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Aprotinin - a proteinase inhibitor, is a polipepĘde

isolated only from bovine lungs, pancreas or parotid
studying protein/protein interactions and protein con
valuable drug for the treatment of various diseases, e.g.
shock and acute pancreatitis. The purpose of these stu
in bovine lungs during frozen {-12 and -28oC for 14
latten, half of the raw material was pre-stored in -28
determine aprotinin activiĘ which was then measure
found that neither frozen nor chilling storage reduce t
was ałso observed as a result of the freezing proce§§,
samp|es.
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Aprotynina - inhibitor proteazjest polipeptydem o
masie cząsteczkowej 6512 Da składającym się z 58
aminokwasow (1, 8). Wykazuje zdolność inhibitowa-
nia pr oteaz serynowych, tj . trypsyny, chymotrypsyny,
plaznriny i kallikreiny. Stąd tez stosowarra jest W ru-
tynowych badaniach biochemiczynch i biornedycz-
nych, m.in. w pracaoh nad zahamowanietn proteoli-
ty cznej degradacj i białek, polipeptydów, enzyrnów,
proenzymów itp. Znalazłatakże zastosowanie w lęcz-
nictwie. Podawanie jej zalecatle jest w stanach zapal-
nych trzustki, rł, zespole wstrząsowym, przy Llporczy-
!\ych krwotokach. Stanowi czynny składnik trasylolu,
trascolanu, zymofrenu i iniprolu, Obecność aprotyrri-
ny stwierdzono w wielu narządach bydła: w \^,ęzłach
chłonnych, trzustce, płucach, śliniankach, śledzionie,
wątrobie, tarczy cy,nerkach i pęcherz.ykach nasiennych
(2, 8). Dla celów komercyjnych izolowana jest j"dy-
nie zpŁac, trzustki i ślirrianek (8).

W dostępnym piśmiennictwie brak jest infornracji
na temat zmian ilościowych aprotyniny rv narządach,
będących surowcem do produkcji tego inhibitora.
Trwałość płuc bydlęcych, zawieraj ących największą
ilość aprotyniny spośród wymienionych narządów,
może być przedłużona przez ich przecholvywanie w
warunkach chło dniczy ch b ądź zamr ażalniczy ch.

Celem badań było okreśIenie zmlan aktywności
aprotyniny w chłodzonych i mrożonych płucach by-
dlęcych.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na płucach bydlęcych pocho-
dzących od krów rasy czarno-białej otrzymanych zzakła-
dów mięsnych bezpośrednio po uboju. Z każdego pŁuca
usuwano klew i główny pień oskrzelowy, a następnie przy-
gotowano ok. 300 g porcje tkanki.

Tkankę phrcnąprzechowywano w dwojaki sposób:
a)w ,zamrażarkach bez wymuszonego owiewu o tempe-

raturach -l2 i -2B"C (+2'C). Tkankę pakowano w worecz-
ki polietylenowe i przechowywano przez 14 miesięcy. Ozna-
czenia aktyrvności aprotyniny wykonywano na surowcu
świezyrn, a następnie w odstępach 3,5-4 miesięcznych pod-
czas składowania płuc w stanie zamrożonym,

b) w chłodni, w temperaturze 4"C (+2"C) w ciągu 17
dni. W tyrn wariancie określono równiez wpĘrv wcze śniej-
sze1o zamrażania na zrniany w czasie składowania chłod-
niczego. Dlatego też surowiec podzielono dodatkowo na 2
części, zktorychjedną bezpośrednio po dostarczeniu do
laboratorium umieszczono w chłodni bez opakowania, na-
torniast drugą zamrożono do temperatury -28'C i pozosta-
wiono w niej przez 1miesiąc. Po Ęm czasie usunięto opa-
kowanie z surowca zamrożonego,rozmrożono go w chłod-



ni i pozostawiono w niej do dalszego składowanta w wa-
runkach wyżej wymienionych. W obu przypadkach pomiaru
aktyłvności aprotyniny dokonano bezpośredni o przed roz-
poczęciem składowania, a następnie co 3-4 dni w czasie
jego tr-wania.

