450c17 (CYP17). Istnieją przesłanki
wskazujące, że efekt ten może być modulowany przez hormony steroidowe działające w sposób autokrynowy. Doniesiono bowiem, że syntetyczny
glukokortykoid-deksametazon hamuje ekspresję genów CYP11A i CYP17 pobudzoną kortykotropiną ( Mol. Endocrinol. 1993, 2: 206-213).

Celem badań jest sprawdzenie wpływu androgenów i naturalnych glukokortykoidów na ekspresję genu CYP17 w komórkach kory nadnerczy
bydlęcych w hodowli in vitro. Komórki kory nadnerczy otrzymywano przez trawienie trypsyną, po czym hodowano na płytkach Petriego, w pożywce
Eagle'a zmodyfikowanej przez Dulbecco, zawierającej 10% surowicy płodowej cielęcej. Po uzyskaniu jednowarstwy ciągłej (confluent monolayer)
komórki hodowano w tych samych warunkach, lecz bez surowicy, natomiast z dodatkiem insuliny, transferyny i jonów selenawych (ITS). Po 24 godz.
dodawano substancje badane w następującym układzie: kontrola, forskolina, forskolina + testosteron, testosteron, forskolina + androstendion,
androstendion, forskolina + dehydroepiandrosteron, dehydroepiandrosteron. Po 48 godz. inkubacji z lizatów komórkowych wyizolowano całkowity
RNA. Stopień ekspresji genu CYP17 określono metodą hybrydyzacji, w której równe ilości RNA po rozdziale elektroforetycznym i przeniesieniu na
błonę nylonową, inkubowano ze specyficzną sondą, znakowaną digoksygeniną. Autoradiografia wykazała, że androgeny: testosteron, androstendion
lub dehydroepiandrosteron dodawane do hodowli osobno, bądź w połączeniu z aktywatorem cyklazy adenylanowej - forskolina, nie wpływały znacząco
na ekspresją CYP17 w porównaniu z efektem wywoływanym przez forskolinę.

Podobne wyniki uzyskano badając poziom ekspresji CYP17 metodą RT PCR, w której używano starterów specyficznych dla genu CYP17. Równolegle
amplifikowano fragment cDNA p-aktyny jako standard wewnętrzny.

Finansowanao z grantu KBN nr 4PO5E15014
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1-45
ZAHAMOWANIE WZROSTU FAGA X W KOMÓRKACH ESCHERICHIA COLIC SUGERUJE ISTNIENIE NIETYPOWGO
SYSTEMU RESTRYKCYJNEGO.

Monika Glinkowska1, Alicja Węgrzyn2, Grzegorz Węgrzyn'
Katedra Biologii Wio leku larnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk1; Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i
Biofizyki Polskiej Akademii Nauk afiliowana przy Uniwersytecie Gdańskim, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk2

Badając zależność rozwoju bakteriofaga X od funkcji białka DnaA i obecności profaga Rac, stwierdziliśmy niespodziewanie, że na jednym ze
szczepów wykorzystywanych do badań - Escherichia coli C-1a dnaA46 tnaA::Tn10 fag X tworzył łysinki z małą wydajnością . Początkowo
przypuszczaliśmy, że odpowiedzialne za ten efekt jest zahamowanie replikacji DMA faga X, nie potwierdziły tego jednak badania wydajności transformacji
bakterii plazmidami X . Plazmidy te transformowały badany szczep z wydajnością zbliżoną do kontrolnych plazmidów, nie będących pochodnymi
bakteriofaga X. Efekt ten nie był także wynikiem mutacji dnaA46.

Całkowite zahamowanie namnażania faga P1 na badanym szczepie oraz znacznie obniżona wydajność transformacji dużymi plazmidami
(wielkości ok. 12 tysięcy par zasad), zasugerowały, że za powyższe zjawiska odpowiedzialne może być występowanie w badanym szczepie systemu
restrykcyjno-modyfikacyjnego. Zwiększenie wydajności transformacji £ coli C-1a dnaA46 tnaA::Tn10 plazmidem wyizolowanym z tego szczepu w
porównaniu do tego samego plazmidu, amplifikowanego w szczepie dzikim, również wskazywało na taką możliwość. Występowanie systemu
restrykcyjno-modyfikacyjnego sugeruje również wynik doświadczenia, w którym lizat faga X, wyizolowanego z łysinek powstałych na szczepie £ coli
C-1a dnaA46 tnaA:: Tn10, zmiareczkowaliśmy na szczepie dzikim, nie uzyskując łysinek. Wyizolowany fag tworzył jednak łysinki na badanym
szczepie i nie tracił tej zdolności w wyniku pasażowania na £ coli C-1a dnaA46 tnaA::Tn10. Jednakże fag wyizolowany z łysinek powstałych na
badanym szczepie i pasażowany na £ coli C-1a ( nie posiadającej systemu restrykcyjnego ), a następnie ponownie miareczkowany na £ coli C-1a
dnaA46 tnaA::Tn10 , tworzył jedynie nieliczne łysinki.

Przygotowaliśmy również lizat komórek badanego szczepu, częściowo oczyszczony na kolumnie z fosfocelulozą. Materiał z pozyskanych
frakcji był inkubowany z DNA , po czym przeprowadziliśmy rozdział elektroforetyczny DNA. To doświadczenie wykazało, że małe plazmidy oraz
plazmid o wielkości ok. 12 tysięcy par zasad ( pGAW9035 ), wyizolowany ze szczepu £ coli C-1a dnaA46 tnaA::Tn10 nie były trawione, natomiast
PGAW9035 amplifikowany w szczepie dzikim ulegał trawieniu.

Zaobserwowaliśmy również pewne różnice we wzorze restrykcyjnym plazmidu pGAW9035 wyizolowanego z badanego szczepu w stosunku
do tego plazmidu amplifikowanego w szczepie dzikim, po trawieniu enzymami Pstl, Sau3A, Pvull; co sugeruje zmiany we wzorze metylacji DNA w
szczepie £ coli C-1a dnaA46 tnaA::Tn10.

I-46
ANALIZA STRUKTURALNA ETAPÓW POŚREDNICH ZWIJANIA SIĘ RYBOZYMÓW HDV

Marcin Matvsiak. Jan Wrzesinski i Jerzy Ciesiołka
Pracownia Chemii i Biochemii RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV) posiada kolisty, jednoniciowy genom RNA o długości ok. 1700 nukleotydów. Replikacja wirusowego
RNA zachodzi wg mechanizmu „toczącego się koła", przy wykorzystaniu sekwencji RNA o aktywności rybozymalnej, występującej zarówno w RNA
genomowym, jak i antygenomowym. Zaproponowano kilka modeli struktur drugorzędowych rybozymów HDV, z których najbardziej prawdopodobny
jest, jak sądzi się, wspólny dla obu rybozymów model typu pseudowęzła. Poznanie struktur trzeciorzędowych rybozymów HDV jak i poznanie
sposobu w jaki tworzą się one podczas transkrypcji wirusowego RNA ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia funkcji jakie rybozymy pełnią w cyklu
życiowym wirusa.

Celem badań przedstawionych w komunikacie była weryfikacja zaproponowanych modeli struktur drugorzędowych rybozymów HDV oraz
opisanie sposobu zwijania się powstającej w trakcie transkrypcji nici RNA w struktury wyższego rzędu, warunkujące ich aktywność rybozymalną.
Zsyntetyzowano szereg oligomerów RNA odpowiadających kolejnym etapom zwijania się rybozymów i poddano je analizie strukturalnej. Oligomery
RNA otrzymano metodą transkrypcji RNA in vitro, z wykorzystaniem T7 RNA polimerazy, z dwuniciowych matryc DNA uzyskanych techniką PCR z
odpowiednio zaprojektowanych oligomerów DNA. Otrzymano następujące RNA: 84-mer odpowiadający rybozymowi typu genomowego (3'-produktowi
reakcji autokatalizy) oraz dwa jego fragmenty skrócone z końca 3': 73-mer i 43-mer, a także 84-mer odpowiadający rybozymowi typu antygenomowego
(3'-produkt autokatalizy) oraz jego fragment o długości 74 nukleotydów. Analizę strukturalną prowadzono przy użyciu jonów Pb2ł hydrolizujących
preferencyjnie odcinki jednoniciowe RNA oraz nukleaz o specyficzności jednoniciowej S, i T, oraz dwuniciowej V r

Wyniki otrzymane dla rybozymu genomowego HDV są zgodne z proponowanym modelem cząsteczki typu pseudowęzła. Ponadto helisy P1
i P4 występują we fragmentach 43-nukleotydowym i 73-nukleotydowym już w formie w jakiej istnieją w cząsteczce o pełnej długości. Natomiast
region odpowiadający domenie P3/L3 tworzy we fragmentach strukturę «hairpin», która po uzupełnieniu sekwencji rybozymu o ostatnich 11
nukleotydów ulega rearanżacji z utworzeniem pseudowęzła. Porównano energię stabilizacji struktury «hairpin» oraz pseudowęzła i zaproponowano
hipotetyczny mechanizm rearanżacji zachodzącej podczas transkrypcji wirusowego RNA. Natomiast analiza strukturalna rybozymu antygenomowego
HDV i jego fragmentu wykazała, że regiony odpowiadające helisie P4 oraz domenie P3/L3 wykazują tendencję do tworzenia form alternatywnych
RNA. Elektroforeza na żelu w warunkach natywnych ujawniła obecność dwóch form, które poddane zostaną analizie zmierzającej do ustalenia różnic
konformacyjnych oraz zdefiniowania relacji między ich strukturą a aktywnością rybozymalną.
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GENOTOKSYCZNOŚĆ PESTYCYDU MALATIONU I JEGO ANALOGÓW OCENIANA TESTEM KOMETKOWYM

Janusz Błasiak1, Paweł Jałoszyński2, Andrzej Trzeciak1. Krzysztof Szyfter2

Uniwersytet Łódzki, Katedra Genetyki Molekularnej, Łódź1, Polska Akademia Nauk, Zakład Genetyki Człowieka, Poznań2

Malation (0-Odimetylo-S-(1,2-karboetoksy)-etylo-ditiofosforan) jest powszechnie stosowanym insektycydem fosforoorganicznym, którego
genotoksyczność została zademonstrowana zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo, jednakże wyniki tych badań są nieraz sprzeczne. W celu
określenia genotoksyczności malationu i jego dwóch analogów obecnych w preparatach użytkowych: głównego metabolitu malaoksonu (O-0-dimetylo-
S-(1,2-karboetoksy)-etylo-fosforan) i izomeru izomalationu (0-S-dimetylo-S-(1,2-dikarboetoksy)-etylo-ditiofosforan) badano zdolność tych substancji
do wywoływania uszkodzeń DNA stosując test kometkowy (comet assay).

Limfocyty krwi obwodowej były inkubowane z badanymi związkami o stężeniach 25, 75 i 200 uM przez 1 h w temperaturze 37'C. Stosowane
stężenia były z zakresu odpowiadającego stężeniom pestycydów rejestrowanych we krwi osób narażonych na ich działanie.

Malation nie wywoływał zmian w obrazie limfocytów przy żadnym ze stosowanych stężeń. Malaokson i izomalation wywoływały, zależne od
stężenia, uszkodzenia DNA. Efekt powodowany przez malaokson był większy od efektu powodowanego przez izomalation. Komórki okazywały zdolność
do naprawy uszkodzonego DNA w czasie nie przekraczającym 60 min w środowisku pozbawionym badanych związków w temperaturze 37'C, za
wyjątkiem limfocytów poddanych działaniu malaoksonu o stężeniu 200 nM, które nie charakteryzowały się zdolnością do naprawy. Wskazuje to na
możliwość wywoływania efektu cytotoksycznego przez malation o stężeniu 200 |*M.

Otrzymane wyniki wskazują, że genotoksyczność malationu może być konsekwencją metabolicznej przemiany malationu do malaoksonu lub
też obecnością malaoksonu i/lub izomalationu jak również innych związków w preparatach handlowych. Ponieważ człowiek jest narażony na działanie
preparatów handlowych, malation stosowany jako insektycyd, t j. zawierający malation i izomalation, powinien być uważany jako substancja
genotoksyczna in vitro. Oznacza to, że związek ten jest zdolny do wywoływania uszkodzeń DNA in vivo, np. pęknięć DNA onkogenów lub genów
supresorowych i może być rozważany jako potencjalny mutagen i karcinogen.

1-48
ZASTOSOWANIE TESTU KOMETKOWEGO (COMETASSAY) DO BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI WYWOŁANEJ
PRZEZ INSEKTYCYDY FOSFOROORGANICZNE

Andrzej Trzeciak', Joanna Kowalik', Maria Wojewódzka2, Janusz Błasiak'
Katedra Genetyki Molekularne), Uniwersytet Łódzki, Łódź1;
Zakład Radiobiologii i Ochrony Zdrowia, Instytut Chemii iTechniki Jądrowej, Warszawa2

Insektycydy fosforoorganiczne (IFO) są obecnie najpowszechniej stosowaną grupą insektycydów ze względu na ich dużą skuteczność
wzwalczaniu owadów istosunkowo małą toksyczność dla ssaków. Jednakże wzwiązku zpowszechnym ich stosowaniem stają się one dużym problemem
dla człowieka izwierząt. Jednym zzagrożert są zmiany wmateriale genetycznym, za które może być odpowiedzialna ta grupa insektycydów. Postaciami
aktywnymi są głównie pochodne tlenowe insektycydów. Celem niniejszej pracy było określenie możliwości wywoływania uszkodzeń DNA przez
metyloparaokson (0,O-dimetylo-O-4-nitrofenylofosforan)- metabolit jednego zinsektycydów fosforoorganicznych: metyloparationu (0,0-dimetylo-
0-4-nitrofenylotiofosforanu). Badania przeprowadzono przy zastosowaniu testu kometkowego.

Limfocyty ludzkiej krwi obwodowej, izolowane metodą wirowania wgradiencie gęstości, inkubowano zmetyloparaoksonem przy stężeniu
50nM, wtemperaturze 37'C, przez 60min. Po odpłukaniu ztestowanego czynnika komórki poddawano inkubacji naprawczej wzakresie 0-60min,
anastępnie przeprowadzono analizę przy wykorzystaniu alkalicznej wersji testu kometkowego. Do analizy obrazu wykorzystano mikroskop
fluorescencyjny sprzężony zmikrokomputerem.

Metyloparaokson powodował umiarkowane uszkodzenia DNA. Większość uszkodzeń została naprawiona po około 30min.
Otrzymane dane sugerują, że metyloparaokson przyczynia się do powstania pęknięć nici DNA, które są wykrywane wteście kometkowym.

Pęknięcie nici mogło zostać wywołane bezpośrednio (przecięcie łańcucha fosfodiestrowego przez ten związek) lub też pośrednio na drodze procesu,
na który składają się następujące etapy: modyfikacja zasady (najczęściej) purynowej (np. do pochodnej metylowej), powstanie miejsca AP (niestabilność
wiązania W-glikozydowego, udział systemu naprawy przez wycinanie zasad azotowych), pęknięcie nici (udział np. endonukleazy AP albo wpływ
wysokiego pH (>13) zastosowanego podczas analizy). Sugestia, że pęknięcie nici jest generowane przez metyloparaokson jest zgodna zwynikami
otrzymanymi wcześniej przy zastosowaniu elektroforezy wżelu agarozowym. Związek ten powodował wówczas wśrodowisku obojętnym przejście
plazmidu pBR322 ze formy superskręconej kolistej do formy kolistej zrelaksowanej.
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1-49
IDENTYFIKACJA BIAŁEK KOMPLEKSUJĄCYCH Z OBSZAREM PROMOTOROWYM PLAZMIDU MITOCHONDRIALNEGO
ŁUBINU BIAŁEGO

Krzysztof Leśniewicz1, Marek Radtowski2, Sławomir Bartkowiak2, Halina Augustyniak'.
Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. A.Mickiewicza, ul. Międzychodzka 5, 60-371
Poznań1. Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk, ul. Strzeszyńska 37, 60-479 Poznań2.

Plazmidy mitochondrialne należą do form pozachromosomalnych występujących u wielu gatunków grzybów i roślin. Jakkolwiek funkcja
tych cząsteczek w zdecydowanej większości przypadków nie jest znana, to stanowią one interesujący materiał badawczy ze względu na ich związek z
horyzontalnym transferem genów oraz z możliwością zastosowania ich do konstrukcji wektorów genetycznych. Ponadto cząsteczki te mogą być
wykorzystane do badania mechanizmów ekspresji genów mitochondrialnych roślin. Celem niniejszej pracy była identyfikacja białek kompleksujących
z obszarem promotora mitochondrialnego plazmidu łubinu białego K1.

Fragment DNA obejmujący obszar promotora plazmidu K1 (Lupinus albus) znakowano metodą nick-translation i poddawano testom typu
„mobility-shift" z ekstraktami białek mitochondrialnych. Białka oddziałujące z obszarem promotorowym izolowano z ekstraktów białkowych z wyko-
rzystaniem chromatografii powinowactwa. W tym celu przygotowano CNBr Sepharozę 4B z przyłączoną badaną cząsteczką DNA. Masę cząsteczkową
i pl wyizolowanego białka ustalono wykorzystując elektroforezę jednokierunkową i ogniskowanie izoelektryczne. Badane białko sekwencjonowano
metodą Edmana. Poznaną sekwencję analizowano z wykorzystaniem programu Bic_sw Database Searches at the EBI.

Wstępne badania wykazały obecność w mitochondriach łubinu białego białek oddziałujących specyficznie z obszarem promotorowym pla-
zmidu K1. Fragment ten oddziaływał również z białkami mitochondrialnymi innych gatunków łubinu (Lluteus, Langustifolius). Wyniki analiz elektro-
foretycznych wskazywały na obecność kompleksu złożonego z kilku białek o różnym stopniu powinowactwa do badanego fragmentu DNA. Białko
najsilniej oddziaływujące oczyszczono i ustalono że posiada ono wielkość ok. 48kDa. oraz pl 8. Analiza N końcowego fragmentu tego białka umożli-
wiła poznanie sekwencji 7 aminokwasów (GPEETAG), którą porównano następnie z sekwencjami zdeponowanymi w bankach danych. Ustalono, że
analogiczny motyw posiadają również niektóre z poznanych białek związanych z procesem transkrypcji: A20 (Mus musculus), Sigma 70 (Renibacte-
rium salmoninarum),. RNA Polimeraza (Bacillus subtilis)

Jedyne informacje jakie posiadamy obecnie na temat białek zaangażowanych w proces transkrypcji genów mitochondrialnych, pochodzą z
badań prowadzonych na zwierzętach i-grzybach. Plazmid mitochondrialny łubinu białego ulega transkrypcji z wykorzystaniem RNA polimerazy
mitochondrialnej i zawiera sekwencję promotorową o budowie typowej dla genów tych organelli. Ustalono, że sekwencja ta zaangażowana jest w
specyficzne oddziaływania z kilkoma białkami obecnymi zarówno w mitochondriach łubinu białego jak i innych gatunkach tego rodzaju. Wykonane
analizy, pozwalają przypuszczać, że białka te mogą pełnić funkcję roślinnych, mitochondrialnych czynników transkrypcyjnych.

I-50
WPŁYW TIOFOSFORANOWYCH ANALOGÓW OLIGONUKLEOTYDÓW NA AKTYWNOŚĆ KINAZY
POUNUKLEOTYDOWEJ Z FAGAT4

Marcin Cieślak. Maria Koziołkiewicz, Wiesława Goss, Wojciech J. Stec
Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

Wstęp: Elementem badań nad stereokontrolowaną syntezą tiofosforanowych analogów oligonukleotydów była ich degradacja za pomocą
enzymów nukleolitycznych o znanej diastereoselektywności i szczegółowa analiza produktów degradacji (1). W tym celu konieczne było efektywne
znakowanie 5' końca oligonukleotydów izotopem fosforu 32P katalizowane przez kinazę polinukleotydową z faga T4. W trakcie naszych prac stwierdziliśmy,
że efektywność znakowania zależy od sekwencji oligonukletydów. Szczególnie trudne i nieefektywne było znakowanie oligonukleotydu o sekwencji
d[GAGGGCTGGAGACATC]. Na podstawie literatury (2) opisującej oligonukleotydowe inhibitory (aptamery) takich białek jak: integraza wirusa HIV,
trombina, elastaza i odwrotna transkryptaza została postawiona hipoteza, że tiofosforanowe oligonukleotydy mogą mieć właściwości aptameryczne
wobec kinazy polinukleotydowej.

Celem niniejszej pracy było zbadanie czy wybrane tiofosforanowe analogi oligonukleotydów (PS-ODN) posiadają właściwości aptameryczne
w stosunku do polinukleotydowej kinazy z faga T4 (T4 PNK).

Materiały i metody: Reakcje fosforylacji prowadzono w mieszaninie reakcyjnej o objętości 10 ul (50 mM Tris pH 7,6; 10 mM MgCI2; 10 mM
p-merkaptoetanol) przez 2 godziny w temperaturze 37'C. Oligonukleotyd dA12 (300 pmoli) inkubowano z kinazą T4 (2 jednostki) i [y-32P]ATP (10 uCi)
w obecności badanego tiofosforanowego oligonukleotydu (0,75; 1,5 i 6 pmoli). Produkty reakcji poddawano analizie elektroforetycznej (20%
denaturujący żel poliakryloamidowy) a uzyskane autoradiogramy - analizie densytometrycznej.

Wyniki: Aktywność polinukleotydowej kinazy z faga T4 zależy zarówno od sekwencji jak i od długości PS-ODN obecnych w mieszaninie
reakcyjnej. Wśród użytych do badań tiofosforanowych analogów oligonukletydów zidentyfikowano takie, które wykazywały cechy inhibitorów
kompetycyjnych (użyte w odpowiednich ilościach hamowały fosforylację dA12 ale jednocześnie były substratami w reakcji katalizowanej przez T4
PNK) np. dekamer o sekwencji: d[GGGAATTCCC]. Znaleziono również PS-ODN, które hamują reakcję fosforylacji dA12, przy czym same nie ulegają
fosforylacji np. oktamer d[GAGGGCTG]. Stopniowe wydłużanie sekwencji d[GAGGGCTG], pozwoliło otrzymać PS-ODN o coraz silniejszych
właściwościach inhibitorowych. Spośród zbadanych dotychczas PS-ODN najlepszym inhibitorem polinukleotydowej kinazy z faga T4 (który sam nie
ulega fosforylacji) jest 16-mer o sekwencji d[GAGGGCTGGAGACATC]. Użycie go w ilości 0,75 pmola obniża aktywność kinazy o około 90%.

Wnioski: Przeprowadzone dotychczas doświadczenia wskazują, że właściwości aptameryczne wobec kinazy wykazują PS-ODN zawierające
przede wszystkim motyw dfGAGGGCTG], W oparciu o sekwencję tego oktameru syntetyzowane są obecnie oligonukleotydy o potencjalnie lepszych
właściwościach aptamerycznych wobec T4 PNK.

1. W. J. Stec i wsp. J Am. Chem. Soc. (1995) 117 12019 -12029
2. J. M. Burkę, A. Berzal - Herranz The FASEB Journal (1993) 7 106 -1121-51
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1-51
PARTYCJA PLAZMIDU P1: METODA SELEKCJI MUTANTÓW HROMOSOMALNYCH DEFEKTYWNYCH W PARTYCJI

Aleksandra Janowicz i Małgorzata Łobocka
Zakład Biochemii Drobnoustrojów, Instytut Biochemii I Biofizyki PAN, Ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

Aktywna segregacja (partycja) plazmidu P1 Escherichia coli zależy od plazmidowych białek, ParA i ParB, oraz analogu centromeru
eukariotycznego, parS. Postuluje się, że podczas partycji plazmidy za pomocą kompleksów białkowo-centromerowych łączą się w pary, a następnie
transportowane są do przeciwległych połówek dzielącej się komórki z udziałem maszynerii partycyjnej gospodarza. Wiązanie ParB do czterech
heptanukleotydów i dwóch heksanukleotydów w obrębie parS jest pierwszym etapem partycji. Nadmiar ParB lub zmiana w DNA w sąsiedztwie parS
prowadzi do dysfunkcji systemu partycji - destabilizacji przez białko ParB określonych plazmidów niosących parS. Destabilizacja zależy od zdolności
ParB do polimeryzacji na DNA w sąsiedztwie parS i wydaje się być bezpośrednim efektem transkrypcyjnego wyciszania genów sąsiadujących z parS.
Mutanty parD i parE, defektywne w destabilizacji, są również defektywne w partycji. Sugeruje to, że wyciszanie genów w sąsiedztwie centromeru jest
jednym z etapów partycji. Próby wykrycia interakcji oczyszczonego białka ParB z DNA poza rejonem parS nie powiodły się. Prawdopodobnie oprócz
ParB polimeryzacja wymaga udziału niezidentyfikowanego czynnika komórkowego.

W celu identyfikacji białek komórkowych uczestniczących w partycji P1 wykorzystaliśmy silny fenotyp destabilizacji do selekcji mutantów
chromosomalnych defektywnych w dysfunkcji partycyjnej. Komórki zawierające ParB poddawano kilkunastu rundom replikacyjnym w obecności
polimerazy DNA III pozbawionej aktywności korektorskiej. Otrzymane mutanty transformowano plazmidem zawierającym parS i wrażliwym na
destabilizację przez ParB. Jedynie mutanty defektywne w destabilizacji były zdolne do wzrostu na podłożu selekcyjnym dla wprowadzonego plazmidu.
Większość wyselekcjonowanych mutantów posiadała mutacje nie związane z partycja. Pozostałe mutanty podzielono na grupy na podstawie
przeżywalności, morfologii komórek i kolonii oraz wpływu mutacji na destabilizację i partycję. W celu przyśpieszenia wyboru mutantów z zaburzeniami
w partycji skonstruowano marker partycyjny: plazmid mini-P7. Zawiera on replikon i geny partycyjne plazmidu P7, zbliżone do P1 lecz kompatybilne
partycyjnie, marker oporności na antybiotyk, geny systemu rozdziału multimerów P1, loxP, ere oraz gen lacf, jako gen reporterowy utraty plazmidu.
Połączenie metody pozytywnej.selekcji i „screeningu" umożliwia jednostopniową izolację mutantów o zaburzonej partycji.

1-52
PARTYCJA PLAZMIDU P l : EKSPRESJA ALTERNATYWNYCH PRODUKTÓW OPERONU PAR Z WEWNĘTRZNEGO
PROMOTORA.

Aneta Dobruk i Małgorzata Łobocka
Zakład Biochemii i Drobnoustrojów, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Ul. Pawirtskiego 5A, 02-106 Warszawa

Utrzymywanie niskokopiowych plazmidów w populacjach bakteryjnych zależy od aktywnej segregacji (partycji) kopii plazmidu do komórek
potomnych podczas podziału komórkowego. Plazmidy te kodują systemy aktywnej partycji, które podłączają plazmid do postulowanego odpowiednika
aparatu mitotycznego. Najlepiej zbadany jest system partycji plazmidu P1, reprezentacyjny dla wielu plazmidów. Składa się on z operonu kodującego
dwa białka, ParA i ParB, oraz analogu centromeru eukariotycznego, parS. ParB wiąże się do centromeru. ParA jest słabą ATP-azą. Postuluje się, że
dostarcza ona energię dla transportu plazmidów wewnątrz komórki. ParA bierze również udział w autoregulacji operonu par. Działa jako represor
transkrypcji z promotora parAB (par Pl) poprzez wiązanie się do miejsca operatorowego. Obie aktywności ParA są stymulowane przez ParB. Wśród
homologów ParA są zarówno białka o podobnej długości, jak i krótsze o rejon, który w ParA poprzedza centralnie położoną domenę ATP-azową.
Sprawdziliśmy, czy operon par plazmidu P1 może kodować krótszą formę ParA oprócz domeny wcześniej poznanej (399aa). Zmodyfikowaliśmy gen
parA poprzez dołączenie do jego końca 3' sześciu kodonów histydynowych. Nasze wstępne doświadczenia wskazują na obecność we frakcjach białka
ParAz „His-tagiem" oczyszczonego przez chromatografię powinowactwa na kolumnach niklowych małej ilości białka o zmienionej masie cząsteczkowej,
które mogłoby być alternatywnym produktem genu parA. Białko to jest również obecne w komórkach szczepu niosącego plazmid z mutacją amber
(T145A) w początkowym fragmencie genu parA. Analiza sekwencji nukleotydowej genu parA ujawniła obecność w 1/4 tego genu sekwencji
przypominającej silny promotor o7 0. Oznaczenia aktywności p-galaktozydazy w szczepach z transkrypcyjno-translacyjnymi fuzjami genu lacZdo tego
promotora (parPZ) wskazują, że może on być aktywny In vivo w ekspresji krótszej formy ParA oraz (lub) w ekspresji białka ParB. Celem dalszych
badań jest wyjaśnienie, czy białkowe produkty ekspresji operonu par z wewnętrznego promotora (ParB i krótsza forma ParA) są wystarczające do
aktywnej partycji.
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J-01
MODERN MASS SPECTRQMETRY FOR CHARACTERIZATION OF BIOMOLECULES

Jerzy Silberring
Faculty of Chemistry and Regional Laboratory, Jagiellonian University, PL-30-060 Krakow, Poland. E-mail: SILBERDTrurl.ch.uj.edu.pl

Mass spectrometry has become powerful and popular tool for identification of biomolecules. In particular, so-called soft-ionization me-
thods such as electrospray (ESI) and matrix-assisted laser desorption (MALDI) are primarily used in the analysis of polar and thermolabile compo-
unds (e.g. peptides, proteins, sugars and DNA fragments). Successful application of a combination of capillary liquid chromatography and mass
spectrometry (LC/MS) is now an ultimate technique for separation and identification of complex mixtures in combinatorial chemistry.

Quantitation of various molecules, together with verification of their primary structure (sequence) is now a key-step in revealing their
function in the central nervous system. Recent introduction of nanospray allowed ultrasensitive analysis of biological samples at low femtomolar
level.

This lecture will discuss some important applications of mass spectrometry in biotechnology and neurobiology. In particular, significance of
this technique for identification of endogenous molecules, in conjunction with databases search, will be shown.

J-02
AKTYWNOŚĆ CHITOTRIOZYOAZY W SUROWICY KRWI I W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM JAKO WSKAŹNIK
AKTYWACJI MAKROFAGÓW

Barbara Czartoryska*, Danuta Górska*, Urszula Fiszer**, Agnieszka Ługowska*
*Zak!ad Genetyki i **ll Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Chitotriozydaza, enzym homologiczny do chitynaz produkowanych przez wiele gatunków organizmów, jest w sposób wysoce regulowany
syntetyzowana i wydalana przez zaktywowane makrofagi. Znana jest już budowa białka enzymatycznego oraz cDNA kodującego jego syntezę..

Od kilku lat aktywność tego enzymu w surowicy krwi służy jako wskaźnik diagnostyczny do rozpoznawania przebiegających z aktywacją
makrofagów chorób spichrzeniowych np. choroby Gauchera (wrodzony niedobór beta-glukozydazy).

W pracy niniejszej badano aktywność tego enzymu w surowicy chorych dotkniętych różnymi chorobami spichrzeniowymi oraz w płynie
mózgowo-rdzeniowym chorych, u których stwierdzono procesy zapalne mózgu.

Aktywność chitotriozydazy oznaczano spektrofiuorymetrycznie, stosując jako substrat 4-metylumbelliferylo-beta-D-N,N',N"-
triacetylochitotriozyd (Sigma).

1/ U pacjentów dotkniętych ch. Niemanna-Picka typu A i B (wrodzony niedobór sfingomielinazy) oraz typu C (spichrzanie wolnego cholesterolu)
oraz CESD (niedobór kwaśnej lipazy) stwierdzano znaczne (400 -1200% średniej wartości kontrolnych) podwyższenie aktywności chitotriozydazy w
surowicy. Jest ono nieco mniejsze niż to ma miejsce u chorych z ch. Gauchera. W surowicy pacjentów dotkniętych gangliozydozą GM1 oraz
mukopolisacharydozą nie stwierdzono podwyższonej aktywności chitotriozydazy.

Wyniki te pozwalają uznać oznaczanie aktywności chitotriozydazy w surowicy krwi za cenny wstępny test diagnostyczny w rozpoznawaniu
chorób spichrzeniowych.

2/ Średnia aktywność chitotriozydazy w płynie mózgowo-rdzeniowym w przypadkach schorzeń nieinfekcyjnych wynosiła 5,5 nmoli/ml/godz
(SD 2,05). Wartość tę przyjęto jako aktywność prawidłową.
W 5 przypadkach udaru aktywność enzymu pozostawała w granicach normy, w 1 była lekko podwyższona (17,6 nmoli/ml/godz).
W 26 przypadkach stwardnienia rozsianego (SM) średnia aktywność wynosiła 22,8 (SD 20,36). W 10 przypadkach przewlekłych chorób zapalnych
aktywność była znacznie podwyższona - wynosiła 80-311 nmoli/ml/godz., w 6 przypadkach innych schorzeń zapalnych aktywność nie przewyższała
15 nmoli/ml/godz.
W żadnej z badanych grup nie stwierdzono korelacji między aktywnością enzymu w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Uzyskane wyniki potwierdzają pogląd, że w neurologicznych chorobach infekcyjnych dużą rolę gra pobudzenie systemu immunologicznego
oraz zaktywowane makrofagi.
Do tej pory nie ma prostego i wiarygodnego testu wskazującego na pobudzenie makrofagów.
Oznaczanie aktywności chitotriozydazy w płynie mózgowo-rdzeniowym może stać się bardzo pożytecznym testem diagnostycznym.
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J-03
FRAKCJONOWANIE HISTONÓW SILNIE LIZYNOWYCH Z ERYTROCYTÓW KACZKI METODĄ CHROMATOGRAFII
NA SEFADEKSIE CM C-25

Ewa Górnicka-Michalska
Zakład Genetyki, Instytut Biologii, WSP, 25-406 Kielce, ul. Konopnickiej 15

Jądra komórkowe erytrocytów ptaków stanowią łatwo dostępne źródło silnie lizynowych histonów H1 i H5. Erytrocyty kaczki zawierają,
oprócz znacznych ilości histonu H5, siedem subtypów histonu H1: HI.z, H1.a, H1.a', H1.b, H1.c, H1.c' i H1.d. Celem przedstawionych badań było
wstępne rozdzielenie na setadeksie CM C-25 białek histonowych izolowanych 0.5 M kwasem nadchlorowym z erytrocytów kaczki.

400 - 500 mg naważkę białek rozpuszczano w 7.5 mM buforze boranowym, pH 8.8, zawierającym 10 mM p-merkaptoetanol i 0.2 mM PMSF.
Otrzymany roztwór łączono z zawiesiną kationitu CM C-25 zrównoważonego tym samym buforem. Do frakcjonowania zastosowano procedurę typu
„batch". Poszczególne frakcje białek eluowano 7.5 mM buforem boranowym, pH 8.8, zawierającym kolejno: 100 mM, 500 mM, 600 mM, 650 mM,
800 mM i 1 M NaCI. Białka wytrącano 20% TCA i porównywano elektroforetycznie w 15% żelu poliakrylamidowym zawierającym kwas octowy/
mocznik.

Wszystkie subtypy histonu H1, w normalnych proporcjach, występowały tylko we frakcji 600 mM NaCI. Natomiast 500 mM NaCI eluował
białka o ruchliwości elektroforetycznej mniejszej od H1, subtypy: H1.z i H1.a oraz śladowe ilości histonów H1.c i H1.b. Frakcja 650 mM NaCI
zawierała porównywalne ilości trzech białek: H1.c, H1.c' i H1.d, a także niewielką ilość subtypu H1.a. Roztworem 800 mM NaCI eluowano histon H5,
który w żelu poliakrylamidowym zawierającym kwas octowy/mocznik rozdzielał się na trzy pasma białkowe. Natomiast we frakcji 1 M NaCI obecne
były dwie subfrakcje histonu H5.

Przedstawiona procedura umożliwiła całkowite rozdzielenie histonów H1 i H5. Nie udało się tego osiągnąć jeśli rozpuszczalne w 0.5 M HCI04

białka erytrocytów kaczki frakcjonowa-no na sefadeksie CM C-25 stosując elucję skokową wg Harborne'a i Allana (1986).

J-04
OZNACZANIE WITAMINY C ZA POMOCĄ ODCZYNNIKA F0SF0R0-W0LFRAM0WEG0 ( MODYFIKACJA WŁASNA) -
DOGODNA METODA DLA RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ W ANALITYCE KLINICZNEJ

Maciej Rutkowski', Krzysztof Grzegorczyk2, Marek Strzelczyk1, Sławomir Puczkowski'
Zakład Biochemii ', Klinika Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii2, Wojskowa Akademia Medyczna w Lodzi

Zakłócenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem w komórkach tzw. reaktywnych form tlenu, a ich likwidacją przez endogenne antyoksydanty
leżą u podłoża szeregu groźnych chorób. Dla ich przebiegu znamienne jest obniżanie się zawartości tych związków w organiz- mach osób chorych.
Oznaczanie poziomu wybranych antyoksydantów w różnych jednostkach chorobowych posiada więc duże znaczenie kliniczne, gdyż ułatwia prawi-
dłową diagnozę i monitoring postępów leczenia.

W podjętych badaniach między zależnością niektórych chorób przewodu pokarmowego i stanem wysycenia organizmu witaminą C -
czołowym antyoksydantem fazy wodnej komórek - postanowiono wdrożyć do analiz w surowicy krwi prostą i szybką metodę kolorymetryczną,
opracowaną przez A. Kyawa. Jej podstawę stanowi barwna reakcja między tą witaminą, a odczynnikiem fosforowolframowym, wolna od wydłużają-
cych czas oznaczeń inkubacji oraz nie wymagająca wstępnego odbiałczania próbek ani ich ekstrahowania. Etap wdrożeniowy ujawnił jednak istnienie
szeregu nieścisłości i przeoczeń w opisach Kyawa, co spowodowało konieczność podjęcia własnych badań analitycznych nad tą metodą.

Doświadczalnie wprowadzono szereg korekt do sposobu przygotowywania odczynnika fosforowolframowego oraz do toku wykonywania
analiz, usprawniając przy tym niektóre czynności. Badania kontrolne potwierdziły zasadność dokonanych zmian i poprawność analityczną wyników.
Uzyskano całkowicie liniowe krzywe kalibracyjne, przechodzące przez początek układu współrzędnych A,c i poprawnie nachylone, oznaczenia
cechowała wysoka czułość i dokładność.

Zmodyfikowaną metodę z pełnym powodzeniem wdrożono do rutynowych analiz klinicz- nych. Podjęto jednocześnie dalsze badania, umoż-
liwiające rozszerzenie jej zastosowań na oznaczanie witaminy C w innych niż surowica matrycach biologicznych: w soku żołądkowym oraz w
homogenatach usuwanych operacyjnie tkanek.

Posługując się roztworami wzorcowymi witaminy C w rozcieńczonym HCI (pH = 1,0) i w pobranym klinicznie soku żołądkowym (pH = 1,5)
zbadano działanie odczynnika fosforowol- framowego w środowisku kwaśnym - zdecydowanie różnym od odczynu krwi (pH = 7,35 -i-7,45). Skontro-
lowano także przydatność tego odczynnika do oznaczeń w homogenatach tkankowych, korzystając z mediów o doświadczalnie dobranym składzie, w
których poddawa- no homogenizacji mięśniową tkankę zwierzęcą z obliczonym dodatkiem witaminy C. W obu etapach badań odczynnik fosforowol-
framowy całkowicie denaturował zawarte w matrycach substancje białkowe, odmienne budową od białek krwi. Otrzymano poprawne krzywe kalibra-
cyjne, stwierdzono należytą czułość i dokładność oznaczeń.

Uzyskane wyniki pozwoliły więc wdrożyć odczynnik fosforowolframowy również do uzasadnionych klinicznie oznaczeń witaminy C w soku
żołądkowym oraz w patologicznych tkankach (nowotwory, polipy). Należy sądzić, że jest on także przydatny do analiz w nie obje- tych dotychczaso-
wymi badaniami innych matrycach biologicznych, jak np. w kobiecym mleku, płynie mózgowo-rdzeniowym lub moczu.
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J-O5
WŁASNOŚCI BIAŁEK WYDZIELANYCH PODCZAS CIĄGŁEJ HEMOFILTRACJI ŹYLNO-ŻYLNEJ Z KRWIOBIEGU
PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ KRĄŻENIA.

Jadwiga Pietkiewicz', Regina Danielewicz', Juliusz Jakubaszko2, Jacek Smereka2.
Katedra Biochemii1, Katedra Medycyny Doraźnej i Katastrof2, Akademia Medyczna Wrocław.

U pacjentów z ostrą niewydolnością nerek na tle niewydolności krążenia pojawiają się w surowicy białka o własnościach
kardiotoksycznych. Usuwanie tych substancji z krwiobiegu metodą ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej przy użyciu filtrów polisulfono-
wych AV-400 lub AV-600 prowadzi do stopniowej poprawy kurczliwości mięśnia sercowego.

Elektroforeza w wysokorozdzielczym systemie PAGE-SDS dla peptydów i blot na PVDF membranę wykazały, że stosowane filtry
usuwają z krążenia białko o masie 12 kD, zanieczyszczone w niewielkim procencie przez wysokocząsteczkowy czynnik białkowy. Trawienie
uzyskanego preparatu przez CNBr przy resztach metioniny ujawniło, że ten wysokocząsteczkowy składnik zanieczyszczający zawiera reszty
metioninowe -jego prążek po trawieniu CNBr zanika na błocie, dając kilka peptydów niskocząsteczkowych. Obraz białka 12 kD w tych
warunkach nie zmienia się.

Skład aminokwasowy białka 12 kD wskazuje na dużą zawartość 6lx ( 2 0 ) i Asx(11 ). Ponadto są tam obecne: Giy {13), Pro (9),
Ala (8), Arg i Leu (po 7 ) , Ser i Val (po 6) , Thr, Ile i Lys (po 4 ) , Tyr i Phe ( po 3 ) , His ( 2 ) - łącznie 104 reszt aminokwasowych. Wstępna analiza
sekwencji ujawniła zablokowanie N-końca badanego białka. W dalszym etapie zbadamy rodzaj czynnika blokującego, a po jego odłączeniu
ustalimy sekwencję wydzielonego z krążenia białka kardiotoksycznego. Pozwoliłoby to na znalezienie analogów białkowych w bazie danych
i bliższe określenie natury tego toksycznego czynnika.

J-06
SYNTEZA NIEROZPUSZCZALNYCH W WODZIE POLISACHARYDÓW PRZEZ PACIORKOWCE PRÓCHNICOGENNE
I ICH ANALIZA STRUKTURALNA

Adrian Wiater1. Adam Choma2, Janusz Szczodrak1

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej1, Zakład Mikrobiologii Ogólnej2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Paciorkowce zmienne, Streptococcus mutans i S. sobrinus, odgrywają istotną rolę w patogenezie próchnicy zębów ze względu na ich
zdolność do wytwarzania z sacharozy dużych ilości kwasów oraz nierozpuszczalnych w wodzie wielocukrów typu glukanów. Te ostatnie tworzą
szkielet płytki nazębnej, uczestniczą w osadzaniu bakterii na powierzchni szkliwa, stanowią zapasowy materiał energetyczny i chronią paciorkowce
przed działaniem bakteriocyn i bakteriofagów.

Celem pracy był dobór aktywnego szczepu bakterii i optymalnego podłoża dla wydajnej syntezy nierozpuszczalnych polisacharydów oraz
zbadanie ich struktury chemicznej.

Do badań użyto dwa szczepy S. mutans i jeden S. sobrinus. Hodowle bakteryjne prowadzono w ciągu 18 godz w temp. 37°C na podłożu
syntetycznym, podłożu z wyciągiem mózgowo-sercowym lub sojowym oraz pożywce Todda-Hewitta. Podłoża te zawierały glukozę jako podstawowe
źródło węgla. Surowy preparat glukozylotransferaz otrzymywano z supernatantu hodowlanego poprzez wytrącanie enzymów siarczanem amonu i
dializę. Syntezę nierozpuszczalnych glukanów prowadzono przez 48 godz. w temp. 37°C, dodając glukozylotransferazy do zbuforowanego roztworu
sacharozy zawierającego azydek sodu. Otrzymane nierozpuszczalne wielocukry odwirowywano, płukano i liofilizowano. Ich strukturę chemiczną
określano przy użyciu spektroskopii w podczerwieni, magnetycznego rezonansu jądrowego i analizy metylacyjnej.

Stwierdzono, że spośród badanych paciorkowców, szczep S. mutans 20381 wykazywał wysoką aktywność w zakresie syntezy glukozylo-
transferaz na podłożu z wyciągiem mózgowo-sercowym, a uzyskany z tego podłoża preparat enzymatyczny dawał najwyższą wydajność nierozpusz-
czalnych glukanów (317 mg z 800 cm3 hodowli). Poza tym, szczep ten wykazywał najwyższą aktywność glukozylotransferaz w podłożu hodowla-
nym (93,3 %) i tylko niewielka jej część (5,9 %) była związana z komórką lub pozostawała w jej wnętrzu (0,8 %). Analiza metylacyjna wykazała, że
nierozpuszczalne polisacharydy, zsyntetyzowane przez enzymy otrzymane z hodowli badanych paciorkowców na różnych podłożach, są zbudowane
z podjednostek glukozy połączonych wiązaniami 1,3 i 1,6-glukozydowymi, z wyraźną przewagą wiązań typu 1,3. Stosunek wiązań 1,3 do 1,6 wahał
się w badanych polimerach od 1,12 do 6,46. Różna proporcja obydwu występujących w nich wiązań zależy prawdopodobnie od składu jakościowe-
gio i ilościowego glukozylotransferaz produkowanych przez badane szczepy i ich wzajemnych oddziaływań oraz pośrednio od rodzaju podłoża
użytego do hodowli bakterii. Wyniki uzyskane z analizy widm spektralnych glukanów wykonanych w podczerwieni sugerowały, że posiadały one
wiązania typu a (adsorpcja przy około 840 nm), co ostatecznie zostało potwierdzone w badaniach tych związków przy użyciu magnetycznego
rezonansu jądrowego.

Zsyntetyzowany przez wybrany szczep bakterii nierozpuszczalny a-D-glukan posłuży w dalszych badaniach jako naturalny substrat do
indukcji enzymów rozkładających ten polimer (specyficzne glukanohydrolazy a-D-glukanu), które znajdują coraz większe zastosowanie w zapobiega-
niu i zwalczaniu próchnicy zębów.
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J-07
CECHY BIOCHEMICZNE BAKTERII NALEŻĄCYCH 0 0 GATUNKÓW BILOPHILA WADSWORTHIAI DESULFOVIBRIO
DESULFURICANS W ASPEKCIE ICH FILOGENETYCZNEGO POKREWIEŃSTWA

Dzierżewicz Z.,1 Cwalina B.,1 Jaworska-Kik M.,1 Wilczok I , 1 Ziótkowski G.2

1 Katedra Biochemii i Biofizyki ŚAM, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzów 1
2 Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Klinicznej, Szpital Górniczy, Sosnowiec

Gramujemne pałeczki Bilophila wadsworthia są słabo jeszcze poznanymi beztlenowcami, zaliczonymi przez Baron i wsp. w roku 1989 [1 ] do
nowego rodzaju i gatunku. Ich częste występowanie w infekcjach przebiegających z tworzeniem się ognisk martwiczo-ropnych sugeruje, że bakterie
te mogą odgrywać istotną rolę w patogenezie różnych stanów zapalnych.

Desulfovibho desulfuricans należą do wszędobylskich beztlenowców dysymilacyjnie redukujących siarczany. Ich obecność stwierdzano
także w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. Uważa się, że D.desulfuricans mogą uczestniczyć w etiopatologii niektórych schorzeń jelita
grubego przebiegających ze stanami zapalnymi. Analizując sekwencję 16S rDNA, Sapico i wsp. [2] wykazali filogenetyczne podobieństwo (90,45%)
omawianych gatunków bakterii, co zostało potwierdzone przez Laue i wsp. [3].

W pracy przedstawiono porównawczą analizę cech biochemicznych bakterii B.wadsworthia i D.desulfuricans. Badano 9 szczepów D.desul-
furicans (typowy szczep La 2226, 2 szczepy „glebowe" izolowane z próbek gruntu [4] i 6 szczepów „jelitowych" izolowanych z próbek pobranych od
pacjentów z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego [5]) oraz 3 kultury wyprowadzone z liofilizatu typowego szczepu B.wadsworthia CCUG
32349.

Za pomocą zestawu Sceptor Anaerobic MIC/ID wykazano m.in., że obydwa gatunki wytwarzają siarkowodór. W przeciwieństwie do D.desul-
furicans, bakterie B.wadsworthia nie wytwarzały indolu i nie były zdolne do hydrolizy sacharozy i eskuliny. Z wyjątkiem glebowych szczepów D.desul-
furicans, pozostałe testowane szczepy nie hydrolizowały także skrobi. W teście API ZYM nie obserwowano aktywności lipazy i p-glukuronidazy u
żadnego z badanych szczepów, natomiast u wszystkich stwierdzono aktywność esterazy, lipazy esterazy, kwaśnej i zasadowej fosfatazy, aryloamidazy
leucynowej i a-glukozydazy. Żaden z badanych szczepów nie wykazywał aktywności a-mannozydazy i a-fukozydazy. Aktywność aryloamidazy cysty-
nowej, a- i p-galaktozydaz, p-glukozydazy, naftolo-AS-BI-fosfohydrolazy i N-acetylo-p-glukozoamidazy wykazano u bakterii D.desulfuricans, nato-
miast u B.wadsworthia nie stwierdzono aktywności tych enzymów.

1. Baron E.J., Summanen P., Downes J., Roberts M.C., Wexler H., Finegold S.M. Bilophila wadsworthia, gen. nov. and sp. nov., a unique Gram-
negative anaerobic rod recovered from appendicitis specimens and human faeces. J. Gen. Microbiol., 1989,135, 3405-3411
2. Sapico F.L., Reeves D., Wexler H.M., Duncan J., Wilson K.H., Finegold S.M. Preliminary study using species-specific oligonucleotide probe for
rRNA of Bilophila wadsworthia. J. Clin. Microbiol., 1994, 32, 2510-2513
3. Laue H., Denger K., Cook A.M. Taurine reduction in anaerobic respiration of Bilophila wadsworthia RZATAU. Appl. Environ. Microbiol., 1997, 63,
2016-1021
4. Dzierżewicz Z., Cwalina B., Węglarz L, Głąb, S. Isolation and evaluation of corrosive aggressivity of wild strains of sulphate-reducing bacteria. Ada
Microbiol. Pol., 1992,4,211-221
5. Dzierżewicz Z., Cwalina B., Gawlik B., Wilczok I , Gonciarz Z. Isolation and evaluation of susceptibility to sulphasalazine of Desulfovibrio desulfu-
ricans strains from the human digestive tract. Acta Microbiol. Pol., 1997, 46,175-187

Pracę wykonano w ramach realizacji projektu badawczego KBN, Nr 4 P05C 034 11.
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J-08
DIAGNOSTYKA RÓŻNICUJĄCA GLIKOGENOZY (GSD) la i Ib U DZIECI.

Danuta Sawnor-Korszyńska1, Tomasz Kurył1, Joanna Taybert2, Alicja Skocińska1, Ewa Pronicka2

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
'Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Wad Metabolicznych
klinika Chorób Metabolicznych

Glikogenozy są to choroby uwarunkowane genetycznie. Najcięższym typem choroby jest choroba von Gierkę go (GSD I) wywołana niedobo-
rem glukozo-6-fosfatazy wątrobowej lub brakiem zdolności ujawnienia jej aktywności in vivo. GSD la (Mc Kusick 23220) uwarunkowana jest przez
defekt autosomalnego genu recesywnego odpowiedzialnego za aktywność glukozo-6-fosfatazy w wątrobie. Natomiast GSD Ib (Mc Kusick 23222)
spowodowana jest brakiem białka nośnikowego uwalniającego glukozo-6-fosforan z mikrosomów wątroby, czyli deficytem translokazy glukozo-6-
fosforanu. Pozornie prawidłowa aktywność glukozo-6-fosfatazy w badaniu wątroby u dzieci z GSD Ib była powodem, że dawniej tę postać glikogeno-
zy nazywano rzekomą („GSD pseudo I").

GSD la i GSD Ib wywołują podobne objawy kliniczne. Jedyną istotną różnicą w opisie klinicznym jest znaczna neutropenia u pacjentów z GSD
Ib oraz nawracające infekcje. Także dysfunkcja komórek fagocytarnych wydaje się być cechą charakterystyczną dla pacjentów z GSD Ib.

Diagnostyka różnicująca glikogenozy typu I na podtypy jest niezbędna zarówno dla prawidłowego leczenia pacjentów jak też dla poradnictwa
genetycznego. Jednym z kryteriów diagnostycznych jest wykazanie uszkodzonego transportu glukozy do wielojądrzastych leukocytów (polymorpho-
nuclear leukocytes PMN). W tym celu opracowano izotopową metodę oznaczania aktywności translokazy glukozo-6-fosforanu w PMN leukocytach,
które izolowano z 3ml krwi żylnej heparynizowanej poprzez sedymentację z dekstranem. Radioaktywność translokazy glukozo-6-fosforanu oznacza-
no w zawiesinie PMN leukocytów przy użyciu 1 mWI substratu 3H-dezoksyglukozy o stężeniu izotopu 5uCi/ml. Zawartość białka w próbach wahała się
od 10-25 ug. Transport glukozy do komórek wyrażano w umol/min/mg białka. Grupę badaną stanowiło 36 osób, u 3 stwierdzono znaczne obniżenie
aktywności glukozo-6-fosforanu (0,71; 0,83; 2,38). Są to pacjenci Centrum Zdrowia Dziecka z wcześniej rozpoznaną GSD Ib, po oznaczeniu aktyw-
ności glukozo-6-fosfatazy w bioptacie wątroby.Wyznaczono wartość referencyjną dla translokazy glukozo-6-fosforanu przy n=30, która wynosi 5,08
± 1,78 umol/min/mg białka (zakres 3,30 - 6,83).

W odróżnieniu od GSD la, w GSD Ib obniżenie aktywności glukozo-6-fosfatazy ujawnia się jedynie w świeżej tkance wątrobowej bezpośred-
nio po wykonaniu biopsji. Diagnoza deficytu translokazy glukozo-6-fosforanu pośrednio poprzez stwierdzenie deficytu glukozo-6-fosfatazy w nie-
tkniętych mikrosomach ze świeżej wątroby, a następnie jej uwolnienie się z mikrosomów po ich pęknięciu po zamrożeniu i rozmrożeniu tkanki nie jest
optymalna. Wykazanie uszkodzonego transportu glukozy do PMN leukocytów jest dodatkowym kryterium diagnostycznym nie wymagającym biopsji
wąroby.

J-09
OZNACZANIE AKTYWNOŚCI KATEPSYNY D W OSOCZU KRWI PRZY UŻYCIU HEMOGLOBINY

Artur Greczaniuk
Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Katepsyna D (E.C. 3.4.23.5) jest proteazą lizosomalną. W wyniku egzocystozy i w skutek fizjologicznego zużycia komórek, enzym ten
przedostaje się w niewielkich ilościach do przestrzeni pozakomórkowych, płynów ustrojowych i krwi. Z krwi eliminowany jest on przez układ fagocy-
tów jednojądrowych. Zmiany aktywności katepsyny D we krwi mogą mieć miejsce w stanach patologicznych, w których dochodzi do uszkodzenia
błon lizosomalnych i błon komórkowych.

Do oznaczania aktywności katepsyny D posłużono się 6% hemoglobiną zdenaturowaną kwasem solnym (Difco). Warunki oznaczania są
następujące: stosunek objętości osocza do substratu 4:1, pH reakcji 3,5, czas reakcji 6 godzin, temperatura 37°C, terminacja reakcji 5% kwas
trichlorooctowy (1:1 v/v), oznaczanie produktów reakcji przy użyciu odczynnika Folina i Ciocalteau i odczynnika miedziowego. Podatność na działanie
katepsyny D osocza i rozpuszczalność w różnym pH preparatów hemoglobiny innych firm niedenaturowanych i denaturowanych w różny sposób jest
niższa od hemoglobiny firmy Difco. Podwyższenie temperatury reakcji do'40-45°C zwiększa jedynie nieznacznie przyrost produktów reakcji. W
wyższych temperaturach następuje stopniowa inaktywacja enzymu. Czas 6 godzinnej inkubacji warunkuje przyrost produktów reakcji zapewniający
dokonywanie pomiarów w optymalnym zakresie absorbancji. Aktywność katepsyny D w osoczu krwi wynosi średnio 280 nmol Tyr/ml, a w surowicy
320 nmol Tyr/ml. Wyższa aktywność katepsyny D w surowicy świadczy o uwalnianiu się tego enzymu z elementów morfotycznych mające miejsce po
pobraniu krwi. Ilość uwalnionego enzymu zależy od liczby komórek i podatności tych komórek na uwalnianie. Z tych względów, do celów diagno-
stycznych oznaczanie katepsyny D winno być dokonywane w osoczu krwi.
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K-01
WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA METABOLIZM AMINOKWASÓW PIERWOTNYCH I BIAŁEK

Joanna Kwinta, Wiesław Bielawski
Katedra Biochemii SGGW, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

Głównymi enzymami odpowiedzialnymi za proces włączenia azotu nieorganicznego do zw. organicznych z wytworzeniem aminokwasów są
, syntetaza glutaminowa (GS) i dehydrogenaza glutaminianowa (GDH). 0 ile rola GS jest stosunkowo dobrze poznana o tyle znaczenie fizjologiczne

GDH jest wciąż przedmiotem dyskusji. Nadal brak jest jednoznacznej odpowiedzi czy GDH jest enzymem procesów anabolicznych czy katalitycznych.
Wielu autorów uważa, że udział tego enzymu w asymilacji NH4

ł może rosnąć w warunkach stresów fizjologicznych. Stąd też celem tych badań jest m.
in. określenie wpływu wybranych jonów metali ciężkich (Cd2ł, Zn2 ł, Pb2ł Mn2ł) na poziom aktywności GDH i GS, specyficzność koenzymatyczną GDH,
jej obraz izoenzymatyczny. Ponadto celem badań było ustalenie zależności między poziomem aktywności enzymów asymilujących NH4

ł a aktywno-
ścią proteinaz w warunkach podwyższonych stężeń w/w jonów metali ciężkich. Materiał badawczy stanowiły 11 dniowe siewki pszenżyta odmiany
Malno poddane 3-dniowemu stresowi, wywołanemu 5mM CdCI2, PbCI2, ZnCI2, MnCI2. Siewki rosły w kulturach hydroponicznych z napowietrzaniem
systemu korzeniowego. Aktywność GS oznaczono metodą polegającą na pomiarze powstałego 4 - glutamylohydroksamianu (O'Neal i Joy). Aktyw-
ność GDH oznaczano metodą Barasha. Aktywność endopeptydazową określano metodą Casano. Ekstrakcję oraz oznaczanie zawartości metali cięż-
kich prowadzono wg metody Gworek. Uzyskane wyniki wskazują, że trzydniowe dokarmianie siewek w/w jonami metali powoduje znaczne ich
gromadzenie się w korzeniach podczas gdy w częściach nadziemnych jedynie Cd2ł akumulował się w znacznych ilościach. Wzrost stężenia metali w
roślinie znajduje odzwierciedlenie we wzroście poziomu aktywności GDH i spadku aktywności GS. Gromadzące się jony metali powodują nie tylko
wzrost aktywności GDH ale również modyfikują jej specyficzność koenzymatyczną. Wykazano bowiem, że w obecności zwłaszcza Cd2t i Zn2 ł aktyw-
ność GDH zależna od NADH rośnie o 50% w stosunku do kontroli, a aktywność zależna od NADPH wzrosła aż o 500 - 600%. Analiza elektroforegra-
mów wykazała, że obie aktywności zlokalizowane są w jednym białku. Jony metali ciężkich miały też wpływ na kierunek reakcji katalizowanej przez
GDH. Powodowały zdecydowanie większy wzrost aktywności NAD* zależnej niż NADH zależnej. Na tej podstawie można przypuszczać, że w warun-
kach stresów fizjologicznych wywołanych obecnością podwyższonych stężeń metali GDH zależna od NAD* jest odpowiedzialna głównie za oksydacyj-
ną deaminację glutaminianu. Kolejnym dowodem na potwierdzenie nasilających się w tych warunkach procesów katabolicznych zw. azotowych jest
wzrost aktywności enzymów proteolitycznych i spadek poziomu białka. Jest to szczególnie widoczne w korzeniach, czyli organach akumulacyjnych
znaczne ilości metali ciężkich. Zupełnie odmienne zjawisko obserwowano w przypadku aktywności GDH zależnej od NADP* i NADPH. Jony tych metali
ciężkich były przyczyną przesunięcia stanu równowagi reakcji w kierunku redukcyjnej aminacji 2-oksoglutaranu, a tym samym syntezy glutaminianu.
Regulacyjny charakter tego enzymu wskazuje na dużą jego plastyczność i uniwersalność. W warunkach ograniczonych możliwości funkcjonowania
GS jako głównego ogniwa cyklu GS - GOGAT dehydrogenaza glutaminianowa współdziałając z NADPH może też pełnić funkcję anaboliczną, czyli być
główną drogą syntezy glutaminianu. Enzym ten może być również dobrym wskaźnikiem stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi.

1.O'Neal D., Joy K.W., 1993: Nature New Biol. 246; 61-62.
2.Barash J. B., Sadon T., Mor H„ 1994: Plant Celi Physiol., 15; 563-566.
3.Casano L M., 1989: Plant Physiol., 91; 1414-1418.
4.Gworek B., 1992: Envir. Polut. 75, 269-271.

K-02
ZMIATANIE WOLNYCH RODNIKÓW TLENOWYCH PRZEZ JON AMONOWY W UKŁADACH MODELOWYCH

Jerzy Chmielowski, Zbigniew Jarząbek, Katarzyna Twardoch
Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Celem pracy było wykazanie, że jon amonowy ulegając utlenieniu może być zmiataczem anionorodnika ponadtlenkowego i rodnika
hydroksylowego. Stwierdzenie to mogłoby wskazywać na udział reaktywnych form tlenu w nitryfikacji heterotroficznej jonu amonowego u niektórych
bakterii. Proces ten, o cechach metabolizmu wtórnego, miałby charakter detoksykacyjny.

W badaniach użyto dwóch układów modelowych. Pierwszy z nich służył do generacji anionorodnika ponadtlenkowego przy użyciu ksantyny
w stężeniu 100 mM i oksydazy ksantynowej w ilości 1.5 mU/ml w buforze boranowym o pH 9.0. W drugim układzie modelowym generowano rodnik
hydroksylowy w reakcji Fentona przy stężeniach reagentów 20 nM FefZ-EDTA oraz 2 mM H2O2 w buforze fosforanowym o pH 7.4. W obu układach
modelowych detekcję generowanych rodników przerowadzano za pomocą metody chemiluminescencyjnej przy użyciu luminolu w stężeniu 200 |a.M.
Błyski zliczano przy pomocy licznika scyntylacyjnego LS 5000 TD firmy Beckman z przystawką SPM. Wyniki wyrażono za pomocą wielkości pola
powierzchni pod krzywą chemiluminescencji w czasie 5 godzin pomiaru. Użyto dysmutazy ponadtlenkowej dla potwierdzenia generacji anionorodnika
ponadtlenkowego oraz tiomocznika dla obecności rodnika hydroksylowego w badanych układach.

W układzie ksantyna-oksydaza ksantynowa generującym anionorodnik ponadtlenkowy dodanie jonu amonowego w stężeniu 150 mM po-
wodowało 70 % zmiatanie tych rodników wyrażone przez zmniejszenie pola powierzchni pod krzywą chemiluminescencji. Dysmutaza ponadtlenkowa
w.stężeniu 150 nM powodowała zmiatanie 97 %, a mannitol w stężeniu 150 mM 95 % generowanych anionorodników ponadtlenkowych w stosunku
do wartości kontrolnej. Dodanie tiomocznika w stężeniu 1 mM wywoływało tylko niewielkie, 10 % zmniejszenie chemiluminescencji. Wysoka zdol-
ność dysmutazy ponadtlenkowej do likwidacji chemiluminescencji oraz niewielki wpływ tiomocznika na jej poziom wskazywały na obecność rodnika
ponadtlenkowego, który ulegał zmiataniu przez jon amonowy.

W układzie generującym rodnik hydroksylowy w reakcji Fentona jon amonowy w stężeniu 150 mM powodował zmniejszenie pola powierzch-
ni pod krzywą chemiluminescencji o 30 %, mannitol w stężeniu 150 mM o 50 %, a tiomocznik w stężeniu 1 mM o 90 % w stosunku do wartości
kontrolnej. Dodanie dysmutazy ponadtlenkowej w stężeniu 150 nM nie miało wpływu na poziom chemiluminescencji. Wysoki poziom gaszenia
chemiluminescencji przez tiomocznik oraz brak wpływu dysmutazy ponadtlenkowej wskazywał na obecność rodnika hydroksylowego. Rodnik ten
ulegał zmiataniu przez jon amonowy.

Przeprowadzone badania wykazały, iż jon amonowy jest zmiataczem anionorodnika ponadtlenkowego oraz rodnika hydroksylowego w
układach modelowych. Jon amonowy okazał się jednak słabszym od tiomocznika zmiataczem rodnika hydroksylowego. Poziom gaszenia chemilumi-
nescencji przez jon amonowy był również niższy od poziomu gaszenia wolnych rodników tlenowych przez mannitol w obu układach doświadczal-
nych.
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K-03
BIODEGRADACJA FORMALDEHYDU W SYNTETYCZNYCH I RZECZYWISTYCH ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH
PRZEZ DROŻDŻE METYLOTROFICZNE ORAZ ICH MUTANTY.

Paweł Kaszycki, Małgorzata Tyszka, Helena Krzemińska, Henryk Kołoczek
Zakład Biochemii, Wydział Ogrodniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie, AL 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Formaldehyd (FD) jest niezwykle reaktywnym związkiem chemicznym, szeroko wykorzystywanym jako surowiec w przemyśle chemicznym,
a także jako środek bakterio- i grzybobójczy. Różnorodność zastosowań FD oraz jego obecność jako produktu ubocznego w wielu procesach techno-
logicznych sprawia, że związek ten - oraz jego pochodne - jest powszechnym, silnie toksycznym i uciążliwym składnikiem zanieczyszczeń środowi-
skowych.

Jedną z dróg biologicznej utylizacji skażeń formaldehydem jest wykorzystanie aparatu enzymatycznego mikroorganizmów metylotroficz-
nych, zdolnych do metabolizowania związków jednowęglowych [1,2]. W biochemicznym szlaku metylotroficznym detoksykacja FD zachodzi poprzez
utlenienie do kwasu mrówkowego, redukcję do metanolu, lub też włączenie go do szlaku syntez komórkowych [2].

W pracy wykorzystano metylotrofy eukariotyczne (drożdże) Hansenula polymorpha MCYC 495, które wykazują możliwość wzrostu na pod-
łożach zawierających metanol i formaldehyd jako jedyne źródła węgla [2], Przeprowadzone badania wskazują na możliwości istotnej poprawy efek-
tywności biodegradacji formaldehydu w ściekach przemysłowych poprzez wykorzystanie w biologicznych oczyszczalniach ścieków wyspecjalizowa-
nych szczepów metylotrofów oraz ich mutantów.

Obserwacje biodegradacji FD i metanolu prowadzono w zdefiniowanym układzie modelowym, tzw. ścieku syntetycznym, o składzie mineral-
nym zbliżonym do wzrostowego podłoża minimalnego. Testowano różne warunki temperatury, pH oraz gęstości biomasy i początkowych stężeń
ksenobiotyku, typowych dla ścieków poprodukcyjnych. Drożdże metylotroficzne wykazywały zdolność do wzrostu i biodegradacji FD dodanego jako
jedyne źródło węgla. Czas biodegradacji FD w stężeniach do ok. 700 mg/l. był - przy dużej zawartości biomasy (ok. 108 komórek/ml)- rzędu godzin.

Podobnie, biodegradacja FD zachodziła we wszystkich przebadanych próbach rzeczywistych ścieków poprodukcyjnych przemysłu chemicz-
nego, pochodzących z różnych źródeł (5 zakładów), po zaszczepieniu odpowiednio preadaptowaną kulturą metylotrofów. Badane ścieki zawierały
formaldehyd w początkowych stężeniach 30-1600 mg/l.

Znaczący wzrost efektywności biologicznego rozkładu FD uzyskano również poprzez wprowadzenie drożdży metylotroficznych do specjalnie
adaptowanych biocenoz osadów czynnych pochodzących z zakładowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Przyśpieszeniu biodegradacji FD to-
warzyszyła pełna integracja drożdży z kłaczkami osadu czynnego.

W przypadku obecności FD w stężeniach powyżej 2 g/l, letalnych dla większości mikroorganizmów, pozytywne wyniki biodegradacji otrzy-
mano za pomocą mutantów H. polymorpha, charakteryzujących się zwiększoną przeżywalnością w toksycznym środowisku FD. Mutanty te pozyska-
no prowadząc środowiskową mutagenezę promieniowaniem UV i późniejszą selekcję klonów opornych na wysokie stężenia FD.

Piśmiennictwo:
1. Michalik, J. (1975) Metanol w metabolizmie drobnoustrojów. Post. Mikrobiol. 14, 93-109.
2. Gleeson, M A , Sudbery, RE. (1988a) T-he methylotrophic yeasts. Yeast 4,1-15.

K-04
ZMIANY WSKAŹNIKÓW CHEMICZNYCH W KOMÓRKACH WOLFIII ŚCIEKACH, NA KTÓRYCH HODOWANO ROŚLINĘ

Anna Mical, Agnieszka Krotkę, Stanisław Maleszewski, Romuald Czerpak
Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

Narastające zanieczyszczenie wód powierzchniowych ogranicza możliwości ich samooczyszczania. Poprawa czystości wód w dużej mierze
zależy od rozbudowy sieci oczyszczalni ścieków. W pracy podjęto próbę oczyszczania ścieków przy użyciu wolfii.

Badania laboratoryjne przeprowadzono na wolfii bezkorzeniowej {Wolffia arrhiza (L.) Wimm.), hodowanej na ściekach komunalnych z
domieszką przemysłowych i na ściekach z gospodarstwa wiejskiego. Hodowle prowadzono w warunkach fitotronu (temp. 20 ± 2 'C, światło), w
ciepłej komorze ciemniowej (temp. 20 ± 2 'C), i zimnej komorze ciemniowej (temp. 4 ± 1 'C). Standardowymi metodami oznaczano zawartości
kwasów nukleinowych, białek i chlorofili w komórkach wolfii oraz zmiany zawartości suchej pozostałości ścieków, azotu i fosforu oraz zmiany BZTS

i ChZT.

Przeprowadzone badania świadczą o odporności wolfii na substancje toksyczne zawarte w ściekach, ponieważ roślina rosła i rozmnażała się.
Odporność wolfii wynika prawdopodobnie z syntezy specyficznych białek, których frakcje wykazano w badaniach elektroforetycznych. W środowisku
zawierającym dużo substancji organicznych, wolfia odżywia się mikso- a nawet heterotroficznie. Hodowana na ściekach wolfia, tak w warunkach
fitotronu jak i w komorach ciemniowych, oddycha ale wydajność netto fotosyntezy jest bliska zera. Ścieki, na których hodowano wolfię, w ciemności
i na świetle, ulegały klarowaniu, obniżała się zawartość suchej pozostałości, azotu, fosforu oraz malało BZT5 i ChZT. Zwiększała się w ściekach
zawartość azotu amonowego, co świadczy o wzmożonej przez wolfię amonifikacji azotanów. Ścieki mogą być więc szybciej oczyszczane, bo żyjące w
nich bakterie wcześniej mogą wykorzystywać pośrednie produkty amonifikacji.

Wolfia może być wykorzystywana w roślinnych oczyszczalniach ścieków, a niskie koszty eksploatacji oczyszczalni typu Wolfia i możliwość
zastosowania tej rośliny jako karmy dla ryb, drobiu i bydła pozwala na zakładanie ich, nawet w małych gospodarstwach wiejskich, co znacznie
poprawi czystość wód w rzekach i jeziorach.
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K-05
FITOSANITARNA FUNKCJA FERRYTYNY ROŚLINNEJ

Joanna Smól
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
jsmol@ibch.poznan.pl

Ilość żelaza w komórkach regulowana jest dzięki występowaniu kompleksu żelazowo-proteinowego zwanego ferrytyną. W badaniach nad
funkcją ferrytyny wykazano, że działa ona jako białko regulujące poziom żelaza i zabezpieczające komórkę przed toksycznie wysokim stężeniem tego
jonu. Jedna cząsteczka ferrytyny może wiązać nawet 4000 jonów Feł2. To właśnie ta zdolność ferrytyny do chelatowania jonów żelaza pozwala jej
pełnić detoksykacyjną funkcję wobec materiału genetycznego komórki. Zagrożenie dla materiału genetycznego wynika przede wszystkim z hydroli-
tycznej aktywności jonów żelaza trójwartościowego, które w tej formie ma zdolność degradacji zarówno DNA jak i RNA. Żelazo związane z ferrytyną
nie jest groźne dla układów biologicznych, wręcz odwrotnie, kompleks Fe *2 - ferrytyną pełni rolę „magazynu" żelaza, które jest ważnym kofaktorem
wielu procesów enzymatycznych.

Przeprowadzone badania wykazały, że ferrytyną z powodzeniem wychwytuje ze środowiska także kadm i ołów. Pomimo wiązania kadmu
przez różne substancje organiczne (głównie białka) kadm obniża ilość chlorofilu w roślinach, a zatem ogranicza efektywność fotosyntezy. Natomiast
ołów nagromadzony w tkankach roślinnych obniża aktywność niektórych procesów oksydacyjnych, fotosyntezy i przemiany tłuszczów oraz absorp-
cję wody i zwiększa zapotrzebowanie na tlen.. Oba te pierwiastki ograniczają więc rozwój roślin i są dla nich toksyczne.

Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku o ochronnej funkcji ferrytyny w komórkach roślinnych polegającej na kompensacji
nie tylko jonów Fe*2, ale także Cd*2 i Pbt2. Prawdopodobnie ferrytyną może chelatować również inne szkodliwe pierwiastki dwuwartościowe.

K-06
GENOTOKSYCZNE WŁAŚCIWOŚCI KADMU I OŁOWIU W LIMFOCYTACH OWIEC ZAKAŻONYCH WIRUSEM EBB

Jan Stec. Michał Reichert
Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 24-100 Puławy

Związki kadmu i ołowiu mogą oddziaływać mutagennie i rakotwórczo na ludzi i zwierzęta. Narażenie zwierząt na toksyczne działanie kadmu
czy ołowiu może przekroczyć bariery ochronne przeciwdziałajce nadmiernemu stężeniu tych pierwiastków w ustroju. Metale ciężkie ulegają łatwej
resorbcji z przewodu pokarmowego oraz tworzą trwałe połączenia z makrocząsteczkami jak również interferują z genomowym DNA i RNA. W pracy
określono wpływ kadmu i ołowiu na genom limfocytów owiec zakażonych wirusem enzootycznej białaczki bydła (EBB) w warunkach in vitro.

Limfocyty otrzymywano z krwi obwodowej owiec zakażonych wirusem EBB, co powierdzano testami serologicznymi AGID i ELISA. Hodowle
limfocytów utrzymywano w płynie odżywczym RPM11640 z dodatkiem antybiotyków. Komórki traktowano wybranymi stężeniami kadmu i ołowiu.
Syntezę replikacyjną DNA określano metodą ionkorporacji znakowanej 3H-tymidyny do genomowego DNA. Syntezę naprawczą DNA określano
podobnie z tym, że komórki synchronizowano hydroksymocznikiem i naświetlano UV w celu uszkodzenia genomowego DNA. Aktywność polimerazy
DNA oznaczano metodą inkorporacją czterech deoksynukleotydów (dTNP) z których jeden był znakowany izotopem. Reakcyjną mieszaninę inkubo-
wano z polimerazą otzymaną z komórek traktowanych metalami oraz aktywowaną matrycą DNA.

Narażenie limfocytów na kadm wywoływało inhibicję syntezy replikacyjnej i naprawczej DNA. Hamowanie inkorporacji 3H-tymidyny było
większe w grupie komórek zakażonych wirusem EBB, a różnice pomiędzy limfocytami zakażonymi i normalnymi były statystycznie istotne (P<0.01).
Dodatek ołowiu powodował nieznaczne zwiększenie syntezy replikacyjnej z równoczesnym wzrostem proliferacjii komórkowej, natomiast synteza
naprawcz była obniżona.. Aktywność polimerazy DNA była hamowana szczególnie w grupie limfocytów zakażonych EBB i traktowanych chlorkiem
ołowiu.

Uzyskane wyniki sugerują następujące wnioski. Kadm i otów interferują z syntezą replikacyjną i naprawczą genomowego DNA w limfocy-
tach owczych hodowanych in vitro. Współdziałanie pomiędzy zakażeniem wirusem onkogennym EBB i toksycznym działaniem metali potęguje ich
genotoksyczne efekt.Usuwanie uszkodzeń wywołanych kadmem lub ołowiem w genomie limfocytów przez uład naprawy DNA było skuteczne tylko w
najniższych stężeniach badanych metali.
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K-07
MORSKA BAKTERIA VIBRIO HARVEYI- BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM W MONITOROWANIU SKAŻEŃ
ŚRODOWISKA WODNEGO SUBSTANCJAMI MUTAGENNYMI.

Agata Czyż, Grzegorz Węgrzyn
Uniwersytet Gdański Katedra Biologii Molekularnej

Substancje mutagenne występujące w wodzie wykrywa się standardowo stosując test Amesa. W teście tym wykorzystuje się mutanty
histydynowe Salmonella typhimurium z mutacjami w genach uvr (uszkodzenie mechanizmów naprawy DNA) i rfa (zwiększenie przepuszczalności
błony komórkowej). Kancerogenność bada się obserwując poziom rewersji mutacji his- do his+ na podłożu pozbawionym histydyny, a zawierającym
różne stężenia badanych mutagenów. Aby uzyskać wiarygodne wyniki w obrębie danego środowiska należałoby jednak posługiwać się organizmami
naturalnie w tym środowisku bytującymi. Stąd nasze badania nad zastosowaniem do wyżej wymienionego testu bakterii morskiej - Vibrio harveyi.

Spośród dostępnych nam szczepów Vibrio harveyi wybraliśmy Vibrio harveyi B7ze względu na stosunkowo dużą przenikalność błon.
Aby uzyskać mutanty V. harveyi o zwiększonej wrażliwości na mutageny przeprowadziliśmy mutagenezę transpozonową przy użyciu Tn5

pochodzącego z plazmidu pSupTnSTpMCS. Transpozon ten zawiera dwie wstawki; gen oporności na trimetoprim (selekcja bakterii) oraz insercję z
miejscami dla rzadko tnących enzymów (umożliwienie ustalenia pozycji insercji transpozonowej). Transpozon wprowadzano do V.harveyi metodą
transdukcji przy użyciu temperaturo-wrażliwego faga.
P1 100clcm. W wyniku eksperymentów uzyskano cztery klasy mutantów ;1) świecące i stosunkowo oporne na UV (i lość mutantów = 65), 2)
świecące i bardzo wrażliwe na UV (1), 3) nieświecące i oporne na UV (9), nieświecące i bardzo wrażliwe na UV (5).

Aby uzyskać szczep o zwiększonej wydajności mutagenizacji do V.harveyi B7 wprowadzono plazmid zawierający geny mucAB. Wygodnym
testem na sprawdzenie częstości pojawiania się mutacji w przypadku V. harveyi okazało się badanie częstości pojawiania się mutantów opornych na
neomycynę. Ilość mutantów pojawiających się na podłożu z neomycyną dla V.harveyi 07 wynosi 4x10"6, dla V.harveyi B7mucAB 3x1 OARóżnice te
pogłębiają się jeszcze po naświetleniu obu szczepów promieniami UV. W przypadku V.harveyi B7X ilość mutantów opornych na neomycynę wynosi
1x103. Ciekawe wydaje się sprawdzenie czy po wprowadzeniu mucABóo szczepu B7Xzwiększy się częstotliwość pojawiania się mutantów opornych
na neomycynę i czy zmniejszy się przeżywalność tego szczepu.

Obecnie badamy również wpływ różnych mutagenów takich jak benzo(a)piren,
2-aminofluoren, metanosulfonian metylu, 4-nitro-o-fenylodwuamina, N-tlenek 4-nitrochinoliny czy azydek sodowy, na częstość pojawiania się mu-
tantów opornych na neomycynę. Eksperymenty prowadzimy na szczepach V.harveyi B7, V.harveyi B7mucAB i V.harveyi B7X. Jako zmienną wprowa-
dzamy różne czasy inkubacji i różne stężenia badanych substancji.

K-08
WPŁYW FLUORKU SODU NA AKTYWNOŚĆ ALDOLAZYI DEHYDROGENAZY MLECZANOWEJ WĄTROBY SZCZURA.

Ewa Birkner, Roman Tamawski, Ewa Grucka-Mamczar, Renata Polaniak, Hanna Duliban
Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Wraz z rozwojem przemysłu wzrasta zanieczyszczenie środowiska związkami fluoru i dlatego ważne jest określenie wpływu skażenia na
organizmy żywe. Jednym z najlepszych wskaźników takiej oceny są oznaczenia enzymatyczne.

Celem pracy było zbadanie aktywności aldolazy (EC 4.1.2.13) oraz dehydrogenazy mleczanowej (EC 1.1.1.27) w tkance wątrobowej szczu-
rów eksponowanych w sposób przewlekły na fluorek sodu.

Badania przeprowadzono na 30 szczurach jednomiesięcznych szczepu Wistar FL.
Po trzytygodniowej adaptacji szczurom podawano w wodzie pitnej jon fluorkowy o stężeniu 50 i 100 ppm. Zwierzęta grupy kontrolnej otrzymywały do
picia wodę destylowaną. Czas ekspozycji zwierząt wynosił 4 miesiące.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono spadek aktywności aldolazy o 5,6% w grupie zwierząt otrzymujących jon fluorkowy o
stężeniu 50 ppm oraz o 9,1% w grupie zwierząt eksponowanych na fluorek sodu w dawce 100 ppm F. W obydwu grupach spadek ten nie był jednak
statystycznie znamienny.
Oznaczana równolegle aktywność dehydrogenazy mleczanowej w tkance wątrobowej szczurów wzrastała nieznamiennie statystycznie zarówno w
grupie zwierząt otrzymujących 50 ppm F- jak i 100 ppm F- odpowiednio o 2 i 6%.

Dane literaturowe wskazują na hamujący wpływ fluorku sodu na glikolizę, co objawia się, między innymi, zahamowaniem aktywności
enzymów kluczowych tego szlaku. Zbadanie aktywności innych enzymów glikozy może być pomocne w wyjaśnieniu zmian w obecnie prowadzonym
przez nas eksperymencie, w którym podane szczurom fluorki spowodowały hiperglikemię.
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K-09
BIOAKUMULACJA CHROMU (III i VI) PRZEZ DROŻDŻE.

H., Krzemińska', P, Kaszvcki1. D. Wójcik1, D. Fedorowicz2, L. Babiak2, H. Kołoczek1

'Zakład Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.
2lnstytut Biochemii UAN im. O.Palladina.Oddział Regulacji Biosyntezy Niskocząsteczkowych Substancji, ul.Dragomanowa 14/16, 290005 Lwów,
Ukraina,

Spośród metali ciężkich, chrom będący m.in. odpadem w przemyśle garbarskim, stanowi jedno z poważniejszych skażeń środowiskowych.
Wywiera on toksyczny i mutagenny wpływ na organizmy żywe [1]. W celu rozwiązania zagrożeń ekologicznych, spowodowanych obecnością Cr,
stosuje się coraz częściej ostatnio metody biotechnologiczne, oparte na zdolności szeregu drobnoustrojów, także drożdży, do detoksykacji i bioreme-
diacji metali ciężkich poprzez biochemiczne mechanizmy degradacji lub akumulacji [2].

W ramach poszukiwania mikroorganizmów, przejawiających oporność na podwyższone stężenia Cr w środowisku, a także zdolnych do
efektywnej bioakumulacji tego metalu, przebadano kolekcję 82 szczepów drożdży, należących do rozmaitych grup systematycznych, takich jak:
Candida, Pichia, Torulopsis, Hansenula, Rodotorula, Schwaniomyces, Debaryomyces, Endomyces, Cryptococcus, Phaffia, Klostridium, Trigonopsis,
Saccharomyces, Zygosaccharomyces, Schizosaccharomyces, Kluyveromyces.

Drożdże hodowano w warunkach pełnego napowietrzania na podłożach syntetycznych, zawierających 2-4 mM Cr 3 (Cr2(SO4)3.18 H20) lub
0.5-1 mm Cr 6 (Kfir2O7) w ciągu 3 dni. W tych warunkach chrom hamował wzrost komórek o ok. 50-70% w porównaniu z kontrolą (brak chromu).

Poziom chromu w komórkach oznaczano jako chrom całkowity zmodyfikowaną metodą kolorymetryczną z difenylokarbazydem i przeliczano
na gram suchej masy (s.m.). Zawartość Cr 3 u 82 zbadanych szczepów mieściła się w zakresie 0.2-10 mg/g s.m. Większość z nich (55) akumulowała
poniżej 3 mg/ g s.m., 18 szczepów akumulowało w zakresie 3-8 mg/g s.m., a w 1 przypadku, C. guillermondii UKD 1453, poziom Cr wynosił 10 mg/
g s.m.

W przypadku Cr6, bioakumulację zbadano u 41 szczepów, z których większość - 30 -zawierała poniżej 0.5 mg/g s.m., 8 szczepów akumulo-
wało do 2 mg/g s.m., a najbardziej aktywnym okazał się Klostridium bulgaricus o poziomie chromu w komórkach 2.5 mg/g s.m.

Istotną obserwacją jest brak korelacji pomiędzy zdolnością poszczególnych szczepów do akumulacji Cr'3 i Cr*6.
W celu zbadania możliwości bioakumulacji podwyższonych ilości chromu, wybrane szczepy, wyhodowane do dużej biomasy w nieobecno-

ści Cr, inkubowano z chromem po przeniesieniu na podłoża zawierające wysokie jego stężenia (do 30 mM C r 3 i 6 mM Cr 6 ). Wykazano, że drożdże,
które w procesie wzrostu wchłaniają stosunkowo niewielkie ilości Cr, podczas inkubacji akumulują chrom (III i VI) do znacznie większych stężeń. I tak
na przykład, dla Myceloblastanom artzi uzyskano poziom 6.6 mg/g s.m.

Dla szeregu szczepów, przy inkubacji w wysokich stężeniach Cr, zaobserwowano fakt początkowego ginięcia znacznej części hodowli;
natomiast te komórki, które przeżywały, po okresie adaptacji kontynuowały wzrost. Sugeruje to możliwość pozytywnej selekcji klonów najbardziej
opornych na wysokie stężenia Cr, co w połączeniu z metodą mutagenezy środowiskowej umożliwiłoby pozyskanie nowych szczepów i zastosowanie
ich w biotechnologii środowiskowej.

Piśmiennictwo:
1. Leonard, A., Lauwerys, R.R. Carcinogenicity and mutagenicity of chromium. Mutat.Res. 1980, 76: 227-239
2. Lovley, D.R., Coates, J.D. Bioremediation of metal contamination. Current Opinion in Biotechnology 1997, 8: 285-289

K-10
WPŁYW HERBICYDÓW NA ZAWARTOŚĆ KWASU FITYNOWEGO ORAZ ŻELAZA I CYNKU W NASIONACH LĘDŹWIANU
SIEWNEGO

Jerzy Truchliński, Janina Truchlińska*, Beata Smelkowska
Zakład Biochemii i Toksykologii Akademii Rolniczej w Lublinie,
'Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Lublinie

Jedną z roślin strączkowych wykorzystywanych w żywieniu ludzi i zwierząt jest lędźwian siewny Lathyrus sativus L Obok wielu cech
pozytywnych jak duża zawartość białka oraz małe wymagania uprawowe, posiada w swoim składzie czynniki antyżywieniowe m.in. pochodne kwasu
fitynowego czy neurotoksyny. Ilość neurotoksyn w nasionach zależy od ilości Fe i Zn.

Celem pracy było zbadanie wpływu herbicydów: afalon (linuron 50%) 2,0 kg/ha, bladex 500 SC lub WP (cyanazyna 50%) 2,5 l/ha lub 2,0 kg/
ha, patoran 500 SC lub WP (metobromuron 50%) 3,0 l/ha lub 3,0 kg/ha, afalon 1,0 kg/ha + bladex 1,25 l/ha, sencor (metribuzin 70) tf,5 kg/ha, afalon
2,0 kg/ha + dual 960 EC 1,8 kg/ha oraz różnych sposobów odchwaszczania mechanicznego na zawartość fitynianów, żelaza i cynku w nasionach
lędżwianu siewnego odmiany krajowej. Zawartość elementów mineralnych oznaczono metodą ASA, natomiast ilość kwasu fitynowego - na podsta-
wie ilości związanego fosforu met. Fiske-Subbarowa.

Zawartość kwasu fitynowego w badanych nasionach lędżwianu otrzymanych z poletek bez herbicydów (z odchwaszczaniem mechanicz-
nym) wynosiła 15,5 mg/kg s.m. Wyższą zawartość tego kwasu stwierdzono w nasionach wyhodowanych na poletku z kombinacją dwóch herbicydów
(afalon + bladex) - wynosiła ona 16,2 mg/kg s.m. Nieco niższą zawartość tego kwasu oznaczono w nasionach, gdzie stosowano afalon + dual -15,2
mg/kg s.m. Niższe wartości fitynianów w badanych nasionach mieściły się w granicach: dla roślin z użyciem pozostałych pestycydów od 8,8 do 13,8
mg/kg s.m., natomiast dla roślin odchwaszczanych poprzez pielenie ręczne od 11,6 do 12,7 mg/kg s.m.

Koncentracja neurotoksyn w dojrzałych nasionach lędżwianu jest zmienna, co związane jest z wpływem czynników genetycznych i środowi-
skowych. Niedobór cynku oraz obecność żelaza w korzeniach lędżwianu prowadzi do wzrostu zawartości neurotoksyn w nasionach.

Największą zawartości żelaza (116,91 mg/kg s.m.) stwierdzono na poletku bez herbicydów z pieleniem ręcznym. Natomiast na poletku, gdzie
stosowano herbicyd doglebowy sencor - wynosiła 123,96 mg/kg s.m. Najniższe wyniki uzyskano w nasionach lędżwianu hodowanego na poletku bez
herbicydów z odchwaszczaniem mechanicznym - 87,43 mg/kg s.m. oraz na poletku z afalonem - 89,10 mg/kg s.m.

Zawartość cynku była największa w nasionach gdzie stosowano bladex - 94,22 mg/kg s.m. Kontrola (bez stosowania herbicydów - od-
chwaszczanie mechaniczne) zawierała 83,67 mg/kg s.m. cynku. Jeszcze mniejszą zawartość tego pierwiastka stwierdzono w dwóch pozostałych
kontrolach (pielenie ręczne - bez herbicydów) - 74,68 i 78,43 mg/kg s.m.
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K-11
WPŁYW OSTREGO ZATRUCIA OŁOWIEM NA AKTYWNOŚĆ CNP-AZY FRAKCJI MIELINOWEJ MÓZGU SZCZURA.

Grzegorz Sulkowski. Beata Dąbrowska - Bouta, Urszula Rafałowska
Pracownia Patobiochemii OUN, Zakład Neurochemii, l-CMDiK PAN, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5.

CNP-aza (2'-3' nukleotydo 3'-fosfataza) jest enzymem katalizującym hydrolizę 2'-3' cyklonukleotydów do form 2'-monofosforanowych.
Enzym ten jest integralną częścią mieliny, uważany za marker mielinowy. Z literatury wiadomo, że CNP-aza odgrywa ważna rolę w syntezie białek
mielinowych i formowaniu się mieliny podczas rozwoju, a utrata jej aktywności enzymatycznej prowadzi do procesu demielinizacji i powoduje
neuropatie u zwierząt i ludzi. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że podczas toksycznego wpływu ołowiu in vivo na mielinę mózgów szczurzych
następują zaburzenia w strukturze mieliny. Postanowiono zatem zbadać czy zmiany te będą odzwierciedlone w aktywności CNP-azy. Aktywność CNP-
azy badano w modelu doświadczalnym imitującym ostre zatrucie ołowiem spotykane w zawodowym narażeniu pracowników oraz w przypadkowych
ostrych zatruciach.

W modelu ostrego zatrucia octan ołowiu był wstrzykiwany szczurom dootrzewnowo przez 5 kolejnych dni w dawce 15 mg / kg masy ciała.
Grupie zwierząt kontrolnych wstrzykiwano wodę destylowaną. Po zakończeniu hodowli izolowano frakcję mielinową z mózgów wg Nortona i Poduslo
(J. Neurochem. 1973, 21, 749). Aktywność CNP-azy oznaczano według zmodyfikowanej metody Tsukada (J. Neurochem.1967,14, 1167-1174).
Reakcję enzymatyczną prowadzono z substratem (cAMP) w temperaturze 37°C, zatrzymując reakcję poprzez chłodzenie. Substrat i produkt reakcji
rozdzielano metodą chromatografii cienkowarstwowej, lokalizując plamy tych związków w świetle UV.

Stwierdzono, że podczas ostrego zatrucia ołowiem in vivo aktywność CNP-azy zmiejsza się o około 15 % w stosunku do kontroli. Aktywność
ta jest zależna od stężenia białka mieliny, czasu inkubacji i stężenia substratu zgodnie z kinetyką Michaelisa-Menten. KM dla tego enzymu w warun-
kach kontrolnych wynosi 3,2 mM, a Vmax =20,8 p.mol / mg białka, natomiast w warunkach ostrego zatrucia odpowiada następującym wartościom:
KM = 5,0 mM, Vmax =20,0 umol / mg białka. Wydaje się, że ostre zatrucie ołowiem in vivo powoduje zmiejszenie powinowactwa i szybkości reakcji
CNP-azy, co może być jedną z przyczyn obserwowanych wcześniej zmian w budowie morfologicznej mieliny.

K-12
MONITOROWANIE DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI SZCZURÓW NA FLUOREK SODU PRZEZ POMIAR STĘŻENIA
FLUORKÓW W SUROWICY KRWI I W MOCZU.

Ewa Grucka-Mamczar1, Dorota Samujło2, Roman Tarnawski1, Ewa Birkner1, Renata Polaniak'
Katedra i Zakład Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach1

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie2

Wiadomo, że nadmierna ilość przyjmowanych fluorków prowadzi do ich depozycji w tkankach twardych i miękkich, ważne są jednak współ-
zależności między ilością fluorków, które ulegają odłożeniu w tkankach a ilością fluorków, które wydalane są z organizmu z moczem oraz ich aktual-
nym stężeniem w obiegu krwi.

Celem pracy, mimo licznych doniesień na ten temat, było ustalenie czy pomiar stężenia fluorków w surowicy krwi i w moczu jest jednakowo
dobrym wskaźnikiem do monitorowania długotrwałego narażenia zwierząt na fluorek sodu.

Badania przeprowadzono na 30 jednomiesięcznych szczurach, samcach, szczepu Wistar FL, którym przez okres 9 miesięcy podawano do
picia wodę wodociągową wzbogaconą fluorkami. Badane grupy zwierząt otrzymywały dawki jonu fluorkowego w ilości 10 ppm (5,26x104mol/l) i 30
ppm (1,58x103mol/l) w wodzie pitnej. Kontrolna grupa zwierząt piła wodę z kranu o zawartości 0,15 ppm P (7,9x1 O^mol/I). Bezpośrednio przed
zakończeniem eksperymentu wykonano dobową zbiórkę moczu, którą przeprowadzono w klatkach metabolicznych. W surowicy krwi i w moczu
szczurów oznaczono stężenia fluorków.
W grupie szczurów otrzymujących dawkę 10 ppm F stężenie fluorków wzrosło statystycznie znamiennie o 26% a w moczu o 84%. U szczurów
eksponowanych przez 9 miesięcy na dawkę 30 ppm P stężenie fluorków w surowicy krwi wzrosło statystycznie znamiennie o 9 1 % a w moczu o 83%.

Na podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować, że oznaczanie stężenia fluorków w surowicy krwi zwierząt jest lepszym
wskaźnikiem do monitorowania długotrwałego narażenia szczurów na fluorek sodu (proporcjonalna zależność P od dawki) niż badanie wydalania
fluorków z moczem, co nie zawsze jest jednoznaczne w publikacjach na ten temat.
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K-13
WPŁYW CHROMU NA BIOSYNTEZĘ RYBOFLAWINY U DROŻDŻY FLAWINOGENNYCH I NIEFLAWINOGENNYCH.

D. Fedorowicz1. L. Babiak1, H. Krzemińska2, P. Kaszycki2, H. Kotoczek2

1. Instytut Biochemii UAN im. O.Palladina.Oddział Regulacji Biosyntezy Niskocząsteczkowych Substancji, ul.Dragomanowa 14/16, 290005 Lwów,
l/kraina,
2. Zakład Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie, al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków.

Mechanizm toksycznego wpływu związków chromu na organizmy nie jest w pełni zbadadany, aczkolwiek istnieją doniesienia o toksycznym
i mutagennym działaniu chromu na bakterie i kultury tkanek zwierzęcych [1,2]. Wiadomo, że związki Cr 6 są o wiele bardziej toksyczne w porównaniu
do Cr3. Ostatnio wykazano, że ryboflawina w znacznym stopniu obniża tosyczność Crł6 [3,4].

W celu zbadania zależności biosyntezy ryboflawiny od obecności Cr 6 przeprowadzono badania na dwóch grupach drożdży:
- flawinogennych, tzn. takich, które w warunkach deficytu jonów żelaza wydzielają do medium hodowlanego witaminę B2 w ilości około
10 - 200 ng/ml: Torulopsis Candida, Schwanniomyces occidentalis, Pichia guillermondii 9052, L2 i 12, Debaryomyces klóeckeri, Candida guiliermon-
dii YKD Y2, Candida membranefaciens, Cryptococeus curvatus;
- nieflawinogennych, niezdolnych do nadprodukcji ryboflawiny (stężenia poniżej 1 ng/ml), stanowiących grupę kontrolną: Saccharomyces ellipso-
ideus, S.fragilis, S.carlsbergensis, Zygosaccharomyces marxianus, Kluyeromyces marxianus, Candida boidinii.

W badaniach stwierdzono:
a. w warunkach optymalnego stężenia Feł2 (tzn. braku stymulacji flawinogenezy) wykazano, że drożdże flawinogenne w obecności Cr 6 (ale nie Cr3)
w stężeniu 0.2-0.5 mM, syntezują ryboflawinę do stężeń 10-30-krotnie wyższych, niż przy braku Cr;
b. w obecności 2-4 mM Cr 3 i 0.2-1 mM Cr*6 występowało zahamowanie wzrostu kultur drożdży oraz zjawisko akumulacji chromu: w komórkach
szczepów flawinogennych: 0.2-0.6mg Cr/g suchej masy, a u nieflawinogennych: 1-2mg Cr/g suchej masy;
c. w przypadku flawinogennego szczepu P. guillermondi L2 stwierdzono, że w obecności 2 mM Cr 6 następował wzrost biosyntezy ryboflawiny przy
jednoczesnym dwukrotnym spadku stężenia żelaza w komórkach.

Wnioski:
- stymulacja syntezy ryboflawiny chromem wiąże się z 3-5-krotnym obniżeniem akumulacji Cr s w komórkach;
- sugeruje się, że stymulacja flawinogenezy przez Cr związana jest prawdopodobnie z obniżeniem poziomu żelaza w komórce.

Piśmiennictwo:
1. Lovley, D.R., Coates, J.D. Bioremediation of metal contamination. Current Opinion in Biotechnology 1997, 8: 285-289
2. Leonard, A., Lauwerys, R.R. Carcinogenicity and mutagenicity of chromium. Mutat.Res. 1980, 76: 227-239
3. Sugiyama, M., Ando, A., Nakao, K., Ueta, H., Hidaka, I , Ogura, R. Influence of vitamin B2 on formation of chromium (V), alakli-labile sites, and

lethality of sodium chromate (VI) in Chinese hamster V-79 cells. Cancer Res. 1989, 49: 6180-6184
4. Appenroth, D., Schulz, O., Winnefeld, K. Riboflavin can decrease the nephrotoxic effect of chromate in young and adult rats. Toxicol. Lett. 1996,

87: 47-52.

K-14
ZAWARTOŚĆ NEUROTOKSYNY p-ODAP W NASIONACH LĘDŹWIANU SIEWNEGO (LATHYRUS SATIVUS)

Renata Starczynowska1, Jerzy Truchliński1

'Zakład Biochemii i Toksykologii Akademii Rolniczej w Lublinie

W związku z rosnącym deficytem białka na świecie zwraca się uwagę na nasiona roślin strączkowych jako cenne źródła tego składnika. Dużo
prac poświęcono z jednej strony białku roślin strączkowych, z drugiej czynnikom antyżywieniowym, które występują w tych nasionach i ograniczają
dostępność białka i innych składników odżywczych. Do roślin budzących od dawna duże zainteresowanie antyżywieniowym działaniem należy lę-
dźwian siewny (Lathyrus sativus). Aby zmniejszyć zawartości lub wyeliminować czynniki antyżywieniowe, do których należy neurotoksyna p-ODAP
(kwas p-N-oxalyl-L-a-p-diaminopropionowy), poddaje się nasiona lędźwianu różnym zabiegom technologicznym: odłuszczaniu, autoklawowaniu,
ekstruzji, itd.

W celu określenia zawartości neurotoksyny p-ODAP oraz oceny skuteczności przeprowadzonych zabiegów jej eliminacji, nasiona lędźwianu
siewnego poddano zabiegowi ekstruzji przy wilgotności początkowej nasion 14; 18; 22; 26 i 30% oraz w trzech poziomach temperatur w ekstruderze
(A: 90/100/120/100 °C; B: 120/140/170/160 °C; C: 140/180/220/200 °C).

Badania wykonano na nasionach krajowej odmiany Lathyrus sativus o MTN 97,2. Nasiona rozdrabniano na rozdrabniaczu bijakowym,
stosując sita o średnicy 6 i 3 mm. Po 3 godzinach suszenia w temperaturze 105 °C surowiec nawilżano w mieszarce bębenowej do żądanej zawartości
wody i kondycjowano przez 12 godzin, proces ekstruzji przeprowadzano na dwuślimakowym ekstruderze typu S2-9/4.5. W doświadczeniu zastoso-
wano matrycę 3 x 6 mm o łącznym przekroju 84,78 mm2, przy obrotach ślimaka - 90 obr./min. Nasiona surowe przyjęto jako próbę kontrolną. W
uzyskanych próbach oraz w nasionach surowych oznaczono poziom neurotoksyny p-ODAP, stosując adaptację metody opracowanej przez ACRS
(Kanadyjski Ośrodek Rozwoju Rolnictwa).

Poziom ODAP w ekstrudowanych nasionach lędźwianu siewnego zawarty był w granicach 52,83 - 74,36 ng/g, zaś w surowych nasionach -
89,50 ug/g. Wraz ze wzrostem wilgotności rozdrobnionych nasion przed ekstruzją nastąpił spadek ilości ODAP z 66,03 ng/g przy 14% wody do
52,83 ug/g przy wilgotności 22%. Przy początkowej zawartości wody w nasionach 26% koncentracja była identyczna jak przy wilgotności 14%.
Natomiast nasiona o wilgotności początkowej 30% zawierały najwięcej ODAP (71,11 ng/g), co najprawdopodobniej spowodowane było ochronnym
działaniem wody. Spośród trzech wariantów temperatur najmniej ODAP zawierał wariant „B" (58,51 ng/g). Największy spadek poziomu ODAP - o
4 1 % nastąpił w ekstruderatach o wilgotności początkowej 22%, a spośród trzech rozpatrywanych wariantów rozkładu temperatur - zmniejszyła się
zawartość tego związku o 35% w wariancie „B".

Koncentracja ODAP w nasionach lędźwianu siewnego zarówno w odmianach krajowych, jak i zagranicznych jest bardzo zróżnicowana i
zależy ona od odmiany rośliny. Koncentracja tego związku w badanych nasionach mieściła się w zakresie wartości podawanych przez dostępną
literaturę, ale jednocześnie była znacznie niższa od górnej granicy poziomu ODAP.

We wszystkich badanych ekstruderatach z lędźwianu siewnego stwierdzono istotne zmniejszenie poziomu neurotoksyny w porównaniu z jej
zawartością w nasionach surowych.
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K-15
ZANIECZYSZCZENIE CIEKÓW WODNYCH OKOLIC SIEDLEC ZWIĄZKAMI FENOLOWYMI

Robert Krzyżanowski. Bogumił Leszczyński
Zakład Biochemii, Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach

Związki fenolowe są zaliczane do najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń występujących w ciekach wodnych. Wysoki stopień toksycz-
ności tych substancji wynika z dużej łatwości tworzenia wiązań wodorowych z białkami. W rezultacie, są one silnymi inhibitorami licznych enzymów.
Źródła zanieczyszczeń cieków wodnych związkami fenolowymi mogą być wielorakie. Do najbardziej znanych należy zaliczyć: przemysł, rolnictwo,
środki ochrony roślin, glebę i pozostałości roślin oraz ścieki komunalne. Celem niniejszej pracy było określenie zawartości związków fenolowych w
różnych ciekach wodnych zlokalizowanych w okolicach Siedlec.

Do badań wybrano następujące obiekty: rzekę Liwiec oraz jej dopływy Muchawkę i Helenkę, rów „Strzała" zawierający ścieki komunalne i
przemysłowe, zalew rekreacyjny „Muchawka" oraz dwa stawy: zarybiony i niezagospodarowany. Na wybranych obiektach wyznaczono stanowiska
pomiarowe, z których pobierano próbki do analiz w odstępach dwutygodniowych. Przed przystąpieniem do oceny zanieczyszczenia badanych
cieków wszystkie próby przesączono. Zawartość związków fenolowych w badanych próbach określono metoda Singh'a i wsp. [1J.

W wyniku przeprowadzonych oznaczeń stwierdzono, że wszystkie badane cieki wodne zawierały związki fenolowe. Najwyższą zawartość
związków fenolowych stwierdzono w rowie zawierającym ścieki komunalne i przemysłowe, a najniższą w zalewie i stawie zarybionym. W punkcie
pomiarowym ścieków komunalnych i przemysłowych zlokalizowanym przed oczyszczalnią ścieków stężenie związków fenolowych było 6-krotnie
wyższe w porównaniu do ścieków oczyszczonych. Poziom związków fenolowych w rzece Liwiec był bardzo zróżnicowany. Obserwowano wyraźny
wpływ badanych dopływów oraz rowu ściekowego na zawartość tych substancji w rzece.

Wyniki przeprowadzonych obserwacji wskazują na występowanie zagrożenia związkami fenolowymi w badanych ciekach wodnych. Oczysz-
czalnia w znaczącym stopniu obniża stężenie tych substancji w ściekach komunalnych i przemysłowych, jednak nie eliminuje ich całkowicie. Dlatego
należy rozważyć możliwości dalszej neutralizacji związków fenolowych w badanych ciekach wodnych metodami biochemicznymi.

[1] Singh, M., Singh, S.S., Sanwal G.G. 1978. Indian J. Exp. Biol., 16, 712-714.

K-16
Eh, A LOS AZOTANÓW NA POLACH IRYGOWANYCH ŚCIEKAMI MIEJSKIMI.

Magdalena Pasztelan', Zofia Stępniewska1, Witold Stępniewski12. ~
1 Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Doświadczalna 4, 20-290 Lublin.
2 Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Nadbystrzycka 40.

Badania obejmowały przemiany azotanów na tle warunków oksydoredukcyjnych gleb torfowo-murszowych (Eutric Histosol) irygowanych
ściekami miejskimi po drugim stopniu oczyszczania.

Pole eksperymentalne zlokalizowane w dolinie rzeki Bystrzyca, w okolicach Lublina, o powierzchni ok. 8 hektarów podzielone zostało na
bloki doświadczalne. Każdy z bloków podzielony został na 3 kwatery: a- kontrolną, b- zalewaną pojedynczą dawką ścieków, c- zalewaną dawką
podwójną. Eksperyment prowadzony był na kwaterach doświadczalnych obsadzonych mieszanką specjalnie dobranych gatunków traw (Alopecurus
pratensis, Phalaris arundinacea, Festuca pratensis). Bloki b i c zalewane były jednorazowo w dwóch dawkach 60mm i 120mm odpowiednio.

Badania obejmowały zawartość jonów N03\ N02", NH4

ł w roztworach glebowych pobranych przez sączki ceramiczne na głębokościach 10,
30 ,50,70,100cm w profilu glebowym w czasie przemieszczania się frontu zwilżania, przy użyciu analizatora FIAstar 5010 firmy Tecator oraz analizę
gazów wydzielanych na poszczególnych głębokościach i emitowanych z powierzchni gleby. Skład powietrza glebowego oznaczano chromatograficz-
nie na zawartość N20 przy użyciu chromatografu gazowego Shimadzu GC-14A i GC-14B. Irygacja ściekami o zawartości (16,5 mg/dm3) NO3'
i (4,98 mg/ dm3) NH4

ł dla pojedynczej dawki zalewu spowodowała po 4 dniach zmniejszenie ilości NO3" do 4 mg/dm3 na gł. 30cm, a wzrost form N02'
i NH4

ł odpowiednio do 80 mg/ dm3 i ok. 12 mg/ dm3 na gł. poniżej 30cm. Przy podwójnej dawce ścieków zawartości N02' i NH/ zbliżały się
odpowiednio do wartości 100 mg/ dm3 i 15 mg/dm3.

Równocześnie oznaczano w glebie na tych samych głębokościach potencjał oksydoredukcyjny wobec elektrody kalomelowej, przenośnym
aparatem lonalyzer 404 firmy Orion, dzięki na stałe umieszczonym tam elektrodom platynowym. Stan oksydoredukcyjny był podstawową cechą
charakteryzującą stan natlenienia gleby podczas całego cyklu wegetacyjnego. Irygacja ściekami spowodowała okresowy spadek potencjału redoks
podczas całego cyklu zalewowego w całym profilu glebowym z początkowego poziomu 500-600mV aż do ok. -200mV na głębokości 70cm.

Przedstawiono poziom oznaczanych form azotu w funkcji potencjału redoks dla poszczególnych głębokości testowanych profili.
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K-17
ZMIANY KINETYKI PRZYROSTU BIOMASY W SYNCHRONICZNEJ HODOWLI CHLORELLA VULGARIS W ANALIZIE
WPŁYWU POWODZI NA JAKOŚĆ WÓD DOPŁYWAJĄCYCH DO ZBIORNIKA GOCZAŁKOWICKIEGO

Czaplicka-Kotas A.,1 Lodowska J.,2 Wilczok A.,2 Cwalina B.,2 Ślusarczyk Z.1

1 Zakład Podstaw i Systemów Ochrony Środowiska, Politechnika Krakowska, Kraków
2 Katedra Biochemii i Biofizyki ŚAM, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

Jednym z biotestów zalecanych przez Organizację Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju (OECD) do określenia stopnia skażenia wód sub-
stancjami chemicznymi mogą być hodowle jednokomórkowych zielonych glonów, m.in. z gatunku Chlorella vulgaris [1], Badania wg „Wytycznych"
OECD prowadzi się z wykorzystaniem hodowli stacjonarnych. Wyniki badań prowadzonych w Katedrze Biochemii i Biofizyki ŚAM wykazały, że
synchroniczna hodowla Chlorella vulgaris lepiej odzwierciedla zmiany zachodzące w środowisku ich wzrostu [2,3],

Modelem biologicznym, wykorzystanym w prezentowanych badaniach, była synchroniczna hodowla zielenic Chlorella vulgaris (Beijerinck
1890, szczep A8). Hodowlę tę prowadzono w kilku wariantach pożywek: w standardowej pożywce mineralnej Lorenzena przygotowanej na bazie
wody destylowanej (hodowla kontrolna) lub w pożywkach stanowiących jej modyfikacje, przygotowanych na bazie wód pochodzących z Zalewu
Goczałkowickiego (z 7 stałych punktów poboru) oraz z różnych cieków dopływających do Zalewu (z rowu melioracyjnego k/Wisły Małej, potoku
wpływającego do Zalewu, rzeki Wisły przed zbiornikiem i poniżej zapory, przepompowni w Strumieniu i Zarzeczu, rzeczki Bajerki). Próbki wód
pobierano co miesiąc w okresie od maja do października 1997 r. Hodowlę prowadzono w warunkach standardowych w temp. 30°C, stosując zmienne
oświetlenie (faza jasna -10 h, 15000 lux; faza ciemna -14 h, w ciemności), przy ciągłym barbotażu powietrzem (w fazie jasnej stosowano dodatek
2% CO2). Jeden cykl hodowli populacji glonów Chlorella vulgaris odpowiadał jednemu cyklowi życiowemu komórki w układzie synchronicznym.
Rozwój komórek od etapu aplanospor do etapu glonu macierzystego przebiegał w ciągu 10 h fazy jasnej, a równoczesny podział wszystkich komórek
następował na początku fazy ciemnej, zapewniając całkowitą synchronizację hodowli.

