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Acetylatol phenotype in Black-and-White brced and BW x HF ctoss-bteed calves
Summary

The aim of this study was to determine the effect of breed on aceĘlator phenotype in calves of different
ages. The experiment was carried out on 80 healthy calves: 40 of BW (Black-and-White) breed and 40 Blackand-White x Holstein-Friesian (HF) cross-breed (50% IIF). The aceĘ|ator phenotype in 10-day old and 60day old calves was determined by using sulphadimidine as a model drug, according to the method described
by Evans (8).
In the population of Black-and-White calves 24 (600ń) had slow and 16 (40%) had fast aceĘlators. 14
(35%) slow and ż6 (65%) fast aceĘ|ators were obserłed in cross-breed calves (50% HF). The results befween
BW and 50% HF calves differed significantly (p : 0,01). It was also observed that the frequency of slow and
fast acetylators in the 10-day old and 60-day old animals were very similar and not statistically different.
These results indicated that age does not influence aceĘlation of sulphadimidine in calves.
In conclusion, the study demonstrated that genoĘpe modifies aceĘlator phenotype in calves. The examined
population of 50% HF calves had significantly more fast acetylators compared with calves of Black-andWhite breed.It was obvious, then, that cattle breed has an influence on the frequency of slow and fast aceĘlators.
This is clinically significant because the risk of undesirable symptoms due to the toxic effect of many drugs
and other xenobiotics occurs in s|ow acetylators.
Keywords: aceĘlator phenoĘpe, sulphadimidine, calves
Acetylacja jest jednym z podstawowych procesów
II fazy biotransforrnacji leków w organizmie. Polega
ona na sprzęganiu metabolizowanych substancji z aktywnym kwasem octowym, co prowadzi do powstawania łatwo rozpuszczalnych w wodzie metabolitów
(9, 31, 35). Jednym z głównych enzymów biorących
udział w procesie acetylacji jest aryloamino-N-acetylotransferaza (NAT) (I, 2, 19, 20, 3 I). Obecnie znane
są dwa lzoęnzymy NAT: monomorficzny (NATI)
wykazującv jednakową aktywnośćw całej populacji
oraz polimorftczny (NAT2) - biorący udział m.in. w
metabolizmie sulfadimidyny (l, 26, 29, 33). Różnice
aktywno ści NAT2 p ozw alająpodzieli ć badaną populację na tzw. wolnych i szybkich acetylatorów (1, 3,
19,20,35), U osobników szybko acetylujących aktywnośćNAT2 może byc nawet dwukrotnie większa
niż u wolnych acetylatorów (1, 3, 8), Należy podkreślió, iż polimorfizm enzymów metabolizujących leki
jest cechą decydującą o szybkościeliminacji wielu
ksenobiotykow z organizmu (8, 27, 29).
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Fenotyp acetylacji jest cechą ulvarunkowaną genetycznle, niezależnąod płci (27, 29. 3 1 ). Ma on wpływ
na farmakokinetykę wielu lekól,, (m.in. izoniazydt1
sulfadimidyny. sulfametazyny. sulfapirydyny, hydralazyny, dapsomu), wynikiem czego może być zmiana
ich skuteczności terapeutycznej, oraz ksenobiotyków
(w tym amin aromatycznych) (1, 9, l3, 35). U wolnych acetylatorów wolniej sza biotransformacj a l eków
moze prowadzic do ich (lekólł,) kurrruiacji rł, organizmie - występują wówczas częściej,.powikłania polekowe" (30, 31, 33). U szybkich acetylatorow stwierdza się, z reguły, słabsze działanię leków i ich mniejszą toksyczność( 1 7, 27, 29). Coraz większe zalnteresowanie budzą takżę badanla znler zające do powiązania osobniczej zdolnoścido acetylacji leków i innych ksenobiotyków z predyspo zycjągenetyczną do
zapadalności na niektóre choroby (I], 19,26,27,29,
32).
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Celem przeprowadzonych badań było określenie
wpływu rasy na fenotyp acetylacji sulfadimidyny
u cieląt w róznym wieku. Badania takie wydają się
intere suj ące ( głównie z p oznaw cze go punktu widzenia), biorąc pod uwagę wykazane (u ludzi) zależności
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Tlb. 1. Częstotliwośćwystępowania wolnych i szybkich acetylatorów u cieląt rasy cb (n = 40)
Procent
zacetylowane
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1:':.:: uznano w oparciu o rłyniki *"reSni..;rrycn UaOan
(11, 12) cielęta, u których odsetek zacetylowanój
sulfadi-idyny^ był niższy od 4O%; cielęta o odsetku zaCetylowanej sulfadimidyny wyższym od 40%o uznano za siybkich
acetylatorów,
Uzyskane wyniki (cb vs. 50% hf; cielęta l0-dniowe vs,
.
cielęta 60-dniowe) opracowano statystyczni e za pomocą
tesru t-Studenta (program STATISTIĆA v,6.0).
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Tab, 2. Częstotliwośćwystępowania wolnych i szybkich aceĘ,latorów u cieląt mieszańców cb x hf (50% hf) (n = a0)
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Tab. 3. Procentowy udział fenotypów acetylacji u cieląt rasy
cb oraz mieszańców cb x hf

