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S-glutationowej z mózgu świni
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Effect of uitamins on pig btain glutathione S-ttansfetase
Summary

Glutathione S-transferase plays an important role in the protection of the central nervou§ system against
the toxicity of electrophilic compounds. Studies in vitro have indicated that vitamin B and C may affect the
efficiency of the protective GST barrier formed by the brain by lowering its activity. Glutathione S-trans-
ferase may bind those vitamins, and therefore influence their therapeutic effectiveness.
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Witaminy są substancj ami o podstawowym znacze-
niu dla życiazarówno ludzi, jakizwterząt. Ich niedo-
bory mo gą wpływać niekorzystnie na o góĘ stan zdro-
wia. Niektóre witaminy z grupy B mają bardzo dużę
znaczenie dl a sprawn e go działani a sys temu nerw owe -
go. Niedob ór witaminy B 1 j e st j edny m z w ńntejszych
problemów zdrowotnych i hodowlanych w produkcji
bydła opasowego (11). Hipowitamtnoza B1 moze być
pr zy czy ną wi e l onerwowe g o zap alenta z p or ażentem
kończyn, a w szczególnych przypadkach martwicy kory
mozgowej u młodych przeż1,1waczy (2,7). Witamina
85 (kwas pantotenowy) jest kofaktorem aceĘlocholi-
noesterazy, a więc wpływa na prawidłowe działanie
układu cho linergic znę go. Witamina B 6 (pirydoksyna)
jest niezbędna do syntezy wielu neuroprzekńnikow
(m.in. GABA) (9). Oprócz witamin z grupy B na pra-
widłowe funkcjonowanie OUN wpĘwa witamina C
(kwas askorbinowy). Jej głównarolaw ustroju polega
na zapobteeaniu powstawania nis zczący ch wewnętrz-
ne strukfury komórki wolnych rodników. Zapobiega-
nie awitaminozom l zwterząt możę polegać nabez-
pośrednim podawaniu preparatów witaminowych, jak
i stosowaniu odpowiednio wzbog acany ch pasz,

Znaj omość pro c e sów biotransformacj i j e st i stotna
nie tylko dla zrozlmienia procesów fizjologicznych
alę takżę w farmakoterap ii. Umozliwi a b ar dziej racj o -
nalne dawkowanie leków i łm samym wyelimino-
wanie lub osłabianie ich objawów niepożądanych
illub wzajemnych interakcji (6). W celu uzyskania
efektuterapeltycznego, jegoutrzymantaizapobtega-
nia nawrotom chorób, leki często musząbyć podawa-
ne przez długi czas. Stwarza to możliwość ich dztała-
nia, ale takżerlezamierzonego wpływu na aktywnośó
układów enzymatycznych biorących udział w proce-
sach synte zy, de gradacj i, jak też biotrans form acjt r ó ż-

nych związków ednogennych (m.in. neurotransmite-
rów).

Transferaza S-glutationowa (GST, EC 2.5.I. 1 8) en-
zym drugiej fazybtotransformacji, jest jednym zważ-
niejszychenzymówzabezpieczającymorganizmptzed
dzińaniem toksycznych związków ęgzo- i endogen-
nych (5). Kata|izuje ona reakcję sprzęgania zreduko-
wanego glutationu (GSH) z wysoce reak§wnymi cen-
trami elektrofilowymi r óżny ch zwtązkow chemicz-
nych, tworząc nietoksyczne produkty wydalane z or-
ganizmu lub ulegające dalszemu metabolizmowi do
kwasów merkapturowych (1 0). Transferaza S-gluta-
ti onow a mo żę takż e ni ekat aliĘ c znie w iązaó i pt zeno -
sić wewnątrz komórki różnego rodzajl zwtęki che-
miczne, takie jak: bilirubina, hem, hormony oraz leki
( 1, 8 ), W iązane pr zez enzym zw iązki mo gą zmieniaó
jego konformację orazwpŁywać na aktywność katali-
Ęczną.

Celem badań było określenie wpływu witamin z gru-
py B (tiamina, niacyna, kwas pantotenowy, biotyna)
orazwttaminy C na aktywnośó głównej izoformy trans-
ferazy S-glutationowej izolowanej z różnych części
mózgl świni.

Matetiał imetody
Badania prowadzono na mózglświni otrzymanym z rzeż-

ni, b e zp o śre dni o p o zab ic il; zw ier ząt. Z mó zgll w y prep aro -
wywano hipokamp, pieh oraz korę płata ciemieniowego.
Tkanki homogenizowano w 10 mM buforze fosforano!\rym
pH 6,5, zawierającym0,25 M sacharozę, w stosunku 1 : 4.
Homogenat ekstrahowano w lodzie przez 15 minut, a na-
stępnie wirowano przez 15 minut przy 15 000 x g. Osad
odrzucano, a supernatant wirowano przez 60 minut przy
100 000 x g, uzyskując frakcję cytozolową w której ozna-
czano aktywność i białko. Cytozol poddawano chromato-



grafli jonowymiennej na DEAE-Sephadexie A-25. Bada-
nia prowadzono na głównej formie GST nie adsorbującej
się na kolumnie (Iż).

AkĘwność GST oznaczano według metody Habig i wsp.
(4), w modyfikacji Fujita i wsp. (3), stosując jako substra§
I - chlor o -2,4- dinitrobenzen (CDNB) i zre dukowany gluta-
tion (GSH) w stęzeniu 1 mmol/l.