Aktywność biologiczną komórek w hodowli Chlorella vulgaris oceniano na podstawie pomiarów absorbancji (przy długości fali ^=680 nm;
spektrofotometr Hewlett Packard 8452A) dokonywanych w kolejnych godzinach fazy jasnej [2], w przeliczeniu na 106 komórek (liczbę komórek
oznaczano w komorze Burkera).

Stwierdzono, że wzrost biomasy glonów Chlorella vulgaris w hodowli synchronicznej wykazywał kinetykę sigmoidalną. Zarówno hodowle
kontrolne prowadzone w mineralnej pożywce Lorenzena, jak i hodowle prowadzone w środowisku badanych wód pobranych przed powodzią (przed
lipcem 1997) charakteryzowały się krótką fazą przystosowawczą. Faza ta uległa znacznemu wydłużeniu podczas hodowli badanych glonów w pożyw-
kach przygotowanych na bazie wód pobranych po powodzi. Jednocześnie skróceniu uległa faza intensywnego przyrostu biomasy. Efektom tym nie
towarzyszyło zmniejszenie się wartości współczynnika podziału komórek badanych glonów.

1. Wytyczne OECD do badań substancji chemicznych, T.1. Wytyczna 201: Glony, badanie hamowania wzrostu. 1984, pp. 1-14
2. Mazurek U. Charakterystyka morfometryczna cyklu życiowego komórek glonów Chlorella i/u/garis(Beijerinck 1890) w hodowli synchronicznej.
Praca doktorska, ŚAM, 1986
3. Wilczok A., Mazurek U. The role of water in size and shape characteristics of newly formed aplanospores of Chlorella vulgaris, Stud. Biophys.,
1987: 122,237-248
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K-18
FOSFOR ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ORAZ AKTYWNOŚĆ FOSFATAZY W WYBRANYCH GLEBACH WYSOCZYZNY
KUJAWSKIEJ W OKRESIE ZIMOWYM

Jan Koper. Anna Piotrowska
Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy, ATR Bydgoszcz

Intensywność przemian fosforu związków organicznych zależy głównie od uwarunkowań genetycznych mikroorganizmów. Ponadto na
proces mineralizacji tych związków ma wpływ wiele czynników fizycznych i chemicznych środowiska glebowego. Jednym z tych czynników jest
sezonowa zmiana temperatury gleby i powietrza.

Z badań enzymologii wynika, że najwyższa aktywność enzymów występuje latem oraz na początku jesieni, natomiast minimalna przypada
na miesiące zimowe. Optymalna temperatura dla enzymów hydrolitycznych mieści się w granicach od 15 do 23 °C. Nie potwierdzają tego faktu
badania nad aktywnością fosfatazową gleb arktycznych, gdzie stwierdzono zmiany aktywności jeszcze w temperaturze -20 °C.

Celem badań było sprawdzenie poziomu aktywności fosfatazowej gleby na tle zawartości fosforu organicznego w okresie niskich temperatur
w regionie Kujaw. Próbki czarnych ziem zbrunatniałych i właściwych pobierano z poziomu omopróchnicznego w okresie od listopada do marca.
Aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalicznej oznaczano metodą Tabatabai - Bremnera. Fosfor związków organicznych wyliczono z zawartości fosforu
ogółem i fosforu mineralnego.

Aktywność fosfatazy alkalicznej była wyższa od aktywności fosfatazy kwaśnej. W całym okresie badart mieściła się ona w przedziale
118-282 ngPNPg'h1; podczas gdy aktywność fosfatazy kwaśnej zawierała się w granicach 94-141 ngPNPg'lr'. Najwyższą aktywność (282 ngPNPg'
1h~1) odnotowano w próbkach czarnych ziem właściwych pobranych w styczniu a najniższą w próbkach pobranych w listopadzie, średnio
95,4 ngPNPg'h1. Podobnie dla czarnych ziem zbrunatniałych niższe wartości tego enzymu odnotowano w próbkach pobranych na początku okresu
badań. Wystąpiły znaczne wahania poziomu aktywności nawet do 35% jak miało to miejsce w próbkach pobranych w lutym i marcu.

Aktywność fosfatazy kwaśnej była zwykle wyższa w próbkach czarnych ziem właściwych w porównaniu do aktywności czarnych ziem
zbrunatniałych. Próbki pobrane wcześniej miały niższą aktywność niż pobrane w okresie od lutego do marca. Najwyraźniej taka tendencja wystąpiła
w próbkach pobranych w marcu, gdzie aktywność osiągnęła 49% wzrost w stosunku do próbek gleby pobranych w listopadzie.

Fosfor związków organicznych gromadził się w znaczniejszych ilościach w czarnych ziemiach zbrunatniałych (18,2-21,6mgP100g1) w sto-
sunku do czarnych ziem właściwych (11,8-16,3mgP100g1). W obu badanych czarnych ziemiach odnotowano niewielki wzrost zawartości fosforu
związków organicznych na przełomie grudnia i stycznia, w stosunku do gleb pobranych w listopadzie. W styczniu wystąpiło najwyższe nagromadze-
nie się tej frakcji fosforu, przy największym odnotowanym spadku aktywności fosfatazy kwaśnej. Zawartość fosforu związków organicznych była
podwyższona w stosunku do ilości jaką oznaczono we wcześniejszych badaniach prowadzonych wiosną i latem. Natomiast w stosunku do tych
badań aktywności enzymów były nieco obniżone. Taki układ wyników świadczyć może o zmniejszonej mineralizacji fosforu związków organicznych w
okresie niskich temperatur.
Analiza korelacji wykazała istotną zależność pomiędzy zawartością fosforu związków organicznych a aktywnością fosfatazową gleby. Przykładowo dla
próbek czarnych ziem właściwych pobranych w listopadzie i grudniu współczynnik korelacji między fosfatazą związków organicznych a fosfatazą
kwaśną mieścił się w granicach r=0,59*-0,61*. Nieco niższe wartości tego współczynnika obliczono dla zależności miedzy fosforem organicznym a
fosfatazą alkaliczną, z wyjątkiem próbek glebowych pobranych w listopadzie (r=0,88).
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K-19
AKTYWNOŚĆ UREAZY A ZAWARTOŚĆ AZOTU OGÓŁEM W GLEBACH UPRAWNYCH REGIONU KUJAW W OKRESIE
JESIENNO-ZIMOWYM

Anna Piotrowska. Jan Koper
Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy, ATR Bydgoszcz

W związku z dużym zainteresowaniem problemem żyzności gleby, prowadzone są liczne badania mające na celu określenia wskaźników
charakteryzujących biologiczną aktywność gleby. Poza ustaleniem ilości drobnoustrojów czy intensywności oddychania gleby, uważa się że ważnym
wskaźnikiem żyzności może być jej aktywność enzymatyczna. Jest wiele czynników chemiczno-fizycznych wpływających na aktywność ureazy. Zmien-
ność aktywności ureazy może być wywołana ilością substancji organicznej w glebie, jak również intensywnością jej rozkładu. Ten proces jest związa-
ny z temperaturą roztworu glebowego. Optymalna temperatura dla enzymów hydrolitycznych przypada na miesiące letnie. Jednakże wiadomo, że
gleby arktyczne charakteryzują się znaczną aktywnością ureazy, co związane jest z łączeniem się białka enzymatycznego z koloidami kompleksu
ilastego i próchnicznego.

Celem badań było określenie poziomu aktywności ureazy i zawartości azotu ogółem w czarnych ziemiach właściwych i zbrunatniałych w
okresie niskich temperatur (od -0,8 do +3,8°C). Próbki pobierano z poziomu Ap warstwy 5-15cm. Aktywność ureazy oznaczano metodą Zwiagince-
wa. Azot ogółem po mineralizacji gleby metodą destylacyjną za pomocą aparatu Biichi. Zawartość azotu ogółem mieściła się w zakresie 0,113-0,154
mgN100g1 gleby, dla czarnych ziem zbrunatniałych; 0,070-0,108 mgNIOOg1 gleby, dla czarnych ziem właściwych oraz 0,080-0,098 mgN100g1 dla
gleby brunatnej właściwej. W badanych czarnych ziemiach zbrunatniałych nastąpił spadek zawartości azotu, średnio około 25%, w próbkach gleb
pobranych od stycznia do marca, w stosunku do próbek gleby pobranych od listopada do grudnia. Ten najwyższy wzrost dotyczy próbek z grudnia,
gdzie ilość azotu ogółem wynosiła średnio 154 mgNIOOg1, dla ośmiu badanych gleb tego podtypu. W czarnych ziemiach właściwych i glebie
brunatnej typowej ilość azotu ogółem nie ulegała większym odchyleniom od średniej dla całego okresu badań. Aktywność ureazy wynosiła: dla
czarnych ziem zbrunatniałych 2,59-3,43mgNH310gl24lr1; dla czarnych ziem właściwych 2,18-3,15 mgNH310g~124rr1 oraz dla gleby brunatnej wła-
ściwej 2,20-3,30 mgNH310g124h l. Jednakże należy podkreślić, że najwyższą aktywność ureazy określono w próbkach czarnych ziem zbrunatniałych
pobranych w listopadzie(3,43mgNH310g'124h1). W stosunku do tej wartości odnotowano 26% spadek aktywności w próbkach pobranych w marcu.
Czarne ziemie właściwe również charakteryzowały się największą aktywnością w próbkach pobranych w listopadzie. Natomiast dla próbek pobranych

• w marcu zanotowano 1 1 % spadek aktywności enzymu, zaś temperatura obniżyła się o1°C.
Gleba brunatna właściwa charakteryzowała się mniejszą zmiennością enzymatyczną w badanym okresie. Najwyższą aktywność

3,30mgNH310g-'24h' zanotowano w próbkach pobranych w styczniu, chociaż w tym okresie panowała najniższa temperatura: -0,4 °C . Spadek
temperatury w styczniu przyczynił się do spadku aktywności ureazy glebowej i wynosił 33%, dla próbek pobranych w lutym (temp.1,9 °C), w
porównaniu do gleb o najwyższej aktywności. W stosunku do wcześniejszych wyników badań tych gleb w okresie od maja do października, gdzie
najwyższą aktywność uzyskano w sierpniu to aktywności w okresie niskich temperatur są niższe od 10-30%. Na ogół aktywność ureazy była istotnie
skorelowana z zawartością azotu ogółem. Współczynnik korelacji dla gleb pobranych w listopadzie wynosił r=0,85*. W terminie tym aktywność
ureazy była również skorelowana z zawartością węgla organicznego (r=0,86; p=0,05). Sezonowe badania stopnia mineralizacji azotu w glebie może
mieć znaczenie w poznaniu całokształtu zachodzących procesów enzymatycznych.
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K-20
AKTYWNOŚĆ RODANAZY NA TLE ZAWARTOŚCI WĘGLA, AZOTU I SIARKI W CZARNYCH ZIEMIACH REGIONU KUJAW
W SEZONIE OBNIŻONEJ TEMPERATURY GLEBY

Jan Koper, Anetta Siwik
Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy, ATR Bydgoszcz

W procesach biochemicznych przemian związków organicznych w glebie uczestniczą różnorodne enzymy. Jednym z nich jest rodanaza.
Transferaza ta bierze udział w przenoszeniu siarki jako sulfotransferaza: tiosiarczan - cyjanek. Reakcja ta stanowi znaczące ogniwo w obiegu tego
pierwiastka, który podobnie jak azot, jest niezbędnym składnikiem organizmów żywych. Rodanaza jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie, jej
występowanie odnotowano zarówno w mikroorganizmach (Thiobacillus, Thiocyanoxidans), jak i w liściach oraz korzeniach roślin. Pomimo upływu
ponad 60 lat'od odkrycia rodanazy w dalszym ciągu w literaturze polskiej jest nadal niewiele prac dotyczących rodanazy glebowej.

Celem naszych badań było określenie aktywności rodanazy oraz zawartości C, N i S w okresie obniżonej temperatury gleby i powietrza.
Próbki pobierano z głębokości 5 -15 cm dla ośmiu czarnych ziem zbrunatniałych i sześciu właściwych różnych miejscowości Kujaw. Zawartość
węgla organicznego oznaczano metodą Tiurina, azot ogółem oddestylowano za pomocą aparatu Biichi, po mineralizacji ekstraktów kwaśnych, siarkę
ogółem metodą nefelometyczną po mineralizacji gleby na sucho. Aktywność rodanazy oznaczono metodą Tabatabai - Bremnera.

Zawartość węgla organicznego w czarnych ziemiach zbrunatniałych mieściła się w zakresie 1,39-1,55%, natomiast dla czarnych ziem
właściwych zakres ten wynosił 1,42 -1,67%. Najniższe zawartości węgla stwierdzono w marcu dla obu podtypów gleb. Ilość azotu ogółem była
wyższa w czarnych ziemiach zbrunatniałych (0,113-0,15mgN 100g~1) gleby, niż w czarnych ziemiach właściwych (0,087 -0,090mgN 100g"1 gleby).
Zawartości nieco wyższe odnotowano w próbkach z listopada i grudnia w porównaniu do pobranych w styczniu i lutym. Siarka ogółem nagromadzała
się w większych ilościach w czarnych ziemiach właściwych w porównaniu do ilości jakie oznaczono w czarnych ziemiach zbrunatniałych. W obu
podtypach gleb, nieco większą kumulację tego pierwiastka stwierdzono w próbkach pobranych w listopadzie i grudniu. Najwyższe stężenie 0,047%
siarki organicznej stwierdzono w próbkach czarnych ziem właściwych, pobranych w listopadzie w miejscowości Płowce. Zarówno czarne ziemie
zbrunatniałe, jak i właściwe, charakteryzowały się podobną zawartością badanych mikroskładników, do tych jakie odnotowano we wcześniejszych
badaniach tych gleb w okresie wiosenno -letnim. Jednakże zawartości siarki ogółem była niekiedy nieznacznie większa, dotyczy to głównie próbek
pobranych w listopadzie i grudniu. Aktywność rodanazy w czarnych ziemiach zbrunatniałych była nieznacznie wyższa (14 - 29nM SCN' 100g%1), od
tej jaką oznaczono w czarnych ziemiach właściwych (13 - 21nM SCN- 100g-1h').

Nieznacznie wyższe zawartości uzyskano dla aktywności oznaczanej w próbkach pobranych w listopadzie i grudniu dla obu podtypów gleb.
Dla próbek pobranych w marcu, w obu przypadkach, wystąpiło nieznaczne obniżenie się aktywności enzymu. Największy spadek (48%), stwierdzono
w próbkach czarnej ziemi zbrunatniałej pobranej z miejscowości Borkowo w marcu, w stosunku do próbek pobranych w grudniu. Aktywność rodana-
zy była istotnie skorelowana z zawartością azot ogółem i węgla organicznego (r=0,64* - 0,83*. Najwyższą korelację stwierdzono obu podtypów gleb
pobranych w listopadzie (r=1,0*). Dla tych próbek gleb stwierdzono również najwyższą korelację pomiędzy zawartością węgla i azotu (r=1,0*). Dla
gleb z pozostałych terminów nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy zawartością obu biopierwiastków. Aktywność rodanzay w czarnych zie-
miach właściwych była istotnie skorelowana z zawartością siarki ogółem, jednakże przy niezbyt wysokich wartościach współczynników korelacji
(r=0,48 -0,72; p=0,05). Tylko w dwóch przypadkach dla gleby pobranej w styczniu i listopadzie współczynnik ten wynosił r =0,085*.
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K-21
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ SELENU I SIARKI W GLEBACH I ROŚLINACH WYBRANYCH LUCERNISK

Katarzyna Borowska
Zakład Biochemii, Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz

Selen podobnie jak siarka jest pierwiastkiem niezbędnym dla roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Wykazuje on silne tendencje sulfofilne. U
roślin selen zostaje wbudowany do białek poprzez aminokwasy siarkowe, gdzie podstawia się w miejsce siarki, a jego metabolizm jest w dużym
stopniu zbliżony do przemian siarki. Celem przeprowadzonych badań było określenie współzależności pomiędzy zawartością selenu i siarki ogółem w
czarnych ziemiach oraz liściach, łodygach i korzeniach lucerny siewnej {Medicago sativa).

Próbki glebowe i roślinne zostały pobrane przed kwitnieniem lucerny w pierwszym roku użytkowania plantacji założonych na glebach
czamoziemnych kompleksu czarnych ziem właściwych i zbrunatniałych w Strzemkowie, Wierzchosławicach i Osięcinach. Zawartość selenu ogółem
w próbkach gleb i roślin oznaczono metodą Watkinsona z 2,3-diaminonaftalenem przy użyciu spektrofluorymetru F-2000 firmy Hitachi. Zawartość
siarki ogółem oznaczono metodą nefelometryczną. Dla oznaczenia podstawowych właściwości gleb zastosowano metody powszechnie stosowane w
gleboznawstwie.

Badane czarne ziemie należą do gleb o odczynie obojętnym (pH w H20 w zakresie 6,7-7,9) i charakteryzują się średnią zawartością substancji
organicznej 2,1% (1,48-2,64%). Zawartość selenu ogółem w badanych glebach występowała w zakresie 0,090-0,330 mg k g 1 (średnio 0,144 mg
kg1) i w poziomie próchnicznym była skorelowna z zawartością frakcji koloidalnej (0,49*) oraz z zawartością próchnicy (0,47*). Porównanie zawar-
tości selenu ogółem badanych gleb z danymi uzyskanymi dla gleb uprawnych przez innych autorów wskazuje na to, że badane czarne ziemie są
glebami deficytowymi pod względem zawartości tego pierwiastka.
Zawartość siarki ogółem w analizowanych czarnych ziemiach mieściła się w zakresie 0,027-0,048% (średnio 0,036%) i była prawie dwukrotnie
wyższa w porównaniu do zawartości siarki ogółem oznaczonej we wcześniejszych badaniach w glebach płowych typowych.

Zawartość selenu w badanych częściach lucerny siewnej (Medicago sativa) uszeregować można w następujący sposób : liście (średnio
0,095 mg kg1) > łodyga (średnio 0,058 mg kg1) > korzeń (średnio 0,038 mg kg1). Podobne rozmieszczenie zawartości selenu uzyskano we
wcześniejszych badaniach w roślinach zebranych z plantacji lucernianych założonych na glebach płowych. Najwyższą natomiast zawartość siarki
ogółem stwierdzono w liściach (średnio 0,383%) oraz korzeniach (średnio 0,351%) lucerny, podczas gdy w łodygach średnia zawartość siarki
ogółem wynosiła 0,254%. Uzyskane dane dotyczące zawartości siarki ogółem w roślinach mieszczą się w przedziale od 0,02 do 1,5% uznany jako
przeciętny dla roślin.

W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono istotne korelacje pomiędzy zawartością selenu i siarki ogółem w roślinach
lucerny (średnio dla badanych części roślin) (0,62*, p<0,05); pomiędzy zawartością selenu ogółem w liściach lucerny a zawartością siarki ogółem
(średnio dla badanych części roślin) (0,53*, p<0,05) oraz pomiędzy zawartością siarki ogółem w badanych czarnych ziemiach i liściach lucerny
(0,51*, p<0,05).

Wielu autorów uważa, że zwiększona zawartość siarki w glebie obniża dostępność selenu dla roślin. Zjawisko to może mieć niekorzystny
wpływ na wartość paszową roślin z gleb nawożonych gfpsem lub innymi związkami siarki.

K-22
ZMIANA ZAWARTOŚCI CHLOROFILU CAŁKOWITEGO ORAZ AKTYWNOŚCI KATALAZY I PEROKSYDAZY W LIŚCIACH
PORA POD WPŁYWEM NAWOŻENIA MINERALNEGO AZOTEM, FOSFOREM I POTASEM

Barbara Herman, Robert Biczak, Eugeniusz Gurgul
Zakład Biochemii, WSP w Częstochowie

Zmiany zawartości chlorofilu w roślinach obejmują początkowo wzrost jego syntezy, stały poziom w okresie pełnej dojrzałości oraz spadek
pod koniec wegetacji, co traktowane jest jako symptom starzenia się rośliny. Sugeruje się, że możliwe jest przedłużenie okresu wegetacji roślin m.in.
poprzez właściwe odżywianie mineralne azotem, fosforem i potasem. Innymi, godnymi zaufania wskaźnikami starzenia się roślin są zmiany aktywno-
ści katalazy i peroksydazy. Z wiekiem fizjologicznym roślin aktywność katalazy ulega obniżeniu podczas gdy aktywność peroksydazy rośnie.

W latach 1994-1996 przeprowadzono cztery doświadczenia wazonowe z porem odmiany „Alaska". Wyjściowy poziom zasobności podłoża,
przy którym uprawiano rośliny w obiekcie kontrolnym wynosił: 12 mg N, 52 mg P2O6 i 60 mg K2O/kg gleby. Dawki jednostronnych nawożeń azotem,
fosforem i potasem oraz pełnego nawożenia NPK wynosiły:

w doświadczeniu I - 20, 50, 75,1Q0 i 150 mg N/kg gleby;
w doświadczeniu II - 20, 50, 75 i 100 mg P205/kg gleby;

• w doświadczeniu III - 30, 75,100 i 150 mg K,O/kg gleby;
w doświadczeniu IV - 70,175, 250 i 350 mg (N+P2O5+H^O - w stosunku 2:2:3)/kg gleby.

Sumaryczną zawartość chlorofilu oznaczono spektrofotometrycznie, aktywność peroksydazy z o-dianizydyną jako H-donor, a aktywność katalazy
poprzez ilość rozłożonego H2OZ.

Będące przedmiotem badań nawożenie mineralne azotem, fosforem i potasem istotnie wpłynęło na zawartość chlorofilu całkowitego w
liściach pora. Najbardziej stymulujące dla syntezy chlorofilu okazało się jednostronne nawożenie azotem, które spowodowało średnio około 19%
wzrost poziomu tego barwnika w odniesieniu do próbek kontrolnych. Znaczny wzrost zawartości chlorofilu w liściach pora wystąpił także pod
wpływem wszystkich zastosowanych dawek łącznego wzbogacenia podłoża w NPK, przy czym optymalną okazała się dawka trzecia N75P75K100, przy
której stwierdzono około 20% zwiększenie poziomu barwnika. W przypadku jednostronnego nawożenia fosforem jedynie niższe dawki stymulująco
działały na syntezę chlorofilu, natomiast niekorzystnym okazało się nawożenie potasem, które prowadziło do obniżenia sumarycznej zawartości
chlorofilu w liściach pora. Zwiększanie zasobności gleby w azot, fosfor i potas, zarówno jednostronne jak i łączne, stymulująco oddziaływało na
aktywność peroksydazy w liściach pora. Obserwowane wzrosty aktywności peroksydazy były tym większe im wyższe były dawki nawożenia mineral-
nego. Największe zmiany aktywności peroksydazy wystąpiły przy łącznym nawożeniu NPK, które podnosiło aktywność tego enzymu średnio o 26%
w odniesieniu do kontroli. Spośród zastosowanych nawożeń najbardziej stymulująco na aktywność katalazy w liściach pora oddziaływało odżywianie
roślin azotem, które powodowało średnio 2 1 % wzrost aktywności tego enzymu w porównaniu do kontroli, przy czym najwyższą aktywność katalazy
stwierdzono w roślinach nawożonych średnią dawką -150 mg N/kg gleby. W przypadku pozostałych rodzajów nawożeń wzrost aktywności katalazy
zaznaczył się jedynie przy niższych dawkach, wysokie poziomy nawożeń P, K i NPK prowadziły do spadku aktywności katalazy poniżej kontroli.

Zastosowane nawożenie mineralne azotem, fosforem i potasem w znacznym stopniu wpłynęło na zawartość chlorofilu oraz aktywności
katalazy i peroksydazy w liściach pora. Stymulowanie aktywności peroksydazy i katalazy z jednoczesnym wzrostem sumarycznej zawartości chloro-
filu w liściach pora, zwłaszcza pod wpływem nawożenia azotem i łącznego stosowania NPK, może sugerować o przedłużeniu okresu wegetacji tego
warzywa.



SESJA K ELEMENTY BIOCHEMII W OCHRONIE ŚRODOWISKA 191_

K-23
WARTOŚĆ ODŻYWCZA PORA A NAWOŻENIE MINERALNE AZOTEM, FOSFOREM I POTASEM

Robert Biczak, Barbara Herman, Eugeniusz Gurgul
Zakład Biochemii, WSP w Częstochowie

Por ma specyficzny smak i zapach, dlatego też używany jest przede wszystkim jako roślina przyprawowa, a ostatnio coraz częściej użytko-
wany jest także jako warzywo. Świeża masa pora zawiera 2-3% białka surowego, 0,3-0,4% surowego tłuszczu, 5% węglowodanów, 60 mg% wapnia,
30 mg% fosforu, a ponadto znaczne ilości witamin z grupy B oraz kwas askorbinowy. Powszechnie stosowanie nawozów mineralnych w celu
zwiększenia plonów może przyczynić się do obniżenia wartości odżywczej roślin uprawnych, dlatego też istnieje konieczność prowadzenia badań w
tym zakresie.

W latach 1994-1996 przeprowadzono cztery doświadczenia wazonowe z porem odmiany „Alaska". Wyjściowy poziom zasobności podłoża,
przy którym uprawiano rośliny w obiekcie kontrolnym wynosił: 12 mg N, 52 mg P2O5 i 60 mg K2O/kg gleby. Dawki jednostronnych nawożeń azotem,
fosforem i potasem oraz pełnego nawożenia NPK wynosiły:

w doświadczeniu I - 20, 50, 75,100 i 150 mg N/kg gleby;
w doświadczeniu II - 20, 50, 75 i 100 mg P205/kg gleby;
w doświadczeniu III - 30, 75,100 i 150 mg I^O/kg gleby;
w doświadczeniu IV - 70,175, 250 i 350 mg (N+P2O5+K2O - w stosunku 2:2:3)/kg gleby.

Poziom kwasu askorbinowego oznaczono metodą Tillmansa, cukry rozpuszczalne metodą Luffa-Schoorla, a N-ogólny i P na Autoanalizatorze II firmy
„Bran+Luebbe" po mineralizacji w bloku Kjeldatherm.

Zawartość cukrów rozpuszczalnych, kwasu askorbinowego oraz N-ogólnego i fosforu w porze uzależniona była zarówno od rodzaju nawo-
żenia, jak i od wielkości dawki. Istotny wzrost zawartości węglowodanów, na poziomie 3-7%, wystąpił jedynie pod wpływem niższych dawek fosforu
(20 i 50 mg P205/kg gleby), dalsze zwiększenie zasobności gleby w fosfor obniżało poziom cukrów. Jednostronne nawożenia azotem i potasem oraz
łączne stosowanie NPK prowadziły do spadku zawartości cukrów rozpuszczalnych, przy czym obserwowany spadek był tym większy im wyższa była
dawka nawożenia. Przy najwyższych dawkach obniżenie poziomu cukrów, w stosunku do kontroli, wynosiło 19% - dla N, 21 % - dla K i 22% - dla NPK.
Najkorzystniejszymi nawożeniami mineralnymi ze względu na zawartość kwasu askorbinowego okazały się nawożenia N i NPK, które zwiększały
poziom tej witaminy odpowiednio o 1 1 % i 7% w stosunku do kontroli. Przy nawożeniu fosforem istotny wzrost zawartości witaminy C zaobserwowa-
no przy dwóch niższych dawkach (5-9%), dalsze zwiększanie zasobności podłoża w fosfor prowadziło do obniżenia poziomu tej witaminy. Nieko-
rzystne ze względu na akumulację kwasu askorbinowego okazało się jednostronne nawożenie K, które zmniejszało zawartość witaminy C średnio o
6%. Wzrastające nawożenie azotem i fosforem oraz łączne działanie NPK prowadziły do wzrostu poziomu N-ogólnego i fosforu w liściach pora.
Średni wzrost zawartości N-ogólnego wynosił około 14% przy nawożeniu N, 8% przy nawożeniu P i 2 1 % przy nawożeniu NPK; natomiast poziom
fosforu wzrósł odpowiednio o 12%, 8% i 6% w odniesieniu do kontroli. Nawożenie potasem nie wpływało istotnie na akumulację N-ogólnego i
fosforu w liściach pora.

Nawożenia mineralne azotem, fosforem i potasem w istotny sposób wpływało na wartość odżywczą pora poprzez zmianę zawartości cu-
krów, witaminy C, N-ogólnego i fosforu. Zawartość cukrów rozpuszczalnych w porach obniżała się w miarę wzrostu zasobności gleby w składniki
pokarmowe, podczas gdy poziom kwasu askorbinowego zwiększał się jedynie pod wpływem jednostronnego nawożenia azotem oraz łącznego
nawożenia NPK. Nawożenia N i P oraz NPK prowadziły do wzrostu poziomu N-ogólnego i fosforu w liściach pora.

K-24
SEZONOWE I DOBOWE ZMIANY AKTYWNOŚCI FOSFOHYDROLITYCZNEJ W WODACH ZALEWU SULEJOWSKIEGO,
W POWIĄZANIU Z ZAKWITAMI SINIC. NIESTABILNOŚĆ FOSFATAZ KWAŚNYCH

Zdzisława Romanowska-Duda'. J. S. Knypl1, Maciej Zalewski2, Małgorzata Tarczyńska2

1Katedra Regulacji Wzrostu Roślin i Nakład Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź; fax 652-86-60
e-mail: jsk@)lodz.pdi.net)

W latach 1995-1997 (maj-październik) analizowano aktywność fosfohydrolityczną w wodach Zalewu Sulejowskiego, w powiązaniu z rozwo-
jem fitoplanktonu. Wydzielono trzy stanowiska pobierania prób. Do frakcjonowania komórek stosowano ultrafiltrację, a do identyfikacji gatunków
fitoplanktonu mikroskopię świetlną.

Główna aktywność (85-95%) przypadała na enzymy kwaśne, chociaż odczyn wód Zalewu oscylował wokół pH 7,5-8,0 (podłoże wapienne).
Aktywność enzymów alkalicznych była niska, najwyższa wczesną wiosną i jesienią (bakterie, okrzemki). Stwierdzono występowanie kilku form enzy-
mów różniących się optimami pH, i silne fluktuacje aktywności związane z dominacją konkretnych grup organizmów planktonowych w okresie
wegetacyjnym (bakterie, okrzemki, glony zielone, sinice) i z warunkami klimatycznymi. «Powódź tysiąclecia" w 1997 r. spowodowała spadek aktyw-
ności enzymatycznej.

Szczyty aktywności enzymów powierzchniowych (związanych z plazmalemmą) korelowały ze szczytami masy fitoplanktonu, a maksima
aktywności enzymów ekstracelularnych przypadały na okresy po szczycie liczebności fitoplanktonu. Część aktywności «swobodnej», pozakmórko-
wej (ekstracelularnej) może pochodzić z lizy komórek. Stwierdzono także zależne od pory dnia fluktuacje aktywności enzymów w powierzchniowej
strefie wody. Szczyty aktywności przypadały na godziny wieczorne i nocne.

Enzym kwaśny jest niestabilny poza środowiskiem naturalnym. Aktywność spadała o 85-90% podczas przechowywania wody «pełnej»
(«intact») ze Zbiornika w warunkach laboratoryjnych przez 6-8 h. Kinetyka spadku aktywności była różna w różnych porach roku, prawdopodobnie
w związku ze zmianami składu jakościowego oraz ilościowego fitoplanktonu.

Dyskutuje się prawdopodobne ekofizjologiczne znaczenie fosfahydrolaz w wodach Zbiornika w powiązaniu z «turnover» fosforu, ponieważ
wzrost aktywności fosfataz zwykle koreluje ze spadkiem stężenia Pi (ortofosforanu). Podkreśla się niezbędność przestrzegania reżimów technicznych
przy wykonywaniu analiz sezonowych. Ważne jest przestrzeganie czasu poboru prób i analiz, oraz wstępne oznaczanie optimów pH w danym okresie
wegetacyjnym. Analizować należy przede wszystkim aktywność enzymów kwaśnych, a nie jak dotąd - enzymów alkalicznych. Źródłem tych ostatnich
są bakterie i okrzemki. Źródłem dominującej w Zbiorniku aktywności fosfohydrolitycznej kwaśnej w okresie lata są glony i sinice. Jednoznaczne
wnioskowanie utrudnia zmienność warunków fizykochemicznych i klimatycznych w tak rozległym "laboratorium sztucznie naturalnym*, jakim jest
Zbiornik Sulejowski.
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L-01
MOLEKULARNA DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

J. Siedlecki
Warszawa

L-02
TESTY DNA/RNA W DIAGNOSTYCE DZIEDZICZNEJ PREDYSPOZYCJI DO NOWOTWORÓW

J. Lubiński
Szczecin
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L-03
KLONOWANIE, EKSPRESJA I OCZYSZCZANIE BIAŁKA Fhit

Renata Kowara, Tadeusz Pawełczyk
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku

Odkryty w 1996 roku gen FHIT uważany jest przez wielu badaczy za gen supresorowy transformacji nowotworowej. Gen ten koduje białko
Fhit o masie cząsteczkowej 16,8 kDa, posiadające aktywność Ap3A-hydrolazy:

Ap3A - • ADP + AMP
Oznaczanie aktywności tego enzymu w homogenatach tkankowych napotyka na duże trudności. Być może jest to związane z niewielką zawartością
białka Fhit w komórce. Ślady aktywności Fhit udaje się nam jedynie oznaczyć we frakcji błonowej. Fizjologiczna funkcja białka Fhit w komórce nie jest
jeszcze wyjaśniona. Uważa się, że Fhit może oddziaływać z innymi białkami i brać udział w przekazywaniu sygnału w komórce. W komórkach
nowotworowych obserwuje się zarówno całkowity brak, jak i obecność zmienionych transkryptów genu FHIT. Najczęściej dochodzi do utraty eksonów
5-8, w tym eksonów kodujących centrum katalityczne enzymu. Odpowiedź na pytanie, czy występowanie w tkankach nowotworowych zmniejszonych
transkryptów, wiąże się z obecnością białka o mniejszej masie cząsteczkowej oraz upośledzonej funkcji, jest niezbędne dla poszerzenia naszej wiedzy
o procesie nowotworzenia. Dla przeprowadzenia wszechstronnych badań nad regulacją aktywności oraz oddziaływań Fhit z innymi białkami niezbędne
jest dysponowanie dużymi ilościami wysokooczyszczonego białka. Izolacja i oczyszczanie białka z tkanek jest na ogół procedurą uciążliwą i kosztowną,
przy małej wydajności procesu. W sytuacji kiedy znana jest sekwencja transkryptu genu kodującego badane białko, metodą pozwalającą otrzymać
duże ilości tego białka jest klonowanie i ekspresja w komórkach bakteryjnych. Dlatego pierwszym etapem naszych badań nad białkiem Fhit było
klonowanie i ekspresja tego białka w komórkach E.coli. Ze zdrowej tkanki ludzkiej wyizolowano RNA, z którego w reakcji odwrotnej transkrypcji
uzyskano cDNA dla genu FHIT. cDNA posłużyło jako matryca w gniazdowej reakcji PCR ze starterami zewnętrznymi dla eksonów 1-10. Produkt
pierwszej reakcji, po rozcieńczeniu użyto, jako matrycy w drugiej reakcji PCR ze starterami wewnętrznymi dla eksonów 5-9, wprowadzającymi
miejsca restrykcyjne dla Ndel i BamHI. Jako wektor ekspresyjny wybrano plazmid pPROEX-1 (GibcoBRL), posiadający miejsce klonowania umieszczone
tuż za sekwencją kodującą 6 reszt histydynowych, dzięki czemu powstające białko fuzyjne można łatwo oczyścić na złożu niklowym. Produkt reakcji
PCR i plazmid pPROEX-1 trawiono enzymami restrykcyjnymi Ndel i BamHI, a następnie ligowano z użyciem T4 DNA ligazy. Tak przygotowanym
plazmidem transformowano komórki E.coli BL21 (DE3). Ekspresję genu FHIT w komórkach bakteryjnych indukowano przez dodanie izopropylo p-
D-tiogalaktopyranozydu (IPTG). Po indukcji hodowlę prowadzono w 37°C przez 2 godziny. Z 1L hodowli uzyskiwano zazwyczaj około 4g komórek,
które rozbijano za pomocą ultradźwięków. Oczyszczanie indukowanego białka prowadzono na złożu niklowym. Ta jednoetapowa procedura pozwoliła
nam na otrzymanie 24 mg czystego elektroforetycznie białka. W celu oddzielenia reszty polihistydynowej uzyskane białko poddawano trawieniu
rekombinowaną proteazą z wirusa mozaiki tytoniowej (rTEV). Otrzymane białko Fhit posiadało aktywność Ap3A-hydrolazy, a przechowywanie roztworu
Fhit w 4°C, w 100mM imidazolu (pH7.0), przez okres dwóch tygodni, nie powoduje wyraźnej utraty aktywności.

Opracowana przez nas procedura ekspresji i oczyszczania pozwala na otrzymanie dużych ilości czystego i aktywnego białka Fhit, które może być
wykorzystane do badań strukturalnych i regulacyjnych.

L-04
EKSPRESJA GENU BCL-2 W KOMÓRKACH BLASTYCZNYCH OSTRYCH BIAŁACZEK A ODPOWIEDŹ NA LECZENIE
CYTOSTATYCZNE

Magdalena Dmoszyńska1, Aneta Gorący2, Agata Surdacka3, Dariusz Jawniak2, Maria B. Cioch2, Henryk Berbeć1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej A.M. w Lublinie1, Klinika Hematologii A.M. w Lublinie2, Zakład Immunologii Klinicznej A.M. w Lublinie3

Podatność komórek na śmierć w wyniku apoptozy jest regulowana przez szereg genów, w tym także przez gen Bcl-2. Koduje on mitochondrialne
białko, które umożliwia komórkom przeżycie poprzez hamowanie bądź opóźnianie apoptozy. Z coraz liczniejszych doniesień wynika, że wysoka
ekspresja antyapoptotycznego genu Bcl-2 może mieć znaczenie dla zwiększenia oporności komórek białaczkowych na chemioterapię.

Praca ta jest kontynuacją naszych doświadczeń nad poziomem ekspresji różnych genów zaangażowanych w proces apoptozy w komórkach
blastycznych pacjentów chorych na ostre białaczki. Obecnie celem badań było poszukiwanie zależności między poziomem ekspresji genu Bcl-2 a
odpowiedzią chorych na pierwszoliniową terapię cytostatyczną.

Badania wykonano na komórkach blastycznych chorych ze świeżym rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej typu M1, M2, M3, M4 i M5
oraz ostrej białaczki limfoblastycznej typu L1 wg klasyfikacji FAB, hospitalizowanych w Klinice Hematologii AM w Lublinie. Materiał do badań stanowiły
próbki krwi obwodowej i szpiku chorych. Ocenę immunofenotypu komórek białaczkowych wykonano na heparynizowanym szpiku metodą cytometrii
przepływowej z użyciem przeciwciał monoklonalnych znakowanych fluoresceiną (FITC) i fikoerytryną (PE) firmy Ortho Diagnostic System. W celu
przeprowadzenia immunodetekcji mitochondrialnego białka Bcl-2 zastosowano metodę znakowania wewnątrzkomórkowego z użyciem przeciwciała
monoklonalnego Bcl-2/FITC firmy DAKO.

Odsetek komórek Bcl-2+ był zróżnicowany i wahał się w poszczególnych przypadkach od 4 1 % do 98,8%. Stwierdzono, że istnieje korelacja
pomiędzy wysoką ekspresją genu Bcl-2 i niskim stopniem lub brakiem odpowiedzi na leczenie cytostatyczne.

Uzyskane wyniki wskazują, że poziom ekspresji genu Bcl-2 może mieć znaczenie prognostyczne w leczeniu ostrych białaczek. Zwiększona
ekspresja tego genu może także wskazywać na potrzebę intensywnego leczenia pierwszoliniowego z zastosowaniem leków cytostatycznych nie
podlegających zjawisku wielolekowej oporności.
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L-05
ZMIANY STĘŻEŃ ANTYGENU SCC W SUROWICY CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY PO LECZENIU
CHIRURGICZNYM

Irena Zakrzewska. Ewa Rucińska
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna, Białystok

Podstawowym sposobem leczenia raka szyjki macicy jest leczenie chirurgiczne. Wyizolowanie w 1977 r. przez Kato i Torigoe z komórek raka
płaskonabłonkowego szyjki macicy antygenu nowotworu (Tumor Antigen 4 - TA4), ktćrego frakcją jest SCC oraz opracowanie metody jego oznaczania
stworzyło możliwość monitorowania leczenia chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. W zależności od stopnia zaawansowania u 60-
82% chorych na raka szyjki macicy obserwuje się zwiększenie stężenia antygenu SCC w surowicy. Marker SCC należy do wyznaczników różnicowania
komórek nowotworowych.

Celem pracy jest ocena zmian stężenia antygenu SCC przed leczeniem i w okresie pooperacyjnym pod kątem oceny skuteczności radykalnego
w'założeniu leczenia operacyjnego.

Badania przeprowadzono u 29 chorych w wieku 33-58 lat (średnia wieku 49 lat) z rozpoznanym klinicznie i potwierdzonym histopatologicznie
płaskonabłonkowym rakiem szyjki macicy. Krew do oznaczania antygenu SCC pobierano w dniu poprzedzającym operację oraz w 2,7 i 14 dobie po
operacji. Surowice do czasu oznaczeń trzymano w temp. -20°C. Stężenie antygenu oznaczano metodą immunoenzymatyczną (MEIA) za pomocą
zestawów firmy Abbott. W interpretacji wyników posługiwano się wartością odcięcia -1,5 ng/ml.

Stężenia antygenu SCC przed operacją wynosiły od 0,1 - 70 ng/ml ( średnio 21,4 ng/ml). Podwyższone stężenie stwierdzono u 19, co
stanowi 66% chorych. W 2 dobie po operacji stężenie SCC uległo obniżeniu u 12 (34% chorych ), u pozostałych pozostało podwyższone. W 7 dobie
obserwowano znamienny statystycznie p < 0,001 spadek stężenia SCC. U 6 chorych pomimo obniżenia, stężenie antygenu nadal przekraczało zakres
wartości referencyjnych. W 14 dobie podwyższone stężenie utrzymywało się u 2 chorych. U chorych tych w trakcie dalszej obserwacji stwierdzono
progresję choroby nowotworowej.

Spadek stężenia do wartości prawidłowych może stanowić cenny wskaźnik radykąlności zabiegu operacyjnego. Utrzymujące się podwyższone
stężenie jest wskazaniem do włączenia odpowiedniej terapii uzupełniającej.

L-06
MIGRACJA IINWAZYJNOŚĆ KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

P. Janik, B. Szaniawska, J. Miłoszewska
Warszawa
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L-07
ROLA CZĄSTECZEK ADHEZYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SELEKTYN W PROCESIE
PRZERZUTOWANIA

M. Ugorski
Wrocław

L-08
AKTYWNOŚĆ 72 kDa ŻELATYNAZY A I 92 kDa ŻELATYNAZY B W RAKU SZYJKI MACICY.

Michał Bogusiewicz1, Marta Stryjecka-Zimmer', Krzysztof Postawski2, Tomasz Rechberger*.
1 Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie.
2 Klinika Ginekologii Operacyjnej II Katedry Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Lublinie.

Miejscowe naciekanie oraz proces przerzutowania nowotworów złośliwych związane są z przełamaniem bariery dla komórek neoplastycznych
jaką stanowi błona postawna (BP). Żełatynazy A i B to enzymy proteolityczne z rodziny metaloproteinaz posiadające zdolność trawienia kolagenu typu
IV (podstawowego białka strukturalnego BP) w obojętnym pH. W związku z tymi właściwościami uważa się, że odgrywają one istotną rolę w progresji
nowotworów.

Celem pracy była identyfikacja i ocena aktywności 72 kDa żelatynazy A i 92 kDa żelatynazy B w raku szyjki macicy.
Materiał do badań stanowiło 8 wycinków raka płaskonabłonkowego szyjki macicy (stopień zaawansowania Ib i Ha wg klasyfikacji FIGO) oraz

8 wycinków pobranych z tarczy części pochwowej prawidłowych szyjek macicy, które uzyskano z preparatów pooperacyjnych. Tkanki homogenizowano
w 0,25% roztworze Trytonu X-100 zawierającym 10 mM CaCI2. Po odwirowaniu, osad poddano ekstrakcji w buforze 50 mM Trisu (pH=7,5,100 mM
CaCI2, 150 mM NaCI) w temp. 60'C przez 6 min. W uzyskanych ekstraktach oznaczano aktywność żelatynaz metodą elektroforezy substratowej
(zymografii). Po wykonaniu elektroforezy na 10% SDS-poliakrylamidowym żelu zawierającym 0,8 mg/ml żelatyny (Type A Porcine Skin Gelatin,
Sigma), żele inkubowano w zawierającym cynk buforze 50mM Trisu (pH=7,6,10 mM CaCI2,5^M ZnCI2,1 % Triton X-100,0,02% NaN3) z 1 mM APMA
(aminophenyl mercuric acetate) w 37'C przez 18 h.

72 kDa żelatynazę A stwierdzono we wszystkich badanych ekstraktach. Jej aktywność wykazywała różnice pomiędzy poszczególnymi
przypadkami, lecz nie różniła się znacząco pomiędzy badanymi grupami. Forma aktywna (67 kDa) żelatynazy A była obecna we wszystkich ekstraktach
raka szyjki i w 5 ekstraktach tkanek prawidłowych. Zaobserwowano wyższą aktywność 67 kDa żelatynazy A w przypadkach raka szyjki.

W 7 przypadkach raka szyjki zaobserwowano bardzo wysoką aktywność żelatynazy B, podczas gdy w tkankach kontrolnych aktywność tego
enzymu była niska lub śladowa. Jej formę aktywną t j . 84 kDa żelatynazę B stwierdzono jedynie w 4 rakach szyjki macicy.

Ponadto w rakach szyjki zaobserwowano większą w porównaniu do tkanek kontrolnych aktywność żelatynaz o masach cząsteczkowych 110
kDa 185 kDa, które prawdopodobnie są dimerami odpowiednio żelatynazy A i żelatynazy B.

Wyniki naszych badań wskazują, że żelatynaza B może odgrywać istotną rolę w progresji raka szyjki macicy. Rola żelatynazy A jest trudna do
określenia. Udział tej metaloproteinazy w rozprzestrzenianiu się raka szyjki macicy może być związany z zaburzonymi mechanizmami jej aktywacji i/
lub inhibicji w obrębie nacieku nowotworowego.
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L-09
ZMIANY W BŁONIE KOMÓRKOWEJ ERYTROCYTÓW PO PODANIU MITOKSANTRONU PACJENTOM CHORYM
NA BIAŁACZKI.

A.,Szwarocka\ Z. Jóźwiak1, T. Robak2, E. Krykowski2

'Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, Łódź
2Klinika Hematologii, Akademia Medyczna, Łódź

Mitoksantron (dichlorowodorek 1,4-dihydroksy-5,8-bis-2-2-hydroksyetylo-amino-etylo-amino-antrachinonu) jest lekiem
przeciwnowotworowym, stosowanym, podobnie jak antybiotyki antracyklinowe w leczeniu nowotworów krwi.

Do badania zmian właściwości błony komórkowej erytrocytów pochodzących od osób chorych na białaczki leczonych mitoksantronem
zastosowano metodę EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny) oraz spektroskopię fluorymetryczną. Próbki krwi były pobierane przed podaniem
leku (kontrola) oraz 30, 60, 90 min i 24 h po podaniu mitoksantronu (12mg/m2).

Zmiany płynności dwuwarstwy lipidowej określano przy użyciu dwóch znaczników spinowych: kwasu 5-doksylostearynowego (5-DSA) i 16-
doksylostearynowego (16-DSA) oraz znaczników fluorescencyjnych: TMA-DPH (trimetylo-amino-1,6-difenylo-1,3,5-heksatrien) i 12-AS (kwas 12-
(9-antroiloksy)-stearynowy). Do oznaczania zmian konformacyjnych białek błonowych zastosowano znacznik 4 maleimido-tempo.

Analiza otrzymanych wyników wskazuje iż po podaniu mitoksantronu mają miejsce istotne statystycznie zmiany płynności w hydrofobowych
rejonach dwuwarstwy oraz w obrębie białek błonowych. Niewielkie natomiast różnice w płynności notowano w powierzchniowych obszarach
dwuwarstwy lipidowej.

L-10
MOLEKULARNE ASPEKTY ANGIOGENEZY W NOWOTWORACH

S. Szala
Gliwice
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L-11
WGLĄD W BIOMOLEKULARNE MECHANIZMY POWSTAWANIA I WZROSTU RAKA SUTKA U KOBIET

Z. Paszko
Warszawa

L-12
AMPLIFIKACJA C-MYC W RAKU SUTKA

Paweł Chrzan1. Jarosław Skokowski2, Andrzej Karmoliński3, Tadeusz Pawełczyk1

'Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej.
2Klinika Chirurgii Onkologicznej.
3Katedra i Zakład Patomorfologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Protoonkogen c-myc zlokalizowany na krótszym ramieniu chromosomu 8 w pozycji 24 8q24, składa się z trzech eksonów, oraz dwóch
intronów kodujących białka c-Myd i c-Myc2 o masach odpowiednio 64 i 67 kDa. Uważa się, że dimer c-Myc z białkiem Max pełni rolę czynnika
transkrypcyjnego. W szeregu nowotworach w obrębie genu c-myc obserwuje się liczne zmiany jakościowe i ilościowe. Podobne zmiany spotykane są
również w białku c-myc. Stwierdzono wprost proporcjonalną zależność między ilością kopii genu, a złym rokowaniem u pacjenta. Najczęściej wystę-
pującym nowotworem u kobiet jest rak sutka. Badania genetyczne raka sutka wykazały liczne mutacje w protoonkogenach c-myc, c-erb-B2, oraz
genach supresorowych takich, jak p53. Zwiększoną amplifikację c-myc obserwuje się w 17-30% wszystkich guzów sutka, najczęściej w tych, które
cechuje większa zdolność do tworzenia odległych przerzutów. W zależności od miejsca pobrania tkanki (guz, tkanka makroskopowo niezmieniona z
obrzeża gruczołu sutkowego) mamy do czynienia z różnym stopniem amplifikacji c-myc. Wyższy stopień amplifikacji występuje zazwyczaj w tkance
dysplastycznej. W piśmiennictwie brak jest jednak badań wiążących występowanie zjawiska amplifikacji c-myc z typem nowotworu.

Celem pracy była ocena zjawiska amplifikacji c-myc w tkance makroskopowo niezmienionej i nowotworowej sutka, oraz zbadanie korelacji
pomiędzy występowaniem tego zjawiska a typem nowotworu. Bezpośrednio po chirurgicznym usunięciu guza, tkanki zamrażano w ciekłym azocie. W
tkankach oceniano typ histopatologiczny, stopień złośliwości histologicznej, wskaźnik aktywności mitotycznej, stan węzłów chłonnych i wielkość
guza.

Analizie poddano 35 próbek pochodzących z centrum guza, oraz 35 odpowiadających im tkanek makroskopowo niezmienionych z obrzeża
gruczołu sutkowego. DNA izolowano z badanych tkanek za pomocą zestawu Genomic DNA Prep Plus firmy A&A Gdańsk. Zjawisko amplifikacji c-myc
badano za pomocą ilościowej reakcji PCR z parą starterów komplementarną od 5' końca do sekwencji końcowej intronu 1, oraz od 3' końca do
początkowej części eksonu 2. Genem kontrolnym był tkankowy aktywator plazminogenu (TPA), znajdujący się na tym samym chromosomie. Wybór
TPA jako genu kontrolnego pozwala wykluczyć poliploidię tego chromosomu. Produkty PCR rozdzielano na 2% żelu agarozowym, wykonywano
zdjęcie w systemie Polaroid, które następnie skanowano i dokonywano densytometrycznego pomiaru uzyskanych prążków. DNA kontrolnym było
DNA wyizolowane z limfocytów osoby zdrowej, oraz DNA z linii komórkowej MCF7 o zdefiniowanej amplifikacji c-myc. Wielkość amplifikacji wylicza-
no ze stosunku pola powierzchni prążka odpowiadającego c-myc do pola powierzchni prążka TPA.

Analiza uzyskanych wyników pokazała, że zjawisko amplifikacji c-myc występuje częściej w makroskopowo niezmienionej tkance z obrzeża
gruczołu sutkowego (22%), niż w guzie (9%). Wszystkie stwierdzone amplifikację c-myc w centrum guza miały miejsce w przypadku raka przewodo-
wego co stanowiło 2 1 % wszystkich tego typu nowotworów. W żadnym z analizowanych (11 przypadków) raków zrazikowych nie zaobserwowano
zjawiska amplifikacji c-myc. Analiza amplifikacji c-myc w tkance niezmienionej wykazała obecność tego zjawiska w 18% przypadków z obrzeża raka
typu zrazikowego i w 29% przypadków z raka typu przewodowego. Uzyskane wyniki wskazują, że występowanie zjawiska amplifikacji c-myc w
komórkach nowotworowych ma miejsce przede wszystkim w raku przewodowym i związane jest z niepomyślnym rokowaniem. Amplifikacja c-myc
jako zjawisko wczesne w procesie nowotworzenia obserwowane jest głównie w tkance makroskopowo niezmienionej sutka, przy czym znacznie
częściej występuje w przypadkach raka przewodowego niż raka zrazikowego, świadczyć to może o innym mechanizmie powstawania tych nowotwo-
rów.
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L-13
EKSPRESJA RECEPTORA ANDROGENOWEGO W NOWOTWORACH SUTKA IGRUCZOŁU KROKOWEGO

Magdalena Bryś1, Magdalena Wójcik1, Hanna Romanowicz-Makowska2,
Agnieszka Nawrocka3, Marek Zadrożny4, Stanisław Łukaszek2, Wanda M. Krajewska1

1 Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzki
2 Dział Diagnostyki Patomorfologicznej oraz "Oddział Chorób Sutka, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
3 Katedra i Zakład Patomorfologii, Akademia Medyczna w Łodzi

Znacząca funkcja, jaką odgrywają w rozwoju gruczołu krokowego androgeny ireceptor androgenowy (AR), pozwala przypuszczać o udziale
tych czynników w procesie nowotworzenia tego narządu. Nieliczne doniesienia literaturowe wskazują, iż AR może być związany również zpowstawa-
niem irozwojem raka sutka. Przypuszcza się, że działanie niektórych leków stosowanych w hormonoterapii raka sutka jest regulowane przez AR.
Sugeruje się nawet, iż androgenoterapia powinna być wykorzystywana w niektórych przypadkach jako metoda wspomagająca estrogenoterapię.

W pracy przeprowadzono analizę ekspresji AR w nowotworach sutka i prostaty oraz podjęto próbę określenia korelacji między stopniem
zaawansowania nowotworów tych narządów apoziomem białka AR. Badaniami objęto różne typy nowotworów sutka - raka zrazikowego naciekające-
go, raka przewodowego naciekającego, raka brodawczakowatego iprzerzuty nowotworowe do sutka oraz nowotwory gruczołu krokowego - łagodny
rozrost sterczą i raka sterczą. Materiał do badań otrzymywano wwyniku częściowej mastektomii oraz prostatektomii.

Ekspresję białka AR we frakcji cytoplazmatycznej i jądrowej preparatów otrzymanych wwyniku wirowania różnicowego, badano metodą
Western blot połączoną zimmunodetekcją wobecności przeciwciał przeciwko AR (Novocastra) oraz kompleksu StreptABC/HRP (Dako). Analizę ilo-
ściową przeprowadzono za pomocą wideodensytometru oraz programu komputerowego GelPro® 3.0.

W 79% (11/14) przebadanych nowotworów sutka stwierdzono ekspresję białka AR. Wykazano, że w raku zrazikowym naciekającym, raku
brodawczakowatym, czy przerzutach nowotworowych do sutka AR jest obecny zarówno w cytoplazmie, jak i jądrze komórkowym. Natomiast w raku
przewodowym naciekającym AR lokalizuje się głównie wobrębie jądra komórkowego. Podobnie wysoki poziom AR w jądrach komórkowych obser-
wuje się w raku prostaty (7/9). W przypadku łagodnego rozrostu sterczą nie stwierdzono różnic wzawartości AR w porównaniu ztkanką prawidłową.

L-14
EKSPRESJA ONKOFETALNEGO BIAŁKA POKREWNEGO IMMUNOLOGICZNE Z N0W0TW0R0W0-SPECYFICZNYM
BIAłKIEM P65 ORAZ ANTYGENÓW KOMÓREK PR O LI FERUJĄCYCH (PCNA i Ki 67) W LUDZKIM RAKU SUTKA

Marek MirowskiM, Hanna Niewiadomska2, Marek Stempień2, Jerzy Błoński2, Jolanta Świtalska4, Małgorzata Hanausek3

Zakład Biochemii, Instytut Badania Środowiska i Bioanalizy, Akademia Medyczna, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź1

Katedra Onkologii, Klinika Hematologii, Klinika Chirurgii, Akademia Medyczna Łódź2

AMC Cancer Research Center, 1600 Pierce Street Denver, Colorado 80214, USA3

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów, Polatom 05-400 Otwock-Świerk4

Parafinowe skrawki raka sutka uzyskane od 89 kobiet z naciekającym rakiem przewodowym oraz z 20 przypadków łagodnych zmian gruczołu
piersiowego przebadano immunohistochemicznie z użyciem monoklonalnych przeciwciał skierowanych przeciwko nowotworowo-specyficznemu
białku o masie cząsteczkowej 65 kDa (p65) oraz przeciwciał poliklonalnych rozpoznających immunologicznie pokrewne z p65 białko obecne w
wołowej surowicy płodowej. Nie zaobserwowano znaczących różnic w detekcji białka p65 pomiędzy przeciwciałem poli- i monoklonalnym, chociaż
przeciwciało monoklonalne wydaje się bardziej specyficzne. Poziom białka p65 nie jest indukowany w komórkach, których proliferacja związana jest
z rozrostem nienowotworowym co potwierdzono za pomocą badań immunohistochemicznych w których prześledzono ekspresję białka p65 i znanych
markerów proliferacji (PCNA i Ki67). Przeprowadzona analiza wykazała brak korelacji pomiędzy ekspresją białka p65 a antygenami PCNA i Ki67.
Wysokie indeksy proliferacyjne (Pl) dla PCNA (PI-PCNA) i Ki67 (Pl-Ki67) są pomocne w selekcji guzów z wysoką aktywnością proliferacyjną niezależnie
od histologicznego stopnia złośliwości określonego metodami rutynowymi. Badnie obecności białka p65 może być pomocne w selekcji przypadków
ze zmianami przednowotworowymi oraz bardziej zróżnicowanych raków przewodowych, co stwarza nadzieje, że białko p65 można traktować jako
niezależny czynnik rokowniczy, który pozwala na selekcję pacjentek z wysokim ryzykim rozwoju raka sutka.
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L-15
POLIMORFIZM GENÓW NAT I N-ACETYLACJA W NOWOTWORACH

Waldemar Lutz
Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

N-acetylacja, katalizowana przez N-acetylotransferazy, jest główną drogą biotransformacji ksenobiotyków zawierających w swojej strukturze
ugrupowanie aminy aromatycznej (R-NH2) lub ugrupowanie hydrazynowe (R-NH-NH2). W komórkach człowieka obecna jest aktywność dwóch
izoenzymów o aktywności N-acetylotransferazowej, znanych jako NAT1 i NAT2.

W populacji ludzkiej występują tzw. wolni acetylatorzy oraz szybcy acetylatorzy. Przynależność do jednej z tych grup jest uwarunkowana
niską lub wysoką aktywnością N-acetylotransferazową. Izoenzymy NAT1 i NAT2 są kodowane przez dwa różne geny, NAT1 i NAT2. Gen NAT1 ulega
ekspresji w komórkach większości tkanek i narządów człowieka, gdy ekspresja genu NAT2 zachodzi praktycznie tylko w komórkach wątroby i jelita.
Wolny fenotyp acetylacji jest spowodowany przez różne mutacje występujące w genie NAT2. Mutacje te prowadzą albo do obniżenia aktywności
enzymu NAT2 albo do zmniejszenia jego stabilności. Zidentyfikowano cztery allele mogące zajmować loci genu NAT2. Tzw. typ dziki koduje acetylację
typu szybkiego. Trzy inne allele, M1, M2 i M3, zawierają mutacje punktowe i kodują acetylację wolnego typu. Dana osoba wykazuje szybki fenotyp
acetylacji wtedy, gdy przynajmniej jeden z jej alleli jest typu dzikiego.

Polimorfizm enzymu NAT2 i związane z tym zmiany w procesie acetylacji amin aromatycznych wpływają na osobniczą podatność do
występowania raka pęcherza moczowego oraz raka jelita grubego. To czy szybcy lub wolni acetylatorzy są chronieni, czy też mają zwiększoną
predyspozycję na kancerogenne oddziaływania amin aromatycznych, zależy od struktury chemicznej tych amin. Wolni acetylatorzy są bardziej podatni
niż szybcy acetylatorzy na wystąpienie u nich raka pęcherza moczowego, jeśli palą papierosy lub jeśli są narażeni na dicykliczne aminy aromatyczne
w warunkach pracy zawodowej. Szybcy acetylatorzy mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w warunkach narażenia
środowiskowego i zawodowego na heterocykliczne aminy aromatyczne.

L-16
MOLEKULARNE PODŁOŻE INDYWIDUALNEJ PODATNOŚCI NA NOWOTWORY

M. Chorąży. D. Butkiewicz
Zakład Biologii Nowotworów, Instytut Onkologii, 44-100 Gliwice

Osobniczą predyspozycję do zapadania na nowotwory indukowane egzogennymi czynnikami rakotwórczymi determinują m.in. zespoły
genów odpowiedzialnych za metabolizm i detoksyfikację ksenobiotyków. Przykładem mogą być geny kodujące N-acetylotransferazy (geny NAT),
oksygenazy o funkcji mieszanej należące do cytochromów P450 (geny CYP) oraz transferazy glutationowe (geny GST) i inne. Dziedziczne różnice w
swoistych aktywnościach tych enzymów są spowodowane polimorfizmem odpowiednich genów. W referacie zostaną przedstawione podstawowe
informacje dotyczące polimorfizmu, częstości występowania oraz fenotypowych skutków wywołanych polimorfizmem genów CYP i GST. Różnice
międzyosobnicze w predyspozycji do zapadania na nowotwory zależą także od indukowalności receptorów ksenobiotyków, sprawności transportowej
kompleksu ligand-receptor do jądra komórkowego i indukowalności genów, a także od wielu innych czynników, jak np. wydolność genów układu
naprawiającego uszkodzenia DNA. Polimorfizmy genów CYP1A1, CYP2D6, GSTM1 wiążą się z ryzykiem zachorowania na raka płuca, zwłaszcza u
palących tytoń, raka pęcherza moczowego, żołądka lub krtani. Badania z dziedziny epidemiologii molekularnej wykazały również, że u nosicieli
niektórych alleli genów CYP i GST, np. GSTM1-null lub CYP1A1-Val, może występować wyższy poziom adduktów DNA w tkance docelowej lub w
komórkach krwi obwodowej. Polimorfizm genów CYP i GSfmoże więc służyć jako biomarker indywidualnej wrażliwości na kancerogeny oraz czynnik
ryzyka zapadnięcia na pewne typy nowotworów.

Badania przeprowadzone w polskiej populacji 170 zdrowych mężczyzn wykazały wpływ genotypu GSTM1-null, GSTM1-null/CYP1A1-lleA/al
oraz CYP2D6-WW(EM) na poziom adduktów PAH-DNA w komórkach krwi, mierzony w okresie niskiej ekspozycji środowiskowej (lato). Natomiast
brak było związku między poziomem tych genów a poziomem adduktów w próbkach zimowych. W grupie 165 chorych na niedrobnokomórkowego
raka płuc, zamieszkałych na Górnym Śląsku, wśród osób o bardzo wysokim poziomie adduktów DNA, oznaczanych w tkance płucnej, najczęściej
występował genotyp GSTM1-null/CYP1A1-lleA/al oraz CYP1A1-lle/Val. Genotypy te występowały częściej u chorych na gruczolakoraka płuc niż u
chorych na raka płaskonabłonkowego.
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L-17
WPŁYW KWASU TANINOWEGO NA AKTYWNOŚĆ ENZYMÓW KATALIZUJĄCYCH REAKCJE BIOTRANSFORMACJI
W WĄTROBIE I NERKACH SZCZURÓW.

Violetta Krajka-Kuźniak, Jerzy Gnojkowski, Wanda Baer-Dubowska
Zakład Biochemii Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna Poznań

Kwas taninowy (KT) należy do naturalnie występujących związków polifenolowych, które w różnych modelach zwierzęcych wykazują
chemoprewencyjną aktywność w stosunku do chemicznie indukowanych nowotworów. Dokładny mechanizm działania tych antykancerogennych
właściwości nie jest znany, jednakże dotychczasowe dane wskazują, że przynajmniej częściowo może on obejmować modyfikację aktywności enzymów
uczestniczących w metabolizmie ksenobiotyków. W pracy zbadano wpływ KT na procesy aktywacji metabolicznej katalizowane przez poszczególne
izoenzymy cytochromu P450 oraz na wybrane reakcje II fazy biotransformacji reprezentujące systemy detoksykacyjne ustroju. Badania wykonano na
szczurach samcach szczepu Wistar. KT podawano ip. w dawce 20 i 50 mg/kg masy ciała 2 razy w tygodniu przez okres 14 dni. Aktywność indywidualnych
form cytochromu P450 oznaczono za pomocą następujących specyficznych reakcji: deetylacji etoksyrezorufiny (EROD, dla CYP1A1), demetylacji
metoksyrezorufiny (MROD, dla CYP1A2), depentylacji pentoksyrezorufiny (PROD, dla CYP2B1/2), hydroksylacji p-nitrofenolu (PNPH, dla CYP2E1),
oraz demetylacji erytromycyny (ERDM, dla CYP3A) we frakcjach mikrosomalnych wątroby i nerek szczurów. Oznaczono również aktywność transferazy
UDP-glukuronianowej we frakcjach mikrosomalnych oraz S-transferazy glutationowej i DT-diaforazy we frakcjach cytoplazmatycznych. Stwierdzono
zróżnicowany wpływ KT na aktywność badanych enzymów, zależny od stosowanego stężenia KT oraz badanego narządu. W wątrobie KT wydaje się
zmieniać skład izoenzymowy cytochromu P450, zwiększając poziom form P450 1A1 i 1A2 o czym świadczy wzrost aktywności EROD i MROD oraz
obniżając poziom P450 2E1 i P450 3A co sugeruje spadek aktywności PNPH i ERDM. KT w wątrobie obniżał również aktywność dwóch enzymów
katalizujących reakcje II fazy biotransformacji, a mianowicie S-transferazy glutationowej i transferazy UDP-glukuronianowej. W nerkach nie obserwowano
różnic w aktywności badanych izoform cytochromu P450 między grupą kontrolną i otrzymującą KT. W nerkach wystąpiły natomiast zmiany aktywności
enzymów katalizujących reakcje detoksykacji. KT powodował spadek aktywności transferazy UDP-glukuronianowej i DT-diaforazy oraz wzrost aktywności
S-transferazy glutationowej.

Uzyskane wyniki sugerują, że modulacja enzymów metabolizujacych ksenobiotyki może odgrywać rolę w chemoprewencyjnym działaniu
kwasu taninowego.

L-18
WPŁYW KWASU PROTOKATECHOWEGO I CHLOROGENOWEGO NA WIĄZANIE BENZO[A]PIRENU DO DNA NASKÓRKA
MYSZY

Hanna Szaefer, Wanda Baer-Dubowska
Zakład Biochemii Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Roślinne związki fenolowe zaliczane są do potencjalnych inhibitorów procesu tumorogenezy wywoływanego przez chemiczne kancerogeny.
W inicjacji procesu tumorogenezy kluczową rolę odgrywa interakcja aktywnych metabolitów związków kancerogennych z DNA. Stąd też każdy
czynnik obniżający poziom adduktów kancerogen - DNA może przyczyniać się do zahamowania tego procesu. Ocena działania chemoprewnecyjnego
wymaga zastosowania różnych modeli i protokółów doświadczalnych . Jednym z układów modelowych szczególnie w odniesieniu do tumorogenezy
indukowanej przez policykliczne węglowodory aromatyczne jest naskórek myszy. Celem pracy była ocena oddziaływania dwóch zróżnicowanych
strukturalnie związków fenolowych pochodzenia naturalnego: kwasu protokatechowego i chlorogenowego na poziom wiązania benzo[a]pirenu
(B[a]P) do DNA naskórka myszy Swiss. Badane związki nakładano na skórę grzbietową zwierząt godzinę przed nałożeniem inicjującej dawki B[a]P
(200 nmoli). Po upływie 24 godzin od nałożenia B[a]P preparowano naskórek myszy i izolowano DNA. Poziom adduktów B[a]P-DNA oceniano
posługując się zsynchronizowaną spektroskopią fluorescencyjną (SFS).

Obydwa związki umiarkowanie obniżały poziom wiązania B[a]P do DNA mierzony ilością tetroli uwolnionych z diol-epoksydu B[a]P. Nie
stwierdzono różnic w oddziaływaniu związanych ze strukturą (pochodna kwasu benzoesowego vs ester kwasu cynamonowego). Uzyskane wyniki
wskazują, ze stwierdzone wcześniej antykancerogenne działanie badanych związków może w większym stopniu wiązać się z hamowaniem mechanizmów
związanych z etapem promocji niż inicjacji.
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L-19
NAPRAWA ADDUKTÓW Pt-DNA W MITOCHONDRIACH SSAKÓW

Z.Walter, I. Majsterek, M. Grabowska
Katedra Genetyki Molekularnej UŁ

Związki platyny posiadają właściwości antynowotworowe. Mogą wytwarzać połączenia zarówno z białkami jak i DNA [Cfi. K. Mirabelli i wsp.,
1986]. Szczególnie szeroko stosowana jest cis-amminnodichloroplatyna II (cis-DDP) oraz jej pochodne, natomiast izomer trans-
diamminodichloroplatyna II (trans-DDP) nie posiada tych właściwości pomimo znacznie intensywniejszego łączenia się z białkami i DNA. Cis-DDP
stosowana jest w przypadku zaawansowanych nowotworów jajnika, pęcherza moczowego, szyjki macicy, jąder, gruczołu krokowego, przełyku,
nosa, gardła i krtani. Wskazuje się, iż za właściwości antynowotworowe cis-DDP i jej pochodnych odpowiedzialna jest interakcja z DNA. Ponadto
wykazano, iż główną tarczą działania związków platyny w komórkach ssaków jest DNA mitochondrialny [Olivero i wsp., 1995; Giurgiovich i wsp.,
1997], Na przykładzie jądrowego [Sherman i Lippard, 1987] oraz miotochondrialnego DNA [Walter i wsp., 1996] poznano model wiązania zarówno
cis- jak i trans-DDP z DNA ssaków, natomiast ciągle nie do końca wyjaśniony pozostaje mechanizm naprawy i usuwania powstających adduktów.
Konieczność wyjaśnienia tego mechanizmu związana jest ze zjawiskiem oporności komórek nowotworowych na działanie związków platyny i
skutecznością ich klinicznego stosowania w różnych przypadkach nowotworów. DNA mitochondrialny występuje w komórkach w postaci koliście
zamkniętej dwuniciowej cząsteczki posiadającej strukturę superhelikalną o wysokiej homologii w obrębie ssaków. Mitochondria posiadają znaczną
autonomię i niezależność od DNA jądrowego, toteż można je traktować jako semiautonomiczne organelle. Opierając się na wysokiej aktywności
życiowej preparatu izolowanych mitochondriów można ocenić zdolność naprawy adduktów Pt-DNA powstałych po inkubacji z badanymi związkami
platyny. Mitochondria izolowano z grasicy Sus scrofa domesticus metodą wg. Hehman i Hauswirth (1992), a następnie oczyszczano metodą wirowania
różnicowego w gradiencie stężeń sacharozy. Żywotność mitochondriów oceniano poziomem aktywności enzymu mitochondrialnego łańcucha
oddechowego-oksydazy cytochromu C metodą wg. Tolbert (1975). DNA mitochondrialny izolowano metodą wg. Hauswirth i wsp. (1992). Prowadzono
inkubację mtDNA z cis- i trans-DDP dla stężenia związków wyrażonego wartością współczynnika ri=1 ; 2 (ri=mikromole związku platyny/mikromole
nukleotydów DNA) i czasów inkubacji 1 ; 12; 24 godziny. W drugim modelu prowadzono inkubację mitochondriów z izomerami DDP dla wartości
ri=0,5 ; 1 ; 2 i czasów inkubacji 0,5; 1; 2 godziny. Wykorzystując metodę AAS (atomowej spektroskopii absorpcyjnej) do pomiaru ilości "platyny
związanej" w obu modelach badawczych możliwa stała się ocena: 1. Ilości platyny związanej z mtDNA (w modelu in vitro) -po inkubacji DNA z cis-
DDP i trans-DDP; 2. Ilości platyny związanej z mtDNA (w modelu in vivo) - po inkubacji mitochondriów z cis-DDP i trans-DDP; 3. Ilości platyny
związanej z całymi mitochondriami (w modelu in vivo) - po inkubacji mitochondriów z cis-DDP i trans-DDP. Uzyskane wyniki pozwoliły zaobserwować
różnice w aktywności stosowanych izomerów DDP w stosunku do mtDNA. Przede wszystkim jednak wykazały obecność mitochondrialnych
mechanizmów naprawczych odpowiedzialnych za usuwanie platyny z mitochondriów. Usuwanie adduktów Pt-DNA stwierdzono już podczas inkubacji
mitochondriów ze związkami cis- i trans-DDP bez konieczności stosowania inkubacji naprawczej. Wykazano, iż enzymy mitochondrialne odpowiedzialne
za mechanizm usuwania połączeń Pt-DNA podlegają indukcji wzrastającym stężeniem powstałych w czasie inkubacji adduktów Pt-DNA. Ponadto
zaobserwowano zależne od rodzaju stosowanego izomeru różnice aktywności badanych procesów naprawy. Wyniki uzyskanych badań są próbą
wyjaśnienia oporności komórkowej obserwowanej podczas stosowania terapii antynowotworowej z zastosowaniem związków platyny.

L-20
ZMIANY W NIEKTÓRYCH GENACH SUPRESOROWYCH W RAKU PŁUCA

Marek Rusin
Zakład Biologii Nowotworów, Instytut Onkologii, Wyb. Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

W procesie wielostopniowej kancerogenezy następuje w komórkach akumulacja zmian genetycznych w onkogenach oraz w genach supre-
sorach fenotypu nowotworowego. Mutacje w genach supresorowych mają najczęściej charakter mutacji typu utrata funkcji, tzn. powodują albo
całkowity brak syntezy białka albo powstawanie skróconego łańcucha polipeptydowego, który szybko ulega degradacji. Inaktywacja genu supresoro-
wego może zachodzić nie tylko w wyniku zmiany w sekwencji DNA, np. delecja genu. Gen supresorowy może również ulec inaktywacji poprzez
zmiany epigenetyczne, które skutkują brakiem transkrypcji genu. Przedmiotem prezentowanych badań byty dwa geny supresorowe: p53, kodujący
białko uczestniczące w regulacji cyklu komórkowego i apoptozy, oraz gen p16INK4A, kodujący inhibitor cyklinozależnych kinaz, uczestniczący w
regulacji stopnia ufosforylowania białka RB. Zmian w genach poszukiwano w obszernej grupie (n = 164) pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem
płuca. Mutacje w genie p53 wykryto u ponad połowy pacjentów (55%). Większość mutacji powodowała substytucje aminokwasowe w białku
kodowanym przez zmutowaną formę genu. Znaleziono znamienny statystycznie związek między mutacjami a typem histologicznym raka płuca oraz
narażeniem zawodowym na pył węglowy i produkty przetwórstwa węgla kamiennego. Nie znaleziono natomiast związku między mutacjami a takimi
cechami klinicznymi nowotworu, jak: wielkość guza oraz obecność przerzutów. Mutacje punktowe w genie p16 znaleziono u 10% pacjentów. Były to
głównie mutacje typu utrata funkcji. W promotorze genu p16 badano również stan metylacji sekwencji CpG. Metylacja sekwencji CpG w promotorze
genu jest związana z wyciszeniem jego transkrypcji. Metylacja może więc wskazywać na inaktywację genu mechanizmami epigenetycznymi. Wystą-
pienie metylacji w promotorze genu p16 wykryto w ponad 50% badanych przypadków. Przypuszczalnie dominującym sposobem inaktywacji genu
p16 w trakcie powstawania niedrobnokomórkowego raka płuca jest wyciszenie jego transkrypcji. Nie wykryto statystycznie znamiennego związku
między metylacja genu p16 a typem histologicznym raka płuca lub stopniem zaawansowania choroby.
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L-21
BADANIE USZKODZEŃ LUDZKIEGO GENU pS3 PRZEZ ALDEHYD CHLOROOCTOWY METODĄ ODCISKU PALCA
POLIMERAZY DNA

Pawef Kowalczyk, Jarosław Cieśla, Barbara Tudek
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

Chlorek winylu jest znanym kancerogenem człowieka. Jego metabolit - aldehyd chlorooctowy (CAA), reagując z DNA tworzy addukty, które
poprzez formę hydratów przechodzą w etenopochodne zasad: 1 ,N6-etenoadeninę (sdA), S.N^-etenocytozynę (edC), N2,3-etenoguaninę (sdG). Obec-
ność tych pochodnych DNA powoduje błędy podczas replikacji, szczególnie poprzez polimerazy eukariotyczne, natomiast dużo słabszy jest efekt
cytotoksyczny.

Podjęliśmy badania nad lokalizacją uszkodzeń ludzkiego genu p53 przez aldehyd chlorooctowy i ich wpływem na replikację DNA przez
polimerazę z faga T7. Plazmid pSP65 niosący pełnej długości cDNA genu p53 był modyfikowany in vitro aldehydem chlorooctowym przez 3 godz.,
a następnie poddawany (lub nie) dojrzewaniu przez 3dni w 37°C w celu ilościowego przekształcenia hydratów w etenopochodne zasad. Primery
komplementarne do egzonów 5,6,7 i 8 były hybrydyzowane z modyfikowanem plazmidem, znakowane [a35S]dATP, a następnie wydłużane w obecno-
ści wszystkich czterech trójfosforanów dezoksynukleozydów. Miejsca blokowania replikacji były identyfikowane przez porównanie z odnośną se-
kwencją oznaczoną równolegle na żelu poliakryloamidowym. Potencjalnie nietoksyczne etenoaddukty były przekształcane w blokujące replikację (i)
miejsce apurynowe przez trawienie zmodyfikowanego plazmidu z ludzką (ANPG) lub bakteryjną (AlkA) glikozylazą N-metylopuryn; lub (ii) przerwanie
łańcucha przez dodatkowe trawienie egzonukleazą III (Xth) z E. coli, która przecina łańcuch DNA w miejscach apurynowych. Ilość modyfikacji na
plazmid oceniana była poprzez pomiar na żelu agarozowym stosunku form plazmidu zamkniętej kolistej (CCC) do otwartej kolistej (OC) po cięciu
enzymami naprawy DNA: AlkA, ANPG, Xth.

Po trzygodzinnej modyfikacji CAA, powstawały uszkodzenia rozpoznawane zarówno przez ANPG jaki AlkA. Ilość cięć białkiem ANPG, specy-
ficznie naprawiającym edA, nieznacznie wzrastała po dojrzewaniu DNA, co sugeruje, że już w czasie modyfikacji nastąpiła przemiana hydratu adeniny
w etenopochodną. Liczba miejsc rozpoznawanych przez AlkA wzrastała po dojrzewaniu, co może sugerować, że hydraty cytozyny, znacznie wolniej
przekształcające się w edC niż hydraty adeniny w sdA nie sąrozpoznawane przez AlkA, zaś edC jest naprawiana przez ten enzym. Blokowanie replikacji
następowało naprzeciw adeniny, cytozyny i guaniny na matrycy traktowanej CAA, co jest zgodne ze znanym spektrum uszkodzeń zasad prze ten
związek. Częstość przedwczesnej terminacji replikacji naprzeciw C była większa w niedojrzałym niż w dojrzałym DNA. Tak więc, hydraty cytozyny w
przeciwieństwie do sdC hamują polimeryzację DNA. Zaobserwowaliśmy również, że modyfikacja genu p53 przez CAA była sekwencyjnie zależna.
Następowała ona najczęściej w miejscach, które preferencyjnie ulegały spontanicznej depurynacji (A,G) lub depirymidynacji (C) w czasie dojrzewania.
Następowała ona również w niektórych miejscach, które w niemodyfikowanym plazmidzie stanowiły blok replikacyjny, prawdopodobnie z powodu
przeszkody w strukturze trzeciorzędowej DNA, gdyż w modyfikowanym dojrzałym DNA taki blok replikacyjny zmniejszał się, a po trawieniu enzymem
naprawczym ponownie zwiększał. Wydaje się więc, że trzeciorzędowa struktura genu p53 może być decydująca w preferencyjnym powstaniu różne-
gd typu uszkodzeń, np. miejsc apurynowych i etenopochodnych zasad.

L-22
BIAŁKO p53 SUROWICY KRWI JAKO BIOMARKER ZAGROŻENIA CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ OSÓB NARAŻONYCH
NA DZIAŁANIE WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH

Waldemar Lutz. Jadwiga Mielczarska
Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. J. Nofera w Łodzi

Podstawą dla wykonywania oznaczeń białka p53 w płynach biologicznych, jako biomarkera zagrożenia chorobą nowotworową było to, że
wzrost zawartości białka p53 w komórkach łączy się ze zwiększonym jego przechodzeniem do płynu pozakomórkowego. Dzika, niezmutowana forma
białka p53 ma bardzo krotki czas przeżycia wynoszący 6-20 minut. W związku z tym nie gromadzi się ona w komórkach w ilościach wykrywalnych
stosowanymi metodami immunochemicznymi. Zmutowana forma białka p53 ma wydłużony czas przeżycia wynoszący 6-12 godzin. To powoduje, że
jest wykrywalna nie tylko w komórkach, ale jej obecność stwierdza się w płynach pozakomórkowych, w tym również w surowicy krwi. To pozwoliło
uznać wykrycie obecności białka p53 w surowicy krwi za biologiczny wskaźnik (biomarker) mutacji zachodzących w genie p53.

Badaniem objęto 60 osób narażonych zawodowo na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (wwa), w tym benzo(a)pyren, oraz 46
osób zdrowych nienarażonych na zawodowo na czynniki kancerogenne. U wszystkich badanych oznaczono stężenie białka p53 w surowicy krwi
stosując gotowy zestaw odczynnikowy Pantropic p53 Rapid Format ELISA Assay (Oncogen Science, Inc. USA). W zestawie wykorzystano technikę
immunoenzymatyczną z użyciem dwóch rodzajów przeciwciał i streptoawidyny związanej z enzymem.

W grupie osób narażonych na wwa obecność białka p53 w surowicy krwi wykryto u 7 osób, co stanowi 11,6% badanej populacji. Oznaczone
wartości stężenia wahały się w granicach 35-137 pg/ml surowicy krwi. W grupie osób nienarażonych obecność białka p53 w surowicy krwi wykryto
u 1 osoby (91 pg/ml). Nie stwierdzono aby obecność białka p53 w surowicy krwi mogła być łączona z nałogiem palenia papierosów. W grupie osób
zawodowo narażonych na wwa obecność białka p53 wykryto w podobnym odsetku u osób palących jak i niepalących..

Przeprowadzone badania wskazują, że wykrywanie białka p53 w surowicy krwi może być przydatnym biomarkerem dla badania relacji
zachodzących między ekspozycją na wwa a występowaniem zagrożenia chorobą nowotworową. Obecność białka p53 można obecnie wykrywać nie
tylko w zmienionych nowotworowo komórkach, ale również w łatwo dostępnych płynach biologicznych. Stwarza to możliwość dokonania kontroli
kancerogennych oddziaływań substancji chemicznych na organizm człowieka i może być wykorzystane w monitoringu biologicznym populacji osób
narażonych na zawodowe i środowiskowe kancerogeny. Wykrycie u danej osoby białka p53 nie musi świadczyć o tym, że zachoruje ona na raka. Z
badania tego uzyskujemy tylko informację, że należy ona do grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na raka. Bardzo wysokie wartości stężenia
białka p53 w surowicy krwi mogą sugerować występowanie choroby nowotworowej, mimo braku klinicznych cech tej choroby.
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L-23
PRÓBA WYKORZYSTANIA STĘŻENIA ANTYONKOPROTEINY P-53 W MOCZU JAKO BIOMARKERA WCZESNYCH
SKUTKÓW ZDROWOTNYCH U PRACOWNIKÓW EKSPONOWANYCH NA BARWNIKI GENOTOKSYCZNE

Bożenna Kraiewska. Bożena Piłacik
Instytut Medycyny Pracy im. prof, dra med. J. Nofera w Łodzi

Badania ostatnich lat w dziedzinie onkologii molekularnej wykazały, że uszkodzenie materiału genetycznego spowodowane przez środowiskowe
genotoksyny nie są przypadkowe ale dotyczą określonych grup genów: są to przede wszystkim protoonkogeny i geny supresorowe. Szczególna rolę
w procesie kancerogenezy przypisuje się zmianom jakie substancje genotoksyczne czy mutagenne mogą powodować w genach supresorowych czyli
antyonkogenach. Najlepiej poznanym jest tu gen p-53, którego mutacje i delecje stwierdzono w wielu nowotworach u ludzi. Przyjmuje się, że w ok.
50 % wszystkich nowotworów dochodzi do mutacji w obrębie genu p-53.

Produkcja barwników należy do ważnych gałęzi przemysłu chemicznego i wśród tej dużej grupy związków wiele wykazuje właściwości
mutagenne czy genotoksyczne. Stanowi to istotne zagrożenie dla osób zatrudnionych przy produkcji barwników szczególnie jeżeli chodzi o raka
pęcherza moczowego.

Badania przeprowadzono u 21 pacjentów z rozpoznanym klinicznie rakiem pęcherza moczowego i u 29 pracowników eksponowanych na
aminy aromatyczne. Białko p-53 oznaczano metodą ELISA z zastosowaniem trzech przeciwciał gotowymi zestawami f-my Onocogene Science W
pierwszym etapie pracy przystosowano metodę oznaczania białka p-53 w materiale biologicznym jakim jest surowica, do wykorzystania materiału
biologicznego jakim jest mocz.

W grupie pacjentów z rakiem pęcherza moczowego oznaczano białko p-53 w moczu i w surowicy, a u pracowników eksponowanych tylko
w moczu. Ponadto u wszystkich badanych oznaczano kreatyninę w moczu. Wykonano także oznaczenia białka p-53 w grupie 9 osób nieeksponowanych
na substancje kancerogenne w miejscu pracy.
Uzyskane zakresy stężeń białka p-53 w surowicy u pacjentów z rakiem pęcherza mieszczą się w granicach 0-289,4 pg/ml. W moczu wartości te

kształtują się następująco: w rakach pęcherza od 11-325 ng/ml; w grupie eksponowanej od 1.7 -154.5 ng/ml; w grupie porównawczej od 9,2-35.9
ng/ml.

Przeprowadzone badania wykazały, że oznaczania białka p-53 w moczu może być równie przydatnym testem do wykrywania wczesnych
skutków ekspozycji na aminy aromatyczne jak oznaczanie tego parametru w surowicy. W grupie narażonej uzyskano wyniki, które mogą być
przesłanka do dalszego monitorowania poziomu tego markera w badanej populacji

L-24
MUTACJE GENU P16 W GRUCZOLAKORAKACH PŁUCA.

Arkadiusz Samojedny, Marek Rusin, Mieczysław Chorąży
Zakład Biologii Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach, Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice

Poszczególne fazy cyklu komórkowego uruchamiane są poprzez kompleksy białek zwane „przełącznikami molekularnymi". Regulacja cyklu
odbywa się poprzez cykliczną aktywację i inaktywację kinaz znanych jako kinazy cyklinozależne. Fosforylacja białka Rb poprzez kompleks cykliny D z
cyklinozaloeżną kinazą 4 (CDK4) stanowi ważny ełement przełącznika molekularnego umożliwiającego wejście komórce w fazę syntezy DNA. Białko
p16 blokuje aktywność enzymatyczną kompleksu CDK4- cyklina D. Powoduje to zatrzymanie fosforylacji białka Rb. Hypofosforylowane białko Rb
wiąże ze sobą czynniki transkrypcyjne E2F czego efektem jest brak transkrypcji białek potrzebnych do przejścia do fazy S cyklu komórkowego.
Mutacje w genie p16 rozregulowują kontrolę podziałów komórkowych. Mogą być jednym z elementów sprzyjających powstawaniu nowotworów.

W pracy badano zmiany w genie p16 w próbkach DNA pochodzących z guzów płuca. Badany materiał był pobrany od 32 pacjentów z rejonu
Śląska z rozpoznaniem pierwotnego gruczolakoraka płuca (adenocarcinoma). Określono stan metylacji promotora genu p16 metodą MSP (Methyla-
tion Specific PCR). Określono utratę heterozygotyczności przy pomocy markera D9S171 sąsiadującego z locus genu p16. W celu znalezienia mutacji
punktowych zsekwencjonowano ekson 2 genu p16 przy pomocy metody automatycznego sekwencjonowania na aparacie ABI 377.
Zidentyfikowano jedną tranzycję CGG->CAG wkodonie 110 genu p16. W dwóch przypadkach znaleziono allel polimorficzny opisany już wcześniej w
kodonie 148. Po przeprowadzeniu rozpoznania stanu metylacji promotora w całej badanej grupie, hypermetylację wykryto w 18 (58%) próbkach
DNA. Analiza utraty heterozygotyczności wykazała 39% przypadków homozygotycznych (przypadki nie informatywne), 6 1 % heterozygot (przypadki
informatywne). Utratę heterozygotyczności (LOH) stwierdzono u 42% przypadków informatywnych. Znaleziono znamienny statystycznie związek
pomiędzy występowaniem hypermetylacji promotora genu p16 a utratą heterozygotyczności. Przeprowadzone testy statystyczne nie wykazały
znamiennego statystycznie związku pomiędzy paleniem tytoniu a LOH, paleniem a stanem metylacji czy też pomiędzy stopniem zaawansowania
choroby a LOH .stanem metylacji okazały się statystycznie nie znamienne.

Wykrycie zmian w genie p16 wskazuje na jego udział w powstawaniu gruczolakoraków w badanej populacji.
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L-25
WPŁYW 5-M0N0F0SF0RANÓW 15-M0N0TI0F0SF0RANÓW DEOXYRYBONUKLEOZYDOW NA WZROST KOMÓREK
TRZECH LUDZKICH LINII NOWOTWOROWYCH: HeLa, K 562 I HL 60 .

Edyta Gendaszewska, Maria Maszewska, Piotr Guga, Barbara Mikofajczyk, Danuta Krajewska, Maria Koziołkiewicz, Wojciech J. Stec.
Zakład Chemii Bioorganicznej, CBMiM PAN, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź.

Wstęp: Oligodeoksyrybonukleotydy (ODN) oraz ich tiofosforanowe analogi (S-ODN) są przedmiotem intensywnych badań ze względu na ich
potencjalne działanie terapeutyczne [1]. Mogą one hybrydyzować z komplementarnymi fragmentami DNA lub RNA i w ten sposób hamować ekspresję
określonych białek (efekt antysensowy). Oligonukleotydy mogą jednak powodować dodatkowe efekty biologiczne (tzw. efekty nieantysensowe).
Wśród nich należy wymienić cytotoksyczność oraz niespecyficzne oddziaływania z białkami. Wg. ostatnio opublikowanych badań efekt cytotoksyczny
mogą wywoływać produkty ich degradacji enzymatycznej.

Celem prezentowanej pracy było zbadanie wpływu 5'-monofosforanów (dNMP), 5'-monotiofosforanów (dNMPS) deoxyrybonukleozydow (
potencjalnych produktów degradacji ODN-ów) i S-ODN-ów na wzrost trzech linii komórkowych: HeLa, K 562 i HL 60.

Materiały i Metody: dAMP, TMP, dGMP i dCMP otrzymano z Sigma Chemical Co. dAMPS, TMPS, dGMPS i dCMPS zsyntetyzowano wg
zmodyfikowanej metody Murray'a i Atkinsona [3]. Linie komórkowe HeLa, K 562 i HL 60 hodowano w podłożu RPM11640 (Gibco BRL) z dodatkiem
10% (HeLa, K562) lub 20% (HL 60) inaktywowanej termicznie, płodowej surowicy cielęcej, streptomycyny i penicyliny. dNMP i dNMPS podawano
komórkom w stężeniach 25 nM i 100 nM. Komórki inkubowano 24,48,72 i 96 godzin, a ich przeżywalność badano za pomocą MTT (bromek 3-[4,5-
dimetylotiazol-2-yl]-2,5-difenylotetrazolu), który pod wpływem aktywnych mitochondrialnych dehydrogenaz jest przekształcany w fioletowy formazon.
Absorbancję mierzono przy 570 i 630 nm.

Wyniki: W czasie 96 - godzinnych obserwacji, podczas logarytmicznego wzrostu komórek, stwierdzono zróżnicowany wpływ, zarówno
monofosforanów, jaki monotiofosforanów deoxyrybonukleozydow na hodowle, zależny od rodzaju linii, stężenia i typu podawanego związku. Spośród
mononukleotydów dGMP okazał się najbardziej toksyczny dla linii K 562 (90% inhibicji przy stęż. 100^M), natomiast jego wpływ na wzrost komórek
linii HL 60 był znacznie mniejszy (w analogicznych warunkach - 50% inhibicji). Komórki HeLa okazały się całkowicie odporne na działanie tego
nukleotydu.

Monotiofosforany nukleozydów wykazują znacznie mniejszą cytotoksyczność, a dGMPS nie hamuje wzrostu żadnej z badanych linii
komórkowych. Oznacza to, że aktywność biologiczna tiofosforanowych oligonukleotydów nie jest spowodowana cytotoksycznością ewentualnych
produktów ich degradacji.

Piśmiennictwo:
1. Agrawal S., 1996, Trends in Biotech. 14, 376-387.
2. Vaerman J. L, Moreau P., Deldime R, Lewalle P., Lammineur C, Morschhauser R, Martiat P., 1997, Blood 90, 331-339
3. Murray A. W., Atkinson M. R., 1968, Biochemistry 7, 4023-4029

L-26
AKTYWNOŚĆ 5-NUKLEOTYDAZY PURYN I DEAMINAZY ADENOZYNY W KOMÓRKACH LINII K562
0 ZRÓŻNICOWANEJ OPORNOŚCI NA ANALOGII NUKLEOZYDÓW

Krystyna Fabianowska -Majewska1. Charles Dumontet2, Dorota Wyczechowska1

'Zakład Chemii Ogólnej IFiB Akademii Medycznej w Lodzi
2Clinique d'Hematologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Francja

Enzymy: 5'-nukleotydaza (5'-NT, EC 3.1.3.5) i deaminaza adenozyny (ADA, EC. 3.5.4.4.) uczestniczą w katabolizmie nukleotydówadeninowych
1 zaliczane są do enzymów markerowych w diagnozowaniu wielu nowotworów [1]. Analogi nukleozydów, tj 2-chloro-deoksyadenozyna (2CdA), 9-b-
D-arabinozylo-2-fluoroadenina (fludarabina), arabinozylocy-tozyna (Ara-C), gemcitabina (2',2'-difluoro-2»deoksycytydyna) są antymetabolitami i
lekami stosowanymi w leczeniu przewlekłych białaczek limfatycznych. Zarówno wrażliwość jak i nabyta oporność komórek leukemicznych na te leki
jest różna [2].

Przedstawione badania miały na celu wykazanie, czy nabyta oporność na analogii nukleozydów jest związana ze zmianą aktywności enzymów
uczestniczących w degradacji nukleotydów adeninowych a szczególnie ze zmianą aktywności 5'-NT, której wysoka aktywność może utrudniać
wbudowywanie do DNA trifosforanowych pochodnych tych analogów.

Metody: Do badań stosowano pierwotną linię komórkową K562, oraz pięć linii K562 z nabytą opornością na następujące analogi nukleozydów:
2CdA, fludarabinę, chloroadenozynę, Ara-C i gemcitabinę.
Aktywność enzymów oznaczano metodami radiochemicznymi [3,4], w których substratami były: [3H] AMP dla 5'-NT i [2-"C] deoksyadenozyna dla
ADA. Rozdział produktów od substratów, tj. adenozyny (Ado) dla aktywności 5'-NT i deoksyinozyny (dlno) i hipoksantyny (H) dla aktywności ADA,
dokonywano stosując chromatografię bibułową (Whatman DE 81) i 2 mM mrówczan amonu jako solwent.

Wyniki: Stwierdzono następującą aktywność 5'-NT w liniach komórkowych: K562 - 38,3; K562/2CdA - 365,6; K562/fludarabinę - 180,9;
K562/chloroadenozynę - 405,8; K562/Ara-C -145,5 i K562/ gemcitabinę - 556,2 (aktywność 5'-NT wyrażono w nmol Ado/ mg białka/godz).
Aktywność ADA (nmol dlno i H/mg białka/godz) była następująca: K562 - 60,6; K562/2CdA- 26,4; K562/fludarabinę - 80,6; K562/chloroadenozynę
-150,0; K562/Ara-C - 77,6 i K562/gemcitabinę -109,0.

Wnioski: Komórki linii K562 z nabytą opornością na 2CdA i gemcitabinę wykazują znaczące zmiany aktywności enzymów uczestniczących w
metabolizmie nukleozydów i nukleotydów adeninowych (tj. 5'-NT i ADA). Wielokrotny (około 10 razy) wzrost aktywności 5'-NT w komórkach z
nabytą opornością na chloroadenozynę, chlorodeoksyadenozynę i gemcitabinę nie tylko powoduje obniżenie stężenia ATP i dATP lecz także może być
czynni-kiem uniemożliwiającym fosforylację w/w analogów nukleozydów do ich trifosforanowych pochodnych, a tym związkom po wbudowaniu do
DNA przypisuje się w głównej mierze cytotoksyczne działanie prowadzące do blokowania elongacji DNA.

Literatura
1. Drexler HG. i in. J.NCI (1984) 72: 1283-1298
2. Saven A„ Piro LD„ Cancer (1993) 72: 3470-3483
3. Van Larhoven JPRM. i in., J.lmmunol.Wlethods (1980) 39: 47-58
4. Fabianowska-Majewska K., Greger J., Ada Biochim.Pol. (1992) 39:193-204
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L-27
MODYFIKACJA BIAŁEK BŁONOWYCH KARDIOMIOCYTA PRZEZ RODNIK SEMICHINONOWY ADRIAMYCYNY

Dorota Kulawiak-Gałąska', Anna Sasin2, Michał Woźniak1.
Katedra i Zakład Biochemii1, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biochemii2, Akademii Medycznej w Gdańsku
80-211 Gdańsk, Dębinki 1

Adriamycyna (ADR) jest antybiotykiem cytostatycznym z grupy antracyklin hamującym aktywność topoizomerazy II. Istotnym ograniczeniem
efektywności terapii przeciwnowotworowej wykorzystującej ADR jest jej kardiotoksyczność. Mechanizmy ubocznego działania tego antybiotyku nie
są do chwili obecnej w pełni wyjaśnione.

Celem pracy było potwierdzenie ewentualnego wpływu rodnika semichinonowego ADR na poziom grup karbonylowych białek błon
mitochondrialnych i retikulum sarkoplazmatycznego komórek mięśnia sercowego szczura. Do doświadczeń użyto serca szczurów rasy Wistar. Izolowane
serca szczurów perfundowano kolagenazą w celu izolacji kardiomiocytów. Następnie otrzymano frakcje mitochondrialną i błon retikulum
sarkoplazmatycznego drogą różnicowego wirowania homogenatu komórkowego.

Mitochondria inkubowane w obecności NADH i ADR generowały rodnik semichinonowy rejestrowany techniką EPR. W analogicznym układzie
eksperymentalnym wykazano wzrost poziomu grup karbonylowych (C=0) do 5 nmolC=O /mg białka w porównaniu do 0.8 nmolC=O/mg białka w
kontrolnej frakcji mitochondrialnej inkubowanej w nieobecności ADR. Obserwowano również akumulację grup karbonylowych w błonie retikulum
sarkoplazmatycznego po inkubacji w obecności ADR i NADPH. Stwierdzono, iż stężenie MDA będące miernikiem peroksydacji lipidów błonowych nie
uległo istotnym zmianom w stosunku do kontroli.

Uzyskane wyniki sugerują względną selektywność destrukcyjnego wpływu ADR na białka błonowe kardiomiocyta przy braku analogicznego
efektu na lipidy błonowe. Akumulacja grup karbonylowych w mitochondriach serca w obecności ADR i NADH wskazuje na możliwy udział oksydazy
NADH zlokalizowanej w mitochondrialnej błonie wewnętrznej od strony przestrzeni międzybłonowej.

L-28
SYNERGISTYCZNY, HAMUJĄCY EFEKT DZIAŁANIA ANTYFOLIANÓW NA WZROST MYSICH BIAŁACZKOWYCH
KOMÓREK HODOWANYCH IN VITRO

Dorota Skowrońska* , Ewa Bartnik*, Irmina Szablewska**, Małgorzata Balińska**
'Zakład Genetyki, Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski, Pawińskiego 5a. 02-105 Warszawa
** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego, PAN, ul Pasteura 3, 92-093 Warszawa

Antyfoliany są docelowymi inhibitorami enzymów tzw. cyklu folianowego, miedzy innymi takimi jak syntaza tymidylanowa (TS) i reduktaza
dihydrofolianowa (DHFR). Weksperymentalnej chemioterapii nowotworów stosowane są ostatnio trimetrexat (TMTX), specyficzny inhibitor DHFR
i grupa specyficznych inhibitorów TS, pochodnych chinazolinowych folianów - 2-desamino-2-metylo-10-propargylo-5,8-dideazafolianu (DMPDDF).
Zsyntetyzowane przez DrPawelczaka z Uniwersytetu w Opolu sulfonowane pochodne DMPDDF, posiadające w swej cząsteczce glicynę i alaninę
(DMPDDFSGIy lub DMPDDFSAla), nie ulegające poliglutamylacji lub glutaminian (DMPDDFSGIu) ulegający poliglutamylacji były wraz z TMTX
przedmiotem badań nad synergistycznym efektem działania antyfolianów na wzrost mysich białaczkowych komórek - 5178Y - rosnących rutynowo
w pożywce Fischera z 8% surowicą cielęcą. W wyniku hodowli tych komórek przez 48 godzin w obecności 200nM TMTX następowało 20%
zahamowanie wzrostu komórek, a obecności 10uM stężenia w pożywce DMPDDFSAla, DMPDDFSGIy iDMPDDFSGIu następowało odpowiednio
4%, 8% lub 10% zahamowanie wzrostu. Jednakże przy dodaniu do pożywki kolejno TMTX, a następnie po 4 godzinach DMPDDFSGIu (stężeniach
jak uprzednio) następowało wybitne zahamowanie proliferacji komórek 5178Y (w przypadku DMPDDFSGIy lub Ala tylko 50%). Jak się wydaje
związane jest to ze zmianą wewnątrzkomórkowej puli folianów, gdzie wewnątrzkomórkowe stężenie dihydrofoiianu (substratu DHFR) spadało o
70%, a metylenotetrahydrofolianu (substratu TS) o 50%, co powodowało synergistyczny efekt działania stosowanych antyfolianów. Sugestie tą
potwierdzać się zdają wyniki identycznych doświadczeń zkomórkami o podwyższonej aktywności TS (5178Y/F - komórki oporne na fluorodezoksy-
urydynę), gdzie synergistyczny efekt otrzymuje się przy dużo wyższym stężeniu TMTX, przy prawie nie zmienionym stężeniu pochodnych DMPD-
DFS.
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L-29
WŁAŚCIWOŚCI BIOCHEMICZNE I PRZECIWNOWOTWOROWE KONIUGATU FIBRYNOGENU Z METOTREKSATEM.

Janusz Boratyński. Joanna Wietrzyk, Adam Opolski, Czesław Radzikowski.
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław.

Fibrynogen w wyniku działania enzymów proteolitycznych wytwarzanych przez komórki nowotworowe, wchodzące w liczne interakcje z
komponentami środowiska, może ulegać koagulacji. Celem niniejszej pracy było użycie fibrynogenu (F) jako nośnika dla metotreksatu (MTX). W
reakcji N-hydroksysukcynimidowego estru MTX z F wytworzono koniugat MTX-F. Następnie charakteryzowano go metodą wysokosprawnej
chromatografii cieczowej. Zawartość MTX w koniugacie oznaczano spektrofotometrycznie. Następnie zbadano jego aktywność cytotoksyczną i
przeciwnowotworową in vitro i in vivo. W przeprowadzonych in vitro testach wykazano obniżoną toksyczność koniugatu MTX-F w porównaniu z
samym cytostatykiem. W badaniach in vivo stwierdzono istotne przedłużenie czasu życia myszy obarczonych przeszczepialną białaczką P388 po
leczeniu koniugatem MTX-F w porównaniu z taką samą dawką MTX. Na podstawie wyników badań in vitro i in vivo uzasadnionym wydaje się
zastosowanie fibrynogenu jako nośnika cytostatyku w formie koniugatu. Obniżona toksyczność koniugatu przy zwiększonej aktywności
przeciwnowotworowej wydaje się być efektem działania tworzącej się fibryny, która może powodować kumulację leku w najbliższym sąsiedztwie
komórek nowotworowych.

L-30
EKSPRESJA GENÓW DEKARBOKSYLAZY ORNITYNOWEJ (ODC) I N1-ACETYLOTRANSFERAZY SPERMIDYNO/
SPERMINOWEJ (SSAT) W NERCE MYSIEJ USZKODZONEJ LEKAMI PPRZECIWNOWOTWOROWYMI

M. Pęska, M. Manteuffel-Cymborowska, W. Chmurzyńska, B.Grzelakowska-Sztabert
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, Warszawa, ul.Pasteura 3

Biosyntezę i interkonwersję poliamin kontrolowaną przez dwa precyzyjnie regulowane enzymy ODC i SSAT badano w czasie eksperymental-
nie wywołanego uszkodzenia nerek i regeneracyjnej hiperplazji. W zastosowanych modelach doświadczalnych uszkodzenia te zostały wywołane
przez dwa związki o działaniu przeciwnowotworowym - antyfolian CB 3717 oraz cisplatynę - lek powszechnie używany w chemioterapii nowotworów.
Efektem ubocznym działnia powyższych związków jest silna nefrotoksyczność ograniczająca ich zastosowanie w klinice.

CB 3717 jest inhibitorem syntazy tymidylanowej i w efekcie hamuje syntezę DNA i proliferację komórek. Jednakże w fizjologicznym, niskim
pH nerek antyfolian wytrąca się, a jego kryształy mechanicznie uszkadzają komórki epitelialne kanalików nerkowych. Następstwem tego uszkodzenia
nerek jest ich regeneracyjna hiperplazja z charakterystycznym wzrostem zarówno syntezy DNA jak i względnej masy nerek [1]

Cisplatyna, lek stosowany w terapii litych nowotworów, uszkadza DNA indukując apoptozę zwłaszcza w komórkach nabłonka kanalików
nerkowych. Rozważne są różne mechanizmy nefrotoksyczności cisplatyny, prowadzące do uszkodzeń wspomnianych komórek. Nie wiadomo jednak
dotychczas czy ich następstwem jest regeneracyjna hiperplazja nerek, na co mają odpowiedzieć nasze obecne badania

Badania przeprowadzono na 3-miesięcznych myszach rasy Swiss szczepionych odpowiednio: CB 3717 (300mg/kg, i.p„ 24h) lub cisplatyna
(15mg/kg, i.p., 48h). W obydwu przypadkach obserwowano kilkukrotny wzrost aktywności ODC, oznaczane wg. [2], któremu towarzyszyła istotna
statystycznie, choć mniejsza, aktywacja SSAT, oznaczane wg. [3]. Indukcja SSAT zgodna jest z obserwowanym uprzednio wzrostem produktu tego
enzymu -N'-acetylospermidyny w stymulowanej CB 3717 hiperplastycznej nerce mysiej [1]. Indukcję aktywności obu enzymów można częściowo
tłumaczyć znaczącym statystycznie wzrostem ilości mRNA wykazanym analizą typu Northern (jako sond do hybrydyzacji użyto zlinearyzowanych
enzymem restrykcyjnym Eco Rl znakowanych [32P] plazmidów pODC 934 oraz pBSK SSAT). Ponadto stwierdzono, że obniżony poziom katecholamin,
wywołany podaniem rezerpiny (10mg/kg, i.p., na 1h przed CB 3717), znacząco obniża wywoływaną antyfolianem indukcję ODC, co obserwowano
zarówno na poziomie aktywności enzymatycznej jak i mRNA ODC. Natomiast rezerpina nie wywierała wpływu na ekspresję SSAT. Obecnie badana jest
rola czynnika wzrostu hepatocytów (HGF) wykazującego własności renotropowe [4], w regulacji indukowanej przez CB 3717 i cisplatynę ekspresji
ODC i SSAT.

1. Manteuffel-Cymborowska, M., Chmurzyńska, M., Grzelakowska-Sztabert, Biochim. Biophys. Acta, 1993,1182.133-141
2. Manteuffel-Cymborowska, M., Chmurzyńska, W., Pęska, M., Grzelakowska-Sztabert, Int.J.Biochem. Celi Biol. 1995, 2Z, 287-295
3. Stefanem , C, Flamingni, R, Carati, D., Rossoni, C, Caldarera, CM., Biochim. Biophys. Acta, 1987, 9_3_0, 79-86
4. Kawaida K., Matsumoto K., Shimazu H. and Nakamura I , Proc. Natl. Acad. Sci., 1994,91.4357-4361
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L-31
ZMIANA AKTYWNOŚCI PROKOAGULANTA NOWOTWOROWEGO I ZABURZENIA UKŁADU ANTYOKSYDACYJNEGO
W PRZYPADKACH RAKA JELITA GRUBEGO

Bożena Kożuszko1, Elżbieta Skrzydlewska2, Zdzisław Skrzydlewski3, Waldemar Famulski4, Bogdan Zalewski5

Regionalny Ośrodek Onkologiczny w Białymstoku1, Zakład Analizy Instrumentalnej2, Samodzielna Pracownia Ogólnej Analityki Klinicznej3 i Zakład
Anatomii Patologicznej", Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej5 Akademii Medycznej w Białymstoku

Prokoagulant nowotworowy (CP) jest proteinazą sulfhydrylową wytwarzaną przez tkanki nowotworowe. Ostatnio sugeruje się, że w
powstawaniu zmian nowotworowych biorą udział reaktywne formy tlenu (RFT). Istnieją również doniesienia o wzajemnym oddziaływaniu RFT i
układu proteolityczno-antyproteolitycznego. Być może takie powiązanie dotyczy również CP i RFT w chorobie nowotworowej. Patogenne działanie
RFT może występować wówczas, kiedy ma miejsce ich nadmierne wytwarzanie lub kiedy dochodzi do zaburzenia układu antyoksydacyjnego. Dochodzić
może wtedy do peroksydacji lipidów błonowych i ułatwionego powstawania przerzutów nowotworowych.

Celem pracy była ocena aktywności CP oraz parametrów układu antyoksydacyjnego i produktów peroksydacji lipidów w przypadkach raka
jelita grubego.

Badania przeprowadzono na materiale pochodzącym od 10 chorych operowanych z powodu raka jelita grubego. Aktywność CP i parametrów
układu antyoksydacyjnego oznaczano w homogenacie tkanki raka jelita grubego i tkanki prawidłowej jelita grubego. Aktywność CP badano metodą
koagulacyjną i wyrażono ją czasem krzepnięcia osocza w sekundach. Aktywność peroksydazy i reduktazy glutationowej oznaczano spektrofotometrycznie
mierząc ilość powstającego NADP w ciągu minuty. Zawartość zredukowanego glutationu oznaczano spektrofotometrycznie przy użyciu chromogennego
substratu. Zawartość produktów peroksydacji lipidów oceniano przez pomiar substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym.

