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Actiuity,of lysosomal enrymes undet selection 0n,$]0wth rcte in mice

Summary
Investigations of lysosomal enryme activiĘ in the liver, kidney and skeletal muscle in selected mice have been con-

ducted. 8-week-old male unselected (control group) mice as well as mice selected through 25 generations (experimental
group) were examined.

Alanine aminopeptidase (AlaAP) and leucine aminopeptidase (LeuAP), cathepsin D and,L (Cath. D and L), acid phos-
phatase (AcP), lysosomal esterase (EL), lysosomal lipase (LAL), P-D-glucuronidase (BGRD), B-D-galactosidase (BGAL),
B-D-glucosidase (BGLU) and N-aceĘl-B-D-glucosaminidase (NAG) were estimated in the lysosomal fraction.

Prolonged selection for high body weight gain clearly modified activity of the lysosomal system in the liver, kidney and
skeleton muscle. The activiĘof most examined hydrolyses in these organ§ is higher in selected mice.
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Ważnym problemem we współczesnej hodowli zwie-
rząt jest uzyskanie korzystnego genotypu powstałego na
drodze odpowiedniego kojarzenia osobników rodziciel-
skich oraz racjonalne żywienie. Każdy żywy organizm
ma zaptogramowaną i genetycznie kontrolow aną zdol-
ność do realizacji życiowych funkcji, między innymi do
utrzymywania stałości swego środowiska zewnątrz- i
wewnątrzkomórkowego oraz reakcj i adaptacyj nych po
natuszeniu swej biochemicznej równowagi ogólnoustro-
jowej (11, 25). Regulacyjne mechanizmy homeostazy
mają często miejsce na poziomie genów, co oznacza, że
osobniki selekcjonowane mogą odpowiadac na czynni-
ki zabwzające stałośc środowiska wewnętrzne go inaczej
niż osobniki kojarzone losowo (7 , 14, ż9),

Długotrwała selekcja w danej populacji osobników
prowadzi jednak często do zjawisk n7e zawsze korzyst-
nych dla zwierzęcla, powodując np. zmiany w jego me-
tabolizmie komórkowym poprzez zwiększenie tempa
pro c e s ów katab olicznych l ub anab olicznych. Uj awni aj ą
się fenotypowo w wyglądzie morfologicznym tak jego
narządow, jak i caĘch osobników. Zmniejszatakżęmoż-
liwość rozrodu i reprodukcji oraz odporność na choroby
(I0, 23, 26-28), Zwlerzęta gospodarskie, genetycznie
doskonalsze, o wysokiej zdolności produkcyjnej, przy-
stosowują się do niekorzystnych warunków środowisko-
wych na ogół trudniej od osobników nieselekcjonowa-
nych (5, 16).

Celem badań było określenie na modelu enzymów li-
zosomowych reakcji komórek wątroby, nerki i mięśnia
szkie letowe go myszy p oddanych oddziaŁyw aniu se l ekcj i
prowadzonej w kierunku otrzymywania wysokich przy-
rostów masy ciała. Postanowiono w tym zakresie ustalić,
c4l taka długotrwała selekcja zwlerząt$pływa modyfiku-
jąco na aktywność zespołu enzymów degradacyjnych zlo-
kalizowanych w lizosomach komórek badanych narządów.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono na wybranych losowo z popula-

cji samcach myszy linii Swiss, podzielonych na dwie grupy -
kontrolną obejmującą zwierzęla nie poddane selekcji (śred-
nia masa cl,ała 23 g + 2 g), skupiającą osobniki powstałe z
rodzicielskich kojarzeń losowych i eksperylnentalną selek-
cjonowaną (średnia masa ciała 39 g + 2 g), obejmującą osob-
niki pochodzące od rodziców selekcjonowanych w kierunku
wysokich przyrostów masy ciała przez25 pokoleń. Zwterzęta
pochodziły z hodowli Instyfufu Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu. Mysry utrzymyłvano w jednakowych wa-
runkach oświętlęnia L : D 12 : 12, w pornieszczeniu o tempe-
raturze 20-22"C ze stałym dostępem do paszy i wody.