Wpływ witamin z grupy B (tiamina -B,, niacyna - B,
kwas pantotenowy B, biotyna H) i witaminy C na ak-
tywność transferazy S-glutationowej, badano po preinku-
bacji preparatll enzymaĘcznęgo przez I0 minut w tempe-
ral;'lrze 37'C. Proby zawierŃy bufor sodowo-fosforanowy
o pH 6,5 i stężeniu 100 mmol/l, enzymorazbadany lek. Po
preinkubacji proby wstawiano do lodu, a następnie doda-
wano substraty i oznaczano aktyrvność. Próby kontrolne
nie zawteraĘ enzymu. Za l00oń przyjmowano aktywność
oznaczanąpo preinkubacji enzymu wobec buforu bęzba-
danego związkl.

Ryc. 1. Wpływ witamin rozpuszczalnych w wodzie na akĘ.wność
transferazy S-glutationowej z mózgu świni
Aktywność GST oznaczano jak podano w Materiałach i metodach.
Zielony slupek - 2,5 mM, czerwony słupek - 10 mM witamina.Każ-
dy wynik jest średnią + SD z 3 oznaczeń wykonanych na 4 mózgach

Kora płata ciemieniowego
100

80
,o
'8 

ooc

=}tąo
;ę

20

0

100

80
,o

360
3}tło
ś

20

n

100

80
,ó
.a
360
3

ń40

20

0

Niacyna

Niacyna KW pantot. Biotyna

Pień mózgu

KW pantot

Hipokamp

KW pantot

Biotyna

Biotyna

Tiamina Wit. c

Wit. c

Tab. 1. Typ hamowania GST przez witaminy rozpuszczalne
w wodzie
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Wyniki i omówienie

We wcześniejszych badaniach stwierdzono obec-
ność dwóch izoform transferazy glutationowejw róż-
nych częściach mozgtl świni (12). W obecnej pracy
zbadano wpływ witamin rozp\Lszczalnych w wodzie,
biorących udział w wielu przemianach biochemicznych

(kofaktory enzymów) na akfiność głównej izo-
formy GST (o pI 7,2). Stwierdzono, ze spośród
badanych witamin tiamina w stęzeniu 2,5 mM nie-
znacznię (5 - I 0%) obntża aktyłvnoŚĆ transferazy
S-glutation owej z kory płata ciemieniowego i hi-
pokampa, natomiast silniej hamuje aktywność
tego enzymu w pniu mózgu (w około 30%)
(ryc. 1). W stężeniu 10 mM hamujące działanie
tiaminy zwiększa się we wszystkich badanych
częściach mozgl) do ok, 50% (ryc. 1). Niacyna
i kwas pantotenowy w podobnym stopniu wpły-
wająna aktywność GST, obniżając jąo ok.20Yo
i 50Yo, odpowiednio w stęzeniu 2,5 mM i 10 mM.
BioĘna, w stęzeniu 2,5 mM,podobnie jak i inne
witaminy z grapy B, nieznacznie obniza akĘw-
no ś ć trans fe r azy glltationow ej w korze płata cie -
mieniowego i hipokampie, natomiast działa sil-
niej hamuj ąc o na enzym z pnta mózgu. Witamina
C najsilniej hamuje aktywność GSTwkorzepłata
ciemieniowego (ryc, 1).

Oznaczając typ hamowania transferazy S-glu-
tationowej przez badane witaminy stwierdzono,
że tiamina, niacyna i witamina C są niekompe-
tycyjnymi inhibitorami przy zmiennym stęzeniu
zarówno CDNB jak i GSH (tab. 1, ryc, 2A). Wi-
taminy te nie mogą więc wiązac się z centrum
aktywnym enzymu, a tym samym nie wpĘwają
na jego powinowactwo do substratów (elektrofi-
lowego CDNB i zredukowanego glutationu). Ich
dzińantę na sam enzym lub kompleks enzym-
-sub s trat hamuj e j e dnak aktywno ś ć kataliĘ czną
GST. Biotyna hamuje transferazę glutationową
w sposób kompetycyjnymptzy zmiennym stęze-
niu każdego z substratów. Wskazuj ę to iż możę
ona współzawodniczyć o miejsce ak§wne dla
CDNB oraz GSH (tab. 1, ryc,2B). Kwas pantote-
nowy wykazuj e niekompetycyjny typ hamowania
transferuzy S- glutationowej przy zmiennych stę-
żęniachcsH, ale kompetycyjny przy zmtennych
stęzeniach CDNB (tab. 1, ryc.2C).



W profilaktyce tlęczę-
nhl zwierząt witaminy
stosowane sąw szerokim
zakresie stęzeń. W prepa-
r atach uzup ełni aj ących
(mieszankach witamino-
wo-mineralnych) stęze-
nia witamin wynoszą od
kilku (tiamina, biotyna,
kwas pantotenowy) do
kilkuset (witamina C) mg
na kg preparatu. W przy-
padku niedoboru wita-
min, terapeuĘ czne stęze-
nia preparatów witamino-
wych sąjeszcze wyższe.
Stosowane w obecnych
badaniach stężenia (2,5
mM oraz 10 mM) zawie-
rają od 0,44 do 2)2 mg
witaminy/ml badanej
próby i choó trudno je od-
nieść do dawek stosowa-
nych w profilaktyce lub
leczeniu, to jednak uzys-
kane w badaniach in vit-
ro wyniki wykazały, że
witaminymogąwywierać
hamujący wpływ na ak-
Ęwnośćmózgowej trans-
ferazy S-glutationowej.
Mogą więc obnizac sku-
tecmość detoksykacyjną
tego enzymu, a tym sa-
mym zwiększaó narńe-
nie mózgu na działanie
toksycznych związków
elektrofilowych i orga-
nicznych nadtlenków.
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Ryc. 2. Typ hamowania transferazy S-glutationowej z mózgu świni przez witaminy rozpusz-
czalne w wodzie; A - tiamina, B - biotyna, C - kwas pantotenowy
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