Homogenat tkanki raka jelita grubego skraca znacznie bardziej czas krzepnięcia osocza niż homogenat tkanki prawidłowej. Badany homogenat
również wyraźnie skraca czas krzepnięcia osocza bez czynnika VII. Aktywność peroksydazy glutationowej jest obniżona w tkance nowotworowej
natomiast aktywność reduktazy glutationowej jest istotnie statystycznie podwyższona. Zawartość glutationu zredukowanego w tkance nowotworowej
nie różni się w sposób istotny w porównaniu do tkanki prawidłowej. Zawartość produktów peroksydacji lipidów jest istotnie statystycznie wyższa w
tkance nowotworowej niż w prawidłowej.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że tkanka nowotworowa, w porównaniu do tkanki prawidłowej, posiada znacznie wyższą aktywność
prokoagulacyjną. Aktywność ta pochodzi od CP, ponieważ aktywuje on bezpośrednio czynnik X układu krzepnięcia bez udziału czynnika VII.
Obserwowane jednocześnie zmiany parametrów układu antyoksydacyjnego i zawartości produktów peroksydacji lipidów wskazują na możliwość
istnienia zależności między aktywnością CP i działaniem reaktywnych form tlenu w procesie nowotworowym.

Oznaczenia aktywności CP i parametrów układu antyoksydacyjnego stanowić może uzupełnienie badania histopatologicznego.

L-32
BADANIE FRAKCJI KATEPSYNY D METODĄ WESTERN-IMMUNOBLOTTING W EKSTRAKTACH GUZÓW RAKA JELITA
GRUBEGO

Marek Cybulski1, Piotr Paluszkiewicz2, Alicja Paszkowska', Henryk Berbeć1

Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej A.M. w Lublinie1, Klinika Chirurgii Urazowej PSK-1 w Lublinie2

Katepsyna D (KD) jest szeroko rozpowszechnioną w organizmach eukariotycznych endopeptydazą asparaginianową biorącą udział w
wewnątrzkomórkowym kataboliźmie białek. KD występuje w lisosomach oraz w połączeniach z błonami w erytrocytach i endosomach makrofagów.
Uważa się, że enzym ten jest zaangażowany w proces inwazji nowotworowej i tworzenia się przerzutów. Wydzielana w nadmiarze przez komórki
nowotworowe KD, jest odpowiedzialna za aktywację szeregu innych proteaz, które są odpowiedzialne za degradację białek macierzy zewnątrzkomórkowej.
Ponadto KD wykazuje działanie mitogenne. Wzrost ekspresji KD stwierdzono w tkankach wielu nowotworów: sutka, jajników, głowy i szyi, en- .
dometrium, szyjki macicy, wątroby, tarczycy, w czerniaku, a w ostatnich latach także w raku jelita grubego.

Celem pracy była ocena ilościowa frakcji KD w cytosolu gruczolakoraków jelita grubego.
Badaniu poddano tkanki gruczolakoraków jelita grubego i prawidłowe śluzówki pobrane operacyjnie od 17 chorych w wieku 41-85 lat.

Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu ustalono na podstawie klasyfikacji pTNM według Dukes'a. Cytosol otrzymywany z tkanek wg Leto i
wsp. służył do badania KD metodą Western-lmmunoblotting. Białka cytosolu rozdzielano za pomocą elektroforezy w żelu PAA i przenoszono na błony
nitrocelulozowe (NC). Obecność frakcji KD na błonach NC stwierdzano przy użyciu surowicy poliklonalnej anty-KD (f-my DAKO) i układu streptawidyna-
fosfataza zasadowa-BCIP/NBT. Analizę ilościową przeprowadzono za pomocą skanera komputerowego i programu ONE-Dscan. Różnice pomiędzy
zmiennymi oceniane były testami Wilcoxona i Mann-Whitney. Za statystycznie istotne przyjmowano różnice przy p<0,05. Obliczenia wykonano przy
użyciu programu Statistica wersja 5.0.

Stwierdzono obecność 6 frakcji KD o m.cz. 59, 54, 48, 38, 34 i 14 kD zarówno w ekstraktach z prawidłowej śluzówki jak i guzów raka jelita
grubego. Wykazano zmiany poziomu frakcji 54kD (prokatepsyna D) i postaci dojrzałej (34 + 14 kD) w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego
nowotworu.
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L-33
WZROST CZUŁOŚCI KOMÓREK UNII HL60/ADR NA DOKSORUBICINĘ PO PODANIU OLIGONUKLEOTYDÓW
ANTYSENSOWYCH KOMPLEMENTARNYCH DO mRNA BIAŁKA MRP

Edyta Gendaszewska1, Maria Maszewska1, Wojciech Niewiarowski1, Grzegorz Rebowski1, Grzegorz Bartosz2, Łukasz Pułaski, Błażej Rychlik2, Adam
Sokal, Mirosław Soszyński2

1 .Zakład Chemii Bioorganicznej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul.Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź
2.Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul.Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Wstęp: Obniżona skuteczność chemioterapii w leczeniu chorób nowotworowych powodowana jest przez białka transportowe typu MDR i
MRP (multidrug resistance - associated protein). Stwierdzono, że są one odpowiedzialne za usuwanie leków przeciwnowotworowych na zewnątrz
komórek. Zaobserwowanie tego zjawiska stało się przyczyną intensywnego poszukiwania inhibitorów skutecznie blokujących ekspresję ww. białek.
Wydaje się, że związkami o tego typu właściwościach mogą być oligodeoksyrybonukleozydotiofosforany (PS-ODN), pochodne
oligodeoksyrybonukleotydów (PO-ODN), w których niemostkowy atom tlenu, związany z fosforem, został zastąpiony siarką. Zgodnie z doniesieniami
literaturowymi PS-ODN, komplementarne do sekwencji kodującej MRP mogą wiązać się z mRNA i w rezultacie hamować ekspresję białka. Celem
prezentowanej pracy było zbadanie wpływu wybranych PS-ODN na poziom białka MRP poprzez pomiar wrażliwości komórek linii nowotworowej,
wykazującej podwyószoną produkcję MRP (linia komórkowa HL60/ADR), na doksorubicynę.

Materiały i metody: PO- i .PS-ODN: NBD1, MRP3, MRP4 i CYT2 (20-mery), komplementarne do różnych fragmentów mRNA MRP, były
zsyntetyzowane metodą amidofosforynową i oczyszczone metodą HPLC. Czystość preparatów sprawdzono elektroforetycznie. Linie komórkowe
HL60 i HL60/ADR hodowano w RPMI 1640 (Gibco BRL) z dodatkiem 20% inaktywowanej termicznie, płodowej, surowicy cielęcej, penicyliny,
streptomycyny oraz w przypadku HL60/ADR - doksorubicyny. PO- i PS-ODN (2.5 uM) podawano w 2 dawkach, z 48 godz. przerwą. W godzinę po
ostatniej dawce PS-ODN komórki traktowano doksorubicyną (200 lub 400 nM), zaś po kolejnych 48 godz. dodano barwnika MTT [bromek 3'-(4,5-
dimetylotiozol-2-yl)-2,5-difenylotetrazolu] w PBS i mierzono absorbancję (570 i 630 nm).

Wyniki: Po podaniu ww. PS-ODN, w warunkach jw., zarówno przy 2-krotnie większym (400 nM), jak i zwykle stosowanym stężeniu (200 nM)
doksorubicyny, nastąpił wzrost liczby obumierających komórek o 30-90% w zależności od rodzaju związku.

Wnioski: PS-ODN hamują ekspresję białka MRP, prawdopodobnie wiążąc się z jego mRNA, które następnie ulega degradacji RNaząH.
Obniżenie poziomu białka MRP w komórce powoduje, w warunkach zwiększonego stężenia doksorubicyny, jej wewnątrzkomórkową akumulację i
podwyższoną cytotoksyczność.

L-34
PRZECIWNOWOTWOROWE DZIAŁANIE L-GLUTAMINY I JEJ POCHODNYCH

Barbara Fustoczenko1, Żanna Motylewicz1, Borys Frenkiel2, Nikolaj Niecziporenko2, Leonid Niefiodow1

1 - Instytut Biochemii Nacionalnej Akademii Nauk Białorusi, Grodno
2 - Instytut Medyczny.Grodno

Podstawą nowotworowych zmian komórek są zaburzenia w mechanizmach regulacji różnicowania i proliferacji. Charakterystyczną cechą
komórek nowotworowych jest ich szybki wzrost i przyspieszony proces syntezy białek.Dlatego badania preparatów o właściwościach
antykancerogennych są skierowane na oznaczanie odpowiedzi komórkowego systemu syntezy białek.

Celem naszej pracy było zbadanie wpływu L-glutaminy i jej pochodnych (NMP: niskomolekularnych peptydów) na syntezę białek w komórce
nowotworowe) w systemach in vivo i in vitro.

Szczurów zaszczepionych mięsakiem (sarkoma-45) od 5-go dnia przeszczepu nowotworu „leczono" w ciągu 14 dni podawaniem L-glutaminy
i NMP dożołądkowo i doodtrzewnowo.

Stwierdziliśmy wysoką aktywność syntezującą białka polirybosomów hepatocytów oraz komórek nowotworowych u szczurów z Sarkomą-
45, które nie były „leczone". Natomiast, L-glutamina i NMP w dawce 50mg/kg podawane codziennie hamują translację w 70% w komórkach
nowotworu i w 50% w komórkach wątroby szczura - nosiciela guza.

Badania wpływu NMP poszerzyliśmy na inne rodzaje komórek nowotworowych, stosując preparat NMP w systemie in vitro komórek raka
sutka i prostaty, otrzymanych metodą enzymatycznej dezagregacji bioptatów (kolagenaza 100E/1ml - 60min. - 37°C) oraz komórek białaczki
mieloblastycznej, uzyskanych z krwi chorego. Hodowanie komórek prowadziliśmy w 37°C i 5% CO2. Preparat NMP dodawany był w dawkach od
0,4mg/ml do 15 mg/m I na 1, 2, 3 lub 24 godziny. Po 1 godzinie inkubowania dodawaliśmy 14C-Leucynę (2,17mkCi).

Stwierdziliśmy, że najbardziej podatne na działanie NMP są komórki raka prostaty (hamowanie wchłaniania 14C-Leucyny od 58% do79%)
oraz komórki białaczki mieloblastycznej, u których pobieranie "C-Leucyny było zależne od dawki i pozostało nawet po przejściu jednego cyklu
komórkowego. Rak sutka był najmniej podatny na działanie NMP, ale przy maksymalnej dawce efekt również był znaczący.

Otrzymane wyniki pozwalają postulować, że działanie NMP widocznie ukierunkowane jest na czynniki regulacyjne na poziomie translacji, a
NMP można uznać za potencjalny preparat do stosowania w leczeniu nowotworów.
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L-35
OBRAZ ELEKTROFORETYCZNY I ZDOLNOŚĆ AKCEPTOROWA tRNA TKANEK NOWOTWORÓW O DUŻEJ
ZŁOŚLIWOŚCI

Halina Brzuszkiewicz-Żarnowska, Kazimierz Pasternak, Tomasz Borkowski
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Badania kwasów nukleinowych tkanek będących w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych prowadzone są od lat. Szczególnie
interesującym problemem biologii molekularnej w ostatnich latach stały się zmiany w komórkach prowadzące do rozwoju nowotworów. Badania
dotyczyły przede wszystkim kwasów nukleinowych. W naszych wcześniejszych badaniach wykazaliśmy różnice dotyczące tRNA tkanek nowotworowych
o różnym stopniu złośliwości. Celem niniejszej pracy było uzyskanie i przeprowadzenie porównania obrazu elektroforetycznego oraz zdolności
wiązania aminokwasów przez tRNA nowotworów o dużej złośliwości.

Materiałem do badaii były tkanki nowotworowe raka jelita grubego, raka piersi i czerniaka usunięte podczas zabiegów operacyjnych w
lubelskich klinikach chirurgicznych i onkologicznej. Materiałem kontrolnym była tkanka wątroby królika. Z tkanek badanych i kontrolnej preparowano
tRNA metodą ekstrakcji fenolowej według Seina i Zubay'a. Uzyskane surowe preparaty tRNA oczyszczano na kolumnie DEAE 52 a następnie poddawano
deaminoacylacji według Denneya. W tak oczyszczonych preparatach oznaczano na spektrofotometrze ilość tRNA przy A260 oraz czystość ze stosunku
odczytów przy A280 i przy ?^60. Czyste preparaty tRNA poddawano rozdziałowi elektroforetycznemu w żelu poliakrylamidowym stosując elektroforezę
jedno i dwukierunkową. Niezależnie od rozdziałów elektroforetycznych preparaty tRNA używano do badania zdolności wiązania znakowanych
"C aminokwasów stosując mieszaninę inkubacyjną o stałym składzie. Zawierała ona 100 mM bufor Tris-HCI pH=7,5,10 mM MgCI2,10 mM KCI, 10
mM ATP, 0,4 mM dithiothreitol, 0,1 mM PMSF, 18,5 kBq radioaktywnego aminokwasu, 50 ng białka enzymatycznego oraz 2 ODU badanego tRNA.
Preparat enzymatyczny aminoacylo-tRNA syntetaz do prób aminoacylacji otrzymywano z wątroby królika na drodze frakcjonowania siarczanem
amonu. Badania zdolności wiązania przez tRNA przeprowadzono dla 10 znakowanych aminokwasów. Wielkość wiązania przedstawiono jako pikomole
związanego aminokwasu na 1 ODU tRNA. mikrogram białka enzymatycznego.

Wykazano znaczne różnice w obrazie elektroforetycznym rozdziałów preparatów tRNA nowotworów o dużej złośliwości. Różnice były mniejsze
w obrazie elektroforezy jednokierunkowej natomiast były znaczne w obrazie elektroforezy dwukierunkowej. Poszczególne preparaty tRNA nowotworów:
raka jelita grubego, raka piersi i czerniaka wykazywały, w obrazie elektroforezy dwukierunkowej, różną co do ilości i rozmieszczenia liczbę plam
izoakceptorowych tRNA. Ponadto stwierdzono wyraźne różnice w zdolności wiązania znakowanych aminokwasów przez preparaty tRNA poszczególnych,
badanych nowotworów. Różnice w zdolności wiązania przez tRNA zależały również od rodzaju stosowanego w mieszaninie znakowanego aminokwasu.

L-36
WPŁYW NOWOZSYNTETYZOWANYCH ACYKLONUKLEOZYDÓW NA AKTYWNOŚĆ FOSFORYLACJI
2'DEOKSYADENOZYNY W CYTOZOLU CZERNIAKA

Hanna Modrzejewska1, Janusz Greger1, Marcin Dramiński2, Anna Zgit-Wróblewska2

Zakład Biochemii AM Łódź1, Zakład Chemii Ogólnej WAM Łódź2

Przebadano wpływ dziesięciu acyklonukleozydów na aktywność fosforyiacji 2'deoksyadenozyny w cytozolu uzyskanego z 10 dniowego
rosnącego czerniaka amelanotycznego pasażowanegoo na chomikach syryjskich. Badania aktywności fosforyiacji [8-"C] deoksyadenozyny w stężeniu
0.05 mM przeprowadzono w obecności 0.15 mM badanych związków. Radioaktywności dAMP, dADP i dATP oznaczano po rozdziale wyżej wymienionych
związków za pomocą chromatografii bibułowej.

Następujące związki: 1N(propoksymetylo)tymina (T8), 1N(2'3'dihydroksypropoksymetylo)tymina (T7), 1N(1'3'dihydroksy
2'propoksymetylo)tymina (Th5) i jego fosforan w pozycji 3'(Th5-P), 1N alliloksymetylotymina (AMT1),1N allioloksymetylo 5 fluorouracyl (AMFU) nie
wykazywały znaczącego wpływu na fosforylację 2'deoksyadenozyny (dAdo). Stosunkowo niewielki wpływ na fosforylację wykazywały. 1N
alliloksymetyloadenina (AMA) - zmniejsza fosforylację dAdo względem prób kontrolnych o 17 %; 1N (2'3'dihydroksypropoksymetylo) 5,6
dekametylenouracyl (PCK-7) - o 16 %; 1N alliloksymetylocytozyna (AMC) - o 23 %; 1,3 N, N diallyloksymetylotymina (AMT 2) - o 24 %.

Uprzednio przeprowadzone badania wykazały, że AMT-2 również w podobnym stopniu hamuje aktywność fosforyiacji tymidyny. AMT-1, jak
uprzednio wykazano, jest inhibitorem kompetycyjnym kinazy tymidynowej, ale nie wywiera wpływu na fosforylację 2'deoksyadenozyny.
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L-37
ANALIZA DNA METODĄ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ W PORÓWNAWCZYCH BADANIACH ŁAGODNYCH
I ZŁOŚLIWYCH ZMIAN ROZROSTOWYCH GRUCZOŁU TARCZOWEGO

L.Konarska. J.Steinbrich. J.Skierski1, A.Wąsowska, M.Kałczak2

Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej,'. Samodzielna Pracownia Cytometrii Przepływowej Instytutu Leków,2. Zakład
Patomorfologii CSK MSW i A, w Warszawie,

Celem niniejszej pracy była ocena przydatności analizy DNA metodą cytometrii przepływowej (FCM) w pooperacyjnej diagnostyce różnicowej
chorób rozrostowych tarczycy.

Analizowano zawartość DNA i parametry cyklu komórkowego w różnych typach łagodnych i złośliwych zmian rozrostowych gruczołu
tarczowego (N=75), które w oparciu o rozpoznanie patomorfologiczne można podzielić na 4 grupy: wole koloidowe (N=16), wole miąższowe (N= 15),
gruczolaki (N=25) i raki tarczycy (N=19). Ocenę komórkowej zawartości DNA wykonywano w zawiesinie komórek odzyskiwanych z wycinków tarczycy
zatopionej w parafinie (bloczki parafinowe do rutynowych badań patomorfologicznych). Jednocześnie badano wpływ sposobu utrwalania tkanki na
uzyskiwane wyniki. W tym celu badania wykonano równolegle dla komórek otrzymywanych ze świeżej nieutrwalonej tkanki, bezpośrednio po
operacji (N=14), tkanki utrwalonej tylko w formalinie oraz bloczków parafinowych (lustrzane odbicia). W badaniach tych kontrolę stanowiła prawidłowa
tarczyca wieprzowej (N=6). Analizowano zawiesinę komórek uzyskiwanych z tkanki świeżej (bezpośrednio po uboju) i utrwalonej w formalinie.

Pomiar zawartości DNA wykonywano przy użyciu cytometru przepływowego FACS Vantage firmy Becton Dickinson z dwuwiązkowym laserem
argonowym, w komórkach barwionych odczynnikem sulforodamina - DAPI. Zliczano około 10000 komórek. Jako standard używano odpowiednio
DNA limfocytów izolowanych z krwi krwiodawców lub limfocytów wieprza. Zawartość DNA w komórkach wyrażano indeksem DNA (Dl), wyliczanym
na podstawie położenia piku G0/G1 komórek kontrolnych i badanych na histogramach. Na podstawie zawartości DNA określano odsetek komórek
w poszczególnych fazach cyklu komórkowego przy użyciu programu MacCycle.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono: 1). Brak istotnego wpływu sposobu utrwalania tkanki na wynik analizy DNA metodą
FCM. 2). Brak korelacji pomiędzy typem zmian histologicznych tarczycy, a zawartością DNA i odsetkiem komórek w poszczególnych fazach cyklu. W
badanych 75 wycinkach usuniętej operacyjnie tarczycy Dl mieścił się w granicach od 0.43 do 1.75, przy czym ok. 70% badanych tkanek wykazywało
Dl. < 0.9, co wskazuje na aneuploidalną - hipodiploidalną zawartość DNA w komórkach, 20 % wykazywało aneuploidalną-hiperploidalną zawartość
DNA (Dl > 1.1), a tylko 10 % wykazywało prawidłową diploidalną zawartość DNA (Dl = 1,0±0,1). ID w komórkach z wola koloidowego wynosił od
0,43 do 1.1, a z wola miąższowego od 0.68 do 1.1. W gruczolakach wartość ID była jeszcze bardziej zróżnicowana i mieściła się w granicach od 0.35
do 1.75, a w rakach od 0.6 do 1.2. Odsetek komórek w poszczególnych fazach cyklu komórkowego nie różnił się znacząco w badanych typach zmian
rozrostowych i wynosił średnio, w różnych typach wola, 95 % w fazie G0/G1, 4% w fazie S i 1% w fazie G2/M, w gruczolakach koloidowych
odpowiednio 85 %, 10% i 5 % , zaś w rakach 92 %, 3% i 5 %. 3). W makroskopowo prawidłowej tarczycy wieprzowej Dl mieścił się w granicach od
0.98 do 1.0.

Uzyskane wyniki potwierdzają wysuwane wcześniej przypuszczenia o niewielkiej przydatności analizy cytometrycznej DNA w diagnostyce
różnicowej zmian rozrostowych tarczycy.

L-38
PORÓWNANIE STĘŻENIA KWASU SIALOWEGO W EKSTRAKTACH TKANKOWYCH PRAWIDŁOWEGO I ZMIENIONEGO
PATOLOGICZNIE LUDZKIEGO ENDOMETRIUM

Alicja Paszkowska1, Marek Cybulski1, Andrzej Semczuk2, Henryk Berbeć'
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie1, Klinika Ginekologii Operacyjnej H Katedry Położnictwa i Ginekologii AM w Lublinie2

W szybko rozwijającej się diagnostyce nowotworów uwaga badaczy skupia się na substancjach wytwarzanych i wydzielanych do układu
krążenia przez guzy nowotworowe. Zainteresowanie wykorzystaniem diagnostycznym kwasu sialowego (KS) wywodzi się z obserwacji, że w różnych
stanach patologicznych następuje znamienne podwyższenie zawartości tego związku w surowicy krwi. Obserwuje się również wzrost stężenia KS we
krwi w przypadku różnych nowotworów złośliwych u człowieka. Jak dotychczas, brak jest wyjaśnienia przyczyn wzrostu poziomu KS we krwi
obserwowanego w przebiegu choroby nowotworowej.

W niniejszej pracy podjęto próbę oceny zmian w stężeniu KS w ekstraktach tkankowych uzyskanych z prawidłowego, rozrostowego i
zmienionego nowotworowo ludzkiego endometrium.

Grupę badaną stanowiło 10 kobiet z rozrostem błony śluzowej macicy i 22 pacjentki z rakiem endometrium. Grupę kontrolną stanowiło 45
kobiet zdrowych (16 kobiet w fazie wzrostowej i 29 kobiet w fazie wydzielniczej cyklu miesiączkowego) od których pobierano materiał w trakcie
zabiegów operacyjnych nie związanych z patologią endometrium. W ekstraktach tkankowych oznaczano ilość całkowitego kwasu sialowego (CKS)
zmodyfikowaną metodą Warrena.

Uzyskane wyniki wskazują, że poziom kwasu sialowego (CKS) w tkance guzów nowotworowych endometrium jest znacznie wyższy aniżeli w
tkance endometrium tak we wzrostowej jak i w wydzielniczej fazie cyklu miesiączkowego. Wyższy poziom CKS stwierdzono również w rozrostach
endometrium w odniesieniu do poziomu odnotowanego w prawidłowym endometrium. Wartym podkreślenia jest fakt, że najwyższe stężenie CKS
wykazano w przypadku raka i rozrostu endometrium, podczas gdy najniższe stężenie CKS obserwowano w endometrium w fazie wzrostowej cyklu
miesiączkowego.

Wyniki uzyskane w niniejszej pracy zdają się potwierdzać nie udowodnioną dotychczas hipotezę, że zwiększone stężenie KS obserwowane
we krwi w trakcie rozwoju choroby nowotworowej jest skutkiem zwiększonej zawartości tego związku w tkankach nowotworowych.
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L-39
IZOENZYM ARGINAZY A4 MARKEREM W DIAGNOSTYCE NOWOTWORÓW SUTKA I NOWOTWORÓW JELITA
GRUBEGO

Paweł Kukawski', Jakub Ząbek2, Dorota Rapp3, Joanna Magnuska3,Wojciech Graboń3, Zofia Porembska3.
1 Klinika Chirurgii Szpitala-Centrum Onkologii w Warszawie
2 Zakład Mikrobiologii i Serologii Instytutu Reumatologii w Warszawie
3 Katedra i Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Warszawie

W poprzednich badaniach wykazaliśmy w tkankach człowieka obecność izoenzymów arginazy. W komórkach nowotworowych może dochodzić
do zmiany składu izoenzymatycznego oraz wzrostu lub spadku aktywności enzymatycznej poszczególnych form. Często obserwuje się uwalnianie
określonych izoenzymów z tkanki nowotworowej do krwi.

Celem obecnych badań jest określenie aktywności oraz izogramu arginazy w nowotworach sutka oraz nowotworach jelita grubego.
Stwierdzono około 4-krotnie wyższą aktywność arginazy w guzach sutka oraz 20-40-krotnie wyższą aktywność w guzach jelita grubego w

stosunku do kontroli. Wykazano również wzrost aktywności arginazy w surowicy krwi u chorych z oboma typami nowotworów, w porównaniu z
aktywnością enzymu w surowicy krwi ludzi zdrowych.

Mimo różnego składu izoenzymatycznego, tj. arginazy A, i A4 w sutku oraz Ą, i A4w jelicie grubym, w obu typach nowotworów obserwowano
zawsze wzrost aktywności arginazy A4. Arginaza A4 była również formą uwalnianą do krwi.

Opracowanie ilościowego oznaczania izoenzymu A4 w surowicy krwi jest obecnie przedmiotem badań.

L-40
BADANIE ELEMENTÓW BARIERY ANTYOKSYDACYJNEJ U OSÓB Z RAKIEM JELITA

Marek Strzelczyk1, Sławomir Puczkowski1, Rusołowska Dorota1, Krzysztof Grzegorczyk2, Jan Chojnacki2, Maria Kopff1, Maciej Rutkowski1

Zakład Biochemii KNP WAM - Łódź, pi. Hallera 1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii IMW WAM - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Wolne rodniki to cząstki, które mają dodatkowy (niesparowany) elektron. Dzięki temu cząstki te posiadają dużą aktywność chemiczną i są
nietrwałe. W organizmach żywych powstawają w reakcji enzymatycznych lub spontanicznie. Do lat 70 - tych w publikacjach medycznych nie znajdziemy
wielu doniesień o roli i znaczeniu wolnych rodników. Zmieniły tą sytuację wyniki badań opublikowane przez McCorda i Fridovitcha o dysmutazie
ponadtlenowej; Babiora, który wykazał powiązane funkcji neutrofili z generacją wolnych rodników i Grangera, który wykazał, że wiele chorób jest
powiązanych z brakiem równowagi pomiędzy mechanizmami wzbudzającymi generację wolnych rodników, a systemami unieszkodliwiającymi je.

W naukach medycznych największe zainteresowanie budzą reaktywne formy tlenu (RFT), czyli rodnik hydroksylowy (OH«) i rodnik ponad-
tlenkowy (O2»-). Równie ważny jest nadtlenek wodoru, który mimo, że nie jest wolnym rodnikiem, odgrywa ważną rolę w ich wzajemnych przemia-
nach.

Komórki ssaków posiadają mechanizmy obronne neutralizujące wolne rodniki, zarówno enzymatyczne jak i nie enzymatyczne. Do enzyma-
tycznych należą dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, ceruloplazmina. Nie enzymatyczne to mikroelementy, witaminy A, E
i C. Dysmutaza ponadtlenkowa katalizuje przemianę rodnika O2«- w H2O2 i O2. Woda utleniona jest redukowana do 0 2 i H20 przez katalazę lub przez
peroksydazę glutationowa. Także antyoksydanty neutralizujące rodniki tzn. witaminy E, A i C przeszkadzają tworzeniu się wolnych rodników w
reakcjach łańcuchowych. Autorzy pracy oznaczyli aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy i ceruloplazminy, a także stężenie witamin A i E u
osób z rakiem jelita grubego.

Otrzymane przez nas wyniki wykazują zmiany w stężeniach witamin, mikroelementów, i aktywnościach enzymów wchodzących w skład
bariery antyoksydacyjnej u chorych z rakiem jelita grubego w porównaniu do chorych z innymi schorzeniami dolnego odcinka przewodu pokarmo-
wego.



214 SESJA L BIOCHEMIA I BIOLOGIA MOLEKULARNA NOWOTWORÓW

L-41
OZNACZANIE STĘŻENIA MIKROELEMENTÓW U OSÓB Z RAKIEM JELITA GRUBEGO W SUROWICY, ERYTROCYTACH,
WŁOSACH I HOMOGENATACH TKANKOWYCH

Sławomir Puczkowski1, Marek Strzelczyk1, Krzysztof Grzegorczyk2, Jan Chojnacki2, Maria Kopff1, Maciej Rutkowski1

Zakład Biochemii KNP WAM - Łódź, pl. Hallera 1
Klinika Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii IMW WAM - Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5

Od wielu lat prowadzone są badania nad powiązaniem pojawienia się komórek rakowych z osłabieniem bariery antyoksydacyjnej. Jednym z
istotnych czynników bariery antyoksydacyjnej są mikroelementy takie jak: żelazo, miedź, cynk, mangan. Stężenie tych mikroelementów może
bezpośrednio wpływać na aktywność enzymu będącego podstawą bariery antyoksydacyjnej, tj. dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), u osób z rakiem
jelita grubego przeprowadzono badanie stężenia tych mikroelementów w surowicy, erytrocytach i włosach. Określono również stężenie w/w
mikroelementów w homogenatach usuniętych operacyjnie guzów jelita grubego jak i w tkance zdowej jelita grubego. Pomiędzy uzysanymi wynikami
stwierdono ścisłe zależności wskazujące na sposób dystrybucji poszczególnych mikroelementów w organizmie chorych. Poziom stężenia manganu,
miedzi i cynku potwierdza przeprowadzone równolegle badania aktywności SOD.

W materiale badanym określono również stężenie ołowiu. Stwierdono zwiększone stężenie ołowiu w tkance zdrowej jelita grubego, a jego
caJkowity brak w guzach. Do badań użyto spektrometru PU7000 ICP.

L-42
ZAWARTOŚĆ MIKROELEMENTÓW W SZPIKU KOSTNYM U PACJENTÓW CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE

Ludmiła Grzvbowska1. Bolesław Floriańczyk2

1. Katedra i Zakład Onkologii Klinicznej AM w Lublinie 2. Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie

Wpływ mikroelementów na metabolizm organizmu oraz zmiany ich poziomu i rozmieszczenia w tkankach w różnych schorzeniach jest
motywacją do ilościowego oznaczania pierwiastków w płynach ustrojowych i w tkankach.

Celem pracy było oznaczenie poziomu magnezu, cynku, miedzi, żelaza i manganu w szpiku kostnym u 20 pacjentów, u których stwierdzono
chłoniaki złośliwe. Do badania kwalifikowano pacjentów nie leczonych i u których nie stwierdzono nacieków nowotworowych w szpiku kostnym.

Próbki szpiku kostnego suszono do stałej wagi w temperaturze 80°C, a następnie mineralizowano w piecu muflowym w temperaturze 450°C.
Zmineralizowane próbki rozpuszczano w stężonym kwasie solnym (Merck) rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 (v/v). Do oceny zawartości badanych
pierwiastków zastosowano metodę spektrometrii absorpcji atomowej (Pye Unicam SP-192). Poziom oznaczonych pierwiastków porównywano ze
wskaźnikami morfologii krwi.

Stwierdzono, że obniżony poziom manganu, cynku i miedzi w szpiku kostnym korelował z obniżoną wartością MCV. Wartości MCH i MCHC
pozostawały w normie.
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L-43
EKSPRESJA WYBRANYCH ONKOGENÓW W KOMÓRKACH ADENOKARCINOMY GRUCZOŁU PIERSIOWEGO

Jolanta Rzymowska, Julita Zielewicz, Jacek Wojcierowski
Zakład Genetyki Medycznej AM, Lublin

W genomie człowieka występują liczne geny biorące udział w tak ważnych procesach-jak: proliferacja, różnicowanie czy apoptoza, jak
również w procesie transformacji nowotworowej. Dlatego też celem tej pracy była ocena ekspresji dwóch wybranych onkogenów, to jest c-myc i c-
jun metodą hybrydyzacji in situ w komórkach adenocarcinomy gruczołu piersiowego.

Materiał kliniczny stanowiły preparaty histologiczne uzyskane z guzów kobiet z adenocarcmoma microcellulare po chemioterapii metodą
Ansfielda oraz bez chemioterapii.

We wszystkich przypadkach stwierdzono ekspresję genów c-myc i c-jun. W badanych komórkach nowotworowych zanotowano wyższy
poziom ekspresji tych onkogenów w porównaniu z komórkami pochodzącymi z miejsc odległych od guza. W komórkach nowotworowych ekspresja
c-myc i c-jun wzrasta wraz ze zwiększeniem stopnia inwazyjności nowotworu oraz jego zróżnicowania. Największą ekspresję wykazywały komórki
pochodzące z guzów o II i III stopniu zaawansowania klinicznego oraz z przerzutami do węzłów chłonnych (N1, N2). Wzrost aktywności protoonko-
genu c-myc był wyraźnie zaznaczony w komórkach guzów pochodzących od kobiet poddanych działaniu chemioterapii w porównaniu do kobiet
nieleczonych cytostatykami. Ekspresja obu badanych onkogenów była umiejscowiona w cytoplazmie, natomiast w komórkach guzów po chemiote-
rapii sygnał wystąpił również na obszarze jądra komórkowego.

Umiejscowienie oraz natężenie sygnału ekspresji badanych onkogenów w komórkach guzów potwierdzają ich ważną rolę w procesie trans-
formacji nowotworowej, określaniu stopnia agresywności i reakcji na zastosowaną chemioterapię.

L-44
POSZUKIWANIE MUTACJI W GENIE SUPRESOROWYM p53 I W ONKOGENIE K-ras W KOMÓRKACH Ml ES AK A
GRONIASTEGO (sarcoma botryoides)

Andrzej Semczuk1, Henryk Berbeć2. Alicja Paszkowska2, Włodzimierz Baranowski1

Klinika Ginekologii Operacyjnej II Katedry Położnictwa i Ginekologii AM w Lublinie'
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie2

Badania ostatnich lat wskazują, że częstą przyczyną inicjacji i rozwoju różnych typów nowotworów u człowieka jest wystąpienie mutacji w
obrębie tak protoonkogenów jak również genów supresorowych. Uważa się, że nie jedna przyczyna, lecz koincydencja kilku zdarzeń zaburzających
prawidłowe funkcje komórki warunkuje nowotworzenie. Najczęstsze przypadki mutacji genów, to mutacje w genie supresorowym p53 i w protoonkogenie
Ki-ras.

Celem prezentowanych badań była ocena stanu dwóch wymienionych wyżej genów w regionach podlegających najczęstszym mutacjom, tj.
w obrębie eksonów 5-8 genu p53 i w kodonach 12,13 i 61 genu K-ras w komórkach szczególnie złośliwego nowotworu żeńskich narządów płciowych
mięsaka graniastego (sarcoma botryoides).

Z pobranej operacyjnie od 17-letniej pacjentki tkanki guza izolowano DNA, który analizowano posługując się metodą PCR-SSCP wg Ority i
wsp. (1989) w przypadku genu p53 i metodą RFLP wg Jianga i wsp. (1989) oraz Lin i wsp. (1992) w przypadku genu K-ras. Kontrolną tkanką
odniesienia było prawidłowe łożysko.

Amplifikowano następujące fragmenty genu p53:
(a) z eksonu 5 (E5) amplifikowano kodony 126 -186, produkt 221 pz,
(b) z eksonu 6 (E6) „ 187-224, „ 242pz,
(c) z eksonu 7 (E7) „ 225-261, „ 139pz,
(d) z eksonu 8 (E8) „ 262-306, „ 165pz.

Amplifikowano fragmenty genu K-ras zawierające kodony 12, 13 i 61. Amplifikowane fragmenty badano elektroforetycznie po trawieniu
enzymami restrykcyjnym (RFLP).

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono mutację punktową w eksonie 6 genu p53. W innych eksonach genu p53 mutacji nie
wykazano. Poszukiwanie mutacji w obrębie ulegających najczęstszym zmianom kodonów 12, 13 i 61 genu K-ras nie dały pozytywnych wyników.
Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku rzadkiego, lecz wybitnie złośliwego nowotworu żeńskich narządów płciowych jakim jest mięsak
graniastego sarcoma botryoides, nie zachodzi koincydencja jednoczesnych mutacji w obrębie genów p53 i K-ras.
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L-45
PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE W OCENIE SUBPOPULACJI LIMFOCYTÓW KRWI BYDŁA ZAKAŻONEGO WIRUSEM
ENZOOTYCZNEJ BIAŁACZKI BYDŁA /BLV/.

Maria Szczotka
Państwowy Instytut Weterynaryjny , Pracownia Patologii Komórkowej, 24-100 Puławy, Al.Partyzantów 57, Tel. 081-88630-51 Fax: 886-25-95

Egzogenny wirus BLV jest czynnikiem etiologicznym wywołującym enzootyczną białaczkę, chorobę o charakterze limfoproliferacyjnym. W
naturalnych warunkach wirus jest patogenny dla bydła, u którego enzootyczna białaczka bydła może mieć charakter przewlekłej limfocytozy bądź
limfosarkomy. Układ limfatyczny jest miejscem replikacji wirusa. Docelową komórką dla wirusa są limfocyty B, ale może replikować się także w
granulocytach i monocytach. Przeprowadzono badania limfocytów krwi bydła zakażonego w warunkach naturalnych wirusem BLV. Obecność swoistych
przeciwciał dla tego wirusa określano testem ID oraz ELISA. Obecność immunoglobulin powierzchniowych w limfocytach badano testem
„ membrane fluorescence". Przy użyciu przeciwciał monoklonalnych dla antygenów CD5, CD4, CD11 /IAH Compton, UK/ badano receptory limfocytów
T i B. Analiza obecności markerów powierzchniowych limfocytów wykonana z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych wykazała, że większość
limfocytów bydła zakażonego BLV posiada receptory antygenowe CD5 /limfocyty B/ lub CD11 /komórek myeloidalnych/. Około 26% limfocytów
posiadało receptory limfocytów T /antygen CD4 i CD9A Badaniem cytoenzymatycznym stwierdzono, że około 80 % limfocytów wykazywało silny
odczyn na kwaśną fosfatazę.

L-46
METABOLISM OF LACTATE STEREOISOMERS OF TUMOR-BEARING ANIMALS AFTER CINAMIDE ADMINISTRATION

Magdalena Velichko
Insitute of Biochemistry of Sciences of Bielarus, Grodno

Pyruvate and lactate (D and L) content in the blood and tissues of tumor-bearing animals was studied, but most fregquently, overlooking the
stades of carcinogenesis ans without a simultaneous comparison of activities of the enzymes responsible for conversion of both the substrates. Data
on activities of D-lactate dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase and methylglyoxal reductase in tissues of animals carrying tumors are presented
much better, but, was mentioned above, they were usually considered separately. Within the limits of one experiment we have made an attempt to
obtain comparable data on all the enzymes ane the substrates for severel tissues of the tumor-bearing organism and analyse their relationships not
only at the stages of tumor growth, but also under conditioms of anartifical depression of aldehyde dehydrogenase by a specific inhibitor-cinamide.

Methods. Female albino rats (120-130g body weight) were divided into controls (12) and experimental groups (48rats). Carcinosarcoma
Walker 256 was transplanted intramuscularly into a back right leg. They were fed fed a standard diet and water ad libitum. Twenty-four after the
inoculation, the animals of one of the grups were injected (i.p.) wich cinamide (50mg/kg/body weight). The animals of the other group served as
tumor-bearing controls. The substances were injected once a day during 8 days (the first administratiorn was 24 hours following tumor transplata-
tion). The animals were decapitated on the 9 th day of tumor growth, 24 hours after the last dose. Lactate (D and L), pyruvate, acetone, the activities
of aldehyde dehydrogenase, D-lactate dehydrogenase and methyl glyoxal reductase were measured in the liver, tumor and muscles. The coefficients
of correlations between the parameters studied were calculated.

We found changes of metabolism of the lactate isomers in the liver and tumor during growth and cinamide administration. Differences in the
activities of liver aldehyde dehydrogenase were found in the tumor host. All the syntems studied parcipate in maintaining a definite level of lactate at
the early stade of tumor growth. This evidenced by the largest number of the statistically significant values of correlation coefficients.
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L-47
WPŁYW METOTREKSATU NA POZIOM I POLIMERYZACJĘ AKTYNY W KOMÓRKACH hepatoma Morris 5123
W HODOWLI in vitro.
Magdalena Otrocka, Dorota Nowak, Izabela Sobczak, Maria Malicka-Btaszkiewicz
Zakład Patologii Komórki, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski

Komórki nowotworowe w porównaniu z komórkami normalnymi cechuje m. in. zmieniona zdolność do adhezji i ruchu. W procesach tych
kluczową rolę odgrywają białka cytoszkieletu, a szczególnie aktyna. Wiele doniesień wskazuje na to, że w komórkach nowotworowych poziom aktyny
filamentarnej jest znacznie wyższy w porównaniu z ich nietransformowanymi odpowiednikami.

Naszą uwagę skupiają badania nad zawartością i stopniem spolimeryzowania aktyny w komórkach nowotworu eksperymentalnego hepatoma
Morris 5123. Wcześniejsze doświadczenia wykazały, że procesowi wzrostu tego nowotworu towarzyszy wzrost ilości i stopnia spolimeryzowania
aktyny, nasilający się w drugim tygodniu wzrostu nowotworu, tj w okresie tworzenia przerzutów do płuc. Zmiany te nie występują u zwierząt
leczonych metotreksatem (MTX), cytostatyk ten hamuje również wzrost guza oraz metastazę nowotworu do płuc.

Celem obecnych badań było ustalenie warunków hodowli komórek badanego nowotworu in vitro i wykorzystanie ich jako modelu w badaniach
wpływu MTX na poziom i polimeryzację aktyny.

Komórki hepatoma Morris 5123 hodowano w 37°C, w atmosferze 5% CO2, w medium Dullbecco (DMEM) z dodatkiem 10 % surowicy.
Zachowywały one zdolność do formowania guza po ponownej implantacji zwierzętom eksperymentalnym.

Aktynę oznaczano jako inhibitor DNazy I z trzustki wołu. Stan spolimeryzowania aktyny określano stosunkiem aktyny F do aktyny G. Oznaczenia
wykonano we frakcji cytoplazmatycznej (supernatant 105000 x g) komórek traktowanych MTX w stężeniach: 1 M M i 10nM. Wyniki porównywano z
uzyskanymi równolegle dla frakcji cytoplazmatycznej komórek hodownych w medium bez metotreksatu. Doświadczenia nad wpływem metotreksatu
wykonywano pomiędzy 5 a 15 pasażem in vitro.

Ustalono, że w komórkach hepatoma Morris 5123 hodowanych in vitro stopień spolimeryzowania aktyny jest wysoki - aktyna filamentama
stanowi średnio 85 % aktyny całkowitej tych komórek. W obecności metotreksatu następuje obniżenie poziomu aktyny całkowitej i filamentarnej oraz
znaczne obniżenie stopnia spolimeryzowania aktyny we frakcji cytoplazmatycznej komórek.

Dokonano także wizualizacji filamentów aktyny w komórkach hepatoma Morris 5123 metodą fluorescencyjną z zastosowaniem falloidyny
znakowanej rodaminą. Zaobserwowano wysoką dezorganizację cytoszkieletu aktynowego, charakterystyczną dla komórek nowotworowych.

Uzyskane wcześniej i obecnie wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, że aktyna może stanowić białko przydatne w ocenie wzrostu nowotworu
oraz odpowiedzi na zastosowane leczenie.

L-48
IZOFORMY AKTYNY W KOMÓRKACH GUZA hepatoma Morris 5123.

Dorota Nowak1. Magdalena Otrocka1, Agata Kochman2, Maria Malicka-Błaszkiewicz1

1 Zakład Patologii Komórki, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski;
2 Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu;

Aktyna wykazuje heterogenność molekularną, występuje powszechnie w komórkach eukariotycznych w postaci sześciu izoform. Są to: alfa-
aktyna z mięśni szkieletowych, alfa-aktyna z mięśnia sercowego, alfa- i gamma-aktyny z mięśni gładkich oraz dwie izoformy cytoplazmatyczne - beta
i gamma-aktyna.
Badania ostatnich lat wskazują na funkcjonalne zróżnicowanie izoaktyn cytoplazmatycznych w komórce, przypisując izoaktynie beta rolę w ruchu
komórki, natomiast aktynie gamma funkcje strukturalne.

Celem niniejszej pracy była identyfikacja izoform aktyny obecnych w komórkach nowotworu eksperymentalnego hepatoma Morris 5123.
Aktynę identyfikowano z zastosowaniem przeciwciał rozpoznających poszczególne izoaktyny. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły na sformułowanie
wniosku, że we frakcji cytoplazmatycznej komórek badanego nowotworu dominuje izoforma beta-aktyny, obok cytoplazmatycznej aktyny gamma,
alfa-aktyny z mięśni szkieletowych oraz śladowej ilość alfa-aktyny z mięśni gładkich. Frakcja białek cytoszkieletu komórek nowotworowych zawiera
natomiast cytoplazmatyczne izoaktyny beta i gamma.
Aktyna wyizolowana z frakcji cytoplazmatycznej komórek nowotworu przy pomocy chromatografii powinowactwa na agarozie z immobilizowaną
DNazą I z trzustki bydlęcej, wykazuje w elektroforezie dwukierunkowej obecność jednej izoformy - izoaktyny beta. Jej punkt izoelektryczny wynosi
5,3. Jest to wartość o 0,1 jednostki przesunięta w kierunku pH zasadowego, w stosunku do pl standardowej alfa-aktyny z mięśni szkieletowych
królika.

Badania immunohistochemiczne skrawków z guza hepatoma Morris 5123 pokazały, że aktyna beta skupia się głównie na obrzeżach ognisk
nowotworowych. Obecność izoaktyn mięśniowych stwierdza się natomiast w obrębie tkanki łącznej, której pasma przeplatają tkankę nowotworową.

Wykonane doświadczenia potwierdzają wyrażany ostatnio pogląd o zróżnicowanej lokalizacji izoform aktyny w komórce. Dominacja
cytoplazmatycznej izoaktyny beta w komórkach hepatoma Morris 5123 może mieć związek ze wzmożoną ruchliwością komórek nowotworowych i ich
zdolnością do tworzenia przerzutów.
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L-49
PESTYCYDY FOSFOROORGANICZNE W DAWKACH WYŻSZYCH NIŻ SUBTOKSYCZNE JAKO INHIBITORY REAKCJI
TRANSAMINACJI AMINOKWASÓW KOMÓREK RAKA KRTANI HEP -2

Janina Truchlińska*, Jerzy Truchliński
Zakład Biochemii i Toksykologii Akademii Rolnicze) w Lublinie
'Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Lublinie

Wysokość stosowanych dawek pestycydów fosforoorganicznych określano na podstawie CPE (efekt cytopatyczny) oraz zmian
histopatologicznych po barwieniu komórek odczynnikiem Giemsy.

Na podstawie CPE oraz uzyskanych wyników aktywności transaminacji przyjęto dla komórek HEp-2 za dawki subtoksyczne - niskie 25 ng/ml
(płynu MEM) i 50 ng/ml dla foschloru oraz 12,5 i 25 ng/ml dla DDVP, folithionu i intrationu. Dawki średnie to: 100 i 200 ng/ml foschloru, a 50
i 100 ng /ml pozostałych pestycydów. Za dawki wysokie w stosunku do wymienionych przyjęto: dla foschloru 400-2000 ng/ml oraz 200 i większe dla
pozosfałych pestycydów.

Przy dawkach wysokich otrzymywane wyniki aktywności transaminacji w próbach z poszczególnymi akceptorami były z reguły niższe niż w
komórkach kontrolnych bez pestycydów. Szybki rozpad pestycydów fosforoorganicznych w podłożu hodowli komórek HEp-2, wywołany między
innymi zakwaszeniem podłoża przez komórki, powoduje z jednej strony całkowity zanik toksyczności substancji czynnej, z drugiej jednak strony
powstanie w różnym czasie produktów jej rozpadu bardziej lub mniej toksycznych od substancji wyjściowej.

W badaniach z komórkami HEp-2, foschlor dodawany do wyciągu tych komórek w dawce 400 ug/ml powodował spadek aktywności
transaminacji w próbach z następującymi donatorami: z kwasem asparaginowym o 28,7%, z asparaginą o 25,1%, z kasem alfa-aminomasłowym o
82,6%, z metioniną o 62,4%, z fenyloalaniną o 46,9% w stosunku do kontroli bez pestycydu. Dawka foschloru 2000 mg/ml mieszaniny inkubacyjnej
oraz 1000 mg/ml dla DDVP, folithionu i intrationu powoduje spadek aktywności transaminacji w próbach ze wszystkimi 7 donatorami poniżej
wartości kontrolnej. Podobnie działa dawka 400 mg/ml badanych pestycydów na aktywność transaminacji w wyciągu komórek HEp-2 z następującymi
donatorami (Thr, Ser, Orn, Arg, Wal, Abu, Pro, Tyr, Nval, Trp, Leu, Cys, Lys).

We wcześniejszych badaniach stwierdzono, że dawki subtoksyczne badanych pestycydów stymulują aktywność reakcji transaminacji
aminokwasów. Natomiast pod wpływem dawek 400 ug/ml foschloru i 200 ng/ml pozostałych pestycydów oraz jeszcze wyższych dawek następuje
spadek aktywności transaminacji. Stosując wysokie dawki należy brać pod uwagę CPE uzależnione zwłaszcza od rodzaju komórek i czasu działania
pestycydów. Na przykład dawka 200 ug/ml badanych pestycydów po 12 godzinach działania w 37 'C powodowała degenerację od 5-7% komórek
HEp-2.

L-50
RECEPTORY ALFA-FETOPROTEINOWE W KOMÓRKACH RAKA SUTKA I KOMÓRKACH BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (LINIA
HL-60)

Marek Mirowski1-3, Ewa Byszewska3, Jolanta Świtalska3, Dariusz Pawlak3, Hanna Niewiadomska2, Marek Różalski1

Zakład Biochemii, Instytut Badania Środowiska i Bioanalizy, Akademia Medyczna, ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź1

Katedra Onkologii, Klinika Hematologii, Klinika Chirurgii, Akademia Medyczna Łódź2

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów, Polatom 05-400 Otwock-Świerk3

Alfa-fetoproteina (AFP) zaczyna przeżywać swój renesans ze względu na odkrycie specyficznego dla niej receptora, który jest obecny na
komórkach różnych typów nowotworów w ilości znacznie przewyższającej liczbę takich receptorów na prawidłowych komórkach proliferujących. W
niniejszej pracy podjęto próbę zbadania wiązania 125I-AFP do wyizolowanych błon komórkowych i białek cytozolowych uzyskanych z raka sutka u
kobiet, myszy szczepu C3H obciążonych nowotworami gruczołu sutkowego i komórek białaczki szpikowej (linia HL-60) w hodowli. Z przeprowadzonych
badań wynika, że receptory alfa-fetoproteinowe znajdują się zarówno na błonach wyizolowanych z komórek nowotworowych jak równiż mogą
egzystować w formie rozpuszczalnej w cytozolu komórek, a także surowicy pacjentów i zwierząt chorych na nowotwór. O możliwości występowania
receptora alfa-fetoproteinowego w surowicy w formie rozpuszczalnej może świadczyć zwiększenie oznaczanego antygenu alfa-fetoproteinowego w
surowicy jak i cytozolach komórek nowotworowych po uprzednim ich traktowaniu 0.4M chlorkiem potasu. Występowanie receptora/ów dla alfa-
fetoproteiny w szerokim spektrum komórek nowotworowych stwarza szansę wykorzystania AFP jako wektora w celowanej radiognastyce nowotworów.
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M-01
ENZYMATYCZNA SYNTEZA OLIGOSACHARYDÓW

Stanisław Bielecki
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka

Oligosacharydy charakteryzują się olbrzymią różnorodnością strukturalną. Cecha ta pozwala im na pełnienie wielu istotnych funkcji w
żywych organizmach. Są cząsteczkami bogatymi w informacje i kierującymi wieloma procesami biologicznymi. Jako składniki glikokonjugatów
odpowiadają za oddziaływania między komórkami, pełnią rolę receptorów oraz determinant antygenowych. Oligosacharydy odgrywają również
istotną rolę w rozwoju komórek roślinnych, biorąc udział w procesie ich różnicowania czy też indukcji oporności na skutek inwazji grzybów patogennych.

Właściwości funkcjonalne i fizykochemiczne oligosacharydów wskazują na ogromne perspektywy praktycznego ich wykorzystania w przemyśle
spożywczym i farmaceutycznym, a także w żywieniu i leczeniu ludzi. Takie węglowodanowe połączenia jak fruktozylo-, glukozylo-, bądź galaktozylo-
laktoza, wprowadzane do diety stymulują rozwój bifidobakterii, wpływając jednocześnie na obniżenie populacji mikroflory szkodliwej w przewodzie
pokarmowym człowieka. Inne węglowodany, np. cyklodekstryny, trehaloza, laktuloza, frukto-, izomalto- i ksylo-oligosacharydy wymieniane są jako
modyfikatory żywności podnoszące jakość i trwałość produktów spożywczych, obniżające ich wartość kaloryczną, przeciwdziałające rozwojowi
próchnicy i regulujące pracę jelit.

Molekularne mechanizmy tłumaczące rolę oligosacharydów są ciągle jeszcze nie wyjaśnione. Częściowo jest to spowodowane brakiem
dostatecznej ilości różnorodnych i w pełni scharakteryzowanych struktur węglowodanowych. Izolowanie ich ze źródeł naturalnych jest pracochłonne
i kosztowne. Synteza chemiczna jest również żmudna i nieopłacalna w procesach prowadzonych na większą skalę.
Realną alternatywą uzyskiwania nowych oligosacharydów jest ich enzymatyczna synteza in vitro. Stosowanymi w niej biokatalizatorami są
glikozylotransferazy zarówno ze szlaku Leloira, jak i inne transferazy. Są one jednak mało dostępne i procesy syntezy przy ich udziale są kosztowniejsze
w porównaniu z tanimi i łatwymi w stosowaniu glikozydazami. Te ostatnie można wykorzystać do otrzymywania oligosacharydów poprzez
termodynamicznie kontrolowaną reakcję syntezy (odwrócona hydroliza) lub kinetycznie kontrolowaną reakcję transferu (hydrolazy działają jako
transferazy). Wydajność syntezy oligosacharydów przez hydrolazy zależy w znacznym stopniu od doboru odpowiedniej strategii oddziaływania na
środowisko reakcji, jak i od ich zdolności do transgiikozylacji. W reakcjach transglikozylacji enzymy te są zwykle dość specyficzne względem reszty
cukrowej donora i jego kofiguracji na anomerycznym atomie węgla; wykazują natomiast dużą tolerancję w odniesieniu do cząsteczki akceptora. Na
regioselektywność reakcji można w pewnym stopniu wpływać poprzez dobór odpowiednich glikozydów jako akceptorów. Efektywność syntezy
oligosacharydów może być podwyższona prze zastosowanie niekonwencjonalnego środowiska reakcji. Zastosowanie kosolwentów lub
wodnoorganicznych układów dwufazowych jest jednym ze sposobów konstruowania odpowiedniego środowiska reakcji, zapewniającego wyższą
wydajność enzymatycznej reakcji syntezy oligosacharydów.

M-02
REAKCJE ENZYMATYCZNE W NADKRYTYCZNYM CO,
Andrzej B. Jarzębski, Janusz J. Malinowski
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice

Zainteresowanie technologiami wykorzystującymi pfyny w stanie nadkrytycznym wynika z atrakcyjnych możliwości jakie niesie ta technika,
takich jak: użycie nietoksycznych, niepalnych i nieszkodliwych dla środowiska rozpuszczalników (zwykle sprężonego CO2 w temperaturze ok. 40'C),
a także łatwość zmiany potencjału rozpuszczalności, niemożliwa w klasycznych układach cieczowych. Płyny nadkrytyczne, tzn. ciecze o temperaturze
i ciśnieniu powyżej punktu krytycznego (np. 31 'C i 7.8 MPa dla C02) cechuje gęstość porównywalna z gęstością cieczy, wysoka ściśliwość oraz
bardzo niska wartość współczynnika lepkości i wysoka wartość współczynnika dyfuzji. Pierwsze dwie cechy sprawiają, że parametry rozpuszczalności
płynu nadkrytycznego są łatwe do kontroli poprzez zmianę ciśnienia i/lub temperatury, natomiast niska lepkość i wysoka dyfuzyjność zwiększając
znacząco szybkość procesu transportu masy, wpływa korzystnie na kinetykę procesu.

Płyny nadkrytyczne, szczególnie CO2, mogą być interesującą alternatywą dla rozpuszczalników organicznych jako media dia przeprowadzania
reakcji enzymatycznych. Znacząca zmienność gęstości, w otoczeniu punktu krytycznego, ze zmianą ciśnienia i temperatury otwiera możliwości
selektywnej separacji downstream produktów reakcji enzymatycznych.

Pierwsze badania, w których stwierdzono aktywność i stabilność enzymów w nadkrytycznym CO2 wykonano w połowie lat 80-tych.
Dotychczasowe badania przebiegu reakcji w nadkrytycznym C02 obejmowały m. in. utlenianie fenoli przez oksydazę polifenolową, konwersję p-
nitrofenylofosforanu do p-nitrofenolu przez fosfatazę, utlenianie cholesterolu przez oksydazę cholesterolową. Jednak główny wysiłek badawczy
koncentrował się na reakcjach estryfikacji, interestryfikacji i transestryfikacji katalizowanych przez lipazy. Porównanie parametrów reakcji enzymatycznych
w nadkrytycznym CO2 i rozpuszczalnikach organicznych wskazuje, że uzyskane wydajności procesów są zbliżone w obu mediach. Istotną zaleta
płynąca z zastosowania C02 jest jego nieszkodliwość dla środowiska naturalnego oraz możliwość zintegrowania procesu reakcji i separacji. Jednakże
koszt aparatury wysokociśnieniowej oraz energii musi być bezwzględnie brany pod uwagę przy analizie ekonomicznej procesu wykorzystującego
media nadkrytyczne.

W pracy przedstawione zostaną przykłady zastosowania nadkrytycznego C02 jako medium dla reakcji enzymatycznych. Szczególna uwaga
będzie poświęcona reakcjom enzymatycznym katalizowanych przez lipazy. Omówione zostaną wpływy różnych czynników jak: zawartość wody w
układzie reakcyjnym, ciśnienie, efekty dyfuzyjne oraz konfiguracje biorektorów nadkrytycznych na przebieg reakcji z udziałem enzymów.
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M-03
BIOHYBRYDOWE, SZTUCZNE NARZĄDY W TERAPII CHORÓB UKŁADOWYCH

Tomasz Jankowski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Duża liczba schorzeń organizmu człowieka wynika z utraty specyficznych funkcji przez narządy i tkanki. Do najbardziej rozpowszechnionych
chorób o tym podłożu należą: cukrzyca, niewydolność wątroby, hemofilia, niedobory hormonalne oraz choroby Alzheimera i Parkinsona. Transplantacja
niewydolnych narządów jest ograniczona, między innymi, dostępnością dawców oraz powikłaniami o podłożu immunologicznym i septycznym.

W ostatnich latach rozpoczęto na świecie intensywne badania nad biohybrydowymi, sztucznymi narządami, w postaci pojemników i
mikropojemników zawierających alogeniczne lub ksenogeniczne komórki i tkanki, które po wprowadzeniu do organizmu człowieka częściowo lub
całkowicie zastępują uszkodzone organy. Powodzenie prac badawczych w tym kierunku, zależy od ścisłej współpracy wielu specjalistów w dziedzinie
biologii molekularnej, fizjologii, immunologii, biochemii, biofizyki, technologii i inżynierii bioprocesowej, inżynierii materiałowej oraz chirurgii.

W referacie zostaną przedstawione dotychczasowe osiągnięcia przy wytwarzaniu biohybrydowych, sztucznych narządów stosowanych do
impalntacji oraz funkcjonowania poza organizmem człowieka. Omówione zostaną sposoby immobilizacji komórek i tkanek we wszczepialnych
pojemnikach wykonanych z półprzepuszczalnych membran, zabezpieczających implant przed dostępem składników układu odpornościowego oraz
dwukierunkowy, swobodny przepływ substancji odżywczych i metabolitów. Uwaga będzie zwrócona na wymagania dotyczące pojemników osłaniających
wszczepiane tkanki, sposoby ich wytwarzania, właściwości mechaniczne i dyfuzyjne oraz cytotoksyczność materiałów stosowanych do ich budowy.
Na przykładzie sztucznej wątroby, przedstawione będą próby wytworzenia biohybrydowych narządów pracujących zewnętrznie.

Omówione zostaną także inne zagadnienia związane z wytwarzaniem sztucznych narządów jak dostępność i źródła materiałów tkankowych,
utrzymanie żywotności komórek i ich funkcji oraz powstrzymanie reakcji immunologicznych. Przedstawione będą problemy do rozwiązania w przyszłości,
m.in. konieczność poszukiwania materiałów tkankowych otrzymywanych na drodze wielkoskalowych hodowli, opracowywanie nowych tworzyw do
budowy implantów oraz zagrożenia towarzyszące pracom badawczym.

M-04
MODELOWANIE ENZYMATYCZNEJ SYNTEZY ESTRÓW CUKROWYCH KATALIZOWANEJ PRZEZ ENDOLIPAZĘ Mucor
circineiloides W ŚRODOWISKU DWUFAZOWYM WODA-ROZPUSZCZALNIK ORGANICZNY.

Tadeusz Antczak, Alina Krystynowicz, Dariusz Hiler, Stanisław Bielecki, Edward Galas,
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 4/10

Estry cukrów i kwasów są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, petrochemicznym i spożywczym, głównie
jako emulgatory, plastyfikatory, leki oraz inhibitory wzrostu roślin. Nie zatruwają środowiska naturalnego, posiadają niską toksyczność, oraz są
biodegradowalne.

Badania prowadzono dla reakcji syntezy kaprylanu sacharozy i glukozy, oleinianu sacharozy i glukozy oraz mirystynianu sacharozy i glukozy,
katalizowanych przez lipazę Mucor circineiloides w układzie dwufazowym eter di-n-amylowy : woda.

Wykazano empirycznie, że stałe równowagi Ko (dla stanu poststacjonarnego poszczególnych syntez) są funkcją współczynnika objętościowego
faz A (objętość rozpuszczalnika organicznego/objętość wody), dającą się opisać za pomocą równania kwadratowego. Współczynniki równania
kwadratowego wyznaczone doświadczalnie, opisują oddziaływanie środowiska reakcji (rodzaj rozpuszczalnika, substraty, produkty itp.) na aktywność
lipazy.

Wyznaczono współczynniki równań kwadratowych opisujących proces syntezy dla poszczególnych estrów. We wszystkich badanych
przypadkach stwierdzono występowanie maksimum analizowanej zależności Ko = f (A). W miejscu maksimum lipaza katalizuje z największą wydajnością
proces syntezy estrów cukrowych. Było ono zawarte w przedziale współczynnika podziału faz A dla: kaprylanów 44-45, mirystynianów 86-271 i
oleinianów 44-347.

Wzajemne proporcje rozpuszczalnika organicznego i wody, zapewniające maksymalne przereagowanie substratów, przeniesione jako optymalne
warunki dla wysokich wyjściowych stężeń substratów pozwalają teoretycznie prognozować produktywność procesu syntezy estrów cukrowych
katalizowanych przez lipazę Mucor circinelloides.
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M-05
CHLOROALKANY JAKO ŹRÓDŁO WĘGLA DLA PRODUKCJI ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH LIPAZ

Anna Grotowska, Irena Maliszewska
Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Lipazy to enzymy hydrolizujące wiązania estrowe w związkach nierozpuszczalnych w wodzie. Wytwarzane są przez komórki zwierzęce,
roślinne i mikroorganizmy: bakterie, np. Pseudomonas, Propionibacterium, Acinetobacter, Proteus, Staphylococcus, Xantomonas, Moraxella i inne,
drożdże, np. Candida, Saccharomyces, Rhodotorula i inne, oraz wiele grzybów pleśniowych.

Większość enzymów produkowanych przez drobnoustroje i izolowanych na skalę przemysłową to enzymy zewnątrzkomórkowe. Dzięki temu
ułatwiona jest ich izolacja i oczyszczanie. Wiadomo, że dla produkcji zewnątrzkomórkowych enzymów podstawowe znaczenie ma dobór warunków
hodowli, t j. zastosowane źródło węgla, azotu, odczyn podłoża, temperatura i obecność związków powierzchniowo czynnych.

Wcześniejsze badania wykazały, że najczęściej stosowanym źródłem węgla dla produkcji lipaz jest skrobia. W literaturze znajdujemy bardzo
niewiele danych dotyczących zastosowania niecukrowych źródeł węgla. Wiadomo, że dobrym substratem dla wytwarzania tych enzymów są
długołańcuchowe węglowodory.

Celem naszych doświadczeń było wyizolowanie drobnoustrojów zdolnych do wykorzystania chloroalkanów jako źródła węgla dla produkcji
zewnątrzkomórkowych lipaz. Nasze zainteresowania skupiły się na chloroalkanach, gdyż związki te są szeroko rozpowszechnione w środowisku.
Niektóre z nich to substancje toksyczne, mutagenne a nawet rakotwórcze. Przez wiele lat uważano, że nie ulegają one biodegradacji. Obecnie
wiadomo, że zdolność do ich rozkładu wykazuje szereg drobnoustrojów.

W celu izolacji mikroorganizmów zdolnych do syntezy lipaz pobrano 4 próbki gleby z okolic kilku stacji benzynowych we Wrocławiu.
Wyizolowano z nich 27 szczepów drobnoustrojów zdolnych do wzrostu na wybranych chloroalkanach jako źródle węgla. Następnie przebadano ich
zdolność do produkcji zewnątrzkomórkowych lipaz metodą dyfuzyjną z oliwą z oliwek jako substratem.

W ten sposób wybrano 4 szczepy oznaczone symbolami: LIP-1, LIP-2, CHA-18,
CHA-19. W dalszych etapach badań oznaczono metodą miareczkową lipolityczną aktywność w przesączach hodowlanych. Pozwoliło to wyselekcjonować
szczepy z najwyższą aktywnością. Zbadano także wpłytw warunków hodowlanych na produkcję lipaz przez wybrane mikroorganizmy.

Badania były finansowane ze środków KBN ( projekt badawczy 3 T09B 01910 )

M-06
PROTEAZA Z NIEZIDENTYFIKOWANEGO SZCZEPU BAKTERII ANTARKTYCZNYCH

Katarzyna Filipek', Alina Marciniak-Rusek2, Kuthan-Styczeń J.2, Płucienniczak A.2, Płucienniczak G.2

'Zakład Genetyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, 2lnstytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5,
02-516 Warszawa

Przeszukano kolekcję szczepów antarktycznych pod kątem obecności proteaz wydzielanych do podłoża. Znaleziono dwie bakterie morskie
wydzielające proteazy do pożywki. Jedną z proteaz wyizolowano, oczyszczono i określono jej 15 N-końcowych aminokwasów. Na podstawie tej
sekwencji zaprojektowano primery oligonukleotydowe do wyizolowania genu kodującego proteazę.

Znajomość N-końcowych aminokwasów pozwoliła na przeszukanie banku sekwencji białek. Znaleziono znaczące podobieństwo do proteaz
bakterii Vibrionaceae , przy czym największą homologię zanotowano dla proteazy z Vibrio preteolyticus. Proteazy z wymienionych bakterii sa
metaloproteazami zależnymi od cynku, nazywa się je także vibriolizynami.
Proteazy te charakteryzują się długim peptydem liderowym (około 172 aminokwasów), usuwanym podczas przechodzenia do pożywki przez błony
bakteryjne.

Obecnie trwają prace nad wyizolowaniem genu znalezionej proteazy oraz przeprowadzane są próby wykorzystania systemu sekrecyjnego
badanej bakterii antarktycznej do ekspresji obcych genów.
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M-07
DOBÓR LIGANDÓW DLA CHROMATOGRAFII POWINOWACTWA INWERTAZY Z DROŻDŻY Saccharomyces
cerevisiae.

Anna Belcarz, Grażyna Ginalska, Jerzy Łobarzewski.
Zakład Biochemii, Uniwersytet M. Curie-Sktodowskiej, 20-031 Lublin, Plac M. Curie- Skłodowskiej 3.

W metodzie chromatograficznego oczyszczania białek enzymatycznych z wykorzystaniem powinowactwa między ligandem związanym z
nośnikiem na kolumnie a enzymem, wykorzystuje się zwykle jako ligandy substraty lub pseudosubstraty oczyszczanych enzymów.

Dlatego też w podjętych badaniach zastosowano jako ligandy dla inwertazy z drożdży Saccharomyces cerevisiae następujące cukrowce:
sacharozę, inulinę, maltozę, rafinozę, celobiozę oraz laktozę. Cukry te wiązano kowalencyjnie z kulistym szkłem porowatym, aktywowanym y-amino-
trójetoksysilanem (APTES-CPG). Połączenie pomiędzy poszczególnymi cukrami a APTES-CPG następowało po otwarciu pierścienia w cukrach zgod-
nie ze znaną metodą oddziaływania KJO4 i tworzeniu się grup aldehydowych. Tak zaktywowane cukry łatwo wiązały się z matrycą szklaną. Następnie
formowano kolumny (1.6 x 3.6 cm) z tak uzyskanymi nośnikami zawierającymi związane cząsteczki cukrów. Surowy preparat inwertazy z drożdży
Saccharomyces cerevisiae nanoszono na kolumnę w 0.01 M buforze octanowym o pH 4.7. Balastowe białka eluowano buforem startowym, a
związaną z nośnikiem inwertazę wymywano z kolumny 0.4 M buforem octanowym o pH 4.7. Większość stosowanych ligandów wykazywała powino-
wactwo do inwertazy, przy czym stopień oczyszczenia tego enzymu i jego wydajność elucji była zróżnicowana. Optymalne rezultaty chromatografii
powinowactwa uzyskano stosując kolumny z sacharozą i inuliną jako ligandem. Stopień oczyszczenia inwertazy wahał się od 1.25 do 2.21, przy
prawie 100% wydajności elucji.

M-08
WYTWARZANIE GLUKOTROPEOLINYI AKTYWNOŚĆ MYROZYNAZYW HODOWLACH KORZENI
TRANSFORMOWANYCH TROPAEOLUM MAJUSL.

Marzena Wielanek, Henryk Urbanek s

Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, Banacha 12/16

Glukotropeolina jest aromatycznym glukozynolanem produkowanym przez T. majus. Pod wpływem myrozynazy ulega hydrolizie na szereg
produktów pochodnych o właściwościach fungistatycznych, antybakteryjnych, antywirusowych, owadobójczych. Duże zainteresowanie budzi
benzyłoizotiocyjanian, jeden z głównych produktów hydrolizy glukotropeoliny, jako czynnik antynowotworowy. Stwierdzono, że hamuje on wzrost
komórek HeLa, wykazuje cytotoksyczność w stosunku do kilku typów ludzkich i mysich komórek nowotworowych, zapobiega mutagenezie powodowanej
przez promieniowanie UV oraz hamuje rakotwórcze działanie nitrozoamin tytoniowych. Niektórzy autorzy zwracają uwagę na rolę glukozynolanów, a
szczególnie produktów ich rozkładu, w reakcjach obronnych roślin przeciwko chorobom infekcyjnym. Sugeruje się, że produkcja glukozynolanów
może zostać zaindukowana w odpowiedzi na atak patogenów oraz traktowanie elicytorami odporności. Wydaje się interesujące zbadanie zdolności i
możliwiści wykorzystania korzeni transformowanych do produkcji glukozynolanów i ich pochodnych.

Celem pracy było znalezienie czynników stymulujących wytwarzanie glukotropeoliny w kulturach korzeni transformowanych T. majus. Ponieważ
biologiczna aktywność glukozynolanów zależy od funkcjonowania systemu glukozynolan-myrozynaza, określano także wpływ badanych związków
na aktywność myrozynazy. Korzenie transformowane T. majus otrzymano zakażając łodygi sterylnych roślin Agrobacterium rhizogenes. Hodowlę
prowadzono na płynnym podłożu Gamborga (B5) na wytrząsarce rotacyjnej. Zawartość glukotropeoliny oznaczano za pomocą HPLC. Aktywność
myrozynazy określano na podstawie pomiaru glukozy uwolnionej w wyniku hydrolizy glukotropeoliny.

Stwierdzono, że korzenie transformowane T. majus wytwarzają glukotropeolinę na poziomie zbliżonym do liści i wyższym od tkanek
kalusowych. Aktywność myrozynazy w korzeniach transformowanych była wyższa niż w liściach i w kalusie. Dodatek do pożywki cysteiny, fenyloalaniny
i hydrolizatu kazeiny stymulował wytwarzanie glukotropeoliny. Cysteina i cytokinina-BAP zwiększały zawartość glukotropeoliny w przeliczeniu na
suchą masę ponad 2-krotnie a kwas cynamonowy i auksyna-NAA o 50%. Cysteina i BAP nie wływały istotnie na aktywność myrozynazy, kwas
cynamonowy natomiast bardziej zwiększał aktywność myrozynazy niż zawartość glukotropeoliny. Ester metylowy kwasu jasmonowego nieznacznie
zwiększając zawartość glukotropeoliny podwyższał aktywność myrozynazy o około 100%. Kwas salicylowy obniżając zawartość glukotropeoliny
podwyższał ponad 2-krotnie aktywność myrozynazy. Badane związki w stosowanych stężeniach nie wywierały większego wpływu na nagromadzanie
biomasy z wyjątkiem kwasu cynamonowego i salicylowego, które hamowały wzrost korzeni transformowanych.

Reasumując, jedynie NAA wyraźnie stymulował zarówno wytwarzanie glukotropeoliny jak i aktywność myrozynazy. Cysteina i BAP pobudzały
tylko produkcję glukotropeoliny, natomiast jasmonian i kwas salicylowy indukowały wyraźnie jedynie aktywność myrozynazy.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że korzenie transformowane T. majus są zdolne do wytwarzania zarówno glukotropeoliny jak i myrozynazy.
Zawartość giukotropeoliny i aktywność myrozynazy nie są ze sobą ściśle skorelowane.
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M-09
BADANIA STRUKTURALNE KATALITYCZNEJ DOMENY INTEGRAZY RETROWIRUSÓW ASVI HIV

Grzegorz Bujacz i Alexander Wlodawer.
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź NCI-Frederick Cancer Research and Development
Center, Frederick, MD 21702, USA

Retrowirusy dysponują jedynie trzema „własnymi" enzymami: odwrotną transkryptazą, integrazą (IN) i proteazą. Poznanie budowy
przestrzennej tych enzymów poprzez określenie struktur krystalicznych metodą analizy rentgenograficznej stało się podstawą do opracowania leków
skutecznych w zwalczaniu chorób wirusowych, a w szczególności AIDS. Struktura krystaliczna katalitycznej domeny HIV IN została określona dla
zmutowanej (F185L) formy enzymu [1] i zawierała duży nieoznaczony fragment w pobliżu miejsca aktywnego. Określenie struktury ASV IN [2]
przyniosło szereg bardzo ważnych informacji określających właściwości tego enzymu, oraz zapoczątkowało nowy etap badań strukturalnych HIV IN
(mutant F185H).

Integrazą ASV zbudowana z 286 aminokwasów jest enzymem składającym się trzech domen: N-koncowego fragmentu mającego długość
około 50 aminokwasów i strukturę palca cynkowego, centralnej katalitycznie aktywnej części mającej długość około 160 aminokwasów i zawierającej
charakterystyczny motyw DDE stanowiący centrum aktywne enzymu, C-końcowego fragmentu, którego zadaniem jest przyłączenie enzymu do DNA
gospodarza. Struktura katalitycznej domeny ASV IN posiada mieszaną budowę; centralna część o architekturze p składa się z pięciu łańcuchów, przy
czym trzy pierwsze są antyrównoległe, a dwa krótkie dodatkowe równoległe do pierwszego. Struktura p owinięta jest wokół trzech krótkich helis a z
drugiej strony przykryta przez dwie dłuższe helisy. Trzy aminokwasy tworzące centrum aktywne enzymu tworzą uporządkowaną zwartą strukturę.

Integrazą wymaga kationu metalu jako czynnika niezbędnego do zajścia reakcji obróbki i przyłączenia. Możliwość uzyskania kompleksu z
metalem katalitycznym stanowi dowód na aktywną konformację enzymu. Mocząc kryształy ASV IN w roztworach odpowied-nich soli otrzymaliśmy
kompleksy integrazy z katalitycznymi kationami Mg*2 i Mn*2 [3] oraz z Zn2ł, Ca2t, Cd2l[4]. Konformacja łańcuchów bocznych katalitycznych aminokwasów
w integrazie HIV jest zupełnie odmienna od konformacji ASV IN. Występują również różnice w konformacji łańcucha głównego w obrębie drugiego
katalitycznego aminokwasu, a pozycja trzeciego katalitycznego aminokwasu nie została oznaczona.

Badania nad ASV IN miały znaczący wpływ na przebieg badań HIV IN. Po porównaniu obu enzymów w oparciu o badania strukturalne,
stwierdzono że miejsce zmutowanej F185 w HIV IN zajmuje H198 w ASV IN i postanowiono sprawdzić jakie właściwości ma mutant F185H HIV IN [5].
Po udokładnieniu struktury okazało się, że istnieje dobrze określona gęstość elektronowa dla aminokwasów od G140 do S153, który to obszar nie
jest widoczny w strukturze F185L HIV IN. Łańcuch boczny E152 skierowany jest w przeciwnym kierunku niż grupy karboksylowe dwu pozostałych
katalitycznych aminokwasów D64 i D116 i nie tworzy charakterystycznego centrum aktywnego. Tak więc HIV IN w formie krystalicznej ma konformację
nieaktywną. Powyższe badania wykazały, że na obecnym etapie badań strukturalnych, ASV IN stanowi lepszy model do opracowywania inhibitorów
tego enzymu z uwagi na aktywną konformację w stanie krystalicznym.
Literatura:
1.F. Dyda, etal., Science. (1994) 266,1981-1986
2.G. Bujacz, etal., J. Mol. Biol. (1995), 253, 333-346
3.G Bujacz, et al., Structure (1996), 4, 89-96
4.G. Bujacz, etal., J. Biol. Chem. (1997) 272, No 29,18161-18168
5.G. Bujacz, etal., FEBS Lett., (1996), 389, 333-346
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M-10
ZASTOSOWANIE REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W ZWALCZANIU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Pietrucha Tadeusz
Pracownia Biotechnologii Medycznej Zakładu Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi

Zakrzepy wewnątrznaczyniowe odgrywają kluczową rolę w chorobach układu krążenia, m.in. w zawale mięśnia sercowego. Liczne
wieloośrodkowe badania wykazały skuteczność terapii z zastosowaniem rekombinowanych aktywatorów plazminogenu, powodujących uaktywnienie
procesu fibrynolizy na powierzchni zakrzepu i udrożnienie naczynia krwionośnego. Niestety, u ok. 15 - 20% pacjentów terapia ta jest nieskuteczna,
u 5 - 1 5 % występuje ponowna reokluzja udrożnionych poprzednio naczyń, a 0.3 - 0.7 występują incydenty krwawienia śródczaszkowego.

Aktualnie prowadzi się wiele badań, których celem jest uzyskanie takich rekombinowanych aktywatorów plazminogenu, których stosowanie
w praktyce klinicznej nie wiązałoby się z ryzykiem wystąpienia efektów ubocznych.

Jednym z bardziej interesujących sposobów osiągnięcia powyższego celu jest konstruowanie technikami inżynierii genetycznej tzw. białek
dwufunkcyjnych, które zawierają wysoce specyficzne miejsca rozpoznające zakrzep i część efektorową, czyli czynnik aktywujący proces fibrynolizy.
Hybrydy białkowe tworzone są np. poprzez połączenie ze sobą monoklonalnych przeciwciała antywłóknikowych (59D8) lub rozpoznających aktywną
postać receptora płytkowego pośredniczącego w płytkowej agregacji GPIIb/llla (7E3) z tkankowym lub urokinazowym aktywatorem plazminogenu.

W celu zablokowania aktywności trombiny uwalnianej podczas rozpuszczania zakrzepu białka hybrydowe tworzone są również na bazie
inhibitorów trombiny, głównie hirudyny oraz przeciwciała antywłóknikowego 59D8.

Nie są jeszcze znane wyniki prowadzonych aktualnie badań klinicznych białek hybrydowych. Dość powszechnie uważa się jednak, że będą
one skutecznymi i bezpiecznymi lekami z wyboru w leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego i innych chorób układu krążenia o podłożu zakrzepowym.

W Pracowni Biotechnologii Medycznej Akademii Medycznej w Lodzi prowadzone są również intensywne prace badawcze nad otrzymaniem
rekombinowanych białek o własnościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych. Uzyskano ekspresję rekombinowanej stafylokinazy, białka znacznie
bardziej specyficznego niż szeroko stosowana obecnie, m.in. w zwalczaniu ostrego zawału mięśnia sercowego, streptokinaza. Białko to ulega
ekspresji w postaci białka fuzyjnego z tioredoksyną, którą po wyizolowaniu preparatu z hodowli rekombinowanych komórek bakteryjnych odcina się
przy pomocy enzymu enterokinazy. W celu zwiększenia powinowactwa stafylokinazy do zakrzepu, dołączono techniką inżynierii genetycznej do N-
końca domenę K2 tkankowego aktywatora plazminogenu. Uzyskane tą drogą białko hybrydowe wykazuje niezmienione właściwości aktywatora
plazminogenu, podobnie jak natywna stafylokinaza.

Skonstruowano również rekombinowane białko hybrydowe będące połączeniem stafylokinazy i hirudyny. Część zawierająca stafylokinazę
pełniłaby rolę aktywatora plazminogenu i uruchamiałaby proces rozpuszczania zakrzepu, natomiast domena hirudynowa służyłaby do blokowania
uwalnianej z degradowanego włóknika aktywnej trombiny. Teoretycznie więc, białko takie byłoby niemal idealnym lekiem trombolitycznym, który
jednocześnie zapobiegałby reokluzji udrożnionego naczynia i aktywacji układu krzepnięcia. Słuszność tych założeń będą mogły potwierdzić (lub.
obalić) jednak dopiero wstępne testy biochemiczne przeprowadzone w warunkach in vitro i in vivo.

M-11
BIAŁKA TERMICZNEJ HISTEREZY - STRUKTURA, FUNKCJA I WYKORZYSTANIE W BIOTECHNOLOGII

Marianna Turkiewicz
IBT PŁ, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Białka termicznej histerezy (thermal hysteresis proteins, THPs), określane także jako białka krioprotekcyjne lub przeciwzamarzeniowe (anti-
freeze proteins, AFPs) zostały odkryte w końcu lat '60 w surowicy krwi ryb antarktycznych przez Artura de Vriesa z Uniwersytetu w Urbanie w Stanach
Zjednoczonych. Unikatową właściwością THPs jest zdolność obniżania punktu krzepnięcia cieczy ustrojowych, nie wpływają one natomiast na wartość
punktu topnienia, wywołują zatem termiczną histerezę. W przeciwieństwie do soli i innych małych solutów, obniżających obydwie te wielkości w
sposób równoważnikowy na drodze koligacyjnej, THPs działają niekoligacyjnie, tzn. nieproporcjonalnie do swego stężenia. Obecność THPs w
organizmach ektotermicznych narażonych przez całe życie, bądź też sezonowo, na przebywanie w niskich temperaturach, które mogą spowodować
powstawanie kryształków lodu wewnątrz ustroju, jest jedną z głównych adaptacji biochemicznych, pozwalającą przeżyć tym organizmom w
niesprzyjającym środowisku.

Obecnie wiadomo, że THPs występują nie tylko u ryb polarnych, ale też (sezonowo) u licznych owadów, roślin okryto- i nagozalążkowych, a
nawet drobnoustrojów aklimowanych do zimna (bakterie, grzyby nitkowate, np. pleśnie śniegowe).

Opisano dotąd pięć klas krioprotekcyjnych białek i polipeptydów, występujących w sposób ciągły u ryb polarnych bądź sezonowo u ryb
północnych akwenów. Różnią się one istotnie strukturą molekularną, jednakże wszystkie rodzaje THPs mają zdolność inhibicji wzrostu kryształków
lodu, które mogą wniknąć do ustroju z otaczającego środowiska, bądź powstać w cieczach ustrojowych na skutek spadku temperatury. Ogólnie
ujmując, w cząsteczkach wszystkich zbadanych na poziomie molekularnym THPs występują obszary o charakterze amfipatycznym, komplementarne
do siateczki lodu, dzięki czemu mogą się na niej adsorbować nie dopuszczając do wzrostu kryształu. Obecność THPs w ustroju chroni go zatem przed
letalnym efektem tworzenia się lodu, zwłaszcza wewnątrzkomórkowego. Drugą funkcją tych białek jest inhibicja tzw. rekrystalizacji lodu, czyli wzrostu
dużych jego kryształów kosztem małych, zachodzącej podczas wahań temperatury i grożącej uszkodzeniami komórkowej struktury organizmu.

Z oczywistych względów krioprotekcyjne białka budzą duże zainteresowanie biotechnologów. Badania nad praktycznym wykorzystaniem
THPs ogniskują się na:

- otrzymywaniu transgenicznych roślin i zwierząt odpornych na zamarzanie,
- wykorzystaniu tych białek w przechowalnictwie żywności bez utraty funkcjonalnych właściwości zamrożonych produktów,
- użyciu w medycynie, zwłaszcza w przechowywaniu narządów przeznaczonych do transplantacji.
W referacie zostaną omówione wszystkie powyższe możliwości aplikacji THPs, a także relacje struktura/funkcja w odniesieniu do molekularnego

mechanizmu działania tych białek.
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M-12
NADPRODUKCJA POD JEDNOSTKI B UREAZY HEUCOBACTER PYLORI W TRANSGENICZNYCH ROŚLINACH TYTONIU

R, Brodzik, D. Gaganidze, A. Sirko
Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa

H. pylori, występujący w przewodzie pokarmowym człowieka, jest przyczyną powstawania długotrwałych nieżytów, stanów zapalnych śluzówki
żołądka i wrzodów, co w konsekwencji powoduje wzrost ryzyka rozwinięcia się raka żołądka. Szacuje się, że ok. 80% populacji w Polsce jest
nosicielem tej bakterii.

Ureaza (EC 3.5.1.5.) jest enzymem, który umożliwia H. pylori zagnieżdżenie się w śluzówce żołądka. Składa się ona z dwóch podjednostek:
UreA (29 kD) i UreB (60 kD). UreB jest podjednostką katalityczną posiadającą atom niklu w centrum aktywnym. Hydroliza mocznika do amoniaku i
C02 podwyższa lokalnie pH żołądka, dzięki czemu bakteria jest w stanie przeżyć i rozmnażać się. Wykazano, że zrekombinowana ureaza, lub jej
większa podjednostką, oczyszczona z komórek E. coli może stanowić doskonały element szczepionki przeciwko H. pylori (Ferrero et al. 1994,
Marchetti et al. 1995).

Celem tej pracy było uzyskanie ekspresji genu ureBkodującego podjednostkę B ureazy w roślinach tytoniu oraz sprawdzenie immunogenności
wyprodukowanego w ten sposób białka.

Przygotowano kasetę ekspresyjną na wektorze binarnym pBIN19 zawierającą ureB oraz sekwencje regulacyjne niezbędne do prawidłowej
ekspresji genu w komórkach roślinnych. Źródłem genu ureB był plazmid pHP902 (Hu i Mobley, 1993), z którego przy zastosowaniu techniki PCR
namnożono sekwencję ureB, wykorzystywaną w późniejszych manipulacjach genetycznych. Tytoń {Nicotiana tabacum) o obniżonej zawartości alkaloidów
(linię LA Burley 21) transformowano standardową metodą przy użyciu Agrobacterium. Uzyskane rośliny analizowano technikami biologii molekularnej:
PCR, Southern i Northern blot oraz sprawdzano obecność białka (immunobloting).

Wśród 70 przebadanych roślin (pokolenie To) wykazujących oporność na kanamycynę 28 zawierało pełną kopię genu ureB (analiza PCR), w
19 z nich potwiedzono ekspresję ureB na poziomie mRNA i tylko w 7 stwierdzono obecność białka. Analiza typu Southern blot wykazała, iż wszystkie
rośliny nadprodukujące białko UreB zawierają kilka kopii genu. Segregacja w pokoleniu T, oporności na kanamycynę (3:1, oporne:wrażliwe) sugeruje,
że w jednej z transgenicznych roślin insercja nastąpiła w jednym genetyczym loci.

Dalszym etapem badań jest sprawdzenie immunogenność podjednostki B ureazy H. pylori nadprodukowanej w tytoniu na modelu zwierzęcym.

Praca finansowana była przez KBN, Nr projektu 6P04B01112.

Referencje^
Hu L-T, Mo'bley LT: Expression of catalytically active recombinant Helicobacter pylori urease at wild-type levels in Escherichia coli. Infect Immun 61:
2563-2569 (1993)
Ferrero RL, Thiberge J-M, Huerre M, Labigne A: Recombinant antigens prepared from the urease subunits of Helicobacterspp.: Evidence of protec-
tion in a mouse model of gastric infection. Infect and Immun 62: 4981-4989 (1994)
Marchetti M, Arico B, Burroni D, Figura M, Rappuoli R, Ghiara P: Development of a mouse model of helicobacter pylori infection that mimics human
disease. Science 267: 1655-1658 (1995)
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M-13
OPRACOWANIE EUKARIOTYCZNEGO SYSTEMU EKSPRESYJNEGO W OPARCIU O AKTYWNOŚĆ REKOMBINAZY
FLP.

Krzysztof B. Wicher. Natalia Jura, Marcin Kowanetz, Magdalena Lorenowicz, Ilona Rafalska, Wacław Szybalski*, Michał Bereta
Zakład Biochemii Zwierząt, Instytut Biologii Molekularnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
*McArdle Laboratory for Cancer Research, Madison, Wl, U.S.A.

Eukariotyczne wektory ekspresyjne znajdują szerokie zastosowanie zarówno w badaniach podstawowych jak też terapii genowej. We
współcześnie używanych wektorach geny reporterowe umieszcza się pod kontrolą promotorów konstytucyjnych (IE CMV, RSV, SV40, TK), które
umożliwiają stosunkowo silną ekspresję kontrolowanych genów. Stosowane obecnie promotory indukowane (MMTV LTR, IND, TET/O), których
przewagą jest możliwość regulacji ekspresji genów przez dodanie niskocząsteczkowego aktywatora (giukokortykoid, tetracyklina), zapewniają ekspresję
regulowanych przez nie genów jednakże jest ona na znacznie niższym poziomie niż w przypadku promotorów konstytutywnych. Dodatkową wadą
wektorów, w których stosuje się promotory indukowane jest nieswoista ekspresja genu (tzw. cieknięcie - leakage).

Opracowano indukcyjny system ekspresyjny, który wykazuje silną ekspresję genu reporterowego. W systemie tym wykorzystano zdolność
drożdżowej, miejscowo-specyficznej rekombinazy FLP do inwersji odcinka DNA zawartego między rozpoznawanymi przez FLP sekwencjami FRT.
Umieszczenie genu, który ma ulec ekspresji w kierunku antysensownym w stosunku do nawet najsilniejszego promotora, całkowicie uniemożliwia
jego ekspresję. Po dostarczeniu do komórek rekombinazy FLP dochodzi do inwersji genu reporterowego, odwrócenie go do orientacji sensownej, i
w konsekwencji do jego ekspresji.

Do konstrukcji wektora, w którym znajduje się kaseta zawierająca polilinker w otoczeniu sekwencji FRT zwróconych do siebie „głowa do
głowy", użyto plazmid pcDNA3.1+ (Invitrogen), który zmodyfikowano w następujący sposób :
(a) fragment Hindlll-Dralll zawierający sekwencję sygnałową BGHpoly(A) został usunięty a wektor stępiony polimerazą DNA z faga T4;
(b) z plazmidu pMS17.2 (Sekstas i Szybalski, Mol.Biotech. 9,1998,17-24) został wycięty fragment Nhel-Sspl zawierający FRT-polilinker-FRT-T(4),
a lepkie końce wypełnione fragmentem Klenowa polimerazy DNA I;
(c) fragmenty z punktów (a) i (b) zligowano otrzymując plazmid p6200,
(d) dla analizy aktywności otrzymanego konstruktu gen reporterowy lacZ-poly(A) wycięty z plazmidu pEQ176 (Schleiss et al., J.Virol. 65,1991, 6782-
6789) enzymami Xhol i BamHI, i którego lepkie końce wypełniono fragmentem Klenowa, wligowano w miejsce EcoRV plazmidu p6200 w obu
orientacjach;
(e) kotransfekcja szeregu lini komórkowych (HEK,COS-7,CHO) plazmidem p6200lacZ-L (z antysensowną orientacją genu reporterowego względem
promotora) i plazmidem pOG44 (zawierającym gen Flp pod kontrolą Pcmv - S.O'Gorman, Salk Inst.) daje pełną ekspresję genu (100% w stosunku do
ekspresji genu z plazmidu p6200lacZ-R - o orientacji sensownej genu).
Przy pomocy plazmidu pBRTcF (Posfay i Koob, McArdle Lab.), w którym ekspresja FLP znajduje się pod kontrolą promotora tetracyklinowego (Ptet),
pokazano, używając komórek bakteryjnych, że gen reporterowy ulega inwersji w plazmidach serii p6200. Zaobserwowano obniżony, w stosunku do
innych systemów indukcyjnych (pIND firmy Invitrogen), poziom cieknięcia co powoduje, że względna aktywność genu reporterowego w systemie
FRT/Flp jest większa niż w innych systemach ekspresyjnych.

Obecnie trwają prace nad włączeniem Flp pod kontrolę słabego promotora indukowanego i połączeniem go w jednym wektorze z kaseta
ekspresyjną. Tego typu produkt będzie charakteryzowała łatwość manipulacji i wysoka efektywność działania.

M-14
OTRZYMYWANIE PRZECIWCIAŁ MONOKLONALNYCH PRZECIWKO p-AMYLOIDOWI (1-40) METODAMI
IMMUNIZACJI IN VIVO I IN VITRO

Anna Porębska, Natalia Szymańska, Bożena Marchel, Elżbieta Wałajtys-Rode
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Zakład Bioinżynierii,Warszawa.

p-amyloid, peptyd składający się z 39-43 aminokwasów jest głównym składnikiem płytek i złogów neurofibrylarnych znajdowanych w
mózgu chorych na chorobę Alzheimera.

p-amyloid powstaje w wyniku proteolizy z transbtonowego białka prekursorowego (APP, 694 aminokwasów), występującego w większości
jądrzastych komórek, p-amyloid charakteryzuje się zmiennością drugorzędowej struktury w zależności od warunków środowiska i dużą zdolnością
do tworzenia agregatów odpowiedzialnych za powstawanie nierozpuszczalnych płytek w patologii centralnego układu nerwowego. Łatwość tworzenia
agregatów i duża toksyczność tego peptydu utrudnia jego stosowanie do badań. Celem przedstawionej pracy była optymalizacja warunków uzyskania
przeciwciał monoklonalnych (Mab) przeciwko p-amyloidowi metodami immunizacji in vivo i in vitro. Antygenem stosowanym w obu metodach
immunizacji był fragment 1-40 p-amyloidu (Sigma) rozpuszczony w 0.02 % kwasie octowym (33 ng/ 0.1 ml). W celu immunizacji in vivo 6
tygodniowe samiczki Balb/c zostały zaszczepione czterokrotnie 10 ng p-amyloidu /mysz z CFA, w odstępach dwutygodniowych (i.p. i s.c, ostatnie
szczepienie i.v.). Po 4 dniach od ostatniego szczepienia wyizolowano splenocyty i przeprowadzono fuzję ze szpiczakiem Sp2/0, wg standartowej
procedury w obecności 50% PEG 1500 i 5% DMSO. W immunizacji in vitro podano myszy jednorazowo 10 ng p-amyloidu z CFA (i.p. i s.c), a po
3 tyg. wyizolowano splenocyty i umieszczono w hodowli in vitro wg Mollera i Borrebaecka (Progress Biotechnol.1988, 5:3-23), podając dalsze dawki
antygenu (2 x 2.5 ng) zaadsorbowanego na żelu silikonowym wg. Van Nessa i wsp.(Proc. Natl. Acad. Sci. USA.1984, 81:7897-7901). Hodowlę
prowadzono w medium DMEM (Sigma) wzbogaconym nadsączami mieszanych hodowli tymocytów i raka grasicy myszy EL-4, aminokwasami,
nukleozydami, cymetydyną oraz 1% surowicą króliczą i antybiotykami (Brams (Progress Biotechnol.1988, 5:37-57). Po 4 dniach przeprowadzono
fuzję splenocytów ze szpiczakiem Sp2/0. Po fuzji, w obu metodach, komórki zawieszano w medium różnicującym HAT i wysiewano na płytki z
makrofagami (feeder layer). Po 14 dniach nadsącze hodowli hybrydom testowano pod względem klasy produkowanych przeciwciał metodą ELISA
zestawami ISO-2 (Sigma). W wybranych nadsączach badano specyficzność uzyskanych Mab względem p-amyloidu własną modyfikacją metody
dot-blot stosując wtórne przeciwciała przeciwko mysim immunoglobulinom (Sigma) sprzężone z peroksydazą lub fosfatazą alkaliczną . Metodą
immunizacji in vivo, po hybrydyzacji uzyskano 393 klony produkujące immunoglobuliny, z czego 67 klonów (17,0 %) produkuje Mab przeciwko p-
amyloidowi, większość klasy IgM, kilka IgA, lgG1 i lgG2b, natomiast metodą in vitro otrzymano 190 klonów produkujących Ig, z czego 33 klony
(17,4%) wytwarzają Mab przeciwko p-amyloidowi, wszystkie klasy IgM. W obu metodach około 35% uzyskanych specyficznych Mab stanowią
przeciwciała o wysokim powinowactwie przeciwko p-amyloidowi, które mogą być wykorzystane do diagnostyki choroby Alzheimera metodami
histopatologicznymi.
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M-15
GENETYCZNA TRANSFORMACJA SZCZEPU Aureabasidium pullulans

Jolanta Kuthan-Styczeń1, Krystyna Strzeżek1, Małgorzata Gniewosz2

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków1. Warszawa , SGGW2. Warszawa

Grzyb Aureobasidium puWu/answytwarza homopolimer glukozy (pullulan), który może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym
i farmaceutycznym (niskokaloryczny dodatek do żywności , substancja ochronna do bezpośredniego powlekania , opakowanie łatwo ulegające
biodegradacji). W zakładzie Biotechnologii Żywności SGGW w Warszawie otrzymano drogą mutagenizacji wysokowydajne klony szczepu Aureobasidium
pullulans. O sukcesie w znalezieniu wysokowydajnego klonu decyduje duża ilość przebadanych organizmów. Konieczne jest wykorzystanie markera
selekcyjnego , który pozwoli na szybkie wyizolowanie klonów z ekspresją genów pullulanowych. W tym celu wykonano charakterystykę porównawczą
cech biochemicznych klonów wysokowydajnych (DY-17 , DU-22 , Bi) i niskowydajnych (MX-3 , ME3 , 4,51) testami API firmy Bio „Merieux" -
Francja. Stwierdzono , że wszystkie klony niskowydajne nie wykazują zdolności wykorzystania galaktozy jako jedynego źródła węgla. Podjęto próbę
wykazania, że wytwarzanie pullulanu przez szczep jest związane z umiejętnością wykorzystania galaktozy. Transformowano protoplasty niskowydajnego
klonu MX-3, natywnym DNA wyizolowanym z wysokowydajnego klonu DY-17. W przypadku Aureobasidium pullulans transformacji poddaje się
komórki pozbawione częściowo ściany komórkowej. W wyniku ucierania grzybni w ciekłym azocie i trawienia enzymem cellulitycznym (T.h firmy
Sigma) otrzymuje się jednokomórkowe i jednojądrowe protoplasty. Warunkiem wydajnej protoplastyzacji jest użycie młodej, 18-godzinnej grzybni.
Wprowadzenie DNA odbywa się w obecności jonów Ca2ł i PEG'u. W pierwszym etapie inkubuje się protoplasty z DNA w małym stężeniu PEG'u
umożliwiającym kontakt nici DNA z błoną komórkową grzyba , następnie gwałtowne zwiększenie stężenia PEG'u umożliwia wniknięcie DNA do
wnętrza komórek, na skutek zmian zachodzących pod wpływem PEG'u w strukturze błony. Protoplasty po transformacji wysiewa się na szalki z
pożywką selekcyjną (galaktoza) w miękkim agarze, aby uniknąć uszkodzenia ich podczas wgłaskiwania. Otrzymano trzy transformanty (wykorzystujące
galaktozę). Sprawdzono poziom biosyntezy pullulanu w szczepach transformowanych. Wykazano , że biosynteza pullulanu tych klonów jest na tym
samym poziomie co w klonach wysokowydajnych co stanowi ponad 35% wzrost w stosunku do szczepu wyjściowego.

1. Yelton M.M, Hamer J.E, Genetics 81 (1984) 1470-1474
2. Cullen D., Yang V., J. Biotechnology 21 (1991) 283-288

M - 1 6
TRANSGLIKOZYLACJA PRZEZ END0-p-1,3-GLUKANAZĘ Oerskovia xanthineolytica W ŚRODOWISKU W0DN0-
ORGANICZNYM.

Bielecki S.. Buchowiecka A.
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Spośród czterech p-1,3-glukanaz wyodrębnionych z cieczy pohodowlanej Oerskovia xanthineotytica oczyszczono i scharakteryzowano
endo- p-1,3-glukanazę o pl 5,85. Enzym ten w reakcji hydrolizy wykazuje optimum działania w temperaturze 50°C i pH 5,5. Stwierdzono, że oprócz
aktywności hydrolitycznej posiada on zdolność do transglikozylacji, w wyniku której powstają nowe produkty syntezy.

Rozpuszczalny (5-1,3-glukan - laminaran - zastosowano jako donor reszt glikozylowych, a wyposażony w chromofor p-nitrofenylo-p-D-
ksylopiranozyd jako ich akceptor. Reakcję prowadzono w buforze o pH 5,5 w obecności acetonitrylu. Postęp syntezy badano stosując HPTLC oraz
densytometrię absorpcyjną w UV przy 295 nm. Określono wpływ temperatury, czasu reakcji, stężenia donora, akceptora i rozpuszczalnika organicznego
na wydajność syntezy. Stwierdzono, że pierwotnymi produktami transglikozylacji są tetra- i wyższe oligosacharydy, które w toku procesu ulegają
częściowo enzymatycznej degradacji do produktów o krótkich łańcuchach.

W wyniku syntezy otrzymano po dwa p-nitrofenylo-p-D-glikozydy di-, tri- i tetrasacharydów. Fakt otrzymania dwóch różnych glikozydów o
tej samej masie cząsteczkowej sugeruje, iż użyta endo-p-1,3-glukanaza syntetyzuje dwa typy wiązań glikozydowych.
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M-17
SYNTEZA POCHODNYCH CUKRÓW Z ZASTOSOWANIEM HYDROLAZ GLIKOZYDOWYCH

Stanisław Bielecki, Małgorzata Gajewska
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź

Przemysłowe wykorzystanie procesów biokatalizy wiąże się w przeważającej części z aplikacją enzymów hydrolitycznych odpowiedzialnych
za degradację naturalnie występujących polimerów. W ostatnich latach jednakże wzrasta zainteresowanie możliwością stosowania tych enzymów w
reakcjach syntez. Procesy te prowadzone są na drodze odwróconej hydrolizy- przy termodynamicznej kontroli syntezy, bądź z wykorzystaniem
transferazowej aktywności hydrolaz- w kinetycznie kontrolowanych reakcjach.

W ramach prezentowanej pracy podjęto próbę zastosowania hydrolaz glikozydowych, t j. p-fruktofuranozydazy z Saccharomyces cerevisiae
EC 3.2.1.26 (Novo), p-galaktozydazy EC 3.2.1.23 (Gist Brocades) oraz surowego preparatu enzymatycznego z hodowli Aspergillus n/gerwykazującego
aktywność celulo- i ksylolityczną (IBT), w reakcjach transglikozylacji. W komunikacie prezentujemy wyniki badań uzyskane dla powyższych glikozydaz
w reakcjach transferu reszt cukrowych z donorów, odpowiednio sacharozy, laktozy i p-nitrofenylo-pD-galaktopiranozydu oraz ksylanu, a-celulozy i
celobiozy na akceptory, w tym alkohole, ich pochodne i nitrofenyloglikozydy.

Obecnie prowadzone doświadczenia mają na celu określenie optymalnych warunków syntezy oraz wstępną charakterystykę powstających
produktów transglikozylacji.

M-18
CHARAKTERYSTYKA p-1,3- GLUKANAZ GRZYBA SCLEROTIUM SP.

Marianna Turkiewicz, Wojciech Czub
Instytut Biochemii Technicznej Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

p-1,3- glukanazy występują powszechnie wśród grzybów nitkowatych. Sklasyfikowano dwa rodzaje tych enzymów: egzo-p-1,3-glukanazy
(glukohydrolazy p-1,3- glukanu; EC 3.2.1.58) i endo-p-1,3- glukanazy (glukanohydrolazy p-1,3-glukanu; EC 3.2.1.6. lub 3.2.1.39). Endoglukanazy
atakują wewnętrzne wiązania łańcucha glukanu bardziej lub mniej przypadkowo, podczas gdy egzoglukanazy odszczepiają zwykle glukozę, poczyna-
jąc od nieredukującego końca polimeru. Pomimo wielu publikacji dotyczących tych enzymów tylko nieliczne opisują mechanizm ich działania oraz
drogi regulacji aktywności.

Grzyby rodzaju Sclerotium są zdolne do syntezy skleroglukanu - p-1,3- glukanu, który może być wykorzystywany w wielu dziedzinach
gospodarki. Mechanizm jego syntezy jest przypuszczalnie podobny do mechanizmu syntezy innych mikrobiologicznych glukanów, które tworzą się
bezpośrednio z glukozy, pochodzącej z podłoża hodowlanego. Synteza skleroglukanu zachodzi tak jak w przypadku innych zewnątrzkomórkowycn
polisacharydów, kiedy jeden ze składników pokarmowych niezbędny dla wzrostu komórek jest limitowany. Limitowane może być źródło azotu, siarki
albo fosforu.

W warunkach limitacji źródła węgla w podłożu, niektóre szczepy Sclerotium zaczynają utylizować wytworzony w pierwszych etapach
hodowli skleroglukan syntetyzując w tym celu zewnątrzkomórkowe p-1,3- glukanazy. W niniejszej pracy podjęto próbę wstępnej charakterystyki p-
1,3- glukanaz wytwarzanych w trakcie hodowli szczepu Sclerotium sp, pochodzącego z kolekcji czystych kultur Instytutu Biochemii Technicznej
Politechniki Łódzkiej.
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M-19
DEKSTRANOSACHARAZA LEUCONOSTOC MESENTEROIDES

E. Galas, B. Sikora, C. Kubik
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

W prowadzonych wcześniej przez autorów badaniach nad biosyntezą dekstranosacharazy przez Leuconostoc mesenteroides (XXXIII Zjazd
PTBioch.) stwierdzono, że podczas fermentacji część enzymu jest wydzielana do cieczy hodowlanej w ciągu pierwszych 10-12 godzin procesu, część
natomiast (do 60%) uwalnia się stopniowo podczas przechowywania zawiesiny komórek w cieczy fermentacyjnej w 4°C (nawet do 7 tygodni). Wyniki
te wskazywały, że część dekstranosacharazy jest związana ze strukturami komórki i w trakcie przechowywania uwalnia się, być może w wyniku
postępującej autolizy komórek. W tej pracy podjęto próby uwolnienia enzymu związanego z komórkami bakterii. Wykorzystano w tym celu dwie
metody: zamrażanie i rozmrażanie zawiesiny komórek, a następnie ekstrakcję enzymu roztworami cholanu sodu lub tweenu 80 o różnym stężeniu
oraz traktowanie lizozymem. Najlepsze wydzielenie dekstranosacharazy, około 30% aktywności wykazywanej przez supernatant po zakończonej
fermentacji, uzyskano w wyniku działania lizozymu na zawiesinę komórek.

M-20
PRODUKCJA CELULAZ I PROTEAZ PRZEZ NISKOPROTEAZOWE MUTANTY TRICHODERMA REESEI

Jan Fiedurek1. Piotr Janas2. Zdzisław Targoński2

1. Zakład Mikrobiologii Przemysłowej. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
2. Katedra Technologii Przemysłu Rolno - Spożywczego i Przechowalnictwa. Akademia Rolnicza w Lublinie

Jednymi z najlepszych producentów enzymów celulolitycznych o znaczeniu przemysłowym są grzyby z rodzaju Trichoderma, a w szczególności
gatunek T. reesei i jego mutanty. Efektywnym induktorem celulaz T. reesei jest laktoza, ale w stanie czystym jest zbyt droga jako źródło węgla podczas
hodowli grzybów. Ze względu na wysoką zawartość tego cukru, a także kwasu mlekowego, witamin oraz mikroelementów w serwatce - produkcie
ubocznym mleczarni, można ją z powodzeniem wykorzystać do tego celu. Poważnym problemem podczas hodowli T. reesei zarówno w obecności
czystej laktozy jak i serwatki są proteazy obecne w filtratach pohodowlanych grzyba, które powodują posekrecyjne modyfikacje celulaz, a przez to
wpływają na obniżenie ich aktywności.

Celem badań było otrzymanie mutantów T. reesei o obniżonej zdolności do produkcji enzymów proteolitycznych a następnie poddanie ich
dokładnej charakterystyce w zakresie syntezy enzymów celulolitycznych i proteolitycznych.

Do badań użyto mutanta T. reeseiM-7 aktywnego pod względem syntezy kompleksu celulolitycznego w warukach hodowli wgłębnej. Indukcję
mutantów prowadzono przez naświetlanie zawiesiny konidiów mutanta M-7 promieniami UV oraz poddaniu jej działaniu 0,01% roztworem
nitrozoguanidyny. Selekcji mutantów o osłabionej syntezie proteaz dokonywano na podłożu agarowym z dodatkiem żelatyny. Spośród 960
przetestowanych mutantów wybrano 10, których zdolności do syntezy enzymów celulolitycznych i proteolitycznych sprawdzono podczas hodowli
prowadzonych w kolbach Erlenmeyera o pojemności 500 cm3 na podłożu wg. Mandels i Weber z dodatkiem 1% laktozy oraz na serwatce.

Aktywności proteolityczne oznaczane po hodowli 9 mutantów T. reesei w obecności laktozy jako źródła węgla były od 25% do 75% niższe od
szczepu wyjściowego. U jednego mutanta oznaczonego symbolem M - 7.8 aktywność ta była zbliżona i wynosiła 7,34 U/cm3 x103. Aktywności
celulolityczne filtratów wszystkich mutantów były znacznie niższe ( od 40 do 90% ) od T. reesei M-7. Aktywności uzyskane po hodowli mutanta M-
7 na serwatce były ponad 2,5 - krotnie wyższe od oznaczonych po hodowli w obecności 1% laktozy przy jednoczesnym obniżeniu aktywności
celulolitycznej o około 19%.( 0,872 FPU/cm3). Osiem otrzymanych niskoproteazowych mutantów charakteryzowało się niższymi (od 31 do 57,5%)
od mutanta wyjściowego aktywnościami proteolitycznymi cieczy pohodowlanych. Mutant - M-7.1 syntetyzował proteazy o zbliżonych aktywnościach,
natomiast w filtracie pohodowlanym M-7.8 stwierdzono o 27% wyższe aktywności proteolityczne od M-7. Dwa spośród mutantów ( M-7.5 i M-7.10
) o niższych od wyjściowego aktywnościach proteolitycznych charakteryzowały się nieznacznie wyższymi aktywnościami celulolitycznymi filtratów.U
pozostałych mutantów aktywności te były od 7,4 do 92,6 % niższe od otrzymanych podczas hodowli mutanta wyjściowego na serwatce.

Przeprowadzone doświadczenia są wstępem do dalszych badań mających na celu wyjaśnienie mechanizmów regulacji produkcji enzymów
proteolitycznych i celulolitycznych przez T. reesei oraz ich wzajemnych korelacji.
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M-21
HYDROLIZA TKANIN CELULOZOWYCH ENZYMAMI KOMPLEKSU CELULOLITYCZNEGO Aspergillus niger IBT-90

Edward Galas, Irena Romanowska. Rita Pyć, Radosław Bolek

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem procesów biotechnologicznych we włókiennictwie do modyfikacji powierzchni
tkanin celulozowych, która zapobiega ich pillingowi oraz zwiększa ich gładkość i miękkość. Modyfikacja taka prowadzona jest poprzez kontrolowaną
enzymatyczną hydrolizę włókien celulozowych.

Celem niniejszej pracy było badanie efektu działania na tkaninę wiskozową i lyocell, wyizolowanych i oczyszczonych enzymów (i ich miesza-
nin) z kompleksu celulolitycznego produkowanego przez szczep Aspergillus niger IBT-90.