Wszystkie zwierzęta znajdowały się w dobrej kondycji fi-
zycznej i pozostawały pod stałą opieką weterynaryjną,

W wieku ośmiu rygodni zwlerzęta byĘ dekapitowane. Na-
tychmiast pobrane wątroba, nerki i mięsień szkieletowy lelve-
go uda były homogenizowane w buforze fosforanowym o pH
7,0 w temperatLlrze +4"C z zastosowaniem homogenizatora
niskoobrotowego Pottera-Elvehjema z tłokiem teflonowym,
Powstałe homogęnaty poddano wirowaniu róznicowemu w celu
uzyskania frakcji lizosornowej wedfug metody Beaufay'a (2).

We frakcji lizosomowej ozrraczano aktywność wybranych
enzymów: aminopeptydazy alanylowej (AlaAP; E. C.
3 .4.11 .2), aminopeptydazy leucylowej (LeuAP; E. C. 3.4. 1 1 , 1 )
według metody McDonalda i Barretta (l7); katepsyny D i L
(Kat. D; E. C. 3.4.23.5; Kat, L; E. C, 3.4.22.15) według meto-
dy Langnera i wsp. (15); kwaśnej fosfatazy (AcP; E. C.
3.1.3.2.), esterazy lizosomowej (EL; E. C. 3.I.3.2.'),lipazy
1izosomowej (LAL; E, C. 3.1.1.13.), B-D-Glukuronidazy
(BGRD; E. C. 3.2.1.3l.), B-D-Ga|aktozydazy (BGAL; E. C.
3.2,1.23), B-D-Glukozydazy (BGLU; E , C.3.2.1.21.), N-Ace-
tylo-P-D-Glukozaminidazy (NAG; E. C. 3.2.1.30) według
metody Barretta i Heatha (1),

Aktywnośc enzymów lizosomowych wyrażono w nmol/mg
białkal godzinę. B iałko ozI|aczano według zmodyfi kowanej
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metody Lowry'ego (l3). Pomiary spektrofotometryczne wy-
konano na aparacie LambdaBio 20 (firmy PerkinElmer, 1998).

Uzyskane wyniki poddano analizje staĘstycznej wykorzy-
stując wieloczynnikową analizę z zastosowaniem tesfu F.

Wyniki iomówienie
Mozliwo ści re gulacyj ne doty czące procesów fi zj o1o-

gi czny ch, charakterys ty czne d7a p o szczegó lnych orga-
nizmów są tak zaprogramowane, by w danym środowi-
sku umożliwić im wygrywanie konkurencji do czynni-
ków źyciowo korzystnych. Od dawna wiadomo, że se-
l ekcj a sztuczna j e st j e dnym z najp otężni ej s zyc h c zy nni-
ków decydujących o postępie w hodowli zwlerząt go-
spodarskich. Daje onajednak różne efekty w zależności
od wielu czynników jąwarunkujących. Na przykład sku-
tecznej selekcji w kierunku wysokiej produktywności nie
da się prowadzić przy nleprawidłowym żywieniu zwie-
rząt, a często też przy niskim ich potencjale genetycz-
nym, mimo najlepszych pozostałych warunków hodow-
li (4,8, ż2).

Dane tab. l, ż,3 wskazują że selekcja wywołała w
wątrobie i stotny sp adek aktyrvno śc i aminopepty dazy leu-
cylowej (LeuAP). W nerce nie zaobsetwowano istotnych
zmian aktywności AlaAP i LeuAŁ natomiast w mięśniu
nastąpił istotny wzrost aktywności tych enzymów pod-
wyższając aktywność (I92% i I4ż%) w porównaniu do
grupy kontrolnej.

Wzrost aktywności badanych aminopeotydaz AlaAP
i LeuAP w mięśniu osobników selekcjonowanych, gdzie
takie aminokwasy jak alanina, leucyna i glutamina od-
powiadają za uwolnienie około 50% całkowitego azofu
(ż 1, 20) może być nafuralną odpowiedzią przystosowaw-
czą komórek mięśnia przy nasileniu biosyntezy białka
jak również jego degradacji. Selekcja spowodowała we
wszystkich badanych organach istotny wzrost aktywno-
ści katepsyny D i L (do Il2% w wątrobie, l32ońw nęrce
i 14I% w mięśniu). Zjawisko to u osobników selekcjo-

Tab. 1. Zmiany aktywności enzymów lizosomowych (nmol/
mg białka/godz.) w wątrobie badanych myszy (n : 12; i + s)