Dla uniklięcia znacznej zmienności w zawańości apro-
tyniny u poszczególnych sztuk bydła, w obrębie każdego z
2 w ari antów ( składowani e zamr ażalnic ze i chło dni cze) pr ze -

znaczono 1 całe płuco o masie ok. 4 kg.
Akty,wno ść aprotyniny mierzono metodą foto metry c zną

przy długości fali 405 nm, w której stopień inhibicji tryp-
syny przez aprotyninę jest określany z zastosowaniem w
charakterzę substratu N"-benzoylarginine-p-nitroanilide
(BAPA), Miarą akt},wności aprotyniny jest jednostka in-
aktlłvacji kallikreiny (KlU) definiowana jako taka ilość
aprotyniny, która zmniej sza o 50oń akty,wność dwu jedno-
stek kallikreiny (3, Ą). Szczegóły metody zostały opisane
wcześniej (5).

Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono z zasto-
sowaniem dwuczynnikowej analizy wariancji (program sta-

tystyczny Excel 5.0),

Wyniki iomówienie
W tab, 1 przedstawiono zmiany aktywności aproty-

niny w płucach, które przechowyr,vano w watunkach
zamrażalnjczy ch przez okres 1 4 miesięcy. Niezależ-
nie od zastosowanej temperatury po zamrozeniu ob-
serwowano podwyższenie aktywności aproĘniny, przy
czym w temperaturzę -28"C podwyzszona aktywność
utrzymywała się prawie w czasie całego okresu prze-
chowywania (od 1 do 14 miesiąca) i była średnio o
80ń wyższa ntż w temperaturze -7ż"C. Różnica spo-
wodowana temperaturą składowania była statystyc z-
nie istotna (p < 0,05, tab.2).

Materiał przeznaczony do przechowywania chłod-
niczego charakteryzował się wyjściowo (przed skła-
dowani em chło dni c zy m i zamr ażalni czym) ntższą o d
omawiane go wyzej aktywno ś c ią aprotyniny wyno s zą-
cą 895,38 KIU/g tkanki. Po miesięcznym składowa-
niu zamrażalniczym orazrozmrozeniu nastąplł jej przy-
rost do 1052,6I KIU/g tkanki i była to wielkość wyj-
ściowa dla tego materiału, ktory przeznaczono następ-
nie do przechowywania w warunkach chłodniczych
(tab. 3).

W obu wariantach surowca po pierwszych 4 dniach
przechowywania zanotowano zwiększenie aktywno-
ści badanego inhibitora , lecz w następnych j ego ilość
pozostawała na dość zbliżonym poziomie. Mrożenie
płuc przed ich składowaniem chłodniczym wpĘnęło
istotnie (p ś 0,01) nazawartość badanego inhibitora,
powodując zwiększenie ilości aprotyniny średnio o
ponad 9oń w próbach mrozonych i po rozmrozeniu
składowanych chłodniczo w okresie od 4 do 17 dni
(tab.4),

Otrzymane wyniki wskazują przede wszystkim na
brak utraty aktywności aprotyniny zarówno na skutek
dłu gotrwałe go prze chowywani a zamr ażalntc z e go j ak
i chłodniczego (6, 7). Zjawisko to mozna by przypisać
stwierdzon ej przez innych autorów niezwykłej j ej od-

Thb. 1. Aktywność aproĘniny (KIU/g tkanki) w płucach by-
dlęcych składowanych w warunka ch zamrażalniczych. (n : 3 ;

i+ s)

Gzas
(miesiąe e)

Temperatura sk,

-12

ladowania ("C)

-28

0

1

3,5

7,5

11

14

1174,62 t 60,68

1374,83 t 113,16

1095,22 t 28,00

1045,75 t 88,65

1092,37 ! 47,38

1128,18 t 15,51

1174,62 r 60,68

1204,42 t77,g5

1239,84 t 89,53

1128,73 r 70,54

1262,4g t 203,06

1376,65 t 47,82

Tab.2. WpĘ.rv temperatury i czasu składowania płuc bydlę-
cych w warunkach zamrażalniczych na akĘłvność aproĘniny