Proces prowadzono w temp. 50°C, w pH 4,8, w ciągu 3 godzin, przy pomocy enzymów w stężeniu [J/g tkaniny]: endo-1,4-p-glukanaza E, i
E2 - 21,9; p-glukozydaza - 60,8 i egzocelobiohydrolaza -1,2. Efekt działania tych enzymów określano na podstawie pomiaru metodą Somogyi-
Nelsona ilości cukrów redukujących uwolnionych z tkaniny celulozowej, a następnie analizy chromatograficznej tych cukrów oraz przy pomocy
systemu komputerowej analizy obrazu mikroskopowego.

Stwierdzono, że spośród wyizolowanych enzymów A. niger IBT-90, najwięcej cukrów redukujących z badanych tkanin uwalnia mieszanina
endoglukanazy E, i p-glukozydazy; ilości te wynoszą 2,59 i 1,67 mg/ml odpowiednio z tkaniny wiskozowej i lyocell. Najmniej cukrów (odpowiednio
1,05 i 0,50 mg/ml) uwalnia z tych tkanin mieszanina endoglukanazy E2 i p-glukozydazy. Najlepsze efekty daje wykorzystanie w tym procesie komplek-
su enzymów nie wyizolowanych z cieczy hodowlanej badanego grzyba; ilość uwolnionych cukrów - odpowiednio 4,83 i 2,25 mg/ml.

Analiza chromatograficzna cukrów zawartych w hydrolizatach badanych tkanin otrzymanych przy pomocy wyizolowanych enzymów z A.
niger IBT-90 wykazała, że przeważają wśród nich (37,5 - 63,5%) oligosacharydy zawierające więcej niż 5 reszt glukozowych, a ilość glukozy waha się
od 18,8 do 32,8%. Hydrolizaty badanych tkanin otrzymane przy pomocy surowych preparatów badanych enzymów zawierają większe ilości glukozy
(32,1 - 43,8%), mniejsze zaś ilości (16,9 -19,5%) oligosacharydów zawierających więcej niż 5 reszt glukozowych.

M-22
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW BIOSYNTEZY GLUKOAMYLAZ A. NIGER

Edward Galas, Krvstvna Siwińska. Halina Bratkowska
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika tódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Aspergillus niger, podczas wzrostu na podłożach zawierających miazgę ziemniaczaną i otręby pszenne, wytwarza znaczne ilości a-glukanaz.
Celem pracy była selekcja szczepów pod kątem wyboru najlepszego producenta glukoamylazy oraz optymalizacja składu podłoża, czasu i

warunków biosyntezy tego enzymu.
Pleśnie hodowano metodą powierzchniową i wgłębną (w kolbach i fermentorze) w ciągu 5 dni. Ogólną aktywność amylolityczną oznaczano

metodę Fischera-Steina, a aktywność glukoamylazy - testem diagnostycznym „Glukoza ET".
Spośród kilkunastu analizowanych szczepów Aspergillus, pięć wykazywało znaczące zdolności do biosyntezy glukoamylazy. Wybrane pleśnie

ooddano dalszym testom na podłożach o różnym składzie w warunkach powierzchniowych i wgłębnych. Najwyższą aktywność uzyskano w przypadku
szczepu Aspergillus niger M3. Ustalono, że na podłożu zawierającym miazgę ziemniaczaną, wodny wyciąg z otrąb pszennych i odpowiednio dobrany
zestaw soli mineralnych, mikroorganizm ten, w warunkach hodowli wgłębnej, w ciągu 4 dni w temperaturze 30°C wytwarza amylazy o aktywności
ogólnej 200-260J FS/ml i glukoamylazy do 85j G0D/ml.

Stwierdzono, że w warunkach hodowli statycznej i w fermentorze uzyskana przez ten szczep aktywność glukoamyalzy jest o 20-40% niższa
w porównaniu z hodowlą w kolbach. Na aktywność enzymu ma również wpływ wypełnienie kolby podłożem i szybkość obrotów mieszadła. Zależność
ta jest wprost proporcjonalna, co świadczy o dużych wymaganiach tlenowych A. niger M3 w biosyntezie glukoamylazy. Podczas hodowli pleśni w
fermentorze, grzyb obrastał ścianki, mieszadło i inne elementy wewnątrz urządzenia, utrudniając swobodny dostęp tlenu do grzybni, a tym samym
biosyntezę pozakomórkowych amylaz.

Glukoamylaza A. niger M3 wykazuje wysoką stabilność podczas przechowywania, tracąc podczas 3 miesięcy 10% aktywności wyjściowej,
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M-23
BIOSYNTEZA ot-AMYLAZYW 2-STOPNIOWEJ HODOWLI CIĄGŁEJ BACILLUS LICHENIFORMIS

Edward Galas, Andrzej Jakubowski. Ewa Kwapisz
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Alfa-amylaza bakteryjna jest ciągle ważnym enzymem o szerokim, przemysłowym zastosowaniu. Konieczność zwiększenia efektywności
procesu biosyntezy (obniżenia ceny preparatu) uzasadnia m.in. badania nad potencjalnie wydajniejszymi metodami hodowli. Ponieważ a-amylaza 6.
licheniformis jest wytwarzana zarówno w fazie wzrostu logarytmicznego jak i w fazie stacjonarnej, wskazane jest stworzenie w procesach ciągłych
takich warunków, aby bardziej wykorzystać wydzielanie enzymu właśnie w fazie stacjonarnej. Zgodnie z teoretycznymi ustaleniami, dla takich metabolitów,
optymalne warunki winna dać hodowla ciągła 2-stopniowa.

Praca jest kontynuacją badań nad otrzymywaniem termostabilnej a-amylazy B. licheniformis TT w hodowlach ciągłych prowadzonych w IBT
PL. Wcześniejsze badania dotyczyły procesów 1-stopniowych i wykazały bardzo wyraźny wzrost produktywności enzymu w stosunku do hodowli
okresowych. W obecnych doświadczeniach stosowano układ do hodowli ciągłej, złożony z dwóch fermentorów Chemap o pojemności 14 I oraz
zbiornik zasilający o poj. 150 I. Parametry procesu stosowano takie jak w optymalnych hodowlach okresowych (w odpowiednich fazach). Przyjęto
stopień rozcieńczania D=0,1[lr1] (przy tej wartości uzyskiwano najwyższe aktywności enzymu w hodowlach ciągłych 1-stopniowych).

We wszystkich doświadczeniach obserwowano przyrost aktywności a-amylazy w cieczy odbieranej z ll-go stopnia, w stosunku do osiąganej
w l-szym stopniu. Przez określony czas występował efekt podwajania aktywności w drugim stopniu (obserwowano nawet przyrost 150%). Tak działo
się z reguły do 50-60 godziny procesu, po czym różnice te zmniejszały się przy jednoczesnym spadku (rozpoczętym wcześniej) bezwzględnych
wartości aktywności enzymu już w pierwszym stopniu hodowli.

Obserwacje te sugerowały przyjmowanie przez szczep form mniej aktywnych (potwierdzone pośrednio przez hodowle w układzie zamkniętym).
Podobne problemy są często sygnalizowane przez innych autorów. Jednocześnie obserwowano znaczny przyrost biomasy, co wskazuje na warunki
zbyt korzystne dla wzrostu a nie dla wytwarzania enzymu.

Bardzo poważnym utrudnieniem było silne pienienie się pożywki co zmuszało do dozowania dużych ilości odpieniaczy. Wykazano w oddzielnych
doświadczeniach bardzo niekorzystny wpływ zbyt dużego stężenia tych środków w środowisku hodowlanym.

Produktywność hodowli ciągłej 2-stopniowe była w efekcie mniejsza od hodowli okresowej, głównie za sprawą mało spodziewanego spadku
aktywności bezwzględnej (nie obserwowano tego zjawiska we wcześniejszych badaniach hodowli 1-stopniowych). Jednak możliwość podwajania
aktywności enzymu w drugim stopniu hodowli niesie potencjalne możliwości wzrostu wydajności procesu i jednoznaczna jego ocena możliwa będzie
po dalszych badaniach.

M-24
ENZYMATYCZNA HYDROLIZA SKROBI POD DZIAŁANIEM PULULANAZY Z AEROBACTER AEROGENES IBT-4
I a-AMYLAZYZ BACILLUS SUBTILIS E-11

E. Galas, Ł. Tarabasz-Szymańska. H. Kaiinowska, T. Pankiewicz
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Pululanaza (6-glukanohydrolaza a-dekstryn, EC 3.2.1.41) rozkłada wiązania a-1,6-glikozydowe w skrobi, pululanie oraz pokrewnych poli-
i oligosacharydach i z tego względu znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle skrobiowym jako enzym znoszący rozgałęzienia. Jest ona
enzymem wspomagającym działanie takich hydrolaz glikozydowych, jak a- i (5-amylazy. Dlatego też przeprowadzono badania nad rozkładem skrobi
różnego pochodzenia z udziałem pululanazy z A. aerogenes IBT-4 i a-amylazy z B. subtilis E-11. Szczepy wysoko wydajnych producentów obu
enzymów wyselekcjonowano i udoskonalono w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ. Dokonano też szczegółowej charakterystyki obu białek
enzymatycznych, niezbędnej dla ich optymalnego wykorzystania w praktyce przemysłowej. W naszych badaniach prześledzono przebieg hydrolizy
skrobi najczęściej stosowanych w przemyśle (ziemniaczana, pszenna, kukurydzana), stosując oba enzymy pojedynczo, jak i łącznie (w różnych
proporcjach). Stężenia substratów skrobiowych wahały się od 0,5 do 40%, zaś proces enzymatycznej depolimeryzacji prowadzono w ciągu do 48
godzin w różnych temperaturach. Produkty hydrolizy oznaczano jakościowo i ilościowo za pomocą HPLC. Nasze badania wykazały, że dodatek
pululanazy przyspiesza i podnosi efektywność działania a-amylazy na skrobię, znacznie zwiększając wydajność glukozy, maltozy i maltotriozy.
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M-25
CIĄGŁA HYDROLIZA ENZYMATYCZNA MALTODEKSTRYNY Z JEDNOCZESNĄ SEPARACJA PRODUKTÓW
I RECYRKULACJĄ ENZYMÓW

Lucyna Słomińska1, Włodzimierz Grajek2

1 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu
2 Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Hydroliza enzymatyczna skrobi jest szeroko wykorzystywana do produkcji glukozy w skali przemysłowej. Jednym z kluczowych czynników
rzutujących na ekonomikę tego procesu są koszty preparatów enzymatycznych. W ostatnich latach, dzięki wprowadzeniu reaktorów membranowych,
pojawiły się nowe możliwości prowadzenia reakcji enzymatycznych połączonych z ciągłą separacją produktów hydrolizy poprzez moduł ultrafiltracyjny
i zatrzymania cząstek enzymu w naczyniu reakcyjnym. Celem pracy było określenie optymalnych warunków dla hydrolizy maltodekstryny w reaktorze
membranowym.

Hydrolizę maltodekstryny prowadzono przy użyciu amyloglukozydazy i pullulanazy. Stężenie maltodekstryny (MD) wynosiło 30 %. Reakcja
była prowadzona metodą ciągłą w temperaturze 50'C. Stosunek ilościowy substratu do enzymu (MD:E) wynosił 50 oraz 175. Proporcje ilościowe
między amyloglukozydazą a pullulanazą były zmienne. Proces ultrafiltracji prowadzono przy użyciu membran o punkcie odcięcia 3 i 10 kDa i ciśnieniu
transmembranowym 28, 42 i 56 kPa. Analiza składu chemicznego hydrolizatów była wykonana metodą HPLC.

W ramach przeprowadzonych badart określono wpływ wielkości dodatku enzymu na szybkość rozkładu enzymatycznego maltodekstryny.
Stwierdzono, że korzystniejszy jest MD:E = 50. Badanie wpływu porowatości membrany ultrafiltracyjnej wykazało, że zastosowanie membrany 3 kDa
spowodowało bardziej wydajną hydrolizę MD, sięgającą 96%. W pracy przedstawiono wpływ porowatości membrany na skład chemiczny hydrolizatu.
Stosując membranę 10 kDa stwierdzono, że glukoza stanowiła tylko 61 % produktów hydrolizy, podczas gdy przy zastosowaniu membrany 3 kDa
udział glukozy wzrósł do 94%. Przedstawiono także przebieg hydrolizy enzymatycznej przy różnym stosunku amyloglukozydazy do pullulanazy.
Wykazano także, iż na wydajność hydrolizy zasadniczy wpływ ma czas retencji substratu w bioreaktorze.

M-27
ENZYMY PSYCHROFILNYCH DROŻDŻY ANTARKTYCZNYCH

Marianna Turkiewicz, Marzena Pazpier
Instytut Biochemii Technicznej PL, 90-924 Łódź, Stefanowskiego 4/10

Mianem psychrofili określa się drobnoustroje zdolne do wzrostu w temperaturach bliskich 0°C, najefektywniej rosnące w ok. 10-15°C.
Maksymalna temperatura, w której organizmy te mogą się jeszcze rozmnażać wynosi 20°C. Enzymy mikroorganizmów zimnolubnych charakteryzują
się wysoką efektywnością działania w temperaturach, w których większość białek enzymatycznych traci częściowo lub całkowicie swe funkcje katalityczne.
Zastosowanie enzymów organizmów psychrofilnych w procesach biotechnologicznych mogłoby zatem znacznie zmniejszyć ich energochłonność,
zminimalizować ryzyko zakażeń, a co za tym idzie obniżyć koszty.

Badaniami objęto dwa psychrofilne szczepy niesklasyfikowanych drożdży wyizolowane z antarktycznego lodu morskiego.
We wstępnej fazie badań przeprowadzono ogólną charakterystykę obu szczepów pod względem cech morfologicznych i fizjologicznych. W

oparciu o obserwacje mikroskopowe, w tym z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu, określono kształt i rozmiary komórek, sposób ich
rozmnażania, charakter wzrostu na podłożach stałych i ciekłych o różnym składzie, głównie w odniesieniu do źródła węgla. Oceniono zdolność
obydwu szczepów do wzrostu w zakresie 0-30°C. Badania wstępne obejmowały także ogólną analizę chemiczną biomasy drożdżowej. Określono
procentowy udział białka (50-60% s. m.), węglowodanów (32-37% s. m.), a także podstawowych witamin z grupy B tj. B1, B2 i B6.

Badania zasadnicze obejmowały ocenę uzdolnień enzymatycznych badanych szczepów. Ustalono warunki hodowli wgłębnej, tj. skład podłoża,
stopień natlenienia kultury i czas trwania hodowli, optymalne dla syntezy wybranych enzymów. Stwierdzono najefektywniejszą ich produkcję w
temperaturze 6°C, t j. znacznie niższej od optymalnej temperatury wzrostu szczepów (15°C). Ustalono, że badane drożdże są źródłem szeregu zewnątrz-
i wewnątrzkomórkowych hydrolaz. Obydwa szczepy wytwarzają m. in. p-fruktofuranozydazę i a-glukozydazę, z tym że główna część aktywności
pierwszego enzymu związana jest z komórką, drugi zaś jest wydzielany do podłoża. Szczepy te są amylazoujemne, natomiast w odpowiednich
pożywkach produkują enzymy lipolityczne, proteolityczne oraz kwaśną fosfatazę. Podjęto próby izolowania i oczyszczania p-fruktofuranozydazy, a
także określenia jej podstawowych właściwości kinetycznych.
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M-27
ZASTOSOWANIE ZMOBILIZOWANYCH KOMÓREK Bacillus subtilis DO HYDROLIZY BIAŁEK.

Szczęsna M„ Galas E.
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Coraz powszechniej hydrolizaty białek uzyskuje się metodami enzymatycznymi stosując proteinazy różnego pochodzenia. Użycie
immobilizowanych komórek drobnoustrojów jako źródło proteinaz zamiast rozpuszczalnych czy nierozpuszczalnych preparatów enzymów
proteolitycznych wielokrotnie obniżyłoby koszty biokatalizy. W prezentowanej pracy zastosowano żywe komórki B.subtilis immobilizowane w sferycznych
formach polifalkoholu winylowego) (krioPVA) oraz we włóknach z triacetylocelulozy (TAC) do hydrolitycznego rozszczepiania białek rozpuszczalnych.
Stwierdzono, że anizotropowa struktura nośnika poliwinylowego (makropory wielkości około 10nm.) zapewnia wnikanie makromolekuł. Oznaczono
parametry kinetyczne biokatalizatorów. Średnia aktywność proteolityczna biopreparatów wynosi ~0,25mjA/g. Natomiast wartości pozornych stałych
Michaelisa wynoszą: względem kazeiny 7,92 x105M a hemoglobiny zdenaturowanej mocznikiem - 4,14 x10'5M.

Stwierdzono wysoką stabilność włóknistego biokatalizatora TAC w procesie hydrolizy kazeiny prowadzonym w reaktorze kolumnowym
będącą efektem samoaktywacji złoża w obecności białka i produktów jego hydrolizy. Maksymalna produktywność procesu wynosi ~3mgTyr /g
kazeiny /godz. Natomiast komórki B.subtilis pułapkowane w kriożelu PVA w procesie hydrolizy kazeiny osiągają produktywność 7-8 mgTyr /g kazeiny
/godz., a w obecności 100mM Na* aż 11 mgTyr / gkazeiny /godz. (rozszczepieniu ulega wówczas maksymalnie -25% wiązań peptydowych). Stabilność
operacyjną biokatalizatora PVA podwyższono opracowując sposób jego cyklicznej regeneracji. Nieobecność rozpuszczalnych proteinaz w hydrolizatach
oznacza, że białka te pozostają w obszarze matryc zastosowanych do immobilizacji komórek Bacillus.

Zaproponowano sposób analizy hydrolizatów białek polegający na wykorzystaniu do ich rozdziału ultrafiltracji i hplc-RPC łącznie z oznaczaniem
azotu aminowego, aminokwasów aromatycznych oraz peptydów zarówno w hydrolizatach jak i ich frakcjach. Pozwala on na pełną ocenę produktów
proteolizy. Ustalono, że zmieniając parametry proteolizy takie jak: pH substratu, temperatura, czas procesu, dodatek glukozy i jonów Na+, oraz
proporcje: biokatalizator/substrat, można otrzymywać hydrolizaty białkowe zawierające peptydy o zdefiniowanym stopniu polimeryzacji.

M-28
CIĄGŁA SYNTEZA L-DOPY PRZEZ ZMOBILIZOWANIE REKOMBINOWANE KOMÓRKI E. Coli

Stanisław Bielecki, Radosław Bolek
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 4/10

Rozwój technik immobilzacji biokatalizatorów umożliwił zastosowanie ich w syntezie związków optycznie czynnych. Ma to szczególne znaczenie
w produkcji aminokwasów, gdzie metody chemiczne zazwyczaj prowadzą do otrzymania racemicznej mieszaniny D- i L-enancjomerów. Przykładem
związku, który na skalę przemysłową otrzymuje się metodą chemiczną jest L-dopa (L-3,4-dihydroksyfenyloalanina). Aminokwas ten ma duże znaczenie
terapeutyczne; wykorzystywany jest m.in. w leczeniu choroby Parkinsona. Może być syntetyzowany z pirokatecholu, pirogronianu i amoniaku przy
użyciu fenolo-liazy tyrozynowej (TPL, EC 4.1.99.2). W Instytucie Biochemii Technicznej prowadzone są prace nad syntezą L-dopy przez immobilizowane
rekombinowane genetycznie komórki E. coli. W pracy stosowano szczep £ coli HB101 z plazmidem pUCTD6. Dawcą genu fenolo-liazy tyrozynowej
był Citrobacter freundii NCIB 11490.

Celem pracy było określenie parametrów procesu ciągłej syntezy L-dopy przez rekombinowane immobilizowane w alginianie wapnia komórki
£ coli. Badania prowadzono w reaktorze z ciągłym mieszaniem i w reaktorze z upakowanym złożem. Określono wpływ różnych szybkości przepływu
mieszaniny reakcyjnej dla obu typów bioreaktorów. Wykazano, że wyższe wydajności i stopnie konwersji substratów uzyskuje się w reaktorze z
upakowanym złożem. W eksperymentach z wykorzystaniem reaktora kolumnowego uzyskano najwyższy stopień konwersji pirokatecholu (92%) oraz
najwyższe stężenie L-dopy (4,1 g/dm3) (w procesie z okresową inkubacją złoża biokatalizatora w pożywce wzrostowej). Okres półtrwania
immobilizowanego biokatalizatora określono na 400 godzin. Unieruchomione komórki wykazywały dobre operacyjne właściwości mechaniczne i
katalityczne. W pracy, przeprowadzono również eksperymenty mające na celu określenie warunków wyodrębniania produktu końcowego z mieszaniny
reakcyjnej.

Uzyskane wyniki wskazują na przydatność immobilizowanych, rekombinowanych komórek £ coli do syntezy L-3,4-dihydriksyfenyloalaniny.
Ich wykorzystanie w syntezie L-dopy może stanowić bardzo obiecującą alternatywę dla metody chemicznej.
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M-29
SPOSÓB WYTWARZANIA I WŁAŚCIWOŚCI MIKROKAPSUŁEK DO IMMOBILIZACJI MATERIAŁÓW BIOLOGICZNIE
AKTYWNYCH

Radosław Dembczyński, Tomasz Jankowski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Mikrokapsułkowanie materiałów biologicznie aktywnych jest w ostatnich latach szybko rozwijającą się technologią, znajdującą zastosowanie
m.in. w medycynie, weterynarii, rolnictwie i w przemyśle spożywczym. Aktywne substancje zamykane we wnętrzu kapsułek mogą mieć postać
komórek, enzymów, środków farmakologicznych, środków grzybobójczych i owadobójczych oraz wielu innych substancji, których celem jest spełnienie
określonych funkcji, w kreślonym miejscu i w określonym czasie. W zależności od przeznaczenia, mikrokapsułki mają różną postać i różne właściwości
fizykochemiczne.

W tej pracy przedstawiono sposób wytwarzania biokompatybilnych, hydrożelowych mikrokapsułek o potencjalnym zastosowaniu w terapii
chorób układowych jako matryca do immobilizacji komórek i tkanek lub kontrolowanego uwalniania aktywnych substancji w organizmie człowieka.

Mikrokapsułki wytwarzano metodą wykraplania 4% wodnego roztworu nieżelującej skrobi kationowej, zawierającej określone stężenie jonów
wapnia, do 0,5-1% roztworu alginianu sodowego. W rezultacie kontaktu dwóch roztworów i dyfuzji jonów wapnia do roztworu zewnętrznego,
otrzymano mikrokapsułki z ciekłym rdzeniem otoczonym hydrożelową membraną powstałą wskutek usieciowania alginianu jonami wapnia. Poza
stężeniem alginianu, w procesie wytwarzania mikrokapsułek stosowano zróżnicowane stężenie jonów wapnia w roztworze skrobi, różny czas kontaktu
dwóch polimerów oraz alginiany różniące się masą cząsteczkową i stosunkiem segmentów mannuronowych do guluronowych.

W badaniach wykazano wpływ wielu parametrów na właściwości dyfuzyjne mikrokapsułek. Stwierdzono, że czas kontaktu dwóch polimerów
i stężenie jonów wapnia decydują o grubości membran mikrokapsułek. Jednocześnie, właściwości mechaniczne i przepuszczalność membran istotnie
zależały od rodzaju użytego alginianu i jego stężenia. Membrany mikrokapsułek wytworzone z alginianu o dużej zawartości kwasu mannuronowego
były cienkie i słabe mechanicznie. Mikrokapsułki otrzymane z alginianów o przewadze bloków kwasu guluronowego posiadały mocne membrany,
przy czym ich przepuszczalność zależała od masy cząsteczkowej polimeru.

Łatwość wytwarzania i szeroka możliwość modyfikacji właściwości dyfuzyjnych stwarza duże możliwości aplikacyjne mikrokapsułek w
zastosowaniach biomedycznych. W doświadczeniach fermentacyjnych wykazano m.in. możliwość wydajnej hodowli zakapsułkowanych bakterii
mlekowych bez ograniczania dostępu pożywki do wnętrza i wypływu metabolitów na zewnątrz mikrokapsułek oraz bardzo łatwą separację bakterii z
płynu hodowlanego.

Badania finansowano z grantu Komitetu Badań Naukowych nr 5 P06G 030 12

M-30
BADANIE STABILNOŚCI PREPARATÓW UNIERUCHOMIONEJ DEKSTRANAZY

C. Kubik. E. Galas, B. Sikora, A. Krystynowicz
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Prowadzono badania nad unieruchamianiem dekstranazy i wykorzystaniem otrzymywanych preparatów w kontrolowanej hydrolizie
enzymatycznej dekstranu natywnego.Unieruchamianiu poddawano dekstranazę otrzymywaną przez autorów w hodowlach szczepu Penicillium
funiculosum 72. Jako nośnik enzymu wykorzystywano chitozan o stopniu deacetylacji 97% oraz chitozan z dodatkiem od 0,05 do 0,3% celulozy
bakteryjnej otrzymywanej w naszym Instytucie z udziałem szczepu Acetobacter xylinum. Nośnik koagulowano w postaci kulek o średnicy ok. 3mm,
wkraplając kwaśny 2% roztwór chitbzanu (lub z zawieszoną w nim celulozą) do roztworu ługu. Stwierdzono, że dodatek celulozy zwiększa odporność
mechaniczną nośnika oraz stopień rozwinięcia jego powierzchni wewnętrznej.

Najlepsze wydajności unieruchamiania uzyskiwano podczas przyłączania enzymu do nośnika uaktywnionego 0,05% roztworem aldehydu
glutarowego. Trwałość połączenia dekstranazy z nośnikiem sprawdzano przepompowując roztwór dekstranu wysokomolekularnego przez kolumnę z
płaszczem grzejnym o temperaturze 50°C, wypełnioną unieruchomionym enzymem. W trakcie hydrolizy pobierano próby roztworu, oznaczano ich
lepkość i pozostawiano w łaźni o temperaturze 50° na kolejnych 3-6 godzin. Postępujący wolno spadek lepkości w tych próbach świadczył o
uwalnianiu się niewielkiej ilości dekstranazy z nośnika.
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M-31
OTRZYMYWANIE BŁON CELULOZOWYCH Z IMMOBILIZOWANĄTRYPSYNĄI LIZOZYMEM

E. Galas, A. Krystynowicz, M. Fortak, T. Antczak, H. Kalinowska. E. Pawlak
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Biomateriał sporządzony z celulozy bakteryjnej znacznie przewyższa swoimi cennymi właściwościami inne materiały, szczególnie tym, że jest
surowcejri nietoksycznym, półprzepuszczalnym, o wysokiej czystości i elastyczności.

Cienka wielowarstwowa struktura błony, zbliżona do skóry człowieka, stwarza dobre warunki gojenia się ran, szczególnie po oparzeniach.
Błony celulozowe otrzymane w hodowli szczepu Acetobacterxylinum E25, wykorzystano do immobilizacji trypsyny i lizozymu. W ten sposób sporządzony
opatrunek nie tylko chroni uszkodzoną tkankę, lecz przyspiesza proces jej gojenia się.

Stwierdzono, że błona celulozy bakteryjnej jest doskonałym nośnikiem dla immobilizacji trypsyny metodą adsorpcji. W ustalonych warunkach
metody immobilizacji, czasu adsorpcji, stężenia enzymu, otrzymano biopreparat o aktywności proteolitycznej 18,4J/g. Preparat taki inkubowany w
temp. 37°C, zachowuje po 24 godzinach ok. 80% aktywności.

Próba immobilizacji lizozymu potwierdziła, że trwale wiązania tego enzymu z błoną celulozową zachodzi po jej utlenieniu nadjodanem sodowym.
Pomimo nietrwałego wiązania lizozymu z błoną celulozową nie poddaną uaktywnieniu, wykonano próbkę polegającą na nasączeniu krążków

celulozy bakteryjnej lizozymem, które następnie układano na powierzchni stałego podłoża z wysianą zawiesiną bakterii B. subtilis. Strefy pozbawione
wzrostu bakterii wokół krążków świadczyły o ich aktywności litycznej.

M-32
OPTYMALIZACJA WARUNKÓW OTRZYMYWANIA BŁON CELULOZOWYCH DLA CELÓW MEDYCZNYCH

E. Galas, A. Krystynowicz, M. Fortak. T. Antczak, E. Pawlak
Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10

Możliwość wykorzystania celulozy bakteryjnej w medycynie, szczególnie jako sztucznej skóry, czy też materiału opatrunkowego, stwarzają
takie jej właściwości, jak: wysoka czystość, zgodność z żywą tkanką, porowatość, elastyczność, wodochłonność i in. Ponadto materiał taki, po
dokładnym oczyszczeniu nie wywołuje działania toksycznego, alergicznego i drażniącego.

Celulozę bakteryjną w formie błon otrzymano w hodowli stacjonarnej szczepu- Acetobacter xylinum E2i. Ustalono skład podłoża hodowlanego
i sposób jego szczepienia, skuteczną metodę oczyszczania, co pozwoliło otrzymać produkt o wymaganych właściwościach. Stwierdzono, że najbardziej
jednorodne błony otrzymuje się stosując dwuetapową metodę hodowli, polegającą na 24 godzinnej preinkubacji całości zaszczepionego podłoża (I
etap) i właściwej hodowli, w czasie 72-96 godzin, odpowiednich porcji podłoża, zależnie od wymaganej powierzchni błon (II etap).

Ponadto stwierdzono, że bardziej jednorodne błony celulozowe otrzymuje się, stosując podłoże o zmniejszonym stężeniu źródła węgla i
azotu w stosunku do podłoża optymalnego. Jako podłoże hodowlane, mogą być również stosowane surowce odpadowe, szczególnie ciecz
pofermentacyjna po oddzieleniu dekstranu, zawierająca ok. 5% fruktozy. Błony celulozowe poddane oczyszczaniu zgodnie z opracowaną metodyką,
uwzględniającą wielokrotne płukanie wodą, traktowanie 1%-owym NaOH i gotowanie w czasie 2 godzin, neutralizację 1%-owym kwasem octowym,
zawierały poniżej 3% białka, co świadczy o skuteczności metody oczyszczania.
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M-33
WODOCHŁONNOŚĆ BŁON BAKTERYJNEJ CELULOZY.

Klewicka E.1. Krystynowicz A.!, Turkiewicz M.2, Galas E.2

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii', Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka2.

Zdolność chłonięcia wody przez bakteryjną celulozę jest jej istotną właściwością użytkową, wykorzystywaną m.in. w terapii medycznej.
Włókna celulozowe pęcznieją wroztworach wodnych w sposób ograniczony, ponieważ woda nie przenika do obszarów krystalicznych, a zatem im
wyższy stopień krystaliczności materiału celulozowego, tym mniejsza jego wodochłonność. Zjawisko to polega na silnym przyciąganiu cząsteczek
wody przez polarne wolne grupy wodorotlenowe makrocząsteczek celulozy, czyli te, które nie tworzą wiązań wodorowych bądź z sąsiednim łańcuchem
polisacharydu, bądź z inną cząsteczką wody. Wolne grupy wodorotlenowe występują głównie w obszarach amorficznych celulozy [1].

Zbadano wodochtonność preparatów bakteryjnej celulozy, uzyskanych w warunkach hodowli stacjonarnej szczepu bakterii octowych,
wyizolowanego w Instytucie Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, na podłożu wg Henstrina i Schramma oraz produktu syntetyzowanego w
tym samym podłożu w obecności 1% karboksymetylocelulozy (CMC), jako czynnika zakłócającego proces krystalizacji polimeru. Dla obu preparatów
wykonano cykl analiz sprawdzających ich zdolność chłonięcia wody z roztworów 0,1 M buforu fosforanowego o pH 5,5 i 0,9% chlorku sodu oraz w
wodzie redestylowanej, w zależności od wilgotności prób.

Wynikiem eksperymentu było uzyskanie celulozy o lepszej pochłanialności wody. Taki materiał utrzymywał swoją wodochłonność na tym
samym poziomie w ciągu trzykrotnie powtarzanego suszenia i namaczania. Właściwości tej nie posiadał polisacharyd syntetyzowany w podłożu bez
CMC. Ponadto modyfikowana celuloza utrzymywała wilgotność w temperaturze 37'C trzykrotnie dłużej (3 godziny), co ma istotne znaczenie dla
ewentualnego wykorzystania takiego materiału podczas zabiegów chirurgicznych do nawilżania i ochrony organów narażonych na wysychanie.

Celuloza syntetyzowana w obecności CMC, odznaczająca się lepszą pochłanialnością wody może być również atrakcyjnym stabilizatorem i
wypełniaczem żywności. Guzman i in. [2] badając możliwość wykorzystania tego polisacharydu w żywności dietetycznej stwierdzili, że spadek
zdolności chłonięcia wody przez bakteryjną celulozę obserwowany po wysuszeniu jest niekorzystny i znacznie utrudnia procesy technologiczne.
Modyfikacja bakteryjnej celulozy wynikająca z wprowadzenia do podłoża CMC, zmieniającej formowanie natywnej celulozy przez zakłócenie procesu
krystalizacji, została potwierdzona na drodze mikroskopii elektronowej [3]. W analizowanych preparatach nie stwierdzono pojedynczych skupisk
mikrofibryli, a zwłaszcza usieciowanych wstążek celulozy, zwykle w niej występujących. Organizacja tych wstążek była znacznie luźniejsza i mniej
uporządkowana. Wstążki tworzyły długie agregaty. Tak więc celuloza syntetyzowana w obecności CMC nie jest całkowicie zintegrowana w struktury
wyższego rzędu, co zgadza się z wcześniejszymi badaniami Haiglera [3,4] , Zmieniona struktura znacznie ułatwia adsorpcję cieczy przez polimer.

Literatura
1 .Szwarcsztajn E., (1968), Technologia papieru, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego iSpożywczego, W- wa.
2.Guzman M.P., Albastro E.F., Tinsay C.B., (1982), NRCP Res. Bull., 3 7 , 1 .
3.Patent, (1989), EP, Nr 0346507 A1.
4.Haigler C.H.,(1982), J. Celi. Biol., 94, 64.

M-34
OCENA CELULOZY BAKTERYJNEJ JAKO BIOMATERIAŁU PRZYDATNEGO DO POKRYWANIA RAN
POOPARZENIOWYCH

E. Galas1, A. Krvstvnowicz1. M. Fortak1, T. Antczak1, M. Mikołajczyk2

Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej1, Łódź, ul. Stefanowskiego 4/10
Pracownia Chirurgii Doświadczalnej przy Klinice Chirurgii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi2

Celuloza bakteryjna wytworzona w formie błony w warunkach hodowli stacjonarnej szczepu Acetobacter xylinum, że względu na zawartość
wody i właściwości fizyko-ćhemiczne, jest zbliżona do żywej tkanki i może stwarzać korzystne warunki gojenia się ran szczególnie pooparzeniowych.,

Błona celulozowa jest elastyczna, miękka, porowata, dobrze przylega do powierzchni ciała, nie wywołuje odczynów alergicznych.
Przeprowadzone doświadczenia in vivo miały na celu zbadanie właściwości błon celulozowych pod kątem ewentualnego zastosowania jako

opatrunku do pokrywania rozległych ran pooparzeniowych.
Sprawdzono przydatność bioopatrunku jako regulatora zaburzeń gospodarki wodnej przy tego rodzaju zranieniach. Próby przeprowadzono

w warunkach in vivo z użyciem do celów doświadczalnych 10 tygodniowych szczurów rasy Wistar, którym wykonywano ranę oparzeniową. Na ranę
nakładano testowany biomateriał. W celu zbadania stopnia utraty osocza i wody z tkanek drogą pozanerkową oznaczano poziom hematokrytu. Na
podstawie tego pomiaru obliczano przypuszczalną wartość utraty płynu. Stwierdzono, że badane opatrunki dobrze przylegają do zranionej powierzchni
i dobrze ją zabezpieczają przed nadmierną utratą płynów drogą pozanerkową.
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M-35
AKTYWNOŚĆ ROŚLINNEGO INHIBITORA PROTEAZY WYPRODUKOWANEGO W E. COLI.

Mirosława Dabert, Jacek Augustyniak
Zakład Biochemii Biopolimerów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM, ul. Międzychodzka 5 Poznań

Roślinne inhibitory proteaz serynowych stanowią grupę białek obronnych, skierowanych przeciwko zwierzętom roślinożernym. Do takich
białek należy inhibitor proteazowy II z ziemniaka (PPI II). Białko to (12 kDa) jest odkładane w bulwach ziemniaka, ale pod wpływem zranienia ulega
ekspresji w liściach; jest silnym inhibitorem chymotrypsyny i nieco słabszym trypsyny [ 1 , 2], Ze względu na potencjalne możliwości hamowania
wzrostu larw niektórych owadów roślinożernych inhibitor ten jest wykorzystywany w produkcji roślin transgenicznych. Skład proteaz w jelicie
owadów może być różny, ważne jest aby przed konstrukcją roślin transgenicznych sprawdzić wpływ badanego transgenu na wzrost szkodników.
Ponieważ izolacja białka PPI II z bulw ziemniaka jest procesem skomplikowanym ze względu na występowanie w bulwach szeregu innych,
niskocząsteczkowych inhibitorów białkowych, do badań można wykorzystywać białko wyprodukowane w £ coli.

Gen inhibitora proteazowego II wyizolowano z genomowego DNA ziemniaka metodą PCR. Wyizolowany gen, bez odcinka sygnałowego,
wprowadzono do wektora pRSET (Invitrogen). Indukcję ekspresji prowadzono w szczepie E. coli BL21(DE3)pLysS, stosując 1 mM IPTG. Białko
oczyszczano w warunkach denaturujących, stosując 8 M mocznik. Do oczyszczenia używano systemu His-tag, stosując Ni-NTA agarozę. Mocznik
usuwano przez sączenie na żelu Sephadex G-50. Stężenie białka oznaczano metodą Lowry«ego i przez pomiar absorpcji przy 280 nm. Aktywność
chymotrypsyny (Sigma) i trypsyny (Wytw. Sur. i Szczepionek, Warszawa; Sigma) oznaczano za pomocą FITC-kazeiny [3]. Reakcję prowadzono w
50 ul: 0,1 \XQ proteazy inkubowano przez 10 min. z inhibitorem w 37 'C w 10 mM CaCI2,100 mM TrisHCI pH 7,8; reakcja była inicjowana przez dodanie
FITC-kazeiny i prowadzona w 37 'C przez 30 min.

Uzyskano wysoką wydajność produkcji białka - inhibitor był produkowany w £ coli w ilości 30 mg/1 I kultury bakteryjnej. Białko było
stabilne w 1 mM HCI, nie traciło swojej aktywności w wyniku kilkukrotnego zamrażania. Wykazano, że zrekombinowane białko, zawierające przyłączone
z N-końca 34 reszty aminokwasowe, pochodzące od wektora i zawierające His-tag, jest aktywnym inhibitorem chymotrypsyny i trypsyny (aktywność
100 U/ mg). Uzyskane wyniki odpowiadają kinetyce inhibicji oznaczonej dla białka wyizolowanego z bulw ziemniaka [1, 2]. Inhibitor nie wykazywał
aktywności w stosunku do trypsyny o wysokiej aktywności (powyżej 10 tys. U/ mg). Może to wynikać z zaburzeń konformacji, spowodowanych
obecnością dodatkowych reszt aminokwasowych przy N-końcu białka.

Wpływ N-końca na aktywność inhibitora zostanie zbadany po odcięciu odcinka His-tag za pomocą enterokinazy.

Literatura.
1.Bryant, J. etal., 1976, Biochemistry 15(16): 3418-3424.
2.Eddy, J.L. et al., 1980, Phytochemistry 19:757-761.
3.Twining, S.S.; 1984, Anal. Biochem. 143: 30.

M-36
KLONOWANIE I ANALIZA SEKWENCJI KODUJĄCEJ BIAŁKO pB1 - SKŁADNIKA GLIKOPROTEINY IZOLOWANEJ
Z PLAZMY NASIENIA KNURA

Grażyna Płucienniczak1, Agata Jagiełło1, Andrzej Płucieniczak', Dariusz Hołody2, Jerzy Strzeżeń
'Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Starościńska 5, 02-516 Warszawa; 2Katedra Biochemii Zwierząt, Akademia Rolniczo-Techniczna w
Olsztynie, 10-718 Olsztyn-Kortowo.

Glikoproteina (m.cz. 54 kDa) jest kompleksem trzech niskocząsteczkowych białek (15 kDa, 16 kDa, 18 kDa) należących do rodziny tzw.
spermadhezyn, których funkcje fizjologiczne związane są z różnymi aspektami transportu i interakcji gamet w procesie zapłodnienia.

Celem prezentowanej pracy było sklonowanie i analiza sekwencji kodującej białko 15 kDa (pB1), które ze względu na wielofunkcyjne właściwości
biologiczne może być wykorzystane w biotechnologicznym sterowaniu funkcji reprodukcyjnych zwierząt.

Otrzymany wcześmej cDNA użyto do powielenia metodą PCR fragmentów DNA kodujących omawiane białko. Powielony fragment sklonowano
i określono jego sekwencję oligonukleotydową, która została wykorzystana do zaplanowania primerów i powielenia części 5' cDNA, zawierającego
sekwencję kodującą białko pB1. Powielone fragmenty DNA sklonowano i zsekwencjonowano (Gen Bank Accession No AF 047026). Stwierdzono, że
prekursor białka pB1 zawiera 130 aminokwasów (AA), spośród których 25 AA stanowi peptyd sygnałowy. Pierwszorzędowa struktura omawianego
białka wykazuje podobieństwo do białek plazmowych buhaja ( SFP-1; SFP-3) i ogiera (SP-1), zwłaszcza w obrębie peptydu sygnałowego. Wykazano
ponadto, że porównywane białka plazmowe mają dwie domeny fibronektynowe typu II, które ze względu na krótszą (4AA) domenę bliższą N-końca
wydają się tworzyć odrębną rodzinę białek.

Wysoką homologię obserwowano również w obrębie 3'-niekodujących rejonów cDNA buhaja i knura, co może świadczyć o konserwatywności
genów, zwłaszcza w rejonach niekodujących.

W celu uzyskania fragmentu DNA funkcjonującego jako gen pB1 w bakteriach E. skonstruowano wektor ekspresyjny mający promotor
polimerazy faga T7 i dodatkowo gen tRNAAr!! E. coli. Bakterie E.coli transformowane tym wektorem, zawierającym sekwencję kodującą białko pB1,
wytwarzały znaczne ilości białka.
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M-37
NOWE WEKTORY PLAZMIDOWE SKONSTRUOWANE W OPARCIU O PLAZMID PPIGDM1

Diana Mikiewicz, Andrzej Płucienniczak
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa

Plazmid pPIGDMI, wyizolowany i scharakteryzowany wcześniej (GenBank Accession No AF014880), wykorzystano do konstrukcji nowych
wektorów bakteryjnych, kompatybilnych ze wszystkimi dotychczas stosowanymi wektorami, używanymi do transformacji Escherichia coli.

Skonstruowano dwa plazmidy do klonowania fragmentów DNA niosące różne geny selekcyjne. Plazmid pPIGDM2 zawiera gen oporności na
ampicylinę. Plazmid pPIGCM niesie oporność na chloramfenikol.

Plazmid pPIGDM2 przekształcono w wektor ekspresyjny włączając do cząsteczki sekwencje promotora RNA polimerazy bakteriofaga 77 i
otrzymany za pomocą metody PCR gen tRNAAr» z antykodonem 5'UCU, otrzymując plazmid pPIGDM4. Dzięki takiej konstrukcji plazmid może być
używany do ekspresji sekwencji eukariotycznych zawierających często kodony argininowe AGG i AGA. Przydatność tego wektora sprawdzono przy
ekspresji sekwencji kodujących cyklofilinę drożdżową i ludzki interferon a.

Podobną konstrukcję wykonano w oparciu o plazmid pPIGCM, włączając dodatkowo sekwencję DNA warunkującą skuteczną terminację
transkrypcji RNA polimerazy bakteriofaga T7, otrzymując wektor pPIGCMT7. Wektor może być wprowadzany do bakterii E.coli razem z innymi
plazmidami, np. pochodnymi pBR322 niosącymi promotor RNA polimerazy faga T7, a więc może być wykorzystywany do jednoczesnej ekspresji
dwóch różnych białek w jednej komórce bakterii.

M-38
BIOLOGICZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU GENU 28 BAKTERIOFAGA T4

Józef Nieradko
Katedra Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24. 80-822 Gdańsk

Bakteriofagi parzyste serii T zakażające pałeczki okrężnicy {Echerichia coli) należą do wirusów o złożonej strukturze organu adsorpcyjnego,
którym jest ogon kapsydu. Ogon składa się z: rdzenia, pochewki, płytki podstawowej oraz włókien. Płytka podstawowa jest złożona z sześciu klinów
(tworzą część zewnętrzną), które polimeryzują wokół części centralnej. Połączenie pierścienia zewnętrznego złożonego z sześciu klinów z częścią
centralną płytki jest stosunkowo nietrwałe, co umożliwia otwarcie kapsydu podczas procesu zakażania komórki. Otwarcie kaspydu jest procesem
złożonym, w którym biorą udział białka pilotujące stanowiące łącznik pomiędzy częścią centralną a genomem wirusa w główce kapsydu o zarysie
icozaedronu.

Panuje wiele sprzecznych opinii odnośnie roli produktu genu 28 w procesie formowania części centralnej płytki jak i w zapewnieniu stabilności
jej głównych części składowych. Prowadzone badania miały na celu wyjaśnienie kontrowersji związanych z rolą pg 28 w cyklu życiowym wirusa.

W tym celu gen 28 klonowano do wektorów ekspresyjnych. Badanie właściwości produktu genu 28 wykazało, iż białko to ma charakter
hydrofobowy i jest białkiem błonowym. Sączenie na kolumnach Sephadex wykazało, iż w nieobecności innych produktów fagowych pg 28 tworzy
homotrimer. Dowiedziono, że homotrimer jest destabilizowany obecnością produktu genu 27, z którym produkt genu 28 tworzy kompleks.
Udowodniono, że produkt ten jest składnikiem strukturalnym płytki. Przeciwciała anty pg 28 skutecznie hamowały proces zakażania komórki gospodarza.
Inkubacja cząsteczek wirusa w buforze zawierającym pg 28 nie hamowała procesu zakażania, co świadczy pośrednio o braku właściwości
karboksypetydazy pg 28.
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M-39
KLONOWANIE BAKTERYJNEGO GENU CYS E, KODUJĄCEGO TRANSACETYLAZĘ SERYNOWĄ (STA)
ORAZ SPRAWDZANIE JEGO EKSPRESJI W ROŚLINACH TYTONIU.

Anna Błaszczyk, Robert Brodzik, Agnieszka Sirko
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, 02-106 Warszawa, ul.Pawińskiego 5A

WSTĘP: Biosynteza cysteiny u roślin wyższych, będąca ważną drogą obiegu siarki w przyrodzie, jest bardzo podobna do dobrze poznanego
szJaku u mikroorganizmów. Nieorganiczny siarczan jest redukowany do siarczku, który przyłączany jest następnie do O-acetylo-L-seryny (OAS), w
reakcji katalizowanej przez liazę O-acetyloserynową. Produktem tej reakcji jest pierwszy siarkowy związek organiczny: L-cysteina (L-Cys). Szybkość
biosyntezy L-Cys jest regulowana przez dostępność OAS, który powstaje w reakcji acetylacji L-seryny przez transacetylazę serynową (STA). Aktywność
STA jest zwrotnie inhibowana przez końcowy produkt szlaku: L-Cys. Znane są jednak bakteryjne mutanty, u których punktowa mutacja w genie
strukturalnym STA (cysE*) obniża wrażliwość enzymu na L-Cys. U roślin istnieją prawdopodobnie trzy niezależne komplety enzymów katalizujących
końcowe etapy szlaku biosyntezy cysteiny zlokalizowane w cytozolu, plastydach i mitochondriach.

Celem pracy było sklonowanie dzikiego oraz zmutowanego alielu genu cysE z Escherichia coli w tytoniu z ukierunkowaniem produktów do
cytozolu lub chloroplastów.
MATERIAŁY I METODY:

1./ Klonowanie oenów. Strukturalne geny STA z E.coli zostały namnożone z plazmidów pPC59 (cysE*) i pASH12 {cysE) przy użyciu PCR z
zastosowaniem primerów z adaptorami dla restryktaz BamHI i Kpnl oraz sklonowane do wektorów pUC19 lub pUCrbcSL Z uzyskanych plazmidów
przeklonowano odpowiednie fragmenty do binarnego wektora pBISIMI, zawierającego silny promotor roślinny i selekcyjny gen fosfotransferazy
neomycyny.

2.1 Materiał roślinny. Rośliny Nicotiana benthamiana hodowano w normalnych warunkach szklarniowych. 2-miesięczne rośliny użyto do
sprawdzenia przejściowej ekspresji cysEi użyciem skonstruowanych plazmidów.

3./ Przejściowa ekspresja. Agrobacterium tumefaciens LBA4404 stransformowane powyższymi konstruktami nastrzykiwano do blaszek
liściowych Nicotiana benthamiana. Materiał zbierano po 2 i 3 dniach od inokulacji i używano do oznaczeń enzymatycznych.

4./ Oznaczanie aktywności STA. Ekstrakty białkowe otrzymano rozcierając liście tytoniu w 0,1 M Tris-CI (pH 7,6) i użyto bezpośrednio do
oznaczeń. Aktywność STA obserwowano jako wzrost absorpcji przy 412 nm, wywołany reakcją anionu CoA-SH z kwasem 5,5-dithiobis-
2-nitrobenzoesowym (DTNB). Aktywność właściwą przeliczano na zawartość białka w ekstraktach oznaczanego metodą Bradforda.

WYNIKI I WNIOSKI: Ekstrakty z inokulowanych roślin wykazywały kilkusetkrotnie wyższą aktywność STA niż rośliny kontrolne. Bakteryjny
gen ze szlaku biosyntezy cysteiny ulega więc wydajnej ekspresji i funkcjonuje w komórkach roślinnych. Największą aktywność uzyskano w ekstraktach
z roślin z wprowadzonym konstruktem zawierającym cysE* i lider kierujący białko do chloroplastów (rbc), co sugeruje, iż bakteryjny enzym STA ulega
zwrotnej inhibicji również w komórkach roślinnych.

W planach jest konstrukcja transgenicznego tytoniu (N.tabacum cv. LABurley 21) i przebadanie go pod względem aktywności STA oraz
zmian zawartości siarkowych związków organicznych i wrażliwości tych roślin na stresy środowiskowe (zwłaszcza zanieczyszczenia związkami siarki).

M-40
OCZYSZCZANIE I CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNEGO BIAŁKA WYDZIELANEGO DO PODŁOŻA
PRZEZ NIEPRODUKCYJNY SZCZEP Tolypocladium niveum.

Alina Marciniak-Rusek, Iwona Sokołowska, Krystyna Strzeżek, Natalia Szymańska, Anna Kruszyńska, Elżbieta Wałajtys-Rode,
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków , Warszawa.

Rozwój inżynierii genetycznej zwiększył wzrost zapotrzebowania na nowe systemy ekspresji białek i peptydów znajdujących zastosowanie w
medycynie i badaniach podstawowych. W pracach prowadzonych w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków nad szczepem Tolypocladium niveum
wytwarzającym cyklosporyny, na drodze wieloetapowej selekcji otrzymano stabilny szczep T. niveum nie wytwarzający tych peptydów, charakteryzujący
się dobrym wzrostem na standardowych podłożach hodowlanych. Ze względu na dużą ilość białek wydzielanych do środowiska hodowlanego szczep
ten został wybrany do zbadania możliwości transformacji i ekspresji obcych białek. W tym celu niezbędne było wyizolowanie i oczyszczenie jednego
z białek wydzielonych do podłoża aby określić jego sekwencję i skonstruować cDNA. Materiałem wyjściowym był supernatant hodowli T. niveum. Po
odwirowaniu do supernatantu dodawano inhibitory proteaz i zagęszczano go metodą filtracji w aparacie Amicon z zastosowaniem porowatego filtru
hollow fiber HIP 20 w temperaturze 4DC. Uzyskany przesącz wytrącano siarczanem amonu w zakresie 0-65 % i 65-80 % wysycenia. Uzyskane osady
zawieszano w 20 mM buforze fosforanowym pH 7,2 i dializowano wobec tego samego buforu. Otrzymane frakcje białkowe rozdzielano metodami
jonowymiennej chromatografii kolumnowej stosując różne typy nośników i charakteryzowano metodą elektroforezy na żelu poliakryloamidowym (10
% lub 15 %) w warunkach denaturujących (SDS/PAGE). Uzyskano wyraźny rozdział białka o masie cząsteczkowej 33 kDa stosując kolumny z
anionowymi nośnikami Macroprep DEAE firmy BIORAD i POROŚ 50 HQ firmy Boehringer i wymywając liniowym gradientem NaCI (0-1M.). Wybrane
białko przygotowano do sekwencjonowania wykonując rozdział elektroforetyczny na 10 % żelu poliakryloamidowym w warunkach denaturujących w
obecności glutationu i tioglikolanu sodu. Następnie przeniesiono białko na błonę PVDF stosując do transferu bufor zawierający 10 mM CAPS i 10 %
metanol pH 11,0 (100 V, 1 godz. 4°C. Błonę wybarwiano 0,1 % Coomassie blue R-250 w metanolu. Sekwencjonowanie przeprowadzono w Laboratorium
Chemii Białek Biocentrum Kraków Instytut Biologii Molekularnej UJ. W wyniku analizy uzyskano następującą sekwencję N-końcowych aminokwasów:
ALATQHGAPWGLG(N lub X)TV. Nie znaleziono homologii sekwencji w dostępnych bazach danych z innymi znanymi białkami (215 tyś. sekwencji).
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M-41
WPŁYW CZASU INFEKCJI NA EKSPRESJĘ GENU NUKLEOPROTEINY WIRUSA GRYPY W SYSTEMIE BAKULOWIRUS-
KOMÓRKI OWADZIE

Anna Olejnik, Włodzimierz Grajek
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Akademia Rolnicza, ul. Mazowiecka 48, 60-623 Poznań

Na wydajność ekspresji obcego genu w systemie bakulowirus-komórki owadzie ma wpływ szereg parametrów hodowli, między innymi:
podatność linii komórkowej na infekcję wirusem, ilość wirusa użytego do infekcji na jedną komórkę (multiplicity of infection - MOI), gęstość i faza
wzrostu komórek (time of infection - TOI) oraz właściwości pożywki hodowlanej.

W wyniku wcześniejszych badań stwierdzono, że najefektywniejszą linią komórkową do produkcji nukleoproteiny wirusa grypy jest klonowana
linia Trichoplusia ni (High five) a optymalne MOI wynosi 2,5 cząstek wirusa na jedną komórkę. Hodowle zawiesinowe prowadzono w spinerach o
pojemności roboczej 100ml ze stałym mieszaniem 100 obrotów na minutę. Komórki owadzie hodowano na pożywce Grace'a z dodatkiem ekstraktu
drożdżowego, hydrolizatu laktoalbuminy i 10% bydlęcej surowicy płodowej w temperaturze 27°C. Hodowle były infekowane zrekombinowanym
bakulowirusem Autographa californica NPV przy następujących gęstościach komórek: 0,25; 0,40; 0,60; 0,80; 1,20; 1,80 * 106 komórek/ml. Do
detekcji nukleoproteiny stosowano rozdział elektroforetyczny w 12% żelu poliakrylamidowym i Western blotting. W ilościowym oznaczeniu
produkowanego białka posłużono się analizą densytometryczną.

Największą ekspresję obcego genu uzyskano w hodowlach infekowanych przy gęstości komórek wynoszącej 1,20*106 komórek/ml będących
w końcowym etapie fazy logarytmicznego wzrostu i zachowujących przeżywalność 98%. Maksymalna ilość białka wynosiła 233 mg/ml hodowli i
przypadała na TJrugi dzień po infekcji wirusowej.

M-42
POTATO VIRUS Y Nib GENE - SEQUENCE ANALYSIS AND PLANT TRANSFORMATION

Anna Lipska-Pwużnik. Anna Maria Chachulska, Iwona Rosa and Włodzimierz Zagórski
Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Pawińskiego 5a, 02-106 Warsaw, Poland

Potato virus Y (PVY) is the type member of the family Potyviridae that is the largest and economically the most important family of plant
viruses. PVY occurs worldwide and is responsible for diseases in Solanaceous crops e.g. potato, tomato, tobacco and pepper.
The conventional phytopathological classification of PVY isolates is based on primary hosts and on symptoms induced in indicator plants.

A new isolate, identified in 1984 in Poland, called PVYN-Wilga shows unusual features. This isolate is highly infectious and induce rather
weak necrotic symptoms. Symptomathologically it is classified to the necrotic strain, however immunologically does not follow the group assign-
ment. Sequence analysis for the part of the PVYN-Wilga genome placed this peculiar necrotic isolate close to common isolates [1]. These results lead
us to re-evaluate the conventional PVY classification by sequence analysis.

Nonstructural viral genes are promising source for inducing genetic engineered virus resistance. Therefore construction of tobacco and
potato plants carrying the PVYN-Wilga RNA polymerase gene (Nib) was undertaken and results of resistance tests will be presented.

The cDNA fragment of the PVY genome corresponding to the Nib gene was cloned in the Bluescript vector and the whole sequence of the
gene was determined. This sequence was used for comparisons with Nib sequences of PVY isolates differing in phenotypes. Comparisons were
done with programs from the GCG package. This cDNA fragment, encoding the whole RNA polymerase, was also used for plant transformation. The
gene was transferred into pROK binary piasmid under the 35S promotor and equipped with appropriate start and stop codons so that the whole gene
could be translated in plants. That construct was introduced into tobacco (cultivar Xanthi) and potato (cultivar Irga) by Agrobacterium - mediated
transformation. Transformed lines were regenerated on selective media and submitted to molecular analysis. Presence of the Nib gene in the genome
of plants was determined by the PCR technique. Tests for resistance in selected transformants are in progress.

Nib gene sequence comparisons indicate that isolate PVYN-Wilga is close to isolates belonging to the common strain and distinct from
necrotic ones despite of its phenotype based classification. These findings are in support of our previous studies and indicate that the conventional
phytopathological classification of PVY can not be used as a universal criterion for grouping isolates and it should be supported by sequence
analysis [1].

We identified in the Nib amino acid sequence motifs characteristic for viral polymerases. Some of these motifs, possibly responsible for the
polymerase activity, are highly conserved in virus kingdom. It suggests that the polymerase sequence analysis can be helpful in creation of general
classification of viruses.

We obtained transgenic plants harbouring the whole gene of Nib polymerase. We expect that our results from tests for resistance will
provide information on the potential application of translatable and untranslatable (truncated) versions of Nib gene for construction of resistant
plants.

References
1. Chachulska AM, Chrzanowska M, Robaglia C, Zagórski W, 1997. Archives of Virology 142, 765-779.
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M-43
INTERAKCJA GLIKOPROTEINY ŚCIANY KOMÓRKOWEJ ZIEMNIAKA Z GLUKOMANNANEM RYŻU

Ryszard Zamorski1, Naoto Shibuya2

1Zaktad Biochemii, Wydział Rolniczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
'National Institute for Agrobiological Resources, Tsukuba, Japonia

Lektyny są glikoproteinami różnego pochodzenia wiążącymi węglowodany i zwykle są identyfikowane na podstawie ich zdolności aglutynacji
erytrocytów. Roślinnym lektynom przypisywane są różne funkcje fizjologiczne w transporcie cukrów, jako wielocukrów zapasowych, działania typu
przeciwciał, kontroli podziału komórki i interakcji międzykomórkowych. Od czasu opisania ich podstawowych właściwości przez I.J. Goldsteina
mechanizm działania tych związków ciągle jest badany przez wiele grup badawczych.

Niektóre roślinne lektyny, jak te z Ricinus communis, mają właściwości wiązania polisacharydów zawierających mannozę (np. galaktomannan
z Cyamopsist etragonobus). W związku z udaną izolacją interesującego hemicelulozowego polisacharydu ściany komórkowej ryżu - glukomannanu
podjęto próbę określenia możliwej interakcji łatwo dostępnej glikoproteiny (lektyny) ściany komórkowej ziemniaka z izolowanym polisacharydem
ryżu.

Wiadomo, że glikoproteina ziemniaka (STA) jest bogata w hydroksyprolinę, podobnie jak ekstenzyna, składnik ściany komórkowej. Ekstenzyna
jest w dużej mierze nierozpuszczalna, a z kolei lektyna - niestabilna w obecności reduktorów i utleniaczy. Ekstrakcję prowadzono więc metodą
pozwalającą na relatywnie dużą wydajność stabilnego białka.

W celu otrzymania lektyny ziemniaka krążki bulw przemywano wodą, wstrząsano w 25°C przez dwa dni, po czym zmielono w obecności 3M
kwasu octowego. Z ekstraktu wytrącono białka 60% siarczanem amonu, odwirowano, ponownie rozpuszczono i dializowano (frakcja I). Pozostałość
po ekstrakcji kwasem przemyto wodą i ekstrahowano 5M NaOH. Supernatant liofilizowano (frakcja II). Medium inkubacyjne liofilizowano w celu
otrzymania uwolnionych białek (frakcja III).

Króliki immunizowano oczyszczoną STA w dwóch etapach, a po 10 dniach z surowicy izolowano i oczyszczono antyciało.
Hemicelulozowy glukomannan ściany komórkowej ryżu, występujący tylko w niektórych odmianach japońskich odmian tej rośliny, otrzymano

poprzez izolację ścian komórkowych, mechaniczne oczyszczenie preparatu z ziaren skrobii i ekstrakcję 4M NaOH. Po wytrąceniu polisacharyd
oczyszczono i liofilizowano.

Immunodyfuzję, immunoelektroforezę, pomiary aktywności hemaglutyninowej i stężenia białka oraz SDS-PAGE przeprowadzono metodami
opisanymi w literaturze.

Krzywa precypitacji polisacharydu z izolowaną lektyną wykazała powinowactwo obu związków. Na podstawie analogii z lektynami Ricinus
communis można zakładać, że glikoproteina ściany komórkowej ziemniaka wiąże polisacharyd poprzez resztę glukopiranozylową od strony nie
redukującego końca. Relatywnie niewysoka stała asocjacji wskazuje na istnienie jedynego miejsca wiązania.

W przeprowadzonych testach frakcje lektynowe zachowywały się identycznie, tak więc poprzez stosowaną technikę zwiększono jedynie
wydajność procesu izolacji glikoproteiny związanej ze ścianą komórkową.

M-44
WYTWARZANIE CYKLOSPORYNY PRZEZ SZCZEP Tolypocladium niveum W WARUNKACH ZWIĘKSZONEJ
PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚCIANY KOMÓRKOWEJ.

Krystyna Strzeżek, Alina Marciniak-Rusek, Jolanta Kuthan-Styczeń, Anna Miklas, Lidia Paśś-Dzięgielewska, Elżbieta Wałajtys-Rode
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Cyklosporyny są grupą peptydów wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Tolypocladium, Cylindrocarpon i Fusarium, o ogromnym znaczeniu
praktycznym. Wykazują one zarówno aktywność immunosupresyjną jak i przeciwgrzybową Główny składnik grupy cyklosporyn cyklosporyna A
(CsA) jest cyklicznym oligopeptydem składającym się z 11 aminokwasów ( C ^ H ^ N , ^ , . , m.cz. 1202 Da). Biosynteza cyklosporyn zachodzi na
nierybozomalnej drodze, przy udziale wielofunkcyjnego enzymu syntetazy cyklosporyny, katalizującej conajmniej 40 etapów syntezy. Podczas gdy
szereg publikacji omawia zastosowanie cyklosporyn w terapii oraz badaniach podstawowych i klinicznych, mikrobiologiczne aspekty wytwarzania
tych związków są znacznie słabiej udokumentowane. Celem przedstawionej pracy było zbadanie wpływu zwiększenia przepuszczalności ściany
komórkowej szczepu Tolypocladium niveum znajdującego się w Kolekcji Drobnoustrojów IBA na: x) ilość oraz skład puli cyklosporyn wydzielanych
do podłoża, xx) wpływ dodania aminokwasów niezbędnych do syntezy cyklosporyn na wydajność biosyntezy CsA. W warunkach standardowych
(podłoże syntetyczne CS lub kompletne BF1) do przesączu przechodzi 10-15 % całkowitej ilości cyklosporyn, przy czym CsA stanowi około 60 % puli
cyklosporyn w biomasie i około 45 % cyklosporyn uwalnianych do środowiska. Zwiększenie przepuszczalności ściany komórkowej T. niveum przez
dodanie saponiny (0,1-1,0 %) powodowało wzrost ilości cyklosporyn wydzielanych do podłoża (30-60 %) przy niezmienionym poziomie biosyntezy.
Toluen (0,5-1,5 %) nie powodował istotnego zwiększenia wydzielania cyklosporyn a w większym stężeniu hamował biosyntezę. Jednoczesne dodanie
saponiny oraz kwasu pluronowego lub FMT (czynnik przeciwpienny) powodowało zwiększenie ilości cyklosporyn wydzielanych do podłoża do 35 %
na podłożu kompleksowym i do 65 % na podłożu syntetycznym. W tych warunkach nie stwierdzono istotnej zmiany w składzie puli cyklosporyn
wydzielanych do podłoża, z tendencją do zwiększania ilości CsC. Dodanie do podłoża aminokwasów kluczowych dla biosyntezy cyklosporyn,
(p-alaniny, glicyny, L-leucyny, L-waliny i kwasu a-aminomasłowego) w hodowlach kontrolnych nie powodowało zwiększenia wydajności biosyntezy
tych związków, natomiast w warunkach zwiększonej przepuszczalności ściany komórkowej (na podłożach zawierających saponinę i kwas pluronowy,)
obserwowano około 30 %-owy wzrost wydajności cyklosporyn na podłożu syntetycznym i nieznaczny wzrost na podłożu kompleksowym. Zastosowanie
saponiny do uprzepuszczalnienia ściany komórkowej może znaleźć zastosowanie w ułatwieniu izolacji CsA w procesie technologicznym.
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M-45
UDZIAŁ ENZYMÓW EGZOGENNYCH Z Pleurotus eryngii I Pleurotus sayor-cayu W ROZKŁADZIE DAUNOMYCYNY.

Iwona Sokotowska1, Elżbieta Malarczyk2, Lidia Paśś-Dzięgielewska1, Alina Marciniak-Rusek1, Natalia Szymańska1

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków1, Warszawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej2, Lublin

Daunomycyna jest antybiotykiem należącym do grupy antracyklin o właściwościach przeciwnowotworowych w wyniku hamowania syntezy
DNA-RNA. Budowa tego antybiotyku charakteryzuje się obecnością w cząsteczce trzech pierścieni aromatycznych, w tym dwóch o charakterze
hydrochinonowym a także jednej grupy metoksylowej (-0CH3) przy pierwszym pierścieniu. Podczas produkcji daunomycyny pewna część tego
antybiotyku wydostaje się do odpadów poprodukcyjnych. Ścieki takie z powodu wysokiej toksyczności stanowią ogromne zagrożenie dla zwykłej
oczyszczalni ścieków, jak również dla środowiska naturalnego. Obecnie do degradacji daunomycyny używa się metod chemicznych, najczęściej
wykorzystuje się reakcją z podchlorynem sodu, która w efekcie w znacznym stopniu podwyższa dopuszczalną zawartość chlorków w ściekach.
Cząsteczka daunomycyny wykazuje podobieństwo w budowie do naturalnych fenoli oraz ich pochodnych, co powoduje, że może stanowić substrat
dla enzymów zdolnych do degradacji polimerów i monomerów ligninowych. Takie enzymy występują powszechnie u grzybów wyższych rozkładających
drewno w środowisku naturalnym. Szczególną aktywnością wyróżniają się takie enzymy jak: peroksydazy, lakaza, a także różne oksygenazy, które
powodują depolimeryzację i degradację ligniny jej oligomerów i monomerów. Coraz więcej ksenobiotyków o różnej budowie chemicznej jest zaliczanych
do związków podlegających biodegradacji przez grzyby wyższe, coraz więcej pojawia się doniesień i dyskusji nad mechanizmami dzięki którym
ulegają rozkładowi pierścieniowe związki organiczne. Podjęcie badań nad wykorzystaniem różnych drobnoustrojów, w tym także grzybów wyższych
do obniżania zawartości daunomycyny w ściekach poprodukcyjnych wynika z realnych potrzeb IBA produkującego ten lek. Odciek poprodukcyjny
wykazuje wartości pH 3,8 - 5,5 , które są korzystne dla wzrostu większości gatunków grzybów wyższych należących do typu powodującego białą
zgniliznę drewna wyposażonych w odpowiednie enzymy. Wykorzystanie enzymów grzybowych do utylizacji odcieku poprodukcyjnego z daunomycyna
ułatwia obecność w nim kwasu szczawiowego, który często towarzyszy ważnym przemianom enzymatycznym z udziałem specyficznych oksydaz i
peroksydaz grzybowych. Wytypowano dwa szczepy grzybów wyższych Pleurotus eryngii 102 i pleurotus sayor-cayu 100, wykazujących najwyższą
spośród badanych efektywność rozkładu daunomycyny. Oznaczono aktywność enzymów, które mogą być odpowiedzialne za rozkład daunomycyny
(lakazy, peroksydazy, oksydazy glukozy i dysmutazy ponadtlenkowej) w podłożu odżywczym (słodowo-drożdżowym), podłożach zawierających różne
ilości ścieków z daunomycyna (WD-2) i próbach po inkubacji (24 i 48-godzinnej) z badanymi szczepami. Próby prowadzono w różnych warunkach
pH. Stwierdzono korelację pomiędzy aktywnością lakazy i peroksydazy u badanych szczepów, a ich zdolnością do utylizacji daunomycyny.

M-46
WPŁYW ZRÓŻNICOWANEGO POZIOMU MLECZANU NA ROZWÓJ BAKTERII DESULFOTOMACULUM ACETOXIDANS
DSM 771

Ryszard Pado, Lucyna Pawłowska - Ćwiek
Zakład Mikrobiologii WSP w Krakowie

Wstęp: Bakterie desulfurykacyjne (SRB) charakteryzuje szlak siarczanowego oddychania, który jest sprzężony z procesami odwodorowania
substratów węglowych (najkorzystniejszym jest mleczan). Według szeregu badaczy (Postgate 1984, LeGall i Fauque 1988) uproszczony zapis tych
sprzężonych procesów przedstawia się następująco: SO 4

 2- + 2CH3CH(0H)C00" -> H2S + 2CH3C00' + 2CO2 + 2H0". Jednakże wśród SRB jest wiele
szczepów (m. in. Desulfotomaculum acetoxidans) zdolnych do całkowitego utleniania octanów co w uproszczeniu może prezentować reakcja SO/" +
2CH3COO' -» H2S +4CO2 + 2H2. Należy jednak podkreślić, że wykorzystanie octanu jako pośredniego metabolitu w katabolicznym rozkładzie mleczanu
nie zostało dotychczas ostatecznie udowodnione. W związku z tym przeprowadzono pilotażowe badania określenia wpływu różnych koncentracji
mleczanu na rozwój Desulfotomaculum acetoxidans.

Materiał i metody: Badaniami objęto kultury szczepu bankowego Desulfotomaculum acetoxidans DSM 771, które rozwijały się w podłożach
płynnych zawierających jednakową ilość siarczanu, a różniące się poziomem mleczanu. Kontrolę stanowiły kultury z octanem, którego koncentracja
była kilkakrotnie wyższa (2-, 3- lub 4-krotnie) niż mleczanu. Badania prowadzono stosując warunki bezwzględnie i względnie beztlenowe. W trakcie
inkubacji oznaczono liczebność komórek bakteryjnych (metodą nefelometryczną), poziom jonów: wodorowych, wodorosiarczkowych oraz tlenu
(metodami potencjometrycznymi).

Wyniki i dyskusja: Bardzo interesującym rezultatem badań był wysoki stopień zakwaszenia medium kultur rozwijających się w warunkach
bezwzględnie beztlenowych w obecności mleczanu. To zaskakująco wysokie zakwaszenie należałoby tłumaczyć dużą aktywnością dehydrogenazy
mleczanowej przy ograniczonym zapotrzebowaniu na protony szlaku redukcji siarczanu. Zgodnie bowiem ze stechiometrią reakcji sprzęgających
(j.w.) do całkowitej redukcji jednej cząsteczki siarczanu niezbędne są tylko dwie cząsteczki mleczanu (lub octanu). Tymczasem stosunek molowy
mleczanu do siarczanu był kilkanaście razy większy. Znacznie niższe zakwaszenie medium kultur rozwijających się w obecności octanu potwierdza
inicjującą rolę dehydrogenazy mleczanowej w procesach wydalania „nadmiarowych" protonów. Nasuwa się więc wniosek, że mimo iż obliczona ilość
„bezproduktywnie" wydalanych protonów stanowi ułamek rzędu kilku promili, to jednak w procesach detoksykacji metali szkodliwych z udziałem
tych bakterii korzystniejszym jest stosowany stechiometrycznego nadmiaru siarczanów niż mleczanów. Ponadto można przypuszczać, że duża część
protonów z reakcji odwodorowania mleczanu Jest przekształcana w wodór cząsteczkowy przy udziale hydrogenaz lub wykorzystana w innych procesach
tych bakterii. Najbardziej zaskakującym był fakt wzrostu poziomu tlenu w kulturach rozwijających się w obecności wyższych koncentracji mleczanu w
warunkach bezwzględnie beztlenowych. To zjawisko jest trudne do interpretacji na obecnym etapie badań, chociaż kilku badaczy stwierdziło
występowanie katalazy u innego szczepu bakterii SRB (van Neil i wsp. 1996).
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M-47
USUWANIE METALI CIĘŻKICH Z WYKORZYSTANIEM GRZYBÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW
STEROIDOWYCH*

Jenzv Dłuaoński, Beata Jędrzejczyk
Zakład Mikrobiologii Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Grzyby mikroskopowe wykazują zdolność do przekształcania szeregu związków organicznych, często o złożonej budowie chemicznej.
Właściwości te wykorzystywane są do wytwarzania na drodze biotransformacji szeregu cennych produktów, w tym leków steroidowych. Szczepy
grzybów hydroksylujących steroidy stosowane są do produkcji hydrokortyzonu oraz związków pochodnych. Grzybnie szczepów produkcyjnych
wykazują często zdolność do wiązania i akumulacji metali ciężkich. Właściwość ta może być wykorzystana do usuwania metali ciężkich poprzez
użycie biomasy (stanowiącej odpad po zakończonym procesie biotechnologicznym) jako biosorbentu.

W prezentowanej pracy użyto szczep dziki Curvularia lunata IM 2901 oraz jego mutant IM 2901/366. Oba szczepy pochodziły z kolekcji
kultur Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej UŁ. Mutant w stosunku do szczepu dzikiego odznaczał się ukierunkowaną zdolnością do hydroksylacji
su.bstratu steroidowego oraz ograniczoną zdolnością do syntezy pigmentu.

Analizę ilościową związków steroidowych wykonywano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej z użyciem densytometru TLC Scanner
Desaga CD 60 (Japan) przy długości fali 254 nm. Zawartość metali oznaczano przy użyciu spektrometru absorpcji atomowej Absoption Spectropho-
tometer Spectra 300 A, Varian.

Wykazano, że oba szczepy zdolne są do wzrostu na podłożu Sabouraund w obecności azotanów i węglanów ołowiu oraz cynku przy
stężeniu 0,5 g/l. Badane grzyby charakteryzowały się zbliżoną dynamiką wiązania cynku oraz zróżnicowanym przebiegiem wiązania ołowiu z grzybnią.
Największa zdolność do biosorpcji cynku obserwowano (u obu szczepów) pod koniec logarytmicznej fazy wzrostu. Natomiast ołów wiązany był z
największą wydajnością na początku logarytmicznej fazy wzrostu (szczep dziki) oraz po zakończeniu hodowli (mutant). Grzybnia szczepu dzikiego
użyta jako biosorbent (w formie filtru kolumnowego) wiązała 321,4 mg ołowiu oraz 33,1 mg cynku w przeliczeniu na gram suchej masy grzybni.
Natomiast grzybnia mutanta była zdolna do biosorpcji odpowiednio 251,1 i 14,4 mg ołowiu i cynku (w przeliczeniu na jednostkę suchej masy).

Uzyskane wyniki są porównywalne z danymi publikowanymi dla innych drobnoustrojów stosowanych do usuwania metali ciężkich.

* Praca finansowana w ramach programu Unii Europejskiej INCO-Copernicus. Temat grantu: Biodegradation of toxic organie compounds in
waste water and accumulation of heavy metals (grant nr IC 45-CT96-0716).

NI-48
WPŁYW POZYCJI PODSTAWNIKÓW CHLOROWYCH W PIERŚCIENIU AROMATYCZNYM NA PROCES DEGRADACJI
CHLOROFENOLI PRZEZ WYBRANE SZCZEPY BAKTERII.

Sylwia Łabużek, Danuta Mańka
Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Chlorofenole, związki stosowane jako prekursory znanych herbicydów oraz jako środki konserwujące drewno, dostają się do środowiska
naturalnego w tysiącach ton rocznie. Stanowią one poważne zagrożenie gdyż odznaczają się szczególną trwałością w środowisku i dużą toksycznością
dla organizmów wodnych i glebowych. Zdanych literaturowych wynika, iż na toksyczność i trwałość chlorofenoli wpływa liczba i orientacja podstawników
w pierścieniu aromatycznym. W obecnej pracy podjęto próbę określenia w jaki sposób układ podstawników może wpływać na szybkość procesu
degradacji oraz w jaki sposób wpływa na indukcję układu enzymatycznego odpowiedzialnego za rozkład chlorofenoli. Interesującym wydawało się
również sprawdzenie czy wcześniejsza adaptacja do jednego izomeru może wpływać na szybkość rozkładu innych izomerów dichlorofenoli.

W badaniach wykorzystano szczep Pseudomonas chlororaphis- wyizolowany z mieszanej populacji drobnoustrojów preparatu firmy Gamlen
IP70 adaptowanej wcześniej do pentachlorofenolu, szczep Pseudomonas putida- wyizolowany z mieszanej populacji drobnoustrojów osadu czynnego
oczyszczalni w Miechowicach adaptowanej wcześniej do 2,4-dichlorofenolu oraz szczep Micrococcus lylae- otrzymany z gleby zebranej z poletek
doświadczalnych Instytutu Przemysłu Organicznego w Pszczynie. Hodowle prowadzono w zmodyfikowanej pożywce Kojima z dodatkiem odpowiedniego
dichlorofenolu (2,4-; 2,5-; 3,4-DCP). Ubytek dichlorofenoli określano spektrofotometrycznie. W celu określenia drogi rozkładu przeprowadzono
izolację białek enzymatycznych. Aktywność monooksygenazy oznaczono metodą Lechnera. Pomiar aktywność 1,2- i 2,3- dioksygenazy przeprowadzano
metodą Hegemana.

Mieszana populacja drobnoustrojów osadu czynnego oczyszczalni w Miechowicach rozkładała 1mM 2,4-dichlorofenolu w ciągu 24 godzin
natomiast mieszana populacja drobnoustrojów gleby pszczyńskiej najlepiej rozkładała 3,4-dichlorofenol (0,5 mM/24h). Nie obserwowano rozkładu
2,5-dichlorofenolu przez badane mieszane populacje.

Szczep Pseudomonas chlororaphis, adaptowany wcześniej do pentachlorofenolu wykazywał większą zdolność do degradacji 2,4-dichlorofenolu
od szczepów Micrococcus lylae i Pseudomonas pufWa-wyizolowanych z mieszanych populacji adaptowanych wcześniej do 2,4-dichlorofenolu.

Szczepy adaptowane wcześniej do 2,4-dichlorofenolu- Micrococcus lylae, Pseudomonas putida, oraz szczep adaptowany do pentachlorofenolu
Pseudomonas chlororaphis, wykazywały zdolność rozkładu 2,5-dichlorofenolu natomiast 3,4-dichlorofenol rozkładany był przez nie w bardzo małym
stopniu.

Najwyższą aktywność monooksygenazy dichlorofenolowej i 1,2-dioksygenazy katecholowej zaobserwowano w hodowlach prowadzonych
na 2,4-dichlorofenolu. Enzymy wyizolowane z hodowli prowadzonych na 3,4-dichlorofenolu wykazywały śladową aktywność enzymatyczną. Nie
zaobserwowano indukcji 2,3-dioksygenazy katecholowej w hodowlach prowadzonych na dichlorofenolach.
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M-49
DEGRADACJA WYBRANYCH ZWIĄZKÓW AROMATYCZNYCH PRZEZ SZCZEPY MICROCOCCUS SPP.
I STAPHYLOCOCCUS LENTUS.

Sylwia Łabużek, Katarzyna Hupert
Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Węglowodory aromatyczne i ich pochodne dostające się do środowiska w wyniku działalności przemysłowej są związkami toksycznymi, a
ich rozkład mikrobiologiczny jest trudny. Niektóre szczepy bakterii, szczególnie z rodzaju Pseudomonas, wykazują zdolność degradacji związków o
strukturze aromatycznej. Stosunkowo niewiele natomiast wiadomo oprzebiegu procesów degradacji związków aromatycznych u bakterii gramdodatnich.

Celem podjętych badań było porównanie zdolności degradacyjnych szczepów Micrococcus spp. i Staphylococcus lentus izolowanych z
mieszanej populacji osadu czynnego adaptowanego do degradacji salicylanu sodu. Obserwowano rozkład fenolu oraz benzoesanu isalicylanu sodu
przez badane szczepy bakterii w modelowych układach jednosubstratowych. Prowadzono badania szlaków metabolicznych degradacji struktur
aromatycznych indukowanych przez badane substraty. Przeprowadzono również izolację plazmidowego DNA z komórek badanych szczepów.

Bakterie hodowano w zmodyfikowanej pożywce Kojima z dodatkiem wybranego substratu aromatycznego jako jedynym źródłem węgla.
Ubytek fenolu oznaczano metodą z pnitroaniliną a ubytek salicylanu i benzoesanu sodu określano spektrofotometrycznie. Izolację surowej frakcji
enzymatycznej i oznaczanie aktywności 1,2- oraz 2,3- dioksygenaz katecholowych prowadzono metodą Hegemana. Plazmidowy DNA izolowano
metodą lizy alkalicznej i identyfikowano w 0,8% żelu agarozowym.

Oba szczepy bakterii wykazywały zdolność do degradacji fenolu, benzoesanu lub salicylanu sodu. Obserwacje dynamiki rozkładu badanych
substratów wykazały, że szczep Micrococcus spp. degradował około 90% wprowadzonej dawki (4 mM) benzoesanu lub salicylanu sodu w czasie 9
godzin, podczas gdy 4 mM fenolu rozkładane były w czasie 24godzin. Szczep Staphylococcus lentus charakteryzował się niższą aktywnością
degradacyjną i rozkładał 4mM benzoesanu lub salicylanu sodu i tylko 2 mM fenolu w czasie 24 godzin. Izolacja i oznaczenia aktywności dioksygenaz
katecholowych indukowanych pod wpłyyrem fenolu lub benzoesanu sodu wykazały, że oba szczepy rozkładały te substraty szlakiem orto wskutek
indukcji 1,2- dioksygenazy katecholowej. Salicylan sodu degradowany był przez szczep Staphylococcus lentus szlakiem orto podczas gdy szczep
Micrococcus spp. wykazywał aktywność drogi orto i meta w wyniku indukcji 1,2- i 2,3- dioksygenazy katecholowej. W komórkach Micrococcus spp.
wykazano obecność plazmidu. Szczep Staphylococcus lentus był szczepem bezplazmidowym.

Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność degradacyjną zależała od gatunku bakterii. Stwierdzono również, że salicylan sodu indukował
różne szlaki rozkładu struktury aromatycznej u badanych szczepów bakterii. Obecność plazmidu w komórkach szczepu Micrococcus spp. może
świadczyć o tym, że część informacji genetycznej dotyczącej degradacji struktury aromatycznej jest u tego szczepu kodowana plazmidowo.

M-50
BADANIA CZYNNIKÓW REGULUJĄCYCH PRZEBIEG 11f3-HYDROKSYLACJI KORTEKSOLONU U GRZYBÓW
MIKROSKOPOWYCH Z ZASTOSOWANIEM PROTOPLASTÓW JAKO MODELU BADAŃ.

Katarzyna Paraszkiewicz. Jerzy Długoński
Zakład Mikrobiologii Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Proces 11 p-hydroksylacji korteksolonu, przeprowadzany przy udziale grzybów mikroskopowych ma duże znaczenie w przemysłowej produkcji
hydrokortyzonu oraz innych leków steroidowych. Drobnoustroje zdolne do 11 p-hydroksylacji steroidów wytwarzają w trakcie biokonwersji oprócz
produktu głównego szereg dodatkowych pochodnych co wpływa niekorzystnie na końcową wydajność procesu. W prezentowanej pracy podjęto
badania zmierzające do bliższego poznania czynników wpływających na szybkość i ukierunkowanie mikrobiologicznej transformacji korteksolonu do
hydrokortyzonu.

Do badań użyto szczep dziki Curvularia lunata IM 2901 oraz jego mutant posiadający oznaczenie IM 2901/366, który w zestawieniu do
szczepu dzikiego przeprowadza proces 11 p-hydroksylacji korteksolonu ze zwiększoną szybkością i wyższym ukierunkowaniem. Oba szczepy pochodziły
z kolekcji kultur Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej UŁ. Analizę ilościową związków steroidowych prowadzono metodą chromatografii ienkowarstwowej
wstępującej z użyciem densytometru TLC Scaner Desaga CD 60 (Japan) przy długości fali 254 nm. Aktywność prób zawierających radioaktywne
steroidy mierzono w liczniku scyntylacyjnym (Microbeta PLUS 1450, firmy Wallac). Zawartość cytochromu P-450 (cyt P-450) ustalano w oparciu o
wyznaczone w obecności tlenku węgla widmo różnicowe w zakresie fal 400-500 nm, przy użyciu spektrofotometru Philips PU 8720. Dezintegracje
komórek prowadzono w homogenizerze ultradźwiękowym firmy MIS0NIX. Białka komórkowe rozdzielano elektroforetycznie w żelach
poliakryloamidowych w obecności SDS.

Stwierdzono, że 11 p-hydroksylaza steroidowa u obu badanych szczepów C. lunata jest mikrosomalnym układem enzymatycznym awierającym
cytochrom P-450. Wykazano, że frakcja mikrosomalna uzyskana po dezintegracji indukowanych protoplastów mutanta charakteryzuje się około
dwukrotną przewagą zawartości cyt P-450 oraz czterokrotnie wyższą aktywnością 11 p-hydroksylazy steroidowej w porównaniu do szczepu dzikiego.
Stwierdzono duże podobieństwo profili białkowych frakcji subkomórkowych mutanta i szczepu dzikiego. Wykazane różnice miały charakter ilościowy
i odnosiły się do kilku białek mikrosomalnych otrzymanych po dezintegracji grzybni. Protoplasty obu szczepów otrzymane z grzybni pochodzących
z kolejnych faz wzrostu hodowli charakteryzowały się stałą obecnością, niezależnej od kontaktu z substratem steroidowym, puli cytochromu P-450.
Obecność substratu steroidowego podczas wzrostu i trawienia grzybni szczepu dzikiego nie wpłynęła na zmianę zawartości badanego hemoproteidu.
Wydłużaniu okresu oddziaływania korteksolonu na grzybnię mutanta towarzyszył stopniowy wzrost zawartości cyt P-450. Stwierdzono, że protoplasty
obu szczepów charakteryzują się wyższą aktywnością badanej hydroksylazy w zestawieniu z wyjściową grzybnią, przy czym szybkość wytwarzania
hydrokortyzonu przez protoplasty mutanta była około 24-krotnie wyższa w porównaniu do grzybni szczepu dzikiego.
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M-51
ZASTOSOWANIE PROTOPLASTÓW CURVULARIA LUNATA IM 2901 W PROCESIE HYDROKSYLACH ZWIĄZKÓW
TEROIDOWYCH I TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ.

Danuta Wilmańska . Jerzy Długoński,
Zakład Mikrobiologii Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Protoplasty jako komórki pozbawione ściany komórkowej stanowią bardzo dogodny model badawczy ułatwiający śledzenie procesów
metabolicznych u grzybów mikroskopowych. Od szeregu też lat protoplasty stosowane są do udoskonalania przemysłowych szczepów drobnoustrojów
na drodze mutagenizacji, fuzji lub transformacji genetycznej.W naszych wcześniejszych pracach wykazano, że protoplasty grzybów strzępkowych
zdolne są do biokonwersji związków steroidowych, często nawet z kilkukrotnie większą szybkością niż grzybnia.

Modelem badawczym niniejszej pracy były protoplasty Curvularia lunata IM 2901, szczepu przeprowadzającego 11 p hydroksylację substancji
S Reichsteina, pochodzącego z kolekcji kultur Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej.

Przedmiotem badań prezentowanej pracy było określenie przydatności frakcji protoplastów pochodzących z początkowego i końcowego
okresu trawienia grzybni do biokonwersji korteksolonu oraz elektrotransformacji.

Protoplasty badanego szczepu otrzymywano poddając trawieniu 24h grzybnię preparatem Novozym 234 firmy Calbiochem. Analizę ilościową
związków steroidowych przeprowadzano metodę chromatografii cienkowarstwowej przy użyciu densytometru TLC Scaner Desaga CD- 60 (Japan)
przy długości fali 254 nm. Transformanty uzyskiwano metodą elektrotransformacji wykorzystując aparat do elektroporacji Gene PulserTM (Bio-Rad).

W pracy stosowano indukcję na etapie wzrostu, trawienia oraz hydroksylacji. Kontrolnym układem były próby z dodatkiem aktidionu co
pozwoliło na określenie podstawowej ilości hydroksylaz steroidowych w komórce. Otrzymane w układzie kontrolnym wyniki świadczą o stałej obecności
11(5 hydroksylazy steroidowej, ale na niskim poziomie. Indukcja substratem steroidowym prowadziła do uzyskania bardzo dużej wydajności procesu
biokonwersji; ilość wytworzonego produktu wynosiła dla frakcji z początkowej fazy trawienia - 11,6 ng F/mg białka/1 h, a z końcowego etapu

. trawienia- 40, 8 jig F/mg białka/1 h.
Wyniki dotyczące biokonwersji substancji S prowadzonej przez protoplasty C. lunata potwierdzono badaniem poziomu cytochromu P-450.
Analiza tych danych pozwoliła stwierdzić, że większą aktywność hydroksylacyjną, a tym samym przydatność do biokonwersji steroidów

wykazują protoplasty pochodzące z końcowego okresu trawienia grzybni.
Frakcję protoplastów C. lunata poddano elektrotransformacji plazmidowym DNA pAN7-1 uzyskując dla protoplastów z początkowej fazy

trawienia wydajność 1,5 transformanta/|ug DMA i 0,9 transformanta/ng DNA dla protoplastów z fazy końcowej. Wzrost wydajności elektrotransformacji
dla frakcji protoplastów pochodzących ze szczytowych fragmentów grzybni związany jest prawdopodobnie z obecnością większej liczby protoplastów
zawierających jądra komórkowe.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że większą przydatność w procesach transformacji genetycznych wykazują protoplasty
pochodzące z początkowej fazy trawienia w przeciwieństwie do biokonwersji korteksolonu gdzie znacznie aktywniejsze są protoplasty pochodzące z
końcowej fazy trawienia grzybni.

M-52
WPŁYW JASMONIANU I GLUTATIONU NA PRODUKCJĘ ALKALOIDÓW INDOLOWYCH W KULTURACH
ZAWIESINOWYCH CATHARANTHUS ROSEUS.

Katarzyna Bergier, Henryk Urbanek
Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, Banacha 12/16

Catharanthus roseus G. Don jest rośliną, która zawiera bardzo cenne substancje lecznicze należące do grupy alkaloidów indolowych. Wśród
nich duże znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego mają dimery winkrystyna i winblastyna o właściwościach cytostatycznych, stosowane w
leczeniu leukemii oraz kilku innych nowotworów. Obok nich w lecznictwie znalazły również zastosowanie monomery, z których ajmalicyna wykazuje
działanie hipotensyjne. Poza tyra monomery: katarantyna i windolina stanowią produkty wyjściowe do produkcji dimerów antyrakowych. Ze względu
na to, że alkaloidy dimeryczne wykrywane są w roślinach w niewielkiej ilości podejmowane są próby intensyfikacji produkcji alkaloidów monomerycznych,
które już poza rośliną można by kondensować do dimerów. Od wielu lat próbuje się wykorzystać do produkcji tych związków hodowle in vitro, a
zwłaszcza kultury zawiesinowe. Poszukuje się elicytorów, hormonów roślinnych i innych czynników, które mogą stymulować produkcję metabolitów
wtórnych.

Celem pracy było zbadanie wpływu estru metylowego kwasu jasmonowego i glutationu zredukowanego na wytwarzanie monomerów
indolowych w zawiesinach komórkowych Catharanthus roseus. Zawiesinę komórkową hodowano w dwóch etapach. W pierwszym
etapie nagromadzano biomasę w kulturach kalusowych na skosach agarowych. W drugim etapie zakładano hodowlę zawiesin komórkowych, którą
prowadzono w kolbach Erlenmayera na wstrząsarkach na płynnym podłożu Gamborga (B5). Do części kolb wprowadzano ester metylowy kwasu
jasmonowego lub glutation zredukowany. Oznaczano całkowitą zawartość alkaloidów indolowych w biomasie i w płynach pohodowlanych. Następnie
dokładniejszą analizę przeprowadzano metodą TLC i HPLC.

W badanej biomasie stwierdzono znaczne ilości związków indolowych. W próbie kontrolnej wykryto tylko ajmalicynę. W kolbach zawierających
jasmonian wykryto ponadto katarantynę. Więcej ajmalicyny w kolbach z jasmonianem wykrywano w próbach hodowanych w ciemności niż na
świetle, a katarantyny odwrotnie, więcej na świetle niż w ciemności. W kolbach zawierających glutation zredukowany stwierdzono obecność wszystkich
trzech monomerów: ajmalicyny, katarantyny i windoliny. W płynach pohodowlanych wykryto tylko niewielkie ilości ajmalicyny. Jasmonian jak i
glutation nie wpływały na nagromadzanie się biomasy, co sugeruje, że zwiększona zawartość alkaloidów była wynikiem stymulacji komórek do ich
produkcji. Liczne doniesienia sugerują, że jasmonian, fitohormon pełni funkcję wtórnego przekaźnika w ekspresji genów biosyntezy metabolitów
wtórnych. Działanie glutationu prawdopodobnie wiąże się z jego rolą w systemie antyoksydacyjnym.

Uzyskane wyniki wskazują, że jasmonian i glutation, stanowiące ważne elementy w mechanizmach reakcji roślin na stresy, mogą indukować
produkcję metabolitów wtórnych.
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M-53
BIAŁKOWO-MINERALNY KONCENTRAT (BMK) Z SERWATKI MLECZNEJ

Ludmiła Kiriłłowa. Iwan Czernikewicz, Witold Piestis
Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

Serwatka mleczna - produkt uboczny wytwórczości twarogu, sera i kazeiny. W niej znajduje się około 50% suchych substancji mleka. Ale
dość wysoka zawartość soli mineralnych, niskie pH oraz podatność na oddziaływania mikroorganizmów - te czynniki obniżają smakowe funkcjonalne
walory serwatki. Z tym wiąże się potrzeba uzyskania progresywnych metod przemysłowego przetwórstwa serwatki mlecznej dla uzyskania końcowego
produktu zawierającego jej bardzo cenne składniki.

Została przez nas opracowana efektywna metoda otrzymania białkowo-mineralnego koncentratu (BMK) z serwatki mlecznej.
BMK, jak pokazała analiza chemiczna, zawiera aminokwasy (20-27%, najwięcej lizyny, metioniny i treoniny), makro- i mikropierwiastki,

zwiększoną ilość p-karotenu. Dominująca część koncentratu składa się z frakcji białkowych , głównie, z p-laktoglobuliny (45-50%) i a- laktalbuminy
(13-18%). Aminokwasy, białka i inne substancje BMK odpowiadają normom FAO/WHO/UNU ( n724, Genewa, 1985) dla dorosłego człowieka.

BMK jest źródłem witamin: B1 (250 ng/l), B2 (640 ng/l), B6 (410 ng/l) i PP (570 ng/l) i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A i E.
Zawartość substancji mineralnych w BMK wynosi 3,7-5,0%, szczeguólnie Ca, Mg i P.
Dodanie do BMK kultury bakterii Laktobacillus bulgaricus wzbogaciło preparat w możliwość przeobrażenia laktozy w prosty cuker - glukozę

i galaktozę, co pozwala na zastosowanie (jako pokarmu) u ludzi z nietolerancją laktozy.
BMK, otrzymany naszą metodą,, może być rekomendowany jako dodatek spożywczy jak dla dzieci, tak i dla dorosłych.
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N-01
KWAS FERULOWY POWODUJE WZROST AKTYWNOŚCI UKAZY WIDIOFAZOWYCH KULTURACH GRZYBA BIAŁEJ
ZGNILIZNY DREWNA CERIPORIOPSIS SUBVERMISPORA

Grzegorz Nowak, Dorota Haraszczuk, Mariola Matuszewska, Magdalena Staszczak i Andrzej Leonowicz
Zakład Biochemii UMCS, Plac Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Ceriporiopsis subvermispora, grzyb z klasy Basidiomycetes, należy do grupy grzybów biatej zgnilizny drewna, degradujących bardzo wydajnie
ligninę. Oksydazami wydzielanymi przez Ceriporiopsis do podłoża i biorącymi udział w degradacji ligniny są lakaza i peroksydaza mangano-zależna
(MnP), przy braku występującej u innych gatunków peroksydazy „ligninowej" (LiP). Wśród hydrolaz wydzielanych do podłoża dominują enzymy
hemicelulolityczne, przebadane dla kultur w czasie wzrostu trofofazowego. Na podstawie dotąd opublikowanych wyników badań można sądzić, że
Ceriporiopsis subvermispora jest gatunkiem degradującym preferencyjnie w kompleksie ligninocelulozowym ligninę i hemicelulozy, przy słabej lub
bardzo słabej degradacji celulozy. To ostatnie czyni go gatunkiem potencjalnie użytecznym biotechnologicznie w przemyśle papierniczym w procesach
enzymatycznego bielenia pulpy drzewnej.

Grzybnię Ceriporiopsis subvermispora hodowano stacjonarnie na bogatym podłożu Fahraeusa i Reinhammara zawierającym glukozę jako
główne źródło węgla i asparaginę jako główne źródło azotu. Po 14 dniach wzrostu trofofazowego podłoża wymieniano na pozbawione glukozy lub
zawierające kwas ferulowy zamiast glukozy, powodując przejście kultur do idiofazy {fazy ograniczonego wzrostu). Po 6 do 48 godzinach od chwili
wymiany podłóż badano w nich aktywność lakazy jako głównego enzymu degradującego ligninę. Stwierdzono, że aktywność specyficzna lakazy w
podłożach kultur pozbawionych glukozy jest podobna do aktywności w kulturach odniesieniowych (trofofazowych), podczas gdy aktywność specyficzna
lakazy w podłożach kultur z kwasem ferulowym była po 24 godzinach od chwili wymiany podłóż o rząd wielkości wyższa niż w podłożach kultur
odniesieniowych.

Ponieważ w czasie przejścia z trofofazy do idiofazy wykazaliśmy wcześniej nasilenie proteolizy, przebadane zostały również zewnątrzkomórkowe
aktywności proteolityczne. Stwierdziliśmy, że w podłożach kultur pozbawionych glukozy są one zbliżone do aktywności w podłożach kultur
trofofazowych, podczas gdy w podłożach kultur z dodanym kwasem feruiowym były w porównaniu z nimi trzykrotnie niższe. Zymogramy, uzyskane
metodą elektroforezy w żelu poliakrylamidowym zawierającym hemoglobinę, wykazały również największe różnice dla preparatów podłóż z dodanym
kwasem ferulowym. Uzyskane wyniki wskazują na możliwą obecność mechanizmu chroniącego wydzielane w idiofazie do podłoża enzymy ligninolityczne
przed proteolizą w drodze zmniejszenia sekrecji enzymów proteolitycznych.

N-02
ZYMOGRAFICZNA ANALIZA PROTEAZ GRZYBÓW ROZKŁADAJĄCYCH DREWNO

Magdalena Staszczak, Krzysztof Mucha, Krzysztof Durko
Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Wstęp: Należące do klasy Basidiomycetes, grzyby rozkładające drewno badane są przede wszystkim ze względu na ich zdolność do degradacji
kompleksu ligninocelulozowego. Najwięcej uzyskanych danych dotyczy zewnątrzkomórkowych aktywności celulolitycznych i ligninolitycznych.
Aktywność ligninolityczna grzybów powodujących tzw. „białą zgniliznę drewna", zdolnych w środowisku naturalnym do najbardziej efektywnej degradacji
ligninoceluloz, pojawia się zwykle po fazie intensywnego wzrostu i związana jest z niedoborem podstawowych składników pokarmowych (węgla i
azotu). Nasze poprzednie badania dotyczyły aktywności proteolitycznych, wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych, w kulturach Trametes versicolor i
Phlebia radiata, wwarunkach ograniczenia źródła węgla lub azotu. Uzyskane wyniki wskazywały na możliwość udziału proteaz w regulacji poziomu
wydzielanych enzymów ligninolitycznych.

W prezentowanej pracy zastosowano techniki zymograficzne do analizy wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych aktywności
proteolitycznych wybranych gatunków grzybów rozkładających drewno.
Materiały i metody: Materiał biologiczny stanowiły wybrane gatunki grzybów rozkładających drewno: Abortiporus biennis, Gleophyllum odoratum,
Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus. Grzybnie hodowano stacjonarnie, w temperaturze 26'C, na podłożach płynnych z glukozą jako źródłem węgla
i L-asparaginą jako źródłem azotu. Po siedmiu dniach wzrostu, grzybnie przenoszono na podłoża pozbawione źródła węgla lub azotu. W równoległych
doświadczeniach kontrolnych - grzybnie przenoszono na podłoża, w składzie których uwzględnione zostało odpowiednio zużycie glukozy i asparaginy
po 7-dniowym okresie wzrostu na wyjściowym podłożu pełnym. Po 24 godz. hodowli w powyższych warunkach, grzybnie zbierano i homogenizowano.
Uzyskane po odwirowaniu homogenatów supernatanty odsalano (Sephadex G-25). Podłoża pohodowlane, po oddzieleniu grzybni, przesączano
przez Miracloth, odsalano i liofilizowano.

Proteazy wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe analizowano metodą natywnej elektroforezy na żelach poliakryloamidowych zawierających
kopolimeryzowny substrat: żelatynę, kazeinę lub hemoglobinę. Po 18 godz. inkubacji w buforach oróżnych wartościach pH, żele utrwalano i barwiono
roztworem Coomassie Brillant Blue R-250. Do barwienia żeli z kopolimeryzowaną hemoglobiną stosowano także roztwór nigrozyny. Po odbarwieniu,
pasma odpowiadające aktywnościom proteolitycznym widoczne były jako jasne strefy w miejscu, gdzie odpowiedni substrat uległ strawieniu.
Wyniki: Stwierdzono wyraźne różnice pomiędzy badanymi gatunkami grzybów dotyczące specyficzności substratowej i optimum pH, jak również w
obrębie danego gatunku - różnice pomiędzy aktywnościami proteolitycznymi wewnątrzkomórkowymi i zewnątrzkomórkowymi.
Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na konieczność eksperymentalnego ustalania warunków analizy zymograficznej przy badaniu aktywności proteaz
poszczególnych gatunków grzybów rozkładających drewno.
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N-03
AKTYWNOŚCI PEROKSYDAZOWAI NIEKTÓRE JEJ TOWARZYSZĄCE W PODŁOŻACH IDIOFAZOWYCH KULTUR
GRZYBA BIAŁEJ ZGNILIZNY DREWNA TRAMETES VERSICOLOR

Grzegorz Nowak, Anna Matuszewska i Maria Nowak
Zakład Biochemii UMCS, Plac Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

Trametes versicolor, grzyb z klasy Basidiomycetes, należy do gatunków najskuteczniej degradujących kompleks ligninocelulozowy, w tym
preferencyjnie ligninę. Kluczową rolę podczas degradacji ligniny odgrywają oksydazy lakaza i peroksydaza, występujące w wielu izoformach i wydzielane
przez grzybnię do podłoża szczególnie intensywnie w fazie zahamowanego wzrostu - idiofazie. Podczas gdy lakaza wymaga dla swego działania
jedynie obecności tlenu, peroksydazy wymagają obecności nadtlenku wodoru, pojawiającego się w kulturach w wyniku aktywności enzymów takich,
jak oksydaza glukozy, oksydaza kwasu glioksalowego czy oksydaza alkoholi aromatycznych. Wprzypadku oksydazy glukozy do produkcji nadtlenku
wodoru potrzebna jest glukoza, która w warunkach naturalnych jest produktem hydrolizy celulozy powodowanej przez działające w sposób
skoordynowany enzymy kompleksu celulolitycznego.

Grzybnia Trametes versicolorbyta hodowana stacjonarnie na podłożu mineralnym zawierającym glukozę jako główne źródło węgla i asparaginę
jako główne źródło azotu. Po 7 dniach wzrostu niezahamowanego, trofofazowego, podłoża były wymieniane na pozbawione asparaginy (tzw. „głód
azotowy"), glukozy („głód węglowy") lub z kwasem ferulowym zamiast glukozy. Wymiana powodowała zahamowanie wzrostu grzybni i przejście w
idiofazę, cechującą się zwiększonymi aktywnościami oksydaz degradujących ligninę. W ciągu 12 do 60 godzin po wymianie podłóż badano aktywności
oksydazowe - peroksydazy i oksydazy glukozy oraz hydrolazowe - celulaz kompleksu ligninolitycznego i G-glukozydazy. Izoformy oksydaz analizowano
dodatkowo rozdzielając białka podłóż i grzybni w żelu poliakrylamidowym metodami elektroforezy i elektroogniskowania.

Aktywność peroksydazy, enzymu zużywającego nadtlenek wodoru, jest w kulturach Trametes i/ers/co/orskorelowana z aktywnością oksydazy
glukozy, enzymu produkującego nadtlenek wodoru. W warunkach naturalnych źródłem substratu dla oksydazy glukozy jest celuloza, która degradowana
przy udziale glukanaz i celobiohydrolaz daje glukozę i celobiozę, tę ostatnią rozkładaną do glukozy przez G-glukozydazę. Jak stwierdziliśmy, w
warunkach wymuszonej idiofazy aktywności celulolityczne i aktywność fl-glukozydazowa zmieniają się również w sposób skorelowany z aktywnościami
badanych oksydaz, co jest widoczne najwyraźniej w kulturach z dodanym do podłoża kwasem ferulowym zamiast glukozy. Kultury pozbawione w
podłożu asparaginy nie wykazywały jednoznacznej korelacji, być może z uwagi na wzrost w podłożu aktywności proteolitycznych, co wykazaliśmy
wcześniej. Równolegle zachodzące zmiany aktywności oksydaz i hydrolaz wskazują na ich synergistyczne działanie i pozwalają sądzić, że ich
współobecność w czasie rozkładu ligniny przez idiofazowe kultury Trametes versicolor jest niezbędna.

N-04
P0ZAK0MÓRK0WA SEKRECJA CHLORELLA VULGARIS POD WPŁYWEM BRASSINOSTEROIDÓW

Andrzej Bajguz
Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-950 Białystok

Brassinosteroidy (BR) stanowią nową grupę hormonów roślinnych, obok auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego, etylenu i
jasmonidów. Dotychczas wyizolowano z roślin około 45 BR. W roku 1979 jako pierwszy wyizolowano brassinolid (BL) z pyłku kwiatowego rzepaku
{Brassica napus L). Pozostałe związki BR zostały wyizolowane również z niedojrzałych nasion, pędów i liści różnorodnych gatunków roślin naczyniowych.
Ponadto 24-epikastasteron i homokastasteron występują w glonie z gromady zielenice (Chlorophyta) - płócznicy sieciowatej (Hydrodictyon reticulatum)
oraz prawdopodobnie u Chlorella pyrenoidosa występują związki BR-podobne.

Hodowlę glonu Chlorella vulgaris prowadzono w fitotronie przez okres 48 godzin na pożywce Knopa w temperaturze 25 (± 0.5) 'C przy
oświetleniu 50 umola n r V PAR. Czas naświetlenia glonów wynosił 16 godzin/dobę. W doświadczeniach stosowano BR typu 7-oksalakton, takie jak:
brassinolid (BL), 24-epiBL i homoBL oraz typu 6-keton: kastasteron (CS), 24-epiCS i homoCS w zakresie stężeń od 10' 5 M do W M. Związki te
różnią się między sobą budową steroidowego pierścienia B i zmianą konfiguracji przestrzennej grupy metylowej w pozycji C-24 oraz wydłużeniem
łańcucha bocznego o jedną grupę metylową.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w zakresie stężeń 10 1 2 - 1 0 8 M BR, 2-3-krotnie stymulują wzrost i podziały komórek C.
vulgaris oraz przyspieszają jego cykl rozwojowy. Najbardziej stymulujący wpływ na liczbę komórek glonu oraz na sekrecję protonów, białek, cukrów
i kwasu glikolowego wykazuje BL w stężeniu 10 8 M w 36 godzinie trwania hodowli. Natomiast najmniejszą aktywnością charakteryzuje się homoCS.

Stwierdzono, że stymulacja wzrostu komórek C. vulgaris pod wpływem działania BR związana jest ze zwiększaniem się wydzielania protonów
poza ich ścianę komórkową. Następuje zakwaszenia środowiska, w którym zmiana wartości pH z 6.8 do 6.3 sprzyja syntezie i wydzielaniu kwasu
glikolowego przez komórki glonu. Wykazano, że efekt stymulacji sekrecji pozakomórkowej kwasu glikolowego jest odwrotnie proporcjonalny do
zmniejszającego się pH środowiska. Wiadomo, że pożywka o wartości pH 5.5 i mniejsza powoduje zahamowanie syntezy oraz wydzielania glikolanu.
Natomiast alkalizacja środowiska odznacza się zwiększającą się, w miarę wzrostu pH, stymulacją wydzielania glikolanu przez komórki C. vulgaris. W
komórkach glonów przy niedoborze C02 funkcjonuje mechanizm zatężania wewnątrzkomórkowego stężenia CO2, a synteza i metabolizm kwasu
glikolowego są hamowane. Z kolei przy wysokim stężeniu CO2 glony nie posiadają mechanizmu zatężającego wewnątrzkomórkowe stężenie C02. Jak
wykazano w rezultacie intensywnej fotosyntezy podnosi się wewnątrzchloroplastowe stężenie tlenu, wskutek czego może wzrosnąć szybkość syntezy
i wydzielania pozakomórkowego glikolanu.

Nadmiar syntezowanych białek i cukrów prostych przez komórki glonu C. vulgaris jest wydzielany pozakomórkowo do środowiska. Wzrost
sekrecji białek i cukrów związany jest z intensywną stymulacją biosyntezy białek i cukrów komórkowych przez BR. Sprzyjające warunki hodowli
glonów oraz zwiększona aktywność metaboliczna o charakterze anabolicznym powodują, że nadprodukcja białek i cukrów ulega wydzielaniu
pozakomórkowemu. Wykazano, że sekrecja tych metabolitów jest proporcjonalna do ich nadmiernego przyrostu w komórkach C. vulgaris.
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N-05
STYMULUJĄCE DZIAŁANIE IAA, NAAI PAA NA ZAWARTOŚĆ BARWNIKÓW FOTOSYNTEZUJĄCYCH I BIAŁEK
W WOLFII BEZKORZENIOWEJ

Agnieszka Krotkę, Romuald Czerpak, Anna Mical
Zakład Biochemii, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku

Auksyny jako pochodne układu indolowego, a zwłaszcza kwas 3-indolilo'octowy (IAA), powszechnie występują u wszystkich roślin i należą
do głównych fitohormonów stymulujących procesy wzrostu, rozwoju i metabolizmu. Również kwas fenylooctowy (PAA) występuje obok IAA u wielu
makroalg morskich, a także kwas naftylooctowy (NAA) będąc syntetycznym analogiem auksyn, wykazuje działanie auksynopodobne, tylko nieco
słabsze. Badania aktywności metabolicznej w/w auksyn były prowadzone głównie na roślinach uprawnych i glonach. Ze względu na brak badań
fitohormonów na procesy metaboliczne u najmniejszych roślin naczyniowych z rodziny rzęsowatych (Lemnaceae), podjęto badania aktywności
biochemicznej IAA, NAA i PAA w wolfii bezkorzeniowej. Jest to mikroroślina charakteryzująca się miksotrofizmem, czyli poza fotosyntezą posiada
zdolność do heterotrofizmu.