Enzymy
Zwienęta

nieselekcjonowane I selekcjonowane
%sE lsE

AlaAP

Le uAP

Kat

AcP

EL

LAL

8GRD

B GAL

BGLU

NAG

141,60 t 17,25

177,33 t'l6,06

19,33 t 1,74

1884,38 t 334,28

764,21 t 76,66

559,54 t 40,23

239,38 t 37,64

399,85 t 59,42

70,53 t 6,6

887,49 t 75,85

127,39 t 16,65

151,10 t 26,15

21 ,62 ł 2,04

2169 ,7 4 ł 248 ,7 2

992,68 ł 147 ,74

561,02 t 33,73

305,71 ł 43,72

564,66 t 50,32

111,32 t 'l0,11

1130,17 ł125,76

90

85

112

115

130

10,|

,l28

14,|

158

127

Objaśnienia: 0%*r,, zmiana procentowa aktyrvności badanych
enzymów u zw ier ząt s elekcj o n owanyc h wy,rażona w pro centach
wobec przyjętej warlości za I00oń l zwierząt kontrolnych (nie-
selekcjonowanych), I.o. - istotność statystyczna potwierdzona
testem F, gdzie: n,i. nieistotnę statystycznie; * p < 0,05; * * p <
0,0l;***p<0,001
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nowanych może wskazyrvaó na zwiększenie u nich tem-
paprzemianaminokwasów. Herrero i wsp. (12) udowod-
nlli, że u osobników selekcjonowanych w kierunku
zwiększonych przyrostów masy ciała wzrasta we krwi
poziom insuliny, dochodzi równiez do wzmozonego
wychwytywania alaniny, kwasu glutaminowego, glicy-
ny i fenyloalaniny przez nerki. co moźe dowodzić bar-
dziej intens}rwnego metabolizmu aminokwasów w tym
nar ządzie zw ier ząt s elekcj onowany c h.

Zwierzęta selekcjonowane w porównaniu ze zwierzę-
tami nie poddanymi selekcji odznaczały się wzrostem
aktywności kwaśnej fosfatazy (AcP), odpowiednio w
wątrobie do II5oń,nerce I3]%o i mięśniu II0%. Kwaś-
na fosfataza j est głównym przedstawicielem enzymów
lizosomowych, a wzrost aktywności dostarcza nam in-
formacji o przyspieszeniu w komórce turn over fosfora-
nów. Wyrazny wzrost aktywności tego enzymu w nerce
l zw lerząt selekcj onowanych w porównanil ze zwierzę-
tami kontrolnymi może być spowodowany zwiększonym
tempem defosforylacj i produktów przemian proteoliĘcz-

Tab.2, Zmiany akĘwności enzymów lizosomowych (nmol/
mg białka/godz,) w nerce badanych myszy (n : 12; i + s)

Objaśnienia:jak w tab. l.

Tab. 3. Zmiany akĘrvności enzymów lizosomowych (nmol/
mg białka/godz.) w mięśniu badanych myszy (n = 12; i + s)

1167,26

614,57

Enzymy
lwierzęla

nieselekcionowane I selekcjonowane
% sEL l sEL

AlaAP

LeuAP

Kal

AcP

EL

LAL

BGRD

BGAL

BGLU

NAG

7'1,98 t 12,00

71 ,32 t 7,66

4,07 t 0,68

470,09 t 51,25

'l 00,31 t '1 2,91

36,44 t 3,70

7,06 t 1 ,26

'l5,06 ł 2.22

7,05 t 1 ,35

218,93 t 25,20

'l38,26 t 16,68

101,11 t 10,12

5,75 t 0,82

517 ,21 ł 43,48

'l 1 0,89 t '1 3,86

17,19 t 1,53

10,12 t 1,20

19,13 t 2,00

11,49 t 1,58

293,03 t 18,96

192

,l42

141

1,10

1,11

47

143

127

163

134

n.l

n.i

Objaśnienia: jak w tab. 1.
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nych i lipolitycznych oraz następczym zwiększeniem
wyIwarzania amoniaku i jego pochodnych. Badania Ru-
diger i wsp. (24) wykazały także pozalizosomową loka-
lizacjęAcP w nerce, a mianowicie w błonie podstawnej
kłębuszków nerkowych, co związanejest zapewne zza-
chodzącymi tu procesami defosforyl acji.Wyższą aktyw-
nośó esterazy lizosomowej (EL) u osobników selekcjo-
nowanych uj awniono w wątrobie (1 30%) i nerce ( 1 3 8%),
natomiast nie zaobserwowano zmianw mięśniu (1l l %).
Moze to bycwyrazem szybszej degradacji niektórych es-
trów glicerolorłych w hepatocytach i komórkach nerki.

