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IDH-A gene as an indicatot of the llight effieiency of homing pigeons

Surnrnary
Homing pigeon flights are exciting sport for millions of breeders all over the world. The natural goat of

a breeder is to obtain birds which wi|l achieve top places in competition flights. The identification of genes which
influence the homing ability of racing pigeons is essential in breeding these birds for sporting purposes. Lactate
conversion in their organisms is a complex problem. Oxidation of lactate in skeletal muscles is one of the ways
it is utilized. These processes may influence the velocity and physical endurance of pigeons during many-hour
long flights; variations in the structure of the LDH-A gene can diversify these traits in racing pigeons.
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Loty gołębi pocztowych są pasjonującym sportem
dla milionów hodowców na całym świecie. Natural-
nym dązeniem jest wyhodowanie osobników osiąga-
jących czołowe lokaty w lotach konkursowych, cechu-
jących się wysoką dzielnością lotową. Identyfikacja
genów wpływających na dzielnośó lotową gołębia
pocźowego może mieć ogromne znaczenie dla hodow-
li tego ptaka w celach sportowych. Pozwoli ukierun-
kowac selekcję na utrwalenie korzystnych dla danej
cechy genotypów oraz wyeliminować lub zmniejszyó
frekwencj e genotypów maj ących wpływ ne gatywny.
Pro c e sy bio chemi czne i ftzj olo gtczne zacho dzące w or-
gantzmie kontrolowane są m.in. przez enzymy. Ich
budowa, a w związku z tympełnione funkcje, deter-
minowane są geneĘcz nie. Zmienno ś ć alleliczna w ob -
rębie genów kodujących te białka może przekładać się
na ich funkcjonowanie, różnlcując tym samym feno-
Ępy zwierząt,

0gólna chatakterystyka dehydrogenazy mleczanowei
D ehydro ge naza mleczanowa (LDH, I . L I .27 ) kata-

lizuje przemiany pirogronianu i mleczanu, regulując
ponadto metabolizm tych związków w komórkach.
Enzymten jest tetramerem zbudowanym z dwóch ro-
dzajów podjednostek (A i B), o masie około 35 kDa.
Łańcuchy polipeptydowe tworzą pięc rodzaj ów tetra-
merów dehydrogenazy:B4, B3A1, B2A2, BlA3, 'Ą4
(54). U ssaków i ptaków z rodziny gołębi (Columbi-
dae) odkryto trzy rodzaje lzozymow dehydrogenazy
mleczanowej,: LDH-A (mięśnie), LDH-B (serce) oraz
LDH-C (ądra, nasienie). Sekwencje izozymow (po-
przez bezpośrednie sekwencj onowanie białka i/lub

analizę oDNA) ustalono m.in. u czŁowteka, myszy,
szczulra i świni (31, 38, 43, 52). Opracowano także
strukturę pierwszorzędową LDH-A, LDH-B i LDH-C
gołębia domowego (34).

Łahclch polipeptydowy LDH składa się z dwoch
domen. Jedna znjchprzyŁączaNAD*, druga jest do-
meną katalityczną. Domena wiĘąca NAD* dzieli się
na dwa regiony - przyłączĄący pierścień adeninowy
orazwtĘący amid kwasu nikoĘnowego. Adenina cząs-
teczkiNAD* wiązana jest w szczelinie hydrofobowej.
Jednostka amidu kwasu nikotynow ego przyłączana jest
w taki sposób, by reagująca strona pierścienia znajdo-
wała się w środowisku polarnym, natomiast pozostałe
części miaĘ kontakt z hydrofobowymi resztami enzy-
mu, Koniec -COOH ma podobną strukturę drugorzę-
dową jak domena katalityczna. Jego funkcjąjest sta-
bilizowanie struktury cząsteczkt LDH. Region pętli
łańcucha polipeptydowego LDH zawiera argininę
w pozycji 98, która wiĘe sięz grupąpirofosforanową
NAD* i argininąw pozycji 105, reagującą z substra-
tem (21, 31).