Hodowlę wolfii bezkorzeniowej prowadzono w fitotronie w płaskich szklanych pojemnikach, w temperaturze 22 (± 1)' C przy oświetleniu 12
godzin / dobę za pomocą lamp fluorescencyjnych o natężeniu 50 nM/m7s promieniowania fotosyntetycznie czynnego (PAR). Doświadczenia
wykonywano na wodzie wodociągowej o stałym poziomie składników mineralnych z dodatkiem najbardziej optymalnych ilości 10 5 i 10 B IAA lub NAA,
albo PAA.Hodowlę kontrolną stanowiła wolfia rosnąca na pożywce mineralnej pozbawionej w/w fitohormonów. Czas trwania hodowli w poszczególnych
doświadczeniach wynosił 20 dni. Podczas eksperymentu w 5-dniowych odstępach czasu, analizowano zawartość białek rozpuszczalnych w wodzie
oraz chlorofili i karotenoidów metodami spektrofotometrycznymi: biuretową i Wellburna.

Wyniki analiz chemicznych wykazały, że najsilniej działa stymulująco PAA w 15 dniu hodowli w stężeniu 10 6 M, powodując przyrost zawartości
chlorofilu a o 63%, chlorofilu b o 34%, ogólnej puli karotenoidów o 75% i białek o 57% w stosunku do hodowli kontrolnej. Również dodatkowo
stwierdzono intensywny wzrost fotosyntezy pod działaniem PAA. Nieco słabiej w porównaniu z PAA na analizowane parametry biochemiczne działa
stymulująco NAA, odpowiednio o 48,35,73 i 55% w odniesieniu do kontroli. Natomiast IAA na zawartość barwników fotosyntezujących (chlorofili a
i b oraz karotenoidów) działa najsłabiej stymulująco w granicach od kilkunastu do dwudziestu paru procent, zaś na zawartość białek analogicznie jak
PAA i NAA w granicach 54%

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród stosowanych auksyn na analizowane wskaźniki biochemiczne w wolfii bezkorzeniowej
najintensywniej stymulująco działa PAA, nieco słabiej NAA i znacznie słabiej IAA, będąca najpospolitszą i najbardziej aktywną biologicznie auksyną u
roślin naczyniowych. Badania te wskazują, że wolfia bezkorzeniowa jako roślina miksotroficzna, w porównaniu do glonów i roślin wyższych zdolnych
tylko do fotosyntezy wykazuje znaczne różnice we wrażliwości metabolicznej na stosowane w doświadczeniach auksyny.

N-05
ZMIANY W ZAWARTOŚCI BIAŁEK, KWASÓW NUKLEINOWYCH I CUKRÓW POD WPŁYWEM
11-DE0KSYK0RTYK0STER0NU I PREDNIZOLONU W CHLORELLA VULGARIS.

Romuald Czerpak', Izabela Katarzyna Szamrej2

1 Zakład Biochemii, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku.
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku.

Kortykosteroidy są charakterystycznymi hormonami wytwarzanymi przez korę nadnerczy kręgowców. Niektóre typowo zwierzęce
kortykosteroidy oraz ich pochodne metylowe bądź hydroksylowe występują u wielu gatunków roślin należących do traw i zbóż oraz u dwuliściennych
roślin zielnych należących głównie do rodzin: Compositae, Cucurbitaceae, Cruciferae, Labiatae, Papilionaceae i Scrophulariaceae zwłaszcza z rodzaju
naparstnic (Digitalissp.). Spośród kortykosteroidów u roślin najpospoliciej występują: kortykosteron, kortyzol, kortyzon, 11-dehydrokortyzol ialdosteron
oraz cały szereg ich pochodnych metylowych, utlenionych bądź zredukowanych.

W dotychczasowych badaniach wykonanych na roślinach naczyniowych stwierdzono, że najbardziej aktywne metabolicznie są kortykosteroidy
z grupy glukokortykoidów zawierające tlen przy C-11 i C-17. Stosowane w optymalnych stężeniach działają stymulująco na wzrost elongacyjny roślin,
przyrost zawartości świeżej i suchej masy oraz wielu metabolitów, zwłaszcza białek i kwasów rybonukleinowych. Natomiast typowe mineralokortykoidy
działają na rośliny przeważnie inhibicyjnie, z wyjątkiem biosyntezy RNA i białek.

Dlatego też przeprowadzono badania dotyczące wpływu naturalnego 11-deoksykortykosteronu i syntetycznego prednizolonu na zawartość
białek rozpuszczalnych w wodzie, ogólnej puli DNA i RNA oraz monosacharydów w jednokomórkowym glonie zielenicy Chlorella vulgaris jako
modelowym obiekcie doświadczalnym. Hodowlę glonów prowadzono w fitotronie w temperaturze 30 (±2)' C przy oświetleniu 16 godzin na dobę za
pomocą lamp rtęciowo-żarowych MIXF o natężeniu oświetlenia 125 nMnr2s"' PAR. Glony hodowano na pożywce Knopa o pH 6.5-6.6 przez okres 20
dni. Kontrolę stanowiły glony Chlorella vulgaris rosnące na pożywce Knopa nie zawierającej kortykosteroidów. W 5-cio dniowych odstępach czasu w
pobranych próbkach glonów analizowano ogólną zawartość: białek rozpuszczalnych w wodzie, kwasów nukleinowych (DNA+RNA) i monosacharydów
metodami spektrofotometrycznymi: biuretową, orcynową i Somogyi-Nelsona.

W efekcie badań przy najbardziej optymalnym zakresie stężeń 5 x 10"6 -10~6 M 11-deoksykortykosteronu i prednizolonu, stwierdzono w
Chlorella vulgaris stymulację przyrostu zawartości suchej masy od 12 do 41 % i niewielką DNA i RNA w granicach od 2 do 6 % w porównaniu z
hodowlą kontrolną. Natomiast dość intensywnie jest stymulowana zawartość frakcji peptydów i białek rozpuszczalnych w wodzie od 95 do 168 %,
zaś najmocniej monosacharydów od 173 do 267 %, zwłaszcza w 5 i 15 dniu hodowli glonów, co wskazywałoby na wzmożenie procesu fotosyntezy
przez w/w kortykosteroidy.

Oba badane kortykosteroidy wykazują znaczną aktywność metaboliczną w Chlorella vulgaris, przy czym 11-deoksykortykosteron nieco
słabiej stymulował zawartość analizowanych parametrów biochemicznych, aniżeli prednizolon z wyjątkiem monosacharydów. Prawdopodobnie oba
stosowane kortykosteroidy w komórkach Chlorella vulgaris, podobnie jak to zostało wcześniej stwierdzone u roślin naczyniowych, ulegają najpierw
specyficznej biotransformacji, gdyż ich działanie stymulacyjne jest najsilniejsze między 10 a 20 dniem hodowli glonów.
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N-07
WPŁYW KWASU SALICYLOWEGO NA ZMIANY W BIOCHEMIZMIE CHLORELŁA VULGARIS

Andrzej Bajguz, Romuald Czerpak, Marta Gromek, Grażyna Kozłowska, Izabela Nowak
Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-950 Białystok

Kwas salicylowy (SA) (o-hydroksybenzoesowy) należący do fenolokwasów pospolicie występuje u roślin naczyniowych i charakteryzuje się
dość dużą aktywnością fizjologiczno-metaboliczną. U wielu roślin SA spełnia ważną rolę w termogenezie kwiatów oraz jako molekularny przekaźnik w
procesach odpornościowych. Dotychczasowe badania wykonane na roślinach naczyniowych wykazały, że SA aktywuje przemiany biochemiczne
związane z oddychaniem komórkowym, t j . glikolizę, cykl Krebsa i łańcuch oddechowy, a także aktywuje szlak alternatywnego oddychania. SA poprzez
blokadę syntezy etylenu i kwasu jasmonowego opóźnia procesy starzenia się roślin oraz działa inhibicyjnie na zawartość białek i chlorofili.

Dlatego przeprowadzono badania dotyczące wpływu SA w zakresie optymalnych stężeń 10"4 -10"6 M na zawartość chlorofili, karotenoidów,
białek rozpuszczalnych w wodzie i monosacharydów w jednokomórkowej zielenicy Chlorella vulgaris jako modelowym obiekcie doświadczalnym.
Zsynchronizowane komórki glonu hodowano w specjalnym fitotronie w temperaturze 25 'C na pożywce Knopa o pH 6.8 i natężeniu oświetlenia
50 umola n v V PAR w ciągu 16 godzin/dobę. W glonach zawartość białek, monosacharydów, chlorofili i karotenoidów oznaczano odpowiednio
metodami: Lowry'ego, Somogyi-Nelsona i Wellburńa.

Badania empiryczne wykazały, że SA w stężeniu 10" M działa stymulująco na przyrost zawartości: chlorofilu a o 50 %, chlorofilu b o 70 %,
ogólnej puli karotenoidów w granicach 33-57 %, białek o 23-60 % i monosacharydów o 27-41 % w porównaniu do kontroli. Również liczebność
komórek, np. w 4 dniu hodowli Chlorella vulgaris wzrosła o 40 %, a zawartość w nich suchej masy aż o 125 % w porównaniu z kontrolą (100 % ) .

Z przeprowadzonych badań wynika, że SA w porównaniu do roślin naczyniowych działa inaczej na biochemizm jednokomórkowego
eukariotycznego glonu Chlorella vulgaris, powodując w nim stymulację zawartości barwników fotosyntezujących, białek rozpuszczalnych w wodzie,
monosacharydów, a także liczebności komórek i zawartości w nich suchej masy. Uzyskane wyniki wskazują na aktywację niektórych procesów
anabolicznych, jak biosynteza białek i fotosynteza pod wpływem najbardziej optymalnego stężenia rzędu 10"* M SA w glonie Chlorella vulgaris.

N-08
WSTĘPNE BADANIE IMMUNOLOGICZNYCH WŁASNOŚCI BIAŁEK DN.AJ.

Konrad Krzewski, Barbara Lipińska,
Katedra Biochemii, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk.

Białko DnaJ bakterii Escherichia coli zostało pierwotnie zidentyfikowane jako niezbędny czynnik w replikacji DNA bakteriofaga X. Mutacje w
genie dnaJ wpływają też na wzrost komórki: mutanty delecyjne dnaJ rosną wolniej we wszystkich temperaturach a powyżej 43°C giną. DnaJ jest silnie
hydrofobowym, zasadowym białkiem (pl ~ 8.5) o masie 37 kDa, występującym w postaci dimeru. Jest to białko szoku termicznego, silnie konserwowane
w ewolucji. Współdziałając z białkiem DnaK (Hsp70), pełni w komórce funkcję chaperonową, polegającą na udziale w poprawnym fałdowaniu
polipeptydów, w asocjacji i dysocjacji kompleksów białkowych, w prezentowaniu anormalnych białek proteazom [1].

U ludzi występują trzy homologi białka DnaJ: HDJ1, HDJ2 i HSJ. Białko HDJ1 oddziaływuje z białkiem Hsp70 (homolog DnaK) i stymuluje
jego aktywność ATPazy, współdziała również z białkiem Hsc70 we właściwym fałdowaniu lucyferazy - pełni zatem funkcję chaperonową, podobnie
jak bakteryjny DnaJ.

Istnieją dane sugerujące związek między bakteryjnym białkiem DnaJ a reumatoidalnym zapaleniem stawów (RA). Stwierdzono, że ok. 90%
pacjentów z RA posiada białka MHCII zawierające sekwencję Gln-Lys-Arg-Ala-Ala. Sekwencja ta występuje także w rejonie N-terminalnym białka DnaJ
z E. coli. U pacjentów z wczesnym RA wykazano silną odpowiedź immunologiczną (komórkową i humoralną) przeciwko epitopom zawierającym
omawianą sekwencję. Wiadomo jednocześnie, że fragmenty białek MHC służą jako własne antygeny w selekcji grasicowej limfocytów T. Wydaje się
prawdopodobne, że infekcja bakteryjna aktywuje odpowiedź immunologiczną przeciwko bakteryjnemu DnaJ, po czym odpowiedź ta zostaje skierowana
przeciwko ludzkiemu homologowi (homologom) DnaJ, co może być jednym z czynników wywołujących RA [2,3].

Celem prezentowanej pracy było wstępne porównanie własności immunologicznych bakteryjnego białka DnaJ oraz ludzkiego białka HDJ1.
Oczyszczono białka DnaJ i HDJ1 oraz dwa białka pochodzące od DnaJ, zawierające delecje określonych domen (DnaJDI44-200 i DnaJD77-

107). Uzyskano przeciwciała poliklonalne przeciwko antygenom bakteryjnym. Oczyszczone białka i przeciwciała użyto do przeprowadzenia wstępnych
testów immunodetekcyjnych. Metodą „Western blotting" wykazano, że istnieje podobieństwo immunologiczne między białkiem DnaJ a HDJ1.
Dotychczasowe wyniki sugerują, że najbardziej reaktywna immunologicznie jest część N-terminalna białka HDJ1, co jest zgodne z przewidywaniami
teoretycznymi. Być może jest ona zaangażowana w procesie odpowiedzi autoimmunologicznej w przypadku RA.
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N-09
WYWOŁANE JONAMI WAPNIA ZMIANY HEMOLITYCZNEJ AKTYWNOŚCI KWASU LITOCHOLOWEGO.

Lucyna Mrówczyńska, Józef Bielawski
Zakład Cytologii i Histologii, Uniwersytet im.A.Mickiewicza, Poznań

Wstęp: Kwas litocholowy (LChol), jest drugorzędowym kwasem żółciowym, powstającym z kwasu chenodeoksycholowego, dzięki aktywności
bakterii jelitowych. Ze względu na budowę chemiczną LChol, podobnie jak pozostałe kwasy i sole żółciowe, zaliczany jest do grupy naturalnych
detergentów anionowych, o właściwościach hemolitycznych (1). Badania kinetyki hemolizy indukowanej detergentami wykazały istnienie dwóch
odmiennych mechanizmów: niszczenia (anionowy SDS) oraz przepuszczalności (niejonowy Triton X-100) (2). Ponadto udowodniono, że działanie
detergentów zależy od składu jonowego środowiska inkubacyjnego (3).

Celem pracy było określenie mechanizmu hemolizy indukowanej LChol oraz ocena wpływu jonów wapnia na jego hemolityczną aktywność.
Materiały i metody: Erytrocyty ludzkie oczyszczano przez 3-krotne przemywanie w 160 mM NaCI, uzyskując końcowy hematokryt 50%, pH

7.2. Zawiesinę erytrocytów w ilości 3nl/ml, podawano do preinkubowanego 30 minut w 37'C środowiska inkubacyjnego, zawierającego LChol. W
celu uzyskania żądanych stężeń jonów wapnia, część 160 mM KCI zastępowano odpowiednimi ilościami 107 mM CaCI2, zachowując stałe stężenie
detergentu. Zmiany w erytrocytach zachodzące podczas inkubacji oceniano spektofotometrycznie, przy X=590 nm.

Wyniki: Analiza kinetyki hemolizy wywołanej LChol wykazuje hemolizę typu przepuszczalności. Oporność krwinek na LChol w izotonicznym KCI,
odpowiadająca jego stężeniu wywołującemu hemolizę 50% erytrocytów po 30 minutach inkubacji, wynosi 0.00192 % (0.05 mM). Zamiana KCI
odpowiednimi ilościami CaCI2 modyfikuje hemolityczną aktywność LChol. W stężeniach Ca2* od 0.0011 do 0.75 mM, odnotowano stymulację hemolizy
indukowanej LChol. W zakresie od 1.1 mM do 107 mM Ca2ł, stwierdzono zahamowanie procesów hemolitycznych, w miarę wzrostu stężenia jonów.

Dyskusja: Podobieństwo w działaniu anionowego LChol oraz niejonowego Tritonu X-100, wskazuje na brak zależności między mechanizmem
hemolizy, a obecnością grup jonowych w cząsteczkach detergentów. W podobnych zakresach stężeń Ca2ł odnotowano również zahamowanie procesów
hemolitycznych wywołanych tymi detergentami. Efekt inhibicyjny wywierany przez kationy można tłumaczyć ich wiązaniem z błonami erytrocytów
lub oddziaływaniem na molekuły detergentu (4). Wiadomo, że interakcje Ca2' z kwasami żółciowymi, zależą od struktury chemicznej, CMC oraz pK
tych ostatnich. Aniony kwasów żółciowych mogą formować z Ca2ł precypitujące sole, o słabszych właściwościach cytotoksycznych. Stwierdzono, iż
doustne podawanie Ca2f, zmniejsza ryzyko nowotworzenia jelita grubego, wywołanego drugorzędowymi kwasami żółciowymi (5). Odnotowane w
obecności Ca2ł zwiększenie (poniżej 0.75 mM) oraz obniżenie (powyżej 1.1 mM) hemolitycznej aktywności LChol, wskazuje na istotną zależność
między stężeniem tych jonów w środowisku, a cytotoksycznością formowanych z LChol soli.
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N-10
METABOLIZM WĘGLOWODANÓW I BIAŁEK PODCZAS KIEŁKOWANIA I WSCHODÓW PSZENICY JAREJ

Janusz Bogdan, Anna Miazek
Katedra Biochemii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Pomimo opublikowania ponad 5000 prac w ostatnim dziesięcioleciu dotyczących kiełkowania nasion, ciągle nie jest jasne, dlaczego większość
roślin, w tym zboża, obniża zdolność do tolerowania głębokiego odwodnienia w okresie kiełkowania i wschodów (Bewley 1997, Bartels i in. 1997).
Aby wypełnić tę lukę podjęliśmy badania mające na celu wyjaśnienie przyczyn obniżania się zdolności do tolerowania głębokiego odwodnienia wraz
z podjęciem przez ziarniak kiełkowania i wzrostu siewki.

Wstępne doświadczenia wykazały, że głębokie odwodnienie (70-80 % deficytu wody) kiełkujących siewek pszenicy jarej (Triticum aestivum
L odm. Eta) nie powoduje znacznego obniżenia przeżywalności siewek (ponad 75% siewek wznowiło wzrost po ponownym uwodnieniu). Przeżywalność
siewek nie zależała od czasu trwania suszy (4-8 dni), ale drastycznie obniżała się pod wpływem porównywalnego odwodnienia, kiedy pierwszy liść
osiągnął długość około 1.5 cm. W tej fazie rozwoju, tylko około 15% siewek wznowiło wzrost po ponownym uwodnieniu. Odwodnienie siewek
pszenicy silnie ogranicza ich wzrost i rozwój, a zdolność do tolerowania odwodnienia jest związana ze stadium rozwojowym, a nie z długością trwania
suszy. Obserwowane obniżenie suchej masy ziarniaka (o około 40% podczas pierwszych trzech dni kiełkowania) wskazuje na znaczenie rezerw
nasiennych w zdolności roślin do tolerancji odwodnienia.

Wiadomo, że metabolizm węgla i azotu jest ściśle ze sobą związany z uwagi na konkurencje o szkielety węglowe i dostarczanie energii. Nie
jest więc zaskoczeniem, że aktywność wielu genów kodujących enzymy związane z metabolizmem azotu jest regulowana przez światło i regulacja ta
może być zastępowana przez cukry (Koch 1996, Jang i in. 1997), a więc stosunek metabolitów węgla do azotu może mieć kluczowe znaczenie w
tolerowaniu głębokiego odwodnienia. Przeprowadzone badania wykazały, że intensywne uruchamianie białek zapasowych zachodzi podczas pierwszych
trzech dni kiełkowania, przy czym najszybciej zużywane są gliadyny, najwolniej albuminy i gluteiny. Siewki rosnące na świetle zużywają znacznie
wolniej białkowe rezerwy nasienne. Otrzymane wyniki sugerują, że w miarę kiełkowania nasion postępuje selektywna degradacja niektórych białek
zapasowych. Cukry rozpuszczalne nagromadzają się intensywnie do 7-dnia kiełkowania, po czym następuje powolne obniżanie się ich poziomu.
Światło przyspiesza akumulację cukrów i ich najwyższy poziom obserwuje się 6 dnia kiełkowania. Natomiast zawartość cukrów (w przeliczeniu na
suchą masę) zarówno w koleoptylu jak i w korzeniach jest najwyższa 4-5 dnia kiełkowania, kiedy to tolerancja odwodnienia jest największa. Wraz z
obniżaniem się zawartości cukrów w siewkach i wyczerpywaniem białkowych rezerw nasiennych, obserwuje się gwałtowną utratę zdolności do
tolerowania odwodnienia.
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N-11

INTERAKCJA LI PO PROTEIN O NISKIEJ GĘSTOŚCI (LDL) Z SIARCZANEM DEKSTRANU (SD)

Sławomir Szajda, Zdzisław Skrzydlewski
Samodzielna Pracownia Ogólnej Analityki Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

Lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) tworzą szczególnie łatwo nierozpuszczalne połączenia kompleksowe z glikozaminoglikanami (GAG).
Interakcja LDL zawartych w surowicy krwi z siarczanem dekstranu (SD) jest dotychczas mało poznana.

Celem pracy była ocena warunków powstawania kompleksów LDL surowicy krwi z siarczanem dekstranu o wysokiej masie cząsteczkowej.
Do badania użyto surowicy krwi o niskim stężeniu LDL (surowica hypolipemiczna), prawidłowym stężeniu LDL (surowica normolipemiczna)

i wysokim stężeniu LDL (surowica hyperlipemiczna). Ilość nierozpuszczalnych kompleksów LDL-siarczan dekstranu oceniano metodą turbidymetryczną.
Największa ilość połączeń kompleksowych w przypadku użycia surowicy hypolipemicznej powstaje z siarczanem dekstranu o stężeniu

końcowym 0,1 mg/ml i CaCL, 0,01 M. LDL surowicy krwi normolipemicznej tworzą maksymalną ilość kompleksów przy stężeniu końcowym siarczanu
dekstranu 0,05 mg/ml oraz CaCI2 0,01 M. W przypadku użycia surowicy krwi hyperlipemicznej najwięcej kompleksów powstaje przy końcowym
stężeniu siarczanu dekstranu 0,1 mg/ml i CaCI2 0,03 M. Kompleksowanie LDL zawartych w surowicy hypolipemicznej, normolipemicznej i
hyperlipemicznej z siarczanem dekstranu najwydajniej przybiega w pH 4,0. Kompleksy utworzone z LDL surowicy krwi hypolipemicznej,
normolipemicznej i hyperlipemicznej z siarczanem dekstranu rozdysocjowuje 0,1 M. roztwór NaCL i 1,0 M. roztwór mocznika.

Jak wynika z danych doświadczalnych ilość powstających połączeń kompleksowych zależy od stężenia LDL w surowicy krwi, stężenia
siarczanu dekstranu, stężenia chlorku wapnia oraz od pH środowiska reakcyjnego. Solubilizacja połączeń kompleksowych przez NaCI i mocznik
wskazuje, że składniki kompleksów połączone są wiązaniami jonowymi i wodorowymi.

Powstawanie kompleksów LDL surowicy krwi z siarczanem dekstranu może być wykorzystane w diagnostyce laboratoryjnej i w preparatyce
lipoprotein.

N-12
LIZOSOMALNE KARBOKSYPEPTYDAZY ŚCIANY TĘTNIAKA AORTY

Marek Gacko, Anna Worowska, Stanisław Głowiński
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji, Akademia Medyczna w Białymstoku

W wielu tkankach i narządach ssaków występuje lizosomalna karboksypeptydaza A (ICPA, cathepsin A), lizosomalna karboksypeptydaza B
(ICPB) i lizosomalna prolylkarboksypeptydaza (IPCP). Wstępne badania wykazały, ze lizosomalna karboksypeptydaza A występuje w ścianie aorty , a
w tętniaku aorty aktywność tego enzymu jest podwyższona (Gacko M., XXXII Zjazd P. T. Bioch. Kraków 1996, streszczenia s. 287)

Celem niniejszego doniesienia jest porównanie aktywności lizosomalnej karboksypeptydazy A, lizosomalnej karboksypeptydazy B i lizoso-
malnej prolylkarboksypeptydazy w ścianie tętniaka aorty i aorcie prawidłowej.

Materiał badawczy stanowiło 6 tętniaków aorty brzusznej uzyskanych podczas operacji. Materiałem kontrolnym były aorty brzuszne pobrane
od 6 dawców narządów do transplantacji. Ze ściany tętniaka i aorty sporządzano homogenat w 0,15 mol/l roztworze NaCI (1:4 w/v). Do badań
posłużył płyn nadosadowy uzyskany przez wirowanie homogenatu (2500 x g, 30 minut, 4°C). Aktywność lizosomalnych karboksypeptydaz była
oznaczana przy użyciu specyficznych substratów, w pH 5,0. Aktywność ICPA oznaczano przy użyciu Z-Phe-Ala; aktywność ICPB oznaczano przy
użyciu Bz-Gly-Arg w obecności mieszaniny aktywującej zawierającej dithithreitol i EDTA. Aktywność IPCP oznaczano przy użyciu Z-Pro-Ala po uprzed-
niej inaktywacji ICPA za pomocą pCMS.

Aktywność ICPA w ścianie tętniaka wynosi 4275,0 ± 309,0 Ala, nmol/g tkanki i jest ponad 5 razy wyższa niż w ścianie aorty prawidłowej
(825,0 + 44,5 Ala, nmol/g tkanki). Aktywność ICPB w ścianie tętniaka wynosi 490,0 ± 74,0 Arg, nmol/g tkanki i jest 2 razy wyższa niż w ścianie aorty
prawidłowej (258,0 + 46,3 Arg, nmol/g tkanki). Aktywność IPCP w ścianie tętniaka wynosi średnio 285,0 ± 39,0 Phe, nmol/g tkanki i jest 1,5 razy
wyższa niż w ścianie aorty prawidłowej (175,0 ± 46,5 Phe, nmol/g tkanki).

Zwiększona aktywność egzopeptydaz lizosomalnych w ścianie tętniaka aorty może odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu, powiększaniu
się i pękaniu tętniaka aorty.
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N-13
AKTYWNOŚĆ KATEPSYNY B ORAZ AKTYWNOŚĆ I STĘŻENIE CYSTATYNY C ŚCIANY ISKRZEPLINY PRZYŚCIENNEJ
TĘTNIAKA AORTY

Marek Gacko, Lech Chrostek1, Anna Worowska, Stanisław Głowiński
Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji, Zakład Diagnostyki Biochemicznej1, Akademia Medyczna w Białymstoku

Katepsyna B jest endopeptydazą lizosomalną współuczestniczącą w degradacji białek strukturalnych ściany aorty: elastyny, kolagenu i
proteoglikanów. Inhibitorami tego enzymu są cystatyny.

Celem pracy jest ocena aktywności katepsyny B oraz określenie aktywności i stężenia cystatyny C w ścianie i skrzeplinie przyściennej
tętniaka aorty.

Materiał badawczy stanowiło 6 tętniaków aorty brzusznej i skrzepliny przyścienne wypełniająca ich światło, uzyskane podczas operacji.
Materiałem kontrolnym byty aorty brzuszne pobrane od dawców narządów do transplantacji i zretrachowane skrzepy krwi. Ze ściany tętniaka i aorty
oraz ze skrzepliny i skrzepu sporządzano homogenat w 0,15 mol/l roztworze NaCI (1:4 w/v). Płyn nadosadowy uzyskany przez wirowanie przy 2500
x g, w ciągu 30 minut w temperaturze 4'C posłużył do badań. Aktywność katepsyny B oznaczano przy użyciu Bz-DL-Arg-pNA (pH 6,5). Aktywność
inhibitorów proteaz cysternowych oznaczano przy użyciu papainy i kazeiny, w pH 7,5. Stężenie cystatyny C oznaczano przy pomocy zestawu odczynników
Cystatin C PET kit firmy DAKO i analizatora Cobas Mira.

Ściana tętniaka aorty wykazuje wyższą aktywność katepsyny B (83,1 ± 18,8 pNA, nmol/g tkanki) niż aorta prawidłowa (49,1 ± 12,2 pNA,
nmol/g tkanki). Skrzeplina przyścienna tętniaka wykazuje również wyższą aktywność katepsyny B (22,0 ± 3,8 pNA, nmol/g tkanki) w porównaniu ze
skrzepem krwi (15,0 ± 6,1 pNA, nmol/g tkanki). Ściana tętniaka wykazuje niższą aktywność inhibitorów proteaz cysternowych (544,3 ± 62,9 j/g
tkanki) od aorty prawidłowej (593,5 ± 68,1 j/g tkanki). Natomiast skrzeplina przyścienna wykazuje wyższą aktywność inhibitorów proteaz cysteino-
wych (528,2 ± 73,2 j/g tkanki) od skrzepu krwi (381.8 ± 54,2 j/g tkanki). Stężenie cystatyny C w ścianie tętniaka aorty jest niższe (0.82 ± 0.18 ng/g
tkanki) niż w aorcie prawidłowej (1,27 ± 0,47 ng/g tkanki). Stężenie cystatyny C w skrzeplinie przyściennej tętniaka jest nieco wyższe (0,60 ± 0,15
ng/g tkanki) niż w skrzepie krwi (0,50 ± 0,12 ng/g tkanki).

Podwyższona aktywność katepsyny B w ścianie i skrzeplinie przyściennej tętniaka aorty przy jednoczesnym obniżeniu aktywności i stężenia
cystatyn może przyczyniać się do wzmożenia degradacji białek strukturalnych ściany aorty i współuczestniczyć w powstawaniu tętniaka.

N-14
WPŁYW ŻELAZA NA STRES OKSYDACYJNY WYWOŁANY DZIAŁANIEM KADMU

Teresa Wrońska-Nofer, Justyna Wiśniewska-Knypl
Instytut Medycyny Pracy im. prof dr J. Nofera w Łodzi

W dotychczasowych badaniach wykazaliśmy, że nasilenie procesów prooksydacyjnych pod wpływem kadmu może być skutkiem degradacji
hemu/cytochromu P-450 i uwolnienia rodnikotwórczego żelaza przyczyniającego się do generacji rodników hydroksylowych (reakcja Fentona i
Haber-Weissa) i wzmożonej peroksydacji lipidów. Celem dalszych badań jest ocena wpływu żelaza (Fe3ł) katalitycznego antyoksydanta na procesy
pro- i antyoksydacyjne prowokowane narażeniem na kadm.

Wpływ żelaza(lll) na stres oksydacyjny prowokowany kadmem wykonano u szczurów poddanych powtarzanej ekspozycji na CdCI2 (1 mg
Cd/kg c c , 2 x tyg. przez 10 tyg.) zakończonej podaniem żelaza (obciążenie żelazem) względnie desferalu (DSF) - czynnika chelatującego żelazo, w
oparciu o ocenę: peroksydacji lipidów (malondialdehyd, koniugaty dienowe) oraz potencjału antyoksydacyjnego (GSH-peroksydaza), jak również
ocenę składników zależnego od cytochromu P-450 układu metabolizującego ksenobiotyki (oksygenaza hemowa, GSH-S-transferaza).

Stwierdzono, że Cd(ll) wraz ze wzrostem dawki/czasu narażenia nasila peroksydację lipidów (malondialdehyd) oraz aktywuje kompensacyjne
procesy antyoksydacyjne (aktywacja GSH-peroksydazy w nerkach oraz GSH-transferazy w wątrobie i nerkach). DSO - związek chelatujący wybiórczo
żelazo, znosi nasiloną pod wpływem kadmu peroksydację lipidów (koniugaty dienowe, malondialdehyd) nie wpływając na aktywację kompensacyjnych
procesów antyoksydacyjnych (GSH-peroksydaza, GSH-S-transferaza). Podanie żelaza(lll) nasila peroksydację lipidów prowadząc do dalszej
kompensacyjnej aktywacji GSH-peroksydazy w nerkach.

Można przyjąć, że żelazo jest istotnym czynnikiem w mechanizmie generacji wolnych rodników, nasilającym peroksydację lipidów w stresie
oksydacyjnym wywołanym narażeniem na kadm.
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N-15
OSOCZE CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) STYMULUJE SEKRECJĘ ŻELATYNAZY B
(MMP-9) Z LUDZKICH NEUTROFILÓW

I. Sopata, J. Wizę, A. Smerdel, E. Stanisławska-Biernat, A. Filipowicz-Sosnowska, S. Maśliriski
Zakład Biochemii, Klinika Reumatologii Dorosłych, Instytut Reumatologiczny, Warszawa

W krwi chorych na rzs występują różne mediatory zapalenia takie jak interleukiny, leukotrieny, interferony, które mogą wstępnie aktywować
(„priming") neutrofile. Zaktywowane komórki mają zdolność wydzielania zwiększonych ilości związków prozapalnych. Nasze poprzednie badania
wykazały, że w osoczu chorych na rzs występuje wyższy poziom żelatynazy w porównaniu z osoczem dawców (Rheumatol Int 1995,15: 9-14).

Celem pracy było badanie wpływu osocza chorych na rzs na wydzielanie żelatynazy z neutrofilów dawców. Usiłowano także dentyfikować
czynniki prozapalne obecne w osoczu, które mogłyby odgrywać istotną rolę w procesie zwiększonej egzocytozy komórek.

Badaniami objęto 23 chorych na rzs spełniających zmodyfikowane kryteria ARA. Neutrofile izolowano metodą wirowania krwi dawców w
gradiencie Gradisolu G. Zawiesiny komórek zawierały 92 - 96% neutrofilów. Neutrofile (5 x 106/ml) inkubowano 15 min w 37°C z osoczem chorych
(1-5%, v/v), które było lub nie było preinkubowane z przeciwciałami przeciw IL-8 lub TNF-a. Aktywność wydzielanej żelatynazy oznaczano na
podstawie ilości hydroksyproliny uwolnionej ze zdenaturowanego kolagenu i wyrażano w procentach całkowitej jej zawartości w komórce.

Stwierdzono, że osocza chorych na rzs (13 z 23 badanych) stymulowały wydzielenie od 8 do 30% żelatynazy z neutrofilów dawców. Osocza
pobrane od chorych, u których stwierdzono wysokie wartości parametrów zapalnych (OB, CRP, odczyn Waaler-Rose) wykazywały największą zdolność
do stymulacji komórek. Ponadto wykazano, że przeciwciała przeciw IL-8 lub TNF-a w różnym stopniu hamowały sekrecję enzymu z neutrofilów.

Z naszych badań wynika, że osocza chorych na rzs zawierają IL-8 i/lub TNF-a, które są bezpośrednio odpowiedzialne za zwiększoną
sekrecję żelatynazy z neutrofilów dawców.

N-16
FOSFORYLACJA KWAŚNYCH BIAŁEK RYBOSOMOWYCH DROŻDŻY W WARUNKACH STRESOWYCH

Marek Pilecki. Piotr Dukowski, Nikodem Grankowski
Zakład Biologii Molekularnej, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, 20-033 Lublin, ul. Akademicka 19.

W komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae podjednostka rybosomowa 60S zawiera cztery białka kwaśne (YP1 a, YP1 p,YP2a, Yp2p),
które w warunkach in vivo oraz in vitro ulegają fosforylacji. Białka te podzielono na dwie drupy. Pierwsza z nich to grupa P1, do której należą białka
YP1a, YPip, druga grupa to P2 z białkami YP2a, YP2p. W celu analizy zmian poziomu fosforylacji tych białek podczas zmieniających się warunków
środowiskowych prowadzono hodowlę komórek Saccharomyces cerevisiae na pożywce pełnej w temperaturze fizjologicznej (około +28°C) aż do
uzyskania stacjonalrnej fazy wzrostu lub komórki te poddawano szokowi w temperaturze +41°C. W pierwszym przypadku szczególną uwagę zwrócono
na fazę t.z.w. diauxic shift, w której na skutek wyczerpania się glukozy jako źródła węgla, następuje zahamowanie podziałów komórkowych. W
warunkach tych obserwuje się cłkowitą defosforylację wszystkich wymienionych kwaśnych białek. Drugi eksperyment to analiza poziomu fosforylacji
kwaśnych białek rybosomowych izolowanych z komórek, które przeniesiono z temperatury fizjologicznej do temperatury +41°C. W tym przypadku
następuje również defosforylacja obu grup białek. Na podstawie uzyskanych wyników można sądzić, że wzrost i podziały komórkowe są ściśle
powiązane z fosforylacją powierzchniuowych kwaśnych białek rybosomu.
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N-17
WPŁYW WYBRANYCH PEPTYDÓW OPIOIDOWYCH I ICH TETRAZOLOWYCH POCHODNYCH NA RUCHLIWOŚĆ
MAKRO FAGÓW

Krawczuk Stanisław, E. Kostyra, H. Kostyra, M. Kwaśnik, J. Olczak*
Katedra Chemii i Biochemii, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska, WSP Olsztyn.
'Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka, Łódź.

Peptydy opioidowe zarówno egzo-, jak i endogenne wpływają na szereg procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie SS«KM-
Uzyskiwane wyniki często są jednak sprzeczne, co nie pozwala na sformułowanie ogólnych wniosków. Efekty są zależne od dawki, typu opiomu
drogi podania i wieku zwierząt doświadczalnych. Interesującym zagadnieniem jest wpływ opioidów na układ immunologiczny. Szereg doniesień
potwierdza zmiany właściwości komórek układu immunologicznego pod wpływem peptydów opioidowych. Celem pracy było sprawdzenie wpływu
następujących peptydów i ich tetrazolowych pochodnych na ruchliwość makrofagów: enkefaliny (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu), analogu enkefaliny (Tyr-D-
Ala-Gly-Phe-Leu-vl'(CN4)-CH3), morficeptyny (Tyr-Pro-Phe-Pro-NH2), analogu morficeptyny (Tyr-4'(CN4)-Giy-Phe-Pro-NH2), p-kazomorfiny-7 (Tyr-
Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-lie) i analogu p-kazomorfiny-7 (Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-vf(CW4)-Ala-lle-I\IH2) oraz morfiny i naloksonu jako substancji wzorcowych.

Badania prowadzono na szczurach rasy „Wistar", o wadze 200 g , płci żeńskiej, 15-tygodniowych. Makrofagi uzyskiwano szczepiąc szczury
dootrzewnowo glikogenem. Płyn otrzewnowy pobierano po upływie trzech dni. Udział makrofagów wynosił 90%..Wpływ w/w peptydów oceniano
mierząc obszary zajmowane przez migrujące z kapilar w komorach Mackanesa makrofagi pod wpływem różnych stężeń peptydów ( 0 , 3 ; 0,6; 0,9 p.W
cm3 ), po 24 godzinach inkubacji w temperaturze 37°C.

Wpływ w/w peptydów na migrację makrofagów obliczano jako zmianę obszaru zajmowanego przez „wychodzące" z kapiiary makrofagi w
porównaniu do kontroli bez peptydu, wyrażoną w procentach. Za znaczący statystycznie wpływ przyjęto zmianę powierzchni o ± 20% wielkości z
kontroli (bez peptydu). Uzyskane wyniki wykazały, że enkefalina i jej syntetyczny analog różniący się aminokwasem w pozycji 2 oraz pierścieniem
tetrazolowym przy terminalnej leucynie wykazują znaczny efekt pobudzający makrofagi do migracji (odpowiednio 145,5% i 150,2%). Morficeptyna
i analog, polegający na wstawieniu pierścienia tetrazolowego stabilizującego wiązanie cis w pozycji 2, nie działają pobudzająco na migrację
makrofagów. p-kazomorfina działa w stężeniach 0,6 i 0,9 \M, zwiększając migrację makrofagów do odpowiednio 127,8 % i 131,2 %. Modyfikacja
cząsteczki opioidu, polegająca na zastąpieniu proliny w pozycji 6 pierścieniem tetrazolowym oraz występowaniem terminalnej izoleucyny w postaci
amidu powoduje utratę właściwości stymulujących makrofagi do migracji.

Uzyskane wyniki wykazują, że oddziaływania na makrofagi odbywają również się przez inny receptor niż tylko receptor opioidowy. Świadczy
o tym hamowanie migracji makrofagów przez morfinę (do 75,5 %) oraz brak działania morficeptyny, która wykazuje najsilniejsze działanie opioidowe
spośród badanych peptydów.Jakkolwiek otrzymane wyniki wykazują stymulujący lub hamujący wpływ badanych opioidów na ruchliwość makrofagów,
to zastosowany model doświadczenia nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, poprzez jakie receptory modyfikowane peptydy opioidowe oddziaływały
na ruchliwość makrofagów.

N-18
MOŻLIWOŚĆ DODATNIEJ KOREKCJI WITAMINAMI ZMIAN W ORGANIZMIE PO y-NAPROMIENIOWANIU

Aleksandr Bankowski. Jerzy Tarasów, Marina Jelczaninowa
Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

o Badano możliwe ochronne funkcje witamin przeciwko działaniu napromieniowania na organizm. W reżimie dynamicznym oceniano możliwości
j £ 5 B - karotenu, pantenolu, oraz ich wspólnego działania przy y - napromieniowaniu [0,25 Gy, trzykrotnie w ciągu tygodnia]. Profilaktyczne wprowadzenie

O witamin, jak pojedynczo, tak i w kompleksie, przed y - napromieniowaniem powodowało różnorodne reakcje ze strony aktywności jak dehydrogenazy
O alkoholowej I MMI, tak i dehydrogenazy acetaldehydu /ALDH/ w mikrosomalnej frakcji płuc i supernatancie. Efektywność działania witamin oceniana
5 była w czasie: od jednej godziny do miesiąca po napromieniowaniu. Maksymalna reakcja organizmu, wyrażająca się podwyższeniem aktywności ADH
Q. i ĄLDH następowała po tygodniu od napromieniowania i utrzymywała się po wprowadzeniu pantenolu. Przypuszczamy, że efekt ten może być

rezultatem obniżenia syntezy białka, albo jest wynikiem zmian w zestawieniu NAD/NAOH i NADP/NADPH.
I Badania wykazały także obniżenie szybkości hemolizy osmotycznej erytrocytów, co może świadczyć o modyfikacji membran. Największe
i obniżenie było przy zastosowaniu B - karotenu, mniejsze - pantenolu i najmniejsze przy wprowadzeniu kompleksu tych witamin przed

y - napromieniowaniem.
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N-19
ZNACZENIE DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ W REGULACJI SYNTEZY GLUKOZY I GLUTAMINY
W KANALIKACH NERKOWYCH KRÓLIKA INKUBOWANYCH Z RÓŻNYMI AMINOKWASAMI

Katarzyna Winiarska, Przemysław Bożko, Tadeusz Lietz i Jadwiga Bryła
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Uniwersytet Warszawski

W nerce królika i świnki morskiej aminokwasy takie jak: L-alanina, L-asparaginian, L-glutaminian i L-prolina są wykorzystywane głównie do
syntezy glutaminy [Baverel i wsp., 1990; Lietz i wsp., 1997; 1998]. Nasze wcześniejsze badania wskazują, że w obecności glicerolu i ciał ketonowych
lub kwasów tłuszczowych aminokwasy te mogą również być efektywnie zużywane jako substraty glukoneogenezy [Lietz i wsp., 1997;1998]. Ponieważ
jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za obserwowaną w tych warunkach indukcję syntezy glukozy wydaje się być inhibicja wytwarzania glutaminy
spowodowana obniżeniem aktywności dehydrogenazy glutaminianowej, podjęto badania mające na celu wyjaśnienie zależności między aktywnością
tego enzymu a wykorzystywaniem aminokwasów do syntezy glukozy i glutaminy. W doświadczeniach zastosowano kwas 2-aminobicyklo
[2.2.1]heptanokarboksylowy (BCH), analog L-leucyny, allosteryczny aktywator dehydrogenazy glutaminianowej [Sener & Malaisse, 1980].

Kanaliki nerkowe izolowane z królików rasy kalifornijskiej inkubowano przez 60 min w buforze Krebsa-Ringera w temperaturze 37°C w
atmosferze 95% O2 + 5% C02. Aminokwasy oznaczano techniką HPLC [Chang i wsp., 1983], a stężenia pozostałych metabolitów mierzono metodami
enzymatycznymi [Bergmeyer, 1965]. Wewnątrzkomórkową zawartość metabolitów określano w kanalikach nerkowych oddzielonych od mieszaniny
inkubacyjnej w wyniku wirowania przez olej silikonowy [Zabłocki i wsp., 1983].
Uzyskane wyniki wskazują, że w obecności alaniny, glicerolu i kaprylanu BCH stymuluje zarówno syntezę glukozy jak i glutaminy (odpowiednio o 25
i 40%), natomiast nie zmienia szybkości tych procesów po zastąpieniu alaniny asparaginianem lub proliną. Włączanie "C-alaniny i "C-glicerolu
wzrasta w obecności BCH odpowiednio o 17 i 26%, podczas gdy w kanalikach nerkowych inkubowanych z asparaginianem, glicerolem i kaprylanem
udział radioaktywnych substratów nie ulega zmianie po dodaniu BCH. Analog L-leucyny zwiększa również szybkość pobierania alaniny przez kanaliki
nerkowe o około 20%, ale nie wpływa na zużywanie asparaginianu. W obecności każdego z aminokwasów zarówno wykorzystywanie glicerolu jak i
produkcja mleczanu wzrastają po dodaniu BCH o około 20%.

Ponieważ po dodaniu BCH do kanalików nerkowych inkubowanych z alaniną, glicerolem i kaprylanem następuje obniżenie o 50%
wewnętrzkomórkowego poziomu 2-oksoglutaranu, inhibitora karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej [Titheradge i wsp., 1992] oraz wzrost
zawartości fosfoenolopirogronianu o 80%, wydaje się, że obserwowana w tych warunkach stymulacja przez BCH syntezy glukozy jest wynikiem
zwiększenia aktywności karboksykinazy fosfoenolopirogronianowej.
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N-ZO
WPŁYW ZWIĄZKÓW WANADU NA SYNTEZĘ MOCZNIKA W IZOLOWANYCH HEPATOCYTACH KRÓLIKA
Anna Kiersztan. Robert Jarzyna, Grzegorz Bełżecki i Jadwiga Bryła
Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego

Związki wanadu wywołują działanie podobne do insuliny zarówno in vitro jak i in vivo [1,2], Doustne podawanie związków wanadu szczurom
z cukrzycą doświadczalną powoduje obniżenie poziomu glukozy we krwi na skutek: wzrostu transportu glukozy i jej utleniania w adypocytach,
stymulacji syntezy glikogenu w wątrobie i obniżenia poziomu kluczowych enzymów glukoneogenezy w hepatocytach [3], Przeciwcukrzycowe działanie
związków wanadu zostało również opisane u ludzi [4,5]. Ze względu na nagromadzanie się pochodnych wanadu w większości organów (kościach,
nerkach, śledzionie i wątrobie) oraz działanie uboczne manifestujące się zwiększeniem stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy [6] podjęto badania
mające na celu określenie wpływu ortowanadanu, siarczanu wanadylu i acetyloacetonianu wanadylu na syntezę mocznika w hepatocytach izolowanych
z wątroby królika, inkubowanych w obecności NH„CI, ornityny, MSO (inhibitora syntetazy glutaminowej) oraz kaprylanu jako źródła energii. Mocznik
mierzono na podstawie ilości amoniaku uwalnianego w reakcji katalizowanej przez ureazę [7]. Szybkość syntezy cytruliny mierzono w izolowanych
mitochondriach [8], a aktywność arginazy we frakcji mitochondrialnej i cytozolowej [9].

Wykazano, że w przeciwieństwie do izolowanych hepatocytów, w których badane związki wanadu zwiększały syntezę mocznika, w
nienaruszonych mitochondriach szybkość syntezy cytruliny była obniżona o 60-70% . Ze względu na to, że nie obserwano znaczących zmian w
aktywności transkarbamoilazy ornitynowej, zmniejszona produkcja cytruliny może wynikać ze spadku aktywności syntetazy karbamoilofosforanowej.
Aktywność arginazy w permabilizowanych mitochodriach nie ulegała zmianie po dodaniu związków wanadu. Natomiast związki wanadu w niskim 5
uM stężeniu zwiększały aktywność arginazy we frakcji cytozolowej. Wpływu tych związków nie obserwowano po dodaniu MnCI2 do mieszaniny
reakcyjnej, co wskazuje, że jony wanadu mogą zastępować jony manganowe, które są aktywatorem cytozolowej formy arginazy [10]. Na podstawie
uzyskanych wyników można wnioskować, że związki wanadu w niskich stężeniach mogą stymulować aktywność cytozolowej arginazy, powodując
wzrost syntezy mocznika w hepatocytach. Natomiast hamowanie wytwarzania cytruliny w obecności znacznie wyższych stężeń wanadu, może nie
mieć znaczenia w warunkach fizjologicznych.
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N-21
CHLOROCHINA HAMUJE GLUKONEOGENEZĘ W KANALIKACH KORY NERKI KRÓLIKA

Robert Jarzyna. Anna Kiersztan i Jadwiga Bryła
Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, Al Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Chlorochina jest lekiem powszechnie stosowanym w terapii malarii, artretyzmu i porfirii skórnej późnej. Istnieją jednakże doniesienia o
uszkadzaniu funkcji wątroby i nerek przez ten lek. Stwierdzono, że podawanie chlorochiny może prowadzić do hipoglikemli, prawdopodobnie na
skutek zwiększonego wydzielania insuliny. Nie ma natomiast danych odnośnie wpływu tego leku na szybkość procesu glukoneogenezy, którego
hamowanie mogłoby również przyczyniać się do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Ze względu na to, iż chlorochina obniża poziom glukozy w
surowicy oraz może wykazywać właściwości nefrotoksyczne, celowym wydawało się zbadanie jej działania na proces glukoneogenezy w kanalikach
kory nerki królika, które zawierają enzymy biorące udział w syntezie glukozy.

Do doświadczeń użyto królików rasy kalifornijskiej. Kanaliki kory nerki izolowano przy użyciu kolagenazy i inkubowano w 37 °C w atmosferze
karbogenu. Reakcje przerywano po godzinie inkubacji dodaniem mieszaniny inkubacyjnej do roztworu kwasu nadchlorowego. Glukozę oznaczano
enzymatycznie. Mitochondria zawieszano w 0.3 M mannitolu. Zużycie tlenu przez mitochondria bądź kanaliki nerkowe mierzono polarograficznie
przy użyciu elektrody tlenowej Clarka.

Wykazano, że chlorochina w stężeniu 200 yi M hamowała produkcję glukozy o około 40-50%, jeżeli jako substratów używano asparaginian
+ glicerol + kaprylan bądź glutaminian + glicerol. Natomiast jej działanie było mniejsze w obecności jabłczanu, pirogronianu lub alaniny + glicerol
+ kaprylan. Lek ten hamował również pobieranie tlenu przez kanaliki nerkowe inkubowane w obecności asparagirtianu + glicerol + kaprylan oraz
glutaminianu + glicerol, a w miejszym stopniu alaniny + glicerol + kaprylan. W permeabilizowanych mitochondriach, pozbawionych bariery dla
substratów i efektorów, chlorochina nie wpływała na utlenianie bursztynianu, natomiat hamowała oddychanie w obecności NADH. Wydaje się, że
obniżona przez chlorochinę synteza glukozy może być spowodowana hamowaniem I kompleksu łańcucha oddechowego i w rezultacie ograniczeniem
wytwarzania energii niezbędnej do syntezy glukozy. Spadek szybkości glukoneogenezy może przyczyniać się również do wystąpiena hipoglikemii,
obserwowanej w czasie podawania leku.

N-22
IZOLACJA I PORÓWNANIE PEPTYTÓW WYDZIELINY I ZNAMIENIA SŁUPKA NICOTIANA AŁATA METODĄ 2-D
ELEKTROFOREZY.

Andrzej Kalinowski, Marek Radłowski, Tomasz Oczkowski, Sławomir Bartkowiak
Instytut Genetyki Roślin PAN, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań

Interakcja związków wydzieliny znamienia słupka z pyłkiem jest jednym z adaptacyjnych przystosowań do zapylenia i kiełkowania pyłku w
łagiewkę. Po zdeponowaniu pyłku na znamieniu następuje jego unieruchomienie, hydratacja i rozpoznanie na poziomie molekularnym. W procesie
tym biorą udział białka znamion oddziaływujące z białkami pyłkowymi. W wydzielinach znamion różnych gatunków roślin obserwowano wysoki
polimorfizm białkowy. Część wysokocząsteczkowych białek zidentyfikowano jako glikoproteiny uważane jako główny czynnik w zjawisku samonie-
zgodności.

Celem niniejszej pracy było zbadanie czy istnieje polimorfizm białkowy w pojedynczych znamionach i ich wydzielinach u Nicotiana alata.
Równocześnie starano się wykryć peptydy charakterystyczne dla wydzieliny znamienia i samych znamion.
Pojedyncze słupki N. alata umieszczano w sterylnych warunkach w 0,7% agarze z 3% sacharozą na 48 godz. Białka wydzieliny ekstrahowano przez
umieszczenie znamion na 30 min. w 0,4ml buforu ekstrakcyjnego a pozbawione wydzieliny znamiona homogenizowano w łaźni lodowej z 0,4 ml
buforu.

Izolację białka prowadzono w następujący sposób: każdą z prób wytrząsano z fenolem celem przeprowadzenia białek do tej fazy, z fenolu
wytrącano je octanem amonu i rozpuszczano w odpowiednim buforze jak podali (Hurkman i Tanaka 1986, Plant Physiol 81, 802-806). Otrzymane
ekstrakty rozdzielano metodą 2-D elektroforezy w żelach poliakrylamidowych. Rozdział w pierwszym kierunku (IEF) prowadzono w kapilarach o
średnicy 0,6 mm i długości 60 mm w zakresie pH 3-10. W drugim kierunku białka rozdzielano w 13% żelu poliakrylamidowym o wymiarach 0,5 x 60
x 80 mm. Do wybarwiania peptydów zastosowano metodę srebrową.

Analiza otrzymanych obrazów peptydów dla pojedynczych znamion i ich wydzielin wykazała, że różnice między poszczególnymi znamionami
były nieznaczne (różnica kilku plamek). Stwierdzono też, że przed podjęciem analiz porównawczych, nawet części roślin uważanych za mało
polimorficzne (części generatywne) konieczne jest umieszczenie prób na określony czas w warunkach umożliwiających osiągnięcie tego samego
stanu fizjologicznego.

Porównanie obrazów peptydów po 2-D elektroforezie pokazało, że więcej plamek peptydów wykryto ekstraktach z wydzieliny znamienia niż z
odmytych znamion. Około 3 1 % wybarwionych peptydów było specyficznych dla wydzieliny znamienia. W odmytych znamionach było 26% plamek
charakterystycznych. Większość tych białek to peptydy o masie cząsteczkowej 40-70 kD. Może to dowodzić, że w zjawisku samoniezgodności jedne
białka są „aktywne" w rozpoznaniu receptorów pyłku a inne w czasie wzrostu łagiewki pyłkowej.

Podjęta praca miała także charakter metodyczny. Potwierdzono przypuszczenie, że mała ilość białka zawartego w wydzielinie znamienia N.
alata jest wystarczająca do przeprowadzenia analiz metodą 2-D elektroforezy. Warunkiem jest jednak odpowiednie zminiaturyzowanie rozdziałów w
obu kierunkach.
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N-23
WSTĘPNE BADANIA NAD FUNKCJĄ. PŁYTKOWEGO CZYNNIKA AKTYWUJĄCEGO (PAF) W NASIENIU KNURA

•vMiioaw Kordan. Jerzy Strzeżek
••••••:• - -'iDchemii Zwierząt, Akademia Rolniczo-Techniczna im. M.Oczapowskiego w Olsztynie, 10-718 Olsztyn - Kortowo

Płytkowy czynnik aktywujący (PAF- platelet activating factor) należy do grupy acetylowanych fosfolipidów (1-0-alkyl-2-acetyl-3-
ifosfocholina) występujących, między innymi, w błonach biologicznych. Obecność PAF stwierdzono w fosfolipidach plazmolemy plemników

• nie mniej jego rola nie jest jeszcze dokładnie poznana.
Celem badań była próba określenia wpływu syntetycznego PAF oraz jego deacetylowanej formy Iizo-PAF(1 -O-alkyl-2-lizo-3-g!icerofosfocholina)

//wość i niektóre struktury biochemiczne plemników.
Badania ruchliwości plemników podczas 5 godzinnej inkubacji z PAF i lizo-PAF przeprowadzono przy użyciu komputerowego systemu

analizy ruchliwości firmy MIKA Medical. W zakresie parametrów biochemicznych określono aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AapAT),
uwolnionej z plemników do środowiska zewnątrzkomórkowego po kontakcie z PAF i lizo-PAF oraz wpływ PAF na procesy peroksydacyjne lipidów
plazmolemy, indukowane jonami Fe2ł i askorbinianem. Do analiz używano plemników przemywanych w buforze Ham's F-10 o koncentracji
20 x 106/cm3.

Stwierdzono, niezależny od czasu inkubacji, stymulujący wpływ PAF na ruchliwość i liniowy charakter ruchu plemników. Nie mniej przy
stężeniach wyższych PAF w mieszaninie inkubacyjnej (powyżej 1 x 106M) obserwowano stopniową inaktywację ruchu plemników. Deacetylowana
forma PAF (lizo-PAF) w sposób zdecydowany hamowała ruchliwość plemników już przy stężeniach powyżej 5 x 105M. Obie analizowane substancje
fosfoiipidowe powodowały nasilenie uwalniania cytoplazmatycznej formy AspAT, zlokalizowanej w strukturze wstawkowej. Dowodzić to może wpływu
PAF i jego formy deacetylowanej na zmiany płynności plazmolemy w regionie wstawkowym plemników. Nie obserwowano natomiast wpływu PAF na
indukowaną askorbinianem i jonami żelaza (II) peroksydacji lipidów plazmolemy plemników. Wysokie stężenia fosfolipidu (powyżej 10^M) wykazywały
antyoksydacyjne działanie.

Uzyskane rezultaty badań wydają się wskazywać na funkcję modulacyjną PAF w stosunku do aparatu ruchu plemników, z jednoczesną
zmianą integralności plazmolemy w regionie wstawkowym.

N-24
WPŁYW METANOLU, FORMALDEHYDU I MRÓWCZANU NA AKTYWNOŚĆ PROTEAZ ORAZ BŁON LIZOSOMALNYCH

Elżbieta Skrzydlewska1, Agnieszka Roszkowska2, Ryszard Farbiszewski2

Zakład Analizy Instrumentalnej1 i Chemii Analitycznej2 Akademii Medycznej w Białymstoku

W zatruciu metanolem obserwowano zmiany w aktywności proteaz lizosomalnych i stabilności błon lizosomów (Skrzydlewska i wsp., Acta
Biochim.Polon.,1997,44, 339-342). Ponieważ jednak metanol ulega ciągłemu utlenianiu do formaldehydu i mrówczanu nie można ocenić w jakim
stopniu za powyższe zmiany odpowiedzialny jest sam metanol a w jakim jego metabolity. Odpowiedź na to pytanie można uzyskać jedynie w badaniach
na układach izolowanych.

W związku z tym celem pracy była ocena wpływu in vitro metanolu, formaldehydu i mrówczanu na aktywność proteaz lizosomalnych -
katepsyny A,B,C i D oraz na stabilność błon lizosomów.

Do eksperymentu użyto wątroby szczurów. Źródłem proteaz był 10% homogenacie w 0.15M NaCI. W celu oceny wpływu różnych stężeń
metanolu, formaldehydu i mrówczanu na aktywność katepsyn homogenat inkubowano 2 i 4 godziny z badanymi związkami o stężeniach od 6x103 do
7.68M. Aktywność katepsyn oznaczano przy użyciu następujących substratów: A - CBZ-Glu-Tyr (pH 5,0), B - Bz-DL-Arg-pNA (pH 6,0), C - Gly-Phe-
pNA (pH 6,0), D - hemoglobiny (pH 4,0). Do badania stabilności błon lizosomów otrzymano frakcję lizosomalną metodą kolejnych wirowań różnicowych
wg Beattie. Stabilność błony lizosomalnej oceniano badając wpływ metanolu, formaldehydu i mrówczanu o stężeniach od 6x103 do 7.68M na
uwalnianie katepsyny D z lizosomów po 30 i 60 minutowej inkubacji zawiesiny lizosomów z tymi związkami.

Wykazano, że metanol i mrówczan jedynie w bardzo wysokich stężeniach i tylko nieznacznie hamują aktywność katepsyny A, B, C i D
homogenatu wątroby. Natomiast formaldehyd w znacznie niższych stężeniach hamuje aktywność tych proteaz. Najsilniej hamuje on aktywność
katepsyny B i C, gdyż już w stężeniu 5 mM powoduje 50% zahamowanie aktywności tych enzymów. Aktywność katepsyny A jest hamowana o ok.
50% przez formaldehyd o stężeniu 320 mM, natomiast aktywność katepsyny D przy tym stężeniu badanego związku jest hamowana jedynie o 30%.
Wszystkie badane związki powodują uwalnianie katepsyny D z lizosomów. Metanol i mrówczan powodują zwiększenie uwalniania katepsyny D już od
stężenia 10 mM. Przy użyciu jedynie niewielkich stężeń formaldehydu i krótkiego czasu inkubacji widoczny jest efekt uwalniania katepsyny D z
lizosomów. Większe stężenia tego związku i dłuższa inkubacja powodują inaktywację enzymu.

Powyższe wyniki wskazują, że aktywność proteaz lizosomalnych hamuje głównie formaldehyd, natomiast stabilność błon zmniejsza zarówno
metanol jak i jego oba metabolity.
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N-25
NIEROZPUSZCZALNE KOMPLEKSY PEPSYNY I LIPOPROTEIN O NISKIEJ GĘSTOŚCI (LDL)

Leszek Dąbrowski. Anna Maleszewska, Pawet Sienkiewicz
Zakład Analizy Instrumentalnej, Akademia Medyczna w Białymstoku

Pepsynogen (pl 3,7) i pepsyna (pl 1,0) jako białka polianionowe tworzą nierozpuszczalne kompleksy jonowe z protaminą i białkami zasadowymi
(Roszkowska-Jakimiec W. i wsp., Bromat. Chem. Toksykol., 30,1997,45-48). Około 1% pepsynogenu (87 mg tego białka na dobę) syntetyzowanego
w komórkach głównych błony śluzowej żołądka przedostaje się do krwi. Osiąga on w osoczu stężenie od 1,5 do 5,0 nmol/l. Pepsynogen, a zwłaszcza
pepsyna może tworzyć połączenia kompleksowe z białkami osocza i białkami ściany naczyń krwionośnych. Spośród białek osocza największą zdolność
do kompleksowania z innymi związkami chemicznymi wykazują lipoproteiny o niskiej gęstości (Ostrowski L. I wsp., Post.Hig.Med.Dośw., 39, 1985,
165-194).

Celem niniejszego doniesienia jest ustalenie warunków tworzenia nierozpuszczalnych połączeń kompleksowych pepsyny z lipoproteinami o
niskiej gęstości (LDL) występującymi w surowicy krwi. Ustalenie wpływ pH oraz stężenia reagentów, jonów wapnia, soli obojętnych i mocznika na
powstawanie i trwałość tych kompleksów.

Stwierdzono, że największe ilości kompleksów pepsyny z LDL powstaje w pH 4,5, przy stężeniu pepsyny 50 nmol/l i stężeniu chlorku wapnia
100 nmol/l. Kompleksy te rozdysocjowuje nadmiar jonów wapnia, sole obojętne i wysokie stężenie mocznika. W surowicy krwi zawierającej podwyższoną
zawartość LDL tworzy się więcej kompleksów z pepsyną niż w surowicy zawierającej prawidłową zawartość tych lipoprotein.

Do obniżenia pH sprzyjającego tworzeniu nierozpuszczalnych kompleksów pepsynogen (pepsyna) z LDL dochodzi w stanach niedotlenienia,
co. może dotyczyć także ściany naczyń krwionośnych. Można postulować, że kompleksy te mogą się przyczynić do powstawania i powiększania
ognisk miażdżycy w naczyniach tętniczych.

N-26
AKTYWNOŚĆ BIOTYNIDAZY U PEWNYCH HETEROZYGOT GŁĘBOKIEGO DEFICYTU BIOTYNIDAZY

Agnieszka Ługowska', Danuta Sawnor-Korszyńska*, Jolanta Cegielska3, Tomasz Kmieć4, Dariusz Kuczyński", Beata Gruszczyńska3, Ewa Pronicka3

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Z-d Genetyki1, IP-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie:Z-d Diagnostyki Laboratoryjnej2, Klinika
Chorób Metabolicznych3, Klinika Neurologii4

Biotynidaza (EC 3.5.1.12) jest enzymem związanym z przemianą biotyny, która tworzy grupę prostetyczną czterech biotyno-zależnych
karboksylaz. Biotynidaza katalizuje odszczepienie biotyny od biocytyny lub biotynylowanych peptydów. U pacjentów z głębokim deficytem biotynidazy
(BD) aktywność enzymu nie przekracza 10% średniej wartości normy. U chorych z głębokim deficytem biotynidazy obserwuje się m.in. ataki padaczki,
ataksję, hipotonię, wysypki skórne, łysienie, opóźnienie rozwoju spowodowane kwasicą metaboliczną. Większość objawów klinicznych i zaburzeń
biochemicznych można usunąć farmakologicznymi dawkami biotyny, jeśli leczenie zostanie wcześnie podjęte. Możliwość wykrywania nosicieli głębokiego
deficytu biotynidazy wśród krewnych chorego ma podstawowe znaczenie w poradnictwie genetycznym. Celem pracy było ustalenie zakresu aktywności
biotynidazy u pewnych heterozygot głębokiego deficytu biotynidazy.

Materiał do badań stanowiły próbki surowicy pobrane od 14 BD-pewnych heterozygot, 7 BD-pacjentów, 6 rodzeństwa pacjentów, 51 osób
z grupy kontrolnej. Aktywność biotynidazy oznaczano wg zmodyfikowanej metody Wolfa i Hart (Wolf i wsp., 1983; Hart i wsp., 1992) z B-PABA jako
substratem.

W porównaniu z grupą osób kontrolnych (6.24-11.75 nmol/min/ml), BD-pacjenci wykazywali niską aktywność resztkową biotynidazy (0.05-
0.15 nmol/min/ml). U 13, spośród 14 BD-heterozygot, aktywność biotynidazy wynosiła 41-65% średniej wartości normy. Granice zakresu aktywności
biotynidazy charakterystycznego dla BD-heterozygot nie pokrywały się z granicami zakresów dla BD-pacjentów i grupy kontrolnej. U jednej BD-
heterozygoty aktywność enzymu wynosiła 1.98 nmol/min/ml tzn.22% średniej wartości normy. Osoba ta może być homozygotą częściowego deficytu
biotynidazy lub złożoną heterozygotą głębokiego i częściowego deficytu biotynidazy.

Wydłużenie czasu inkubacji prób badanych do 18 godz. pozwoliło uzyskać dobry rozdział między BD-heterozygotami, a grupą osób kontrolnych.
Na podstawie zakresów aktywności biotynidazy charakterystycznych dla badanych grup, wśród 6 rodzeństwa chorych dzieci wykryto 2 osoby
zdrowe, 2 heterozygoty głębokiego deficytu biotynidazy, 1 osobę chorą oraz 1 osobę będącą homozygotą częściowego deficytu biotynidazy lub
złożoną heterozygotą częściowego i głębokiego deficytu biotynidazy.
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N-27
SPECYFICZNOŚĆ I KINETYKA POBIERANIA [14C]GLUK0ZY PRZEZ KOMÓRKI STAPHYLOCOCCUAUREUSIimS.

Urszula Kosikowska. Zofia Tynecka
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 85

Glukoza jest podstawowym substratem energetycznym wykorzystywanym przez drobnoustroje. Bakterie pobierają glukozę za pomocą dwóch
systemów wymagających energii: (i) systemu glukozo-transferazowego zależnego od fosfoenolopirogronianu (PEP-PTS) oraz (ii) systemu zależnego
od energii elektrochemicznego gradientu protonów (AJJ^) . W literaturze są jedynie fragmentaryczne dane na temat pobierania glukozy przez gronkowce.
Celem pracy było zbadanie specyficzności i kinetyki pobierania [14C]glukozy w komórkach S. aureus 1781 OS namnażanych tlenowo w 3% bulionie
odżywczym, w którym źródłem energii są aminokwasy (gtównie glutaminian).

Badania prowadzono w komórkach spoczynkowych szczepu S. aureus 1781 OS zebranych w fazie logarytmicznego wzrostu i zawieszonych
w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 7 + 5 mM MgCI2. Specyficzność i kinetykę pobierania [14C]glukozy badano metodą sączenia zawiesiny przez filtry
membranowe.

Wykazano, że pobieranie ["C]glukozy przez niegłodzone komórki S. aureus 17810S jest procesem wymagającym energii &nHt. Wskazuje na
to silne blokowanie transportu tego substratu przez CCCP (carbonylocyjanek m-chlorofenylohydrazonu), związek protononoforowy rozładowujący tę
formę energii.

Na podstawie wstępnych badań kinetycznych wykazano, że komórki spoczynkowe S. aureus 1781 OS hodowane w podłożu bulionowym w
warunkach tlenowych posiadają dwa systemy pobierania glukozy: o wysokim (Km = 40 nM) i o niskim (Km = 172,4 \M) powinowactwie.

W dalszej części pracy zbadano specyficzność pobierania 1 mM ["CJglukozy Wartość kontrolna pobierania [14C]glukozy dla komórek S.
aureus 17810S wynosiła ok. 34 nmole min' mg s.m/1. Nieizotopowa glukoza; zastosowana w stężeniu 1 mM obniżała pobieranie znakowanej
glukozy w ok. 30%, a w stężeniu 10 mM - o ok. 84%. Inne cukry (fruktoza, sacharoza, maltoza, laktoza, mannoza, galaktoza), jak również kwasy
organiczne (fumaran, bursztynian, jabłczan, -ketoglutaran, mleczan, pirogronian) lub aminokwasy (glutaminian, asparaginian), dodawane zarówno w
stężeniu 1 jak i 10 mM, nie hamowały w ogóle lub tylko częściowo (10-25%) pobieranie 1 mM ['"CJglukozy.

Uzyskane dane wskazują, że glukoza transportowana jest przez błonę cytoplazmatyczną S. aureus 1781 OS w sposób energiozależny z
udziałem dwóch systemów - o wysokim i o niskim powinowactwie. Wykazano, że system pobierania glukozy charakteryzuje się wysoką specyficznością,
na co wskazuje silne blokowanie pobierania [14C]glukozy przez nieznakowaną glukozę oraz brak lub niewielkie hamowanie przez inne zastosowane
związki.

N-28
WSTĘPNA CHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA LIPOPOLISACHARYDU MESORHIZOBIUM CICERI

Adam Choma, Jadwiga Dolecka, Iwona Komaniecka, Dorota Grabek
Zakład Mikrobiologii Ogólnej, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, 20-033 Lublin, Akademicka 19

W wyniku analizy cech morfologicznych i biochemicznych, składu komórkowych kwasów tłuszczowych, wyników multilokusowej elektroforezy
enzymów, analizy polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych 16S rRNA, homologii DNA-DNA, a także sekwencji nukleotydów podjednostek
16S rRNA wyodrębniono z rodzaju Rhizobium pięć gatunków; R.loti, R. huakuii, R.ciceri, R. mediterraneum oraz R. tianhanense, dla których utworzeno
nowy rodzaj Mesorhizobium.

Znaczne podobieństwo filogenetyczne między M. loti i M. huakuii znajduje potwierdzenie w składzie chemicznym i w strukturze
lipopolisacharydów (LPS) tych gatunków bakterii [1,2,3,4].Chemiczna analiza LPS M. ciceri uzupełnia brakujące dane w chemotaksonomicznej
charakterystyce rodzaju Mesorhizobium.

LPS M.ciceń szczep 1750 izolowano wg klasycznej metody opracowanej przez Westphala i Janna a następnie poddano szeregowi analiz,
które zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi przez R.Russa i wsp. [4].

Badany preparat LPS zawierał głównie 6-deoksytalozę, mannozę, galaktozę, glukozę oraz dwie heptozy. W znacznie mniejszych ilościach
występowały; kwas galakturonowy (-5%), glukuronowy (-1%) i kwas 3-deoksyoktulonowy (Kdo,~1%). Aminocukry reprezentowane były przez;
glukozamnię, 2,3-dideoksy-2,3-diaminoglukozę (DAG) oraz niewielkie ilości kwinozaminy, mannozaminy i galaktozaminy. Wszystkie 3-hydroksykwasy
(3OH-.12:0, 3OH-i-13:O, 30H-18:0, 3OH-20:0, 3OH-21:0, 30H-22:1, 3OH-22:0) i wszystkie 4-ketokwasy (4-oxo-20:0, 4-oxo-20:0, 4-oxo-22:O) były
połączone ze szkieletem cukrowym lipidu A wiązaniami amidowymi. Pozostałe, głównie niepolarne, kwasy (16:0, i17:0,18:0,18:1,19:1,22:0, 23:0,
24:1, 24:0, 25:1, 26:1, 26:0, 27:1) oraz kwas 27-ketooktakozanowy i kwas 27-hydroksyoktakozanowy tworzą grupę kwasów połączonych wiązaniami
estrowymi.

Lipopolisacharydy M. loti, M. huakuii i M.ciceri cechuje duża zawartość 6-deoksycukrów. We wszystkich przebadanych preparatach LPS
stwierdzono rzadko występującą w biopolimerach 6-deoksytalozę. Obecność tego'rodzaju cukrów w części polisacharydowej LPS wpływa ma
właściwości hydrofilowe tego fragmentu lipopolisacharydu. Obecność 4-ketokwasów oraz kwasu 27-ketooktakozanowego stwierdzono dotychczas
tylko LPS-ach mezorizobiów. Powyższe kwasy mogą stanowić użyteczny marker chemotaksonomiczny dla rodzaju Mesorhizobium.

[1].R.Russa, A.Choma, H.Pietras, J.Kałabun, T.Urbanik-Sypniewska (1996) Structural characterization of two lipopolysaccharide species produced
by Rhizobium loti strains. 2nd European Nitrogen Fixation Conference, Poznań, Poland.

[2], A.Choma, R.Russa, A.Turska, J.Kałabun, T.Urbanik-Sypniewska (1996) The characteristic fatty acid composition of Rhizobium huakuii
lipopolysaccharides. 2nd European Nitrogen Fixation Conference, Poznań, Poland.

[3]. R.Russa, T.Urbanik-Sypniewska, A.Shashkov, H.Kochanowski, H.Mayer (1995) The structure of the homopolymeric O-specific chain from the
phenol soluble LPS of the Rhizobium loti type strain NZP2213, Carbohydr. Polimers 27, 299-303.

[4]. R.Russa, T.Urbanik-Sypniewska, K.Lindstróm, H.Mayer (1995) Chemical characterization of two lipopolysaccharide species isolated from
Rhizobium /of/ NZP2213. Arch. Microbiol 163, 345-351.
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N-29
OLIGOCUKRY UWOLNIONE Z EGZOPOUSACHARYDÓW RHIZOBIUM PRZEZ LIAZY BAKTERIOFAGOWE

Hubert Pietras
Zakład Mikrobiologii Ogólnej UMCS , ul. Akademicka 19 , 20-033 Lublin

Wytwarzanie kwaśnych powierzchniowych polisacharydów jest cechą charakterystyczną rizobiów zakażających rośliny motylkowate. Użyty
do badań szczep ft legumnosarum bv. trifolii 24, tworzący efektywne brodawki na korzeniach koniczyny, jest wrażliwy na bakteriofagi: 41,411,412
oraz 3H. Fagi te depolimeryzują egzopolisacharyd (EPS), co objawia się brakiem warstwy śluzowej wokót tysinek. Produkty depolimeryzacji EPS
izolowano z lizatów fagowych ft legumnosarum bv. trifolii 24 oddzielając frakcję niskocząsteczkową od wysokocząsteczkowego EPS na drodze
dializy. Produkty te oczyszczano za pomocą jonowymiennej chromatografii na DEAE celulozie oraz sączenia na sicie molekularnym Biogel P-4 .

Wszystkie frakcje oligocukrowe będące produktami degradacji EPS depolimerazami fagowymi , analizowane metodą spektroskopii 1H-
NMR wykazywały obecność reszt heks-4-en-uronowych , heksozowych i pirogronianowych. Mieszaniny octanów aldonitryli otrzymanych z
poszczególnych redukowanych oligocukrów analizowana metodą GC/MS wykazały duże różnice w zawartości kwasu glukuronowego w odniesieniu
do terminalnej glukozy.

Otrzymane wyniki sugerują, że oligocukry uwolnione przez depolimerazy, jako monomery lub dimery powtarzającej się jednostki oligocukru
powstają wskutek eliminacji podstawnika przy C-4 w jednej z dwu reszt kwasu glukuronowego.

N-30
TRANSPORT POCHODNYCH 4-KARB0KSYAMID0WYCH AKRYDYNY PRZEZ BŁONĘ KOMÓREK L1210

Ewa Ciesielska1. Kazimierz Studzian1, Grzegorz Bazylak1, Elżbieta Pastwa1, William A. Denny2 i Leszek Szmigiero1

ZaWad Chemii Ogólnej Akademii Medycznej w Lodzi1

Cancer Research Laboratory, The University of Auckland, Nowa Zelandia2

4-Karboksyamidowe akrydyny są nową klasą interkalatorów wykazujących aktywność przeciwnowotworową [1]. Sugerowano wcześniej, że
efekt cytotoksyczny tych związków wynika z zablokowania topoizomerazy II na etapie kompleksu rozcinalnego [2]. Uważano także, że struktura
podstawnika w pozycji 4 pierścienia akrydynowego odgrywa istotną rolę w wiązaniu topoizomerazy II [3].

Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie, czy istnieje związek między strukturą rodnika 4-karboksyamidowego akrydyn, a szybkością
ich transportu przez błonę komórkową. Ilość akrydyn pobranych przez komórki L1210 z medium wzrostowego po ich ekspozycji na leki (60 minut,
37'C) mierzono fluorymetrycznie. Porównano wydajność transportu i aktywność cytotoksyczną sześciu pochodnych 4-karboksyamidoakrydyny.

Stwierdzono, że wzrost długości rodnika alkilowego podstawionego do grupy 4-karboksyamidowej powoduje spadek wydajności transportu
i obniżenie aktywności cytotoksycznej. Dla dwóch spośród badanych związków (najbardziej i najmniej cytotoksycznego) zbadano, czy stabilizują
rozcinalny kompleks topoizomerazy II z DNA na poziomie komórkowym. Do tego celu wykorzystano metodę opartą o antagonistyczne efekty między
blokerami topoizomerazy II, a katalitycznym inhibitorem tego enzymu (ICRF-187, pochodna bis-dioksypiperazyny). Wyniki tych eksperymentów
wskazują, że wbrew wcześniejszym poglądom [2], blokowanie topoizomerazy II przez pochodne 4-karboksy-amidowe nie zachodzi lub jest bardzo
nieznaczne.

Wstępne oznaczenia lipofilowości 4-karboksyamidoakrydyn sugerują, że nie ma wyraźnej korelacji pomiędzy wydajnością transportu tych
związków przez błonę komórkową, a ich lipofilowością.

Literatura
1. Baguley BC i wsp. Cancer Chemother Pharmacol 36: 244-248,1995.
2. Woynarowski JM i wsp. Anti-Cancer Drug Design 9:9-24,1994.
3. Wakelin LPG i Denny WA. W: Molecular Basis of Specificity in Nucleic Acid-Drug Interactions (Eds. Pullman B and JortnerJ), pp. 191-206. Kluwer
Academic Publishers, Dortrecht, 1990.
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N-31
WPŁYW NOWYCH POCHODNYCH URACYLU PODSTAWIONYCH ESTRAMI KWASU FOSFONOWEGO
NA PROLIFERACJĘ KOMÓREK L1210 IN VITRO

Kazimierz Studzian1, Justyn Ochocki2, Leszek Szmigiero1

1 Zakład Chemii Ogólnej, 2Zakład Chemii Nieorganicznej Akademii Medycznej w Łodzi

Zainteresowanie pochodnymi uracylu wynika z faktu wykazywania przez niektóre z tych związków znacznej aktywności przeciwnowotworowej.
Najbardziej znany przedstawiciel tej klasy analogów zasad azotowych 5-fluorouracyl, należy do wąskiego grona rutynowo stosowanych leków
przeciwnowotworowych.

W ramach programu zmierzającego do opracowania pochodnych uracylu charakteryzujących się podwyższonym indeksem terapeutycznym
zsyntezowano [1] dwie serie pochodnych uracylu zawierające w pozycji 5 lub 6 pierścienia purynowego podstawniki fosfonoalkilowe. Celem pracy
było zmierzenie aktywności cytotoksycznej nowych pochodnych wykazywanej wobec hodowanych in vitro komórek L1210.

Aktywność cytotoksyczną mierzono za pomocą testu kolorymetrycznego (MTT) po 72 godzinach inkubacji komórek z badanymi preparatami.
Miarą aktywności była wartość ED50 (stężenie preparatu obniżające szybkość proliferacji hodowanych in vitro komórek o 50%). Wyniki przedstawiono
poniżej.

Związek
Kwas 5- uracylometylofosfonowy
5-uracylometylofosfonian dimetylowy
5-uracylometyloetylofosfonian dietylowy
5-uracylometylofosfonian dibutylowy
Kwas 6-uracylometylofosfonowy
6-uracylometylofosfonian dimetylowy
6-uracylometylofosfonian dietylowy
6-uracylometylofosfonian diizopropylowy
6-uracylometylofosfonian dibutylowy

ED50 (MM)
>5000
>5000
>5000
>5000

540
620
740

1370
3050

Stwierdzono, że pochodne podstawione w pozycji C5 nie posiadają aktywności cytotoksycznej, podczas gdy ich analogi 6-fosfonoalkilowe
hamują proliferację komórek L1210. Efekt cytotoksyczny maleje wraz ze wzrostem podstawnika i spadkiem rozpuszczalności w wodzie. Interesującym
wydaje się fakt, że fosfonowe pochodne uracylu są pierwszą klasą analogów zasad pirymidynowych, które wykazują aktywność, gdy są podstawione
w pozycji C6. Może to oznaczać, że mechanizm ich cytotoksycznego działania jest różny od wykazywanego przez 5-fluorouracyl.

1. J.Ochocki, A. Erxleben, B. Lippert: „Synthesis, and spectroscopy of phosphonate derivatives of uracil and thymine. X-ray crystal structure of
diethyl 6-uracilmethylphosphonate", J. Heterocyclic. Chem., 34,1179-1198,1997

N-32
DOŚWIADCZALNA OCENA BIOLOGICZNEGO DZIAŁANIA PYŁU, POCHODZĄCEGO Z ELEKTRODY ZASADOWEJ.

Ewa Szaflarska - Stójko ', Barbara Stawiarska - Pięta ', Jolanta Wójtowicz 1.
Katedra i Zakład Patologii Wydziału Farmaceutycznego Ś. A. M. w Sosnowcu '.

Spawanie elektryczne jest procesem łączenia metali, przy użyciu energii elektrycznej, którą doprowadza się do miejsca spawania w postaci
łuku elektrycznego o temp. 5000 °C - 6000°C . W powyższych warunkach tworzą się pyły, w których największy udział mają składniki pochodzące z
elektrody, a mniejszy - składniki z materiału spawanego.

Praca na stanowisku spawacza naraża więc na kontakt z pyłami o różnym składzie chemicznym, których wpływ patogenny jest zależny
przede wszystkim od rodzaju elektrody. Jest on wypadkową szkodliwego działania składników chemicznych zawartych w pyle, niekiedy bardzo trudną
do interpretacji. Dotychczasowe badania wykazały, że najmniej szkodliwe dla zwierząt doświadczalnych są elektrody rutylowe, zaś największą aktywność
biologiczną wykazują elektrody zasadowe.

Celem pracy było zbadanie odczynu biologicznego u szczurów narażonych na działanie pyłu pochodzącego z elektrody zasadowej EB - 1 . 5 .
Oceny szkodliwego działania pyłu dokonano na podstawie :

• testu dotchawiczego ( oznaczenie zawartości kolagenu w płucach oraz ocena patomorfologiczna płuc),
• testu dootrzewnowego ( ocena patomorfologiczna ),
• testu hemolitycznego,
• oznaczenia DL50.
Badania przeprowadzono na szczurach, samcach szczepu Wistar, o masie ciała 200 -250g.
W teście dotchawiczym zwierzęta podzielono na dwie grupy; grupa badana -30 szczurów, grupa kontrolna -10. Zmiany w płucach oceniano po 3
miesiącach trwania eksperymentu. Do testu dootrzewnowego użyto 20 szczurów, po 10 w grupie badanej i kontrolnej. Test hemolityczny wykonano
na krwinkach barana.

Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że pył spawalniczy pochodzący z elektrody zasadowej EB - 1 . 5 jest patogenny dla
zwierząt doświadczalnych, zatem może stanowić źródło narażenia zawodowego.

Oznaczenie zawartości kolagenu w płucach zwierząt badanych wykazało znamienny statystycznie jego przyrost w stosunku do grupy kontrolnej,
po trzech miesiącach doświadczenia. Świadczy to o działaniu zwłókniającym badanego pyłu. Ocena patomorfologiczna płuc potwierdziła działanie
fibrogenne pyłu ( początki włóknienia ). Test hemolityczny wykazał niewielką zdolność cytotoksyczną pyłu z elektrody zasadowej.

Oznaczona dla badanego pyłu dawka DL50 pozwala go zakwalifikować, zgodnie z klasyfikacją stosowaną w krajach Wspólnoty Europejskiej,
do klasy toksyczności: substancje szkodliwe.
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N-33
KOMÓRKI DROŻDŻY SACCHAROMYCES CEREVISIAE SYNTETYZUJĄ NISKOCZĄSTECZKOWY KOMPLEKS
0 AKTYWNOŚCI DYSMUTAZY PONADTLENKOWEJ

Adam E. Liczmański1, Hanns J. Hartmann2, Urlich Weser2

Zakład Biochemii i Toksykologii, Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie1, Anorganische Biochemie, Physiolog.-Chemisches
Institut, Eberhard - Karls Universitaet Tuebingen, Niemcy2.

Wyniki wcześniejszych badań prowadzonych na mutantach bezdysmutazowych (S.cerevisiae) sugerowały istnienie związku chemicznego
lub substancji o aktywności dysmutazy ponadtlenkowej. Potencjalnie zdolność dysmutowania anionorodnikćw ponadtlenkowych łączono z obecnością
białek o dużej masie cząsteczkowej wiążących niespecyficznie jony miedzi (HMP), metalotioneinami - CuMT.oraz niskocząsteczkowymi kompleksami
aminokwasów z Cu(ll) , a także sugerowano udział w tych procesach polifosforanów kompleksujących prawdopodobnie jony miedziowe. Wyniki
obecnie prezentowanych badań są efektem poszukiwania takiej aktywności pośród naturalnych związków niskocząsteczkowych, będących integralnymi
składnikami komórek S.cerevisiae.

Do badań użyto dwa szczepy drożdży , SP-4 ( dziki) oraz scd1 (CuZnSOD-). Hodowle po zainokulowaniu prowadzono przez 48 h w pełnych
płynnych pożywkach (YPG-2%) zawierających jony Cu(ll) w koncentracji 1x10/3 mol / 1 . Następnie gęstość optyczną hodowli doprowadzono do tej
samej wartości, po czym pobrano te same ich objętości, odwirowano i dwukrotnie przemyto wodą (MilliQ). Otrzymane osady komórek zawieszono
w buforze fosforanowym o pH 7,2 i stężeniu 100 mmol/l, a następnie rozbijano kulkami szklanymi. Otrzymane preparaty najpierw wirowano przy
3000 obr/min przez 5 min w celu osadzenia kulek i nierozbitych komórek, po czym supernatanty zdekantowano i ponownie odwirowano przy 20.000
xg ( Beckman) przez 20 min. Otrzymane ekstrakty drożdżowe rozdzielano w układzie FPLC na kolumie Superose ™ 12 (HR 10/30) z użyciem buforu
PBS o pH 7,4 zbierając frakcje o objętości 2 ml. Następnie w poszczególnych frakcjach przeprowadzono rutynowo testy na aktywność dysmutazy
ponadtlenkowej wykorzystując metodę redukcji NBT za pomocą ksantyny i oksydazy ksantynowej w obecności 0,1 mmol/l EDTA. W obszarze elucji
związków niskocząsteczkowych stwierdzono nieznaną dotychczas aktywność dysmutazową. W badanych frakcjach przeprowadzono analizę koncentracji
Cu ,Mn i test z KCN. Wykonano ponadto analizę aktywności dysmutazowej dla takich związków jak CuMT, Cu(GSH)2, kompleksu Cu (II) z fosforanami,
a także Cu(His)2. W efekcie tych testów okazało się, że nowa aktywność dysmutazową nie ma nic wspólnego z analizowanymi jako próby kontrolne
związkami.

Na podstawie otrzymanych wyników można sugerować, iż nowa aktywność dysmutazową zlokalizowana w trzech frakcjach po rozdziale na
kolumie Superose™ 12, związana jest prawdopodobnie z obecnością niskocząsteczkowego kompleksu z jonami Cu lub Cu i Win jednocześnie. Być
może są to dwa kompleksy ( miedziowy i manganowy) o zbliżonych masach cząsteczkowych, których nie rozdzielono w opisanych warunkach. KCN
dodany do mieszaniny reakcyjnej spowodował wyhamowanie aktywności SOD po 10 minutach inkubacji w 97 % , natomiast po 20 minutach 98 %.
Dane te po części potwierdzają wcześniejsze postulaty, niemniej jednak niskocząsteczkowe kompleksy miedziowe reagują nieco inaczej na KCN niż
natywna dysmutaza ( J.Mueller - dane nieopublikowane), zatem sprawa rodzaju kompleksu pozostaje nadal otwarta.

Zasygnalizowane problemy, jak i dalsze oczyszczanie kompleksu oraz jego charakterystyka fizyko-chemiczna będą przedmiotem dalszych
badań.

N-34
PIWO - ŹRÓDŁEM NATURALNEGO NISKOCZĄSTECZKOWEGO KOMPLEKSU O AKTYWNOŚCI DYSMUTAZY
PONADTLENKOWEJ

Jan Masiulanis, Adam E. Liczmanski
Zakład Biochemii i Toksykologii, Instytut Żywienia Zwierząt, Akademia Rolnicza w Lublinie.

Wyniki wstępnych badań przeprowadzonych na drożdżach dzikiego szczepu SP-4 oraz handlowych wskazywały na wyrzucanie
niskocząsteczkowego kompleksu o aktywności dysmutazy ponadtlenkowej do płynnych pożywek YPG-2% i zmodyfikowanej Mo . Postanowiono
sprawdzić więc, czy podobne zjawisko ma miejsce podczas produkcji piwa, oraz czy dostępne w handlu produkty piwowarskie są źródłem naturalnego
kompleksu o właściwościach antyutleniaczowych. W tym celu przeanalizowano trzy różne gatunki piwa (o różnej zawartości ekstraktu drożdżowego)
wyprodukowane przez wiodące browary krajowe. Wstępne etapy pozyskiwania materiału do analizy były identyczne dla wszystkich rodzajów piwa i
polegały na odwirowaniu obecnych jeszcze w piwie komórek drożdżowych, a następnie odparowaniu materiału do sucha na wyparce próżniowej
(Rotavapor) w 40°C. W dalszej części, w każdym z otrzymywanych preparatów zastosowano niewielkie modyfikacje, których celem było dobranie
takich warunków oczyszczania, aby wyeliminować maksymalną ilość substancji balastowych. Modyfikacje te polegały na frakcjonowaniu etanolem

1 rozdziale na kolumnach wypełnionych Sephadex'em G-25 i LH-20. Aktywność dysmutazową kompleksu mierzono metodą adrenalinową w
obecności 0,1 mmol/l EDTA. Częściowo oczyszczone preparaty po zliofilizowaniu powtórnie testowano na aktywność dysmutazową i poddawano
elektroforezie kapilarnej w liniowym gradiencie napięcia. Sposoby pozyskiwania kompleksu z poszczególnych rodzajów piwa umieszczono pod
raportem z rozdziału preparatu techniką elektroforezy kapilarnej. Jako próbę kontrolną wykorzystano oczyszczony w około 95 % preparat wyizolowany
z komórek drożdży S. cerevisiae.

Uzyskane wyniki potwierdzają fakt, że niezależnie od rodzaju analizowanego piwa otrzymane preparaty zawierają niskocząsteczkowy kompleks
o aktywności dysmutazy ponadtlenkowej. Oczyszczany kompleks doskonale rozpuszcza się w wodzie i 99,8 % etanolu. Jest termostabilny, bowiem
przechowywany w roztworze wodnym w temperaturze pokojowej, przez kilka dni nie traci aktywności. Podobnie wyższe temperatury nawet do 52° C,
stosowane w trakcie obróbki piwa, nie spowodowały utraty jego aktywności. Powyższe fakty dają przyczynek do rozważań na temat walorów zdrowotnych
piwa, zwłaszcza w aspektach terapeutycznych. Dalsze badania pozwolą na wskazanie ewentualnych zastosowań tego niskocząsteczkowego kompleksu,
a być może potwierdzą jego uniwersalny charakter jako naturalnego antyutleniacza.
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N-35
OKSYDATYWNA DEZAMINACJA CHLORAMINY TAURYNY

Sławomir Olszowski, Ewa Olszowska, Teresa Stelmaszyńska, Dorota Kusior
Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, 31-034 Kraków, ul. Kopernika 7

W ognisku zapalnym granulocyty obojętnochfonne (PMN) wytwarzją podchloryn (CI0-) będący produktem działania systemu mieloperoksydazy
(MPO/HjCyCr). Ten reaktywny produkt reaguje z dostępnymi grupami aminowymi zarówno białek jak i amin drobnocząs-teczkowych dając mono i
dichloraminy. Głównym produktem powstającym in vivo jest chloramina tauryny1, z uwagi na wyjątkowo duże stężenie tauryny w PMN (32 mM ).
Dotychczasowe badania koncentrowały się na reakcjach następczych nietrwałych chloramin białkowych, których dezaminacja prowadzi do powstawania
ugrupowań karbonylowych w cząsteczkach białek, natomiast reakcje następcze chloraminy tauryny nie były dotąd badane.

Prezentowana praca dotyczy śledzenia procesu oksydatywnej dezaminacji chloraminy tauryny zachodzącej w obecności nadtlenku wodoru
- związku również uwalnianego podczas eksplozji oddechowej granulocyta. Badano wydajność, kinetykę i produkty rozpadu chloraminy tauryny w
fizjologicznym zakresie pH 5.3-7.4. Próbki zawierające monochloraminę tauryny (pH 7.4) lub mieszaninę mono- i dichloraminy tauryny (pH 5.3)
reagowały z H202w temperaturze pokojowej. Ubytek chloraminy tauryny określano ubytkiem ekstynkcji przy 250 nm po rozłożeniu nadmiaru nadtlenku
wodoru katalazą. Powstające aldehydy w badanych mieszaninach reakcyjnych oznaczano w postaci 2,4 dinitrofenylohydrazonów, które rozdzielano
chromatograficznie na SiO2.

Stwierdzono, że badanym zakresie pH mono- i dichloramina tauryny ulegają powolnej (24 -100 godz) dezaminacji prowadzącej do powstawania
amoniaku oraz głównego produktu: aldehydu sulfooctowego. Jego powstawanie i strukturę potwierdziły widma 'HNMR izolowanego 2,4
dinitrofenylohydrazonu.

Przedstawione wyniki sugerują, że w warunkach fizjologicznych może powstawać w mM stężeniach silnie hydrofilowy aldehyd sulfooctowy
związek będący potencjalnym modyfikatorem białek.

1. Weiss S.J., Klein R., Slivka A. et a l : Chlorination of taurine by human neutrophils. Evidence for hypochlorous acid generation. J. Clin. Invest. 70
: 598-607, 1982

N-36
WYCHWYT IWBUDOWYWANIE (3H) GLUKOZY W ŚLINIANKACH, ŚLUZÓWCE I MIĘŚNIU JĘZYKA SZCZURÓW
NARAŻONYCH W TRAKCIE ROZWOJU ŚRÓDMACICZNEGO NA OŁÓW, KADM I GLIN

Katarzyna Sawczuk, Ryszard Szkilnik1. Ryszard Brus1, Janusz Konecki2

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, 1Katedra i Zakład Farmakologii oraz 2Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach.

Środowisko (gleba, woda, roślinność itp.) szczególnie w rejonach o wysokim stopniu uprzemysłowienia nasycone jest licznymi związkami
toksycznymi i metalami. Te ostatnie przedostając się do organizmów zwierząt I człowieka mogą powodować zaburzenia funkcji i zmiany morfologiczne
w poszczególnych narządach. Na działanie toksyn i metali są szczególnie podatne organizmy w trakcie rozwoju osobniczego. Dlatego celem niniejszej
pracy była ocena wpływu narażenia szczurów w trakcie rozwoju śródmacicznego ołowiem (Pb), kadmem (Cd) i glinem (Al) na proces przemiany
egzogennie podanej znakowanej trytem glukozy w wybranych tkankach potomstwa.

Ciężarne szczurzyce szczepu Wistar otrzymywały do picia (ad libitum) wodne roztwory związków Pb 250 ppm, Cd 50 ppm i Al 3000 ppm.
Zwierzęta kontrolne piły wodę. W momencie urodzenia roztwory metali odstawiano i zastępowano wodą. Dalsze doświadczenia wykonano na potomnych
6-tygodniowych samcach. Zwierzętom wszystkich grup podano 6-3H-D-glukozę 500 ^Ci/kg IP. Szczury dekapitowano 15 minut lub 4 godziny po
podaniu znakowanej glukozy. Liczbę impulsów (CPM/100 mg świeżej tkanki) rejestrowano w śliniankach, błonie śluzowej i mięśniu języka.

Wykazano, że Al powodował wzrost wychwytu znakowanej glukozy w śluzówce i mięśniu języka obserwowany jedynie 15 minut po jej
podaniu, natomiast Pb i Cd nie wpływały na wychwyt i wbudowywanie glukozy w badanych tkankach.

Finansowane przez Śląską Akademię Medyczną: NN-5-45/98.
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N-37
PORÓWNANIE WPŁYWU DWU AGONISTÓW OŚRODKOWYCH RECEPTORÓW DOPAMINOWYCH: KWINPIROLU17-0H-
DPAT, NA WBUDOWYWANIE (3H) GLUKOZY W MÓZGU I TKANKACH OBWODOWYCH SZCZURÓW OBOJGA PŁCI.

Joanna Oświęcimska. Ryszard Brus, Ryszard Szkilnik, Janusz Konecki1.
Katedra i Zakład Farmakologii oraz 'Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

' 7-Hydroksy-propylaminotetralina (7-OH-DPAT) wydaje się być bardziej specyficznym agonistą ośrodkowego receptora dopaminowego (DA)
D3 w porównaniu do kwinpirolu. Ten ostatni wykazuje powinowactwo do ośrodkowego receptora DA D3 oraz D2. Obydwa związki podane zwierzętom
indukują określone zmiany w zachowaniu a także wpływają na uwalnianie kwasu 3,4-dwuhydroksyfenylooctowego (DOPAC) w prążkowiu. Glukoza
jest podstawowym źródłem energetycznym dla ośrodkowego układu nerwowego a także wielu tkanek obwodowych i jej metabolizm jest regulowany
między innymi przez układ DA. Dlatego celem niniejszych badań było porównanie wpływu obu agonistów receptorów DA na wychwyt i wbudowywanie
(3H) glukozy w mózgu oraz niektórych narządach obwodowych szczurów (w których są obecne obwodowe receptory DA).
Dorosłym szczurom szczepu Wistar obojga płci podano ekwimolarne dawki kwinpirolu i 7-OH-DPAT (390.9 nmol/kg IP), po czym po 30 minutach 6-
3H-D-glukozę 500 uCi/kg IP. Liczbę impulsów (CPM/100 mg świeżej tkanki) zliczano w wybranych częściach mózgu (kora, prążkowie, podwzgórze,
most) i niektórych narządach obwodowych (mięsień sercowy, wątroba, nerki) pobranych od szczurów zdekapitowanych 15 minut lub 4 godziny po
podaniu znakowanej glukozy. W drugiej części nowonarodzonym szczurom obojga płci podawano codziennie od 1 do 11 dnia życia kwinpirol lub 7-
OH-DPAT w dawce 390.9 nmola/kg IP. U dorosłych 2-miesięcznych zwierząt wykonano badania wychwytu znakowanej glukozy jak poprzednio (30
minut po podaniu 1 ml/kg 0.9% NaCI).

Wyniki badań wykazały, że kwinpirol i 7-OH-DPAT modyfikują odmiennie wychwyt i wbudowywanie (3H) glukozy w mózgu, natomiast
podobnie w narządach obwodowych po ich jednorazowym lub wielokrotnym podaniu badanym zwierzętom.

Finansowane przez śląską Akademię Medyczną: NN-4-31/98.

N-38
WPŁYW POLIAMIN O RÓŻNYM ŁADUNKU NA METABOLIZM ENERGETYCZNY KOMÓRKI NOWOTWOROWEJ
EHRLICHA (EAT) IN VITRO

'Jan Ignacak, 'Maria Gumińska, 'Teresa Kędryna, 2Henryk Struszczyk
'Instytut Biochemii Lekarskiej CM UJ w Krakowie
2lnstytut Włókien Chemicznych w Łodzi

Chitozan (poli-[2dezoksy-2aminoglukozaj) jest nowym związkiem z grupy poliamin, produktem deacetylacji chityny otrzymywanym przez H.
Struszczyka w Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi, w formie mikrokrystalicznych preparatów i liofilizowanych soli różniących się ładunkiem, a
także nadstrukturą cząsteczkową.

W przeprowadzonych badaniach porównano wpływ pochodnych chityny o zbliżonych masach cząsteczkowych, ale różniących się stopniem
deacetylacji, na metabolizm komórek raka wysiękowego Ehrlicha (EAT).

Komórki EAT, podobnie jak inne nowotwory, wykazują charakterystyczne nieprawidłowości metabolizmu tj. wysoką aktywność glikolizy
tlenowej, zmniejszenie efektu Pasteura i nadmierną ekspresję izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej które korelują ze zwiększoną szybkością podziałów
komórek nowotworowych, a także syntezą białka i DNA. Izoenzym M2 kinazy pirogronianowej bezpośrednio biorący udział w tworzeniu ATP wykazuje
brak fundamentalnego mechanizmu hamowania zwrotnego przez ATP i wykazuje wrażliwość na zahamowanie nie tylko pod wpływem L-cysteiny ale
i chitozanu.

Mikrokrystaliczne preparaty chityny wywierały większy wpływ na metabolizm energetyczny komórek EAT. Wielkość efektu hamowania glikolizy
tlenowej, a w konsekwencji obniżania poziomu ATP w komórkach EAT, wzrastała wraz ze stopniem deacetylacji chitozanu. Silniejsze hamowanie
metabolizmu komórek EAT przez pochodne chityny o większym stopniu deacetylacji wskazuje, że cząsteczki poliamin o większym dodatnim ładunku
wykazują większe powinowactwo do ujemnie naładowanych receptorów błony komórkowej. Interakcja chitozanu z receptorami błony komórkowej
zapoczątkowuje regulację kaskad metabolicznych charakteryzujących się efektem hamowania metabolizmu komórki nowotworowej.
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N-39
WPŁYW EKSTRAKTÓW Z LARW III STADIUM ANISAKIS SIMPLEX NA AKTYWNOŚĆ PROTEAZ

Janina Dziekońska - Rynko1. Jerzy Rokicki2, Zbigniew Jabłonowski1

1. Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony środowiska WSP, ul Żołnierska 14,10-561 Olsztyn
2. Katedra Zoologii Bezkręgowców, Uniwersytet Gdański, ul. Piłsudskiego 46, 81 - 378 Gdynia

Jednym z mechanizmów chroniących pasożyty jelitowe przed enzymami trawiennymi żywiciela jest wytwarzanie przez nie inhibitorów tych
enzymów. Obecność inhibitorów proteaz została stwierdzona w różnych częściach ciała wielu pasożytów jelitowych między innymi u Ascaris suum i
Ascaridia galli. Celem niniejszej pracy było zbadanie czy larwy III stadium nicienia jelitowego Anisakis simplex posiadają taki inhibitor.

Larwy pozyskiwano ze śledzi, które są dla tego pasożyta żywicielem paratenicznym. Ekstrakty z 3g larw A. simplex, otrzymywano metodą
opisaną przez Rola i Pudles'a (1966). Inhibitującą aktywność ekstraktu oznaczano poprzez preinkubację 0,2ml tego roztworu z 0,5 ml roztworu
trypsyny wołowej bądź pepsyny świńskiej przez 10 minut w łaźni wodnej o temperaturze 37° C. Po tym czasie aktywność enzymów, która nie została
zahamowana przez inhibitor, oznaczano metodą Ansona (Kłyszejko - Stefanowicz, 1982). W próbie kontrolnej zamiast roztworu ekstraktu dodawano
bufor. Aktywność próby kontrolnej przyjęto jako 100%. Inhibitującą aktywność ekstraktu obliczano odejmując od 100% aktywności próby kontrolnej
otrzymaną aktywność dla prób zawierających inhibitor.

Przeprowadzone oznaczenia wykazały, że ekstrakt z larw Anisakis simplex hamował zarówno aktywność trypsyny wołowej jak i pepsyny
świńskiej. Procent ubytku aktywności w próbach inkubowanych z ekstraktem z larw wynosił dla trypsyny wołowej 16,41% zaś dla pepsyny świńskiej
17,80%.

P L 0 0 0 2 3 1 0

N-40
PREKURSORY BIOSYNTEZY COA ORAZ PODTRZYMYWANIE HOMEOSTAZY TIOLOWEJ W BŁONACH
PLAZMATYCZNYCH HEPATOCYTÓW, PODDANYCH USZKODZENIU OKSYDACYJNEMU

A.G. Moiseenok, V.S. Slyshenkov, N.P. Kanunnikowa, I I . Khomich
Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

W błonach komórki na równi z resztami nienasyconych kwasów tłuszczowych fosfolipidów najwięcej poddane uszkodzeniu wolnymi rodnikami
są białka, zawierające grupy SH, utlenianie której doprowadza do zmiany konformacji białka lub blokowaniu aktywności enzymów. Zachodzące w
związku z tym zakłucenia we współdziałaniu biafkowo-lipidowym czy lipidowo-lipidowym doprowadzają do uszkodzenia błon.

U ssaków obserwuje się dosyć wysoki poziom grup sulfohydrylowych (P-SH) białek, zdolnych do transformacji w dysulfidy (P-SS-P), oraz
w koniugaty z utlenionym glutationem (P-SS-G). Wiadomo, iż stężenie ostatniego zwiększa się przy stresie oksydacyjnym.

Zbadano wskaźniki homeostazy tiolowej w izolowanych błonach piazmatycznych (Neville, 1960) oraz supernatancie wątroby (8000 g)
szczurów-samców, po upływie 48 godzin po jednorazowym zewnętrznym napromieniowaniu promieniowaniem gamma w dawce 0,75 Gy. U części
zwieżąt została zainicjowana biosynteza CoA poprzez wewnątrzotrzewne wprowadzenie na 1 i 2 doby przed napromieniowaniem pantenolu (52 mg/
kg) lub 4'fosfopantotenianu (181 mg/kg). Badania pokazały, iż w warunkach eksperymentu poziom SH-grup w błonach piazmatycznych zmniejszył
się z 42,2±2,1 (kontrola) do 30,5±0,6, SS-grup wzrastał z 63,9±3,2 do 80,9±3,1 nmol/mg białka, co doprowadzało do spadku stosunku -SH/-
SS- z 0,69±0,02 do 0,44±0,04. Suma tiol-dysulfidowych komponentów przy tym praktycznie nie zmieniała się. Wskazane obniżenia poziomów oraz
stosunku -SH i -SS- grup błon piazmatycznych hepatocytów w wyniku działania napromieniowania wracały do normy pod wpływem pantenolu lub
fosfopantotenianu. Podobne wyniki otrzymano przy badaniu poziomu GSH, GSSG , ich stosunku i ogólnej zawartości w wątrobie. W badanym
okresie eksperymentu aktywność reduktazy oraz peroksydazy glutationowej w supernatancie wątroby była obniżona (do 33 i 24 % odpowiednio do
kontroli). Aktywność obu enzymów została przywrócona do wartości kontrolnych po profilaktycznym stosowaniu pantenolu lub fosfopantotenianu.

A więc, prekursory biosyntezy CoA posiadają zdolności stabilizowania aktywności enzymów metabolizmu glutationu w warunkach uszkodzenia
oksydacyjnego i tym zabezpiecza homeostazę tiolową hepatocytów.
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N-41
WPŁYW DZIAŁANIA INHIBITORÓW FOSFATAZ FOSFOPROTEINOWYCH I INHIBITORÓW KINAZY A NA ENDOGENNĄ
FOSFORYLACJĘ WYBRANYCH BIAŁEK BŁON SYNAPTOSOMALNYCH KORY MÓZGOWEJ SZCZURA

Tomasz Podkul, Lilia Lachowicz
Zakład Biochemii IFiB A.M. w Lodzi, Lindleya 6, 90-131 Łódź.

Fosforylacja białek w tkance nerwowej jest najważniejszym mechanizmem kontrolującym większość procesów transmisji synaptycznej.
Ufosforylowanie w białkach reszt serynowych lub treoninowych przez kinazy białkowe wpływa na zmianę ich konformacji, a następnie moduluje
złożone funkcje biologiczne. Defosforylacja białek, stanowiąca mechanizm wyłączający procesy uruchamiane przez kinazy białkowe, przeprowadzana
jest przez specyficzne fosfatazy fosfoproteinowe, jednak ich rola w tkance nerwowej nie została w pełni poznana. Obecnie wyróżnia się trzy podtypy
fosfataz fosfoproteinowych: PP1, PP2 (A,B,C) oraz PP3. Spośród wszystkich fosfataz podtypy: PP1, PP2A i PP2B wydają się: tymi, które w tkance
nerwowej odgrywają kluczową rolę w procesach defosforylowania białek. Oprócz naturalnych inhibitorów fosfataz fosfoproteinowych dodatkowym
bardzo użytecznym narzędziami w identyfikacji poszczególnych fosfataz okazały się być kwas okadejowy (OA) i kalikulina A. Oba te związki w badaniach
in vitro posiadają łatwość przechodzenia przez błony biologiczne i już w stężeniach nM powodują całkowity brak aktywności zarówno PP1 jak i PP2.

W doświadczeniach oprócz kwasu okadejowego i kalikuliny zastosowano, również inhibitory kinazy A. Pozwoliło to na wyłączenie procesów
fosforylacji synapsyn - białek, które w największym stopniu poddawały się działnniu inhibitorów fosfataz fosfoproteinowych.

N-42
CELOWO UKIERUNKOWANA REGULACJA RÓWNOWAGI METABOLIZMU AMINOKWASAMI

Leonid Miefiodow
Instytut Biochemii Nacjonalne] Akademii Nauk Białorusi, Grodno

Aminokwasy i ich pochodne należą do najbardziej uniwersalnych endogennych regulatorów i modyfikatorów reakcji biochemicznych.
Obecnie właściwości biologiczne aminokwasów są wykorzystywane głównie ze względów ich deficitu lub realizacji farmakologicznych i bezpośred-
nich metabolicznych funkcji, natomiast efektywne wykorzystanie tych zwązków dla ukierunkowanej korekcji metabolizmu jest ograniczone niedosta-
teczną ilością danych o mechanizmach ich efektów regulacyjnych. Są tylko pojedyncze badania regulacyjnych efektów aminokwasów, ale nawet one
już dają możliwość uzasadnienia perspektywności strategji wykorzystania aminokwasów jako preparatów farmakologicznych, używanych w ukierun-
kowanym działaniu na funkcionalno-metaboliczne powiązania zmieniające się przy konkretnej patologii.

Nie podlegają wątpliwości regulacyjne właściwości L-glutaminy. Realizacja ich jest możliwa przy wykorzystaniu L-glutaminy w związkach
z innymi aminokwasami (peptydy) lub jej strukturalnymi analogami, łącznie z jej antymetaboiitami. Stwierdzono, że L-glutamina jest niezbędną dla
rozwoju procesu nowotworowego, a endogenne produkty jej konjugacji z fenyloctanem mają skuteczne antykancerogenne działanie. Jednocześnie
wiadomo, że L-glutamina jest jednym z bardzo ważnych składników w systemie centralnego układu nerwowego oraz, że L-glutamina wpływa dodat-
nio przy patologii obejmującej współudział upośledzenia czynności wątroby i mózgu.

Aminy biogenne są wytwarzane z aminokwasów aromatycznych, wśród których najmniej zbadanymi są metaboliczne efekty tryptofanu.
Obniżyć niepożądane hepatotoksyczne działanie i otrzymać „czystsze" serotoninergiczne działanie tryptofanu udaje się za pomocą stosowania tryp-
tofanu razem z innymi aminokwasami mającymi hepatoprotektorowe efekty, na przykład, z tauryną. W związku z powyższym, jest uzasadnione
zbadanie mechanizmów regulacyjnego działania zestawów aminokwasów: tauryny, tryptofanu, L-glutaminy oraz ich pochodnych. Takie kompozycje,
naszym zdaniem, pozwalają zrealizować efektywnie charakterystyczne dla wchodzących w kompozycje aminokwasów właściwości regulacyjne (pery-
feryjne i centralne) na kształtowanie puli aminokwasów oraz metabolizmu neuromediatorów.

