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Summary

Glutathione-S-transferase (GST) inactivates toxic electrophilic compounds, binding them to reduced
glutathione. As has heen dernon,strated in the present papeĘ GST is a common e, nzyme in the porcine central
nervous system. Its activiĘ for the electrophilic substrate (1-chloro-2.4-dinitrobenzene) and the organic
peroxide (cumene peroxide) was determined in all regions of the brain cortex, in white matter, hippocampus,
brain stem and cerebe|lum. Two isoforms of a molecular mass of approxirnately 40 kD were identified in each
region of the brain. The isoforms showed different electrical charges, isoelectric points and substrate
alfinities. The main isoform contained about 90oń of the total activity: its pI was 7.2.The remaining 107o
of the activity were €xpressed by the isoform with pI 6.5. This isoform demonstrated twice the affinity for
reduced glutathione and for electrophilic substrate than the major isoform pI7.2. The presence of two isoforms
in all the studied regions of the brain indicates that glutathine-S-transferases play an important role in
protecting the central nervou§ system against toxic electrophiles.
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Mozgjest chroniony przed dztałanięm róznego ro-
dzajl związków chemicznych przęz specyficzną ba-
ri erę anatomiczną utwor zonąprzez komorki śródbłon-
ka naczyń wło s owatych, okre ś laną j ako b ariera krew-
-mozg(BBB ; blood-brain barrier). D-gą rownie i stot-
ną osłonę stanowi bariera biochemiczna utworzona
pT zęz układy enzy maty cznę katalizuj ąc e reak cj e bi o -
transformacji. Efektem większości z tych reakcji jest
inaktywacj a or az ułatw ie ni e wy dal enia me tab o lizow a-
nego związku z organizmu, Następuje to w wyniku
przyłączania grup chemicznych o charakterze hydro-
filowym, co zwiększa tozpiszczalnośc powstałego
produktu w wodzie. Procesom biotransformacji mogą
ulegać zarówno związki egzo- (toksyny, konserwanty,
kancerogeny, leki), jak i endogenne (bilirubina, hor-
mony, neuroprzekażnlki) (6,9, 15), Pomimo iż głów-
nym narządem odpowiedzialnym za procesy detoksy-
kacji jest wątroba, liczne badania wykazały obecność
enzymów biotransformacji równiez w innych narzą-
dach, w tym w mózgu (l0).

Transferaza glutationowa (GST, EC.2.5,1. 18) two-
rzy najw ażni ej szy system obronny zab ezpieczaj ący
or ganizmy Ąw e pr ze d dz i ałani em re aktywnyc h zw iąz-
ków elektrofilowych (7). Katalizuje reakcje sprzęga-
nia tych związkow zę zredukowanym glutationem.
Enzy m wykazuj e ni ską sp ecyfi czno ść sub stratową oraz
występuje w formie licznych izoenzymow, co umozli-
wia mu przekształcenle znacznej ilości związków che-
micznych,

Celem badań była charakterystyka transferaz gluta-
tionowych wyizolowanych z różnych części mózgu
świni.

Materiał imetody
Mozgi świń otrzymywano z rzeżni, bezpośrednio po

uboju zu,ierząt. Z nrózgu wypreparowywano korę płata
czołowego, ciemieniowego, potylicznego i skroniowego.
hipokarl-rp, pień rnózgu, mózdżek i istotę białą. Tkanki ho-
tnogenizowano w l0 nM buforze fbsforanowym pH 6.5.
zawieralącyn 0,25 M sacharozę, w stosunku l : 4. Holllo-
genat ekstrahowano w lodzie przez I5 tnit-lttt. a nastę1lllie
wirowallo przez 15 rninut przy 15 000 x g. Osad odrzuca-
no, a supematant wil owan o pT zez 60 rninut przy l 00 000 x g
uzyskując frakcję cytozolową, w ktorej oznaczano aktyw-
nośc i białko. Otrzymany cytozol poddawano chromato-
grafi i j onowymienn ej na DEAE-Sepfadeksie A-2 5.