Białko LDH-A myszy, w porównaniu z białkiem
świni, różni się 19 aminokwasami (6%),14 z tych sub-
stytucji znajduje się na powierzchni cząsteczki i wy-
daje się, żente ma to bezpośredniego wpływu napTzy-
Łączanie NAD*, jak również substratu. Dla kontrastu,
sekwencja LDH-A myszy rózni się 8I (24%) amino-
kwasami w porównaniu z białkiem LDH-B świni oraz
97 (30%) aminokwasami w porównaniu z LDH-C
myszy. Wyniki te wskaz5,łvaĘby, że tzozymy soma-
tyczne LDH-A4 i LDH-B4 sąbliżej ze sobąspokrew-
nione niżzizozymem jądrowym LDH-C4 (17, 30).



P o c z ątkowo s ądz ono, z e dehydro genaza mle czano -
wa obecna jest wyłącznie w cytoplazmię (11), później
odkryto jednak,że z,łvtązana jest z takimi strukturami
komórkowymi j ak mikrofi lamenty aktynowe or az mt-
tochondria (I3, 32). Badania z lżyctem przeciwciaŁ
przeciwko LDH 1 i LDH 5 wykazaĘ ich obecność
w cytoplazmie, miofibrylach i mitochondriach (5). Izo-
zymB{ (tvp 1) wykazuje zdecydowanie większe po-
winowactwo do substratowntżizozymA4 (Ęp 5) (a8).
Izozymy te różniąsię równiez tym, iż 84 podlega al-
losterycznej inhibicji przęz duże stęzenie pirogronia-
nu, natomiast .Ą4 - nie. Pozostałe izozymy wykanlją
po średnie powinowactwo do piro gronianu, zależne o d
stosunku obu rodzajów łańcuchów w tetramerycznej
cząsteczce LDH. Uważa się, ze rolaizozymlB4 pole-
ga na utlenieniu mleczanu do pirogronianu, który wy-
korzysĘwany jest następnie przęz mięsień sercowy
jako materiał energe§czny. Procesy aerobowę zacho-
dzące w mięśniu sercowym pozwa|ająna przepŁyw
pirogronianu do cyklu kwasu cytrynowego. Forma izo-
7rymlJ A4 zaangażowanajest natomiast w przekształ-
cenia biegnące w odwrotny,rn kierunku (od pirogro-
nianu do mlęczanu), ułatwiając przebieg glikolizy
w warunkach anaerobowych (10).

Badania nad produkcjąmleczanu w mięśniach szkie-
letowych prowadzone są od prawie dwóch stuleci, lecz
nadal wiele zagadntendoĘczących jego qmtezy i funk-
cji jest przedmiotem dyskusji (28,54). Mleczan przęz
wielu autorów lważany jest nadal za końcowy pro-
dukt metabolizmu, a jego usuwanie z organtzmu od-
by*u się wyłączn ie pr zez wątrob ę na dr o dzę glukone -
ogenezy. Jużna początku ubiegłego wieku zauważo-
no jednak, iż produkcjamlęczanuzwiązana jestz ak-
tywnością mięśni, aIę takżę, iż mięśnie posiadają
mechanizm chemiczny jego usuwania (19). W póż-
niejszych latachwykazano, że spadek stężenia kwasu
mlekowego we krwi byŁwyższy w czasie pracy mięś-
ntniż ich spoczynku (25). Następne badania dowiod-
ły, że w czasie ówiczęimlęczan był pobierany przęz
mięśnie, ktore nie braĘ w nich udziału (I,1). Mięśnie
szkieletowe pobierały kwas mlekowy i częściowo go
utleniĄ ( 1 5 ), W innych badaniach wyk azano, ze mięś -
nie szkieletowe odgrywŃy ważnąrolęnie tylko w pro-
dukcji mleczanu,Ięcztakżę w jego usuwaniu z obiegu
oraz że związek ten moze byc ważnym substratem
w oddychaniu wewnątrzkomórkowym (5a), Co więcej,
u ssaków mleczan wydaje się bardziej efektywnym
prekursorem w glikogenogenezie niż glukoza (4).