Wykonanie przedstawionych zadań rozszerzy możliwości wyjaśnienia mechanizmów realizacji biologicznej aktywności aminokwasów i ich
kompozycyjnych połączeń dla odnalezienia nowych efektywnych preparatów farmakologicznych.
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N-43
AKTYWNOŚĆ TRANSGLIKOZYLACYJNA ALFA-GLUKOZYDAZ Z WYCIĄGÓW MIĘŚNIOWYCH ASCARIS SUUM
(NEMATODA)

Krystyna Żółtowska. Małgorzata Dmitryjuk, Anna Kruk
Katedra Biologii Ogólnej, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska WSP, ul. Żołnierska 14,10-561 Olsztyn

Materiałem do badań były dojrzałe płciowo samice glisty świńskiej (n = 30). Z ich ciała oddzielano najpierw 0,5 cm odcinki głowowy i
ogonowy, następnie pozostałość dzielono na wysokości otworu płciowego na odcinek przedni i tylny. U innych osobników (n = 15) dodatkowo cięto
ww odcinki wzdłuż linii bocznych, dzieląc je na stronę grzbietową i brzuszną. W mięśniach izolowanych z poszczególnych odcinków wora powłokowo
- mięśniowego oznaczano aktywność transglikozylacyjną i hydrolityczną metodą Hutnego i Kossobudzkiego, używając jako substratu p-nitrofenylo
maltozy (pNPGIc,,). Aktywność transglikozylacyjną wyrażano w mM utworzonego pNPGIc3 w przeliczeniu na 1 g tkanki. Nasilenie procesów hydrolizy
określano stosunkiem pNPGIc do pNPGIc3.

Najwyższą aktywność transglikozylacyjną obserwowano w terminalnych odcinkach ciała głowowym i ogonowym odpowiednio 54,56 ±
18,56 mM/g oraz 32,40 ± 16,49 mM/g. Aktywności te różniły się w sposób istotny (p.< 0,01) od pozostałych. Wyższą aktywność tego toru przemian
mierzono w mięśniach przedniego odcinka ciała glisty (15,56 ± 6,11 mM/g) niż tylnych (6,5 ± 2,56 mM/g).

Nie obserwowano natomiast znaczących różnic w średniej aktywności transglikozylacyjnej między mięśniami grzbietowej i brzusznej strony
ciała, ktróra wynosiła odpowiednio 10,29 mM/g i 11,87 mM/g. Różnica powyższa była istotna (p<0,05) tylko w przypadku mięśni tylnego odcinka
ciała, gdzie aktywność transglikozylacyjną po stronie brzusznej była 2 - krotnie wyższa niż w mięśniach grzbietowych.

Stosunek uwalnianego z pNPGIa, w czasie inkubacji pNPGIc do tworzonego pNPGIc3 wynosił dla odcinków głowowego 3,76; przedniego
21,85; tylnego 33,57 i ogonowego 12,29. Wskazuje on na wyraźną przewagę procesów hydrolizy maltozy nad transglikozylacją w mięśniach tylnego
i przedniego odcinka ciała. Udział procesów transglikozylacji w przemianach maltozy prowadzonych przez wyciągi mięśniowe A. suum był najwyższy
w mięśniach głowowych nicienia. Zaobserwowano ponad to w mięśniach strony brzusznej ciała wyższy udział procesów transglikozylacji niż w
grzbietowych, w szczególności dotyczy to przedniego odcinka ciała pasożyta. Powyższy rozkład aktywności jest kolejną przesłanką potwierdzającą
występowanie funkcjonalnego zróżnicowania mięśni somatycznych u tego nicienia.

PL0002311

N-44
POZIOM WYBRANYCH ELEMENTÓW MINERALNYCH ORAZ KWASU FITYNOWEGO W ZIARNIE PSZENŻYTA
NAŚWIETLANEGO PROMIENIAMI LASERA.

Iwona Serrtbratowicz'. Anna Czech1, Jerzy Truchliński1

1 Instytut Żywienia Zwierząt, Zakład Biochemii i Toksykologii Akademii Rolniczej w Lublinie

Przedsiewna laserowa biostymulacja nasion roślin uprawnych z uwagi na znaczące pozytywne efekty w planowaniu roślin wzbudza duże
zainteresowanie praktyków. Wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych w Akademii Rolniczej w Lublinie przez prof. Kopera i Dziambę potwierdzają
pozytywne efekty stosowania biostymulacji laserowej nasion podawane w literaturze polskiej i zagranicznej. Możliwe jest więc wykorzystanie określonych
dawek energii promieniowania świetlnego lasera w zakresie światła czerwonego (lasery helowo-neonowe) do przedsiewnej biostymulacji nasion
roślin uprawnych, mające za zadanie podniesienie potencjału energetycznego nasion, poprawienia zdolności kiełkowania i wzmocnienia młodych
roślin w pierwszym etapie ich rozwoju. Wpływa to na zawartość elementów mineralnych i czynników antyżywieniowych (ANFs). W tym celu porównano
zawartość wybranych elementów mineralnych i kwasu fitynowego (ANFs) w ziarnach pszenżyta naświetlanego i nienaświetlanego z odmian polskich
województwa lubelskiego.

W badaniach wykorzystano ziarna pszenżyta (Gabo, Migo) pochodzące z odmian polskich województwa lubelskiego. Badane elementy
mineralne oznaczano metodą ASA. Natomiast kwas fitynowy metodą normatywną poprzez określenie ilości fosforu związanego metodą Fiske-Subbarowa.

Naświetlanie ziaren pszenżyta wpłynęło na wzrost zawartości elementów mineralnych, zwłaszcza sodu, cynku i żelaza, natomiast w mniejszym
stopniu potasu. Z oznaczenia jednego z czynników antyżywieniowych jakim jest kwas fitynowy w ziarnie pszenżyta naświetlanego i nienaświetlanego
wynika, że czynnik naświetlania nie ma wpływu na zawartość tego składnika. Żadna z dalszych prób naświetlanych nie wykazała zmian w zawartości
kwasu fitynowego w ziarnie pszenżyta, również ekstruzja nasion lędźwianu w różnych warunkach temperaturowych nie wpływa na zmiany ilości
kwasu fitynowego. Z badań tych wynika, że kwas fitynowy jest składnikiem antyżywieniowym odpornym na działanie temperatury. W ziarnie otrzymanym
z pszenżyta wyhodowanego w województwie lubelskim, którego nasiona były uprzednio naświetlane, stwierdzono zmiany zawartości podstawowych
składników pokarmowych. Ilość białka w badanych ziarnach pszenżyta naświetlanego wzrosła w stosunku do pszenżyta nienaświetlanego o około
35%.

Zmiany te wiążą się prawdopodobnie ze wzmożoną wegetacją pszenżyta powstałego z ziarna naświetlanego.
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N-45
WPŁYW WAZOPRESYNY NA AKTYWNOŚĆ MONOOKSYGENAZ MIKROSOMALNYCH HEPATOCYTÓW U CIELĄT

Krzysztof Janus, Jolanta Antoszek
Zakład Chemii Fizjologicznej, Akademia Rolnicza, Szczecin

Wyniki przeprowadzonych w ostatnich 20 latach badań wskazują, iż wiele hormonów zmienia istotnie aktywność monooksygenaz
mikrosomalnych hepatocytów zależnych od cytochromu P-450 (MFO-P-450) - kluczowego dla tlenowego metabolizmu ksenobiotyków układu
enzymatycznego. Do tej pory nie określono jednak wpływu neurohormonów podwzgórza, zwłaszcza u zwierząt gospodarskich, na aktywność systemu
MFO-P-450. Celem przeprowadzonych badań była ocena (na podstawie wielkości parametrów farmakokinetycznych antypiryny) aktywności
monooksygenaz mikrosomalnych hepatocytów u cieląt otrzymujących egzogenną wazopresynę.

Doświadczenie przeprowadzono na 20 cielętach-byczkach rasy cb. w wieku 60-65 dni. Użyte do eksperymentu cielęta podzielono na 2
liczące po 10 osobników grupy (kontrolną - K i doświadczalną - D). Cielętom z grupy doświadczalnej podano jednorazowo wazopresynę (arginine-
vasopressin (AVP) - Sigma) w dawce 0.5 I.U./kg m.c. Test antypirynowy w grupie doświadczalnej przeprowadzono bezpośrednio po wstrzyknięciu
neurohormonu. Substancję testową podano w jednorazowej iniekcji dożylnej, w postaci 10% roztworu, w dawce 10 mg/kg m.c. Krew do badań
pobierano przed „0" oraz po 2,4,6,8,12 i 24 godzinach po podaniu wazopresyny Koncentrację antypiryny w osoczu określono metodą spektrofoto-
metryczną. Farmakokinetykę antypiryny określono w oparciu o model jednokompartmentowy otwarty, posługując się oznaczeniami w fazie wolnej
(p) eliminacji tej substancji. Uzyskane wyniki opracowano za pomocą testu t-Studenta.

Stężenie początkowe antypiryny u cieląt z grupy kontrolnej i doświadczalnej nie różniło się istotnie (C0K = 22.4ng/ml; C0D = 22.0 ^g/ml).
Podanie egzogennej wazopresyny spowodowało statystycznie nieistotny wzrost objętości dystrybucji (V„)i współczynnika dystrybucji antypiryny (A)
- odpowiednio o 0.7 I i 0.01 l/kg w porównaniu z grupą kontrolną. Zastosowany neurohormon wywołał istotne - w odniesieniu do grupy kontrolnej
- (P<0.01) skrócenie okresu półtrwania antypiryny (t05) -o 2.5 h - oraz istotne zwiększenie współczynnika eliminacji (k) tej substancji testowej (o
0.017 h'1) Klirens metaboliczny antypiryny (CIA) uległ u zwierząt które otrzymały egzogenną wazopresynę istotnemu (P<0.01) zwiększeniu (o 17.5
ml/min) w porównaniu z grupą kontrolną.

Uzyskane w przeprowadzonym doświadczeniu wyniki wskazują, pośrednio, iż egzogenna wazopresyna powoduje istotne zwiększenie ak-
tywności monooksygenaz mikrosomalnych hepatocytów zależnych od cytochromu P-450 u cieląt. Na istotny wzrost aktywności układu MFO-P-450
wskazują m.in. skrócenie okresu półtrwania antypiryny i zwiększenie jej klirensu metabolicznego, przy jednoczesnym braku istotnych zmian objętości
i współczynnika dystrybucji tej substancji testowej. Podobne zjawisko zaobserwowano u cieląt otrzymujących egzogenny octan dezoksykortykoste-
ronu (Janus i wsp.: Probl. Ter. Monit. 4,213,1993). Wyniki naszych wcześniejszych badań (Janus i wsp.: Arch. Vet. Poi. 31,25,1991) wykazały
natomiast, iż ACTH i hydrokortyzon nie zmieniają istotnie aktywności układu MFO-P-450 u 2-miesięcznych cieląt. Wskazuje to, iż wazopresyna jest
„efektywniejszym" induktorem monooksygenaz mikrosomalnych hepatocytów u cieląt w porównaniu z hormonem kortykotropowym i glikokortyko-
idami.

N-46
AKTYWNOŚĆ MONOOKSYGENAZ MIKROSOMALNYCH HEPATOCYTÓW ZALEŻNYCH OD CYTOCHROMU P-450
U CIELĄT W PIERWSZYM TYGODNIU ŻYCIA

Artur Antoszek, Krzysztof Janus, Jolanta Antoszek
Zakład Chemii Fizjologicznej, Akademia Rolnicza, Szczecin

Monooksygenazy mikrosomalne hepatocytów zależne od cytochromu P-450 (MFO-P-450) są jednym z kluczowych kompleksów enzyma-
tycznych wątroby. Reakcje utleniania zachodzące w układzie MFO-P-450 związane są zarówno z metabolizmem substancji endogennych (cholestero-
lu, hormonów steroidowych), jak i z procesami detoksykacyjnymi chroniącymi organizm przed szkodliwym działaniem ksenobiotyków. Celem prze-
prowadzonych badart była ocena (na podstawie wielkości parametrów farmakokinetycznych antypiryny) aktywności monooksygenaz mikrosomal-
nych hepatocytów u cieląt w pierwszym tygodniu życia.

Doświadczenie przeprowadzono na 10 cielętach-jałówkach rasy cb. Aktywność układu MFO-P-450 określono metodą pośrednią, wykorzy-
stując jako substancję modelową antypirynę (Loft: Pharmacol. Toxicol. 66,(supl. 6),1,1990). Test antypirynowy wykonano w 1,4 i 7 dniu życia
cieląt, zgodnie z opisaną uprzednio metodyką (Janus i wsp.: Med. Wet. 45,228,1989). Substancję testową podano w jednorazowej iniekcji dożylnej,
w postaci 10% roztworu, w dawce 10 mg/kg m.c. Koncentrację antypiryny w osoczu określono metodą spektrofotometryczną. Farmakokinetykę
antypiryny określono w oparciu o model jednokompartmentowy otwarty, posługując się oznaczeniami w fazie wolnej (p) eliminacji tej substancji.
Uzyskane wyniki opracowano za pomocą testu D-Duncana.

W przeprowadzonym doświadczeniu nie zaobserwowano istotnych zmian stężenia początkowego (Co) oraz objętości (Vd) i współczynnika
(A) dystrybucji antypiryny. Okres półtrwania antypiryny (t0 5) okazał się w 4 dniu życia cieląt istotnie krótszy w porównaniu do wartości obserwowa-
nych w 1 i 7 dniu życia badanych zwierząt. Wielkość metabolicznego klirensu antypiryny (CIA) okazała się najwyższa u cieląt 4-dniowych, przy czym
stwierdzone różnice okazały się statystycznie istotne.

Zaobserwowane w 4 dniu życia cieląt istotne skrócenie okresu półtrwania oraz zwiększenie klirensu metabolicznego antypiryny wskazuje,
pośrednio, na zwiększenie aktywności monooksygenaz mikrosomalnych hepatocytów zależnych od cytochromu P- 450. Zjawisko to może być
tłumaczone faktem, iż w pierwszych 3 dniach życia cielęta spożywały pokarm „wysokobiałkowy" - siarę. Wyniki licznych badań (w tym własnych
(Janus: Arch. Vet. Pol. 34,287,1994) wskazują, iż zwiększona zawartość białka w dawce pokarmowej wpływa stymulująco na aktywność enzymów
układu MFO-P-450, co manifestuje się m.in. zmianą szybkości metabolizmu wielu leków modelowych (w tym antypiryny). Rezultaty niniejszego
doświadczenia wskazują także, iż „siarowa stymulacja" aktywności monooksygenaz mikrosomalnych hepatocytów cieląt trwa krótko, gdyż u zwierząt
w wieku 7 dni okres półtrwania antypiryny i jej klirens metaboliczny nie różniły się istotnie od wielkości tych parametrów farmakokinetycznych
obserwowanych u cieląt 1 dniowych.
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N-47
FENOTYP ACETYLACJI U CIELĄT NA POMORZU ZACHODNIM

Jolanta Antoszek1, Krzysztof Janus1, Zbigniew Muszczyński2

Zakład Chemii Fizjologicznej1, Katedra Fizjologii Zwierząt2, Akademia Rolnicza, Szczecin

Acetylacja, przebiegająca głównie w mikrosomach hepatocytów przy udziale N-acetylotransferazy, jest jedną z ważnych reakcji warunkujących
metabolizm wielu leków. Badania procesu acetylacji (prowadzone do tej pory prawie wyłącznie u ludzi) pozwoliły na podział populacji na dwie grupy,
tzw. szybkich i wolnych „acetylatorów". Określenie fenotypu acetylacji ma duże znaczenie, zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu
widzenia. Celem przeprowadzonych badań była ocena fenotypu acetylacji (częstości występowania wolnych i szybkich acetylatorów) u cieląt na
Pomorzu Zachodnim.

Doświadczenie przeprowadzono na 100 cielętach rasy cb. Fenotyp acetylacji określono metodą sulfadimidynową wg. Evansa. Sulfadimidynę
(Jelfa) podano „per os", na czczo, w dawce 44mg/kg masy ciała. Stężenie wolnej i związanej sulfadimidyny oznaczono (metodą Brattona iMarshalla)
w osoczu krwi pobranej po upływie 2 i 6 godzin od podania substancji testowej. Odsetek zacetylowanej sulfadimidyny obliczono z różnicy stężeń. Za
wolnych acetylatorów uznano (w oparciu o dane z piśmiennictwa) cielęta, u których odsetek zacetylowanej sulfadimidyny był niższy od 40%. Cielęta
o odsetku zacetylowanej sulfadimidyny wyższym od 40% uznano za szybkich acetylatorów.

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż w badanej populacji cieląt występowało 39% szybkich i 6 1 % wolnych acetylatorów. W grupie
zwierząt charakteryzującej się szybkim fenotypem acetylacji u 10 cieląt stwierdzono odsetek zacetylowanej sulfadimidyny w osoczu w granicach 45-
50%; 12 cieląt - 51 -60%; 11 cieląt - 61-70% oraz 6 cieląt - 71 -80%. W grupie cieląt o wolnym fenotypie acetylacji u 9 cieląt zaobserwowano odsetek
zacetylowanej sulfadimidyny w granicach 30-35%; 25 cieląt - 25-29%; 20 cieląt - 20-24% oraz 7 cieląt - 15-19% Fakt, iż ponad 60% badanej
populacji cieląt charakteryzowało się wolnym fenotypem acetylacji może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia klinicznego. U wolnych acetylato-
rów znacznie częściej występują objawy niepożądane związane z kumulacją i nasileniem toksycznego działania wielu leków. Wolny fenotyp acetylacji
sprzyja też gromadzeniu się w organizmie związków o potencjalnym działaniu rakotwórczym, np. amin aromatycznych. Zaobserwowany w przepro-
wadzonym doświadczeniu % udział szybkich i wolnych acetylatorów wśród badanej populacji cieląt jest (w świetle danych z piśmiennictwa) zbliżony
do stwierdzanego u ludzi. Należy jednak podkreślić, iż przypadku ludzi obserwuje się istotne różnice w częstości występowania obu fenotypów
acetylacji (od 32% do 95% szybkich acetylatorów w zależności od rasy i grupy etnicznej). Autorzy doniesienia planują w przyszłości ocenę „między-
rasowych" różnic częstości występowania wolnych i szybkich „acetylatorów" u bydła.

N-48
BIOCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA PROTEOGLIKANÓW POWIĘZI PRAWIDŁOWEJ I BLIZNOWATO ZMIENIONEJ.

Ewa M. Kożma. Andrzej Głowacki, Krystyna Olczyk, Rafał Bobiński
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Śląska Akademia Medyczna, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Biochemiczne i biomechaniczne właściwości tkanek są głównie zdeterminowane składem macierzy zewnątrzkomórkowej. Przebudowa tej
ostatniej w procesie bliznowacenia wiąże się z ilościowymi i jakościowymi zmianami białek włóknistych oraz - prawdopodobnie i niekolagenowych
glikoprotein, a wśród nich - proteoglikanów. Celem przedstawionej pracy była charakterystyka proteoglikanów (PG) oraz ich komponentów cukrowych
- glikozoaminoglikanów (GAG), pochodzących z prawidłowej i bliznowato zmienionej powięzi.

Materiał do badań stanowiły pasma prawidłowej powięzi szerokiej uda, pobrane ze zwłok 19 osób obu płci, w wieku od 35 do 65 roku życia.
Przedmiotem badań była ponadto bliznowato zmieniona powięź szeroka uda, usuwana podczas powtórnej operacji kości udowej, u 20 osób obu płci,
w wieku od 29 do 62 roku życia. Każdą próbkę tkankową dzielono na dwie części: z pierwszej izolowano glikozoaminoglikany, z drugiej zaś proteoglikany.
GA6 - po wyodrębnieniu z materiału tkankowego w wyniku hydrolizy papainą - były następnie frakcjonowane za pomocą chlorku cetylopirydyniowego.
W celu oceny jakościowej i ilościowej uzyskane GAG poddawano elektroforezie na octanie celulozy, stosując do identyfikacji typów tych związków
czynniki swoiście depolimeryzujące określone GAG. Siarczany dermatanu, stanowiące główną frakcję GAG obu rodzajów powięzi, były ponadto
depolimeryzowane hialuronidazą i chondroitynazą AC, a uzyskane sacharydy rozdzielano za pomocą PAGE. PG były izolowane z powięzi ekstrakcją w
warunkach dysocjacyjnych (4 M GdnHCI), a następnie oczyszczane przez tworzenie połączeń z błękitem alcjanowym oraz poprzez chromatografię
żelową na Sefarozie 4B. W celu otrzymania białek rdzeniowych, łańcuchy glikanowe PG były depolimeryzowane chondroitynazą ABC. Oczyszczone
PG i ich białka rdzeniowe były następnie rozdzielane metodą PAGE.

Przeprowadzone badania wykazały, że w bliznowato zmienionej powięzi wzrasta zawartość całkowitych glikozoaminoglikanów. Oba typy
powięzi zawierają następujące klasy glikozoaminoglikanów: siarczany chondroityny, siarczany dermatanu, siarczany heparanu, kwas hialuronowy.
Zawartość wszystkich typów glikozoaminoglikanów zwiększa się w tkance bliznowato zmienionej. Siarczany dermatanu są dominującą klasą
glikozoaminoglikanów zarówno w prawidłowej jak i bliznowato zmienionej powięzi. Glikany te, pochodzące z tkanki bliznowatej, mają dłuższe łańcuchy
cukrowe. Ponadto, wspomniane glikany zawierają strefy kopolimeryczne (tj. zbudowane z naprzemiennie ułożonych disacharydów iduronianowych
i glukuronianowych) o bardziej heterogennych rozmiarach oraz rzadsze odcinki homopolimeryczne, złożone z sąsiadujących disacharydów
iduronianowych. W macierzy obu typów powięzi występują dwa rodzaje proteoglikanów - dominujący PG, podobny do dekoryny oraz drugi -
przypominający biglikan.

Uzyskane wyniki wskazują, że procesom bliznowacenia towarzyszą zmiany ilościowe i jakościowe glikozoaminoglikanów / proteoglikanów.
Biochemiczna modyfikacja bliznowato zmienionej powięzi może częściowo wyjaśnić obserwowane klinicznie upośledzenie biologicznych funkcji tej
tkanki.
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N-49
OCENA RÓŻNYCH SYSTEMÓW ELISA STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE BIAŁACZKI BYDŁA.

Bożenna Kozaczyńska
Zakład Biochemii Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy

Podstawą diagnostyki enzootycznej białaczki bydła (ebb) jest wykrywanie swoistych przeciwciał dla wirusa ebb. Przydatne w tym zakresie
okazały się metoda immunodyfuzji (AGID) i metoda immunoenzymatyczna ELISA, która znacznie przewyższa czułością metodę AGID. Pewną
niedoskonałością techniki ELISA jest możliwość uzyskania odczynów nieswoistych . Wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki ebb
ograniczyło występowanie tego typu reakcji, lecz nie wyeliminowało różnic w interpretowaniu rezultatów przy zastosowaniu różnych technik ELISA.
Celem pracy było porównanie wyników oznaczania przeciwciał dla wirusa ebb przy zastosowaniu różnych systemów testu ELISA, aktualnie dostępnych
w kraju. Materiał do badań stanowiło 185 surowic bydlęcych pochodzących ze stad o różnym stopniu zakażenia białaczką bydła. Obecność przeciwciał
dla wirusa ebb oznaczano testami ELISA uwzględniającymi różne systemy wykrywania przeciwciał: 1- ELISA z udziałem monoklonalnych przeciwciał
dla antygenu wirusowego; 2 - ELISA „przez blokowanie" z udziałem monoklonalnych przeciwciał dla antygenu wirusowego połączonych z enzymem;
3 - ELISA uwzględniająca różne fazy stałe pokryte antygenem wirusowym i kontrolnym z udziałem przeciwciał monoklonalnych dla bydlęcych IgG; 4
- klasyczna pośrednia metoda ELISA z heterologiczną anty-bydlęcą immunoglobuliną jako koniugat. Badanie 185 surowic zestawami Nr 1,2,3 (z
przeciwciałami monoklonalnymi) wykazało odczyn dodatni w 116-118 próbach; prób ujemnych było 67-69. Natomiast w badaniu surowic zestawem
Nr 4 stwierdzono obecność przeciwciał w 95 próbach; 90 prób było ujemnych. Porównanie oznaczania przeciwciał zestawami uwzględniającymi
monoklonalne przeciwciała i metodę klasyczną wykazało, że 24 surowice dodatnie w badaniu zestawami z przeciwciałami monoklonalnymi nie
wykazały obecności przeciwciał w badaniu zestawem Nr 4. Niezgodności między zestawami Nr 1,2,3 stanowią znikomy procent (1.08) Uzyskane
wyniki wskazują, że czułość zestawów ELISA z przeciwciałami monoklonalnymi jest o 14.6% wyższa w wykrywaniu przeciwciał dla wirusa ebb niż
klasyczna, pośrednia metoda ELISA. Zestawy z przeciwciałami monoklonalnymi powinny być stosowane w końcowych etapach uwalniania stad od
białaczki i w okresowej kontroli stad wolnych od ebb.

N-50
WYSTĘPOWANIE PRZECIWCIAŁ DLA BOVINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS (BIV) W SUROWICY KRWI BYDŁA
W POLSCE.

Jacek Kuźmak, Leokadia Bicka
Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 24-100 Puławy

Wirus nabytego braku odporności bydła (BIV) należy do grupy lentMrusów i pod względem genetycznym i antygenowym wykazuje
podobieństwo do wirusa HIV. Celem badań było określenie wrażliwości królików na zakażenie wirusem BIV, występującym w populacji bydła w
Polsce. Krew do badań pobrano od 935 krów rasy ncb w wieku 4-8 lat, pochodzących z 29 różnych stad. Na podstawie wcześniej przeprowadzonych
badań 425 zwierząt, pochodzących z 20 stad, uznano za serologicznie dodatnie w kierunku enzootycznej białaczki bydła (BLV). Próby surowicy krwi
badane były na obecność swoistych dla BIV przeciwciał przy użyciu metody western blot. W teście tym jako antygen zastosowano rekombinowane
białko otoczki rdzenia wirusa BIV, o ciężarze 65 kD, syntetyzowane przez E.coli. Surowicę krwi do badań rozcieńczno 1/100, a kompleks antygen-
przeciwciało wykrywano stosując koniugat streptavidyna-peroksydaza. Obecność swoistych przeciwciał dla białka otoczki rdzenia stwierdzono w
121 próbach surowicy krwi (13%). W próbach z obecnością przeciwciał dla BLV odsetek dodatnich wyników wynosił 13.4% i był porównywalny
(12.5%) z częstotliwością występowania przeciwciał w surowicy krwi zwierząt wolnych od BLV. Występowanie odczynów dodatnich było 3 krotnie
częstsze niż reakcji silnie dodatnich. Wyniki tych badań, przeprowadzonych po raz pierwszy w Polsce, potwierdzają występowanie zakażeń wirusem
BIV u bydła hodowanego w kraju.
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N-51
WYSTĘPOWANIE PRZECIWCIAŁ DLA BOVINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS (BIV) ORAZ PROWIRUSOWEGO BIV -
DNA U KRÓLIKÓW W PRZEBIEGU DOŚWIADCZALNEGO ZAKAŻENIA WIRUSEM BIV.

Jacek Kuźmak, Leokadia Bicka, Marzena Rola
Zakład Biochemii, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 24-100 Puławy

Wirus nabytego braku odporności bydła (BIV) należy do rodziny Retroviridae i wykazuje genetyczne i antygenowe podobieństwo do wirusa
HIV. W pracy określano, po raz pierwszy w Polsce, występowanie przeciwciał dla wirusa BIV w surowicy krwi bydła mlecznego, hodowanego w
Polsce. Ma podstawie wcześniejszych badań wyselekcjonowano grupę serologicznie dodatnich krów, których leukocyty krwi obwodowej w liczbie
(1O7) podano dootrzewnowo 11 królikom, rasy białej nowozelandzkiej. Rozwój zakażenia oceniany był na podstawie występowania swoistych prze-
ciwciał oraz obecności w różnych tkankach prowirusowego BIV - DMA. Przeciwciała wykrywano metodą western blot, przy użyciu rekombinowanego
białka otoczki rdzenia wirusa, syntetyzowanego przez E.coli. Surowicę krwi rozcieńczano 1:100, a kompleks antygen-przeciwciało wykrywano stosu-
jąc koniugat streptavidyna-peroksydaza. Obecność BIV-DMA potwierdzona była metodą nested PCR oraz sondą molekularną, znakowaną digoksyge-
niną. Do badań użyto primerów pozwalających na amplifikację fragmentu BIV-DNA, wielkości 175 bp z obszaru genu poi. Krew do badań pobierano
początkowo co 1 tydzień, potem co miesiąc. Pośród 11 zakażanych królików u 6 zwierząt, serokonwersja wystąpiła pomiędzy 1 a 2 miesiącem po
zakażeniu, u 3 zwierząt po 3 miesiącach, a 2 pozostały ujemne. W różnym czasie po zakażeniu, króliki z obecnością przeciwciał usypiano, preparowa-
no limfocyty z krwi obwodowej, węzłów chłonnych i śledziony, które w hodowli komórkowej in vitro stymulowano za pomocą PHA i IL-2. Z takich
komórek preparowano genomowy DMA i oznaczano obecność BIV-DMA. Prowirus obecny był u 8 z 9 zakażonych zwierząt, najczęściej w DMA z
komórek węzłów chłonnych (77%), śledziony (58%) i krwi obwodowej (33%). Wszystkie próby izolacji wirusa, przeprowadzone pomiędzy 67 a 132
dniem po zakażeniu poprzez kokultywację limfocytów z tych narządów z komórkami płuc płodu cielęcego, nie dały pozytywnych rezultatów. Otrzyma-
ne rezultaty potwierdzają, że wirus BIV obecny jest w leukocytach bydła wykazującego dodatnią odpowiedź serologiczną i że jest on transkrypcyjnie
aktywny u doświadczalnie inokulowanych królików.

N-52
DYNAMIKA ZMIAN PROCESÓW OKSYDACYJNO-REDUKCYJNYCH W KOMÓRKACH CHLORELLA VULGARIS
HODOWANYCH SYNCHRONICZNIE

Jolanta Lodowska, Lechosław Dul
Katedra Biochemii i Biofizyki ŚAM, 41-200 Sosnowiec, ul. Narcyzów 1,

Celem prezentowanej pracy było zbadanie procesów oksydacyjno-redukcyjnych zachodzących podczas cyklu życiowego Chlorella vulgaris
hodowanej synchronicznie. Glony te są modelowymi organizmami pozwalającymi na śledzenie wielu procesów związanych z fotosyntezą, a więc
także biologicznego utleniania i redukcji. Powyższy cel realizowano stosując technikę EPR i metodę sond spinowych.

Hodowlę synchroniczną glonów Chlorella vulgaris Beijerinck, szczep A8, prowadzono w warunkach uznanych za standardowe, stosując
zmienne oświetlenie (10 godz.- faza jasna -15000 lux, 14 godz. ciemności), w temperaturze 30°C, przy ciągłym barbotażu powietrzem wzbogaconym
w jasnej fazie w 2%C02 na pożywce mineralnej [1,2]. W całej fazie jasnej liczba komórek Chlorella vulgaris na cm3 hodowli była stała (5 min komórek/
cm3), a współczynnik podziału wynosił 10. Jeden cykl hodowlany badanych glonów odpowiada jednemu cyklowi życiowemu komórki w układzie
synchronicznym. Rozwój komórek od etapu aplanospor do etapu glonu macierzystego przebiega w ciągu 10 godzin fazy jasnej, a równoczesny
podział wszystkich komórek następuje na początku fazy ciemnej (t=10h-14h), zapewniając całkowitą synchronizację hodowli.

Badaniom EPR (Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny) poddano komórki Chlorella vulgaris z każdej godziny fazy jasnej i czterech pierwszych
godzin fazy ciemnej (koniec cytokinezy). Jako sondy spinowej użyto rodników nitroksyiowych TEMPO i TEMPOL, których roztwory wprowadzano do
zawiesiny glonów. Tak otrzymane mieszaniny inkubowano w ciemności, w temp. 4°C przez 24 godz. Pomiary EPR wykonano za pomocą spektrometru
elektronowego rezonansu paramagnetycznego na pasmo X (9,3 GHz) z modulacją pola magnetycznego 100kHz.

Zaobserwowano wyraźną redukcję wymienionych sond spinowych w komórkach Chlorella z upływem kolejnych godzin cyklu życiowego.
Różnice w hydrofilowości stosowanych rodników miały również swoje odbicie w charakterze kinetyki ich redukcji. Dla bardziej hydrofobowego
TEMPO intensywność sygnału EPR zmniejsza się z upływem kolejnych godzin cyklu życiowego Chlorella. Kinetyka redukcji TEMPOL-u wyraźnie
różni się od TEMPO, bowiem intensywność sygnału EPR dla tego rodnika w komórkach z pierwszych czterech godzinach fazy jasnej (t=Oh do t=4h),
jak i w pierwszych czterech godzinach fazy ciemnej (t=10h do t=14h) jest względnie stała. Redukcję sygnału EPR TEMPOL-u stwierdzono w Chlorella
vulgaris w sześciu ostatnich godzinach fazy jasnej (t=5h do t=10h). Zmiany stanu elektronowo-spinowego sondy TEMPOL wykazują korelacje z
etapami cyklu życiowego badanych komórek, bowiem godzina 4 fazy jasnej kończy etap gromadzenia przez komórkę energii chemicznej a rozpoczyna
cytokinezę, natomiast 10 godzina cyklu życiowego badanego organizmu rozpoczyna kariokinezę. Od czwartej godziny fazy jasnej nasila się w
komórkach Chlorella synteza barwników fotosyntetycznych, co z pewnością nie pozostaje bez wpływu na procesy oksydacyjno-redukcyjne w komórkach.

Stosując analizę regresji i test t stwierdzono znamienność statystyczną obserwowanych różnic intensywności linii EPR w cyklu życiowym
Chlorella dla obu sond spinowych. Przeprowadzone badania wykazały zależność pomiędzy etapem cyklu rozwojowego Chlorella vulgarise zachodzącymi
w nich procesami oksydacyjno-redukcyjnumi, które prawdopodobnie związane są z intensywnością fotosyntezy i fotooddychania komórek.
Literatura
1. Mazurek U. Charakterystyka morfometryczna cyklu życiowego komórek glonów Chlorella w//gar/s(Beijerinck 1890) w hodowli synchronicznej.
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2. Wilczok A., Mazurek U. The role of water in size and shape characteristics of newly formed aplanospores of Chlorella vulgaris, Stud. Biophys.,
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N-53
WPŁYW KWERCETYNY NA INDUKCJĘ SYSTEMU NAPRAWY SOS W SZCZEPACH E.COLI OG109 I PQ300
Z NIECZYNNYM REGULONEM 0XYR4

Hanna Czeczot, Małgorzata Podsiad
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna , 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1.

Celem pracy było określenie wpływu flawonoidu - kwercetyny na indukcję systemu naprawy SOS w szczepach £ coli OG100 i PQ300 z
nieczynnym regulonem OxyR4. Sprawny regulon OxyR4 zabezpiecza komórkę przed szkodliwym działaniem powstających w niej wolnych rodników
tlenowych.

W SOS-Chromoteście porównano efekt działania kwercetyny z i bez frakcji S9 w szczepach £ coli z czynnym (PQ65 i PQ37) i nieczynnym
regulonem OxyR4 (OG100 i PQ300).

Wykazano, że kwercetyna jest zdecydowanie silniejszym induktorem systemu naprawy SOS w szczepach z nieczynnym regulonem oxyR4
0G100 i PQ300 niż w szczepach £ coli PQ37 i PQ65. Słabsze działanie genotoksyczne wykazywały wobec szczepów OG100 i PQ300 metabolity
kwercetyny powstające w obecności frakcji S9.

Silniejsza indukcja systemu naprawy SOS pod wpływem kwercetyny z i bez aktywacji metabolicznej (frakcji S9) wszczepach £ coli OG100
i PQ300 byta obserwowana przy niższych jej stężeniach, niż ma to miejsce w szczepach £ coli PQ37 i PQ65 ze sprawnie działającym regulonem
oxyR4.

Regulon oxyR4 z delecją genu regulatorowego wyraźnie zmniejsza tolerancję komórek bakteryjnych na działanie wolnych rodników tlenowych
powstających pod wpływem działania kwercetyny.

Z kolei czynny regulon oxyR4 w szczepach £ coli PQ37 i PQ64 w obecności kwercetyny i jej metabolitów wydaje się chronić DNA bakteryjne
przed genotoksycznym działaniem tego związku i jego metabolitów.

N-54
BŁONY PLAZMATYCZNE ERYTROCYTÓW KARPI (CYPRINUS CARPIO) JAKO UŻYTECZNY MODEL DO BADAŃ
NAD TOKSYCZNYM DZIAŁANIEM CYNKU.

Anna Akahori1. Teresa Gabryelak2, Zofia Jóźwiak1

'Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,
2Katedra Biofizyki Ogólnej, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,

Jednym z ważniejszych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska jest migracja środków chemicznych używanych w przemyśle
i rolnictwie. Zostają one uwalniane do otaczającego środowiska wodnego, gdzie wchodzą w interakcje z ichtio- fauną i florą. Pierwsze reakcje
toksycznych komponentów z żywymi organizmami mają miejsce na poziomie cząsteczkowym i komórkowym narażonych tkanek, zanim efekt stanie
się widoczny na wyższym poziomie organizacji biologicznej.

Celem pracy było zbadanie, czy jony cynku mogą zakłócać strukturę i funkcje błon komórkowych. Błony plazmatyczne wyizolowano z
erytrocytów karpi metodą wirowania różnicowego oraz wirowania w gradiencie gęstości. Czystość uzyskanych preparatów sprawdzono oznaczając
aktywność enzymów markerowych: Nał,KłATP-azy, dehydrogenazy bursztynianowej, kwaśnej fosfatazy, katalazy oraz zawartość kwasów nukleinowych.

Metodą fluorescencyjną stwierdzono że cynk w warunkach in vitro wywołuje znaczące zmiany w płynności dwuwarstwy lipidowej błon
erytrocytarnych, zarówno w jej części hydrofobowej (12AS) jak i bliższej powierzchni (TMA-DPH). Zaobserwowano także, iż cynk w stężeniu
10-1000nM nie wpływa na zawartość grup tiolowych w błonach oraz nie wywołuje zmian w aktywności l\la*,KłATP-azy. Ponadto obserwowano
wyraźne zmiany w oporności hemolitycznej erytrocytów karpia w obecności jonów cynku.

Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż błony plazmatyczne krwinek czerwonych karpi są strukturą wrażliwą na toksyczne działanie
podwyższonych stężeń cynku.
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N-55
CZY CYNK ODDZIAŁUJE NA LIPIDOWE SKŁADNIKI KRWINEK CZERWONYCH KARPIA (CYPRINUS CARPIO)?

Anna Akahori1, Teresa Gabryelak2, Maria Przybylska1

'Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,
2Katedra Biofizyki Ogólnej, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź,

Lipidy są podstawowym komponentem wszystkich membran biologicznych. Zmiany ich fizycznych lub biologicznych właściwości mogą
spowodować uszkodzenia Won plazmatycznych i w efekcie doprowadzić do upośledzenia funkcji komórki, a nawet do jej śmierci.

W pracy oznaczono wpfyw jonów cynku na skład i właściwości lipidów krwinek czerwonych.
Badania przeprowadzono na wyizolowanych i oczyszczonych erytrocytach karpia, które inkubowano w różnych stężeniach cynku

(10-1 OOOjiM). Zaobserwowano, że stopniowy wzrost stężenia jonów metalu wywołuje wyraźny spadek zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych
w komórce. Stwierdzono również zmiany w zawartości głównych fosfolipidów obecnych w erytrocytach. Ponadto wykryto zmiany w płynności błony
komórkowej, w obecności znaczników fluorescencyjnych lokujących się zarówno w głębszych jak i powierzchniowych warstwach dwuwarstwy
lipidowej.

Powyższe dane sugerują iż efektem działania jonów cynku na erytrocyty karpi są znaczące, strukturalne i funkcjonalne zmiany w lipidowym
komponencie komórek.

N-56
PORÓWNANIE SKŁADU HISTONU H1 WĄTROBY PIĘCIU GATUNKÓW SSAKÓW

Andrzej Kowalski1'. Janusz Markowski2', Ewa Górnicka-Michalska11

11 Zakład Genetyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach
21 Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego

Histony występujące powszechnie w jądrach komórek organizmów eukariotycznych to białka o wysokim stopniu konserwatywności struktury
i funkcji. Zdecydowanie najbardziej niejednorodną wśród tej grupy białek jest klasa histonów H1. Badania histonów H1 komórek somatycznych
wskazują na występowanie w obrębie tego białka szeregu podtypów, których skład i ilość są charakterystyczne dia gatunku.

Celem pracy była analiza porównawcza składu histonu W wątroby pięciu gatunków ssaków, tj. myszy (Mus musculus), królika (Oryctolagus
cuniculuś), zająca (Lepus europeus), sarny {Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa).

Histon H1 wątroby wybranych gatunków ssaków ekstrahowano kwasem nadchlorowym z jąder komórkowych otrzymywanych metodą
sacharozową. Skład uzyskanych preparatów białkowych oceniano metodami elektroforezy w żelu poliakrylamidowym w systemach: kwas octowy/
mocznik - PAGE, SDS - PAGE i 2-D - PAGE.

W systemie kwas octowy/mocznik-PAGE histon H1 wędrował jako pojedyncze pasmo o podobnej ruchliwości u wszystkich badanych
gatunków. Histon H10 charakteryzujący się wyższą ruchliwością elektroforetyczną występował w formie podwójnej wykazując porównywalną ruchliwość
w preparatach ekstrahowanych z wątroby sarny i dzika a zdecydowanie niższą w tych samych izolowanych z wątroby zająca. W przypadku dwóch
pozostałych gatunków, tj. myszy i królika, białko to wędrowało w żelu jako pojedyncze pasmo o odmiennej ruchliwości i intensywności wybarwienia.
W jednowymiarowym żelu poliakrylamidowym zawierającym SDS (SDS-PAGE) wyróżniono trzy podtypy histonu H1 oznaczone zgodnie z nomenklaturą
Lennox'a [1984] jako: H1 .e, H1 .c oraz H1°. Podtyp H1 .e charakteryzował się podobną ruchliwością elektroforetyczną u wszystkich badanych gatunków
z wyjątkiem sarny, w przypadku której przemieszczał się z większą szybkością. Podtyp H1 .c migrował w żelu porównywalnie w preparatach pochodzących
z wątroby sarny, dzika, królika i zająca natomiast z większą szybkością w przypadku białek izolowanych z wątroby myszy. Histon H1° ekstrahowany z
wątroby sarny i dzika o zdecydowanie wyższej ruchliwości elektroforetycznej od charakterystycznej dla podtypów H1.e i H1.c poruszał się w żelu w
postaci dwóch pasm. Pojedyncze pasmo histonu H1° wątroby myszy wykazywało podobny stopień ruchliwości w porównaniu do wyżej wymienionych
gatunków. Najniższą ruchliwością elektroforetyczną charakteryzowały się pojedyncze pasma tego białka wyizolowane z wątroby królika i zająca.
Wykazywały przy tym najsłabszą intensywność często na granicy wykrywalności za pomocą błękitu Coomassie R-250. Zróżnicowanie gatunkowe
składu histonu H1 potwierdziły analizy prowadzone w dwuwymiarowym układzie elektroforetycznym (2-D - PAGE), gdzie prócz poprzednio
zidentyfikowanych podtypów widoczny był w preparatach pochodzących z wątroby myszy, sarny i dzika, podtyp H1.d.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że zmiany w składzie histonu H1 charakerystyczne dla danego gatunku warunkowane są
odmiennymi ładunkami i masami cząsteczkowymi wyróżnionych podtypów tego białka. Potwierdzeniem stwierdzonej niejednorodności histonu H1
jest występowanie zróżnicowanego składu jego podtypów, przykładem czego jest histon H1.c wątroby zająca, w przypadku którego zidentyfikowano
dwie jego formy, tj. H1.c1 i H1.c2.
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N-57
OCENA ZABURZEŃ METABOLICZNYCH W ŻÓŁTACZCE MECHANICZNEJ U SZCZURÓW.

Wanda Tyran1, Grażyna Szajerka1, Grzegorz Terlecki1, Elżbieta Czapińska1, Danuta Kwiatkowska1, Janusz Dawiskiba2.
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna, Wrocław', I Katedra Chirurgii, Akademia Medyczna, Wrocław2.

Żółtaczka mechaniczna prowadzi do głębokich zaburzeń metabolicznych, którym towarzyszą zmiany morfologiczne. Przy dłuższym trwaniu
choroby może spowodować to marskość i upośledzenie funkcji hepatocytów. Okazuje się, że wpływ żółtaczki nie ogranicza się jedynie do wątroby
lecz może dotyczyć także innych narządów. Uważa się, że może to być spowodowane toksycznym działaniem uwalniających się do krwi kwasów
żółciowych i bilirubiny oraz wzrostem absorpcji endotoksyn bakteryjnych z przewodu pokarmowego. Endotoksemia, towarzysząca żółtaczce
mechanicznej, uważana jest za przyczynę pobudzenia układu immunologicznego, w tym makrofagów, które poprzez uwalnianie wolnych rodników
mogą powodować lokalne uszkodzenie tkanek.

Celem pracy było porównanie aktywności p - glukuronidazy (jako ewentualnego wskaźnika uszkodzenia komórki) oraz enzymów wchodzących
w skład układów ochronnych zmiatających wolne rodniki w ekstraktach wątroby, płuca, nerki, śluzówki jelita i w osoczu u szczurów z dwutygodniową
żółtaczką mechaniczną. Doświadczenia przeprowadzano na szczurach płci męskiej Buffalo szczepu wsobnego. Grupę A stanowiły szczury, u których
żółtaczkę obturacyjną wywoływano poprzez dwukrotne podwiązanie i przecięcie przewodu żółciowego ( PŻW) w odcinku naddwunastniczym. Grupę
B (kontrolną) stanowiły szczury, którym tylko otwierano powłoki brzuszne. W grupie A obecność pozawątrobowej cholestazy potwierdzano oznaczając
poziom bilirubiny w osoczu.

Zaobserwowano różnice zarówno w przypadku aktywności p - glukuronidazy jak i antyoksydantów pomiędzy grupą kontrolną a szczurami,
u których wywołano żółtaczkę.

N-58
WYDALANIE FLUORKÓW Z MOCZEM W OKRESIE CIĄŻY

Dariusz Chlubek. Dorota Samujło
Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Fluorki są wydalane z organizmu głównie drogą nerkową. W przypadkach znacznego narażenia na działanie związków fluoru wzrasta ich
eliminacja z moczem. Fakt ten jest często wykorzystywany w ocenie przewlekłości i nasilenia ekspozycji. W warunkach braku narażenia na egzogenne
fluorki ich wydalanie zależy zasadniczo od pH moczu: wzrasta wraz z alkalizacją, a zmniejsza się w przypadku jego zakwaszania. W okresie ciąży
dochodzi do zmian w zakresie funkcjonowania nerek - zwiększa się przesączanie kłębuszkowe, a tym samym wydalanie wielu substancji endo- i
egzogennych. Celem naszej pracy była ocena wydalania fluorków z moczem w okresie fizjologicznej ciąży.

Do badań zakwalifikowano 10 zdrowych kobiet ciężarnych, zamieszkujących tereny nie skażone związkami fluoru. Mocz z dobowej zbórki
pobierano do naczyń plastikowych w ostatnim dniu kolejnych tygodni ciąży, począwszy od momentu rozpoznania ciąży (7 -10 tydzień) do fizjologicznego
porodu (37 - 40 tydzień). Zebrany materiał przechowywano w warunkach zamrożenia do czasu przeprowadzenia oznaczeń. Po rozmrożeniu, pobierano
1 ml moczu i dodawano 1 ml buforu TISAB. Pomiarów dokonywano metodą potencjometryczną przy użyciu elektrody fluoroselektywnej ORION
9609. Otrzymane stężenia fluorków przeliczano na ilość jonów fluorkowych wydalanych w ciągu doby, uwzględniając objętość moczu dobowego.

Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że ilość wydalanych z moczem w przebiegu ciąży fluorków nie zmienia się istotnie.
Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż zwiększonemu przesączaniu kłębuszkowemu towarzyszy jednocześnie nasilona reabsorpcja fluorków w postaci
HF. Obserwowana przez nas w trzecim trymestrze tendencja do wydalania nieco większych ilości fluorków w porównaniu z wcześniejszymi okresami
ciąży, może być naszym zdaniem związana ze zmniejszającym się wychwytywaniem fluorków przez szkielet płodu w miarę zbliżania się do terminu
porodu. Zjawisko to jest konsekwencją zwolnienia tempa mineralizacji tkanek twardych płodu, co obserwuje się pod koniec fizjologicznej ciąży.
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N-59
SPECYFICZNOŚĆ INHIBITORÓW PROTEINAZ SERYNOWYCH W PLAZMIE NASIENIA OKONIA EUROPEJSKIEGO
I OKONIA ŻÓŁTEGO.

Monika Kwaśnik', Jan Głogowski1, Beata Piros1, Dariusz Kucharczyk2, Konrad Dąbrowski3, Andrzej Ciereszko1

Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn1; Katedra Rybactwa, ART. Olsztyn2; The Ohio State
University, Columbus, OH3.

Pomimo braku akrosyny w plemnikach, w plazmie nasienia ryb doskonałokostnych występuje system biafek o aktywności antyproteinazowej
(AaP). Inhibitory te hamują aktywność zarówno trypsyny dorszowej jak i wolowej. Przeprowadzone przez nas badania wykazały heterogenność AaP
w plazmie nasienia ryb uwarunkowaną gatunkowo. Ostatnio stwierdziliśmy, że w plazmie ryb łososiowatych występuje zespół trzech inhibitorów.
Metody elektroforetyczne wykazały, że zastosowanie trypsyny wołowej identyfikuje jeden zespół inhibitorów, zaś użycie trypsyny dorszowej ujawniło
drugi zespół o wyższej masie cząsteczkowej. W chromatografii jonowymiennej eluowany jest trzeci pik aktywności AaP, którego nie udało się
zidentyfikować po elektroforezie, używając zarówno trypsyny dorszowej jak i wołowej.

Celem pracy było określenie aktywności AaP w plazmie nasienia okonia europejskiego i okonia żółtego (amerykańskiego), wykazanie
heterogenności inhibitora po rozdziale elektroforetycznym używając do ich identyfikacji trypsyny dorszowej i wołowej oraz określenie związku aktywności
inhibitorów proteinaz serynowych z zawartością białka i koncentracją plemników.

Nasienie okonia europejskiego, odłowionego z jezior z okolic Olsztyna, uzyskano od samców (n = 22) po uprzedniej stymulacji hormonalnej.
Nasienie pobierano trzykrotnie w odstępach tygodniowych. Nasienie okonia żółtego (n = 16) pochodziło od ryb ze stanu Ohio (USA). Plazmę nasienia
otrzymano przez wirowanie. Aktywność inhibitorów określano na podstawie stopnia hamowania trypsyny dorszowej, zawartość białka oznaczano
metodą Lowry i in. a koncentrację plemników metodą spektrofotometryczną. Elektroforezę w żelu poliakrylamidowym (PAGE) przeprowadzono przy
użyciu aparatu do elektroforezy horyzontalnej Mighty Small II (Pharmacia), stosując 10% stężenie akrylamidu i żele o grubości 1 mm. Inhibitory
proteinaz identyfikowano według metody opisanej przez Uriel i Breges, stosując zarówno trypsynę dorszową jak i wołową.

Aktywność AaP w plazmie nasienia okonia żółtego wyniosła 311,2 ± 151,5 U/l; 58,6 ± 22,8 U/g. W plazmie okonia europejskiego oznaczono
następujące aktywności AaP: 192,83 ± 85,18 U/l; 76,28 ± 23,06 U/g ( I pobranie), 251,99 ± 124,72 U/l; 80,03 ± 20,29 U/g ( I I pobranie), 254,09 ±
142,81 U/l; 70,09 ± 27,74 U/g (I I I pobranie). Współczynnik korelacji pomiędzy aktywnością AaP, a stężeniem białka plazmy nasienia okonia żółtego
wyniósł R2 = 0,37 , natomiast dla okonia europejskiego w kolejnych pobraniach odpowiednio: R2 = 0,56 R2 = 0,74 R2 = 0,55. Specyficzność
inhibitorów proteinaz w plazmie nasienia okonia (zarówno europejskiego jak i żółtego) polega na identycznym powinowactwie do obydwu użytych
trypsyn w metodzie ich identyfikacji po rozdziale w żelu poliakrylamidowym. Dodatkową specyfiką inhibitorów tych gatunków jest duża liczba form
(7 - 8 form) białek o aktywności AaP. W przypadku okonia żółtego obraz elektroforetyczny form AaP w plazmie nasienia wydaje się być identyczny z
białkami o aktywności antyproteinazowej w osoczu krwi tego gatunku.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN, 506D 038 11.

N-60
PREPARATION, FUNCTIONAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE ORGAN CULTURE FROM
THE HUMAN THYROID GLAND.

Lilia Nadolnik, Alexander Gryvachevsky, Dmitry Martynchyk, Vladimir Vinogradov
Institute of Biochemistry National Acad.Sci. Belarus, Grodno

The transplantation of cellular cultures and tissues of various endocrinal glands is an effective method of treatment of their hypofunction.
We obtained an organ culture of the human thyroid gland possessing functional activity.

The pieces of thyroid gland tissue were cultivated in the medium 199 with glutaminę containing 10% fetal bovine serum: on the first day —
in deficient medium with decreased pH, on the second and third days in hypothermia at 26-28'C under air, and then at 37'C.

The maximum level of thyroxine and triiodthyronine in culture medium was observed on the 5th- 6th days, and then it was slightly reduced.
Cultivated tissue had a follicular structure. The cells had a normal morphologic structure of the cytoplasm and nucleus.

Culture obtained may be used as a transplantat in experimental and clinical endocrinology under hypothyroidism.



280 SESJA N KOMUNIKATY RÓŻNE

N-61
ODDZIAŁYWANIE LIPOPOLISACHARYDU PROTEUS NA BŁONĘ KOMÓRKOWĄ ERYTROCYTÓW.

Beata Sudak'. Anna Świeżko2, Wiesław Kaca2 Krzysztof Gwoździński1

Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki1, Centrum Wirusologii PAN?, Lodź

Lipopolisacharyd (LPS) uwolniony ze ściany bakterii in vivo, odgrywa ważną rolę wetiopatogenezie licznych chorób, które prowadzą do
uszkodzenia wielu organów. Endotoksyny bakterii gram-ujemnych wykazują różną biologiczną aktywność. Posiadają one zarówno zdolność do
aktywacji komórek fagocytujących (tj. makrofagi, neutrofile, granulocyty) oraz płytek krwi i komórek śródbłonka. Pobudzone komórki mogą uwalniać
reaktywne formy tlenu oraz wydzielać szereg mediatorów tj. TI\IF-a, PAF,TxA2, IL-6, IL-1, cytokiny i prostaglandyny.

Badano wpływ lipopolisacharydu bakterii Proteus na błonę komórkową erytrocytów metodą znaczników 5-, 12-, 16- spinowych w spektroskopii
elektronowego rezonansu paramagnetycznego i metod spektrofotometrycznych. Stosując różne stężenia LPS badano ich wpływ na płynność lipidów
błonowych stosując znakowane kwasy tłuszczowe 5-, 12-, 16- deoksylostearynowe jak również na oporność osmotyczną krwinek czerwonych.
Stwierdzono, że lipopolisacharyd indukował wzrost płynności błony plazmatycznej erytrocytów na głębokości 12- atomu węgla łańcucha
węglowodorowego kwasu tłuszczowego (12-DS). Erytrocyty traktowane LPS-em nie wykazywały podwyższonej wrażliwości osmotycznej.

Praca finansowana z grantu KBN P04A040145.

N-62
ZMIANY W BIAŁKACH BŁONOWYCH INDUKOWANE PRZEZ NADTLENEK WODORU.

Joanna Brzeszczyńska. Krzysztof Gwoździński
Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Nadtlenek wodoru powstaje w erytrocytach podczas dysmutacji rodników nadtlenkowych . Katalaza i peroksydaza glutationowa są enzymami
odpowiedzialnymi za jego usuwanie w komórkach. Niska aktywność tych enzymów (w patologii) może prowadzić do nadmiaru H20t w komórkach.
Nadtlenek wodoru tworzy z hemoglobiną jony ferrylowe lub nadferrylowe, które mogą indukować utlenianie białek i lipidów błonowych. W niniejszej
pracy prowadzono badania uszkodzeń białek błony plazmatycznej indukowane przez nadtlenek wodoru w wyizolowanych erytrocytach oraz w
erytrocytach zawieszonych w pełnej krwi. Stosowano dwa różne stężenia H202 (0,1 oraz 0,2 mmol/l) oraz jony żelaza (II) - 0,1 mmol/l.

Zmiany konformacyjne w strukturze białek błonowych były badane przy użyciu dwóch znaczników spinowych: maleimidowego MSL i
jodoacetamidowego ISL. Z widm EPR znacznika maleimidowego obliczono stosunek populacji znacznika słabo unieruchomionego do populacji
znacznika silnie unieruchomionego. Natomiast dla znacznika jodoacetamidowego obliczono rotacyjny czas korelacji. Z obliczonych wartości parametru
hjhs dla MSL wynika, iż w obecności nadtlenku wodoru obserwowany jest wzrost ruchliwości białek cytoszkieletu membranowego. Badania
przeprowadzone przy użyciu ISL wykazały, iż w obecności nadtlenku wodoru maleje rotacyjny czas korelacji, który również świadczy o wzroście
ruchliwości białek błonowych w porównaniu z kontrolą. Z badań wynika również, że jony Fe (II) nie miały wpływu na uszkodzenia białek wywołane
przez H202.
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N-63
ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI BŁONY PLAZMATYCZNEJ KRWINKI CZERWONEJ W CHOROBIE NIEDOKRWIENNEJ SERCA.

Izabella Żakowska'. Jarosław Olejniczak2, Lucjan Pawlicki2, Krzysztof Gwoździński'
Katedra Biofizyki Molekularnej Łódź1, Szpital MSW, Odział Kardiologii Łódź2

Rozwój choroby niedokrwiennej serca może prowadzić do zawału mięśnia sercowego. Sugeruje się, iż reaktywne formy tlenu (RFT) mogą
odgrywać istotną rolę w rozwoju choroby niedokrwiennej serca. RFT uwalniane we krwi mogą uszkadzać komórki śródbłonka jak i komórki krwi w
tym krwinki czerwone. Zmiany w błonach cytoplazmatycznych komórek - krwinek czerwonych, mogą przyczyniać się do ich deformacji i wzmożonej
agregacji, oraz w konsekwencji do zmiany właściwości reologicznych erytrocytów podczas przepływu przez naczynia krwionośne.

Celem badań była ocena właściwości błony plazmatycznej krwinek czerwonych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
W przeprowadzonych badaniach do oceny wybranych parametrów krwinki czerwonej użyto znaczników spinowych w spektroskopii EPR

oraz metody spektrometrycznej. Badano płynność lipidów błonowych oraz lepkość wnętrza krwinki czerwonej.
Wykazano wzrost płynności lipidów błonowych w erytrocytach pochodzących od pacjentów z chorobą niedokrwienną serca przy pomocy znakowanych
kwasów tłuszczowych (kwas: 5-, 12-, 16-doksystearynowy).

Uzyskane w tej pracy wyniki wskazują, że zmiany w błonie cytoplazmatycznej oraz w lepkości wnętrza mogą prowadzić do zmian właściwości
w deformacji krwinek czerwonych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

N-64
ZMIANY W ORGANIZACJI ŚLUZU ŻOŁĄDKOWEGO INDUKOWANE PRZEZ ASPIRYNĘ.

Piotr Grzesik, Grażyna Zaleśna. Krzysztof Gwoździński
Katedra Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Aspiryna, kwas acetylosalicylowy jest szeroko stosowanym lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym a także przeciwgorączkowym. Jest
również lekiem stosowanym w zapobieganiu tworzenia skrzeplin w naczyniach krwionośnych poprzez hamowanie agregacji płytek krwi, zmniejszają
ryzyko zawałów serca. Oprócz wymienionych zalet aspiryna działa drażniąco na błonę śluzową żołądka prowadzać do przewlekłych jego stanów
zapalnych, a w konsekwencji chorób wrzodowych. W niniejszej pracy badano wplw aspiryny in vivo na właściwości fizykochemiczne śluzu żołądkowego
świnek morskich.

Zwierzęta otrzymywały trzy różne dawki aspiryny raz dziennie w ciągu 3 dni. Śluz był izolowany po resekcji żołądków a następnie oceniano
jego właściwości fizykochemiczne stosując chromatografię żelową (FPLC), metody elektroforetyczne oraz metody spektrofotometryczne i fluore-
scencyjne.

Przeprowadzone badania wykazały spadek zawartości mucyny w śluzie izolowanym z żołądków zwierząt w zależności od dawki aspiryny. W
rozdziałach elektroforetycznych śluzu (po aspirynie) obserwowano spadek frakcji białkowych o wysokich masach cząsteczkowych i pojawianie się
komponentów o niższych masach. Badania przy dwóch znacznikach fluorescencyjnych (DPH, bis-ANS) wykazały wzrost anizotropii fluorescencji oraz
zmiany w ilości wiązanego bis-ANS. Obserwowano również wzrost uwalnianego dialdehydu malonowego (wskaźnika utleniania lipidów) oraz wzrost
aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD). Otrzymane rezultaty wskazują, że aspiryna zaburza organizację śluzu żołądkowego. Podwyższony
poziom dialdehydu malonowego oraz wzrost aktywności SOD sugerują wolnorodnikowy mechanizm uszkodzenia komponentów śluzu in vivo.
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N-65
ZASTOSOWANIE WYSOKIEGO STĘŻENIA SOLI DO OCZYSZCZANIA INHIBITORÓW PROTEAZ W CHROMATOGRAFII
NA IMMOBILIZOWANEJ CHYMOTRYPSYNIE .

Anna Wilimowska-Pelc, Jolanta Kowalska, Irena Lorenc-Kubis, Zofia Olichwier, Tadeusz Wilusz.
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw

Do izolacji inhibitorów proteaz stosuje się najczęściej chromatografię powinowactwa. W procesie oczyszczania inhibitorów trypsyny na
immobilizowanej trypsynie uzyskuje się jednak, obok formy natywnej inhibitora, formę zmodyfikowaną z rozerwanym wiązaniem peptydowym w
centrum reaktywnym. Ponadto niektóre inhibitory trypsyny są czasowymi inhibitorami tego enzymu (temporary inhibition) co uniemożliwia zastosowanie
tego postępowania do ich oczyszczania.

W naszych badaniach stwierdziliśmy, że inhibitory trypsyny nie wykazujące aktywności antychymotrypsynowej hamują aktywność tego
enzymu w obecności wysokiej siły jonowej. Ten fakt wykorzystano do opracownia metody izolacji inhibitorów trypsyny na immobilizowanej
chymotrypsynie. Częściowo oczyszczone lub nawet surowe ekstrakty zawierające inhibitory doprowadzano do pH 7.5-8.0 i dodawano MaCI do
końcowego stężenia 5 M. Preparaty nanoszono na kolumnę zawierającą immobilizowaną na Sepharose 4B chymotrypsynę zrównoważoną buforem
Tris/HCI o pH 7.5 zawierającym 5 M NaCI. W przypadku izolacji czasowych inhibitorów chymotrypsyny, enzym przed immobilizacją przeprowadzano
w nieaktywną katalitycznie metylową pochodną zdolną jednak do wiązania inhibitorów. Po odmyciu białek balastowych tym samym buforem z solą,
inhibitory trypsyny zwalniano z kompleksu z chymotrypsyną przez obniżenie siły jonowej stosując jako eluent wodę. Zastosowanie jako kolejnego
eluentu 0.01 W HCI umożliwiało zwalnianie z kolumny inhibitorów chymotrypsyny.

Takie postępowanie zastosowano z powodzeniem do izolacji inhibitorów trypsyny z nasion Cyclantera pedata, znanego czasowego inhibitora
trypsyny typu Kazała z trzustki wieprzowej oraz czasowych inhibitorów trypsyny i chymotrypsyny z nasion lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum).

N-66
WPŁYW WYCIĄGÓW Z CISU (TAXUS BACCATA) NA BIOSYNTEZĘ BIAŁKA IN VITRO

Krystyna Średzińska. Anna Gajko, Andrzej Gindzieński
Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej, Instytut Chemii, Akademia Medyczna w Białymstoku

Z danych literaturowych wiadomo, że zarówno kora jak i igły cisu (Taxus baccata) zawierają grupę związków diterpenowych zwanych
toksoidami, które to znalazły zastosowanie w leczeniu nowotworów. Spośród tej grupy związków wyizolowano paklitaksel oraz docetaksel, które
odwracalnie wiązały się z mikrotubularnymi włóknami wrzeciona kariokinetycznego powodując zahamowanie podziału komórek.

Rozległe badania, prowadzone nad związkami wyizolowanymi z cisu, ukierunkowane na poszukiwanie leków przeciwnowotworowych, stały
się inspiracją do prześledzenia wpływu składników tej rośliny na biosyntezę białka w izolowanych układach z komórek zwierzęcych.

We wstępnych badaniach niniejszej pracy prześledzono wpływ wyciągów wodnych z suchych igieł cisu pospolitego na biosyntezę białka w
układzie izolowanym z komórek wątroby szczura. W doświadczeniach używano różnie przygotowane wyciągi wodne z igieł cisu i stwierdzono, że
hamują one wyraźnie proces wydłużania łańcucha peptydowego. Zarówno pełne i bezgarbnikowe wyciągi wykazywały silne działanie hamujące
włączanie ["Cjleucyny do białka w układzie elongacji łańcucha peptydowego. W poszukiwaniu frakcji odpowiedzialnej za to działanie, wyciągi wodne
z igieł cisu ekstrahowano rozpuszczalnikami apolarnymi w różnym pH środowiska. Wykazano, że w środowisku kwaśnym substancje przechodzące
do eteru, a następnie rozpuszczone w zbuforowanym środowisku wodnym wyraźnie hamowały proces elongacji łańcucha peptydowego.

Kwaśną frakcję wodną alkalizowano i ekstrahowano eterem. Po odparowaniu eteru pozostałość zawierającą alkaloidy, rozpuszczano w
metanolu lub etanolu, otrzymany roztwór rozcieńczano 2-3 krotnie roztworem buforowym o pH 7.0 i wykazano, że otrzymana frakcja wyraźnie
hamuje biosyntezę białka in vitro.

Z doświadczeń tych wynika, że zarówno substancje o charakterze kwaśnym, oraz alkaloidy zawarte w igłach cisu hamują biosyntezę białka
in vitro.

Wiadomo, że w igłach cisu występuje alkaloid efedryna. W związku z tym zbadano wpływ preparatu handlowego tej substancji na biosyntezę
białka in vitro. Wykazano, że już przy stężeniu 20 ng/ml związek ten hamuje włączanie ["Cjleucyny do białka.

Aktualnie prowadzone są próby identyfikacji substancji zawartych w ekstraktach z igieł cisu odpowiedzialnych za hamowanie biosyntezy
białka in vitro, oraz wyjaśnienia mechanizmów ich działania.
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N-67
GLUKOZYLACJA 8-TOMATYNY PRZEZ PREPARAT ENZYMATYCZNY Z LIŚCI POMIDORA (Lycopersicon esculentum)

Jan Zimowski
Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, 02-089 Warszawa, al. Żwirki i Wigury 93.

Głównym glikoalkaioidem występującym w roślinie pomidora jest a-tomatyna (3-O[p-0-ksylopiranozylo (1->3)]-[p-D-glukopiranozylo
(1—>2)]-p-D-g!ukopiranozylo (1 ->4)-p-D-galaktopiranozyd tomatydyny). Jak donoszono uprzednio, we frakcji cytozolowej z liści pomidora stwierdzono
występowanie specyficznej galaktozylotransferazy UDP-galaktoza : tomatydyna katalizującej, w obecności UDP-galaktozy i tomatydyny, pierwszy
etap biosyntezy łańcucha cukrowego a-tomatyny tj. powstawanie 8-tomatyny (3p-D-monogalaktozydu tomatydyny). Natomiast o dalszych etapach
enzymatycznego wydłużania łańcucha cukrowego a-tomatyny pomidora jak dotąd nie ma żadnych informacji.

W celu określenia czy surowe preparaty enzymatyczne z liści pomidora są zdolne do katalizowania dalszego etapu biosyntezy łańcucha
cukrowego a-tomatyny tj. do glukozylacji 8-tomatyny inkubowano zawiesinę proszku acetonowego z supernatantu 20000 g w 0,02 M buforze Tris-
HCI, pH 7,3 w obecności znakowanej UDP-["C]glukozy i 3p-D-monogalaktozydu tomatydyny. Analiza chromatograficzna (TLC) wyekstrahowanych z
mieszaniny inkubacyjnej n-butanolem lipidów wykazała powstawanie dwóch radioaktywnych produktów, pierwszego o ruchliwości chromatograficznej
y-tomatyny (3-0-p-D-glukozylo(1->4)-p-D-galaktozydu tomatydyny) i drugiego o ruchliwości chromatograficznej 3p-D-monogalaktozydu tomatydyny.
Przy czym radioaktywność włączona do pierwszego z nich, tj. y-tomatyny, wynosiła ok. 8% radioaktywności włączonej do frakcji n-butanolowej.
Badany preparat enzymatyczny nie posiadał natomiast zdolności do syntezy diglukozydu tomatydyny, gdy w mieszaninie inkubacyjnej obecny był
obok znakowanej UDP-["C]glukozy, 3p-D-monoglukozyd tomatydyny. Ponadto stwierdzono, że 2-merkaptoetanol jest aktywatorem giukozylacji 8-
tomatyny (o ok. 80%), natomiast wzrost siły jonowej mieszaniny inkubacyjnej hamuje syntezę y-tomatyny (o ok. 65%).

Uzyskane wyniki wskazują, że w surowym preparacie enzymatycznym z liści pomidora obecna jest glukozylotransferaza przenosząca resztę
glukozy z UDP-glukozy na monogalaktozyd tomatydyny, a więc katalizująca drugi etap sekwencyjnego wydłużania łańcucha cukrowego a-tomatyny.
Otrzymane wyniki sugerują również, że w badanym preparacie enzymatycznym obok wymienionej powyżej aktywności glukozylotransferazowej jest
obecna aktywność hydrolazy glukozydu tomatydyny i 4'-epimerazy UDP-glukozy dostarczających substraty, tj. tomatydynę i UDP-galaktozę, dla
wysokoaktywnej galaktozylotransferazy UDP-galaktoza : tomatydyna syntetyzującej znakowany gaiaktozyd tomatydyny.

N-68
MECHANIZM TRANSPORTU MONOGLIKOZYDÓW KWASU OLEANOLOWEGO DO WAKUOL IZOLOWANYCH
Z PROTOPLASTÓW LIŚCI NAGIETKA

Anna Szakiel, Wirginia Janiszowska
Instytut Biochemii Uniwersytetu Warszawskiego, Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

W liściach nagietka (Calendula officinalis) występują dwie serie glikozydów (pochodnych monoglukozydu i monoglukuronozydu) kwasu
oleanolowego. Wcześniej stwierdzono, że około 40% glikozydów powstałych w cytoplazmie jest transportowanych do wakuoli. Ponadto wykazano,
że transport monoglukuronozydu zachodzi na zasadzie dyfuzji ułatwionej, natomiast transport monoglukozydu jest procesem aktywnym, stymulowanym
zarówno przez ATP, jak i pirofosforan nieorganiczny. Wyniki te wskazywały, że w wakuolach liści nagietka, podobnie jak w wakuolach innych roślin,
obok ATPazy występuje także pirofosfataza nieorganiczna, wspomagająca aktywne procesy transportu przez tonoplast. Chociaż fakt istnienia dwóch
elektrogenicznych, przenoszących protony fosfohydrolaz w tej błonie jest znany, jednak jak dotąd nie wykazano współdziałania obu tych pomp
protonowych w aktywnym transporcie tego samego metabolitu do wakuoli.

Celem obecnej pracy było potwierdzenie udziału pirofosfatazy nieorganicznej w aktywacji procesów transportu monoglikozydów kwas.u
oleanolowego do wakuol izolowanych z protoplastów liści nagietka.

Wakuole otrzymano przez dezintegrację protoplastów DEAE-dekstranem w warunkach izotonicznych i oczyszczenie ich przez wirowanie w
skokowym gradiencie mannitol/sacharoza/Ficoll. Oczyszczone wakuole inkubowano z monoglikozydami kwasu [3-3H]oleanolowego o radioakt. specyf.
3.8 mCi/mmol w zakresie stężeń 1.2-41.2 nM/105 wakuol w ciągu 60 min. w obecności lub nieobecności 1 mM pirofosforanu magnezu. Wykazano,
że zależność szybkości transportu do wakuoli od stężenia transportowanego monoglikozydu ma dla obu badanych związków charakter krzywej
nasycenia, zarówno w obecności, jak i nieobecności pirofosforanu. Zależność wyznaczona dla monoglukozydu ma typowy charakter krzywej
hiperbolicznej, przy czym w obecności pirofosforanu szybkość transportu tego związku wzrasta ponad dwukrotnie. Wyznaczona metodą Lineweavera-
Burka stała Km transportu monoglukozydu wynosi 10 nM, zarówno w obecności, jak i nieobecności pirofosforanu. Z kolei krzywa kinetyczna
transportu monoglukuronozydu ma charakter krzywej sigmoidalnej, z /Cm=2.5 nM dla niskich stężeń transportowanego związku, a 7 ^ M dla stężeń
wysokich. W obecności pirofosforanu przebieg tej krzywej nie ulega zmianie. Zbadano także wpływ inhibitorów (CCCP, DCCD, DIDS, azotan) na
transport obu związków i wykazano, że w obecności pirofosforanu jedynie DCCD i CCCP w stężeniu 100nM*w znacznym stopniu (odpowiednio 85 i
66%) hamują transport monoglukozydu, natomiast nie mają wpływu na transport monoglukuronozydu. DCCD i CCCP są inhibitorami rozprzęgającymi
błonowe gradienty elektrochemiczne i dlatego mogą działać hamująco na aktywność pirofosfatazy, zaś pozostałe testowane związki są znane głównie
jako inhibitory ATPazy.

Uzyskane wyniki ostatecznie potwierdzają, że transport monoglukozydu kwasu oleanolowego do wakuoli zachodzi na zasadzie dyfuzji ułatwionej,
zaś aktywny transport monoglukozydu jest zależny od gradientu elektrochemicznego tonoplastu wytwarzanego zarówno przez ATPazę, jak i pirofosfatazę
organiczną.
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N-69
WPŁYW RÓŻNYCH DAWEK ETANOLU NA INKORPORACJĘ AMINOKWASÓW PRZEZ MITOCHONDRIA WĄTROBY
I MÓZGU SZCZURA

Sławomir Majdanik, Kazimierz Pasternak
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Etanol jest alkoholem powszechnie znanym i stosowanym w różnych dziedzinach życia. Jego przewlekłe działanie na organizm człowieka
prowadzi do uzależnienia alkoholowego. Etanol wpływa na zmianę metabolizmu i prowadzi do nieodwracalnych zaburzeń. Działanie etanolu zależy w
dużym stopniu od dawki i czasu w jakim jest stosowany. W poprzednich pracach wykazano, że pod wpływem etanolu następują zmiany w stężeniach
tkankowych magnezu, cynku i miedzi u szczurów. Podobne wyniki otrzymano również w badaniach na myszach. Aktualnie przeprowadzone badania
miały na celu ocenę wpływu różnych dawek etanolu przyjmowanych przez szczury na intensywność wbudowywania aminokwasów do białek
mitochondriów wątroby i mózgu.

Badania przeprowadzono na trzech grupach szczurów rasy Wistar. Pierwsza grupa zwierząt otrzymywała do picia 5% etanol, druga 20%
etanol, natomiast trzecia była kontrolną i otrzymywała wodę destylowaną. Wszystkie grupy szczurów były karmione jednakowo suchą karmą LSW1 i
pojone ad libitum. Doświadczenie prowadzono przez sześć tygodni. Po tym okresie zwierzęta usypiano ketaminą i pobierano wątrobę i mózg. Z
tkanek tych preparowano mitochondria metoda Nicklasa-Clarka stosując bufor ekstrakcyjny o składzie: 0,01 M Tris-HCI (pH 7,4), 0,3 M mannitol, 0,5
mM EDTA, PVS 4 ng/ml. Świeże tkanki homogenizowano w buforze ekstrakcyjnym stosując homogenizator teflonowy typu Potter-Elvehjem. Uzyskany
homogenat wirowano 30 minut przy obrotach 5000 x g celem pozbycia się resztek tkankowych i jąder komórkowych. Osad odrzucano a uzyskany
nadsącz poddawano wirowaniu przez 45 minut przy obrotach 12500 x g. Otrzymany osad stanowiły mitochondria. Dodatkowo oczyszczano je
stosując gradient fikolu. Tak uzyskane preparaty mitochondialne inkubowano przez okres 20 minut w mieszaninie inkubacyjnej o stałym składzie
zawierającej dodatkowo jeden z aminokwasów znakowanych "C. Badania przeprowadzono stosując znakowana alaninę, argininę, kwas glutaminowy,
lizynę i walinę. Po okresie inkubacji próby wirowano przez 30 minut przy obrotach 12500 x g. Osad mitochondrów homogenizowano w niewielkiej
ilości buforu ekstrakcyjnego i oznaczano białko metodą Bradforda. Następnie próby o objętości 50 ml nanoszono na krążki bibuły Whatman 3M. Po
wysuszeniu płukano czterokrotnie zimnym 5% TCA, a następnie płynem Hokina i eterem. Radioaktywność liczono w liczniku scyntylacyjnym firmy
Beckman i przeliczano na mikrogram białka mitochondrialnego.

Stwierdzono, że etanol wpływa na wbudowywanie znakowanych radioaktywnie aminokwasów przez mitochondria zarówno wątroby, jak i
mózgu szczurów. Wielkość inkorporacji była zależna od dawki etanolu przyjmowanej przez zwierzęta. Zależała również od rodzaju tkanki i stosowanego
radioaktywnego aminokwasu.

N-70
MIEJSCA WIĄŻĄCE HEMOGLOBINĘ W MEMBRANACH RĄBKA SZCZOTECZKOWEGO NERKI.

Jakub Gburek, Jerzy Osada
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Akademia Medyczna we Wrocławiu, ul. Szewska 38/39, 50-139 Wrocław

Patomechanizm ostrej niewydolności nerek związanej z hemoglobinurią jest przedmiotem intensywnych badań od przeszło pół wieku.
Zainteresowanie tym tematem wynika przede wszystkim z dwóch względów. Po pierwsze, zespół ten rozwija się w następstwie wielu stanów
chorobowych. Po drugie, jest on główną przyczyną niepowodzeń dotychczasowych prób wprowadzenia preparatów opartych na bazie hemoglobiny
jako środków krwiozastępczych. Jednym z mechanizmów przyczyniających się do rozwoju tego zespołu jest toksyczne działanie hemoglobiny na
komórki nabłonka kanalików nerkowych. Mechanizm wchłaniania hemoglobiny przez kanalikowe epitelium nie jest znany. W niniejszej pracy badano
proces adsorpcji hemoglobiny do izolowanych membran komórek nabłonkowych kanalików proksymalnych.

Membrany rąbka szczoteczkowego nerki szczura uzyskano metodą precypitacji z Mg". Ludzką hemoglobinę znakowano radioaktywnie 1 ! 5J
za pomocą odczynnika Boltona-Huntera. Kinetykę wiązania hemoglobiny do membran badano inkubując stałą ilość znakowanej hemoglobiny w
obecności wzrastających stężeń zimnego ligandu lub kompetytora w 4 'C przez 1godz. Niezwiązaną hemoglobinę usuwano techniką ultrafiltracji z
użyciem sączków membranowych (0.22 urn). Ilość związanego ligandu określano na podstawie radioaktywności sączków. Wiązanie niespecyficzne
określano na podstawie prób zawierających 100-krotnie większe stężenia zimnego ligandu niż obserwowane wartości Ka.

Hemoglobina wiązała się do membran rąbka szczoteczkowego nerki szczura. Wartości stałej dysocjacji (Kd) i maksymalnej pojemności
wiązania ( B m J obliczone metodą Scacharda wynosiły odpowiednio 2.5 \M i 0.1 nmol/mg białka. Na wiązanie nie miała wpływu obecność albuminy
w stężeniach aż do 0.6 mM.

Powyższe wyniki wskazują że błona komórek nabłonkowych kanalika proksymalnego zawiera specyficzny receptor hemoglobiny. Stwierdzenie
czy uczestniczy on w kanalikowej reabsorpcji hemoglobiny wymaga dalszych badań w układzie in vivo.
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N-71
WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH NA UWALNIANIE SUBSTANCJI LECZNICZEJ Z TABLETEK

Elwira Telejko, Marzena Szymariska, Jan Chlabicz
Zakład Farmacji Stosowanej AM w Białymstoku

Przez wiele lat jedynym czynnikiem, który miał determinować efekt farmakologiczny leku, był skład chemiczny związku leczniczego oraz
1 stopień jego czystości chemicznej. Liczne badania ostatnich kilkunastu lat udowodniły, iż na aktywność terapeutyczną leku może również oddziaływać

wiele innych czynników natury fizjopatologicznej, związanych z żywym ustrojem ludzkim lub zwierzęcym, bądź farmakotechnicznych, związanych z
postacią leku. Ważną role przypisuje się parametrom farmakokinetycznym leku w każdej fazie jego losów wustroju (LADME). Pierwszym z tych
etapów jest uwalnianie substancji leczniczej z danej postaci leku, które w dużej mierze decyduje o stężeniu leku we krwi, a co za tym idzie o efekcie
terapeutycznym.
Celem pracy było zbadanie wpływu niektórych czynników fizycznych, takich jak: pH, temperatura oraz środków alkalizujących na proces uwalniania
substancji czynnej z tabletek.
Materiał do przeprowadzonych badań stanowiły grupy leków:

1. Niesterydowe leki przeciwzapalne: Majamil prol. 100 mg (Polfa Starogard), Anapran 550 mg (Polfa Pabianice).
2. Antagonista receptorów p, adrenergicznych: Metoprolol Verla 200 mg (Verla-PHARM)

Badania wykonano w oparciu o normy zakładowe dla poszczególnych preparatów.
Wyniki badań wykazały, że zmiana pH wpływa na ilość (%) substancji leczniczej, uwolnionejz tabletek Majamil prol. 100 mg. Zarówno zwiększenie pH
buforu fosforanowego z wartości 7,3 do 8,0 (środowisko panujące w jelitach), jak i zmniejszenie kwasowości środowiska obrazującego to, które
panuje w żołądku z pH=1,0 do pH=5,0, prowadzi do zwiększenia ilości uwolnionej substancji czynnej do wartości przekraczającej normę, tj. do
90,1%, wobec normy 55,0 - 80,0%. Natomiast w przypadku winianu metoprololu, wzrost pH spowodował zmniejszenie uwalniania (po 3 godz. o ok.
12%, a po 5 godz. o 14%).

Dodatek środka osłaniającego (Gelatum Aluminium Phosphoricum) powodował spadek ilości uwolnionej substancji czynnej, a podwyższona
temperatura nasilała proces uwalniania. Występowanie epizodów gorączkowych u pacjentów może mieć więc znaczny wpływ na omawiany proces,
a przez to na kinetykę leku.
Wnioski:
1. Badane czynniki fizyczne oraz związki alkalizujące w sposób znaczący zmieniają proces uwalniania substancji leczniczej z tabletek, stąd

i kinetykę leku w ustroju.
2. Wpływ pH na proces uwalniania różnych substancji leczniczych nie jest jednakowyi zależy od rodzaju substancji leczniczej i technologii tabletek.
3. Ważne jest, jeśli chodzi o efekt farmakologiczny, uwzględnienie zmian parametrów fizyko - chemicznych przy ordynowaniu leków przez lekarza

(jednoczesne występowanie nadkwaśności, niedokwaśności w przewodzie pokarmowym, czy stanów gorączkowych).

N-72
INDUKOWANE PRZEZ FOTOPERIOD ZMIANY W UFOSFORYLOWANIU BIAŁEK LIŚCIENI PHARBITISNIL

Elżbieta Zielińska, Stanisław Kowalczyk
Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Zakład Biochemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Fotoperiod jest jednym z najważniejszych czynników zewnętrznych indukujących przejście z fazy wzrostu wegetatywnego do wzrostu
generatywnego. Zsynchronizowane przez fotoperiod jednoczesne kwitnienie roślin określonego gatunku jest niezwykle ważne, ponieważ umożliwia
krzyżowe zapylenie. Zarówno prace prowadzone na mutantach (groszek ogrodowy, rzodkiewnik) jak też doświadczenia z wykorzystaniem przeszczepów
wskazują, że zakwitanie regulowane jest za pośrednictwem zmian w poziomie stymulatora i inhibitora kwitnienia, syntetyzowanych w liścieniach
bądź liściach i transportowanych do wierzchołka rośliny. Obecnie proponuje się, że stymulator kwitnienia jest czynnikiem specyficznym dla procesu
kwitnienia, konstytutywnie produkowanym w liścieniach i liściach, podczas gdy inhibitor kwitnienia wpływa zarówno na wzrost wegetatywny (dystrybucja
asymilatów) jak też wzrost generatywny. Poziom inhibitora jest ściśle regulowany przez szereg czynników zewnętrznych spośród, których czynnikiem
najważniejszym jest fotoperiod. Właściwy fotoperiod za pośrednictwem fitochromu A hamuje syntezę inhibitora kwitnienia co w efekcie prowadzi do
ujawnienia się czynnika stymulującego kwitnienie wyrażającego się ekspresją genów kwitnienia. Koncepcja przemieszczających się z liści do wierzchołka
hormonopodobnych substancji sygnałowych nie budzi dzisiaj większych zastrzeżeń, chociaż chemiczna natura tych czynników kwitnienia jest nadal
nieznana.

Zakwitanie Pharbitis nil, klasycznej rośliny krótkiego dnia, indukowane jest przez pojedynczy okres długiej nocy (16 godz.). Fotoreceptory
(fitochrom, kryptochrom) współdziałające z mechanizmem zegara wewnętrznego, rozumianym jako zmieniająca się w rytmie okołodobowym wrażliwość
na światło, wpływają bezpośrednio na poziom substancji sygnałowych zakwitania.

Celem pracy było prześledzenie zmian w ufosforylowaniu białek ekstraktu liścieni P. nil będących efektem „indukcyjnej nocy".
Siewki P. nil rosnące przez 6 dni w warunkach ciągłego światła przenoszono do ciemności na 16 godz. Materiał roślinny pobierano na początku, w
połowie i na końcu nocy indukcyjnej. Ekstrakty białkowe rozdzielano elektroforetycznie w żelu poliakrylamidowym z SDS, a następnie rozdzielone
białka przenoszono metodą Western blotting na membranę nitrocelulozową.. Fosforylowane białka lokalizowano przeciwciałami monoklonalnymi
skierowanymi przeciw fosfotyrozynie, fosfotreoninie i fosfoserynie.

Używając przeciwciał skierowanych przeciw fosfotyrozynie i fosfotreoninie zaobserwowaliśmy, że u roślin znajdujących się przez 16 godz. w
ciemności wzrastał poziom fosforylacji białka o masie cząsteczkowej ok. 32 kDa. W liścieniach pobranych po nocy indukcyjnej stwierdzono, także
fosforylację białka o masie ok. 40 kDa, w którym fosforylowana jest tyrozyna. W tym samym błocie na wysokości ok. 45 kDa w roślinach kontrolnych
rosnących na ciągłym świetle pojawia się dość intensywny sygnał. Po przeniesieniu P. nil do ciemności można zaobserwować fosforylację białka o
masie ok. 43 kDa. Gdy do lokalizacji antygenu użyto przeciwciał przeciw fosfoserynie, na wysokości ok. 38 kDa stwierdzono stosunkowo intensywny
sygnał u roślin, które w połowie nocy indukcyjnej były naświetlane światłem czerwonym.

Praca finansowana w ramach grantu K8N nr 6P04C 050 09
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N-73
SERYNOWO/TREONINOWA KINAZA BIAŁKOWA TOWARZYSZĄCA INDOLILO-3-ACETYLOTRANSFERAZIE
OCZYSZCZONEJ Z BIELMA KUKURYDZY

Elżbieta Zielińska, Anna Jakubowska, Stanisław Kowalczyk
Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Zaktad Biochemii, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń

Szlak biosyntezy estrowych koniugatów auksyn rozpoczyna się od syntezy 1-0-(indolilo-3-acetylo)-p-D-glukozy (1-O-IAGIu) zgodnie z
reakcją: IAA + UDP-Glu <=> 1-O-IAGIu + UDP. Odwracalna reakcja syntezy 1-0-IAGIu jest w bielmie kukurydzy sprzężona z nieodwracalną reakcją
syntezy indolilo-3-acetylo-myo-inozytolu (lAlnos) katalizowaną przez indolilo-3-acetylotransferazę: 1-0-IAGIu + myo-lnos => lAlnos + Glu. Enzymy
katalizujące powyższe reakcje zostały oczyszczone z niedojrzałego bielma kukurydzy, a gen syntazy lAGIu sklonowany i zsekwencjonowany w oparciu

0 „screening" biblioteki cDNA przeciwciałami poliklonalnymi skierowanymi przeciwko oczyszczonej syntazie lAGIu.
Prowadzone obecnie prace mają na celu sklonowanie genu indolilo-3-acetylotransferazy. Preparat enzymu oczyszczony z niedojrzałego

bielma kukurydzy do stopnia elektroforetycznej jednorodności zawiera 3 polipeptydy, których ruchliwość w PAGE-SDS odpowiada masom: 67, 56 i
36 kDa. Oczyszczonymi polipeptydami immunizowano króliki, a uzyskane przeciwciała wykorzystano do „screeningu" biblioteki cDNA wykonanej na
bazie RNA z nasion kukurydzy 19 dni po zapyleniu. Przeciwciałami reagującymi z polipeptydem 67 kDa wyselekcjonowano klon nazwany E2 zawierający
około 2 036 par zasad. Sekwencja nukleotydowa koduje białko, którego sekwencja aminokwasowa jest w wysokim stopniu homologiczna z sekwencjami
kinaz białkowych zdeponowanych w bankach genów. Najwyższy stopień homologii (87% identyczności) łączy białko E2 z kinazą serynowo/treoninową
szpinaku. Podobnie wysoki stopień homologii łączy kinazę E2 z kinazami serynowo/treoninowymi sklonowanymi z tytoniu, Neurospora, drożdży.
Kinaza E2 różni się od innych kinaz z tej rodziny obecnością 44-ro aminokwasowej wstawki w części poprzedzającej charakterystyczne sekwencje
w subdomenie VIB i VIII. Sekwencja tego fragmentu nie jest homologiczna z żadną z sekwencji zdeponowanych w bankach genów. Przeciwciałami
przeciwko podjednostce 67 kDa izolowano białka, które są badane pod kątem aktywności kinazowej. Zostanie wykonana analiza sekwencji
aminokwasowej fragmentu uzyskanego po strawieniu polipeptydu (sekwencja wewnętrzna) w celu potwierdzenia, że izolowana kinaza jest kodowana
przez sekwencję nukleotydowa klonu E2.

Przeciwciała przeciwko syntazie lAGIu i przeciwko poszczególnym polipeptydom preparatu indolilo-3-acetylotransferazy(67, 56, 36 kDa)
wykorzystano do sprawdzenia czy badane enzymy są obecne również w innych tkankach poza bielmem kukurydzy. Stwierdzono, że syntaza lAGIu
występuje tylko w bielmie kukurydzy i nasionach ryżu, natomiast w kiełkach kukurydzy ekspresja genu syntazy może być indukowana w wyniku
kilkugodzinnej (4 godz) inkubacji odcinków koleoptyli bądź mezokotyli w 50 (iM NAA (sztuczna auksyna).

Przeciwciałami przeciwko białku 67 kDa wykazano, że polipeptyd ten jest obecny w ekstraktach wszystkich badanych tkanek kiełkującej
kukurydzy, jednak nie występuje, bądź przeciwciała go nie wykrywają w tkankach 4 podstawowych zbóż (pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa).

Praca finansowana w ramach grantu UMK

N-74
WPŁYW RODZAJU SUBSTRATU NA WARTOŚĆ TESTU PL-PLA W SEROLOGICZNEJ DIAGNOSTYCE
BIAŁACZKI BYDŁA

Ewa Buzała, Jan Rułka
Pracownia Patologii Komórkowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, 24-100 Puławy, AL Partyzantów 57.

Badania własne dotyczyły wykorzystania immunoenzymatycznego testu PL-PLA /Poland-Peroxidase Linked Assay/ w serologicznej
diagnostyce białaczki bydła. Podstawowym elementem testu było wykorzystanie„jako fazy stałej, jednowarstwowej hodowli komórek FLK-BLV /
Fetal Lamb Kidney/ zakażonych wirusem białaczki bydła /BLV/, ustalenie właściwego rozcieńczenia koniugatu oraz wybór odpowiedniego
substratu. Ogółem przebadano 14 mieszanin buforów, 5 różnych rozcieńczeń koniugatu i 3 substraty: nierozpuszczalny w H2O 3-amino,9-
etylkarbazol oraz rozpuszczalne - ABTS i tzw. substrat czeski /z zestawu ELISA prod. Bioveta CRA

Wyniki z substratem nierozpuszczalnym oceniano badaniem mikroskopowym. Dodatni wynik testu PL-PLA uwidacznia się w postaci
brązowo-czerwonego zabarwienia cytoplazmy komórek FLK, do których dodano referencyjną surowicę anty-BLV lub surowicę badaną zawierającą
przeciwciała dla wirusa białaczki. Powyższe zabarwienie wskazuje na obecność immunologicznych kompleksów antygen-przeciwciało. Jądra tych
komórek pozostają nie wybarwione. Ujemny wynik testu notowano w przypadku dodania do reakcji surowicy bydlęcej wolnej od przeciwciał anty-
BLV. Najlepsze i powtarzalne wyniki uzyskano stosując bufor PBST z dodatkiem 20% normalnej surowicy końskiej. Uzyskane rezultaty z substratem
3-amino,9-etylkarbazolem, potwierdziły pełną przydatność testu PL-PLA w diagnostyce enzootycznej białaczki bydła. Ocena tego.testu metodą
mikroskopową jest jednakże subiektywna i może niekiedy nastręczać trudności w interpretacji wyniku.

W związku z powyższym postanowiono zastąpić ocenę mikroskopową testu PL-PLA odczytem automatycznym poprzez użycie rozpuszczalnego
substratu ABTS i substratu z zestawu ELISA prod, czeskiej. W badaniu tym wykazano, że wartości liczbowe ekstynkcji zarówno dla dodatnich, jak
1 ujemnych surowic referencyjnych, korespondowały z wynikami klasycznego testu ELISA produkcji czeskiej. Z substratem ABTS, dla dodatnich
surowic referencyjnych wynosiły one od 0.291 do 0.647, a dla substratu czeskiego - od 0.153 do 0.430, zaś w przypadku surowic ujemnych -
odpowiednio: 0.020-0.103 i 0.018 - 0.041. Dla surowic krów białaczkowych z gospodarstwa zapowietrzonego wirusem BLV/o mianie ELISA
1:200-1:3200/, wartości ekstynkcji testu PL-PLA z substratem ABTS wynosiły od 0.121 do 0.754, zaś dla surowic ujemnych od 0.036 do 0.092.
Należy podkreślić, że ocena wartości diagnostycznej immunoenzymatycznego testu PL-PLA z substratem ABTS i substratem czeskim, pokrywała
się z oceną reakcji z substratem 3-amino, 9-etylkarbazolem.
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N-75
AKTYWNOŚĆ AMINOPEPTYDAZY LEUCYNOWEJ I PROTEAZ SIEWEK PSZENŻYTA OZIMEGO ZASIEDLONYCH
PRZEZ MSZYCE

Antoni Piotr Ciepiela, Cezary Sempruch, Iwona Sprawka
Zakład Biologii Molekularnej i Biofizyki, Wyższa Szkoła Rolniczo Pedagogiczna w Siedlcach, ul. B.Prusa 12, 08-110 Siedlce

Proteazy roślin zbożowych zalicza się do enzymów typu papainy z powodu pewnych wspólnych właściwości, jak aktywowanie czynnikami
redukującymi czy optimum pH w zakresie 5.0 do 7.0 (Myczkowski 1970). Aminopeptydaza leucynowa (LAP) hydrolizuje wiązania peptydowe l\l-
końcowego aminokwasu w konfiguracji L, szczególnie jeżeli końcowym aminokwasem jest leucyna, a nawet izoleucyna, ale działa (chociaż słabiej),
gdy jest nim fenyloalanina, tyrozyna, histydyna, tryptofan, glicyna, czy alanina. Hydrolizowane są również przez ten enzym amidy odpowiednich
aminokwasów (Kłyszejko-Stefanowicz 1995).

Badania entomologiczne przeprowadzono na siewkach dwóch odmian pszenżyta ozimego Ugo i Moniko, wykazujących zróżnicowany stopień
odporności w stosunku do mszycy zbożowej (Sitobion avenae/Fabr./). Eksperymenty wykonano w warunkach kontrolowanych, zasiedlając sztucznie
7-dniowe siewki analizowanych odmian pszenżyta ozimego samicami bezskrzydłymi S.avenae. Po zakończeniu doświadczeń entomologicznych
trwających tydzień, zbierano materiał roślinny z siewek kontrolnych i zasiedlonych przez mszyce i przygotowywano preparaty acetonowe służące do
oznaczania aktywności enzymów. Aktywność proteaz izolowanych w pH 7.0 oznaczano metodą Toita i Schaborta (1978), ekstrahowanych w pH.5.0
zgodnie z danymi podanymi przez Myczkowskiego (1970) w modyfikacji Ciepieli (1984). Aktywność LAP oznaczano według procedury podanej przez
Kłyszejko-Stefanowicz (1980).

W zasiedlonych przez mszyce siewkach podatnej odmiany Moniko stwierdzono spadek aktywności LAP oraz wzrost tempa rozkładu białka
(wzrost aktywności proteaz), przy czym wyniki te były istotne statystycznie. W przypadku odmiany częściowo odpornej Ugo wykazano wzrost
aktywności LAP w roślinach na których żerowały mszyce w stosunku do roślin bez mszyc, czego nie potwierdziła jednak analiza statystyczna.
Ponadto w siewkach odmiany Ugo zasiedlonych przez S.avenae odnotowano obniżoną aktywność badanych proteaz (ekstrahowanych w pH 5.0 i
7.0), różniącą się statystycznie od aktywności tych enzymów w roślinach kontrolnych.

W wielopłaszczyznowej dyskusji uzyskanych rezultatów zwraca się uwagę na to, że tempo i kierunek przemian peptydów i białek wywołanych
żerowaniem S.avenae na siewkach pszenżyta ozimego może odgrywać ważną rolę w reakcjach obronnych żywiciela i wpływać na wysoki poziom
antybiozy indukowanej odmian odpornych w stosunku do tego szkodnika.

N-76
WPŁYW POLYNIENASYCONEJ FOSFATYDYLOCHOLINY (PFCH) NA ZAWARTOŚĆ WITAMINY A I KAROTENU
W WĄTROBIE SZCZURÓW Z CUKRZYCĄ ALLOKSANOWĄ

Borodinski A.. Konowalenko 0., Buko V.
Instytut Biochemii Nacjonalnej Akademii Nauk Białorusi, Grodno

Cukrzycy towarzyszy deficyt witamin wodorozpuszczalnych, natomiast brak danych o poziomie zabezpieczenia organizmu witaminami z
grupy tluszczorozpuszczalnych, a mianowicie, witaminy A i karotenu.

Wcześniej stwierdziliśmy (Borodinski A., 1993 r.), ze PFCh powoduje obniżenie poziomu glikemii.
Cukrzyca u szczurów była powodowana przez podawanie im jednorazowo dootrzewnowo alloksanu (150 mg/kg). PFCh podawano w dawkach

100 mg/kg, 300 mg/kg dożołądkowo w ciągu 24 dni.
Cukrzyca powoduje drastyczne obniżenie (więcej niż 2 razy) zowartości witaminy A i karotenu w wątrobie.
Podawiane PFCh w dawce 300 mg/kg normalizuje poziom tych witamin jednocześnie z normalizacją poziomu glukozy we krwi i wątrobie.
Otrzymane rezultaty pozwalają wnioskować, że hepatoprotektywne oddziaływanie PFCh może wiązać się zarówno z jego hypoglikemicznym

efektem, jak i wzbogaceniem organizmu w witaminę A i karoten, które zwiększają odporność p-komórek trzustki na toksyczne oddziaływanie przy
cukrzycy.
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N-77
EVALUATION OF THE ALDEHYDE DEHYDROGENASE ACTYVITY CONTRIDUTION TO EXTRAHEPATIC METABOLISM
OF ACETALDEHYDE IN RATS

Antonia Kuzmich, Pavel Pronko.
Institute of Biochemistry, Grodno, Belarus.

The aim of our study was to investigate the acetaldehyde (Ach) concentrations in some major vessels of the blood system during alcohol
intoxication and cyanamide (Cy) treatment in rats. The semicarbazide method followed by the head-space gas chromatography was used for blood
plasma and red blood cells Ach determination. Rats received Cy (50 mg/kg, i.p.) 1 hour before the injection of ethanol (3,5g/kg, i.p.). We collected
blood under Hexenal anaestesia from the Hepatic Vena, Aorta and the Inferior Vena Cava. During alcohol intoxication the highest Ach levels were
detected in the Hepatic Vena and the lowerst ones - in the Inferior Vena Cava. Red blood cells Ach concentrations were higher then blood plasma Ach
levels in all parts of the vascular system. The Ach concentrations in Cytreated rats were much higher than in the only treated with alcohol, but the
arterio-venous difference disappeared. The results suggest the existence of produced extrahepatic acetaldehyde metabolism and that these process
is mediated through aldehyde dehydrogenases.

N-78
POZIOM MAGNEZU, CYNKU I MANGANU W TKANKACH KRÓLIKA PT

Bolesław Floriańczyk, Zbigniew Marzec, Danuta Jesionek, Anna Bogusiewicz, Marta Stryjecka-Zimmer
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej AM w Lublinie

W pracy okeślono poziom magnezu, cynku i manganu w tkankach królika PT. Doświadczenie przeprowadzono na królikach PT 8-tygodniowych
oraz na grupie królików kontrolnych. Zwierzęta do badań otrzymano ze Zwierzętami Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w
Warszawie.

Próbki pobranych tkanek (serce, wątroba, nerki i śledziona) ważono, suszono do stałej wagi w temperaturze 80°C, a następnie mineralizowano
w piecu muflowym w temperaturze 450°C. Zmineralizowane próbki rozpuszczano w stężonym kwasie solnym (Merck) rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:1 (v/v). Do oceny zawartości badanych jonów w tkankach zastosowano metodę spektrometrii absorpcji atomowej (Pye Unicam SP-192).

W kontrolnej grupie zwierząt poziom magnezu wynosił: w sercu -106 mg/kg, w wątrobie -161 mg/kg, w nerkach -184 mg/kg, w śledzionie
- 483 mg/kg. Poziom cynku w tej grupie zwierząt byl następujący: w sercu -12.1 mg/kg, w wątrobie - 22.8, w nerkach - 20.5 mg/kg i w śledzionie -
50.4 mg/kg. Poziom manganu wynosił: w sercu - 0.76 mg/kg, w wątrobie -1.96 mg/kg, w nerkach -1.96, w śledzionie - 2.28 mg/kg. W badanej
grupie królików PT poziom magnezu, cynku i manganu był znacznie wyższy w sercu (odpowiednio: 207.0 22.6 i 1.17 mg/kg) w porównaniu z
poziomem tych biopierwiastków w kontrolnej grupie zwierząt. Znacznie niższy poziom badanych jonów u królików PT stwierdzono w śledzionie (Mg
-191 mg/kg, Zn -19.8 mg/kg, Mn - 0.62 mg/kg).
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N-79
CHARAKTERYSTYKA ARYLOSUFATAZ WYSTĘPUJĄCYCH W NASIENIU JESIOTRA

Beata Piros', Andrzej Ciereszko', Ryszard Kolman2, Monika Kwaśnik1, Jan Głogowski1

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

Mianem arylosulfataz określa się enzymy zaliczane do grupy sulfohydrolaz arylosiarczanów (E.C.3.1.6.1.). Ze względu na powinowactwo do
szeregu różnych substratów oraz rodzaje inhibitorów wyróżniono dwa typy arylosulfataz: typu l-go (których nie hamują nieorganiczne siarczany i
fosforany, natomiast silnie hamują fluorki i cyjanki), oraz typu ll-go, o przeciwnych właściwościach. Wśród arylosulfataz typu II wyróżniono arylosul-
fatazę A i B. Arylosulfataza A jest lizosomalnym enzymem powodującym degradację siarczanów glikolipidów. Enzym ten jest obecny w lizosomopo-
dobnej strukturze plemnika - akrosomie.

Z przeprowadzonych przez nas wstępnych badań wynika, że w nasieniu ryb doskonałokostnych, których plemniki nie posiadają akrosomu
brak jest białek o aktywności arylosulfataz, natomiast w nasieniu jesiotra - ryby chrzęstnokostnej, którego plemniki posiadają zredukowany akrosom
wykazaliśmy aktywność arylsulfatazy zarówno w plemnikach jak i w plazmie nasienia.

Celem badań było scharakteryzowanie arylosulfataz występujących w nasieniu jesiotra. Nasienie uzyskano od jesiotrów hodowanych w
Instytucie Rybactwa Śródlądowego (Olsztyn), w ośrodku nad jeziorem Dgał Wielki. Oddzielenia plemników od plazmy nasienia dokonano poprzez
wirowanie przez 10min. przy 1Otys. x g. Plemniki poddano godzinnej ekstrakcji w 20mM Tris-HCI, pH 7,6; w temperaturze 20°C. Plazmę nasienia i
ekstrakty plemników traktowano butanolem (schłodzonym do 0°C), a następnie fazę wodną poddano chromatografii jonowymiennej, na kolumnie Hi
Load Q Sepharose, z wykorzystaniem systemu FPLC, w ciągłym gradiencie NaCI. Używając siarczanu p-nitrokatecholu jako substratu dokonano
detekcji arolosulfatazy oraz przeprowadzono wstępne badania kinetyczne określając: optimum pH, wpływ stężenia substratu, wpływ temperatury i
czasu inkubacji oraz jonów chlorkowych.

W wyniku chromatografii jonowymiennej uzyskano jeden pik aktywności enzymu zarówno z plazmy jak i z ekstraktu plemników, eluowane
przy 200mM stężeniu NaCI. Oznaczone optimum pH dla enzymu z plazmy wynosiło 4,9; a dla enzymu z ekstraktu plemników wahało się w granicach
4,9-5,2. Dla obu form arylosulfataz aktywność wykazywała najwyższe wartości w temperaturze 35-40°C. Zależność aktywności arylosulfatazy od
czasu była liniowa dla obu form, w czasie 5-60 minut inkubacji w 37°C. Jony chlorkowe okazały się być aktywatorem zarówno dla enzymu z plazmy
jak i z plemników. Maksymalną aktywność uzyskano przy 160mM stężeniu Cl". Optymalne stężenie substratu dla piku plazmowego wynosiło 2,5rnM,
a dla piku z ekstraktu plemników 1,25mM. Oznaczono również stałą Michaelisa-Menten ( K J . Dla piku plazmowego wynosiła ona 3x10"1 M, a dla
piku z ekstraktu 1x104 M. Jony chlorkowe obniżały powinowactwo enzymu do substratu.

Znaczne podobieństwo analizowanych parametrów kinetycznych arylosulfatazy z plazmy nasienia i plemników wydaje się sugerować, że
zarówno w gametach jak i w płynie nasiennym występuje to samo białko enzymatyczne.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN Nr 5PO6D 012 13

N-80
KOSZT ENERGETYCZNY WYSIŁKU FIZYCZNEGO O INTENSYWNOŚCI PONIŻEJ PROGU PRZEMIAN ANAEROBOWYCH.

Ewa Ziemann. Anna Szczęsna-Kaczmarek, Przybysława Kaczmarek
Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Wysiłki długotrwałe (czas trwania 60 minut i dłużej ) charakteryzują się tym, że utrzymywana jest równowaga między poborem tlenu, a
zapotrzebowaniem organizmu na tlen. W miarę trwania tego wysiłku koszt energetyczny zwiększa się, czego wyrazem jest wzrost zużycia tlenu o ok.
15%. Przyczyną wzrostu kosztu energetycznego pracy jest szereg czynników, między innymi: pogorszenie koordynacji ruchów na skutek narastającego
zmęczenia ośrodkowego, zwiększenie udziału wolnych kwasów tłuszczowych w tworzeniu energii, podwyższenie wewnętrznej temperatury ciała,
działanie hormonów, wzrost kosztu energetycznego mięśni oddechowych i mięśnia sercowego.
W tej pracy szukano odpowiedzi na następujące pytania:

• jaki jest procentowy udział węglowodanów, tłuszczów i białek w pokrywaniu zapotrzebowania w energię w spoczynku i podczas pracy o
intensywności poniżej progu przemian anaerobowych (AT) ?
• czy procentowy udział cukrów, tłuszczów i białek w tworzeniu energii do pracy długotrwałej zależy od wydolności tlenowej organizmu ?

Badaniami objęto studentów, ochotników II roku AWF. Badanych obciążono dwugodzinną pracą o intensywności poniżej progu przemian
anaerobowych na cykloergometrze rowerowym. Parametry układu krążenia i układu oddechowego mierzono przy użyciu analizatora gazów wydychanych
EOS-Sprint firmy Jaeger i programu Ergospirometry. Podczas każdego wysiłku fizycznego mierzono zużycie tlenu (VOZ), wydalanie dwutlenku węgla
(VC02), parametry układu krążenia (HR.VO/kg/HR) i układu oddechowego (VE, BF) oraz oznaczono współczynnik oddechowy ( RQ). Przed pracą i 5
minut po jej zakończeniu pobierano krew, w której dokonywano pomiarów równowagi kwasowo-zasadowej przy użyciu analizatora pH/blood gas
analyzer 238 Ciba Corning. W ciągu pierwszej doby przed wysiłkiem i w ciągu doby od chwili od zakończenia pracy zbierano mocz, w którym
oznaczano wydzielanie azotu mocznikowego. Całkowitą ilość energii wydatkowanej przez organizm w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego oraz
procentowy udział węglowodanów, tłuszczów i białek w tworzeniu energii oznaczono wykorzystując metodę kalorymetrii pośredniej w programie
„Nutrition" firmy Jaeger.
Uzyskano następujące wyniki:

• w spoczynku procentowy udział substratów w pokrywaniu zapotrzebowania w energię wynosi: 13% białka, 32% tłuszcze, 55% węglowodany.
• w pracy o intensywności poniżej AT zapotrzebowanie w energię pokrywane jest przez białka w 2%, tłuszcze w 18% i węglowodany w 80%.
Stwierdzono, iż procentowy udział substratów energetycznych w uwalnianiu energii zależy od pułapu tlenowego i wartości progu przemian
anaerobowych badanego. Ze wzrostem VO2 max i wartości AT rośnie procentowy udział tłuszczów w tworzeniu energii w spoczynku i pracy o
intensywności poniżej AT, natomiast w tych samych warunkach zużycie cukrów maleje. Uzyskane wyniki wydają się interesujące i zachęcają do
dalszych badań dotyczących wpływu specjalistycznego treningu na metabolizm energetyczny organizmu podczas pracy długotrwałej.

Badania finansowano z funduszu KBN przeznaczonego na działalność statutową zakładu.
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N-81
UDZIAŁ SYSTEMU FOSFAGENOWEGO I GLIKOLITYCZNEGO W UWALNIANIU ENERGII DO MAKSYMALNEGO
WYSIŁKU FIZYCZNEGO WIELOKROTNIE POWTÓRZONEGO

Anna Szczęsna-Kaczmarek, Ewa Ziemann, Przybystawa Kaczmarek
Zakład Fizjologii, Akademia Wychowania Fizycznego im.Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Udział sportowców różnych dyscyplin sportowych w zawodach wymaga często wielokrotnego powtórzenia wysiłku fizycznego maksymalnego,
przedzielonego jedynie krótką przerwą. W tej sytuacji wydolność anaerobowa zawodnika oraz aktywność procesów odnowy biologicznej decydują o
zdolności do pracy wielokrotnie powtórzonej w ciągu dnia. Niezmiernie trudnym do powtórzenia jest wysiłek fizyczny maksymalny. Wysiłek ten
wymaga dużego wydatku energii w krótkim okresie czasu. Źródłem energii do tego wysiłku są fosfageny oraz ATP wytworzone w procesie glikolizy.
Oba źródła energii mogą ograniczać zdolność człowieka do wysiłku fizycznego maksymalnego, ponieważ zapasy fosfagenów i glikogenu są limitowane
a procesy metaboliczne uwalniające energię podlegają rozbudowanej regulacji.