Aktywnośc transferazy glutationowej oznaczano wg
Habig i wsp. (5). w modyfikacji Fujita i wsp. (4), stosLrjap
jako substrat elektrofilowy l-chloro-2,4-dinitroberrzen
(CDNB), Aktywnośc peroksydazową oznaczano wobec
rradtlenku kulnellu nletodą Wendel (l4), Aktywnośc spe-
cyficzną GST wyrazano w nikromolach powstałego pro-
duktu na mlligrall białka, na minutę. Białko ozllaczano wg
Bradford (3). PLrnkt tzoelektryczny (pI) oznaczano 1)17y
uzyciu aparatu Rotofbr Prep-Cell 49l finny BIORAD. Stałe
Michaelisa-Mentena (Krn) wyznaczno metodami graficz-
nyni wg Linerweavera-Burka, Ciężar cząsteczl<owy ozl:'a-
czano l-netodą sączenia mo]ekularnego na kalibrowanej
kolulnnie z żelerl Sephadex G- l00,



Wyniki i omówienie

Transferaza glutationowa jest obecna w mózgu
szlzl)TąmĄy i człowięka (1, 8, 13), atakże,jakwy-
kazano w obecnej pracy, w różnych częściach mózgu
świni. Aktywność transferazowa w różnych płatach
kory mózgowej jest podobna i wynosi około 0,2 pmoll
lmglmin. Jest ona około 50oń niższa niż w innych re-
jonach mózgu, takich jak: hipokamp, pień mózgu
imóżdżęk, ale prawie cźerokrotntev,ryższaniż w isto-
cie białej mózgu. Aktywność peroksydazowa jest niz-
sza w różnych częściach kory mózgu niz w pozosta-
Ęch rejonachmózgll, szczególnie niska jest ona w ko-
rze skroniowej (tab. I). Zr óżnicowana ekspresj a trans-
f er az g|utati onowych sprawi a, że p o szcze gó lne tkanki
posiadają inny zestaw izoenzymoq co prowadzi do
rożnic w zdolnościach biotransformacj i związków
chemicznych. Ta zmienność może występowaó rów-
niez w obrębie tej samej tkanki róźmychgatunków (11).

Z frakcji cytozolowej każdej zbadanych
części mózgu, metodą chromatografi i j ono-
wymiennej na DEAE-Sephadex A-25, wy-
izolowano po dwie formy transferazy glu-
tationowej: nie adsorbującą się na kolum-
nie i wymywanąbuforem oraz adsorbującą
się i wymywanąw gradiencie liniowym KCl
(ryc. 1). Stwierdzono, ze dominująca we
wszystkich badanych częściach mózgu jest
forma nie adsorbująca się na DEAE-Sepha-
dexie. Forma tazawiera od 88% (kora pła-
tapoĘlicznego) do 97oń (korapłata ciemie-
niowego) całkowitej akĘwności (ryc. 2).
Podobnie jak w mózgu wołu (2), nie stwier-
dzono występowanta trzeciej formy, obec-
nej w mózgu człowieka (13). Punkt izoelek-
try czny form wyizo lowanych z mózgu św i-
ni|eży w zakresie pH obojętnego i wynosi
7,2 dla formy nie adsorbującej się oraz 6,5
dla formy adsorbującej sięna DEAE-Sepha-
dexie. Wartość pI transferaz glutationolvych
z mozgu świni j est inna niż izoform z móz-
gu człowieka (4,6;5,3; 8,9) (13), ale po-
dobna do form izolowanych z mozgu szczu-
ra, wśród ktorych znajdują się transferazy
o pI7,5 i 6,6 (I2).

Obie formy GST wyizolowane zróżnych
części mózgl, świni posiadająpodobne po-
winowactwo do CDNB i GSH, ale powi-
nowactwo formy o pI6,5 (mniej aktywnej)
do kazdego z substratów jest dwukrotnie
vłyższeniz formy opI7,2 (głównej). Wska-
zuje to, iż pomimo niskiej aktywności for-
ma ta może pełnić istotną rolę w procesie
b i otrans form acji rw iązków elektro fi l owych
w mózgu.