Tab.3. AkĘwność aproĘniny (KIU/g tkanki) w plucach by-
dlęcych przechowlrtanych w warunkach chłodniczych. (n = 3;

x+s)

Gzas (dni)
Płuca wstępnie

I

nle mrozone I mrozone

0

4

7

10

14

17

895,38 t 63,13

1135,73 t 39,63

1203,37 !72,59

1201,90 t 64,53

1173,45 ż 66,31

1143,21 ! 41,57

1052,61 t 181,40

1261,32 !204,11

1262,66 t 123,96

1307,50 ! 82,12

1297,65 t 81,65

1290,21t 59,53

Tab. 4. Wpływ wstępnego zamrażania i czasu składowania
płuc bydlęcych w chłodni na akĘwność aproĘniny

źródło zmienności
Stop n ie

sWobody
Średni
kwadrat

Fot Fo,o,,

Wstępne składowanie
za mraża ln icze

Gzas składowania

Skład. zamlaż, x czas

1

5

5

183 250,6

96 482,2

3261,9

17,64

9,28

0,31

7,39

3,58

3,58

źłódło zmiennOści
Stopnie

sWobOdy

Ś redni
kwadrat

F
00

Fo,ou

Temperalura
składowania

czas składowania

Temperatura x czas

1

5

5

5663,31

30 318,01

32 947,94

7,24

3,87

4,21

4,26

2,62

2,62



p orno ś ci na r ozldad proteo lityczny, który ni e wystąp ił
nawet w temperaturach dodatnich. Natomiast zwięk-
szona jego ilość po zamrożeniu i w pewnym stopniu
w czasie składowania zamrażalniczego jest prawdo-
podobnie spowodowana podwyższoną ekstraktywno-
ścią tkanki płucnej w wyniku uszkodzeń mechanicz-
nych podczas mrozenia.

Badania nad wyizolowaną aprotyniną wykazały
wysoką jej stabilnośó wyrażającą się zachowaniem
aktywności w szerokim zakresie pH (I-12,6), odpor-
nością na działante podwyższonej temperatury i nie-
których rozpuszazalników organicznych (6, 9). Otrzy-
mane wyniki własne pozwoliĘ stwierdzić taWę znacz-
ną jej odporność na działanie niskich temperatur i
wskazaĘ na możliwośc długoterminowego przecho-
wlłv ani a płuc w t emp erafu r ach zamr ażalnic zy ch or az
chłodniczychbęz utraty ich jakości jako surowca far-
maceutycznego.
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STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii

w lutym 2000 r.")

1) Wściekliznazwaerząt domowych - wystąpiła w 4 województwach, a mianowi-
cie: kujawsko-pomorskim (3-3), podkarpackim (3-4), podlaskim (1-1), warmiń-
sko-mazurskim (4-4), Wściekliznę stwierdzono u 4 psów,6 kotow i2szt. bydła.

2) Wściekliznazwaerząt dzikich - wystąpiła w 1 1 województwach: kujawsko-po-
morskim (B-13), lubelskim (7-15), łódzkim (2-2), małopolskim (2-3), mazowiec-
kim (1 0-17), podkarpackim (1 1-40), podlaskim (9-15), śląskim (1-1), świętokrzy-
skim (4-1 4), warmińsko-mazurskim (1 0-1 7), wielkopolskim (2-2), Zanotowano
ją u l22lisów,14 jenotow, 1 kuny i 1 wilka.

3) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1).

4) Choroba Mareka - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (1-1).

5) Otręt bydła - wystąpił w wojewodztwie lubelskim (1-1).

6) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w woje-
wództwie pomorskim (1 -1 ).

7) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 1 1 województwach: dolnośląskim (1-1), ku-
jawsko-pomorskim (4-4),lubuskim (6-9), łódzkim (3-4), małopolskim (4-5), ma-
zowieckim (4-4), podkarpackim (1-2), pomorskim (1-1), śląskim (1-1), święto-
krzyskim (4-5), wielkopolskim (4-1 1),

*)w nawiasach podano 1iczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