Objaśnienie: *różnicę statysĘcznie istotne (p < 0,0l) między
cielętami rasy cb a cielętami zudziałęm 50% genotypu hf

(l] ,26,27 ,29,3I,32). Dane dotyczącę częstotliwościwystępowania wolnych i szybkich acetylatorów
u cieląt z 50oń udziałem genotypu hf można jedynie

porównać z wynikami badań przeprowadzonych u ludzi. Są onę zb|iżone do obserwowanych u rasy żółtej
( 1 3 ). Zaob serwowana w przeprow adzonym doświadczeniu tdenty czna c zę stotliwo ść występowania wo l nych i szybkich acetylatorów u 10 i 60 dniowych cieląt, sugeruje brak wpły,ńru wieku na fenotyp aceĘlacji. Podobne zjawisko zaobserwowano u |udzi (3, I7,
27,29).
W ostatnich latach prowadzone są szeroko zakrojone badania dotyczące genetycznych podstaw polimorftzmu acetylacji (1-3, 8, 79,20,33, 35). U człowieka
wykryto ż geny kodujące izoenzymy NAT zlokalizowane na chromosomie 8 (20). Ekspresja enzymów
NAT2 jest uwarunkowana kombinacjami ż7 aIIę|i
występujących z rożną częstotliwością(29), Allele
warunkujące aktywnośó NAT znajdljąsię w chromosomach autosomalnych, dlatego też cecha ta nie jest
zależna od płci (I, 3, 27, 3 l, 33).
Wolni ,,acetylatorzy" (u ludzi) są homozygotami
recesywnymi (dziedziczenie autosomalno-recesywne)
natomiast szybcy,,acetylator zy" - homozygotami dominującymi lub heterozygotami (3,23,33), a dziędziczęnle ma charakter autosomalnie dominuj ący (I,26).
Ludzki gen NAT2 zawięra 870 par zasad (29). Do tej
pory wykryto 4 allele mogące zajmowac loci genu
NAT2 (20). Typ dziki (wild type) koduje acetylację
typu szybkiego (3, 8). Wykryto także alle|e zawierające (w porównaniu z allelem dzikim) mutacje punktowe, kodujące wolny typ acetylacji. Geny kodujące
NATl i NAT2 wykazują aż 85oń podobieństwa sekwencji nukleotydów (1, 33), jednak mimo to szybki
i wolny fenotyp acetylacji uwarunkowany jest aktywno ściąN- ac etylotransfęr azy kodowanej ptzęz gen
NAT2 (1, 33, 35). Badania porównawcze genotypów
i fenoĘpów acetylacji u ludzi w,ykazaĘ, iż sąone zgodnęw 95oń.Przypuszcza się, ze 5Yoniezgodności fenotypów NAT2 z genotypami jest wynikiem istnienia
rzadkich alleli NAT2 (1,19,20).
Należy podkreślió, że do tej pory u zwierząt gospodarskich (w tym bydła) nie prowadzonobadań mających na celu ustalenie, na ktorym clrromosomie_zlo-kalizowane są geny koduj ące aryloamino-N-ac etylotransferazę oraz ile i jakie mutacje punktowe mogą
,,modyfikować" gen ,,odpowiedzia|ny" za wolny fenotyp acetylacji. Nie wszystkie substancje ulegające
w organizmie acetylacj i, charakteryzuj ą się polimorirzmem tego procesu. Polimorfizm w obrębie populacji
wykazuje m.in, sulTadimidyna. Zaobserwowano istnienie gatunkowych różnic w zakresie ,,polimorficzności"i ,,monomorficzności" acetylacji: np. u chomika
kwas p - aurinob enzo e sowy (PABA) charakteryzuj e się
polimorfi zmem acetylacj i, natomiast sulfadimidyna
jest metabolizowana monomorficznie (2,13). U ludzi
PABA j est metabolizowany monomorfi cznie, nato miast sulfadimidyna - polimoqftcznie (13). Przypusz-

cza się, iż istnięnie substancji acetylowanych poli-
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W sierści długowłosego kota domowcgo występowały duźe ilości pluskiew

ludzkich

Cjmex lecruJarjLls Pasożyt ten występuJe obecnie bardzo rzadko na
terenie Wielkicj Brytanii Obecność pluskiew ograniczył radykalnie postęp higieny osobistej i stosowanie powszcchne bardzo skutecznych insektycydów
Niemniej jednak, ostatnio rvzrosła liczba doniesicń o inwazji tych ektopasoźytórł, u ludzi, co może być spowodowane pr7ez ruchy migracyjne ludnościDotychczas stwierdzano obecność C. }ectu}arius oprócz człowieka tylko u drobiu
Kot dollowy może spełniać zarówno role rezerwuaru, jak i wektora pluskwy
l

udzkicj
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