Badane transferazy z mózgll świni róz-
nią się ruchliwością w polu elektrycznym
irozdzielają podczas elektroforezy w żelu

Tab. l. Aktywność transferazy glutationowej w cytozolu róż-
nych części mózgu świni

poliakrylamidowym. Wartość współczynnika Rf dla
formy opl7 ,2 oznaczonapodczas elektroforezyw żelru

2,50

Ryc. 1. Rozdział chromatograficzny transferaz glutationowych z kory pła-
ta ciemieniowego mózgu świni. Frakcję cytozolową nakładano na kolumnę
z DEAE-Sephadexem A-25 zrównoważoną 10 mM buforem sodowo-fośfo-
ranowym pH 7,6. Zbierano frakcje po 5 ml, w których oznaczano aktyw-
ność i białko
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Ryc. 2. Rozkład aktywności całkowitej pomiędzy izoformy transferazy glu-
tationowej rozdzielone metodą chromatografii jonowymiennej na DEAE-
-Sephadexie A-25
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poliakrylamidowym w pH 8,9 wynosi 0,5,
a dla formy o pI 6,5 wynosi ona 0,75.

Masa cząsteczkowa badanych form wy-
nosi około 40 kD i jest podobna do masy
cząsteczkowej transfe r az ghiationowych
zmózgu innych ssaków (6, 8, 10, 13).

podsumowanie

Od dawna znany jest udziŃ takich ęnzy-
mów, jak: monoaminooksydaza (MAO),
metylotran sfęraza katecholowa (COMT),
czy sulfotran sfęr aza fenolowa (P S T) w biotrans forma-
cji związków chemicznych, działających w ośrodko-
wym układzie nerwowym. Jednak wciĘ sąnieliczne
dane na temat udziału transferaz glutationowych
w unieczynnianiu toksy czny ch zwięków elektrofi lo-
wych w mózgu ssaków.

Przedstawione badaniawykazaĘ, ze u świni ęnzy-
my te występująwe wszystkichpłatach kory mózgo-
wej, w istocie białej, hipokampie, pniu mózgu tmóżdż-
ku. W każdej części występują dwie izoformy różnią-
ce się właściwościami fizykochemicznymi i kinetycz-
nymi. Powszechność występowania w mózgll oraz
obecnośó izoform wskazują że transferazy glutatio-
nowe pełnią istotnąrolę w ochronie ośrodkowego ukła-
du nerwowego przed toksycznym dziaŁaniem związ-
ków elektrofilowych.
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EGO - w§pomnienia lekarzy weterynarii. Red. Jan
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Tytuł ksiązki - EGO - wydaje się zagadkowy. Kryje się
pod nim skrót - akronim - od 3 powiatów w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim: Ełk, Gołdap i Olecko. Nato-
miast treścią opracowania są wspomnienia 3 i lekarzy wet.,
którzy pracowali (a niektórzy dotąd tam mieszkają) lub któ-
rzy przębywali w tych stronach przez pewięn cZaS Swego
życia. Jest to bardzo specyficzny, ale i intrygujący opis od-
bioru emocjonalnego ludzi, którzy znależli się, czasami
Ęlko przez przypadek, w tej części Polski i przez swoją
pracę czują się ciąie Zwiaąani z tym regionem. Zapewne

tamtejsze specyficzne okolice i związki międzyludzkie
w początkowym oklesie życia zapisŃy się trwale w pamięci
autorów wspomnień.

Wspomnienia są bardzo zróżnlcowane treściowo. Od
tylko jednej stroniczki do szerszych wspomnień i emocjo-
nalnych wzruszeń. Czyta się te opisy, zwłaszcza będąc sa-
merTlu członkiem tej profesji. z zainteresor,vaniem i cieka-
wością. Jest to niewątpliwie dobre świadectwo pracy i ży-
cia naszych koiegów. Warto się z tym zapoznac.

Spiritus movens powstania tych wspomnień jest dr Jan
Krupa, znany w świecie weterynaryjnym kolega dobrej
aktywności i inicjatywy. a przy tym piewca zawodu sło-
wem pisanym. Chwała mu!

Edmund K. Prost