Wydaje się, ze utlenianie mleczanu, opróczprzyję-
tego do tej pory modelu, polegającego na jego odwo-
do rowaniu pr zę z cy toplazmaĘ c zny LDH do p iro gro -
nianu, a następnie transporcie do mitochondriów w celu
właś ciwej oksydacj i, zacho dzi we dług inne go me cha-
nizmu,tzw.bezpośredniej oksydacji. Opiera się on na
założęntach, że mitochondria posiadają własne zaso-
by LDH (49). Zgodnte z tym nurtem badawczym za-
proponowany został mechanizm wewnątrzkomórko-
we go transp ortl mlęczanu (5 ), Powstaj ący w cytoplaz-

mie mleczan transportowanyjest do wnętrza mitochon-
drium za pomocą białek przenośnikowych MCT
(Monocarboxylate Transporter), które występuj ąw kil-
ku izoform ach, a oprócz mleczanlprzenosząrówniez
pirogronian i cińa ketonowe (26). Wńn\łn argumen-
tem, że związek ten moze być istotnym substratem
w oddychaniu mitochondrialnym jest fakt, iż jest on
przęnoszony do wnętrza mitochondrium w znacznie
większych ilościach niz pirogronian (5). Istnieją jed-
nak głosy sceptycznie odnoszące się do obecności LDH
w mitochondrium. W izolowanych z mięśni szkiele-
towych c złow ieka mito chondri ach z aob s erwowano
niskie tempo utleniania mlęczanll orazbrak wpływu
te go zj awi ska na s5mtezę ATP. Poziom utle niania w zr a-
stał natomiast po dostarczeniu LDH lub frakcji cyto-
zoltcznej (39).

Dlzry wpływ na wydajność syntezy i usuwania mle-
czanu ma aktywność ruchowa zwierzą| co mviązane
jest ze zmianamiekspresji LDH i proporcji tzozymów
w mięśniach. Gołęb i e p o c ztowe wykazuj ą dlżązmien-
ność aktyrvności enzymu, jego ilości we krwi orazpro-
ftlutzozymów w zależności od zastosowanego trenin-
gu. Aerobowe formy LDH (B4 i AB3), katalizują-
ce przemianę mleczanu w pirogronian, przeważały
w mięśniach ptaków dalekodystansowych, co potwier-
dza ich mni ej s z ą zale żno ś ć o d g l iko 1 iz y. Mała aktyw-
ność ruchowa lub jej brak powodują wzrost akĘw-
ności podstawowych enzymów glikolitycznych i form
anaerobowychtzozymów LDH (A3B t A4) oraz spa-
dek form aerobowych (AB3 i B4), Ptaki dalekodystan-
sowe posiadały najwyższy pozioml-DH we l<rwt oraz
naj krótszy czas półtrw anta mleczanu po ćw iczeniach
- stanowił on 47oń tego czasu l mvierząt nielotowa-
nych (8), Podobne zjawiska zaobserwowano w licz-
nych badaniach na sportowcach. Obserwowano spa-
dek aktyłvności LDH otaztowarzyszące temu istotne
zmlanyudziahltzoenzymówaerobowychlbiegaczy
długodystansowych t maratohczyków (2). Wzrost ana-
erobowych form LDH oraz spadek aerobowych stwier-
dzono u sprinterów (6).Zmiany profilu izozymów de-
hydrogenazy mleczanowej w odpowiedzi na zróżni-
cowany rodzaj treningu zachodząw podobny sposób
równiez u koni (16).

Sttuktuta i chatakterystyka genu LDH-A

Organizację genu LDH-A opisano po raz pierwszy
u myszy i człowieka (9, 31); następnie określono or-
ganizacjęludzkich genów LDH-B i LDH-C (50, 51).
Gen LDH-A myszy zmapowano na chromosomie 7
(47), człowieka na krótkim ramieniu chromosomu 11
(29). Kompletna sekwencja genu LDH-A myszy obej-
muje 12 851 par zasad (pr) i składa się z siedmiu
eksonów, rczdzielonych intronami (2I, 3 1). Eksony
po s iadaj ą zblizone r ozmiary. natomia st długo ść intro-
nów jest zróżnicowana w szerokim zakresie. Struktu-
ra genu LDH-A czŁowieka jest zbliżona do genu my-
szy, eksony posiadają długośc 126,II8,I74,I7 6,II8,
I24 i 162 pz, introny połozone są w analogicznych



pozycjach jakw genie myszy (33). Długość sekwencji
oDNA genu LDH-A gołębia wynosi: sekwencja ko-
dująca białko - 996 nukleotydow, sekwencje nie ule-
gające translacji: część 5'-40 nukleotydoą 3' 605
nukleotydow (3a).