W tej pracy próbowano określić udział systemu fosfagenowego i systemu glikolitycznego w tworzeniu energii do wysiłku fizycznego
maksymalnego, powtórzonego 3-krotnie , z 7-minutową przerwą pomiędzy każdym odcinkiem pracy.

Badaniami objęto ochotników - studentów AWF. Badanych obciążono 3-krotnie 30 sekundowym wysiłkiem fizycznym maksymalnym (30 s
Test Wingate) z 7 min przerwą pomiędzy każdym odcinkiem pracy. W spoczynku, w 4 min wypoczynku po każdej pracy oraz 15 min po zakończeniu
testu wysiłkowego pobierano krew z opuszki palca, w której określano parametry równowagi kwasowo-zasadowej oraz elektrolity. Dobę przed
rozpoczęciem testu wysiłkowego, oraz dobę po jego zakończeniu zbierano mocz, w którym oznaczano zawartość kreatyniny i stężenie elektrolitów.
Podczas pracy mierzono moc maksymalną (P m a x ) , wartość pracy całkowitej, czas dochodzenia oraz czas utrzymania P max i współczynnik spadku
mocy.

Uzyskane wyniki wskazują , że udział systemu fosfagenowego w tworzeniu energii do 3-krotnie powtórzonego wysiłku fizycznego
maksymalnego wynosił odpowiednio : 12 %, 18 % , 22 %, natomiast procesy glikolityczne dostarczały energii w następujących proporcjach 88 %,
82 % i 78 %.

Interesujące jest to, że w kolejnych odcinkach wysiłku fizycznego maksymalnego dochodzi do aktywacji procesów fosfagenowych o 53 % i
65 % odpowiednio w drugim i trzecim odcinku pracy. Jednocześnie w tych samych warunkach następuje hamowanie procesów glikolitycznych o 7
% i 19 % w drugim i trzecim odcinku pracy. Na podstawie uzyskanych wyników nie stwierdzono korelacji między współczynnikiem zmęczenia i
poziomem zakwaszenia, jak również między wartością mocy maksymalnej i dobowym wydalaniem kreatyniny do moczu. W celu określenia
mechanizmów regulacyjnych, niezbędne są dalsze badania na poziomie komórki mięśniowej.

Badania finansowano z funduszu KBN przeznaczonego na działalność statutową.

N-82
IZOLACJA I CHARAKTERYSTYKA cDNA ALTERNATYWNEJ OKSYDAZY AMEBY ACANTHAMOEBA CASTELLANII

Nina Antos. Wiesława Jarmuszkiewicz, Lilia Hryniewiecka
Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań

Mitochondria wolnożyjącej ameby Acanthamoeba castellanii i roślin wyższych wykazują wiele wspólnych cech, nie spotykanych w
mitochondriach ssaków. Jedną z nich jest występowanie alternatywnej oksydazy (A0X) niewrażliwej na KCN, katalizującej przeniesienie elektronów
bezpośrednio z ubichinonu na tlen z pominięciem łańcucha cytochromowego a więc bez produkcji siły protomotorycznej i syntezy ATP. Białko AOX
ameby reaguje z monoklonalnymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku AOX rośliny Sauromatum guttatum, ujawniając ekspresję 3 form
monomerycznych białka o niskiej masie cząsteczkowej: 38, 35.5. i 32 kDa, oraz pojedynczego dimeru o masie 65 kDa [1]. Dominującą formą
występującą w błonie mitochondrialnej ameby jest forma monomeryczna o masie 35.5 kDa, której można przypisać największą aktywność enzymu.
Występowanie kilku form monomerycznych, których funkcja nie jest jeszcze znana, wskazuje na występowanie kilku genów A0X kodujących to
białko. Różnice w regulacji działania białka A0X ameby w stosunku do białka roślin wyższych (brak regulacji poprzez zmiany stanu redukcji enzymu
- tworzenie mostków siarkowych, oraz inna regulacja allosteryczna - poprzez GMP nie przez pirogronian) wskazują na różnice w budowie molekularnej
tego białka.

Celem pracy jest poznanie sekwencji aminokwasowej białka A0X ameby (poprzez sekwencję cDNA) i porównanie jej ze znanymi sekwencjami
białek roślinnych i mikroorganizmów.

Dla zamplifikowania fragmentów genomowego DNA ameby użyto metody PCR (polymerase chain reaction). Sekwencję primerów (5'AG/
AGCNG/TANNAAT/CGAG/AC/AGNAGCAT/CT/CT3'; 5'GCC/TTCC/TTCC/TTCNAA/GA/GTANCCNAC3') wybrano na podstawie całkowicie konserwatywnych
regionów białek i cDNA dla A0X z różnych gatunków roślinnych oraz drożdży Hansenula anomala. Izolację genomowego DNA ameby prowadzono
wg. zmodyfikowanej metody Blin'a i Stafford's (1976).

Otrzymane fragmenty sekwencji cDNA dla A0X A. castellanii, heterotroficznej ameby, wskazują na stosunkowo dużą konserwatywność w
stosunku do znanych sekwencji u różnych gatunków roślin i trzech mikroorganizmów (grzybów H. anomala i N. crassa, oraz pasożytującego pierwotniaka
T. brucei) a tym samym na dużą zachowawczość tego białka wśród organizmów charakteryzujących się oddychaniem odpornym na KCN. Występujące
różnice w sekwencji białkowej prawdopodobnie odpowiedzialne są za różną w przypadku A0X ameby regulację jej aktywności.

[1] W. Jarmuszkiewicz, A.M. Wagner, M.J. Wagner, L. Hryniewiecka (1997) Immunological identification of the alternative oxidase of Acanthamoeba
castellanii mitochondria. FEBS Lett. 411, 110-114.

Praca finansowana z grantu KBN 6P04A02109.
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N-83
HETEROLOGICZNY IMPORT BIAŁKA DO MITOCHONDRIÓW AMEB Acanthamoeba casteilanii.

Małgorzata Wojtkowska, Hanna Kmita, Jan Michejda
Zakład Bioenergetyki, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii.Uniwersytet im.A. Mickiewicza, Poznań, 61-701, ul. Fredry 10

W drodze ewolucji większość informacji genetycznej zawartej w mitochondriach została przeniesiona do jądra komórkowego. Konsekwencją
tego jest synteza białka na cytozolowych rybosomach i wynikający z niej kierunkowy import białek prekursorowych do mitochondriów. Specyficzny
sygnał kierujący polipeptyd do mitochondriów, zlokalizowany jest w aminowym końcowym fragmencie sekwencji białka lub w jej obrębie. Sekwencje
kierujące białka prekursorowe do matriks mitochondrialnej, przestrzeni wewnątrzbłonowej i do wewnętrznej błony mają postać amfipatycznej helisy,
w której dominują ładunki dodatnie. Drugim istotnym elementem zapewniającym import białek prekursorowych do mitochondriów są białkowe
komponenty zewnętrznej błony tych organelli. Ich funkcja to rozpoznawanie sygnału i budowa aparatu translokującego importowane białko przez
błony mitochondrialne (TOM/ TIM-z ang. translocase of outer/inner membrane). Mechanizm wprowadzania niektórych białek do mitochondriów
opracowano przede wszystkim dla grzybów Neurospora crassa i drożdży Sacharomyces cerevisiae, a także niektórych roślin (np.szpinak). Za interesujące
uznano więc zbadanie warunków przebiegu importu w przypadku ameb Acanthamoeba casfe//an//-organizmu stojącego na pograniczu dwóch
królestw Roślin i Zwierząt. Zastosowanie jako substratu białka chimerowego, zawierającego sekwencję kierującą do mitochondriów Saccharomyces
cerevisiae pozwolą równocześnie na wnioskowanie o stopniu konserwatywności sygnałów kierujących i białek mitochondrialnych uczestniczących w
ich rozpoznaniu i translokacji.

Mitochondria A. casteilanii i S. cerevisiae (stosowane jako kontrola) inkubowano w płynie o składzie: 220mM sacharoza, 10mM M0PS/K0H
pH 7.2, 20mM KCI, 2.5mM MgCI2, 0,1% BSA.białko chimerowe złożone z presekwencji podjednostki dziewiątej F,-Fo ATP-azy (Su9) z Neurospora
crassa i dehydrogenazy dihydrofolianowej (DHFR)—(Su9(1-69)-DHFR). Znakowaną 35S postać tego białka uzyskano przeprowadzając transkrypcję i
translację w układzie in vitro. Skuteczność importu badano na drodze autoradiografii, a obecność odpowiednich białek receptorowych - przez
wykonanie immunodetekcji przy pomocy przeciwciał rozpoznających odpowiednie białka receptorowe u drożdży S. cerevisiae.

W stosowanych warunkach inkubacji stwierdzono skuteczny import zastosowanego białka chimerowego do mitochondriów ameb A. casteilanii.
Presekwencja Su9 składająca się z 66 aminokwasów została odcięta przez mitochondrialną peptydazę (MPP), natomiast część obejmująca DHFR
kierowana do matriks, chroniona była przed podaną do płynu proteazą przez błonę wewnętrzną. Równocześnie w zewnętrznej błonie mitochondrialnej
A. castellanń stwierdzono obecność białek homologicznych z Tom 20 i Tom 40. W błonie tej natomiast nie występuje białko homologiczne z Tom 70,
który w mitochondriach drożdży S.cerevisiae pełni funkcję receptora istotnego dla importu tylko niektórych białek.

Uzyskane wyniki wskazują na wysoki stopień konserwatywności elementów kluczowych dla mitochondrialnego importu białka; tj sekwencji
kierujących oraz składników mitochondrialnego aparatu importu białka, rozpoznających te sekwencje i dokonujących ich translokacji.

N-84
KONKURENCJA MIĘDZY IMPORTEM BIAŁKA A TRANSPORTEM METABOLITÓW W MITOCHONDRIACH MUTANTA
DROŻDŻY Saccharomyces cerevisiae POZBAWIONEGO KANAŁU VDAC.

Hanna Kmita, Małgorzata Budzińska i Jan Michejda
Zakład Bioenergetyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Fredry 10, 61-701 Poznań,

Energetyczne i metaboliczne funkcje mitochondriów wymagają skutecznego transportu metabolitów przez obie błony mitochondrialne.
Błona wewnętrzna zawiera system specyficznych przenośników, podczas gdy przepuszczalność błony zewnętrznej przypisuje się obecności por
dyfuzyjnych tworzonych przez porynę mitochondrialną (nazywaną także, ze względu na właściwości wykazywane w układach rekonstytuowanych,
kanałem VDAC; z ang. voltage-dependent anion-selective channel). Wyniki badań nad bezporynowymi mutantami drożdży S. cerevisiae doprowadziły
do wniosku, że kanał VDAC nie stanowi jedynej drogi transportu metabolitów przez zewnętrzną błonę mitochondrialną. Mutanty te są bowiem zdolne
do wzrostu na niefermentującym źródle węgla, a wyizolowane z nich mitochondria wykazują, w określonych warunkach inkubacji, sprzężenie
energetyczne, co wskazuje na obecność skutecznej drogi transportu poprzez zewnętrzną błonę mitochondrialną. Jednakże porównanie składu
zewnętrznej błony mitochondrialnej mutanta bezporynowego i wyjściowego szczepu dzikiego nie doprowadziło do zidentyfikowania nowego jakościowo
białka. Oznacza to, że system funkcjonujący w mitochondriach mutanta bezporynowego obecny jest także w mitochondriach szczepu dzikiego.
Zakładamy, że może być on identyczny z kanałem PSC (z ang. Peptide Sensitive Channel), uznawanym równocześnie za składnik kompleksu TOM (z
ang. translocase of the outer membrane), który stanowi zlokalizowaną w zewnętrznej błonie mitochondrialnej część maszynerii importu białka do
mitochondriów. Aby wykazać słuszność powyższego założenia badaliśmy dostępność zewnętrznego NADH do mitochondriów (wyrażoną jako KoS

IWDH)
w obecności białka chimerowego cytb2(1-167) - DHFR, zatrzymanego w trakcie translokacji przez obie błony mitochondrialne.

Mitochondria mutanta bezporynowego B5 i wyjściowego szczepu dzikiego 747 inkubowano w roztworze: 220 mM sacharoza, 80 mM KCI,
10 mM MOPS -KOH pH 7,2,4 mM MgCI2,2 nM metotreksat, cytb2 (1 -167)-DHFR (1 ng/50 ng białka mito), równocześnie mierząc spektrofotometrycznie
utlenianie NADH. Skuteczność importu badano w analogicznych warunkach inkubacji wykonując SDS-PAGE i immunodetekcję przeciwciałem
specyficznym wobec DHFR. Poziom A y monitorowano elektrodą TPP-specyficzną.

W mitochondriach drożdży zewnętrzna błona mitochondrialną stanowi jedyną barierę w dostępie zewnętrznego NADH do utleniającego go
enzymu, tj. dehydrogenazy NADH zlokalizowanej na zewnętrznej powierzchni błony wewnętrznej. W obecności metotreksatu, zapobiegającego
rozfałdowaniu DHFR, białko chimerowe zostaje zatrzymane w trakcie translokacji, blokując tym samym kompleksy TOM i TIM (z ang. translocase of
inner membrane), tworzące mitochondrialny aparat importu białka. W tych warunkach inkubacji, sekwencja kierująca białka chimerowego podlega
proteolizie od strony matriks, a tkwiąca na zewnątrz mitochondriów część obejmująca DHFR usuwana jest przez podaną proteazę. Ze względu na
stechiometrię T0M:TIM równą 4:1, zablokowaniu ulega tylko 25% kompleksów TOM. To częściowe tylko ograniczenie przepuszczalności TOM
prowadzi jednakże w mitochondriach mutanta bezporynowego do zasadniczego wzrostu K^1*™ (średnio o 80%), podczas gdy w mitochondriach
wyjściowego szczepu dzikiego i w mitoplastach mutanta nie wpływa w ogóle na dostępność zewnętrznego NADH.

Oznacza to, że w nieobecności kanału VDAC, import białka może ograniczać dostęp NADH do wewnętrznej błony mitochondrialnej, co
sugeruje przejęcie przynajmniej części funkcji kanału VDAC przez kompleks TOM.
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N-85
BARWNIKI TRIAZYNOWE MODULUJĄ BIOLOGICZNĄ AKTYWNOŚĆ ANEKSYNY VI - BIAŁKA WIĄŻĄCEGO JONY
WAPNIA, FOSFOLIPIDY I ATP

Małgorzata Danieluk, Sławomir Pikuła, Joanna Bandorowicz-Pikuła
Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Aneksyna VI (AnxVI), białko o m. cz. 68 kDa, należy do funkcjonalnie zróżnicowanej rodziny rozpuszczalnych makrocząteczek wiążących
Ca2t i lipidy. Ostatnio wykazaliśmy, że AnxVI oddziałuje in vitro także z ATP, nie hydrolizując tego związku [1, 2]. Po związaniu ATP zmieniają się
właściwości funkcjonalne białka, takie jak zdolność do wiązania z błonami [1,3] i z F-aktyną [1] oraz do agregacji liposomów. Na podstawie tych
obserwacji można wysunąć przypuszczenie, że ATP jest ligandem, który reguluje funkcje AnxVI in vivo, poprzez związanie ze specyficzną domeną w
cząsteczce białka [4], By dokładniej scharakteryzować oddziaływanie AnxVI z ATP postanowiliśmy zastosować barwniki triazynowe, które przyłączone
kowalencyjnie do agarozy, zostały użyte do oczyszczenia różnych białek wiążących nukleotydy, takich na przykład jak heksokinaza, kinaza 3 syntazy
glikogenu, kinaza adenylowa, oksydoreduktaza NADPH:chinon, dehydrogenaza mleczanowa, cytochrom P450TYR i a-krystalina. Jednym z najczęściej
używanych barwników triazynowcyh jest Cibacron blue F3G-A, antagonista purynoreceptorów P2. Związek ten wpływa na procesy zależne od ATP,
takie jak ruchliwość plemników i wydzielanie neuroprzekażników, a także moduluje aktywność pewnych białek: enzymów łańcucha oddechowego,
białek oporności wielolekowej, białek otoczki wirusa HIV-1, enzymów biorących udział w syntezie lipidowych przekaźników informacji, kanałów
jonowych i mitochondrialnej translokazy nukleotydów.

AnxVI oczyściliśmy z wątroby ssaków, przez rozdział chromatograficzny białek homogenatu na MonoQ, hydroksyapatycie i ATP-agarozie.
Oddziaływanie białka z barwnikami triazynowymi sprawdzaliśmy metodami spektroskopowymi oraz przy użyciu chromatografii FPLC, elektroforezy i
chemicznego sieciowania białka. Badaliśmy również, w jaki sposób barwniki triazynowe wpływają na funkcje AnxVI, takie jak zdolność białka do
agregacji i wiązania z błonami o określonym składzie lipidowym. Zaobserwowaliśmy, że AnxVI w sposób zależny od stężenia Ca2t oddziałuje z
Cibacron blue F3G-A i innymi barwnikami triazynowymi, co zależy od budowy chemicznej tych związków. Wiązanie barwnika z białkiem w środowisku
zawierającym Ca2ł prowadzi do powstawania oligomerów i większych agregatów AnxVI, i jest odwracane w obecności EGTA. W przypadku Cibacronu
F3G-A unieruchomionego na agarozie wiązanie AnxVI z barwnikiem również zależy od stężenia Ca2ł i jest specyficznie hamowane przez ATP. Uzyskane
wyniki dostarczają kolejnej przesłanki, że AnxVI jest białkiem wiążącym ATP, oraz pozwalają opracować metodę oczyszczania aneksyn z zastosowaniem
barwników triazynowych w chromatografii powinowactwa.

[1] Bandorowicz-Pikuła J, Awasthi YC (1997) FEBS Lett 409: 300-306
[2] Bandorowicz-Pikuła J, Wrzosek A, Pikuła S, Awasthi YC (1997) Eur J Biochem 248: 238-244
[3] Bandorowicz-Pikuła J, Wrzosek A, Makowski P, Pikuła S. (1997) Mol Membr Biol 14:179-186
[4] Bandorowicz-Pikuła J (1998) Mol Celi Biochem 181:11-20
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N-86
BADANIE WPŁYWU BENZQDIAZEPIN NA DOSTĘPNOŚĆ METABOLITÓW DO PRZESTRZEŃ! MfĘDZYBŁONOWEJ
MITOCHONDRIÓW AMEBY Acanthamoeba castellanii.

Małgorzata Słocińska. Olgierd Stobienia, Lilia Hryniewiecka
Zakład Bioenergetyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Fredry 10, 61- 701 Poznań

W zewnętrznej błonie mitochondrialnej znajdują się miejsca wiążące benzodiazepiny (klasa leków działających nasennie, przeciwdrgawkowo
oraz regulujących napięcie mięśniowe) opisane jako mitochondrialne receptory dla benzodiazepin (mBzR). W wyniku oczyszczenia receptora otrzymano
kompleks zawierający kanał VDAC (voltage dependent anion selective channel), translokazę nukleotydów adeninowych oraz białko o masie 18 kDa.
Kanał VDAC i białko 18 kDa zlokalizowane są w zewnętrznej błonie mitochondrialnej a translokaza nukleotydów adeninowych w wewnętrznej, przypuszcza
się, że receptor mBzR jest związany z występowaniem miejsc kontaktowych pomiędzy błonami (McEnery 1992).

W mitochondriach ssaków dowiedziono, że ligandy receptora benzodiazepinowego zmieniają kontrolę oddechową i stosunek ADP:O, co
sugeruje ograniczenie transportu nukleotydów adeninowych przez zewnętrzną błonę mitochondrialną (Krueger 1995).

Doświadczenia przeprowadzone w naszym laboratorium na amebie Acanthamoeba castellanii wykazały, że elektryczna aktywność kanału
VDAC w układach rekonstytuowanych ulega zmianie w wyniku inkubacji z Ugandami. Obydwa zastosowane ligandy, diazepam (niespecyficzny dla
mBzR) i Ro5 (specyficzny dla receptora benzodiazepinowego), obniżają przewodnictwo kanału VDAC ameby, z tym, że efekt działania diazepamu jest
dużo bardziej wyraźny (Stobienia, Michejda 1996).

Przeprowadzone obecnie badania miały na celu sprawdzenie oddziaływania ligandów tj. Ro5 i diazepamu na transport nukieotydów
adeninowych pomiędzy cytoplazmą a matriks mitochondrialną przez kanał VDAC w integralnej błonie zewnętrznej natywnych mitochondriów ameby.
Jako enzym markerowy w doświadczeniu posłużyła kinaza adenylanowa, która spełnia funkcje równoważnika nukleotydów adeninowych w przestrzeni
międzybłonowej mitochondriów a w warunkach beztlenowych pracuje w kierunku formowania ADP z ATP i AMP.

Aktywność enzymu oznaczano spektrofotometrycznie przy długości fali 340 nm, w płynie inkubacyjnym zawierającym 0,6 M mannitol,
10mM HEPES, 5mM MgCI2,1mM KCN. Obecność KCN była konieczna dla zahamowania utleniania NADH przez dehydrogenazę zewnętrznego NADH
i łańcuch cytochromowy. Podawano również natywne mitochondria ameby, ligand, enzymy- LDH, PK oraz 0,16mM NADH. Mierzono utlenianie
NADH, któremu towarzyszy spadek absorbancji świadczący o ilości nukleotydów w badanych próbach. Formowanie ADP z ATP było zależne od AMP.
Aktywność miokinazy określano wyznaczając Km tego enzymu.

Uzyskane wyniki sugerują, że aktywność kinazy adenylanowej w mitochondriach inkubowanych i nieinkubowanych z ligandem Ro5 nie różni
się istotnie, i nie potwierdzają wyników o wpływie Ro5 na ograniczenie przepuszczalności kanatuVDAC w układzie rekonstytuowanym. Stwierdzenie
działania diazepamu wymaga przeprowadzenia kolejnych doświadczeń. Brak oddziaływania ligandu Ro5 na kanał VDAC (i aktywność kinazy
adenylanowej) jest prawdopodobnie spowodowany odmiennym układem doświadczalnym (integralna błona zewnętrzna) i możliwością wiązania się
ligandu z innymi niż VDAC białkami błony zewnętrznej.
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N-87
WSKAŹNIK LIPAZA/AMYLAZA W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ OSTREGO ZAPALENIA TRZUSTKI

Irena Zakrzewska. Katarzyna Pruchniak
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Akademia Medyczna Białystok

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kilku badaczy do diagnostyki różnicowej zapalenia trzustki o różnej etiologii próbowali wprowadzić
szereg biochemicznych testów, jednakże wyniki okazały się niezadawalające. Z obserwacji klinicznych wynika, że ostre zapalenie trzustki o etiologii
niealkoholowej przebiega ze znacznie wyższą aktywnością a-amylazy w surowicy niż zapalenie o etiologii alkoholowej, natomiast odwrotną zależność
obserwuje się w odniesieniu do aktywności lipazy. Gumaste i wsp. zaproponowali ocenę współczynnika lipaza/amylaza jako czynnika różnicującego
te dwie postacie choroby. Inni badacze nie potwierdzili użyteczności wskaźnika.

W oparciu o powyższe przesłanki podjęto własne badania w celu oceny współczynnika lipaza/amylaza jako czynnika różnicującego alkoholowe
i niealkoholowe ostre zapalenie trzustki.

Badaniami objęto 61 chorych na ostre zapalenie trzustki w wieku 28-84 lata, średnia wieku 51 lat. Chorych podzielono na 2 grupy. Grupa 1
składała się z 23 chorych u których ostre zapalenie trzustki spowodowane było nadużywaniem alkoholu. W grupie tej badaniem USG nie stwierdzono
kamicy. Grupa 2 składała się z 38 chorych na OZT o etiologii niealkoholowej, u 35 chorych stwierdzono kamicę u 3 chorych było to idiopatyczne OZT.

Oznaczenie aktywności a-amylazy i lipazy przeprowadzono w pierwszym dniu pobytu w szpitalu z tej samej próbki krwi. Aktywność
a-amylazy oznaczano metodą spektrofotometryczną przy użyciu zestawu odczynników firmy CHIRON Diagnostics, aktywność lipazy oznaczano
stosując odczynniki firmy Boehringer Mannheim. Współczynnik lipaza/amylaza obliczano w oparciu o krotność wzrostu aktywności ponad górną
wartość wartości referencyjnych.

Średnia aktywność a-amylazy w OZT o etiologii alkoholowej jest zwiększona 6-krotnie, u 9% badanych mieściła się w zakresie wartości
referencyjnych. W grupie chorych o etiologii niealkoholowej zwiększona była 11-krotnie. Aktywność lipazy w alkoholowym OZT zwiększona jest 27-
krotnie, w niealkoholowym 8-krotnie.

Średnia wartość wskaźnika lipaza/amylaza w grupie chorych na alkoholowe OZT wynosi 6,7 na niealkoholowe 0,94. Różnice są wysoce
istotne statystycznie p < 0,0001.

Uzyskane wyniki wskazują iż ocena wskaźnika lipaza/amylaza może być pomocna w etiologicznej diagnostyce różnicowej ostrego zapalenia
trzustki.

N-88
WPŁYW SKŁADU CHEMICZNEGO ŚRODOWISKA INKUBACYJNEGO NA AKTYWNOŚĆ HEMOLITYCZNĄ
AMFOTERYCYNY B

Agnieszka Knopik-Skrocka, Józef Bielawski
Zakład Cytologii i Histologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.

Wstęp: Amfoterycyna B (AmB) należy do makrolidowych antybiotyków polienowych stosowanych w terapii infekcji grzybiczych (2). Na
działanie antybiotyku narażone są także komórki gospodarza. Wiadomo bowiem, iż wrażliwość komórek na polien jest determinowana obecnością
p-OH sterolu błonowego. Zarówno mechanizm aktywności przeciwgrzybiczej jak i toksyczności wobec komórek ludzkich nie są nadal w pełni poznane.
W celu wyjaśnienia mechanizmu działania AmB przeprowadzono badania kinetyki hemolizy indukowanej tym antybiotykiem w wybranych środowiskach
inkubacyjnych.

Materiał i metoda: Erytrocyty oczyszczano poprzez 3-krotne przemywanie w 160 mM NaCI. Krwinki w ilości 1.5 ul/ml inkubowano przez kilka
minut w izotonicznych roztworach KCl, CaCI2 lub KjSO,, w temperaturze 37° C, pH 7.1. Wymagane stężenia kationu Ca2f lub anionu SO/" uzyskano
poprzez zastąpienie 160 mM KCl izotonicznymi roztworami CaCI2 i K2SO4. AmB rozpuszczoną w dimetyloformamidzie wprowadzano do środowiska i
mierzono ekstynkcję zawiesiny erytrocytów za pomocą spektrofotometru, przy długości fali 590 nm.

Wyniki: W środowisku KCl ekstynkcja zawiesiny erytrocytów po dodaniu AmB ulega spadkowi do poziomu tym niższego, im wyższe stężenie
antybiotyku. Kinetyka tego procesu jest zależna od osobniczych cech krwi. Minimalne stężenie antybiotyku indukujące 100 % hemolizę (Cm100)
wynosi 25.1 x 10 5 % ± 5.07 (n=6). Istotna modyfikacja aktywności antybiotyku następuje w izotonicznym CaCI2. Maksymalna liczba erytrocytów
zhemolizowanych odpowiada 64 % erytrocytów zhemolizowanych w KCl. W 107 mM K2S04 obserwuje się brak hemolizy. Zarówno efekt Ca2ł jak i
S0/ ' jest tym silniejszy, im wyższe ich stężenie w środowisku inkubacyjnym.

Dyskusja: W przebiegu hemolizy indukowanej AmB zaznacza się udział zarówno cech charakterystycznych dla hemolizy typu niszczenia jak
i przepuszczalności (1). O przewadze cech jednego lub drugiego typu decydują właściwości osobnicze krwi. Niekompletny spadek ekstynkcji w
zakresie stężeń poniżej Cm)00 przemawia za działaniem antybiotyku na zasadzie „wszystko albo nic", co odpowiada wynikom badań prowadzonych na
liposomach (5). Z kinetyki hemolizy wynika, iż za zmiany przepuszczalności błony erytrocytów odpowiedzialne są pory formowane przez antybiotyk.
Wniosek ten pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem między innymi De Kruijffa i Demeia (1974). Złożony przebieg hemolizy może być natomiast
wynikiem zróżnicowania porów pod względem średnicy (6) i selektywności (3). Przemawia za tym silna modyfikacja aktywności hemolitycznej AmB
w środowisku kationu Ca2ł lub anionu SO/-.
Literatura:
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N-89
WYBRANE PARAMETRY BIOCHEMICZNE ŚLINY U DMUCHACZY SZKŁA

Ewa Dąbrowska1, Danuta Waszkiel1, Maria Mantur2

Zakład Stomatologii Zachowawczej I S Akademii Medycznej w Białymstoku1

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku2

W hutnictwie szkła grupą pracowników najbardziej narażoną na szkodliwe działanie środowiska pracy są dmuchacze szkła w związku z
tradycyjną metodą jego produkcji. Osoby pracujące przy produkcji szkła są eksponowane na działanie fluorokrzemianu sodu, fluorku wapniowego, a
szczególnie fluorowodoru powstającego podczas cyklu produkcyjnego i uwalniającego się w postaci gazu. Dodatkowo szkodliwy wpływ na organizm
hutników wywiera wysoka temperatura i bardzo niska wilgotność powietrza. Wymienione wyżej czynniki mogą zmieniać środowisko jamy ustnej
dmuchaczy szkła. Główną rolę w tych zmianach przypisuje się związkom fluoru. Fluorowodór, którego stężenie na wydziale formowania szkła zbliża
się do wartości NDS równej 0,5 mg/m3, w kontakcie ze śliną zmienia się w kwas fluorowodorowy. Znany jest hamujący wpływ fluoru na metabolizm
bakterii jamy ustnej. Oprócz egzogennego działania fluoru również na drodze endogennej (poprzez układ oddechowy i skórę) może dochodzić do
zmian składników i właściwości śliny wydzielanej przez ślinianki przyuszne i podżuchwowe.

W świetle przytoczonych danych celowym wydała się ocena niektórych parametrów biochemicznych śliny: pH, poziomu fluoru, muramidazy
(lizozymu) oraz białka w ślinie dmuchaczy szkła.

Badania przeprowadzono u 42 dmuchaczy szkła w Białostockiej Hucie Szkła „Biaglass". Do badań użyto śliny spoczynkowej pobieranej
przed i po pracy dmuchacza. Grupę kontrolną stanowili pracownicy techniczni AMB. Poziom fluoru badano przy użyciu elektrody jonoselektywnej
ORION. Badanie aktywności muramidazy w ślinie wykonano metodą nefelometryczną . Białko w ślinie oznaczono metodą Extona. Wyniki poddano
ocenie statystycznej.

Z przeprowadzonych badań wynika iż :
• ' wartości pH śliny w obu badanych grupach są przybliżone

w grupie badanej i kontrolnej nie stwierdza się istotnych różnic w poziomie jonów fluorkowych w ślinie spoczynkowej
• aktywność muramidazy (lizozymu) i poziom białka w ślinie spoczynkowej dmuchaczy szkła jest wyższa niż w ślinie grupy kontrolnej.

N-90
INHIBITORY PROTEINAZ SERYNOWYCH PLAZMY NASIENIA RYB DOSKONAŁOKOSTNYCH

Andrzej Ciereszko1, Monika Kwaśnik1, Beata Piros1, Konrad Dąbrowski2, Dariusz Kucharczyk3, Mirosław L Łuczyński", Stefan Dobosz5, Jan
Głogowski1

Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn1; The Ohio State University, School of Natural Re-
sources, Columbus, OH, USA2; Katedra Rybactwa, ART Olsztyn3; IRS, Olsztyn4; IRS, Rutki5.

W plazmie nasienia ryb doskonałokostnych występuje aktywność antyproteinazowa (AaP), którą można mierzyć na zasadzie hamowania
aktywności trypsyny dorszowej lub bydlęcej. Wstępne wyniki sugerowały, że AaP związana jest z inhibitorami proteinaz serynowych (serpinami).
Niedawno wykazaliśmy obecność AaP w nasieniu pięciu gatunków ryb łososiowatych, co może świadczyć o uniwersalności jej występowania u ryb.
Ponadto, stwierdziliśmy zróżnicowanie gatunkowe AaP. Celem pracy było: (1) określenie rozkładu aktywności AaP w plazmie nasienia czterech
gatunków ryb (głowacica, leszcz, miętus, szczupak), (2) określenie profilu elektroforetycznego inhibitorów proteinaz serynowych u ośmiu gatunków
ryb (głowacica, pstrąg tęczowy, źródlany, potokowy, troć, sieja, leszcz, miętus, szczupak), (3) określenie profilu AaP po chromatografii jonowymiennej
plazmy nasienia i osocza krwi pstrąga tęczowego.

Aktywność AaP oznaczano na zasadzie hamowania aktywności amidazowej trypsyny dorszowej. Elektroforezę w żelu poliakrylamidowym
(PAGE) przeprowadzano przy użyciu aparatu do elektroforezy horyzontalnej Mighty Small II (Pharmacia), stosując 10% stężenie akrylamidu i żele o
grubości 1mm. Inhibitory proteinaz wykrywano według metody opisanej przez Uriel i Breges, stosując trypsynę wołową i dorszową. Chromatografię
jonowymienną przeprowadzono na kolumnie wypełnionej żelem HiLoad Q Sepharose, w systemie FPLC (Pharmacia). Kolumnę równoważono 20
mM buforem Tris-HCI, pH 7,6. W tych warunkach cała AaP ulegała wiązaniu. Była ona wymywana przy użyciu gradientu liniowego 0 - 0,4 M NaCI w
wymienionym buforze.

AaP wykryto w plazmie nasienia badanych gatunków ryb. Najwyższą aktywność stwierdzono u miętusa (1000,5 ± 453,1 U/l), zaś około 4-
5-krotnie niższą u leszcza (214.2 ± 73,1 U/l), głowacicy (216, 2 ± 48,8 U/l) i szczupaka (262,2 ± 149,0 U/l). Badania elektroforetyczne wykazały
heterogenność AaP w plazmie nasienia ryb, uwarunkowaną gatunkowo. W zależności od techniki identyfikacji inhibitorów proteinaz serynowych
wykazano 1 - 3 formy molekularne. Na przykład w plazmie nasienia ryb łososiowatych stwierdzono występowanie jednej formy molekularnej AaT,
gdy stosowano trypsynę wołową do identyfikacji po elektroforezie. Zastosowanie trypsyny dorszowej doprowadziło do identyfikacji dwóch dodatkowych
inhibitorów u tych gatunków. Analiza profilów chromatograficznych potwierdziła występowanie wielu inhibitorów proteinaz serynowych w plazmie
nasienia pstrąga tęczowego. Oprócz zidentyfikowania frakcji wykrytych metodami elektroforetycznymi stwierdziliśmy występowanie pików AaP,
których nie udało się wybarwić po PAGE metodą opisaną przez Uriel i Breges. Tempo migracji lub elucji AaP plazmy nasienia oraz osocza krwi było
podobne.

Uzyskane wyniki wskazują na uniwersalność występowania inhibitorów proteinaz serynowych w plazmie nasienia ryb doskonałokostnych.
Inhibitory te występują w postaci wielu form molekularnych, zróżnicowanych gatunkowo. Inhibitory plazmy nasienia mogą mieć zbliżone właściwości
do inhibitorów osocza krwi.

Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN, 506D 038 11.
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N-91
AKTYWNOŚĆ AKROSYNY W PLEMNIKACH KNURA W CYKLU ROCZNYM ORAZ JEJ ZMIANY W CZASIE
PRZECHOWYWANIA NASIENIA

Jan Głogowski, Beata Piros, Monika Kwaśnik, Wiesław Demianowicz, Andrzej Ciereszko
Zakład Andrologii Molekularnej, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn.

Akrosyna (EC 3.4.21.10) jest charakterystyczną dla plemników, akrosomalną proteinazą serynową. Enzym ten występuje w formie zymogenu
- proakrosyny, aktywowanej w czasie reakcji akrosomowej na zasadzie ograniczonej proteolizy. Aktywacja proakrosyny oraz aktywność akrosyny
kontrolowana jest przez system inhibitorów obecnych w plazmie nasienia i plemnikach. Uważa się, że akrosyna bierze udział w reakcji akrosomowej,
w kontakcie plemnika z osłonką przejrzystą (żona peiiucida) oraz jego penetracji do oocytu. Nasze wcześniejsze badania doprowadziły do optymalizacji
oznaczania aktywności akrosyny metodą kliniczną w plemnikach knura. Metoda ta, zaproponowana przez Kennedy i in. dla plemników człowieka,
wymagała szeregu modyfikacji związanych z wyższą aktywnością akrosyny w plemnikach knura oraz wysoką aktywnością inhibitorów akrosyny w
plazmie nasienia.

Celem pracy było: (1) określenie rozkładu aktywności akrosyny w plemnikach knura w cyklu rocznym, (2) wykazanie zależności pomiędzy
aktywnością tego enzymu w plemnikach a cechami jakościowymi ejakulatów, (3) określenie wpływu czasu przechowywania nasienia świeżego i
rozrzedzonego na aktywność akrosyny obecnej w plemnikach.

Badania rozkładu aktywności akrosyny w cyklu rocznym przeprowadzono na nasieniu 20 knurów pięciu ras, użytkowanych w Zakładzie
Unasieniania Loch w Olsztynie. Łącznie określono aktywność tego enzymu w plemnikach z 746 ejakulatów. Wpływ czasu przechowywania nasienia
na aktywność określono na 6 ejakulatach różnych knurów. W tym celu nasienie o dobrych parametrach jakościowych (objętość ejakulatu >100 cm3;
koncentracja plemników > 0,4x109/cm3; ruchliwość > 80%) rozrzedzono rozcieńczalnikiem BTS+ (IMV Francja) tak, aby w dawce inseminacyjnej
(100 cm3) było około 3,5x109 plemników o ruchu postępowym. Rozrzedzone nasienie przetrzymywano w ciemności w temperaturze 16,5°C.
Bezpośrednio po rozrzedzeniu oraz po 24, 48, 72, 96 i 168 godzinach przechowywania określano aktywność akrosyny oraz odsetek ruchliwych
plemników i narmalnych akrosomów. Dodatkowo na 5 ejakulatach określono wpływ czasu (0 - 24 godz.) przechowywania nasienia nierozrzedzonego
w temperaturze pokojowej na aktywność tego enzymu.

Najwyższą aktywność akrosyny zawierały plemniki w ejakulatach z sierpnia oraz listopada i grudnia (odpowiednio: 4,743; 4,327 i 3,861 mil/
106 plemników), a najniższą z października - 2,042 mU/106. W pozostałych miesiącach aktywność tego enzymu mieściła się w zakresie 2,203 - 3,477
mll/106 plemników. Wzrostowi aktywności akrosyny w miesiącach listopad - grudzień towarzyszył znaczący wzrost ogólnej liczby plemników w
ejakulacie (powyżej 106 x 109 komórek). Aktywność akrosyny w plemnikach rozrzedzonego nasienia knura nie podlegała istotnym zmianom do
trzech dni przechowywania. Po czwartej dobie przechowywania wystąpił istotny spadek aktywności, który pogłębił się po 7 dobach. Równolegle ze
spadkiem aktywności akrosyny obserwowano obniżenie odsetka plemników z normalnymi akrosomami oraz ruchliwości komórek. Aktywność
akrosyny w plemnikach nasienia nierozrzedzonego (świeżego) obniżyła się po 6 i 24 godzinach odpowiednio o 20 i 46%. Uzyskane przez nas wyniki
wydają się potwierdzać sugestie na temat najwyższej wartości biologicznej nasienia knura w okresie późnej jesieni. Potwierdziliśmy ponadto opinię,
że technologia krótkookresowej konserwacji nasienia knura zabezpiecza właściwą jakość plemników do trzech dni ich przechowywania.

N-92
NIECNE SKUTKI BŁONOWEJ LOKALIZACJI KURKUMINY - APOPTOZA PRAWDZIWA CZY UDAWANA ?

Ewa Jaruaa \ Jerzy Dobrucki2, Andrea Cossarizza3, Grzegorz Bartosz'
Kat. Biofizyki Molekularnej, Uniw. Łódzki1, Lab. Mikroskopii Konfokalnej i Analizy Obrazu, Uniw. Jagielloński2, Kat. Nauk Biomedycznych,
Uniwersytet w Modenie, Włochy3

Stosowana od wieków w Indiach jako naturalny środek przeciwzapalny, dziś przyciąga naszą uwagę swoimi potencjalnymi właściwościami
antynowotworowymi. KURKUMINA, [1,7-bis (4-hydroksy-3 metoksyfenylo)-1,6 heptadien-3,5-on], budzi kontrowersje wywołując apoptozę w jednych,
a hamując w innych typach komórek. Testy in vitro i in vivo dowodzą, że związek ten działa ... ale jak?

Ta praca miała na celu pokazanie komórkowej lokalizacji kurkuminy i skutków wynikających z jej obecności w strukturach błonowych.
Prześledzone zostały zmiany charakterystyczne dla egzekucji programu śmierci w tymocytach t.j. zmiany objętości komórki, zmiany asymetrii i
przepuszczalności błony plazmatycznej, potencjału błony mitochondrialnej i kształtu jąder komórkowych oraz zmiany w strukturze materiału gene-
tycznego. Rozważając fizykochemiczne właściwości kurkuminy szukaliśmy uniwersalnego modelu działania i wyjaśnienia jej dwulicowości.

Tymocyty z grasic 3-4 tygodniowych szczurów Wistar WKY/Ola/Hsd/Lod zawieszano w stężeniu 5 mln/ml w RPM11640 (Lublin) wzbogaco-
nym 10% FCS (Transfarm) z dodatkiem 100 Ul penicyliny, 100 ng/ml streptomecyny, 2 mM L-głutaminianu (Gibco) i inkubowano w 37°C w atmos-
ferze 5% C02 w obecności lub bez 50 nM kurkuminy.

Lokalizację kurkuminy analizowano w tymocytach zawieszonych w DMEM (pH 7.4) bez czerwieni fenolowej z dodatkiem 1.25% metylocelulozy
(Sigma). Komórki inkubowano z kurkuminą w 37'C w mikroinkubatorze. Autofluorescencję kurkuminy obserwowano pod mikroskopem konfokainym
(BioRad MRC 1024) dla Xmb 457 nm i Xero 540 ± 15 nm. Integralność błony sprawdzano barwiąc przeżyciowo komórki jodkiem propidyny (5 ng/ml).

Asymetrię i przepuszczalność błony plazmatycznej badano cytometrycznie (modyfikacja Vermes et al., J. Immunol. Meth. 184, [1995] 39-
51) barwiąc komórki jodkiem propidyny (1 ng/ml) i stosując po raz pierwszy znakowaną izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC) aneksynę VI (1 ng/ml)
dla detekcji ekspozycji fosfatydyloseryny. Aneksynę VI izolowano i oczyszczano z wątroby świni (Bandorowicz et al. BBA, 1105 (1992) 201-206).
Powyższe wyniki potwierdzono stosując standardowo używaną w tym celu aneksynę V znakowaną FITC.

Potencjał błony mitochondrialnej oznaczano cytometrycznie znacznikiem fluorescencyjnym JC-1 (2.5 j^g/ml; jodek 5,5',6,6'-tetrachloro-
1,1',3,3'-tetraetylobenzimidoazokarbocjaniny) wg Salvioli et al. (FEBS 411 [1997] 77-82).

Fragmentację DNA analizowano na żelu agarozowym (Smith et al., Nature 337 [1989] 181-184), zaś obecność frakcji sub G1 i zmiany
morfologiczne jąder komórkowych - cytometrycznie (Nicoletti et al., J. Immunol. Meth. 139 [1991] 271-279).

Kurkuminą będąc związkiem lipofilnym łatwo wnikała do komórki barwiąc błonowe struktury w cytoplaźmie. Nie przechodziła z otoczki
jądrowej do wnętrza jądra komórkowego nawet po przerwaniu ciągłości błony plazmatycznej. Chroniła jądra komórkowe przed fragmentacją. Z
drugiej strony, tymocyty w obecności kurkuminy kurczyły się do rozmiarów odpowiadających komórkom apoptycznym. Wykazywały zwiększoną
przepuszczalność błony plazmatycznej, ekspozycję fosfatydyloseryny i spadek potencjału błony mitochondrialnej. Mimo, iż powszechnie te zmiany
uważa się za markery apoptozy, czas ich trwania i zasięg sugerują raczej pierwotność tych zmian wobec programu apoptozy, zaś modyfikacja
właściwości błon erytocytów (zmiany płynności i asymetrii błony, kształtu i oporności osmotycznej komórek)- potwierdzają niespecyficzny sposób
działania kurkuminy.
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N-93
STYMULACJA AKTYWNOŚCI ATPAZOWEJ BŁON ERYTROCYTÓW CZŁOWIEKA PRZEZ SUBSTRATYI INHIBITORY
BIAŁKA MRP1
Monika Frączak*, Błażej Rychlik, Grzegorz Bartosz
'Studenckie Kolo Naukowe Młodych Biofizyków przy Instytucie Biofizyki UŁ oraz Zakład Biofizyki Błon, Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet
Łódzki, ul. S.Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Białko oporności wielolekowej MRP1 (Multidrug Resistance Protein 1) jest odpowiedzialne za aktywny eksport amfipatycznych anionów
organicznych, w tym S-koniugatów glutationu, z cytoplazmy na zewnątrz komórki. Niedawno udowodniono, że preparat oczyszczonego, rekombino-
wanego białka wykazuje zdolność do hydrolizy ATP oraz że aktywność ta jest, przynajmniej w pewnym stopniu, stymulowana przez niektóre związki
(leukotrien C„, disiarczek glutationu) - znane substraty MRP1 [1]. MRP1 ulega ekspresji w błonie erytrocytu [2], Jednocześnie od dawna wiadomo,
że istnieje aktywność ATPazowa błon erytrocytów stymulowana przez S-koniugaty glutationu i inne związki (np. rozprzęgacze fosforylacji oksydacyj-
nej w mitochondriach). W celu weryfikacji hipotezy, że owa aktywność ATPazowa może być wynikiem obecności MRP1, sprawdzono wpływ na nią
potencjalnych substratów i inhibitorów MRP1.

Materiał do badań stanowiły ludzkie erytrocyty izolowane z krwi pochodzącej od zdrowych dawców. Błony erytrocytarne izolowano według
metody Stecka i Kanta [3]. Inkubacje błon (stężenie białka 1 mg/ml) prowadzono w medium o składzie: 1 mM ATP, 10 mM MgCI2,1 mM EGTA, 0,1
mM ouabaina, buforowanym 100 mM Tris-HCI, pH 7,4 w 37'C. Aktywność ATPazowa w nieobecności i obecności różnych stężeń substratu oznacza-
no przez pomiar ortofosforanu uwolnionego podczas hydrolizy ATP metodą Van Veldhovena i Mannaertsa [4].

Wykazano zdolność disiarczku glutationu (GSSG), S-decyloglutationu (D-SG), S-2,4-dinitrofenyloglutationu (DNP-SG), glukuronidu a-naftylu,
kwasu taurocholowego, benzobromaronu i probenecidu do stymulacji aktywności ATPazowej błon erytrocytarnych. Wartości aktywności maksymal-
nej (ok. 50 nmol/(mg białka x h)) dla wymienionych związków pozwalają przypuszczać, że wszystkie z wyjątkiem probenecidu oddziałują z tym
samym enzymem. Kinetyka stymulacji aktywności ATPazowej przez DNP-SG wykazuje charakter dwufazowy (pozorne stałe Michaelisa około 7 pM i
1 mM) co jest w zgodzie z doniesieniami na temat transportu tego związku przez błonę erytrocytu.

Uzyskane wyniki świadczą, że możliwe jest przypisanie MRP1 odpowiedzialności za aktywność ATPazowa błon erytrocytarnych. Sugerują
one ponadto, że niektóre ze stosowanych inhibitorów MRP1 mogą być jednocześnie substratami tego białka. Stymulacja aktywności ATPazowej błon
erytrocytu przez aniony organiczne nie jest jednak zależna wyłącznie od MRP1. Należy wziąć pod uwagę możliwość stymulacji aktywności translokazy
aminofosfolipidów (flipazy) na skutek wbudowywania się amfipatycznych związków w dwuwarstwę lipidową błony. Taki mechanizm jest postulowany
dla stymulacji aktywności ATPazowej błon erytrocytów przez dinitrofenol i FCCP - rozprzęgacze fosforylacji oksydacyjnej [5],

1.Chang X.B., Hou Y.X., Riordan J.R. (1997), J. Biol. Chem. 272, 30962-30968
2.Pułaski L, Jedlitschky G., Leier I., Buchholz U., Keppler D. (1996), Eur. J. Biochem. 241, 644-648
3,Steck T.L., Kant J.A. (1974), Meth. Enzymol. 31, 172-179
4.Veldhoven Van P.P., Mannaerts G.P. (1987), Anal. Biochem. 161, 45-48
5.Sokal A., Bartosz G. (1998), Arch. Biochem. Biophys. 349,113-121 PL0002312

N-94
WYSTĘPOWANIE ŚMIERCI PROGRAMOWANEJ TYPU AP0PT0ZY U DROŻDŻY SACCHAROMYCES CEREVISIAE.

Witold Jakubowski. Grzegorz Bartosz.
Katedra Biofizyki Molekularnej, Instytut Biofizyki, Uniwersytet Łódzki, ul Banacha 12/1, 90-237 Łódź

Apoptoza, naturalna zdolność komórek żywych do uruchamiania programu samodzielnej eliminacji, była do tej pory opisywaną w organizmach
wielokomórkowych. Programowana śmierć komórkowa, w odróżnieniu od nekrozy, jest procesem kontrolowanym, niezbędnym do prawidłowego
przebiegu embriogenezy, morfogenezy czy wymiany komórek w tkankach proliferujących organizmu. Śmierć komórek jest niezbędna do utrzymania
prawidłowej homeostazy organizmu. Badania apoptozy dotyczą głównie procesów zachodzących w organizmach wyższych, jednak zcharakteryzowano
ten proces także w takich organizmach jak C. elegans czy D. melanogaster [Sen 1992, Majno et al 1995, Vermes et al. 1994].

Istnienie śmierci komórkowej typu apoptozy zostało niedawno opisana u bakterii [Yarmolinsky 1995]. Polega ona na zaburzeniu istniejącej
równowagi miedzy obecnymi w komórce bakterii toksynami i antytoksynami [Jensen et al. 1995, Aizenman et al. 1996]. Proces ten odgrywałby rolę
podczas zbyt dużego zagęszczenia komórek, co w efekcie powodowałoby samobójczą śmierć pojedynczych bakterii, umożliwiając dalsze przeżycie
całej koloni. [Yarmolinsky 1995].

Obserwowano śmierć typu apoptozy wywołanej promieniowaniem UV komórek S. cerevisiae. W komórkach drożdży widoczne są
charakterystyczne zmiany takie jak: kondensacja chromatyny, wakuolizacja, zagęszczenie cytoplazmy. Widoczne są także typowe formacje dla śmierci
programowanej - ciałka apoptotyczne, które wobec obecności ściany komórkowej zostają unieruchomione w jej wnętrzu.

Innym czynnikiem wywołującym apoptozę u S. cerevisiae jest nadtlenoazotyn. Oddziaływanie tego związku na komórki wywołuje podobny
efekt do promieniowania UV. W obu wypadkach zmiany obserwowane były nie wcześniej niż po 16 godzinach. Reakcja indukcji apoptozy jest zależna
od natężenia promieniowania UV i odpowiednio od stężenia podanego nadtlenoazotynu.

Wykazanie obecności mechanizmów programowej śmierci i charakterystyka przebiegu tego procesu pokazuje powiązania pomiędzy linią
obrony przed reaktywnymi formami tlenu a apoptoza, dzięki zastosowaniu szeregu szczepów defektywnych pod względem obrony przed reaktywnymi
formami tlenu.
Istnienie apoptozy u S. cerevisiae pozwala na weryfikację hipotezy wcześniejszego powstania mechanizmu eliminacji komórek niż u organizmów
wielokomórkowych.

Piśmiennictwo:
Aizenman E, Engelberg-Kulka H, Glaser G (1996) Proc Natl Sci USA 93 6059-6063
Jensen RB, Gerdes K (1995) Molec Microbiol 17 205-210
Majno G, Joris I (1995) Am J Pathol 146 3-15
Sen S (1992) Biol Rev 67 287-319
Vermes I, Haanen C (1994) Adv Clin Chem 31 177-245
Yarmolinsky MB (1995) Science 267 836-837
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N-95
WPŁYW MIEDZI PODAWANEJ SZCZUROM W POŻYWIENIU NA TKANKOWE STĘŻENIA NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW

Wiesława Ogrodnik, Kazimierz Pasternak, Bolesław Floriańczyk
Katedra i Zakład Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Lublinie

Miedź należy do biopierwiastków, które konieczne są dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. U dorosłego człowieka dobowe
zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi 1,5-4 mg, a największe jej ilości magazynowane są w wątrobie, mięśniach i kościach. Miedź spełnia wiele
funkcji. Jest konieczna dla funkcjonowania wielu enzymów, a jako składnik dysmutazy ponadtlenkowej bierze udział w procesach oksydo-redukcyjnych.
Uczestniczy w mineralizacji kości, utwardzaniu kolagenu, tworzeniu mieliny, syntezie melaniny, metabolizmie cholesterolu, gospodarce żelazem oraz
wielu innych procesach. Z tych względów zarówno niedobór, jak i nadmiar miedzi w organizmie będzie powodował określone zaburzenia metaboliczne
wywołujące z kolei określone objawy chorobowe. Gospodarka miedzi związana jest ściśle z gospodarką innych pierwiastków. Wzajemne powiązania
powodują, że zaburzenia w gospodarce jednego pierwiastka powodują zmiany w stężeniach innych pierwiastków. Z tego powodu celem naszej pracy
było określenie w jakim stopniu miedź podawana doświadczalnie w nadmiarze szczurom wpływa na tkankowe stężenia magnezu, cynku i miedzi.

Doświadczenia przeprowadzono na szczurach rasy Wistar obu płci. Zwierzęta podzielono na cztery grupy po dziesięć zwierząt każda. Grupy
badane otrzymywały w wodzie do picia miedź w postaci chlorku miedzi. Grupa pierwsza otrzymywała miedź w ilości 100 mg/L (w przeliczeniu na
czysty metal), druga grupa 200 mg/L, a trzecia 400 mg/L. Czwarta grupa była kontrolną i otrzymywała do picia wodę destylowaną i dejonizowaną.
Wszystkie zwierzęta karmione były suchą karmą LSM i pojone ad libitum. Doświadczenie prowadzono przez trzy tygodnie a następnie zwierzęta
usypiano ketaminą i pobierano do dalszych badań krew, mózg, wątrobę, nerki i mięsień uda. Krew pobierano na skrzep by po odwirowaniu otrzymać
surowicę. Surowice i tkanki ważono, suszono, mineralizowano a następnie po rozpuszczeniu popiołu w stężonym HCI zmieszanym z wodą w stosunku
1:1 oznaczano stężenie magnezu, cynku i miedzi metodą spektrofotometryczną przy zastosowaniu spektrofotometru absorbcji atomowej (AAS-1).

W tkankach zwierząt otrzymujących miedź stwierdzono znaczne zmiany stężeń badanych pierwiastków w porównaniu z tkankami zwierząt
kontrolnych. We wszystkich badanych tkankach wystąpił wzrost stężenia miedzi, natomiast znacznie obniżył się poziom cynku. Stężenie magnezu w
tkankach badanych zwierząt zmieniło w mniejszym zakresie ale największe zmiany dotyczyły mózgu i wątroby. Zmiany w tkankowych stężeniach
magnezu, cynku i miedzi były najbardziej nasilone w grupie zwierząt otrzymujących miedź w największym stężeniu.

N-96
ZMIANY POZIOMU NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI NISKOCZĄSTECZKOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI PROTEOLITYCZNYCH
SERYNOWYCH W PROCESIE OWOCNIKOWANIA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW GRZYBÓW BIAŁEJ ZGNILIZNY DREWNA

Krzysztof Grzvwnowicz. Matylda Piotrowska, Alina Owsiak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Biochemii, Lublin

Proteoliza, zwłaszcza przez regulacyjne proteinazy serynowe, ze względu na przebudowę części aparatu enzymatycznego i zmianę poziomu
obrotu białkowego, pełni kluczową rolę w czasie morfogenezy i różnicowania grzybów. Ponieważ zmiany te często są wynikiem głodzenia i przejścia
grzybni w idiofazę, konieczna jest selektywna inaktywacja pewnych białek trofofazy i, oprócz biosyntezy, aktywacja lub modyfikacja innych, wymaganych
w idiofazie. Wyraźne zmiany aktywności proteolitycznej obserwowano w systemach grzybowych w czasie takich zjawisk rozwojowych jak sporulacja,
różnicowanie sporangiów, różnicowanie cleistothecium czy wytwarzanie owocników. Pojawiające się aktywności proteolityczne w przypadku grzybów
białej zgnilizny drewna, należących w większości do rodzin Polyporales i Poriales, mają charakter głównie proteinaz serynowych. Bardzo
charakterystyczne jest także zmienianie się w tych momentach rozwojowych grzyba poziomu substancji niskocząsteczkowych, takich jak jony metali
biorących udział w układach redox (np. żelaza), kwasy organicze (np. kwas szczawiowy) czy alditole (np. mannitol). Równocześnie zmiany te,
zwłaszcza jonów metali i kwasów organicznych, powiązane są ze zmianami aktywności ligninolitycznych grzybów białej zgnilizny drewna w trakcie
przejścia trofofaza-idiofaza czy procesów różnicownia.

Celem podjętych badań była próba określenia poziomu zmian jonów żelaza, stężenia kwasu szczawiowego i mannitolu oraz poziomu aktywności
proteinaz serynowych zachodzących podczas wzrostu oraz owocnikowania wybranych grzybów białej zgnilizny drewna w warunkach laboratoryjnych.

W warunkach wzrostu grzybów na podłożu ciekłym owocnikowanie udało się osiągnąć przez zastosowanie stymulacji termicznej - obniżenie
temperatury wzrostu na czas zawiązywania primordiów i/lub wystawienie grzybni na działanie światła. W tych warunkach pojawiały się niewielkie, ale
normalnie wykształcone owocniki. W trakcie doświadczeń zaobserwowano charakterystyczne, nieco odmienne od podawanych dla grzybów
saprofitycznych i mikoryzowych, zmiany poziomu substancji niskocząsteczkowych - żelaza, kwasu szczawiowgo i mannitolu. Zmiany te były szczególnie
dobrze widoczne w pobliżu momentów rozwoju grzybni kluczowych dla procesu owocnikowania. Proteinazy serynowe wewnątrzkomórkowe wykazywały
wyraźne zmiany aktywności po rozpoczęciu stymulacji wytwarzania primordiów oraz w czasie wzrostu owocnika. W owocniku aktywność proteinaz
serynowych wykazywała maksimum aktywności w pełni owocnikowania, co należy wiązać ze sporulacja, i pod koniec owocnikowania, co
zsynchronizowane jest z objawami degradacji owocnika. Na tym tle zmiany aktywności enzymów zewnątrzkomórkowych były mniej wyraźne. Uzyskane
wyniki wskazują na specyficzną rolę zarówno proteinaz serynowych, jak i substancji niskocząsteczkowych, takich jak jony metali, kwasy organiczne
czy mannitol w procesie wytwarzania karpoforów u grzybów białej zgnilizny drewna.
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N-97
HAMUJĄCY WPŁYW a-KETOKWASÓW I LEKÓW ZAWIERAJĄCYCH W SWEJ CZĄSTECZCE GRUPY SULFHYDRYLOWE
NA OKSYDACYJNĄ HEMOLIZĘ ERYTROCYTÓW LUDZKICH

A.'Oleszek, M. Polak, D. Kusior, M. Sokolowska, L. Wtodek
Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków

Antyoksydacyjne właściwości a-ketokwasów wiążą się z możliwością ich reakcji z nadtlenkiem wodoru (H2O2), co prowadzi do nieenzymatycznej
oksydacyjnej dekarboksylacji, która np. w przypadku pirogronianu ma następujący przebieg (1, 2):
CH3-CO-COOH + HOOH -^ CH3COOH + C02 + H20

Natomiast związki tiolowe w zależności od stężenia i wartości pK grupy sulfhydrylowej (-SH) mogą w komórkach wykazywać zarówno
działanie antyoksydacyjne, jak i prooksydacyjne, tzn. mogą również wchodzić w niebezpieczne, generujące reaktywne formy tlenu, cykle redox (3, 4).

Prowadzono badania z a-ketokwasami, będącymi naturalnymi metabolitami komórek takimi jak: pirogronian i a-ketoglutaran, stosując ich
stężenia zbliżone do fizjologicznego poziomu w osoczu, oraz lekami z grupami -SH takimi jak: kaptopril (stosowany w nadciśnieniu) i N-acetylocysteina
(NAC). NAC jest stosowana jako antyoksydant w doświadczeniach na zwierzętach (5) oraz jest powszechnie podawana jako lek mukolityczny (6) i
hepatoprotekcyjny (7), jednak jej toksyczności, pomimo że powszechnie uważanej za niską, lekceważyć nie można (4).

Przeprowadzone badania in vitro nad wpływem a-ketokwasów i leków z grupami SH na indukowaną nadtlenkiem wodoru (H202) oksydacyjną
hemolizę erytrocytów ludzkich wykazały ich antyoksydacyjne działanie. Pirogronian, jak również a-ketoglutaran zmniejszają stopień hemolizy erytrocytów
oraz obniżają poziom reaktywnych form tlenu i aldehydu dimalonowego, będących miarą natężenia procesu peroksydacji lipidów. Uzyskane wyniki
potwierdzają zatem antyoksydacyjne właściwości tej ważnej metabolicznie grupy związków.

Równie interesującym wydaje się być stwierdzenie, że kaptopril niezależnie od swojego farmakologicznego działania t.j. obniżania ciśnienia
krwi, może podobnie jak N-acetylocysteina działać ostaniająco na erytrocyty ludzkie. Najsilniejsze zahamowanie peroksydacji lipidów przez kaptopril
obserwuje się przy 0,5 mM stężeniu w mieszaninie inkubacyjnej. Przy wyższych stężeniach efekt jego antyoksydacyjnego działania zmniejsza się co
jest charakterystyczne dla wszystkich antyoksydantów będących związkami tiolowymi. Uzyskane wyniki pozwoliły zatem wykazać zależne od stężenia,
osłaniające działanie zarówno kaptoprilu jak i N-acetylocysteiny.
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N-98
AKTYWNOŚĆ 5'-NUKLEOTYDAZY I STĘŻENIE ADENOZYNY W OSOCZU U PACJENTÓW Z ZAWAŁEM MIĘŚNIA
SERCOWEGO LECZONYCH NITROGLICERYNĄ I HEPARYNĄ I KWASEM ACETYLOSALICYLOWYM

Kopff Maria1, Markuszewski Leszek,,, Puczkowski Sławomir1, Strzelczyk Marek', Pawlicki Leszek2, Kopff Anna1

1 Zakład Biochemii KNP WAM, Pl. Hallera, 90-647 Łódź
2 1 Klinika Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wewnętrznej WAM w Lodzi, ul. Północna 42, Łódź

Zawał mięśnia sercowego prowadzi do zwiększonego uwalniania adenozyny. Za uwalnianie adenozyny z AMP w tych warunkach jest odpo-
wiedzialna 5'-nukleozydaza (EC 3.1.3.5). Adenozyna jest produktem synergistycznego działania cytozolowej i błonowej (ektozolowej) formy 5'-
nukleotydazy. Drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji adenozyny podczas niedokrwienia i reperfuzji jest wzrost aktywności kinazy białkowej C,
wpływającej na zwiększenie aktywności obu form 5'-nukleotydazy.

Celem niniejszej pracy było prześledzenie aktywności ecto-5'-nukleotydazy i stężenia adenozyny w osoczu pacjentów z zawałem mięśnia
sercowego leczonych tradycyjnie nitrogliceryną, heparyną i kwasem acetylosalicylowym podczas 7-dniowej obserwacji w punktach czasowych: 6,
12, 24, 48, 72, 168 godzin po zawale.

Aktywność 5'-nukleotydazyoznaczano zestawem diagnostycznym firmy SIGMA (5'-nukleotydase (5'-ND) - Procedure No 265 UV).
Stężenie adenozyny oznaczano metodą spektrofluorymetryczną według Gardinera.
Aktywność 5'-nukleotydazy u pacjentów z zawałem leczonym tradycyjnie wzrasta w pierwszych godzinach po dokonaniu się zawału w

porównaniu z grupą kontrolną (3,81 ± 0,57 U/L), osiągając maksimum po 12 godzinach, po czym stopniowo zmniejsza się, nie osiągając po 168 (7
dni) godzinach wartości grupy kontrolnej.

Stężenie adenozynyw grupie kontrolnej wynosiło 0,178 ± 0,007nM/L. U pacjentów z zawałem obniżało się przez 12 godzin o blisko 18%,
następnie po 24 godzinach wzrosło około 7% ponad normę, by po 48 godzinach osiągnąć wartość grupy kontrolnej. W następnych punktach
kontrolnych stwierdzono wzrost stężenia adenozyny do wartości 0,198 ± 0,026 mM/L. Przyczynę początkowego spadku stężenia adenozyny należy
upatrywać z jednej strony w jej związaniu się z receptorami, z drugiej w zużyciu jako substratu do obudowy puli nukleotydów adeninowych. Wzrost
stężenia adenozyny po 24 godzinach może być zdefiniowany przez Yellona i wsp. drugim „oknem", czyli drugą fazą protekcji mięśnia sercowego przez
adenozynę, która pojawia się właśnie po 24 godzinach po niedokrwieniu.
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N-99
OCENA ZAWARTOŚCI FLUORU W MÓZGOWIACH SZCZURÓW EKSPONOWANYCH NA DZIAŁANIE NaF DROGĄ
POKARMOWĄ

Wioletta Mikołajek, Ryszard Rzeuski, Ryta Łagocka, Katarzyna Jakubowska, Dariusz Chlubek
Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Fluorki opisywane są najczęściej jako czynnik toksyczny, chociaż ich korzystne działanie w profilaktyce próchnicy zębów nie jest obecnie
kwestionowane. Związki fluoru znalazły także zastosowanie jako czynnik wspomagający terapię osteoporozy. Kumulacja fluorków w tkankach twardych
jest faktem znanym od dawna. Znacznie bardziej kontrowersyjne są natomiast dane na temat gromadzenia jonów fluorkowych przez tkanki miękkie.
Istnieją doniesienia dotyczące wychwytywania fluorków przez tkanki miękkie bogate w wapń np. przez łożysko, aortę, ścięgna i chrząstki. Podwyższone
stężenia fluoru opisywano także w nerkach i wątrobach zwierząt poddawanych ekspozycji na działanie związków fluorowych. W literaturze stwierdza
się natomiast brak informacji na temat kumulacji fluorków w centralnym układzie nerwowym. Dlatego celem naszej pracy była próba oceny zjawiska
gromadzenia fluorków w mózgowiach szczurów eksponowanych na działanie NaF drogą pokarmową.

W doświadczeniu szczury, samce rasy Wistar, podzielono na cztery grupy: kontrolną i trzy badane, narażane na działanie związków fluoru
przez 21, 42 i 63 dni. Każda grupa liczyła piętnaście zwierząt. Wszystkie grupy otrzymywały paszę standardową. Grupa kontrolna pojona była wodą
destylowaną, grupy badane wodą wzbogaconą o NaF w dawce 60 ppm. Ocenę ogólnego stanu zwierząt przeprowadzano na podstawie kontrolnych
pomiarów masy ciała. Po zakończeniu eksperymentu zwierzęta usypiano i dekapitowano. Wyizolowane mózgowia natychmiast schładzano i
przechowywano w temperaturze - 80°C. W celu przygotowania próbki tkanki rozmrażano i poddawano homogenizacji w schłodzonym buforze
Hepes/HCI przy pomocy homogenizatora Pottera-Elvehjema z teflonowym tłokiem. W otrzymanym homogenacie metodą chromatografii gazowej
oznaczono zawartość jonów fluorkowych i metodą Lowry'ego stężenie białka.

Uzyskane wyniki potwierdziły zdolność kumulowania się fluoru w tkankach miękkich. Wykazano bowiem istotny statystycznie wzrost stężenia
jonów fluorkowych w mózgowiach zwierząt z grup badanych w porównaniu do grupy kontrolnej. Ciekawym wydaje się jednak fakt, że najwyższe
stężenie tych jonów wykazano w narządach szczurów eksponowanych na działanie NaF najkrócej, co może wskazywać na uruchomienie obronnego
mechanizmu wydalającego u zwierząt eksponowanych przez dłuższy czas.

N-100
BADANIA NAD CHARAKTERYSTYKĄ BIAŁEK O AKTYWNOŚCI PRZECIW EGZOGENNYM a-AMYLAZOM
WYSTĘPUJĄCYCH W ZIARNIE PSZENŻYTA

J. Andrzejczuk-Hybel, I Dondalski, W. Bielawski
Katedra Biochemii SGGW, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Białka o charakterze inhibitorów egzogennych a-amylaz wykryto w ziarnie wszystkich znanych zbóż uprawnych (1). Najlepiej poznano je i
scharakteryzowano dla ziarna pszenicy (2). Białka te są wysoce specyficzne i hamują tylko a-amylazy wytwarzane przez organizmy dla których ziarno
zbóż i produkty z nich wytwarzane stanowią pożywienie, nie hamują amylaz zbożowych. Przypuszcza się, że białka te pełnią głównie funkcję defen-
sywną w ziarnie - chronią je przed szkodnikami zarówno w procesie kiełkowania jak i składowania. Ponadto istnieje pogląd oparty na ilości i sposobie
rozmieszczenia tych białek w ziarnie wskazujący na znaczącą ich funkcję regulacyjną zarówno w procesie kiełkowania jak i porastania przedżniwnego
(3). W przedstawionej pracy podjęto próbę przebadania tych białek występujących w ziarnie dwóch odmian pszenżyta różniących się wrażliwością na
porastanie. Materiał świadczy stanowiło ziarno pszenżyta odmiany Lasko (mniej wrażliwej na proces porastania) i odmiany Malno (bardziej wrażli-
wej). Aktywność inhibitora przeciw a-amylazie śliny i a-amylazie trzustki wieprza oznaczano metodą opartą na pomiarze przyrostu redukcyjności w
mieszaninie inkubacyjnej zawierającej enzym bez inhibitora i enzym z inhibitorem wobec skrobi rozpuszczalnej. Powstające cukry redukujące ozna-
czano stosując DNS.

Rozdział wstępnie oczyszczonych białek prowadzono metodą chromatoogniskowania, a przybliżone ciężary cząsteczkowe uzyskanych frak-
cji wyznaczano metodą sączenia na żelu dekstranowym sefadeks G-100. Interakcję enzym - inhibitor badano metodą elektroforezy w żelu poliakrylo-
amidowym zawierającym skrobię.

Uzyskane wyniki wykazały, że w ziarnie pszenżyta odmiany Lasko aktywność inhibitora egzogennej a-amylazy jest wyższa o ok. 50 % w
porównaniu z odmianą Malno, co może sugerować związek tego czynnika z odpornością na porastanie. Ponadto otrzymane wyniki wykazały hetero-
genny charakter tych białek w obrębie trzech rodzin: o m.cz. 12, 24 i 60 KDa podobnie jak to stwierdzono dla ziarniaka pszenicy (2). Obie badane
odmiany zawierały około 40 % całej aktywności inhibitora we frakcji albumin o m.cz. ok. 24 KDa. Jednakże znacznie różniły się zawartością frakcji
inhibitora o m.cz. 12 i 60 KDa. Odmiana Lasko zawierała ok. 25 % więcej frakcji o m.cz. 12 KDa w porównaniu z odmianą Malno. Wyższa zawartość
aktywnej frakcji o m.cz. 12 KDa, o której wiadomo, że hamuje tylko a-amylazy owadzie może sugerować większą aktywność tej odmiany na szkodniki
magazynowe, co ostatnio stanowi intensywny przedmiot badań w wielu laboratoriach (4).

LSadowski J., Mc Gregor S., Daussant J., 1986: Elektrophoresis 7:712-723.
2.Silano V., 1987 In: J. E. Kreper, D. Lineback, C. E. Stanffe (ed) Enzymes in their role in cereal technology, p.p. 149-199.
3.Andrzejczuk-Hybel J., 1996: Ann. Warsaw Agricult Univ. - SGGW, Agriculture 31, 23-30.
4.Baker J. E., 1992: Environ. Entomology 21:646-650.
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N-1Q1
ZMIANY ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO BŁONY ERYTROCYTÓW SZCZURA POD WPŁYWEM METANOLU,
FORMALDEHYDU i MRÓWCZANU

Izabela Dobrzyńska1, Zbigniew Figaszewski1, Sławomir Szajda2

1lnstytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Samodzielna Pracownia Ogólnej Analityki Klinicznej Akademii Medycznej w Białymstoku

W zatruciu metanolem dochodzi do przejściowego wzrostu ładunku elektrycznego erytrocytów (Skrzydlewska i wsp., Cell.Mol.Biol.Lett,
1997,2,345). Jednak w organizmie metanol jest stale utleniany do formaldehydu i mrówczanu oraz możliwe jest również zachodzenie innych reakcji.
Fakt ten powoduje, że stężenie metanolu i jego metabolitów ulega nieustannym zmianom. Ocena który ze związków i w jakim stopniu wpływa na
powierzchniową gęstość ładunku jest możliwa w związku z tym tylko w układach izolowanych. Dlatego celem pracy była ocena zmian powierzchnio-
wej gęstości ładunku błony erytrocytów szczura pod wpływem metanolu, formaldehydu i mrówczanu w warunkach in vitro.

Eksperyment wykonano w warunkach in vitro dodając do roztworów metanolu (100 mM i 10 mM), formaldehydu (10 mM i 1 mM) oraz
mrówczanu sodu (10 mM i 1 mM) krew szczura. Po 6,12, 24, 48 godzinnej inkubacji w temperaturze 37°C mierzono ruchliwość elektroforetyczną
erytrocytów i wyznaczano powierzchniową gęstość ładunku.

We wszystkich przypadkach obserwowano przejściowy wzrost powierzchniowej gęstości ładunku erytrocytów. Metanol w obu stężeniach
powodował ponad dwukrotny wzrost gęstości ładunku, po 12 i 24 godzinnej inkubacji. Formaldehyd w stężeniu 10 mM po 12 godzinnej i w stężeniu
1 mM po 24 godzinnej inkubacji powodował około dwukrotny wzrost powierzchniowej gęstości ładunku. Natomiast wzrost tego parametru o około
60% powodował mrówczan w stężeniu 10 mM po 12 godzinach i w stężeniu 1 mM po 6 godzinach inkubacji

Otrzymane wyniki wskazują, że zarówno metanol jak i formaldehyd oraz mrówczan w stężeniach obserwowanych w czasie zatrucia metano-
lem powodują zmiany w powierzchniowej gęstości ładunku erytrocytów. Na podstawie uzyskanych wyników nie można jednak jednoznacznie okre-
ślić, który ze związków jest odpowiedzialny za efekt obserwowany w zatruciu metanolem. Można sugerować, że zmiany powierzchniowej gęstości
ładunku erytrocytów w zatruciu metanolem są spowodowane oddziaływaniem ze składnikami błony erytrocytów zarówno metanolu jak i jego
metabolitów.

N-102
PRZYPADEK MOZAIKOWOŚCI GONAD W RODZINIE Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNE'A

Janusz G. Zimowski'. Mariola Bisko1, Ewa Fidziańska1, Irena Hausmanowa-Petrusewicz2, Jacek Zaremba1.
1 Zakład Genetyki, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9, Warszawa
2 Centrum Medycyny Diagnostycznej i Klinicznej PAN, ul. Pawińskiego 5, Warszawa

WSTĘP: Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) polegająca na postępującym i nieodwracalnym zaniku mięśni prowadzącym do śmierci (w
końcu drugiej dekady życia) na skutek nie wydolności krążenia i/lub oddechowej dotyka chłopców z częstością 1/3500 noworodków płci męskiej.
Ustalono, że 1/3 przypadków zachorowań wywołana jest nowymi mutacjami, pozostałe spowodowane są mutacjami przekazanymi przez kobiety
nosicielki. Dla celów poradnictwa genetycznego szczególnie ważne jest wykrywanie i wykluczanie nosicielstwa zmutowanego genu. Wykrycie u matki
chorego dwóch różnych alleli (heterozygota) w miejscu wykrytej u chorgo delecji w genie dystrofiny jest uważane za wykluczenie u niej nosicielstwa
mutacji.

MATERIAŁ I METODA: Zebrano wywiady od 40 rodzin z przypadkami izolowanymi DMD/BMD, w których wykryto delecje obejmujące
miejsca polimorficzne genu. W celu określenia nosicielstwa u 76 kobiet z tych rodzin (matek i sióstr chorych chłopców) analizowano następujące
obszary genu: intron 12, intron 13, ekson 17, intron 17, intron 24 - metodą PCR-RFLP; intron 44, intron 45, inron 50 - metodą PCR-CA repeats.

WYNIKI I DYSKUSJA: W grupie 76 badanych kobiet wykryto 19 pewnych nosicielek delecji. Nieinformatywne wyniki uzyskano dla 17 kobiet.
40 kobiet można uznać za nienosicielki - heterozygoty w obszarze objętym delecją; 20 z nich jest pewnymi nienosicielkami - siostry chorych chłop-
ców, u 20 pozostałych (matek chorych chłopców), nienosicielek możliwe jest istnienie mozaikowości gonad. U jednej z 20 matek, nienosicielek -
heterozygot w miejscu delecji - podczas diagnozy prenatalnej wykryto delecję u płodu. Wynik taki świadczy o mozaikowości gonad. Bardzo ważne jest
wyodrębnienie grupy nienosicielek z ryzykiem mozaikowości gonad i objęcie ich poradnictwem genetycznym. W przedstawionym materiale mozaiko-
wość gonad ujawniła się w 1 na 20 przypadków (5%).
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N-103
ANALIZA LICZBY POWTÓRZEŃ CAG GENU IT15 W RODZINACH POLSKICH OBCIĄŻONYCH CHOROBĄ HUNTINGTONA

Dorota Hoffman-Zacharska1. Hanna Mierzewska1, Elżbieta Zdzienicka1, Naser Habib2, Włodzimierz Kuran2, Jerzy Kulczycki2, Jacek Zaremba1

'Zakład Genetyki,21 Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-957 Warszawa, Al. Sobieskiego 1/9

Choroba Huntingtona (Huntington disease - HD) należy do grupy zespołów neurodegeneracyjnych, podłoże których stanowią mutacje
dynamiczne związane z obecnością w DNA niestabilnych sekwencji mikrosatelitarnych - powtórzeń CAG (Durr i Brice, 1996). Choroby te dziedziczą
się w sposób autosomalny, dominujący (wyjątek stanowi rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni sprzężony z chromosomem X).

Choroba Huntingtona występuje z częstością 1:10 000 w populacji ogólnej i w 90% przypadków jej objawy występują w wieku dojrzałym.
10% przypadków stanowi tzw. forma dziecięca/młodzieńcza, w której objawy występują przed 20 rokiem życia. Etiologia choroby związana jest z
niestabilnością powtórzeń CAG w obrębie genu IT15. Sekwencja ta jest wysoce polimorficzna w populacji osób zdrowych i występuje w liczbie 9-35
powtórzeń. Natomiast u osób chorych w 99% przekracza 37 i waha się w granicach 37 -120, w formie dziecięcej/młodzieńczej zawsze przekracza 50.

MATERIAL I METODY: Materiałem do badań stanowił DNA wyizolowany z limfocytów krwi obwodowej chorych z rozpoznaniem klinicznym
choroby Huntingtona oraz członków ich rodzin z 50% i 25% ryzykiem zachorowania.

Stopień zwielokrotnienia sekwencji CAG w genie IT15 ustalano na podstawie wielkości produktu reakcji PCR, amplifikację DNA prowadzono
przy zastosowaniu starterów HD1/HD3 wg zmodyfikowanej metody Warner'a i wsp., 1993. Wielkości powstających produktów na podstawie, których
wyliczano liczbę powtórzeń CAG, określano przez bezpośrednie porównanie ze standardem wielkości jednoniciowych fragmentów DNA.
Liczbę powtórzeń (CAG)„ ustalano wg wzoru: n = [wielkość produktu (bp) - długość starterów (47bp)]/3

WYNIKI: Prezentujemy rozkład liczby powtórzeń CAG genu IT15 u przedstawicieli rodzin z terenu całej Polski. Przedstawiane wyniki dotyczą
100 rodzin, w których potwierdzono badaniami molekularnymi kliniczne rozpoznanie choroby Huntingtona. Ogółem przebadano 298 osób z tych
rodzin. U 129 osób chorych potwierdzono diagnozę kliniczną, w przypadku pozostałych 69 osób (67 osób o 50% ryzyku zachorowania i 2 osoby o
25% ryzyku) przeprowadzono badanie przedobjawowe.

Na podstawie przeprowadzonych badań możemy stwierdzić, że dla badanej próby w populacji polskiej zakres chorobotwórczych powtórzeń
CAG dla choroby Huntingtona wynosi od 38 do 85, dla alleli o niechorobotwórczej liczbie powtórzeń zakres ten wynosi od 10 do 24.

Uzyskane wyniki nie odbiegają od wyników badań prowadzonych dla innych populacji rasy kaukaskiej.
LITERATURA
Warner J.P., Barron L.H., Brock J.H. (1993); A new polymerase chain reaction (PCR) assay for the trinucleotide repeat that is unstable and expanded
on Huntington's disease chromosomes. Molecullar and Cellular Probes 7, 235-239
Durr A., Brice A. (1996) Genetics of movement disorders. Current Opinion in Neurology 9; 290-297

N-104
ANALIZA RESTRYKCYJNA DNA WYBRANYCH GATUNKÓW Z RODZAJU MELANEUA

Beata Guzów1-2, Grzegorz Węgrzyn1

'Katedra Biologii Molekularnej, Uniwersytet Gdański, ul. Kładki 24, 80-822 Gdarisk
2Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański, al. Legionów 9, 80-441 Gdańsk

Rodzaj Melanelia z rodziny Parmeliaceae po raz pierwszy wyróżnił Esslinger w 1978 roku. Dotychczas opisano około 40 gatunków z tego
rodzaju, a obecność 13 z nich została stwierdzona w Polsce.

Do wyróżnienia rodzaju Melanelia głównymi cechami diagnostycznymi są cechy morfologiczno-anatomiczne, jak również pewne cechy
chemiczne. Są to przede wszystkim listkowata plecha z paraplektenchymatyczną korą górną o brązowym zabarwieniu, która nie ulega reakcji barwnej
z kwasem azotowym. Poza tym istotną cechą jest brak por w epikorteksie i obecność prostych chwytników. Gatunki z rodzaju Me(anelia wytwarzają
apotec/a na łatkach i elipsoidalne zarodniki o wymiarach 7-13 x 4-7nm. Posiadają pyknidy pogrążone w piesze i konidia wrzecionowate lub cylindryczne
o wymiarach 6-10 x V m . Mniej istotnymi cechami są np. punkcikowate pseudocyfele na górnej stronie plechy lub też ich brak, a także rodzaj
zasiedlonego podłoża - w przypadku rodzaju Melanelia mogą to być skały lub kora drzew.

W przypadku rodzaju Melanelia spotykamy się z problemami taksonomicznymi o różnym charakterze, np. w obrębie gatunku Melanelia
fuliginosa mamy do czynienia z ogromną zmiennością morfologiczną. W przypadku niektórych taksonów, np. Melanelia olivacea niejasności
taksonomiczne sprawiły, że w zielnikach pod tą nazwą znajdują się okazy należące do różnych gatunków. Innego rodzaju problemy sprawiają gatunki,
które w niewielkim stopniu różnią się od siebie pod względem morfologicznym, np. Melanelia granulosa często bywa mylona z M. sorediata oraz M.
substygia.

Ponieważ cechy morfologiczno-anatomiczne okazują się niewystarczające, wprowadzane są nowe metody diagnostyczne. Wykorzystuje się
m.in. techniki molekularne umożliwiające bezpośrednie badanie genów lub innych sekwencji DNA, np. polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
(RFLP), czy sekwencjonowanie wybranych fragmentów genomów.

Materiał do badań uzyskaliśmy ze zbiorów UGDA-L i uzupełniliśmy okazami zebranymi w terenie. Izolację DNA grzybowego z wybranych
gatunków porostów przeprowadziliśmy według wcześniej opisanej i zmodyfikowanej przez nas metody przy użyciu zestawu odczynników Puregene
Kit. Wyekstrahowany DNA grzybowy wykorzystaliśmy jako matrycę do amplifikacji fragmentów materiału genetycznego z wykorzystaniem techniki
PCR. W tym celu wykorzystaliśmy primery o następujących sekwencjach nukleotydowych:
5'-TGC TTA ATT GCG ATA ACG-3'
5'-AAT GAT CCT TCC GCA GGT-3'
Następnie przeprowadziliśmy analizę restrykcyjną zamplifikowanych fragmentów DNA z wykorzystaniem enzymu restrykcyjnego BsuRI. Fragmenty
DNA zostały rozdzielone przy zastosowaniu metody elektroforezy w żelach agarozowych.

Wielkość uzyskanych w wyniku amplifikacji fragmentów DNA nie zawsze różniła się w zależności od gatunku, z którego pochodził DNA
matrycowy. W niektórych przypadkach taksony wykazywały zmienność dopiero po trawieniu powielonego fragmentu enzymem restrykcyjnym.
Fragmenty DNA pochodzące z osobników zaliczanych do Melanelia fuliginosa różniły się długością między sobą, co sugeruje że takson ten obejmuje
różne gatunki porostów.
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N-105
WYDAJNOŚĆ ADSORPCJI FAGA X NA KOMÓRKACH ESCHERICHIA COLI IINJEKCJA DNA FAGA SĄ OBNIŻONE
W OBECNOŚCI DEOKSYCHOLANU I CUKRÓW

Magdalena Gabig, Alina Kuźniacka, Grzegorz Węgrzyn
Katedra Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Badania laboratoryjne zwykle przeprowadza się w warunkach optymalnych dla wzrostu danych komórek. Jednakże warunki spotykane w
naturalnym środowisku często różnią się bardzo od tych, które są stosowane w laboratoriach. Naturalnym środowiskiem komórek gospodarza faga
X (Escherchia coli) są jelita ssaków. Występują tam związki, które nie są dodawane do standardowych pożywek, takich jak powszechnie używana LB.
Niektóre podłoża mają jednak skład bardziej zbliżony do tego, który może być spotykany w jelicie. Na przykład podłoże McConkeya zwiera sole
kwasów żółciowych (deoksycholan, taurocholan lub glikocholan) i cukier. Wcześniej zaobserwowaliśmy, że fag X nie tworzy łysinek na murawie
szczepu dzikiego E. coli rosnącego na podłożu McConkeya. Stwierdziliśmy także, że dwa składniki obecne w tym podłożu - deoksycholan i laktoza -
wywołują ten efekt.

Kontynuacja tych badań, prezentowana w tym komunikacie, doprowadziła do stwierdzenia, że inne sole kwasów żółciowych (taurocholan i
glikocholan) nie hamują rozwoju faga X, natomiast większość cukrów w połączeniu z deoksycholanem nie pozwala na tworzenie łysienek fagowych.
Dodanie tych składników do pożywki płynnej po etapie adsorpcji faga X na komórkach bakteryjnych nie wywołało żadnego efektu na rozwój tego
faga. Wykazaliśmy natomiast, że adsorpcja faga X i injekcja jego DNA do komórek E. coli jest w dużym stopniu zahamowana w obecności deoksycho-
lanu i cukru. Ciekawą obserwacją było to, że fag X tworzy łysinki na murawie utworzonej przez mutanta £ coli rpoA341 mimo obecności wyżej
wymienionych składników. Mimo, że nie obserwowaliśmy istotnych różnic w adsorpcji faga w tych warunkach na szczepach rpoA' i rpoA341, injekcja
DNA faga była zahamowana w znacznie mniejszym stopniu w przypadku mutanta rpoA341.

Zaprezentowane w tym komunikacie wyniki wskazują, że wydajność adsorpcji faga X na komórkach £ coli i injekcja DNA faga są obniżone
w obecności deoksycholanu i cukrów. Sugeruje to także, że warunki spotykane w jelitach (naturalnym środowisku £ coli) mogą znacząco wpływać
na rozwój faga X.

N-106
ROZDZIAŁ AKTYWNOŚCI SULFOHYDROLITYCZNYCH
Z MIKR0S0MÓW ŁOŻYSKA LUDZKIEGO

I FOSFO - HYDROLITYCZNYCH W EKSTRAKTACH

Jadwiga Gniot - Szulżycka, Bożena Wieczorek. Marzenna Norkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Zakład Biochemii, Toruń,
ul.Gagarina 7/9.

Ekstrakt enzymatyczny z mikrosomów łożyska ludzkiego uzyskano z użyciem Tritonu X-100. Specyficzna aktywność sulfohydrolityczna
oznaczona względem siarczanu estronu(OS) i siarczanu cholesterolu (ChS) wynosiła odpowiednio: 3,10 nmol x min"1 x mg białka1 w pH 7.6 i 2,60
nmola. min 1 x mg białka1 w pH 9.0. Aktywność fosfohydrolityczna oznaczona w zakresie pH 5.0-11.4 z użyciem fosforanu p-nitrofenolu
( N P P ) wahała się w granicach 40 -190 nmoli x min 1 x mg białka1. Po rozdziale na DEAE-celulozie w pH 7.6 uzyskano sześć podfrakcji
białkowych (I-VI); cztery podfrakcje z aktywnością sulfohydrolityczna (1,11,111 i VI) oraz sześć z aktywnością fosfohydrolityczną (I-VI).

W tabeli zestawiono wartości całkowitej aktywności sterolosulfohydrolitycznej i fosfohydrolitycznej, którą wyrażono w nmolach
shydrolizowanego substratu x min1.

Frakcja
Substrat
ChS
OS
NPP
NPP
NPP
NPP
Białko

pH
9.0
7.6
5.0
6.0
9.0
11.4
mg

[

120,00
40,80
221,60
116,98
17,60

47,20
2,31

11

140,48
160,90
438,40
438,40
1333,60
1344,80

6,85

III

128,90
148,32
23,36
29,90
240,00
1187,20

7,61

IV

—
—

9731,20
18281,60

0,09

V

—
—
—
3678,40
7193,04

0,04

VI

258, 68
290,48
2514,64
1538,00
1116,24
2309,92

3,95

Przebadano wpływ inhibitorów takich jak: winian, molibdenian i fenyloalanina oraz kilku steroli na aktywność fosfohydrolityczną i
sterolosulfohydrolityczną. Wyniki wskazują o istnieniu odrębnych form fosfataz i sulfohydrolaz.
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N-107
AKTYWNOŚĆ SULFOHYDROLAZY SIARCZANU CHOLESTEROLU FRAKCJI LIZOSOMALNEJ ŁOŻYSKA LUDZKIEGO

Jadwiga Gniot-Szulżycka, Barbara Wojczuk, Katarzyna Roszek
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Zakład Biochemii, Toruń, ul.
Gagarina II9.

Opracowano metodę pozwalającą na uzyskanie wysokooczyszczonej frakcji lizosomalnej z tkanki łożyska ludzkiego drogą różnicowego
wirowania w gradiencie sacharozy. Specyficzne aktywności enzymów markerowych: dla mitochondriów - dehydrogenazy bursztynianowej; dla
mikrosomów - glukozo-6-fosfatazy i dla lizosomów - kwaśnej fosfatazy jak i aktywności sulfohydrolaz zestawiono w poniższej tabeli:

Enzym

dehydrogenaza bursztynianowa
glukozo-6-fosfataza
kwaśna fosfataza
arylosulfataza A
arylosulfataza B
sulfohydrolaza siarczanu cholesterolu
sulfohydrolaza siarczanu cholesterolu

Aktywność sulfohydrolityczną arylosulfataz A i B oznaczano z użyciem siarczanu nitrokatecholu (NCS), aktywność sterolosulfohdrolaz-z
użyciem siarczanu cholesterolu (CHS).

Ma podkreślenie zasługuje fakt, iż aktywność sulfohydrolazy siarczanu cholesterolu wykazuje niskie optimum pH (3,4) typowe dla enzymów
lizosomalnych.(Aktywność enzymatyczna frakcji mikrosomalnej względem CHS w kwaśnym pH jest w przybliżeniu 50-100 krotnie niższa). W trakcie
elektroforezy na żelu poliakrylamidowym uzyskano trzy podfrakcje z aktywnością CHS-azy, co świadczy o istnieniu form izoenzymatycznych. Jak do
tej pory brak danych literaturowych o aktywności sterolosulfohydrolitycznej we frakcji lizosomalnej. Zdjęcia z mikroskopu fluorescencyjnego potwierdzają
wysoką czystość i jednorodność uzyskanego preparatu lizosomalnego.

pH środowiska
inkubacyjnego

7,4
6,5
5,0
4,8
5,8
3,4
9,4

Aktywność właściwa

0-0,32 nmole-min'mg białka"1

13,20 nmole-min"1-mg białka"1

329,78 ^mole-min'1 mg białka"'
18,46 nmole-min'-mg białka"'
11,21 nmole-min"'-mg białka"'
91,56 nmole-min'-mg białka"1

10,44 nmole-min''-mg białka'1

N-108
CHARAKTERYSTYKA LIPOSOMÓW UTWORZONYCH Z LIPIDÓW REZORCYNOLOWYCH Z CNSL.

Ewa Przeworska. Arkadiusz Kozubek
Zakład Lipidów i Liposomów, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, ul.Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Oprócz klasycznych liposomów zbudowanych z fosfoiipidów posiadających dwa długie łańcuchy węglowodorowe otrzymywane są także
pęcherzyki zbudowane z jednołańcuchowych lipidów. Przykładem takich jednołańcuchowuch amfifili dających w pH zasadowym struktury
dwuwarstwowe są 5-alkilorezorcynole.

Opierając się na danych literaturowych wykazujących zdolność lipidów rezorcynolowych do tworzenia stabilnych czarnych błonek w wysokim
pH zbadano, czy związki te będą również tworzyć pęcherzyki liposomowe. Do badań użyto lipidów rezorcynolowych wydzielonych z ekstraktu
Anacardium occidentale (CNSL - z ang. cashew nut-shell liquid). Wykazano, że kardol [alk(en)ilorezorcynol] tworzy w wysokim pH pęcherzyki
liposomowe, które zamykają 2 razy większe objętości wodnego roztworu barwnika niż liposomy lecytynowe. Również z metylokardolu [2-metylo-
alk(en)ilorezorcynol]w pH 12,5 uzyskano liposomy (typu FAT-MLV), zamykając w nich 0,1 M bufor boranowy pH 12,5.Zdolność tych jednołańcuchowych
amfifili do tworzenia pęcherzyków może być przypisywana jonizacji grup hydroksylowych w wysokim pH oraz oddziaływaniom przyciągania i odpychania,
podobnie jak w przypadku pęcherzyków utworzonych z kwasów tłuszczowych i mydeł.

Liposomy uzyskano także z kardolu i cholesterolu (1:1) (pojemność porównywalna z pęcherzykami lecytynowymi) oraz mieszanin kardolu i
kwasów tłuszczowych w różnych stosunkach wagowych (7:3), (5:5), (3:7). Wśród tych ostatnich największą objętością zamkniętą charakteryzowały
się liposomy z kardolu i kwasu palmitynowego (7:3), kardolu i kwasu olejowego (7:3) oraz kardolu i kwasu linolowego (7:3) i (5:5) (wartości
zwiększone do 50% w porównaniu z pęcherzykami z PC). Najmniejszą pojemność posiadały liposomy z kardolu i kwasu palmitynowego (3:7) oraz z
kardolu i kwasu linolowego (3:7).

Określono również wielkość poszczególnych rodzajów liposomów, poddając je wcześniej kalibracji przez filtry poliwęglanowe o 200 nm
porach. Pęcherzyki z kardolu miały średnicę 108 nm, przy czym podczas przechowywania ich w temperaturze pokojowej (ok.+20°C) i w +4°C wartość
ta nie ulegała istotnym zmianom, a z kolei temp. -20°C sprzyjała fuzji, a następnie dezintegracji struktury pęcherzyków. Podobny efekt zaobserwowano
dla liposomów z kardolu i cholesterolu (1:1) (średnica 186 nm). Wielkości innych przykładowych pęcherzyków przedstawiały się następująco: dla
liposomów z kardolu i kw. palmitynowego (1:1) -102 nm, z kardolu i kw. linolowego (1:1) -160 nm, z kardolu i kw. olejowego (1:1) -145 nm.
Zaobserwowano, że bardziej stabilne zarówno ze względu na wielkość, jak i szczelność błony są liposomy z lipidów rezorcynolowych (jak również z
ich mieszanin z innymi związkami lipidowymi) przechowywane w temp.pok. i w +4°C w przeciwieństwie do pęcherzyków przechowywanych w -20°C.
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N-109
BADANIE SPECYFICZNOŚCI ODDZIAŁYWANIA REZORCYNOLI Z DEHYDROGENAZĄ GLICEROLO-3-FOSFORANU.

Joanna Reiman. Arkadiusz Kozubek
Zakład Lipidów i Liposomów, Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Wrocławski, ul Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław

Dehydrogenaza glicerolo-3-fosforanu (EC 1.1.1.8) - GPDH - pełni wiele różnych funkcji metabolicznych. Jest ona, m.in. kluczowym enzymem
na drodze syntezy trójglicerydów odbywającej się w adipocytach. W czasie różnicowania się preadipocytów w komórki tłuszczowe ilość tego enzymu
wzrasta sześćset razy. Przyczyną tego jest fakt, że tkanka tłuszczowa nie posiada aktywności kinazy glicerolowej, lub też jest ona bardzo niska [1].

Wcześniejsze badania wykazały, że lipidy rezorcynolowe efektywnie hamują aktywność GPDH oraz, że są one inhibitorami kompetycyjnymi
względem NAD [2]. Ponieważ GPDH należy do dużej grupy dehydrogenaz NAD-zależnych, których cechą wspólną jest to, że mimo różnic w składzie
aminokwasowym, region białka, który wiąże koenzym, posiada u nich wszystkich podobne elementy strukturalne. Co więcej, podobne elementy
strukturalne występują także w niektórych kinazach [3]. W tym celu przebadano wpływ 5-n-pentadecylo-rezorcynolu na aktywność takich enzymów
jak: dehydrogenaza mleczanowa (EC 1.1.1.27), dehydrogenaza izocytrynianowa (EC 1.1.1.42), dehydrogenaza alkoholowa (EC 1.1.1.1), dehydrogenaza
glukozo-6-fosforanowa (EC 1.1.1.49) i heksokinaza (EC 2.7.1.1). Z wyżej wymienionych enzymów najefektywniej hamowana przez 5-n-
pentadecylorezorcynol była dehydrogenaza mleczanowa. Jednakże jej IC50 równe 40 \iM było o rząd wielkości większe niż uzyskane wcześniej dla
GPDH.

W dalszej części badań sprawdzono, czy aktywność GPDH może być modyfikowana przez jej oddziaływanie ze strukturami błonowymi.
Modelem błony biologicznej w przeprowadzonych eksperymentach były liposomy o różnym składzie fosfolipidowym. Uzyskane wyniki wykazały, że
oddziaływnie dehydrogenazy glicerolo-3-fosforanu z błoną liposomową istotnie moduluje aktywność tego enzymu. Wskazuje to na możliwą rolę tego
oddziaływania w fizjologicznej regulacji procesów katalizowanych przez badaną dehydrogenazę.

1. Wise L.S., Green, H., J. Biol.Chem, (1997), 254, 273-275.
2. Rejman J., Kozubek A., CMBL, 1997, 2, 411-419.
3. Blake C.C.F., Evans PR., J. Mol. Biol., 1974, 84, 585-601.

N-110
ANTYGEN PAULA-BUNNELLA KRWINEK WOŁU

Ewa Gołaszewska. Ewa Kurowska, Jerzy Kościelak
Zakład Biochemii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Wstęp: Heterofilowy antygen Paula-Bunnella (P-B) występuje w krwinkach czerwonych barana, wołu, konia i kozy (1). W tkankach człowieka
występuje jedynie w śladowych ilościach, przede wszystkim w płucach (2). Przeciwciała przeciwko temu antygenowi pojawiają się u człowieka w
przebiegu mononukleozy zakaźnej i są istotnym elementem diagnostycznym, choć mechanizm ich powstawania jest niejasny. W szeregu prac
zidentyfikowano antygen w krwinkach zwierząt jako pojedynczą glikoproteinę błony krwinki czerwonej, o ciężarze cząsteczkowym ok. 25-26 kDa
(3,5). Według Watanabe i wsp. (4) za funkcję antygenową odpowiadają dwa niskocząsteczkowe amfipatyczne białka o jednakowym ciężarze
cząsteczkowym 3,5 kDa, ale o różnym składzie aminokwasowym, wykazujące duże powinowactwo do gangliozydów. W składzie tych związków
autorzy nie wykazali obecności cukrów. Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie wymienionych wyżej rozbieżności.

Materiały i metody: Błony krwinek wołu otrzymano metodą Dodge'a, a potem ekstrahowano je sześcioma objętościami chloroformu-metanolu,
2:1. Górną fazę wodną zawierającą antygen P-B liofilizowano. Liofilizowany surowy ekstrakt błon erytrocytów wołowych poddano dwóm kolejnym
chromatografiom kolumnowym na DEAE- Sephadexie A-25 i Biosilu A. Cukry oznaczano metodą HPAEC z detektorem PAD po hydrolizie próbek w
TFA. Estry metylowe kwasów tłuszczowych analizowano w chromatografie gazowym. Aktywność antygenu P-B oznaczano metodami: hamowania
he.maglutynacji, ELISA i Western-blotting.

Wyniki i dyskusja: Chromatografia na DEAE-Sephadexie A-25 pozwoliła oddzielić P-B skompleksowany z gangliozydami od glikolipidów
obojętnych, a chromatografia na Biosilu A na oddzielenie P-B od gangliozydów. Otrzymany preparat zawierał 50% białka i 3,9% cukrów: N-
acetyloglukozaminę, N-acetylogalaktozaminę, galaktozę, glukozę, mannozę i 0.2% kwasu sjalowego. Preparat był pozbawiony kwasów tłuszczowych,
ale obecna była niewielka ilość sfingozyny (0,2%). Aktywność immunologiczna w stosunku do błon erytrocytów wołowych wzrosła 1500 razy z
wydajnością 82%, a w stosunku do surowego preparatu - 450 razy.

Badany metodą SDS-PAGE w warunkach redukujących P-B rozdzielał się na 8 frakcji o ciężarze 17-50 kDa. Wszystkie zawierały cukry i każda
wiązała przeciwciała przeciw P-B, co wykazano metodą Western-blotting. Po desjalilacji enzymatycznej (a2,3 neuraminidazą) lub chemicznej (0,2 M
TFA.1 h, 80'C) preparat tracił ponad 90% aktywności. Główna sjaloglikoproteina krwinek wołu była jednak nieaktywna. Pronaza niszczyła aktywność
prawie w 100%, ale trypsyna nie powodowała utraty aktywności.

Wnioski: Wydaje się, że antygen P-B nie jest pojedynczą substancją, ale epitopem występującym w różnych białkach błonowych.
Najprawdopodobniej aktywność antygenu P-B zależy od łańcucha cukrowego zawierającego kwas sjalowy, ale również od struktury części peptydowej,
podobnie jak to się dzieje z antygenami MN krwinek człowieka.
PIŚMIENNICTWO:

1. Kano K., Milgrom F. (1977) Curr. Top. Microbiol. 77, 43-69; 2. Lowenthal R.M., McLauchlan S.L., Tyrrell D.A.J. (1973) Nature New Biol. 244,109-
111; 3. Fletcher M., Lo T, Graves W.R. (1976) J. Immun., 117, 722-729; 4. Watanabe K., Hakomori S., Powell M.E., Yokota M. (1980) Biochem.
Biophys. Res. Communic, 92, 638-646; 5. Merrick J.M., Schifferle R., Zadarlik K„ Kano K., Milgrom F. (1977) J. Supramolec. Structure 6, 275-290
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N-111
KATEPSYNA G NIEDROBNOKOMÓRKOWYCH RAKÓW PŁUCA (NSCLC)

Tomasz Maciej Maksimowicz, Janusz Szyszko*
Regionalny Ośrodek Onkologiczny, Zakład Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej* w Białymstoku

Katepsyna G jest jednym z najbardziej „agresywnych" enzymów proteolitycznych występujących w organizmie ludzkim. Jest zdolna do
hydrolizy większości białek tkanki łącznej. W patogenezie chorób nowotworowych katepsyna G może przyczyniać się do rozrostu guzów i powstawania
przerzutów odległych.

Celem niniejszego doniesienia jest porównanie aktywności katepsyny G w poszczególnych typach histologicznych niedrobnokomórkowego
raka płuca i płuca nie objętego naciekiem nowotworowym, a także określenie zależności między aktywnością enzymu a cechą T guza, cechą W,
stopniem zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej i stopniem zróżnicowania histologicznego guza.

Aktywność enzymu oznaczono przy użyciu Suc-Phe-Pro-Phe-pNA, w pH 7,5. W celu ustalenia tkankowej lokalizacji enzymu posłużono się
techniką immunohistochenniczną z wykorzystaniem przeciwciał poliklonalnych przeciwko ludzkiej katepsynie G.

Najwyższą aktywność katepsyny G we frakcji rozpuszczalnej obserwuje się w raku wielokomórkowym i płaskonabłonkowym. Nieco niższa
aktywność występuje w gruczolakoraku. We frakcji błonowej najwyższą aktywność wykazuje gruczolakorak, a niższą rak płaskonabłonkowy i
wielkokomórkowy. Aktywność katepsyny G frakcji rozpuszczalnej raka gruczołowego jest niższa a pozostałych raków wyższa niż frakcji rozpuszczalnej
miąższu płuca nie objętego procesem nowotworowym. Aktywność katepsyny G frakcji błonowej wszystkich raków niedrobnokomórkowych jest
wyższa niż miąższu płuca prawidłowego.

Stwierdzono również korelację między aktywnością enzymu a cechą T guza, cechą l\l i stopniem zaawansowania klinicznego choroby. We
frakcji rozpuszczalnej stwierdzono także zależność między aktywnością enzymu a stopniem zróżnicowania histologicznego guza nowotworowego.
Wykazano też zależność pomiędzy całkowitą aktywnością katepsyny G w badanych guzach a nasileniem odczynu immunohistochemicznego.

N-112
REAKCJE ENZYMATYCZNE NOWEGO SZLAKU KATABOUZMU ERYTRYTOLU W PRĄTKACH

Marta Swatko, Teodozja Pycka, Jarosław Sawiniec, Tadeusz Szumiło
Katedra i Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Lublinie.

Czterowęglowy polialkohol erytrytol ulega katabolizmowi podczas wzrostu niepatogennych szczepów prątków. Badania reakcji katabolicznych
erytrytolu w częściowo oczyszczonych preparatach z komórek Mycobacterium smegmatis wyhodowanych na podłożu zawierającym ten poliol jako
induktor pozwoliły zidentyfikować funkcjonowanie następnego szlaku:
Erytrytol -> L-erytruloza -> L-erytrulozo-1-P -> fosfodihydroksyaceton +• HCOH

Katabolizm inicjuje dehydrogenaza zależna od NAD+, która katalizuje odwodorowanie erytrytolu do L-erytrulozy. Produkt tej reakcji ulega
fosforylacji przy udziale ATP i wykrytej przez nas kinazy do L-erytrulozo-1 -P. Ten, pod wpływem fosfoketoaldolazy rozpada się do fosfodihydroksyacetonu
i aldehydu mrówkowego. Ten pierwszy produkt ulega przemianie w glikolizie, zaś drugi, HCOH utlenia się do HCOOH przy udziale zależnej od NAD*
dehydrogenazy formaldehydu.

Zidentyfikowano i chromatograficznie rozdzielono wszystkie cztery enzymy tej przemiany. Ustalono też tożsamość jej metabolitów.
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N-113
ANALIZA ZMIENNOŚCI SEKWENCYJNEJ WIRUSA M ZIEMNIAKA.

Urszula Szybiak-Stróżycka', Izabela Walczak1, Andrzej Palucha2, Marek Juszczuk2

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza Poznań, ul. Wołyńska 351.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa, ul. Pawińskiego 5al

Spośród około 800 znanych wirusów roślinnych szczególne znaczenie przypisuje się wirusom roślin uprawnych, a przede wszystkim
ziemniaków. Wirusy ziemniaka sklasyfikowane w kilka grup taksonomicznych (Potex-, Poty-, Luteo-, Carla- etc.) powodują corocznie poważne straty
plonów. Prace badawcze podstawowe i aplikacyjne mają na celu poprzez poznanie molekularnych mechanizmów infekcji i opracowanie odpowiednich
metod diagnostycznych doprowadzenie w konsekwencji do zwalczenia chorób wirusowych, bądź ograniczenia ich skutków. Obiektem badań
prezentowanej pracy jest rozpowszechniony w Polsce wirus M ziemniaka (PVM) należący do grupy karlawirusów. Szczególnie interesujące okazało
się prześledzenie poszczególnych etapów ekspresji PVM in vitro, zwłaszcza tych, które dotyczą wczesnych reakcji molekularnych między rośliną i
wirusem. Prezentowane wyniki obejmują badania zmienności sekwencyjnej wirusa M ziemniaka: silnie zjadliwego izolatu PVM - Uran oraz stosunkowo
łagodnego izolatu PVM -57. Podczas prezentacji zostanie przedstawiona pełna sekwencja nukleotydowa PVM - Uran, a także przedyskutowane
zostaną zmienności sekwencji wirusów RNA na przykładzie dwóch izolatów PVM o skrajnie różnej patogenności.

N-114
AMPLIFIKACJA RT PCR I KLONOWANIE cDNA DWÓCH IZOLATÓW WIRUSA M ZIEMNIAKA.

Izabela Walczak1, Andrzej Pałucha2, Urszula Szybiak-Stróżycka1

Katedra Biochemii i Biotechnologii Akademia Rolnicza Poznań.ul. Wołyńska 351

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa, ul. Pawińskiego 5a2

Wirusologia molekularna roślin koncentruje się na: 1) badaniu sekwencji i ekspresji genów wirusowych, 2) wyjaśnianiu molekularnych
oddziaływań roślina-wirus, 3) opracowaniu metod diagnostycznych oraz 4) konstruowaniu roślin transgenicznych opornych na określone patogeny.
W ostatnich latach techniki biologii molekularnej a zwłaszcza reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) dokonują przełomu w badaniach nad wirusami.
W prezentowanej pracy technikę PCR zastosowano do amplifikacji in vitro oraz klonowania cDNA genomu dwóch izolatów wirusa M ziemniaka o
skrajnie różnej patogenności. Reakcję PCR prowadzono przy użyciu zestawu enzymatycznego Expand Long PCR System (Boehringer Mannheim)
stosując odpowiednio zaprojektowane i zsyntetyzowane startery. CDNA amplifikowano w dwóch fragmentach, odpowiednio koniec 5' z użyciem
starterów Vp1 i Vp2 oraz koniec 3' ze starterów Vp3 i Vp4. W ten sposób otrzymano produkty odowiadające połowie długości cDNA wirusa PVM dla
zjadliwego izolatu Uran oraz dla łagodnego izolatu M57. Przeprowadzono także amplifikację cDNA w postaci jednego fragmentu z primerów Vp1 i Vp4
uzyskując pełną kopię cDNA PVM dla izolatu Uran.

Otrzymane produkty reakcji PCR oczyszczano na kolumnach Qiagen a następnie przygotowywano do klonowania. Fragmenty PCR
odpowiadające pełnej długości cDNA wirusa PVM klonowano do wektora pUC118 w miejsce restrykcyjne Xbal. Fragmenty odpowiadające połowie
genomu wirusa (odpowiednio koniec 5' oraz 3 ' ) wklonowano do wektora pBKS+ w miejsca restrykcyjne Xbal oraz Sacll. Zrekombinowane klony
izolowano na podłożach selekcyjnych zawierających ampicylinę oraz X-Gal jako białe kolonie.Analiza restrykcyjna plazmidów izolowanych z
poszczególnych kolonii potwierdziła obecność odpowiedniej wielkości wstawek: ok. 8500 nt w przypadku klonu PVM Uran (PIW5) oraz ok. 4250 nt
dla klonów PVM M57 (PIW1 i PIW2).