Wcześniej s ze badania przeprowad zone na ptakach
potwierdzają istnienie wyższego poziomu glukozy we
krwi insulinopodobnego czynnlka wzrostowego IGF-I
u osobników selekcjonowanych na wyższąmasę ciała
w porównaniu z nieselekcjonowanymi (9, 18). Wydaje
się, ze zaobserwowane podczas niniejszychbadań zja-
wisko wzrostu w badanych narządach aktywności hy-
drolaz glikozydowych BGRD (1280ń, l97oń, 143%),
BGAL (l4loń, 1690ń, 1210ń), BGLU (158%, 2460ń,
163%) i NAG (Iż1o/o, 1I4oń, I34%), a więc enzymów,
które powodują uwalnian7e z łańcuchów glikoproteino-
wych podstawowe węglowodany, między innymi glu-
kozę i galaktozę moźe byc powiązane także z tym ob-
szarem przemian metabolicznych.

LA L w mi ę śniu zar e agow ała duży m sp adki em aktyw-
ności (obniżając aktywność do 47oń,w porównaniu do
aktywności kontrolnej), natomiast w nerce zaobsetwo-
wano wzrost aktywności tego enzymu (1l2%). W wą-
trobie selekcja nie wywołała istotnych zmian w aktyw-
ności lipazy lizosomowej , Wyraźny spadek aktywności
LAL w mięśniu osobników selekcjonowanych może su-
gerować nlższąaktywność lipolityczną frakcj i lizosomo-
wej w tej tkance l zwierząt mających wyższąmasę cia-
ła. Miszczuk-Jamska i wsp. (19) wykazal| że zm7ana
aktywności lipazy lizosomowej w ludzkich tkankach
wykazuje ścisły zwtązek z poziomem lipidów i chole-
sterolu w osoczu i limfocytach. W badaniach nad meta-
bolizmem cholesterolowych estrów dowiedziono, ze
wolny cholesterol po wniknięciu do komórki jest trans-
portowany do cytoplazmy, gdzie jest reestrifikowany
pr zez ac eĘlotransferazę- C oA (ACAT) i gromadzony tam
w postaci miceli (3). Moze jednak dojść później do fuzji
z pęcherzykami lizosomów, a następnie do hydrolizy
c strów chole sterolu, j ednakże efektyr,vno ś ć tej reakcj i j e st
niższa w lizosomach niż na terenie cytoplazmy. Ponie-
waż lipaza lizosomowa przyczynia się do kontroli po-
ziomu tŁuszczów w komórce i zabezpiecza przed nad-
miernym obciążeniem lipidami komórek wątroby, śle-
dzi ony czy nerek, uzyskany obr az zmlan aktywnośc i LAL
w badanych organach uzwierząt selekcjonowanych może
sugerować istnienie w ich mięśniach wolniejszego ,,ob-
rotu" substancji lipidowych. Brak aktywności lub bar-
dzo niska aktywność lipazy l zwierząt prowadzi, mię-
dzy innymi, do gromadzenia i odkładania tłllszcztl, a
nawet do śmiertelnej choroby CESD (spichrzeniowa
choroba estrów cholesterolowych - Cholesterol Ester
Storage Disease) (6). Wbadanym mięśniu szkieletowym
zwierząt selekcjonowanych spadek aktyrvności tego en-
zymu może też świadczyć o intensywniejszym wyko-
rzystywaniu lipidów do budowy błon komórkowych.

, ; .;,;,1...,,, 
: MedycYna łTet;,ffl03, 59 (4)

Zmiany w aktywności lizosomowego przedziału komór-
kowego mogą sugerować nasilenie tempa procesów ka-
tabolicznych w wymienionych narządach u zwierząt se-
1ekcjonowanych.

podsumowanie

Sztucznie prowadzona selekcja w kierunku zwiększe-
ni a masy ciała zut ier ząt w y r aźni e mo dyfi kuj e aktywno ś ć
układu lizosomowego komórek wątroby, nerki i mięśnia
szkieletowego. Aktywność większości badanych hydro-
Iaz jest w tych narządachwyższalzwierząt selekcjono-
wanych.
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