Zadziwiającym odkryciem jest fakt, iż eksony ko-
dujące domeny różniące się funkcjami nie sąrozdzie-
lone intronem. Fragment genu kodujący domenęprzy-
łączaj ącą NAD* j est przedzielony intronem (drugim)
na dwa regiony - wiązący pierścień adeninowy oraz
amid kwasu nikoĘmowego. One z kolei zawierajątakże
introny, odpowiednio pierwszy i trzect (9, 20, 3I).
Ewolucyjnie geny LDH-A, LDH-B i LDH-C lvywo-
dzą się od wsp ó lne go pr zo dka. B adania fil'o genety cz-
ne dowiodły, że w przeciwieństwie do ssaków, gen
LDH-C gołębia jest blisko spokrewniony z genem
LDH-B (34). Wyniki te, jak równiez bliski związek
loci obutych genów (55), potwierdzaĘby wcześniej-
sze doniesienia,iż gen LDH-C gołębia powstał przez
duplikację genu LDH-B (22). Związekten występuje
jednak wyłącznie u ptaków zrodzajll Columba (36).

Budowa plomotola genu LDH-A

Sekwencja promotora LDH-A obejmuje obszar od

-1173 do +25 nukleotydu. Istnieje duże podobieństwo
pomiędzy sekwencj ami promotorowyrni genów LDH-A
my szy i szc zur a (2 I, 4 5) . Analiza s ekw encj i fl ankuj ą-
cej 5' genu ujawniła obecność kilk-u miejsc wiązania
dla r ó żny ch c zynników tran skryp cyj nych, a takżę tn-
nych elementów re gulacyj nych, między innymi : akty-
watora białkowego AP- 1 (w po zy cji 29 5 l 28 9 zawie-
rające motyw 5'-TGAGTCT-3'), Spl w pozycjach-
I 4I l -I39 oraz -I03 l -9 8 (motyw 5' -CCGCCCC-3' ),
element odpowiedzi na oAMP CRE (cAMP Response
Element) w pozycji 48l4I (z motywem S'-TGAC
GTCA-3') (45). W sąsiedztwie miejsca CRE (w po-
zycjt -93l 50 pz) wykazano istnienie regionu odpo-
wiedzi na niedotlenienie HRE (Hipoxia Response Ele-
ment), składającego się z dwóch miejsc przyłączania
czynników transkrypcyjnych, w tym jedno miejsce
wiĘące czynnik HIF1 (Hipoxia-Inducible Factor 1)

z motywem 5'-RCGTG-3' (18, 44). Sekwencja TATA
genu LDH-A ma postac 5'-TTTAA-3' i występuje
w pozycji -271-22. Przypllszcza się, ze w rejonie -
11131-830 genu LDH-A występuje sekwencja wyci-
szając a transkrypcj ę (4 5 ).

Regulacja eksptesji genu LDH-A

Dehydrogenaza mlęczanowa posiada szęreg izozy -
mów, których ekspresj azależna jest od rodzaju tkanki
or az aktualnych warunków fizj olo gtcznych. I stniej ą
dwa podstawowe mechanizmy kontroli ekspresji genu
LDH-A. Jednym z nich jest kontrola transkrypcji fiej
indukcj a, w zmacnianię or az wyc i s z ani e) zacho dząc a
w obrębie obszarów regulatorowych genu w interak-
cji z różnymi czynnikami transkrypcyjnymi. Drugi,
zacho dzący na p o źni ej s zy m etapie ekspre sj i, ob ej mu-
je regulację stabilności mRNA, wpĘwając §m samym