Sekwencja starterów:
Vp1: 5 'oagtctagataatacoactcactataataaacaaacatacaatatctoaacttac 3'
Vp2: 5' ttaatcctctctaacaccacgaaaata 3'
Vo3 -5' atttacatcctccacaattaccaaagaag 3'
Vp4 -5' ggatctaaacgcgtttttttttggctaaaaatagttaaaaaccaaa 3'
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N-115
EKSPRESJA INTEGRYN W PRAWIDŁOWYCH I NOWOTWOROWYCH KOMÓRKACH PĘCHERZA.

Dorota Książek1, Anna Lityńska2, Maria Łabędź1, Piotr Laidler1

Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum1, Instytut Zoologii2; UJ, Kraków

Ma poziomie komórkowym, adhezja jest odpowiedzialna za oddziaływania między komórkami jak również komórkami, a macierzą
zewnątrzkomórkową (ECM). Uczestniczy w tym cały szereg białek adhezyjnych należących do kilku rodzin genowych. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługują kadheryny i integryny. Kadheryny są transbłonowymi glikoproteinami odgrywającymi zasadniczą rolę w oddziaływaniach
międzykomórkowych. Obniżenie ekspresji kadheryn na powierzchni komórek nowotworowych uznawane jest za ważny czynnik sprzyjający metastazie.
Integryny to również białka śródbłonowe, które wiążą się jednym końcem z białkami ECM, a drugim z cytoszkieletem za pomocą tzw. ognisk przylegania.
Zbudowane są z dwu podjednostek - a i p, które łącząc się w różnych kombinacjach, mogą tworzyć około 20 różnych integryn. Jest wiele dowodów,
że ich ekspresja i właściwości zmieniają się w wyniku transformacji nowotworowej komórki. Dodatkowo istotny jest fakt, że oba te białka są
glikoproteinami, a znacząca rola części cukrowej w procesach nowotworowych jest coraz częściej postulowana (1).

Ostatnio wykazaliśmy obecność kadheryn i podjednostek p, integryn, w homogenatach komórek raka przejściowokomórkowego pęcherza
(HU 456 i T 24) i nabłonka prawidłowego moczowodu (Hu 609), metodą immunoblottingu używając monoklonalnych przeciwciał anty-Pan-
kadherynowych (Sigma) i anty-p, integrynowych (CD29/GPIIa, Genosys). Równocześnie przy użyciu znakowanych digoxigenina lektyn stwierdzono,
że kadheryny posiadają glikany wieloantenowe typu kompleksowego (2). W podjednostkach p, integryn wszystkich badanych linii obserwowano
obecność struktur wieloantenowych typu kompleksowego zakończonych, w przypadku linii T24, kwasem sjalowym. Natomiast w liniach Hu 465 i Hu
609 stwierdzono dodatkowo występowanie jednostek wielomannozowych lub hybrydowych (3).

Obecnie prezentowane wyniki dotyczą analizy ekspresji powierzchniowej obu typów adhezyn, w prawidłowych i nowotworowych komórkach
pęcherza, metodą cytofluorymetrii przepływowej. Stosowano przeciwciała monoklonalne przeciwko podjednostkom a 2 i a 3 ludzkich integryn a 2 p,
i a3p, (Dako) oraz ludzkiej E-kadherynie (Zymed - klony HECD-1 i SHE78-7). Stwierdzono, że wszystkie komórki badanych linii nabłonka pęcherza,
zarówno prawidłowe jak i nowotworowe, wykazują obecność integryn typu a2p, i a3p,. Celem określenia ich podobieństwa trwają badania nad
scharakteryzowaniem rodzajów glikanów obecnych w zidentyfikowanych podjednostkach integryn a 2 i <x3.

Natomiast w żadnej z przebadanych linii nie zaobserwowano występowania E-kadheryn. Fakt ten wydaje się pozostawać w sprzeczności z
przyjętym ogólnie poglądem o obecności tej adhezyny w komórkach zwłaszcza prawidłowego nabłonka (4). Stosowane uprzednio przeciwciała
monoklonalne anty-Pan kadherynowe, skierowane przeciwko C-końcowemu fragmentowi łańcucha polipeptydowego E-kadheryny, pozwoliły nam
wykazać obecność tego białka w homogenatach badanych komórek (2) co przemawia za ich obecnością w analizowanych liniach. Otrzymane wyniki
wymagają weryfikacji przy użyciu innych przeciwciał anty-E-kadherynowych nadających się do wykorzystania w cytofluorymetrii przepływowej.

1. Kim Y.J. & Varki A. (1997) Glycocon. J. 14, 569-576.
2. Gil D. i wsp. (1997) Streszczenia XXXIII Zjazd PTBioch, VIII-P51.
3. Laidler P. i wsp. (1998) Streszczenia VII Międzynarodowe Sympozjum PSBKiM.
4. Wakatsuki S. i wsp. (1996) Cancer Lett. 103,11-17.

Praca realizowana w ramach projektu badawczego KBN 4389/P04/97/08.
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N-116
STRUKTURA KRYSTALICZNA ARYLOSULFATAZY A IZOLOWANEJ Z ŁOŻYSKA LUDZKIEGO

Maksymilian Chruszcz1, Krzysztof Lewinski1, Dorota Książek12, Piotr Laidler2, Łukasz Lebioda3

Wydział Chemii1, Instytut Biochemii Lekarskie)2 Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Department of Chemistry and Biochemistry, University of South Carolina, Columbia3

Arylosulfataza A (ASA, E.G. 3.1.6.1) należy do grupy sulfohydrolaz hydrolizujących wiązanie estrowe arylowych estrów siarczanowych. ASA
izolowana z fozyska ludzkiego jest dimerem zbudowanym z podjednostek, z których część jest potranslacyjnie przecięta. W wyniku tego najprawdo-
podobniej niecelowego cięcia 489 aminokwasowego łańcucha polipeptydowego, następuje odszczepienie od jego C-końca odcinka o masie ok. 7
kDa, który w warunkach natywnych pozostaje zasocjowany z resztą białka.

Enzym izolowano z łożyska ludzkiego a następnie krystalizowano metodą dyfuzji przez fazę gazową w układzie wiszącej kropli z roztworów o
pH=6.5 w obecności fluorku sodu lub pH=6.7 w obecności octanu wapnia (1). W obu przypadkach jako czynnika strącającego używano PEG 8000.
Pomiary dyfraktometryczne wykonane zostały w Centrum Badań Biokrystalograficznych PAN w Poznaniu. Uzyskano kompletny zbiór refleksów o
rozdzielczości 2.70 A dla kryształów z NaF i 2.60 A dla kryształów z CaAc. Kryształy mają tetragonalną symetrię 1422, parametry sieciowe dla obu
kryształów są bardzo zbliżone i wynoszą około a=131 A, b=131 A, c=192 A.

Struktura krystaliczna arylosulfatazy B (ASB) została rozwiązana w roku 1997 (2) jednak współrzędne atomów nie zostały przez autorów
udostępnione. Dwuwymiarowa analiza Fourierowska rozkładu hydrofobowości w sekwencjach ASA i ASB wykazała, że pomimo dość niskiej (24%)
homologii sekwencji, struktura znacznej części obu cząsteczek powinna być podobna. Do rozwiązania struktury ASA użyliśmy metody podstawienia
molekularnego stosując jako model cząsteczkę alkalicznej fosfatazy (1ALK w Protein Data Bank), której budowa wykazuje znaczne podobieństwo do
głównej domeny w ASB i prawdopodobnie ASA. Otrzymane mapy gęstości elektronowej potwierdziły tą hipotezę i umożliwiły zlokalizowanie pozycji
około 50% reszt.

Opublikowana w marcu 1998 struktura rekombinantowej ludzkiej arylosulfatazy A (3) została użyta przez nas do całkowitego rozwiązania
struktury. Główna domena w cząsteczce ASA zbudowana jest z centralnego dziesięcioniciowego arkusza p otoczonego obustronnie sześcioma
helisami a. Przylega do niej mniejsza domena zawierająca sześcioniciowy arkusz p i jedną helisę a. Pętla łącząca tą helisę z arkuszem p obejmuje
cztery reszty (444-447), których nie wykryto w strukturze gdyż prawdopodobnie stanowią one fragment odtrawiony proteolitycznie. Analiza struktury
kryształów otrzymanych przez nas w obecności CaAc również wykazała brak tych reszt. Niespodziewanie, struktura kryształów hodowanych w
obecności NaF ujawniła obecność gęstości elektronowej dla tego fragmentu na poziomie porównywalnym z gęstością elektronową reszt sąsiednich.
Przypuszczalnie, cząsteczki przecięte i nieprzecięte wykazują nieco odmienne własności, które sprawiają, że różne warunki krystalizacji preferują
wzrost kryształów tylko jednego rodzaju cząsteczek.

Badania częściowo finansowane ze środków KBN w ramach działalności statutowej Collegium Medicum UJ 501/Pk/3/L.

LGalos, A., Lewinski, K., Laidler, P. (1997) Materiały XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Katowice.
2.Bond, C.S., Clements, P.R., Ashby, S.J., Collyer C A , Harrop, S.J., Hopwood J.J., Guss, J.M. (1997) Structure, 5, 277-289.
3.Lukatela, G., Krauss, N„ Theis, K„ Selmer, I , Gieselmann, V., von Figura, K., Saenger, W. (1998) Biochemistry, 37, 3654-3664.

N-117
STRUKTURA KRYSTALICZNA KWAŚNEJ FOSFATAZY GRUCZOŁU KROKOWEGO

Krzysztof Lewinski1,Clarissa G. Jakob2, Radosława Kuciel3, Włodzimierz Ostrowski3, Łukasz Lebioda2

Wydział Chemii1, Instytut Biochemii Lekarskiej3, Uniwersytet Jagielloński, Kraków Department of Chemistry and Biochemistry, University of South
Carolina, Columbia2,

Ze względu na znaczenie kliniczne jako biomarker raka prostaty, kwaśna fosfataza gruczołu krokowego [E.C. 3.1.3.2] (hPAP) jest
najwszechstronniej badanym przedstawicielem rodziny wysokocząsteczkowych kwaśnych fosfataz. Aktywna cząsteczka jest dimerem zbudowanym
z identycznych jednostek o masie ok. 50 kDa, z których każda zawiera trzy związane z łańcuchami bocznymi asparaginy kompleksy cukrowcowe
bogate w mannozę, zawierające fukozę oraz reszty kwasu sialowego. Enzym ten in vitro niespecyficznie hydrolizuje w kwaśnym środowisku liczne
alkilowe, arylowe i acylowe fosfomonoestry jednak jego fizjologiczny substrat pozostaje nieznany.

hPAP izolowano z płynu nasiennego metodą chromatografii powinowactwa a następnie krystalizowano metodą dyfuzji przez fazę gazową w
układzie wiszącej kropli. Kroplę zawierającą 4 mg/ml hPAP, 20% PEG 1450, 50 mM bufor glicynowy o pH=10.0 oraz 50mM KCI równoważono
względem 40% PEG 1450 i 100 mM KCI w 100 mM buforze glicynowym o pH=10.0. Otrzymane kryształy były używane do makrozarodkowania kropli
równoważonych względem roztworu zawierającego 30% PEG 1450. Pomiar dyfraktometryczny wykonany przy użyciu dyfraktometru R-AXIS II z
płytą obrazową pozwolił uzyskać 30 760 refleksów o rozdzielczości do 3.1 A i kompletności 91.7%. Kryształy mają symetrię rombową P2,2,2,,
parametry sieciowe wynoszą a=126.3 A, b=207.9 A, c= 73.0 A.

Do rozwiązania struktury hPAP użyto metody podstawienia molekularnego stosując jako model cząsteczkę kwaśnej fosfatazy szczurzej
(1RPA w Protein Data Bank) zmodyfikowanej tak aby odpowiadała ona sekwencji fosfatazy ludzkiej. Stwierdzono, że w asymetrycznej części komórki
elementarnej znajdują sie dwa dimery. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę refleksów w stosunku do liczby atomów, udokładnianie struktury
prowadzono z użyciem więzów, minimalizując dla każdej cząsteczki odstępstwa od średniej geometrii.

Budowa cząsteczki hPAP jest bardzo podobna do cząsteczki kwaśnej fosfatazy szczurzej. Nałożenie na siebie obu cząsteczek przy pomocy
metody najmniejszych kwadratów wykazało, że średnia odległość pomiędzy odpowiadającymi sobie atomami Ca wynosi 0.66 A. Największe różnice
wynoszące ok. 4 A zaobserwowano dla reszt 63 i 241 gdzie mapy gęstości elektronowej wskazują na obecność dwóch konformacji łańcucha hPAP.

Autorzy struktury fosfatazy szczurzej postulowali, że powstawanie dimeru związane jest z tworzeniem się jednego, wspólnego dla obu
podjednostek arkusza p. W strukturze hPAP nie obserwujemy jednak wiązań wodorowych pomiędzy arkuszami p obu podjednostek tak więc stabi-
lizacja dimeru następuje w wyniku jedynie oddziaływań van der Waalsowskich.

Dobra jakość otrzymanej gęstości elektronowej pozwoliła wyznaczyć pozycję znacznych fragmentów łańcuchów cukrowych i częściowo
rozstrzygnąć jaki typ łańcucha jest przyłączony w poszczególnych miejscach glikozylacji.

Badania były częściowo finansowane przez KBN w ramach projektu 6P04A 05011.
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N-118
KWAŚNA FOSFATAZA PROSTATOWA - POWSTAWANIE mRNA W HYPERPLASTYCZNYM STERCZU I PRODUKTY
JEGO TRANSLACJI. WPŁYW 5a-DIHYDR0TEST0STER0NU I ESTRADIOLU.

Joanna Duliriska. Piotr Laidler, Włodzimierz S. Ostrowski
Instytut Biochemii Lekarskiej, Collegium Medicum, UJ, Kraków.

Kwaśna fosfataza prostatowa (PAP - EC 3.1.3.2) występuje w sterczu ssaków i jest uważana wraz z antygenem prostatowo swoistym (PSA)
za specyficzny marker tego narządu. W związku ze stosowaniem hormonów sterydowych w terapii schorzeń prostaty, prowadzone są badania nad ich
wpływem na metabolizm obu tych swoistych dla sterczą białek (1). Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na określeniu wpływu
androgenów, m.in. 5a-dihyrotestosteronu (DHT). Obserwowane z wiekiem zmiany endogennego poziomu nie tylko androgenów ale i estrogenów -
estradiolu i estronu - w komórkach prawidłowej i hyperplastycznej tkanki sterczą (2) uzasadniają próby badania wpływu również tych ostatnich.

Celem prezentowanych badań jest określenie wpływu DHT i estradiolu na metabolizm PAP w hyperplastycznym sterczu ludzkim poprzez
ocenę zmian poziomu jego mRNA i zbadanie produktów translacji.

Badania prowadzono na skrawkach tkanki pochodzącej z hyperplastycznego gruczołu oraz izolowanych z nich komórek nabłonka
wydzielniczego, inkubowanych w warunkach hodowli komórkowej (RPWI11640,10% FCS-SF), w obecności i bez dihydrotestosteronu (zakres stężeń
1 0 " - 107M) oraz estradiolu (zakres stężeń 1 0 9 - 10'7M). Z tak inkubowanego materiału izolowano całkowity RNA oraz poliA(+) RNA a następnie
prowadzono analizę mRNA PAP metodą hybrydyzacji z użyciem swoistych sond znakowanych r 3 2 P- ATP. Z wybranymi preparatami RNA i poliA(+)
RNA przeprowadzono translację in vitro z zastosowaniem zestawu translacyjnego do pozakomórkowej syntezy białka (Boehringer) oraz znakowaną
35S metioninę.

Większość opublikowanych dotychczas wyników badań nad wpływem androgenów na metabolizm PAP dotyczy wykorzystania ustalonych
linii komórek z nowotworów prostaty (3). Zastosowaliśmy ostatnio do analogicznych badań skrawki tkanki przygotowywane z uzyskiwanego
pooperacyjnie sterczą i korzystając z tego modelu stwierdziliśmy, że DHT jest niezbędny dla powstawania mRNA PAP w ludzkim hyperplastycznym
gruczole (4). Obecnie otrzymane wyniki sugerują, że estradiol także wpływa na poziom mRNA PAP wykrywanego w analizowanych tkankach.
Zaobserwowano, że w stężeniu 107M w przeciwieństwie do DHT powoduje on wzrost ilości mRNA PAP. W niższych natomiast stężeniach (109M)
wpływ estradiolu w porównaniu z DHT jest zaniedbywalny.

Badania zdolności translacyjnej in vitro mRNA PAP wskazują na obecność łańcucha polipeptydowego, którego wielkość zależy od rodzaju
zastosowanego przeciwciała. W przypadku antysurowicy poliklonalnej anty-PAP obserwowano obecność peptydu o masie około 42-45 kDa
identyfikowanego jako podjednostka dojrzałej formy enzymu, a także polipeptyd o masie około 90 kDa. Przy użyciu przeciwciał monoklonalnych anty-
PAP (Sigma) obserwowano głównie, prawdopodobnie prekursorową, formę enzymu o masie 116 kDa.

1 .Krieg, M., et al. (1995) J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 53, 395-400.
2.Krieg, M., et al. (1993) J. Clin. Endocrinoi. Met. 77, 375-381.
3.Henttu, P. & Vihko, P. (1992) J.Steroid Biochem. Mol. Biol. 41. 349-360.
4.Dulińska, J. et al. (1997) Acta Biochem. Po/on.44. 751-758.

Praca finansowana w ramach funduszu prac własnych Collegium Medicum UJ (Wł/18/P).

N-119
KWAŚNA FOSFATAZA PROSTATOWA W ORGANELLACH SEKRECYJNYCH GRUCZOŁU

Dorota Koper, Aleksandra Mazurkiewicz. Radosława Kuciel
Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,Kopernika 7, 31-034 Kraków

Prostasomy są to organelle sekrecyjne, otoczone wielowarstwową błoną lipidową, wywodzące się z gruczołu krokowego. Fizjologiczna rola
prostasomów właściwie nie jest dotychczas poznana. Wiadomo, że adsorbowane są na powierzchni plemników, stymulując ich ruch, oraz, że posiadają
właściwości immunosupresyjne.

Stwierdzono, że w organellach tych znajduje się enzym o aktywności fosfatazowej. Białko to jest specyficznie rozpoznawane przez przeciwciało
skierowane przeciwko kwaśnej fosfatazie prostatowej. Wartości parametrów kinetycznych reakcji hydrolizy p-nitrofenylofosforanu sodu, katalizowanej
przez każdą z dwu form fosfataz, rozpuszczalnej i związanej z prostasomami, są podobne. Dwie formy fosfatazy różnią się natomiast ruchliwością
elektroforetyczną.

Obecność fosfatazy prostatowej w prostasomach, organellach zdolnych do fuzji z membranami komórek sugeruje, że funkcja biologiczna
fosfatazy prostatowej związana jest wprost z funkcjami życiowymi plemników.

Badania finansowane z programu badań statutowych nr 501/P/18/L.
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N-120
HISTORIA JEDNEGO KRYSZTAŁU-KWAŚNEJ FOSFATAZY PROSTATOWEJ

Radosława Kuciel \ Aleksandra Mazurkiewicz1, Krzysztof Lewiński2, Łukasz Lebioda3

Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego1, Kopernika 7, 31-034 Kraków, Instytut Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego2,lngardena 3, 30-060 Kraków, State University of South Carolina3, Columbia, USA

Fosfataza prostatowa, należąca do grupy kwaśnych fosfataz „histydynowych" jest białkiem wysoce niejednorodnym. W oczyszczonych
preparatach znajduje się kilkanaście form molekularnych enzymu, o różnych punktach izoelektrycznych. Ponadto, fosfataza jest glikoproteidem, w
którym około 20% cząsteczki stanowi reszta cukrowa. Te cechy sprawiły, że niezwykle trudnym zadaniem było uzyskanie kryształów fosfatazy
przydatnych do analizy struktury trójwymiarowej białka.

W roztworach siarczanu amonu o różnych stężeniach, w zależności od pH i obecności innych soli wytwarza się emulsja, olej lub bezpostaciowy
osad białka.

W roztworach glikolu polietylenowego powstają rozmaite formy kryształów, których kształt zależy od pH, rodzaju soli lub dodanych detergentów.
Żaden z nich nie rozprasza promieniowania rentgenowskiego.

Wprowadzenie do roztworu fosfatazy jednocześnie obu, tradycyjnie stosowanych substancji wytrącających białko, siarczanu amonu i glikolu
polietylenowego, nieoczekiwanie zaowocowało powstaniem kryształów przydatnych do analizy rentgenograficznej. Zależnie od rodzaju buforu,
stężenia jonów wodorowych, obecności soli metali lub zarodków wykrystalizowanego białka można uzyskać, na granicy dwu faz roztworów utworzonych
w wiszącej kropli, różne formy kryształów fosfatazy.

Zazwyczaj, dla znalezienia warunków tworzenia regularnej struktury białka, trzeba przeprowadzić setki prób krystalizacji, a nagrodą tej
żmudnej pracy jest bogactwo -obserwowanych pod mikroskopem-form i kształtów powstających kryształów.

Badania finansowane przez KBN w ramach projektu 6P04A 05011 oraz programu badań statutowych nr 501/P/18/L.

N-121
DIADENOZYNOTETRAFOSFORAN (AP4A) - POTENCJALNY INHIBITOR FILTRACJI KŁĘBUSZKOWEJ

Gabriela Bednarczuk'. Gabriela Langner1,. Mirosława Szczepańska-Konkel2, Stefan Angielski1

'Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Zakład Analityki Klinicznej, Akademia Medyczna, Gdańsk2

Diadenozynotetrafosforan (AP4A) i NAD wywołują zmiany hemodynamiczne nerek - obniżenie filtracji kłębuszkowej (GFR), i przepływu
osocza przez nerki (RPF). Zarówno NAD jak i AP4A są prekursorami adenozyny - czynnika naczynioaktywnego. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy za
zmiany hemodynamiki po podaniu AP4A i NAD odpowiedzialna jest uwalniana adenozyna przeprowadzono doświadczenia, w których mierzono GFR
po podaniu AP4A lub NAD w obecności teofiliny - antagonisty receptorów adenozyny oraz w obecności deaminazy adenozyny - enzymu degradują-
cego adenozynę do inozyny.

Doświadczenia klirensowe przeprowadzono na szczurach, samcach rasy Wistar ważących 250±15 g. Po nawodnieniu pobrano kontrolne
próbki moczu i krwi, a następnie w infuzji dożylnej podawano: AR4A (100 nmol/min/kg cc.) - I grupa zwierząt, NAD (100 nmol/min/kg cc.) - II
grupa, teofilinę (0,2(jM/min/kg c c ) - III grupa, teofiiinę jednocześnie z AP4A - IV grupa, teofilinę wraz z NAD - V grupa, deminazę adenozyny (0,2U/
min/kg cc.) - VI grupa, deaminazę adenozyny jednocześnie z AP4A - VII grupa oraz deaminazę adenozyny wraz z NAD - VIII grupa szczurów. GFR
określano na podstawie klirensu inuliny.

Wykazano, że dożylna infuzja AP4A wywołała istotny spadek wartości GFR z 0,70±0,07 do 0,49±0,08 ml/min/100g c c (p<0,05), podobnie
jak NAD z 0,62±0,10 do 0,28±0,06 ml/min/100g cc. (p<0,05). AP4A również obniża GFR, gdy związek ten podano w obecności teofiliny (z 0,53±0,05
do 0,33±0,04 (p<0,05)), czy też deaminazy adenozyny (z 0,61±0,08 do 0,35±0,03 (p<0,05)). Takich zmian nie obserwowano, gdy podano NAD w
obecności teofiliny lub deaminazy adenozyny. Zarówno teofilina jak i deaminaza adenozyny całkowicie zniosły efekt działania NAD.

Przedstawione wyniki sugerują, że AP4A jako związek może regulować tempo filtracji kłębuszkowej.
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N-122
WPŁYW POZAKOMÓRKOWYCH NUKLEOTYDÓW: DIADENOZYNOTETRA-FOSFORANU (AP4A) I NAD NA FUNKCJĘ
NEREK

Gabriela Lananer1. Gabriela Bednarczuk', Mirosława Szczepańska-Konkel2, Stefan Angielski1

'Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej, Zakład Analityki Klinicznej, Akademia Medyczna, Gdańsk2

Nukleotydy AP4A i NAD są prekursorami adenozyny - fizjologicznego regulatora procesów hemodynamicznych wielu narządów. W obecnej
pracy badano: filtracją kłębuszkową (GFR), przepływ osocza przez nerki (RPF) oraz diurezę i natriurezę u szczurów, którym podano AP4A lub NAD.
Doświadczenia klirensowe prowadzono na szczurach, samcach rasy Wistar, ważących 250±15 g. Po nawodnieniu pobrano kontrolne próbki moczu
i krwi, a następnie w infuzji dożylnej podano AP4A w dawce 100nmol/min/kg cc. - pierwszej grupie zwierząt oraz NAD w dawce 100nmol/min/kg cc.
drugiej grupie. GFR określano na podstawie klirensu inuliny, RPF- klirensu PAH.

Wykazano, że podanie szczurom AP4A wywołuje istotny spadek wartości GFR z 0,63±0,05 do 0,41 ±0,03 ml/min/100g cc. (p<0,05), podobnie
NAD zmniejsza GFR z 0,62±0,10 do 0,28+0,06 ml/min/100g c c . (p<0,01). Również RPF obniżyło się w wyniku podania AP4A z 2,93*0,51 do
1,86±0,37 ml/min (p<0,05) oraz po podaniu NAD z 3,46±0,76 do 1,42±0,23 ml/min (p<0,05). Zatem współczynnik filtracji (FF) obniżył się o około
0,04 po podaniu AP4A jak i NAD. Po podaniu AP4A nie obserwowano istotnych zmian wartości diurezy i natriurezy. Natomiast istotny spadek diurezy
i natriurezy występował w czasie podania NAD. Zmiany hemodynamiki nerek wywołane infuzją AP4A były przemijające, ponieważ odłączenie infuzji
powodowało powrót GFR i RPF do wartości kontrolnych.

Wnioskujemy, że pozakomórkowy AP4A podobnie jak NAD hamuje filtrację kłębuszkową oraz przepływ osocza przez nerki., a za zmiany te
może być odpowiedzialna adenozyna uwalniana z AP4A i NAD w wyniku działania ekto-hydrolaz.

N-123
HAMOWANIE AKTYWNOŚCI KATALITYCZNEJ DNA TOPOIZOMERAZYII IN VITRO I W KOMÓRKACH LUDZKIEGO
NOWOTWORU JELITA HT-29 PRZEZ AKTYWNE BIOLOGICZNIE TRIAZOLOAKRYDONY

Krzysztof Lemke'. Anna Kuchta1, Jerzy Konopa1, Annette K. Larsen2, Andrzej M. Składanowski'
1 Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska, Gdańsk
2 Laboratorium Biologii i Pharmakologii DNA Topoizomeraz, CNRS URM 1772, Instytut Gustave-Roussy, Villejuif, Francja

Triazoloakrydony są nową grupą związków przeciwnowotworowych zsyntetyzowanych w naszym Zespole. Niektóre związki z tej grupy
wykazały się wysoką aktywnością cytotoksyczną w stosunku do linii nowotworowych w hodowli komórkowej, a także wobec przeszczepianych
nowotworów u myszy, w szczególności nowotworu jelita grubego Co26 i Co30, czerniaka B16 i białaczki P388. Zdolność do wiązania się
fizykochemicznego triazoloakrydonów z DNA jak i podobieństwo strukturalne z innymi związkami takimi jak imidazoakrydony i antracenediony,
sugerowały nam, że triazoloakrydony mogą hamować aktywność DNA topoizomerazy II. DNA topoizomeraza II jest jądrowym enzymem regulującym
topologię DNA w komórce oraz pełniącym ważną funkcję strukturalną w organizacji chromatyny. Enzym ten jest celem molekularnym wielu leków
stosowanych w terapii nowotworów.

Zdolność pochodnych triazoloakrydonu do hamowania aktywności DNA topoizomerazy II badano z użyciem izolowanego enzymu z drożdży
S. cerevisiae, otrzymanego w układzie nadekspresji genu tego enzymu, w dwóch testach : hamowania relaksacji naskręconej formy plazmidu pBR322
i stabilizacji kompleksów DNA-topoizomeraza II. Poziom kompleksów DNA-topoizomeraza II w komórkach ludzkiego nowotworu jelita HT-29 w
obecności badanych związków określano metodą współstrącania K-SDS. W badaniach użyto czterech pochodnych triazoloakrydonu o różnej aktywności
biologicznej, dwóch nieaktywnych pochodnych (C-1296 i C-1533) oraz dwóch związków o wysokiej aktywności cytotoksycznej i przeciwnowotworowej
(C-1303 i C-1305).

Badane triazoloakrydony hamowały relaksacje DNA katalizowaną przez izolowaną DNA topoizomerazę II przy stężeniach wyższych od 1 \M.
Kompleksy pomiędzy DNA i topoizomeraza II powstawały w obecności pochodnych aktywnych biologicznie (C-1303 i C-1305) a nie obserwowano
ich tworzenia w przypadku pochodnych nieaktywnych (C-1296 i C-1533). Dla pochodnych C-1303 i C-1305, poziom kompleksów pomiędzy DNA i
topoizomeraza II spadał przy stężeniach wyższych od 10 ^ M .

Tworzenie kompleksów DNA-białko w obecności pochodnych triazoloakrydonu obserwowano również w komórkach ludzkiego nowotworu
jelita HT-29. Podobnie jak w układzie bezkomórkowym z izolowanym enzymem, kompleksy te powstawały wyłącznie w obecności biologicznie
aktywnych pochodnych (C-1303 i C-1305). Kompleksy DNA-białko tworzone były już przy stężeniach cytotoksycznych triazoloakrydonów (2.5-5 \xM)
a ich poziom osiągał wartość maksymalną przy stężeniu 25 pM i spadał przy stężeniach wyższych. Badania porównawcze z użyciem klasycznego
inhibitora topoizomerazy II, związku m-AMSA, wykazały, że maksymalna ilość kompleksów DNA-białko indukowana w obecności pochodnych
triazoloakrydonów (C-1303 i C-1305) jest 3-4 razy mniejsza niż w przypadku m-AMSA. Interesującym jest to, że nie ma istotnej różnicy w aktywności
cytotoksycznej wobec komórek HT-29 pomiędzy m-AMSA i pochodnymi triazoloakrydonu wykazującymi aktywność przeciwnowotworową.

Nasze wyniki wskazują, że jednym z molekularnych celów aktywnych biologicznie triazoloakrydonów w komórkach nowotworowych jest
DNA topoizomeraza II oraz, że istnieje związek pomiędzy hamowaniem DNA topoizomerazy II przez triazoloakrydony a ich aktywnością biologiczną.
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N-124
SPEKTROFOTOMETRYCZNE BADANIA METABOLICZNEJ AKTYWACJI ADRIAMYCYNY PRZEZ REDUKTAZĘ
CYTOCHROMU P-450.

Agnieszka Bartoszek, Zofia Mazerska, Jolanta Tarasiuk
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

Stwierdzono, że komórki MCF-7 inkubowane z adriamycyną w obecności NADPH i reduktazy cytochromu P-450 byty 6-krotnie bardziej
wrażliwe na ten związek niż gdy poddano je działaniu samej adriamycyny. Próby wyjaśnienia mechanizmu odpowiedzialnego za wzmocnienie
cytotoksyczności doprowadziły do obserwacji, że w warunkach in vitro adriamycyną pod wpływem wspomnianego enzymu ulega wielostopniowej
chemicznej transformacji, której towarzyszy zmiana zabarwienia roztworu. Obserwacja ta posłużyła do opracowania metody spektrofotometrycznej
kontroli tej reakcji.

Reakcję prowadzono bezpośrednio w kuwecie spektrofotometrycznej rejestrując w czasie widma UV-VIS mieszaniny reakcyjnej w zakresie
350-700 nm. Warunki reakcji były dobrane tak, aby stężenia reagentów odpowiadały warunkom, przy których obserwowano istotny biologicznie
efekt wzmocnienia działania adriamycyny na komórki MCF-7 przez reduktazę cytochromu P-450.

Dotychczasowe badania wykazały, że omawiana reakcja redukcji adriamycyny wydaje się przebiegać w czterech etapach, o czym świadczą
wyraźnie odmienne kształty widm oraz zmiany położenia punktów izosbestycznych. Próby zmian proporcji enzymu, NADPH oraz adriamycyny dowiodły,
że wspomniany wieloetapowy przebieg reakcji może być wyraźnie zaobserwowany tylko w bardzo wąskim zakresie stężeń reagentów. Szczególnie
interesujący jest fakt, że właśnie ten zakres stężeń odpowiadał wzmocnieniu działania biologicznego.

Z literatury wiadomo, że adriamycyną jest związkiem zdolnym do stymulacji procesów wolnorodnikowych w komórce. W związku z tym
podjęto badania mające na celu określenie na ile mechanizm wolnorodnikowy jest zaangażowany w przebieg reakcji zachodzących w przedstawionych
wyżej warunkach. Badania te prowadzone są metodami spektrofotometycznymi poprzez śledzenie redukcji zacetylowanej formy cytochromu c.

Wcześniejsze badania pokazały, że kinetyka aktywacji adriamycyny przez reduktazę cytochromu P-450 w obecności NADPH jest modulowana
przez DNA, RNA, białka oraz GSH. Postanowiono więc zbadać wpływ wybranych biomolekuł na przebieg tejże aktywacji.

N-125
BLOK G2 INDUKOWANY PRZEZ POCHODNĄ IMIDAZOAKRYDONU, C-1311, W KOMÓRKACH LUDZKIEGO
NOWOTWORU JELITA HT-29 PROWADZI DO ŚMIERCI KOMÓRKOWEJ W FAZIE MITOZY

Magdalena Hvżv. Andrzej M. Składanowski, Jerzy Konopa
Katedra Technologii Leków i Biochemii, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Związek C-1311 (Imidakrin) jest pochodną imidazoakrydonu zsyntetyzowaną w naszym Zespole. Ze względu na wysoką aktywność
cytotoksyczną i przeciwnowotworową tego związku, szczególnie w stosunku do nowotworów jelita, oraz jego wyjątkowe własności farmakokinetyczne
został on zakwalifikowany do badań klinicznych. Badania kliniczne prowadzone pod auspicjami EORTC (European Organization for Research and
Treatment of Cancer) są obecnie w toku.

Imidakrin jest inhibitorem DNA topoizomerazy II i jednocześnie związkiem wykazującym zdolność do kowalencyjnego wiązania się z DNA.
Jednym z efektów biologicznych indukowanych przez imidakrin jest blok w fazie G2 cyklu komórkowego. Celem prezentowanych badań było wyjaśnienie
jaka jest konsekwencja bloku G2 i mechanizm śmierci komórkowej wywoływanych przez subletalną dawkę (odpowiadającą wartości stężenia EC99)
tego związku w komórkach ludzkiego raka okrężnicy HT-29.

Ekspozycja komórek HT-29 przez 3 nr przy stężeniu EC99 związku C-1311 i post-inkubacja w pożywce bez związku wywołuje zwolnienie
progresji komórek HT-29 w fazie S w ciągu 24 hr oraz akumulację komórek w fazie późnej S i G2 cyklu komórkowego przy post-inkubacji 48-72 hr.
Za pomocą immunoblottingu wykazaliśmy, że związane jest to z akumulacją cykliny B1 oraz ufosforylowanej, nieaktywnej postaci kinazy cdk1. Przy
post-inkubacji dłuższej niż 48 hr zaobserwowaliśmy pojawienie się frakcji komórek o zmienionej morfologii, które następnie odklejały się od podłoża
(72-96 hr post-inkubacji). Sugerowało to indukcję procesu śmierci komórkowej co potwierdziliśmy wykazując obecność specyficznej fragmentacji
DNA na fragmenty 50-300 kb (techniką elektroforezy pulsacyjnej FIGĘ) oraz intemukleosomalną fragmentację DNA we frakcji komórek odklejonych
od podłoża. Dwuparametrowa analiza metodą cytometrii przepływowej wykazała pojawienie się fosfoepitopu mitotycznego MPM-2 i wysokiej zawartości
cykliny B1 w komórkach post-inkubowanych 72-96 hr. Towarzyszyło temu aktywacja kinazy cdk1 oraz pojawienie się frakcji komórek zawierających
chromosomy.

Otrzymane wyniki wskazują, że inkubacja komórek HT-29 przy stężeniu EC9g pochodnej C-1311 prowadzi do bloku G2 i przy dłuższych
czasach post-inkubacji do przejścia komórek w fazę mitozy i śmierci komórkowej.
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N-126
KLONOWANIE GENU KODUJĄCEGO ENDONUKLEAZĘ RESTRYKCYJNĄ R.AfMfl Z METHYLOPHILUS
METHYLOTROPHUS.

Jarosław Żmijewski, Janusz Tucholski i Anna J. Podhajska.
Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG. Kładki 24, 80-822 Gdańsk.

System R-M Mme\ izolowany ze szczepu Methylophilus methylotrophus należy do podklasy I IS. W skład systemu wchodzą: endonukleaza
restrykcyjna R./Wmel oraz metylotransferaza M.Mmel. Oba enzymy rozpoznają asymetryczną sekwencję nukleotydową DNA: 5'-TCCPuAC. Endonukleaza
restrykcyjna R./Wmel przecina komplementarne nici DNA w odległości 20 i 18 nukleotydów na prawo od rozpoznawanej sekwencji i jest największą i
najdalej tnącą znaną endonukleaza podklasy IIS.

W naszym laboratorium oczyszczono do stanu homogenności i scharakteryzowano endonukleazę restrykcyjną R./Wmel. Jest to monomeryczne
białko o masie Mr =105 000 ± 7,000 co ciekawe aktywność endonukleolityczna stymulowana jest przez S-adenozylometioninę lub sinefunginę,
dopiero w obecności AdoMet dochodzi do całkowitego trawienia DNA i hemimetylacji sekwencji rozpoznawanej. W szczepie M. methylotrophus
występuje niezależnie metylotransferaza M./Wmel (Mr=48000 ± 2000) która, modyfikuje adeninę do N6-metyloadeniny w obydwóch niciach
rozpoznawanej sekwencji DNA.

W celu klonowania genów systemu /Wmel wykorzystaliśmy następujące metody; „shot gun cloning"; metodę amplifikacji DNA genu mmelR
w oparciu o zdegenerowane primery zaprojektowane na bazie sekwencji N-terminalnej enonukleazy R./Wmel H2N-Ala Leu Ser Asp Asn Glu Ile Arg Arg
Lys Ala Gin Glu Glu Ser; oraz metodę amplifikacji DNA genu endonukleazy mmelR na bazie primerów zaprojektowanych w oparciu o aminokwasową
sekwencję tego białka (internal sequencing). Trawiono DNA chromosomowe M.methylotrophus endonukleaza Sau3AI i klonowano do wektora
plazmidowego pUC19 w miejscu BamHI. DNA biblioteki genów został wykorzystany jako matryca w amplifikacji DNA metodą PCR (metoda Vectorette
[Arnold and Hodgson, PCR methods and Applications 1(1991) 39-42] umożliwia amplifikację DNA w przypadku gdy znany jest jeden primer).

Trzecia, obiecująca metoda amplifikacji genu mmelR polega na wykorzystaniu primera projektowanego na bazie wewnętrznej sekwencji
aminokwasowej endonukleazy R./Wmel. W tym celu R./Wmel poddano trawieniu chemicznemu CNBr. Otrzymane produkty trawień rozdzielano w
żelach SDS PAGE, przeniesiono na membranę immobilon P i sekwencjonowano. Mamy nadzieję, że użycie primerów skonstruowanych na bazie
wewnętrznych sekwencji białka R.Mmel i sekwencji jego N-terminalnego końca pozwoli na efektywną amplifikację fragmentu genu, jako matrycy
użyjemy chromosomalnego DNA M.methylotrophus. Obecnie jesteśmy na etapie analizy rekombinantów otrzymanych w wyniku klonowania produktów
amplifikacji do wektora pUC19.

N-127
WPŁYW PODAWANIA OLEJU Z WĄTROBY REKINA GRENLANDZKIEGO NA PEROKSYDACJĘ W MIKR0S0MACH
WĄTROBY ORAZ W SUROWICY KRWI SZCZURÓW.

Andrzej Sullński, Wojciech Szkopański
Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie

Olej z wątroby rekina grenlandzkiego charakteryzuje się dużą zawartością alkoksygliceroli odznaczających się wysoką aktywnością biologiczną.
W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano korzystne działanie alkoksygliceroli na układ odpornościowy, w leczeniu niektórych postaci
nowotworów a także w zapobieganiu uszkodzeniom popromiennym. Biochemiczny mechanizm działania alkoksygliceroli zawartych w oleju z rekina
grenlandzkiego pozostaje jednak nadal nie wyjaśniony.

We wcześniejszych pracach stwierdziliśmy zmiany aktywności enzymów mikrosomalnych w wątrobie szczurów, którym podawano olej
z wątroby rekina grenlandzkiego. Obserwowane zmiany polegały głównie na niewielkim wzroście aktywności badanych enzymów.

Wydawało się, że może to być związane z modyfikującym wpływem oleju z wątroby rekina grenlandzkiego na lipidy błonowe. Biorąc pod
uwagę znaczenie procesów peroksydacyjnych dla budowy i funkcji błon biologicznych postanowiono zbadać czy i w jaki sposób podawanie oleju z
wątroby rekina grenlandzkiego wpływa na peroksydację w mikrosomach wątroby szczurów. Dla porównania badano również peroksydację w surowicy
tych samych szczurów. Do doświadczeń używano 6 - 8 tygodniowe szczury Wistar, z hodowli zamkniętej, kojarzone losowo. Zwierzęta otrzymywały
paszę LSM i wodę ad libitum. W zależności od stosowanej dawki oleju zwierzęta podzielono na trzy grupy: I - kontrolę, II - grupę, w której podawano
olej w ilości 0,05 c m 3 , III - grupę , w której podawano olej w ilości 0,1 cm3. Każda z grup dzieliła się na dwie podgrupy o różnym czasie (4 lub 6
tygodni) podawania preparatu.

Olej podawano sześć razy w tygodniu, raz dziennie w godzinach porannych, sondą dożołądkową. Po upływie odpowiedniego okresu zwierzęta
zabijano przez dekapitację , zbierano krew i izolowano wątrobę. Krew pobierano do probówek nie zawierających heparyny i odwirowywano w celu
otrzymania surowicy. Frakcje mikrosomalne wątroby otrzymywano przez wirowanie różnicowe w obecności jonów Ca2t wg metody Kamatha i Rubina.
Białko w surowicy krwi i mikrosomach oznaczano metodą Lowry'ego. Pomiar aktywności peroksydacyjnej przeprowadzono metodą
spektrofotometryczną oznaczając ilość TBA - reaktywnych substancji.

W surowicy krwi stwierdzono wzrost aktywności peroksydacyjnej po 4 i 6 tygodniach podawania oleju, odpowiednio do 0,042 nmoli / mg
białka ( mała dawka ) i 0,05 nmoli / mg białka (duża dawka ) w porównaniu do 0,037 nmoli / mg białka w grupie kontrolnej.

Poziom peroksydacji w mikrosomach wątroby szczurów w grupie kontrolnej wynosił średnio 2,36 nmoli / mg białka i był wyższy niż w
przypadku szczurów otrzymujących olej w małej lub dużej dawce (odpowiednio 2,03 nmoli / mg białka i 2,01 nmoli / mg białka) przez 4 tygodnie. W
przypadku szczurów , którym oiej podawano przez 6 tygodni aktywność peroksydacyjna wynosiła 2,10 nmoli / mg białka ( mała dawka ) lub 2,00
nmoii / mg białka (duża dawka) w porównaniu do 1,90 nmoli / mg białka w grupie kontrolnej.

Pomimo braku wyników bardziej jednoznacznie wskazujących na możliwość korzystnych zmian w peroksydacji w następstwie podawania
oleju z wątroby rekina grenlandzkiego to jednak na podstawie przeprowadzonych doświadczeń można sugerować, że w przypadku mikrosomów
wątroby wpływ ten jest istotnie korzystny i może w pewnym stopniu zmniejszać natężenie procesów peroksydacyjnych.
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N-128
FOSFOLIPAZY A2 W REGULACJI HOMEOSTAZY WAPNIOWEJ LUDZKICH LIMFOCYTÓW JURKAT

Krzysztof Zabtocki i Jerzy Duszyński
Zakład Biochemii Komórki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, PAN, Warszawa

Kation wapniowy ma szczególne znaczenie w regulacji metabolizmu komórki. M.in. jest jednym z wtórnych przekaźników sygnału w odpowiedzi
komórek na aktywację hormonalną lub pobudzenie czynnikami wzrostowymi.Z tego względu jego stężenie musi być utrzymywane na stałym poziomie
lub zmieniać się w wyniku aktywacji komórki w ściśle określonych granicach. W warunkach normy stężenie wolnych jonów wapnia w cytoplazmie
wynosi ok. 10/7 M, podczas gdy w środowisku zewnątrzkomórkowym jest 1 0 - 2 0 tys. razy wyższe. Wapń cytoplazmatyczny stanowi ok. 20%
zasobów komórkowych tego pierwiastka. Pozostała część jest magazynowana i buforowana przez wyspecjalizowane białka w różnych strukturach
komórkowych. Stężenie wolnych jonów wapniowych w cysternach siateczki śródplazmatycznej stanowiących główny magazyn wapnia jest ok.
1000-krotnie wyższe niż w cytoplazmie. Tak duże różnice stężeń jonów wapniowych istniejące pomiędzy środowiskiem pozakomórkowym a cytoplazmą
oraz cytoplazmą a magazynami wewnątrzkomórkowymi utrzymywane są dzięki ATP-azom wapniowym wypompowującym wapń z cytoplazmy.
Jednocześnie selektywne kanały umożliwiają napływ jonów wapniowych do cytoplazmy. Precyzyjna regulacja zmian aktywności tych kanałów stanowi
jeden z mechanizmów zachowania homeostazy wapniowej w komórce. Uwolnienie jonów wapnia z cystern siateczki śródplazmatycznej w wyniku
pobudzenia komórki, powoduje aktywację kanałów wapniowych w plazmalemmie, napływ tego jonu do komórki i przedłużenie oraz wzmocnienie
sygnału wapniowego w cytoplazmie. Mechanizm przekazywania informacji z uwalniającej wapń siateczki śródplazmatycznej do plazmalemmy nie jest
znany i stanowi przedmiot zainteresowania wielu laboratoriów.

Naszym celem było zweryfikowanie hipotezy postulującej udział kwasów tłuszczowych w regulacji napływu wapnia do komórki. W tym celu
badaliśmy wpływ inhibitorów fosfolipazy A2 (BpB oraz HELSS ) na szybkość tego procesu w ludzkich transformowanych limfocytach T linii Jurkat.
W warunkach kontroli komórki naładowane fura-2 znajdujące się w środowisku bezwapniowym traktowano tapsigarginą w wyniku czego dochodziło
do uwolnienia jonów wapniowych z cystern siateczki śródplazmatycznej i wytworzenia sygnału otwierającego kanały wapniowe w plazmalemmie.
Następnie dodawano do środowiska 3 mM wapń i mierzono szybkość jego napływu do cytoplazmy. Podobne doświadczenia wykonywano w obecności
inhibitorów fosfolipazy A2. Wykazano, że w warunkach kontroli stężenie wapnia w cytoplazmie zwiększało się z szybkością ok. 2,5 nM/min. Podanie
do środowiska pomiarowego BpB obniżało szybkość napływu wapnia w stopniu zależnym od stężenia inhibitora (od ok. 20% inhibicji przy I^M do
95% inhibicji przy 50nM BpB). W obecności HELLS (selektywny inhibitor fosfolipazy A2 niezależnej od wapnia) obserwowano obniżenie szybkości
wzrostu stężenia jonów wapnia w cytoplazmie od 30% przy 5^M do ok. 75% przy 40nM HELLS. Wpływ tego inhibitora zależy od czasu ekspozycji i
osiąga największy efekt po ok. 4 min. Uzyskane wyniki wskazują na udział fosfolipaz A2 w regulacji napływu jonów wapnia do komórek Jurkat oraz
sugerują, że jednym z tych enzymów jest fosfolipaza A2 niezależna od wapnia.

N-129
CYJANOGENEZA W KRAJOWYCH ODMIANACH KONICZYNY BIAŁEJ

Anna Stochmal, Dorota Dietrych-Szóstak, Wiesław Oleszek
Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

Cyjanogenezie, czyli procesowi wytwarzania cyjanowodoru w warunkach fizjologicznych, przypisywana jest funkcja obronna organizmu
roślinnego przed patogenami i zwierzętami roślinożernymi. Jednocześnie uwalnianie w organizmie zwierzęcia karmionego koniczyną białą dużej
ilości HCN działa na to zwierzę toksycznie.

Ze względu na to, że nowoczesna hodowla koniczyny białej skierowana jest na otrzymywanie odmian charakteryzujących się wysoką plennością
i trwałością, a w uzyskiwanych odmianach nie jest kontrolowana zawartość glukozydów cyjanogennych, postanowiono zbadać częstotliwość
występowania cyjanogenezy w dziesięciu krajowych odmianach uprawnych koniczyny białej oraz miejscowej populacji dzikorosnącej.

Badania wykonano opracowaną wcześniej metodą chromatografii cieczowej (HPLC) oznaczania zawartości glukozydów cyjanogennych [1].
Stwierdzono, że dzikorosnąca w okolicy Puław populacja koniczyny białej zawiera 0.15 mg glukozydów cyjanogennych na gram suchej

masy. Wartość ta jest tylko nieznacznie większa od zawartości glukozydów cyjanogennych w najstarszej polskiej odmianie uprawnej Podkowa, i aż
piętnastokrotnie mniejsza od zawartości tych związków w najmniejcyjanogennej odmianie - Rema (2.34 mg/g s.m.). Do odmian niskocyjanogennych
zaliczono także: Astrę, Darę, Romenę i AND-1394. Najwyższą zawartością glukozydów cyjanogennych charakteryzuje się Armena (6.50 mg/g s.m.);
inne wysokocyjanógenne odmiany to: Anda, Rawo i Santa.

Dla porównania przetestowano odmianę nowozelandzką Huia, uprawianą w Polsce. Średnia roczna zawartość glukozydów cyjanogennych w
tej odmianie wynosiła 5.17 mg/g s.m. Wartość ta pozwala zaliczyć tę koniczynę do wysokocyjanogennych.

Otrzymane wyniki nie potwierdziły sformułowanej na podstawie badań przeprowadzonych metodą organoleptyczną w latach siedemdziesiątych
teorii, że „ wszystkie polskie odmiany uprawne i dzikorosnące populacje zebrane na terenie Polski charakteryzują się bardzo niską częstotliwością
występowania form cyjanogennych, i to mimo częstych krzyżowań polskich form z importowanymi cyjanogennymi formami z Włoch i południowej
Francji. Mimo braku w tym kierunku selekcji w krajowych odmianach, cecha wysokiej zawartości glukozydów cyjanogennych ginie" [2],

Można stwierdzić, że wprowadzenie do hodowli koniczyny białej genów importowanych z odmian zachodnich powoduje znaczny wzrost
częstotliwości występowania cyjanogenezy w polskich odmianach uprawnych koniczyny białej.

Literatura;
[1] Stochmal A., Oleszek W.: 1994. Phytochemical analysis. 5, 271-272.
[2] Nowacki E., Blaim H.: 1979. Biul. Inst. Hod. Aklim. Roślin. 134,127-132.
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N-130
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FLAWONOIDOWYCH W NASIONACH KRAJOWYCH ODMIAN GRYKI

Dorota Dietrych-Szóstak, Wiesław Oleszek
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Ul.Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

O wartości odżywczej pokarmu decyduje nie tylko zawartość takich składników jak białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy, sole mineralne,
ale również obecność związków o właściwościach przeciwutleniających. Przeciwutleniacze zapobiegają występowaniu chorób cywilizacyjnych (no-
wotwory, choroby sercowo-naczyniowe) poprzez „wymiatanie" wolnych rodników. Do związków o takim działaniu należą flawonoidy. Ważne jest
zatem stwierdzenie jakie związki flawonoidowe występują w surowcach roślinnych, służących do produkcji żywności funkcjonalnej.

Nasiona gryki ze względu na bardzo korzystny skład chemiczny i dużą wartość odżywczą są doskonałym surowcem roślinnym do produkcji
żywności funkcjonalnej. Oprócz wysokiej zawartości bezglutenowego białka, węglowodanów, tłuszczu, makro i mikroelementów oraz witamin, orzeszki
gryczane zawierają flawonoidy. Autorzy wykazali obecność sześciu związków flawonoidowych w nasionach gryki: rutyny, kwercetyny, witeksyny,
izowiteksyny, orientyny, izoorientyny (Dietrych-Szóstak, Oleszek 1997).

W Polsce zarejestrowane są dwie diploidalne odmiany gryki (Hruszowska, Kora) i jedna tetraploidalna Emka. Brak jest danych jakie flawono-
idy i w jakim stężeniu występują w nasionach trzech odmian gryki. Podjęto więc prace nad uzupełnieniem tych danych.

Do analiz użyto nasion gryczanych wymienionych wyżej odmian gryki otrzymanych z SHR w Palikijach. Analizowano odłupione ręcznie
nasiona 3 odmian gryki oraz ich okrywy owocowe. Badane próby ekstrahowano etanolem (3x50 ml) na gorąco. Ekstrakty etanolowe przesączano
przez lejek G-3 ze spiekiem i odparowywano do sucha (40°C). Suchą pozostałość zadawano wodą i przemywano heksanem (3x25 ml), pozbywając
się barwników i tłuszczów. Pozostałość wodną nanoszono na mikrokolumny C1S (SEP-PAK Waters). Flawonoidy zawieszone w fazie stałej wymywano
metanolem. Przesącz metanolowy odparowywano do sucha i rozpuszczano ponownie w metanolu, dopełniając do określonej objętości. Wyizolowane
wcześniej wzorce flawonoidowe posłużyły do kalibracji metody HPLC (Dietrych-Szóstak 1997).

Ma podstawie uzyskanych danych stwierdzono:
1. Odłupione nasiona trzech polskich odmian gryki zawierają rutynę i izowiteksynę.
2. Sumaryczna zawartość związków flawonoidowych jest największa w odłupionych nasionach odmiany tetraploidalnej Emka (20 mg/100 g), a

najmniejsza w nasionach diploidalne] odmiany Kora (8,5 mg/100 g). Najstarsza polska odmiana Hruszowska ma pośrednią sumaryczną zawartość
flawonoidów (14,72 mg/100 g).

3. Okrywy owocowe gryki trzech odmian zawierają: rutynę, kwercetynę, orientynę, izoorientynę, witeksynę i izowiteksynę.
4. Zawartość sumaryczna związków flawonoidowych w okrywach jest 8-14 razy większa niż w odłupionych nasionach.
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1. Dietrych-Szóstak D., Oleszek W. Związki flawonoidowe z dojrzałych nasion gryki i ich aktywność przeciwutleniająca. XXIII Zjazd PTBioch. wrzesień-
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N-131
WPŁYW SUSZY NA ZAWARTOŚĆ CUKROWCÓW W NASIONACH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

Joanna Nowacka-Zaborska1, W. Oleszek1, I.Koczowska2 i J.Milewska2

1Z-d Biochemii i Jakości Plonów, IUNG, Puławy
2Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn

Bobik (Vicia laba) jest rośliną strączkową, która ma olbrzymie znaczenie paszowe. Jej nasiona zawierają jednakże substancje należące do tzw.
czynników antyżywieniowych. Jednym z nich są oligosacharydy z rodziny rafinozy, reprezentowane przez rafinozę, stachiozę.

W przewodzie pokarmowym nie ma enzymów zdolnych do hydrolizy wiązania a-galaktozydowego, które posiadają. Rozkład tego wiązania
następuje dopiero w wyniku silnej aktywności enzymatycznej drobnoustrojów znajdujących się w jelicie grubym. Wytwarza się przy tym duża ilość
gazów, głównie wodoru, dwutlenku węgla i metanu. W trakcie badań nad wpływem stresu wodnego na zawartość innego z czynników antyżywieniowych
jakimi są glikozydy pirymidynowe okazało się że w warunkach niedoboru wody obserwowano znaczny wzrost zawartości wicyny i L-D0PA, natomiast
w zawartość konwicyny w tych samych warunkach w niektórych badanych obiektach wzrastała 6-krotnie, a w innych malała w stosunku do kontroli.
Celem prezentowanej pracy było stwierdzenie jak stres tego samego typu wpływa na zawartość cukrowców. W doświadczeniu analizowano nasiona
13 rodów hodowlanych bobików pozyskanych z ART Olsztyn, które uprawiano w warunkach polowych w układzie split-plot w dwóch kombinacjach
wraz z odmianami wzorcowymi - Nadwiślański i Dino; 1-susza: pod namiotem foliowym założonym w okresie kwitnienia roślin -wilgotność gleby
wynosiła ok. 20% polowe) pojemności wodnej i 2-kontrola- wilgotność gleby ok. 60% p.p.w. Cukry ekstrahowano 80% etanolem. Rozdziały
oczyszczonych próbek przeprowadzano na aparacie HPLC Knauer na kolumnie Waters, (Wova-Pak® 4 urn, 250x4.6 mm). Kolumnę wraz z przedkolumną
umieszczono w piecu Knauer w stałej temperaturze 35°C. Czas analizy wynosił 45 min., a przepływ fazy ruchomej 1.4 ml/min. Analizy przeprowadzono
w układzie izokraty cznym. Fazą ruchomą był 75% acetonitryl. Zastosowano detektor Knauer Rl. Dla moKbtt cukrów sporządzono krzywe kalibracyjne
w zakresie stężeń 0 - 20mg/ml. Zaobserwowano istotne różnice (a = 0.05) między odmianami w zawartości badanych cukrowców. Najsilniejsze
zróżnicowanie w koncentracji badanych cukrów zaobserwowano analizując zawartość rafinozy. Według zastosowanego testu Tukeya (a = 0.05) rody
można było zaliczyć aż do 10 różnych grup jednorodnie statystycznych. W nasionach rodu hodowlanego R-618 stwierdzono najniższą zawartość
wszystkich oznaczanych cukrów. Zaś w nasionach rodu R-636 stwierdzono najwyższą zawartość fruktozy (0.41% s.m.), sacharozy (2.23% s.m.) i
stachiozy (0.86% s.m.). Zawartość rafinozy (0.30% s.m.) w nasionach tego rodu nie różniła się istotnie od zawartości tego cukru w nasionach
odmiany wzorcowej Dino i była istotnie niższa jedynie od koncentracji rafinozy wykrytej w nasionach bobiku rodu R-672 (0.38% s.m.). Zawartość
fruktozy i sacharozy była w istotnie wyższa w nasionach bobików uprawianych w warunkach niedoboru wody w stosunku do kontroli. Zaobserwowano
istotne niższą (a = 0.05) zawartość stachiozy i rafinozy w próbkach pochodzących z roślin uprawianych w warunkach niedoboru wody i w warunkach
dobrego zaopatrzenia w wodę. Na poziomie istotności a = 0.05, stwierdzono istnienie korelacji w zawartości poszczególnych oznaczanych cukrowców.
Współczynnik korelacji między zawartością stachiozy i fruktozy był najniższy (0.69), wsp. korelacji dla rafinozy i stachiozy (0.73), rafinozy i fruktozy
(0.74), dla rafinozy i sacharozy (0.79), dla fruktozy i sacharozy (0.87).

Zatem susza ma różny, lecz istotny wpływ na zawartość poszczególnych, rozpuszczalnych w etanolu cukrów w nasionach bobiku.
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N-132
WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA AKTYWNOŚĆ UREAZOWĄ NA POLACH IRYGOWANYCH ŚCIEKAMI

Agnieszka Samborska', Zofia Stępniewska2

'Politechnika Lubelska
2lnstytut Agrofizyki PAN

Spośród wielu czynników fizycznych wpływających na aktywność enzymów w glebie, jak stan jej uwilgotnienia, potencjał oksydoredukcyjny
czy też obecność metali ciężkich i ich wzajemne relacje nadal pozostają niepoznane.

Przeprowadzone badania miały na celu stwierdzenie czy parametry te są istotne przy wyznaczaniu aktywności ureazy.
Prace prowadzone na glebie torfowej (Eutric Histol) z poziomu 0-20 cm poddanej dobowemu zalaniu pojedynczą i podwójną dawką ścieków

(750 i 1500 mm). Zalanie gleby ściekami miejskimi o temp. 22°C wywołało po 1 dobie spadek potencjału oksydoredukcyjnego o około 60-70 mV.
Następnie próbu pobrane z pól irygowanych ściekami zadano roztworami zawierającymi sole Ni2 ł, Zn2f, FeZł traktując glebę oddzielnie każdym jonem,
w stężeniu od 0,1 do 1,0 mg jonu/kg gleby. Aktywność ureazy mierzono wg. Metody Tabatabai Bremuera (1974) w 9-krotnych powtórzeniach dla
każdej kombinacji.

Przeprowadzone analizy wykazały obniżenie aktywności ureazowej do 60% w stosunku do aktywności kontrolnej z poletka nienawadniane-
go ściekami miejskimi. Dodatkowe wprowadzenie metali ciężkich Ni2ł, Zn2*, Fe2ł spowodowało początkowy spadek aktywności enzymu w zakresie
stężeń 0,1 -0,3 mg jonu/kg gleby a następnie jej wzrost w przedziale 0,4-1,0 mg/kg jonu gleby, do poziomu aktywności ureazy w próbie kontrolnej bez
dodatku odpowiedniego jonu.

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wyżej wymienione metale hamują aktywność ureazy w 50% przy stężeniu 0,3 mg jonu na kg
gleby, co pozwala na określenie ED50 (ekologiczna dawka toksyczna) jak również pozwala przypuścić, że badany enzym posiada w swoim centrum
aktywnym Zn, który jest tutaj aktywatorem enzymu, a nie jego inhibitorem.

N-133
WPŁYW AMINOKWASÓW EGZOGENNYCH NA POZIOM INSULINY WE KRWI U KÓZ

Bogusław Makarski, Katarzyna Makarska-Białek
Instytut Żywienia Zwierząt AR,Lublin

Badania przeprowadzono na 8 kozach rasy alpejskiej.w wieku 4-7 lat.w okresie laktacji i zasuszenia.Zwierzęta otrzymywały dożylnie przez
2,5 godzinny dwie dawki insuliny 2.Vg/min oraz 10,2 ng/min. W celu uzyskania we krwi zwierząt stanu eu- i hiperaminoacydemii dodatkowo podano
dożylnie mieszaninę aminokwasów egzogennych.

Zastosowane założenia warunkowały możliwość przeprowadzenia doświadczenia metodą Clamp.
W badaniach stwierdzono, że u kóz w stanie podstawowym występowała dobowa zmienność poziomu insulinemii, mocno uzależniona

stanem fizjologicznym.Najwyższy poziom insulinemii odnotowano rano u zwierząt zasuszonych, a najniższy w początkowym okresie laktacji w godzinach
popołudniowych.Wprowadzenie infuzji mieszaniny aminokwasów egzogennych powodowało zwiększenie poziomu insulinemii u zwierząt w każdej
fazie fizjologicznej.lnfuzja dożylna insuliny o stałej wartości już po 10 minutach powodowała szybkie podwyższenie insulinemii.Podwyższenie to było
utrzymane na jednakowym poziomie podczas całego okresu doświadczalnego. Całkowita stabilizacja insulinemii następowała jednak dopiero po 60
minutach infuzji.

Uzyskane wyniki wskazują na obniżenie poziomu insulinemii w okresie początkowym i połowy laktacji w stosunku do okresu
zasuszania.Obniżenie to występowało niezależnie od dawki infundowanej dożylnie insuliny. Wprowadzenie zwiększonej dawki mieszaniny aminokwasów
egzogennych tylko nieznacznie podniosło poziom insuliny we krwi.Natomiast wstanie podstawowym bez infuzji insuliny nadmiar wolnych aminokwasów
(hlperaminoacydemia) wywołał istotny wzrost insulinemii w okresie początkowym i w połowie laktacji. Największe jednak podwyższenie poziomu
insuliny we krwi obserwowano w okresie zasuszenia.
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N-134
ENDONUKLEOLITYCZNA OBRÓBKA PRE-TRNAGLY W EKSTRAKTACH Z JĄDER KOMÓREK HELA ORAZ IZOLOWANYCH
Z SIEWEK ŁUBINU ŻÓŁTEGO.

Przemysław Nuc, Katarzyna Nuc, Ryszard Słomski
Katedra Biochemii i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, im. A. Cieszkowskiego, ul. Wołyńska 35, 61-637 Poznań

Trzy wcześniej scharakteryzowane jądrowe geny glicynowego tRNA łubinu żółtego [1] są transkrybowane in vitro i in vivo, dając pre-tRNA o
długości 180 nt. 3'-końcowe odcinki badanych prekursorów, o długości okołolOO nt są endonukleolitycznie odcinane w jądrowych ekstraktach
białkowych, uzyskiwanych zarówno z komórek HeLa [2], jak również z siewek łubinu żółtego [3]. Jeśli mechanizm obróbki powyższych pre-tRNA ma
miejsce również w ekstrakcie S-23 z zarodków pszenicy, endonukleolityczne odcięcie 3'-końcowej części pre-tRNA jest maskowane przez szybką
degradację odciętego fragmentu RNA. Powyższe obserwacje wskazują na występowanie w stosowanych ekstraktach jądrowych, środowiska lub
enzymatycznej aktywności odpowiedzialnej za taką obróbkę badanych prekursorów tRNAGly (również w heterologicznym układzie transkrypcyjnym z
komórek HeLa). W wypadku bezspornego wykluczenia autokatalitycznej hydrolizy badanych prekursorów autorzy podejmą poszukiwania
endorybonukleazy odpowiedzialnej za ich hydrolizę. Szczególnie interesujący wydaje się fakt znoszenia obserwowanej hydrolizy prekursora przez
zmianę jego 3' - końcowej sekwencji odległej od miejsca cięcia o 90 nt.

Literatura:
1 .IMuc P., Nuc K., Szweykowska-Kulińska Z., & Pawełkiewicz J. (1997) Acta Bioch. Poi. 44, 259-274
2.Dignam, J.D., Lebowitz, R. M., & Roeder R. G. (1983) Nucleic Acids Res.11,1475-1489
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N-135
SEKWENCJA cDNA ROŚLINNEGO BIAŁKA L30

Przemysław Nuc, Katarzyna Nuc, Piotr A. Ziółkowski, Ryszard Słomski
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, ul. Wołyńska 35, 61-637 Poznań

W wyniku sukcesywnego sekwencjonowania klonów ekspresyjnej biblioteki cDNA łubinu żółtego cv. Ventus przygotowanej w bakteriofagu
X ZAP, selekcjonowanych na zasadzie oddziaływań eksprymowanych białek z 5S DNA, określono pełną sekwencję cDNA białka rybosomalnego L30.
Dotąd poznano strukturę l-rzędową genu rpl30 drożdży, myszy, kurczaka i niektórych prokariontów. Przeprowadzone badania krystalograficzne rpl30
z Bacillus stearothermophilus pozwoliły zakwalifikować jego strukturę przestrzenną do rodziny białek ferredoksyno-podobnych, do której zalicza się
również niektóre białka wiążące RNA. Badania ekspozycji białek na powierzchni rybosomu przez bombardowanie trytem (3H2) wykazały, że rpl30 nie
posiada grup eksponowanych. Uzyskane na podstawie powyższych badań informacje nie pozwalają określić funkcji rpl30. Uszkodzenie dwóch
funkcjonalnych genów tego białka występujących w genomie drożdży powoduje zaledwie 30% spadek tempa wzrostu komórek. Brak białka L30 nie
wpływa na składanie dużej podjednostki rybosomu ani na asocjację podjednostek 40S i 60S. Jedynym zaobserwowanym efektem uszkodzenia
genów rpl30 jest tworzenie się zablokowanego translacyjnego kompleksu inicjacyjnego. Niska zachowawczość genów rpl30 pozwala na wykorzysta-
nie ich sekwencji do badań taksonomicznych prokariontów.

Analiza uzyskanej sekwencji cDNA z łubinu żółtego (Lupinus luteus) wskazuje, iż zidentyfikowana ramka odczytu koduje silnie zasadowe (14
reszt lizyny i 4 reszty argininy) białko o długości 112 reszt aminokwasowych, którego sekwencja jest bardzo podobna do znanych eukariotycznych
sekwencji rpl30. Komputerowa symulacja struktury drugorzędowej białka metodą Chou i Fasmana wskazuje, że na N-końcu białka znajduje się
odcinek a-helikalny, a jego część C-końcowa jest ufałdowana w przeciwbieżną kartkę p. Duża zawartość aminokwasów o charakterze zasadowym
pozwala przypuszczać, iż białko to może oddziaływać z RNA. Wstępne badania wskazują na niewielką ilość kopii genu rpl30 w genomie łubinu żółtego
(1-3), co pozwala przypuszczać, iż gen (geny) tego białka ulega silnej, konstytutywnej ekspresji. Trwają prace nad porównaniem organizacji genów
rpl30 w genomach wybranych gatunków łubinu oraz nad określeniem ewentualnego wiązania przez to białko RNA i jego specyficzności.
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N-136
BADANIA EKSPRESJI CYTOPLAZMATYCZNEJ CYKLOFILINY ŁUBINU ŻÓŁTEGO

Katarzyna Nuc, Przemysław Nuc, Ryszard Słomski
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza im. A. Cieskowskiego w Poznaniu, ul. Wołyńska 35, 61-637 Poznań

Cyklofiliny czyli izomerazy peptydyloprolilowe (PPI) katalizujące izomeryzację cis-trans wiązań peptydowych X-Pro [1] stanowią rodzinę
białek o silnie zachowawczej strukturze, występujących w komórkach wszystkich badanych pod tym względem organizmów. Po raz pierwszy opisano
cyklofilinę jako białko, z którym in vitro wiąże się cyklosporyna A (CsA) [2] - 11-aminokwasowy cykliczny peptyd uzyskiwany z hodowli grzyba
Tolypocladium inflantum. Kompleks CsA z cyklofilną inaktywuje enzymatyczną aktywność fosfatazy kalcyneuryny, uniemożliwiając defosforylację
jednej z podjednostek czynnika transkrypcyjnego (NF-Atc), specyficznego dla aktywowanych limfocytów T, regulującego ekspresję genów IL2. Sześć
procent wiązań peptydowych X-P (gdzie X oznacza dowolny aminokwas, a P resztę proliny) występuje w komformacji cis. Powolny proces izomeryzacji
łańcuchów polipeptydowych, cis-trans może być w warunkach in vitro [3] przyspieszony 300-krotnie w obecności cyklofiliny. Aktywność izomerazy
hamowana jest przez cyklosporynę A (CsA) co wykorzystano w badaniach aktywności cyklofiliny in vivo [1,4]. Znane są różne izoformy cyklofilin
występujące w : cytoplazmie, mitochondriach, retikulum endoplazmatycznym, jądrze i w chloroplastach roślin [5]. O ile zwierzęce, a przede wszystkim
ludzkie cyklofiliny zostały już dosyć dobrze scharakteryzowane pod względem struktury i oddziaływań z niektórymi białkami, dla większości ich
roślinnych odpowiedników określono zaledwie sekwencję cDNA. Do tej pory określono strukturę l-rzędową tylko dwóch genów roślinnych cyklofilin:
kukurydzy [6] i ryżu. Z badań ekspresji genów roślinnych cyklofilin wynika, że ich ekspresja zachodzi we wszystkich tkankach na określonym,
podstawowym poziomie z pewnymi tendencjami wzrostowymi w tkankach szybko rosnących oraz ulega zwiększeniu pod wpływem różnych czynników
stresowych, jak: szok cieplny, traktowanie chlorkiem rtęci [7] czy infekcja patogenami [6].

Bibliotekę ekspresyjną cDNA łubinu żółtego cv.Ventus poddano selekcji, na zasadzie oddziaływań eksprymowane białka : DNA. Sondę
molekularną stanowiła sekwencja kodująca genu 5S RNA. Jeden z klonów, wybranych do analizy sekwencji nukleotydowej, zawiera cDNA
cytoplazmatycznej cyklofiliny. Kodon inicjujący translację znajduje się w prawie typowym, dla sekwencji eukariotycznych, otoczeniu ACCAIGT - jedna
zmiana wobec konsensusu dotyczy T/G w pozycji +4. Prawdopodobnie sekwencja znajdująca się w pozycji 738 - 744 stanowi sygnał poliadenylacji.
Aktualnie prowadzone są badania nad strukturą genu cytoplazmatycznej cyklofiliny i jego ekspresji w warunkach stresowych.
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N-137
PSZENICZNY SYSTEM TRANSKRYPCJI IN VITRO GENÓW KLASY III

Paweł Glanc, Piotr Dullin, Mariola Galbas, Witold Walerych
Katedra Biochemii i Biotechnologii, Akademia Rolnicza, ul. Wołyńska 35, 80-637 Poznań

W celu badania wpływu czynników na transkrypcję genów tRNA i 5S RNA przez polimerazę III z zarodków pszennych opracowano system
transkrypcji tych genów in vitro. System ten umożliwia analizę wpływu poszczególnych faktorów transkrypcyjnych na syntezę RNA oraz badanie
oddziaływania na przebieg transkrypcji innych czynników.

Materiały i metody: Źródłem wszystkich składników białkowych (polimeraza III, frakcja S-100) były zarodki pszenne. Geny 5S RNA, tRNA
otrzymano od mgr P. Nucą (kat. Biochem. i Biotechn. AR) i prof, dr hab. J. Barciszewskiego (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). Frakcję S-100
oczyszczano za pomocą chromatografii na DEAE-celulozie.

Wyniki: Pszeniczny system transkrypcyjny rekonstruowano wykorzystując plazmidowy DNA z insertami genomu łubinowego zawierającymi
geny 5S RNA (pAR4, p8, p27, p29). Transkrypcja in vitro w/w genów z udziałem oczyszczonej polimerazy III wykazała obecność wielu transkryptów
o różnej długości. Źródłem faktorów transkrypcyjnych w opisanych doświadczeniach była tzw. frakcja białek S-100 z zarodków pszennych. Wykazano,
że białka tej frakcji tworzą kompleksy z 5S DNA wyłącznie w określonym przedziale stężeń, wyrażającym się stosunkiem białko-DNA 1/500 (w \ig).
Test opóźnienia migracji wykazał, że kompleksy białko-DNA formują się kiedy do mieszaniny inkubacyjnej dodawano od 200 do 300 ng S-100 oraz
0,5 ng 5S DNA na próbę. Dodanie białek frakcji S-100 miało znaczący wpływ na jakość i ilość syntetyzowanych transkryptów. Prowadząc transkrypcję
plazmidów p27 oraz pAR4 przez polimerazę III RNA w obecności komórkowego wyciągu z zarodków pszennych (S-100) obserwowano redukcję
ilości transkryptów do dwóch prążków z których jeden odpowiada wielkością 5S RNA Wyciąg komórkowy S-100 poddano chromatografii na DEAE
- celulozie. (DE-52). Frakcje białkowe wymywane z kolumny 0,25 M. siarczanem amonu wykazują własności czynników transkrypcyjnych. Frakcja ta
stymuluje syntezę RNA o wielkości odpowiadającej 5S RNA

Wnioski: Przytoczone wyniki wskazują, że czynniki transkrypcyjne obecne w wyciągu bezkomórkowym S -100 są niezbędne do prawidłowej
transkrypcji genów 5S RNA.

Zrekonstruowany roślinny system transkrypcyjny funkcjonujący in vitro składał się z oczyszczonej polimerazy III RNA z zarodków pszenicy
oraz z bezkomórkowego wyciągu z zarodków pszenicy oczyszczonego na DEAE celulozie (S -100). Układ transkrybował zarówno geny jak i pseudogeny
5S RNA z łubinu żółtego i wąskolistnego.
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N-138
WPŁYW KINAZ BIAŁKOWYCH NA AKTYWNOŚĆ TRANSKRYPCYJNĄ POLIMERAZY III Z ZARODKÓW PSZENICY

Paweł Glanc, Mariola Galbas, Piotr Duilin, Witold Walerych
Katedra Biochemii i Biotechnologii. Akademia Rolnicza. Ul. Wołyńska 35. 60-635 Poznań

Wstęp:. Aktywacja transkrypcyjna danego genu jest często wypadkową działania czynników pozytywnych i negalywnych zaangażowanych
w jego regulację. Ważnym szlakiem wewnątrzkomórkowego przekazywania różnych bodźców są kaskady sekwencyjnie aktywowanych kinaz białko-
wych. Fosforylacja czynników transkrypcyjnych jest podstawowym mechanizmem prowadzącym do integracji informacji przekazywanych w komór-
ce i regulującym ekspresję genów. Celem pracy było wyodrębnienie chromatynowej kinazy białkowej wpływającej pozytywnie na proces transkrypcji
in vitro. Aby osiągnąć zamierzony cel, należało z puli białek chromatynowych wyizolować frakcję białek zawierających białka fosforylujące i jednocze-
śnie aktywujące transkrypcję.

Metody: Analiza produktów transkrypcji na żelu poliakryloamidowym, oraz test opóźnienia migracji elektroforetycznej pozwoliły określić
wpływ fosforylacji na tworzenie kompleksu transkrypcyjnego oraz na jakość i ilość produktów transkrypcji

Wyniki: Zrekonstruowany roślinny system transkrypcyjny funkcjonujący in vitro składał się z oczyszczonej polimerazy III RNA z zarodków
pszenicy oraz z bezkomórkowego wyciągu z zarodków pszenicy oczyszczonego na DEAE celulozie (S -100). Układ transkrybował zarówno geny jak
i pseudogeny 5S RNA z łubinu żółtego i wąskolistnego. Kinazy białkowe izolowano z zarodków pszennych z frakcji białek nazwanych „białkami
chromatynowymi". Białka chromatynowe rozdzielano wstępnie na kolumnie wypełnionej Red-Sepharose i chromatografowano na kolumnie Mono Q
w systemie FPLC ). Jedna z testowanych frakcji (F19) posiadała zdolność do stymulacji aktywności polimerazy III oraz wykazywała obecność kinazy
białkowej. W roślinnym układzie transkrypcyjnym in vitro dodanie białek z tej frakcji powoduje wzrost ilości transkryptu o wielkości 5S RNA. Spraw-
dzono wpływ białek frakcji F19 na formowanie kompleksu preinicjacyjnego (ryc. 24). Stwierdzono, że dodanie oczyszczonej przez nas chromatyno-
wej kinazy białkowej do białek S -100 powoduje utworzenie dodatkowego, cięższego kompleksu białko DNA.

Wnioski: Wydajna transkrypcja genów klasy III przez polimerazę RNA III wymaga obecności dodatkowego czynnika transkrypcyjnego
ulegającego fosforylacji i wpływającego na zarówno na trwałość jak i sprawność kompleksu transkrypcyjnego

N-139
BADANIE CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA POLIMORFIZMU 4G/5G REGIONU PR0M0T0R0WEG0 INHIBITORA TYPU l
AKTYWATORA PLAZMINOGENU (PAI-1) U DZIECI ZE ŚWIEŻO WYKRYTĄ CUKRZYCĄ I ICH RODZIN.

Adam Prośniak1. Małgorzata Zawodniak-Szałapska4, Janusz Szemraj1, Cezary Watała3, Janusz Greger2, Tadeusz Pietrucha1

Pracownia Biotechnologii Medycznej1, Zakład Biochemii2, Samodzielna Pracownia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi3, Akademia Medyczna w Łodzi,
Instytut Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi

Pacjenci z cukrzycą insulino-niezależną i insulino-zależną charakteryzują się podwyższoną aktywnością i poziomem osoczowego inhibitora
typu pierwszego aktywatora plazminogenu (PAI-1). PAI-1 jest jednym z głównych czynników regulujących proces fibrynolizy. Zmniejszona aktywność
fibrynolityczna spowodowana podwyższonym poziomem inhibitora może być jedną z ważniejszych przyczyn częstych powikłań sercowo-naczyniowych
obserwowanych w tej grupie chorych.

Opisany przez Dawsona i wsp. polimorfizm regionu promotorowego genu PAI-1, charakteryzujący się insercją (5G)/delecją (4G) zasady G w
pozycji - 675 od miejsca startu transkrypcji, prawdopodobnie ma pośredni wpływ na tempo jego ekspresji, a tym samym na poziom tego białka w
osoczu. Badania przeprowadzone wśród młodych pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego wykazały znacznie wyższą częstotliwość
występowania allelu 4G w tej grupie chorych. U osób będących nosicielami alleli 4G stwierdzono znacznie wyższy poziom PAI-1 w stosunku do tych,
u których występowała sekwencja 5G/5G.

Celem przeprowadzonych badań było określenie częstości występowania polimorfizmu 4G/5G u dzieci ze świeżo nabytą cukrzycą insulino
niezależną i ich najbliższych krewnych.

Polimorfizm ten wykrywano techniką polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Startery reakcji PCR zostały tak dobrane, że proces amplifikacji
DNA następował w zależności od tego, czy występował allel 4G, czy 5G. Jeśli badany pacjent posiadał genotyp będący homozygotą 4G, to reakcja
PCR zachodziła wyłącznie w probówce zawierającej starter dla 4G, nie zachodziła w probówce zawierającej starter dla sekwencji 5G. Analogicznie
działo się w przypadku homozygoty 5G. Jeśli badany pacjent był heterozygotą, wówczas reakcja amplifikacji zachodziła w obu probówkach.

Stwierdzono, że w grupie chorych ze świeżo nabytą cukrzycą 80% badanych osób jest heterozygotami 4G/5G, natomiast 20% homozygotami
4G/4G. Nie stwierdzono natomiast występowania homozygot 5G/5G. Natomiast wśród najbliższych krewnych (dziadkowie, rodzice i rodzeństwo)
76% przebadanych osób było heterozygotami 4G/5G, 2 1 % homozygotami 4G/4G i 3% homozygotami 5G/5G.

Zaskakująco wysoka częstotliwość występowania heterozygot 4G/5G i homozygot 4G/4G świadczyłaby o swoistej genetycznej preferencji
wśród pacjentów ze świeżo wykrytą cukrzycą insulino-niezależną i ich najbliższych krewnych zestawu aileli sprzyjających podwyższonemu poziomowi
PAI-1. Uzyskane wyniki wymagają jednak potwierdzenia poprzez przebadanie znacznie większej populacji (dotychczas przebadano ok. 60 osób).
Oznaczenie osoczowego poziomu PAI-1 u w/w pacjentów pozwoli również zweryfikować hipotezę, czy występowaniu alleli 4G towarzyszy podwyższony
poziom PAI-1, co mogłoby sugerować zwiększone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych.
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N-140
KLONOWANIE I EKSPRESJA STAFYLOKINAZY AKTYWATORA PLAZMINOGENU -AKTYWATORA PLAZMINOGENU
POCHODZENIA BAKTERYJNEGO.

Tomasz Wojciechowski. Tadeusz Pietrucha, Janusz Szemraj
Pracownia Biotechnologii Medycznej Zakładu Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi

Stafylokinaza jest białkiem wytwarzanym przez niektóre szczepy Staphylococcus aureus, a także S. epidermidis, S. lentus, S.sciuri, S.
lugdunesis, S. xylosus, S. hominis. Zbudowana jest z 136 aminokwasów tworzących jeden łańcuch polipeptydowy, nie zawierający mostków
disiarczkowych. Stafylokinaza, podobnie jak streptokinaza, nie jest enzymem, w przeciwieństwie do urokinazy czy tkankowego aktywatora plazminogenu.
Od ponad czterdziestu lat znane są jej własności fibrynolityczne. Tworzy ona kompleksy w stosunku 1:1 z plazminą i/lub plazminogenem, które
aktywują następne cząsteczki plazminogenu. Zainteresowanie tym preparatem jako potencjalnym lekiem trombolitycznym nastąpiło stosunkowo
niedawno. Odkryto, że aktywność fibrynolityczna kompleksu stafylokinaza/plazmina(plazminogen) w osoczu jest blokowana przez a2-antyplazminę.
Alfa2-antyplazmina nie blokuje natomiast aktywności kompleksu w obrębie zakrzepu. Cecha ta daje z klinicznego punktu widzenia znaczną przewagę
stafylokinazie, w stosunku do szeroko stosowanej obecnie streptokinazy, w zwalczaniu chorób układu krążenia o podłożu zakrzepowym. Preparat ten
jest bardziej efektywny i znacznie obniża ryzyko pojawienia się niepożądanych skutków ubocznych wynikających z aktywacji plazminogenu do plazminy
poza obrębem zakrzepu (tzn. w krążeniu).

Celem pracy było skonstruowanie wydajnego systemu ekspresyjnego pozwalającego uzyskać rekombinowaną stafylokinazę.
Gen dla stafylokinazy (STA) uzyskano metodą PCR-u z genomowego DNA bakterii S. aureus. Początkowo, jako wektor ekspresyjny

wykorzystano plazmid pT7-7, gdzie gen STA umieszczono pod kontrolą promotora RI\IA polimerazy faga T7. Ekspresję genu uzyskano w bakteriach
E. Coli BL21 (DE3). Jednakże wydajność ekspresji rekombinowanego białka była wysoce niezadowalająca. Gen kodujący stafylokinazę sklonowano
więc w plazmidzie ekspresyjnym pTrxFus (ThioFusion Expression System, Invitrogen).
Uzyskana tą drogą rekombinowaną stafylokinaza występuje w postaci białka fuzyjnego w kompleksie z tioredoksyną. Rekombinowane białko odkładane
jest w cytoplaźmie komórek bakteryjnych w postaci ciałek inkluzyjnych. Po wyizolowaniu ciałek inkluzyjnych, do dalszego oczyszczania preparatu
wykorzystuje się złoże ThioBond™ charakteryzujące się wysokim powinowactwem do tioredoksyny. Następnie białko fuzyjne poddaje się trawieniu
enterokinazą (pomiędzy tioredoksyną a stafylokinaza zostało umieszczone miejsce cięcia dla eterokinazy). Rekombinowaną stafylokinazę ostatecznie
oczyszcza się poprzez jednostopniową chromatografię powinowactwa na złożu CNBr-Sepharose - Plazminogen.
Przeprowadzone testy z zastosowaniem m.in. substratu chromogennego S-2251 wykazały jej wysoką efektywność w aktywowaniu plazminogenu do
plazminy w warunkach in vitro.

N-141
ROLA POLIMORFIZMU REGIONU PR0M0T0R0WEG0 INHIBITORA TYPU PIERWSZEGO AKTYWATORA
PLAZMINOGENU (PA1-1) I ŁAŃCUCHA BETA FIBRYNOGENU JAKO POTENCJALNEGO CZYNNIKA
PROGNOSTYCZNEGO NIEKTÓRYCH CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Szemraj Janusz
Pracownia Biotechnologii Medycznej Zakładu Biochemii, Akademia Medyczna w Łodzi

W przypadku chorób układu krążenia takich jak zawał mięśnia sercowego i choroba niedokrwienna serca, do klasycznych czynników ryzyka
(hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) doszły nowe, wskazujące na zaburzenie mechanizmu hemostazy. Są to m. in. wysoki poziom
fibrynogenu oraz inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-1). Nadmiar fibrynogenu sprzyja tendencji nasilania się zmian zakrzepowych
wewnątrz łożyska naczyniowego, a z kolei zahamowanie procesu fibrynolizy poprzez PAI-1 tendencję tę utrwala. Nadmierna podaż lub niedobór tych
kluczowych białek biorących udział w procesie hemostazy zależy od regulacji ekspresji kodujących je genów.

Mechanizm regulacji ekspresji genów zależy m.in. od powinowactwa polimerazy i towarzyszących jej białek (tzw. czynników transkrypcyjnych)
do promotora, łatwości przechodzenia w stan kompleksu i szybkości opuszczania promotora. Zmienność genetyczna występująca w tym obszarze
będzie więc miała bezpośredni wpływ na efektywność ekspresji.

Łańcuchy a, p i y wchodzące w skład cząsteczki fibrynogenu kodowane są przez geny tworzące klaster o długości ok. 50 k p.z. znajdujący
się na długim ramieniu chromosomu 4. Biosynteza cząsteczki fibrynogenu jest więc uwarunkowana równoczesną ekspresją genów kodujących
poszczególne łańcuchy. Szybkość tego procesu zależy od koordynacji i tempa biosyntezy tych łańcuchów. Najwolniej syntetyzowany jest łańcuch p.
Od tempa biosyntezy łańcucha p zależy więc ilość fibrynogenu wytwarzana przez wątrobę.

Z klinicznego punktu widzenia na uwagę zasługuje polimorfizm G/A w pozycji -455 i C/T w pozycji -148. Allele zawierające A455 ulegają
znacznie wyższej ekspresji niż homozygoty zawierające genotyp G/G. Ważną rolę odgrywa czynnik środowiskowy, np. taki jak palenie papierosów.
Osobnicy palący papierosy i posiadający allele A"55 charakteryzują się najwyższym poziomem fibrynogenu. U nie palących jest on wyższy o ok. 8.2%,
a u byłych palaczy o 9.0%. Efekt ten zależny jest również od wieku. Mężczyźni poniżej 45 roku życia posiadają podwyższony poziom fibrynogenu o
11.6%, a starsi powyżej 65 r.ż. - 4.5% w stosunku do osobników posiadających allele G/G. Podwyższona ekspresja fibrynogenu w przypadku
genotypu A/A jest na tyle duża, by można było traktować ją jako podwyższony czynnik ryzyka zakrzepicy.

Mechanizm regulacji ekspresji genu PAI-1 nie jest jeszcze całkowicie poznany. Wykryty niedawno polimorfizm w pozycji -675 ori miejsca
startu transkrypcji, polegający na występowaniu lub niedoborze 5 zasady guanzynowej (stąd określa się go często jako 4G/5G, wydaje się mieć
wpływ na poziom PAI-1 w osoczu. Osobniki homozygotyczne posiadające allele 4G charakteryzują się wyższym stężeniem PAI-1 w osoczu. Obecność
alleli 5G nie sprzyja podwyższonej ekspresji genu tego białka.

Badanie genetycznych uwarunkowań chorób układu krążenia jednakże dopiero się rozwija. Jest to jednak rozwój niezwykle dynamiczny i
bardzo obiecujący jeśli chodzi o postęp tak w dziedzinie diagnostyki jak i terapii. Jedną z głównych praktycznych korzyści jakie mogą odnieść
pacjenci z prowadzonych badań, wydaje się być możliwość wyodrębnienia genetycznych czynników prognostycznych, które pozwoliłyby precyzyjniej
oszacować ryzyko pojawienia się choroby układu krążenia.
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N-142
WPŁYW NATLENIENIA NA PROCES BIODEGARDACJI WĘGLOWODORÓW OLEJU NAPĘDOWEGO

Edward Galas, Ewa Kwapisz, Jacek Polak, Małgorzata Wasiak, Andrzej Jakubowski
Instytut Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej

Liczne skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi skłaniają do prowadzenia wnikliwych badań nad optymalizacją warunków
prowadzenia procesu degradacji tych związków z udziałem drobnoustrojów. O ile wpływ takich parametrów jak temperatura, pH, forma i stężenie
pożywki azotowej, dodatek fosforanów na proces biodegradacji węglowodorów jest stosunkowo dokładnie opisany, o tyle problemy optymalizacji
napowietrzania w tym procesie nie są w pełni rozwiązane. Specyfika substratu jakim jest olej napędowy (mieszanina węglowodorów różnych grup,
niska ich rozpuszczalność w wodzie, niski poziom utlenienia substratu) czyni zagadnienia aeracji ważnym problemem zarówno z biochemicznego jak
i inżynieryjnego punktu widzenia. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas doświadczeń dla kilku szczepów bakterii efektywnie degradujących
węglowodory oleju napędowego poziom natlenienia podłoża płynnego determinuje w dużym stopniu zarówno wzrost jak i szybkość zużywania
węglowodorów. W ścisłej korelacji z poziomem natlenienia pozostaje aktywność oddechowa komórek i poziom aktywności systemu dehydrogenaz.
W przypadku dwóch szczepów poziom natlenienia wywiera również silny wpływ na syntezę biosurfaktantów. Wyniki analizy chromatograficznej
wskazują, że prowadzenie procesu w warunkach dalekich od optimum natlenienia prowadzi do gromadzenia licznych produktów ubocznych metabolizmu.

N-143
KLONOWANIE I EKSPRESJA NOWEGO CZYNNIKA FiBRYNOLITYCZNEGO ZŁOŻONEGO Z STAFYLOKINAZY
ORAZ DOMENY K2 TKANKOWEGO AKTYWATORA PLAZMINOGENU.

Grażyna Janiszewska. Janusz Szemraj, Tadeusz Pietrucha
Pracownia Biotechnologii Medycznej Zakładu Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi

Dzięki rozwojowi technik biologii molekularnej istnieje duża możliwość ingerencji w strukturę białek, a tym samym modyfikacji ich właściwości
biochemicznych. Stąd też pojawiła się możliwość „poprawiania natury", polegająca na tym, by przekształcić naturalnie występujące aktywatory
plazminogenu w preparaty, które bardziej dostosowane byłyby do wymogów klinicznych. W odniesieniu do rekombinowanych aktywatorów
plazminogenu wykorzystywanych w leczeniu chorób układu krążenia o podłożu zakrzepowym wymaga się by charakteryzowały się one m.in.:
- specyficznością działania (aktywność ograniczona tylko do obszaru zakrzepu, a co za tym idzie, brak skutków ubocznych zwłaszcza w postaci
szczególnie groźnych krwawień śródczaszkowych)
- niskimi kosztami ich otrzymywania, co zapewniłoby dostępność preparatu dla szerokich rzesz pacjentów.

Celem niniejszej pracy było takie zmodyfikowanie technikami inżynierii genetycznej rekombinowanej cząsteczki stafylokinazy, by w znacznej
części spełniała ona w/w wymogi.

W tym celu dołączono do genu kodującego stafylokinazę sekwencję kondującą domenę K2, pochodzącą z tkankowego aktywatora
plazminogenu (t-PA). Domena K2 t-PA odpowiedzialna jest m.in. za wiązanie tego białka do włóknika, co nadaje mu stosunkowo wysoką selektywność
w aktywowaniu procesu fibrynolizy na powierzchni zakrzepu. Skonstruowany w ten sposób gen białka hybrydowego K2 t-PA-stafylokinaza, sklonowano
do plazmidu ekspresyjnego pTrxFus (ThioFusion Expression System, Invitrogen).

Uzyskane tą drogą rekombinowane białko hybrydowe występuje w postaci białka fuzyjnego w kompleksie z tioredoksyną. Kompleks ten
odkładany jest w cytoplaźmie komórek bakteryjnych w postaci ciałek inkluzyjnych. Po wyizolowaniu ciałek inkluzyjnych, do dalszego oczyszczania
preparatu wykorzystuje się złoże ThioBond™ charakteryzujące się wysokim powinowactwem do tioredoksyny. K2 t-PA-stafylokinazę uzyskuje się po
trawieniu enterokinazą (pomiędzy tioredoksyną a białkiem hybrydowym zostało umieszczone miejsce cięcia dla eterokinazy) i chromatografii na złożu
CNBr-Sepharose - Plazminogen.

Przeprowadzone testy z zastosowaniem m.in. substratu chromogennego S-2251 wykazały, że dołączenie domeny K2 t-PA do N-końca
rekombinowanej stafylokinazy nie obniża jej zdolności aktywacji plazminogenu do plazminy w warunkach in vitro. Jednakże dopiero dalsze badania
właściwości biochemicznych preparatu przeprowadzone w warunkach in vivo odpowiedzą na pytanie na ile skonstruowane w ten sposób białko
hybrydowe będzie skuteczniejszym niż dotychczas stosowane lekiem trombolitycznym.
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N-144
GLUKOKORTYKOIDOWA FUNKCJA NADNERCZY SZCZURÓW Z RÓŻNĄ DŁUGOTRWAŁOŚCIĄ. SNU WYWOŁANEGO
NARKOTYCZNĄ DOZĄ ETANOLU

Siergej Chumachenko, Jurij Tarasów, Paweł Pronko
Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

Zwierzęta eksperymentalne charakteryzują się od początku różną wrażliwością na narkotyczne działanie etanolu (EtOH) i dzielą się na
krótkośpiące (KS) i długośpiące (DS). W tym eksperymencie szczury podzielorjo na KS i DS wprowadzając im dootrzewnowo narkotyczną dozę EtOH
(3,5 g/kg masy) i mierząc trwanie czasu snu. Czas snu KS szczurów (n=13) był 41,5+7,9 min.; u DS (n=12) wynosił 196,0+7,2 min. Celem dalszej
pracy była ocena statusu hormonalnego tych (KS i DS) szczurów po dożołądkowym wprowadzeniu EtOH (3,5 g/kg masy dwukrotnie codzennie w
ciągu 14 dni), kontrolnym (odpowiednio KS i DS) zwierzętom zamiast alkoholu, w identyczny sposób podawano wodę. Dekapitacja szczurów
następowała po 18 godzinach od ostatniego wprowadzenia EtOH albo wody. Poziom kortykosteronu w plazmie krwi oznaczano metodą HPLC.

Stężenie kortykosteronu w osoczu krwi KS szczurów, po 14-dniowych dawkach EtOH, wzrastało do 193% w porównaniu z KS zwierzętami,
które otrzymywały wodę. U DS szczurów, w porównaniu z kontrolą, na odwrót, poziom kortykosteronu miał tendencję do obniżenia (70,6%). Zwraca
uwagę to, że koncentracja kortykosteronu u DS zwierząt, które otrzymywały wodę, była znamiennie statystycznie wyższa (P<0,01), niż u analogicznie
traktowanych KS szczurów. Natomiast po ww. dawkach EtOH poziom kortykosteronu w obu grupach (KS i DS), po 18 godzinach od ostatniego
wprowadzenia EtOH, statystycznie się nie różnił (P<0,2).

Otrzymane rezultaty świadczą o tym, że krótkośpiące i długośpiące zwieżęta od początku różnią się podstawowym poziomem
glukokortykosteroidów w osoczu krwi.

N-145
BADANIE STATUSU GLUKOKORTYKOIDOWEGO ZWIERZĄT PO CHRONICZNEJ INHALACJI PROPANOLEM

Jerzy Tarasów. Aleksandr Bankowski, Marina Jelczaninowa
Instytut Biochemii NAN Białorusi, Grodno

Alkohol propylowy[C3H8O] wydobywa się do atmosfery strefy pracowniczej przedsiębiorstw z materiałów syntetycznych, lakierów, farb,
reagentów, a nawet zawierają go w sobie napoje alkoholowe. Przeprowadziliśmy badanie statusu glukokortykoidowego w eksperymencie z inhalacją
intoksykacyjną oparami alkoholu propylowego w zawartościach realnie istniejących, a także i w podwyższonych, działających na człowieka i zwierzęta.
Chroniczna inhalacja propanolem szczurów przeprowadzana była nieprzerwanie w ciągu 120 dni, po czym zwierzęta odpoczywały 60 dni. Status
glukokortykosteroidowy oceniano poprzez pomiar stężenia 11 - oksykortykosteroidów w krwi i nadnerczach. Tu trzeba zaznaczyć, że propanol w
koncentracji do 20 mg/m3, który podawano do kamery hermetycznej w przeciągu 2-ch miesięcy, miał ochraniające właściwości w odniesienu do
nadnerczy. Co w końcu pozwoliło tym zwierzętom szybciej (w ciągu 30, a nie 60 dni) wyrównać upośledzoną funkcję nadnerczy i tym samym
znormalizować swój status hormonalny. Swoją koleją, dla pełnej kompensacji mechanizmów homeostatycznych organizmu, po przejściu zamkniętej
przestrzeni hermetycznej z jej wyżej wymienionymi wpływami, potrzebny jest czas readaptacji dłuższy niż 30 dni.
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N-146
AKTYWNOŚĆ KOLAGENOUTYCZNA I ŻELATYNOLITYCZNA TĘTNICY PĘPOWINOWEJ I GALARETY WHARTONA
W PRZEBIEGU EPH-GESTOZY

Zofia Galewska, Lech Romanowicz
Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Białymstoku

W fizjologicznych warunkach pH i temperatury natywny kolagen w tkankach jest trawiony przez swoiste enzymy - kolagenazy tkankowe i
żelatynazy. Kolagenazy tkankowe powodują rozpad tego białka na dwa wielkocząsteczkowe produkty, które ulegają denaturacji w temperaturze
organizmu i są trawione przez nieswoiste proteazy tkankowe do krótkich peptydów i wolnych aminokwasów.

Oceniano aktywność kolagenolityczną i żelatynolityczną w prawidłowych tętnicach pępowinowych i galarecie Whartona oraz w analogicz-
nym materiale pochodzącym z ciąż powikłanych EPH-gestozą.

Stwierdzono, iż enzymy, aktywowane trypsyną, zawarte w homogenacie tętnic pępowinowych kontrolnych inkubowanym z 2% roztworem
żelatyny, uwalniają największą ilość hydroksyproliny po 24 godzinach. Aktywność żelatynolityczną, wyrażona ilością hydroksyproliny uwalnianej
przez 1 ml homogenatu w ciągu 1 godziny, jest największa po 24 godzinach inkubacji. Enzymy tętnic pępowinowych kontrolnych wykazują najwięk-
szą aktywność żelatynolityczną w pH 7,5. Enzymy zawarte w galarecie Whartona pochodzącej z ciąż prawidłowych wykazują dwa maksima aktywno-
ści żelatynolitycznej: w pH 5,5 oraz 7,5. Metodą zymografii potwierdzono aktywność żelatynolityczną tętnic pępowinowych kontrolnych i gestozo-
wych, nieaktywowanych oraz aktywowanych APMA. Tętnice pępowinowe nieaktywowane APMA degradują żelatynę, gdyż prawdopodobnie są uak-
tywniane w trakcie elektroforezy.

Aktywność kolagenolityczną oceniano metodą elektroforezy na żelu poliakryloamidowym w obecności SDS po 24-godzinnej inkubacji
homogenatu tętnic pępowinowych, kontrolnych i gestozowych, z rekonstytuowanymi włóknami kolagenowymi. Nie stwierdzono istotnych różnic
aktywności kolagenolitycznej materiału gestozowego i kontrolnego.

Enzymy proteolityczne tętnic pępowinowych kontrolnych degradują albuminę ludzką zarówno w pH kwaśnym jak i obojętnym. W pH obojęt-
nym enzymy proteolityczne degradują substrat do wolnych aminokwasów, gdyż wykazano maksimum ilości uwalnianej tyrozyny w pH 7,0, natomiast
obniżenie ilości krótkich peptydów.

Powyższe wyniki pozwalają sądzić, iż tętnice pępowinowe kontrolne i gestozowe wykazują niewielką aktywność kolagenolityczną. Natomiast
aktywność żelatynolityczną wykazują zarówno tętnice pępowinowe kontrolne i gestozowe - maksimum w pH 7,5. Galareta Whartona wykazuje
aktywność żelatynolityczną w pH 5,5 oraz 7,5.

N-147
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW ŁĄCZNOTKANKOWYCH W GUZACH JAJNIKA

Małgorzata Wolańska1, Krzysztof Sobolewski1, Marek Drożdżewicz2

Zakład Biochemii Akademii Medycznej w Białymstoku1, Szpital MSWiA w Białymstoku2

Składniki łącznotkankowe utrzymują strukturę substancji międzykomórkowej tkanki łącznej. Niektóre z nich, np. glikozoaminoglikany wywierają
wpływ na różnicowanie się komórek, regulują ich funkcje, a także mają wpływ na rozwój tkanki nowotworowej.

Celem pracy była charakterystyka składników łącznotkankowych nowotworów nabłonkowych jajnika.
Oceniono zawartość i zróżnicowanie molekularne kolagenu poprzez pomiar zawartości hydroksyproliny. Glikozoaminoglikany izolowano

poprzez proteolizę rdzeni białkowych proteoglikanów i frakcjonowano na poszczególne typy metodami chromatograficznymi i elektroforetycznymi.
Stwierdzono, że nowotwory nabłonkowe jajnika zawierają prawie dwukrotnie więcej kolagenu w porównaniu z tkanką prawidłową. Metodą

ograniczonej proteolizy pepsyną wykazano obecność trzech podstawowych typów kolagenu - typu I, III, V. Całkowita zawartość glikozoaminoglikanów
w nowotworach jest znacznie mniejsza w porównaniu z tkanką kontrolną. Metodą rozdziału chromatograficznego na kolumnie z celulozą CF 11
wykazano obecność podstawowych typów glikozoaminoglikanów w obu badanych grupach. W największej ilości występuje siarczan dermatanu.
Stwierdzono w tkance nowotworowej zmiany względnej zawartości niektórych typów glikozoaminoglikanów (siarczanu keratanu, siarczanów
chondroityny i siarczanu dermatanu). Metodą rozdziału elektroforetycznego na octanie celulozy dokonano rozdziału glikozoaminoglikanów pochodzących
z materiału nowotworowego. Analiza rozdziałów przy pomocy densytometru wykazała trzy frakcje. Frakcja I zawiera siarczany chondroityny oraz
siarczan keratanu, frakcja II - kwas hialuronowy, frakcja II! - siarczan heparanu i dermatanu oraz heparynę.

Powyższe wstępne wyniki pozwalają sądzić, iż elementy łącznotkankowe w guzach nabłonkowych jajnika znacznie różnią się pod względem
ilościowym, jak i jakościowym w porównaniu z elementami pozakomórkowymi jajników prawidłowych.
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N-148
AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ENZYMÓW DEGRADUJĄCYCH GLIKOZOAMINOGLIKANY NACZYŃ PĘPOWINOWYCH
I GALARETY WHARTONA

Lech Romanowicz
Zakład Biochemii, Akademia Medyczna w Białymstoku

Celem badań jest wyjaśnienie mechanizmów powodujących przebudowę tkanki łącznej pępowin.
Materiałem do badań były skrawki tętnic pępowinowych, żył oraz galarety Whartona pochodzących z ciąż prawidłowych. Skrawki były

homogenizowane w 0,15 M KCI z dodatkiem 0,2% Tritonu X100. Po odwirowaniu pobierano do oznaczeń supernatant.
Aktywności enzymów degradujących glikozoaminoglikany oznaczano stosując odpowiednie specyficzne substraty oraz warunki optymalne

dla ich działania. Zawartość białka w supernatancie oznaczono metodą Bradforda.
N-acetyloheksozoaminidaza odłącza N-acetyloglukozoaminę bądź N-acetylogalaktozoaminę od końca nieredukującego oligosacharydów,

między innymi glikozoaminoglikanów: kwasu hialuronowego, siarczanów chyndroityny, siarczanu dermatanu i siarczanu keratanu. Stwierdzono
wyższą aktywność właściwą tego enzymu w tętnicach oraz żyłach pępowinowych, w porównaniu do galarety Whartona. Rolą p-galaktozydazy jest
odcinanie galaktozy od końca nieredukującego oligosacharydów, w tym produktów degradacji siarczanu keratanu. Jej najwyższą aktywność właści-
wą wykazano w żyłach pępowinowych. Enzymem uwalniającym kwas glukuronowy z łańcuchów siarczanów chyndroityny, kwasu hialuronowego, a
także siarczanu heparanu, heparyny i siarczanu dermatanu jest p-glukuronidaza. Wykazuje ona wyższą aktywność właściwą w tętnicach i żyłach
pępowinowych niż w galarecie Whartona. A-iduronidaza jest enzymem odrywającym kwas iduronowy przede wszystkim od łańcuchów siarczanu
dermatanu, jak również siarczanu heparanu i heparyny. Jej aktywność w ścianach tętnic oraz galarecie Whartona jest wyższa niż w żyłach pępowino-
wych.

Wszystkie wymienione wyżej enzymy są egzoglikozydazami wymagającymi wcześniejszego oderwania reszt siarczanowych od odłączanych
pochodnych monosacharydowych. Funkcję tę spełniają między innymi arylosulfataza B i sulfataza 6-siarczanu chondroityny (C-6-S-sulfataza).
Pierwszy z tych enzymów odrywa reszty siarczanowe związane w pozycji 4 N-acetylogalaktozoaminy w krótkołańcuchowych produktach degradacji
4-siarczanu chondroityny. W ścianach tętnic i galarecie Whartona stwierdzono niższą aktywność tego enzymu w stosunku do żył pępowinowych.
Funkcją C-6-S-sulfatazy jest odrywanie reszt siarczanowych związanych w pozycji 6 N-acetylogalaktozoaminy krótkołańcuchowych produktów de-
gradacji 6-siarczanu chondroityny. Wykazano najwyższą aktywność właściwą tego enzymu w galarecie Whartona, w porównaniu do ścian naczyń
pępowinowych.

Uwzględniając przedstawione wyniki należy stwierdzić znaczne różnice metabolizmu glikozoaminoglikanów pomiędzy poszczególnymi skład-
nikami sznura pępowinowego noworodków pochodzących z ciąż prawidłowych. Jednakże trzeba podkreślić, iż substratami dla nich są tetrasachary-
dy, czyli produkty degradacji łańcuchów glikozoaminoglikanowych przez endoglikozydazy, których aktywności nie są znane. Tudzież uwolnione reszty
siarczanowe hamują aktywność tych sulfataz.
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STUDIA PODYPLOMOWE BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Magdalena Wojtysiak-Staniaszczyk
Katedra Genetyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16

Olbrzymi postęp w naukach biologicznych, a szczególnie w biologii molekularnej, jaki obserwujemy w ostatnich latach zmusza wszystkich
specjalistów z tej dziedziny do ciągłego uaktualniania i pogłębiania swojej wiedzy.

Wychodząc naprzciw przede wszystkim nauczycielom biologii szkół średnich, jak również pracownikom innych placówek związanych
z dziedzinami biologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego organizuje jednosemestralne Studia Podyplomowe
z zakresu biochemii i biologii molekularnej. Program obejmuje sto dwadzieścia godzin wykładów i demonstracji, prowadzonych przez samodzielnych
pracowników naukowych.

Wykłady poświęcone będą aktualnym zagadnieniom i poglądom dotyczącym :
- przekazywania informacji genetycznej
- manipulacji genowych
- molekularnych podstaw chorób nowotworowych i cywilizacyjnych
- mechanizmów uszkodzeń, starzenia się i śmierci komórki
- badań genetycznych i nowych technologii w uprawie roślin i hodowli zwierząt

Wykładom towarzyszyć będą pokazy nowoczesnych metod badawczych stosowanych obecnie w biologii molekularnej, mających zastosowanie
w przemyśle oraz diagnostyce medycznej i laboratoryjnej. Nie przewiduje się ćwiczeń indywidualnych z uwagi na duże koszty specjalistycznej
aparatury i odczynników.

Rozpoczęcie pierwszego kursu przewidziano w październiku 1998 roku. W przypadku udanego przedsięwzięcia kolejne kursy będą
organizowane co pół roku.
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TSA
system wzmacniający sygnały
w badaniach immunohisto-
chemicznych, hybrydyzacji in
situ oraz mikroskopii
elektronowej we wszystkich
typach skrawków tkankowycł
komórkach, chromosomach i
badaniach ELISA.
Współpracuje z technikami
barwienia wykorzystującymi
PAP, APAP, ABC. Sygnał po
zastosowaniu TSA jest od 100
do 1000 razy silniejszy.
Wzmocnienie może być
obserwowane za pomocą
fluorescencji i technik
chromogennych.

Dl

^ TIDES
Znakowane nukleotydy 32P, 33p

Ś, łatwe w użyciu.
Przesyłane w pojemnikach
Nensure™ bez suchego lodu
z możliwością przechowywar
W 4°C. Dobrze widoczne,
zabarwione obojętnym
barwnikiem. Easy Tides
zachowują się identycznie jal
nukleotydy tradycyjne.

RENAISSANCE
Nieizotopowe zestawy
" ^° detekcji białek (techniką
Western blot)
- do znakowania kwasów
nukleinowych (random prime
oligo 3'end Labeling)

PREPARATY ZNAKOWANIE
3 H, 1 4 C, 3 2 P, 3 3 P, 3 5 S,

E o U o R o O o P o E •; S..o

Poleca:
- syntezę sond molekularnych i primerów do polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR)
•zestawy do oznaczania cytokin i interleukin oparte na fragmentach F(aby przeciwciał

mono- i poliklonalnych (szczególnie przydatnych do oznaczania w żywych komórkach)
- zestawy do ilościowej oceny cytokin i wirusów (CMV, EBV) metodą PCR.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Izotopów

Twój partner POLATOM
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, 05-400 Otwock-Świerk

tel. 0/22 779 28 87, 0/601 384 602 fax: , 0/22 779 73 81, tlx: 812202 obri pl
Konsultant naukowy: dr hab. Marek Mirowskl, tel. 0/42 678 55 24