na okres jego półtrwania. Gen LDH-A naleĘ do gru-
py genów, ktorych ekspresja regulowana jest przy po-
mocy szlaku sygnałowego cAMĘ oddziaływującego
na oba mechanizmy ekspresji (45). Sekwencją doce-
lową szlaku sygnałowego oAMP w regulacji na po-
ziomię transkrypcj i j e st element o dpowie dzi na cAMP
- CRE,, Jest to 8 nukleotydowa sekwencja wiĘąca
białko o masie 43IeDa, znane jako białko wiĘące ele-
ment odpowiedzi na cAMP - CREB (CRE-Binding
Protein) @2). Cykliczny AMP jest wewnątrzkomór-
kowym informatorem drugiego rzędu, aktywującym
kinazę białkową A (Protein Kinase A). Enzym ten,
poprzęz fosforylację białka CREB, aktywuje go jako
czy nnlk transkryp cyj ny (4 1 ), DIa pr zyl<ładu, ko mórki
glej aka szczura w czasie inkubacj i z izopr otenerolem
i dimaślanem cAMĘ wykazywa§ kilkukrotny wzrost
szybkości ekspresji genu LDH-A (12),

Istotnym stanem wzmagającym syntezę LDH-A
w organizmie jest deficyt tlenu. Czynnik HIFI, indu-
kujący transkrypcję w warunkach niedotlenienia, ma
powinowactwo do sekwencji HRE, występującej w ob-
rębie promotorów wielu genów, m.in.: erytropoetyny
oraz LDH-A (44). Nie wyvołuje on jednak żadnej
reakcji w prąpadku LDH-A przy brakl aktywnego
regionu CRE, co potwierdza współdziałanie między
Ęmi czynnikami w odpowiedzi na niedotlenienie ( 1 8).

Ekspresja LDH-A zachodzi również w komórkach Ser-
tolie go. Jednym z czynników wpływaj ących na synte-
zęmleczaruw spermatogenezie jest naskórkowy czyn-
nik wzrostu (Epidermal Growth Factor), który wpĘ-
wa na syntezę tego związklpoprzez zwiększenie po-
boru glukozy przęz komórki Sertoliego, co w konse-
kwencji indukuje transkrypcję genu LDH-A (37).
Wzrost mRNA stymulowany przez EGF obserwowa-
no równiez w innych typach komórek, np. w hodowa-
nych in vitro flbroblastach szcnJra (35). Oprocz EGF,
na syntezę mleczanu w komórkach Sertoliego wpły-
wajątakże: folitropina (FSH) oraz czynnik martwicy
nowotworu a (TNF-a - TumorNecrosis Factor). FSH
akĘwuje szlakkinazy białkowej A (PKA, Protein Ki-
nase A) poprzęz wzrost stęzenia oAMP w komórce
oraz zwiększa znacznie stabilność transkryptu LDH-A.
Szczegółowy mechanizm działania TNF-a nie został
do tej pory całkowicie wyjaśniony, wiadomo, że opie-
ra się on przynajmniej na dwóch szlakach - kinazy
białkowej C (PKC, Protein Kinase C) orazna hydroli-
zie sfingomieliny błony komórkowej. Ten ostatni pro-
w adzi do wytworzenia c eramidu akĘwuj ące go odp o -
wiednią kinazę białkową (3, I4). Komórki glejaka
szczllra stymulowane aktyłvatorami PKC, takimi jak
diacyloglicerol (DG) oraz ester forbolu v,rykazywaĘ
3-4-krotny wzrost zawartości mRNA genu LDH-A.
Jako miejsce docelowę działania czynników szlaku
PKC wskazuje się sekwencje wiązanta dla AP-l (ak-
tywator białkowy) oraz rcceptor hormonów tarczycy
TRE w pozycjt294 pz genu (24).

Stabilność mRNA jest bardzo istotnym czynnikiem
w regulacji ekspresji genów. Okres półtrwania mRNA



LDH-A jest stosunkowo krótki, wynosi około 45-55
minut. Za stabilność transkryptu wydają się odpowie-
dzialnę pewne sekwencje i struktury bogate w zasady
AU, występujące na końcu 3' mRNA, Traktowanie
komórek invitro aktyr;vatorami PKA i PKC spowodo-
wało odpowiednio 9- i 4-krotny wzrost okresu pół-
trwania mRNA genu LDH- A (23). Ciekawym zagad-
nieniem jest fakt, żę dwa główne szlaki sygnałowe,
biorące udziałw regulacji ekspresji genu LDH-A (ki-
nazy btałkowej A orazkinazy białkowej C), dziŃają
na obydwu jej etapach(24).

Mutacje genu dehyd]Ogenazy mleczanowei,A

Analiza genu LDH-A człowiekalmyszy wykazała
szereg istotnych mutacji w sekwencjach kodujących
domeny, niezbędne do prawidłowego funkcj onowania
tego enzymu, Mutacje te prowadządo zmiankonfor-
macyjnych cząsteczki LDH, powoduj ąc dysfunkcj ę
enzy mLL, zmianę właś c iwo ś c i kineĘc znych, c o w kon-
s ekwencj i p r ow adzi do obniżenia j e go ak§rvności (40).
Zespołem chorobowym wyłvoĘw anymbezpośrednio
przęzmutacje w genie LDH-A jest jej niedobór,nazy-
wany glikogenozątypu XI. Jest to rzadka choroba dzie-
dziczna wyĘta w Japonii (53). U ludzi dotkniętych
tą chorobą występowała powysiłkowa obecność mio-
glob iny w mo czu or az szybkię znużęnie mięśni szkie-
letowych podczas ich pracy. Stwierdzono rownteż, że
w czasie ćwiczęń nie następuje spodziewany wzrost
stężenia kwasu mlekow e go, Iecz piro gronianu (27 ) . D o
wspólnych objawów klinicznych niedoboru LDH-A
u o s obników homozyg oty czny ch zalicza s ię powysił-
kową mioglobinurię, powikłania w czasie porodu
(sztywność mięśni macicy) oraz zmiany skóme. Ob-
serwuje się równiez bóle, sztywnienie oraz sklrczę
mięśni w czasie ćwiczeń. Aktywność ogólna LDH
w surowicy nie jest obnizona, brakjest natomiast w su-
rowicy i eryhocyta ch izozymllDH-A, występuj e tyl-
ko LDH-B. U osobnikow heterozygotycznychnie ob-
serwuje się §powych objawow klinicznych, rzadko
obnizona jest aktywność ogólna LDH w surowicy,
następuje natomiast spadek syntezy podjednostek A
w stosunku do B (33).

Przemiany mleczanu w or9anlzmlę otaz udziaŁ
wnichposzczegóInychizorymowdehydrogenazymle-
czanowej są dość złożonym zagadnleniem, zależnym
o d wi elu czynników. Liczne b adanta nad pr zemiana-
mi mleczanu w organizmie prowadzone od kilkudzie-
sięciu lat przeczą panującemu przekonaniq że jego
produkcja stanowi wyłącznie śIepy zańek metabolicz-
ny. Mięśnie szkieletowe, oprócz faktu, tż w czasię
swoj ej pt aay są producentem kwasu mlekowe go, zdol-
ne sąrównież do jego aktywnego pobierania i utlenia-
nia. Utlenianie mleczanu do pirogronianu bezpośred-
nio w tkance mięśniowej jest jedną z drogjego utyli-
zacji, stanowi także pewne żródŁo energii. Procesy te
mogąmieó istotny wpływ na dzielnośc gołębi w cza-
sie wielogodzinnego (nierzadko) IoIu,tzn, na szybkośó
or az w ylr zymało ś ć ftzy czną ptaków. W s z e lki e zmta-

ny w strukturze genu LDH-A mo gą s ię zatem przekła-
dać na wartość lotową gołębia pocztowego; podjęcie
pr ac zmier zaj ących do wykryc i a form p o limorfi c zrrych
tego genu oraz ich wpływu na feno§p gołębia poczto-
wego, w opinii autorow, wydają się w pełni lzasad-
nione.
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Szczecin

STAN ZAKAZ'NYCH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiw lipcu 2005 r,-l

1 . Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 4 województwach: lubelskim (1-1), podkarpackim
(1-1), warmińsko-mazurskim (5-6) i wielkopolskim (1 -1), Zanotowano ją u a lisów i 1 kuny.

2. WściekIiznazwierząt domowych - wystąpiła w 2wojewodztwach: podkarpackim (1 -1) i warmiń-
sko-mazurskim (1-1). Zanotowano ją u 1 psa i1 sztuki bydła.

3. BSE - stwierdzono w województwie wielkopolskim (1-1),

4,Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 4 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-
-pomorskim (2-2), lubelskim (2-2) i małopolskim (1-1).

*)W nawiasach'podano liczbę po.ł,jatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym


