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Zwiêkszona ekspresja genu karboksylazy
acetylo-CoA w tkankach lipogennych
szczurów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek
W przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN), hipertriglicerydemia (HTG) jest
zjawiskiem powszechnym. Towarzyszy jej zwiêkszona ekspresja genów syntazy kwasów t³uszczowych i bior¹cych udzia³ w jej regulacji czynników transkrypcyjnych w tkankach lipogennych. Pomimo tego pogl¹dy sugeruj¹ce, ¿e HTG
jest w czêci skutkiem zwiêkszonej syntezy triglicerydów (TG) nadal budz¹ kontrowersje. W niniejszej pracy zbadano ekspresjê genu karboksylazy acetylo-CoA
(ACC)  kluczowego enzymu lipogenezy, a tak¿e okrelono szybkoæ sekrecji
TG z w¹troby. Badanie ekspresji genu ACC przeprowadzono w w¹trobie i tkance t³uszczowej szczurów po dwuetapowej, subtotalnej nefrektomii. Kontrolê stanowi³y zwierzêta po zabiegu pozorowanym otrzymuj¹ce pokarm w iloci spo¿ywanej przez zwierzêta z PNN (pair-fed). Szybkoæ sekrecji TG z w¹troby okrelono w obu grupach zwierz¹t, po zahamowaniu aktywnoci lipazy lipoproteinowej tyloksapolem. W w¹trobie i tkance t³uszczowej szczurów z PNN obserwowano zwiêkszon¹ ekspresjê genu ACC (na poziomie mRNA i bia³ka) w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Towarzyszy³o temu zwiêkszenie aktywnoci ACC
w tkance t³uszczowej. Nie obserwowano wzrostu aktywnoci ACC w w¹trobie.
Pomimo tego, u zwierz¹t z PNN wykazano statystycznie znamienny wzrost sekrecji TG z w¹troby, sugeruj¹cy ich wzmo¿on¹ syntezê. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na zwiêkszon¹ aktywnoæ lipogenezy w dowiadczalnej PNN, co sugeruje,
i¿ mo¿e byæ ona jedn¹ z przyczyn HTG obserwowanej w przebiegu tej choroby u
ludzi. Przemawia za tym zarówno zwiêkszona ekspresja genu ACC w tkankach
lipogennych, jak i zwiêkszona sekrecja TG z w¹troby. Efekt ten jest niezale¿ny
od iloci spo¿ywanego pokarmu. Brak wzrostu aktywnoci ACC w ekstraktach
w¹troby (pomimo znacznego wzrostu mRNA ACC oraz poziomu bia³ka ACC)
jest prawdopodobnie skutkiem czêciowej proteolizy enzymu zachodz¹cej podczas przygotowywania ekstraktów tkankowych do pomiarów jej aktywnoci.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 53-57)
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Enhanced acetyl-CoA carboxylase gene expression in
lipogenic tissues of rats with chronic renal failure
Hypertriglicerydemia (HTG) is extremely common in chronic renal failure
(CRF). The published reports indicate that it comes along with up-regulation of
fatty acid synthase gene expression and transcription factors in lipogenic tissues. However, the opinion suggesting that HTG is partly a result of increased
triglicerides (TG) synthesis is still controversial. In the present study we determined gene expression of carboxylase acetyl-CoA (ACC)  a crucial, rate-limiting enzyme of lipogenesis and hepatic triglicerides secreting rate (TGSR). The
gene expression study was performed in liver and WAT of rats with CRF induced by two-stage, subtotal nephrectomy. The control group was pair-fed. The
hepatic TGSR was estimated after inhibition of TG removal by inactivation of
lipoprotein lipase with tyloksapol applied intravenously. In the studied tissues,
there was found an increased ACC gene expression (at the level of mRNA and
protein) when compared with controls. It was associated with enhanced ACC
enzymatic activity in WAT, but this phenomenon was not found in liver. Despite,
the hepatic TGSR was in uremic animals significantly enhanced. The results
demonstrate that lipogenesis activity is enhanced in CRF confirming the thesis
that it could be in part responsible for HTG found in the disease. This thesis is
supported by enhancement of ACC gene expression in lipogenic tissues and
increased hepatic TGSR. The phenomenon is independent of consumed food
amount. The apparent lack of increase in liver ACC activity is likely a result of its
degradation during tissue extract preparation.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 53-57)
Nefrologia i Dializoterapia Polska  2007  11  Numer 2

Adres do korespondencji:
Marek Szo³kiewicz
Klinika Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych, Akademia Medyczna
80-211 Gdañsk, ul. Dêbinki 7
Tel.: +48583492505
e-mail: e.mars@wp.pl

53

Wstêp
Przewlek³ej niewydolnoci nerek (PNN)
towarzysz¹ zarówno ilociowe, jak i jakociowe zaburzenia metabolizmu lipidów [2].
Hipertriglicerydemia (HTG) jest w tej grupie
pacjentów zjawiskiem powszechnym. G³ówn¹ jej przyczyn¹ jest upoledzenie degradacji triglicerydów (TG). W PNN obserwuje
siê nie tylko obni¿enie aktywnoci lipaz lipoproteinowej i w¹trobowej decyduj¹cych o
aktywnoci lipolitycznej osocza [1], ale tak¿e obni¿enie ekspresji genu receptora lipoprotein o bardzo niskiej gêstoci (VLDL) [19].
Istnieje szereg przes³anek przemawiaj¹cych za tym, i¿ wysokie stê¿enie TG w
osoczu mo¿e byæ równie¿ wynikiem wzmo¿onej ich syntezy w tkankach lipogennych.
Niestety, wyniki przeprowadzonych nad tym
zjawiskiem badañ s¹ ze sob¹ sprzeczne.
Badania przeprowadzone na modelu zwierzêcym PNN pokazuj¹, i¿ zarówno w w¹trobie, jak w tkance t³uszczowej wyranie wzrasta ekspresja genów niektórych enzymów
biosyntezy kwasów t³uszczowych [12,15], a
tak¿e wzrasta ekspresja genu czynników
transkrypcyjnych (SREBP-1), które bior¹
udzia³ w regulacji ekspresji genów enzymów
lipogennych [10]. Pomimo tego, g³oszenie
pogl¹dów sugeruj¹cych, i¿ HTG towarzysz¹ca PNN jest w czêci tak¿e nastêpstwem
zwiêkszonej syntezy TG nadal budzi istotne kontrowersje.
W niniejszej pracy podjêlimy próbê
okrelenia w w¹trobie i tkance t³uszczowej
ekspresji genu karboksylazy acetylo-CoA
(ACC) (EC 6.4.1.2). ACC jest enzymem kluczowym dla biosyntezy kwasów t³uszczowych, decyduj¹cym o szybkoci tego procesu [18], a zmiany aktywnoci ACC s¹ cile skorelowane ze zmianami aktywnoci
pozosta³ych enzymów lipogennych. W nastêpstwie reakcji katalizowanej przez ten
enzym powstaj¹ cz¹steczki malonylo-CoA,
które s¹ wykorzystywane do produkcji kwasu palmitynowego w reakcji katalizowanej
przez syntazê kwasów t³uszczowych. W
kolejnym etapie, kwas palmitynowy ulega
procesowi elongacji, a powsta³e t¹ drog¹
kwasy t³uszczowe (posiadaj¹ce wiêcej wêgli, ani¿eli kwas palmitynowy) s¹ nastêpnie
wbudowywane do TG. Przed prawie 30 laty,
Bagdade i wsp. [3] opublikowali wyniki pracy wskazuj¹ce na nisk¹ aktywnoæ enzymatyczn¹ ACC w w¹trobie zwierz¹t z PNN. S¹
to wyniki wskazuj¹ce na odmienne zachowanie siê aktywnoci ACC (obni¿enie aktywnoci) w porównaniu do pozosta³ych
enzymów lipogennych, które charakteryzuj¹ siê wzrostem aktywnoci w PNN [12,15].
Okrelaj¹c ekspresjê genu ACC oraz szybkoæ sekrecji TG z w¹troby próbujemy dowieæ, i¿ lipogeneza bierze aktywny udzia³
w powstawaniu HTG w PNN. Próbujemy
równie¿ ustaliæ przyczyny, dla których istnieje rozbie¿noæ pomiêdzy wynikami pracy opublikowanej przez Bagdade i wsp. [3],
a wynikami innych badañ nad ekspresj¹
genów enzymów bior¹cych udzia³ w lipogenezie [12,15].
Materia³ i metody

Na prowadzenie badañ, uzyskano zgodê Terenowej Komisji Etycznej Badañ Naukowych przy
Akademii Medycznej w Gdañsku. Do eksperymentów u¿yto zwierz¹t (szczury rasy Wistar, samce) o
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Tabela I
Przyrost masy cia³a oraz dzienne spo¿ycie paszy laboratoryjnej, a tak¿e stê¿enie kreatyniny, BUN i triglicerydów w surowicy szczurów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN) w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (pairfed). * p<0,001; ** p<0,02.
The body weight increase, daily food consumption and serum creatinine, BUN and triglyceride concentration in chronic renal failure rats (PNN) in comparison to controls (pair-fed). * p<0.001; ** p<0.02.
Przy rost m asy cia³a (g) Spo¿y cie paszy (g/d) Kreaty nina (m g/dl)

BUN (m g/dl)

Triglicery dy (m g/dl)

PN N

22,9 ± 42,8

18,7 ± 3,3

3,65 ± 1,76

197,44 ± 94,52

252,3 ± 79,1

Kontrola

108,3 ± 36,1**

18,1 ± 2,2

0,66 ± 0,13*

19,56 ± 6,16*

40,8 ± 6,7*

Kontrola

a)

PNN

ACC (677 pz)

b-aktyna (511 pz)
Kontrola

b)

PNN

ACC1 (265 kDa)

ACC2 (280 kDa)
c)

2
1,6
1,2

*

0,8
0,4
0
Kontrola

PNN

Rycina 1
Reprezentatywna analiza RT-PCR mRNA (A), Western blot bia³ka (B) oraz aktywnoæ enzymatyczna (C) karboksylazy acetyloCoA (ACC) w tkance t³uszczowej szczurów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN) w
porównaniu z grup¹ kontroln¹ (pair-fed). Aktywnoæ enzymu wyra¿ona w nmol/min/mg bia³ka (p<0.05).
The representative RT-PCR mRNA analysis (A), Western blot analysis (B) and enzymatic activity (C) of acetylCoA carboxylase in white adipose tissue of chronically uremic (PNN) and control rats. The enzyme activity
in nmol/min/mg bia³ka (p<0.05).

wadze pocz¹tkowej oko³o 200g, które zosta³y podzielone na dwie grupy: Grupa I (n=7), u której w
znieczuleniu ogólnym (Thiopental) metod¹ chirurgicznej, dwuetapowej, subtotalnej nefrektomii (5/
6) wywo³ywano PNN [9]. Grupa ta mia³a swobodny dostêp do standardowej paszy laboratoryjnej.
Grupa II (n=9) to grupa zwierz¹t kontrolnych, po
zabiegu pozorowanym. Grupa II otrzymywa³a pokarm dok³adnie w takiej samej iloci, w jakiej by³
on spo¿ywany przez zwierzêta grupy I (pair-fed).
Po 4 tygodniach od drugiego etapu nefrektomii,
po pobraniu krwi do oznaczeñ laboratoryjnych,
zwierzêta zabijano przez dekapitacjê. Pobrane
fragmenty tkanki (0,5-1,0 g) umieszczano w probówkach Eppendorf'a, zamra¿ano w ciek³ym azocie, a nastêpnie przechowywano w temperaturze
-80°C do czasu przeprowadzenia analizy. Takie
same grupy zwierz¹t przygotowano do badañ nad

sekrecj¹ TG z w¹troby.
Oznaczenia stê¿enia kreatyniny, BUN, triglicerydów dokonano przy u¿yciu metod standardowych korzystaj¹c z autoanalizatora firmy Abbott.
Aktywnoæ karboksylazy acetylo-CoA oznaczono
wed³ug metody opisanej wczeniej [9].
Izolacja RNA i pomiar poziomu mRNA ACC
Ca³kowity RNA izolowano z zamro¿onych tkanek za pomoc¹ metody z rodankiem guanidyny [4].
Stê¿enie RNA okrelono spektrofotometrycznie
przy d³ugoci fali 260 nm. Z 1 mg ca³kowitego RNA,
wczeniej traktowanego przez 30 minut w 37°C
DNaz¹ I (RNase-free DNase I, Fermentas, Lithuania), w reakcji odwrotnej transkrypcji uzyskano
cDNA. Otrzymane cDNA pos³u¿y³o jako matryca
w reakcji kompleksowego PCR ze starterami specyficznymi dla ACC i b-aktyny. Reakcja kompleksowego PCR (ang. multiplex PCR) umo¿liwia rów-
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Rycina 2
Reprezentatywna analiza RT-PCR mRNA (A), Western blot bia³ka (B) oraz aktywnoæ enzymatyczna (C) karboksylazy acetyloCoA (ACC) w w¹trobie szczurów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek (PNN) w porównaniu z
grup¹ kontroln¹ (pair-fed). Aktywnoæ enzymu wyra¿ona w nmol/min/mg bia³ka (n.s.).
The representative RT-PCR mRNA analysis (A), Western blot analysis (B) and enzymatic activity (C) of acetylCoA carboxylase in liver of chronically uremic (PNN) and control rats. The enzyme activity in nmol/min/mg
bia³ka (n.s.).

D TG
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Rycina 3
Sekrecja triglicerydów (TG) z w¹troby szczurów z PNN w porównaniu ze zwierzêtami grupy kontrolnej. Wykres przedstawia redni bezwzglêdny przyrost stê¿enia triglicerydów w osoczu badanych zwierz¹t po up³ywie 60 minut od podania tyloksapolu (p<0,05).
Hepatic triglyceride (TG) secretion rate in rats with chronic renal failure (PNN) in comparison with controls.
The figure presents a mean increase of serum triglyceride concentration in 60 minutes after tyloksapol applied intravenously (p<0.05).

noczesn¹ amplifikacjê transkryptów genów ACC
oraz b-aktyny, jako genu referencyjnego. Reakcjê
PCR przeprowadzano w objêtoci 20 ml w rodowisku zawieraj¹cym 1x PCR buffer, 3,5 mM MgCl2,
0,5 mM dNTP Mix, 0,5 mM stê¿enie ka¿dego ze
starterów reakcji oraz 0,5 U Polimerazy Taq (Fermentas, Lithuania).
Sekwencje starterów u¿ytych do reakcji PCR:
(ACC) 5'-CCGAGATGTCATTGTCATC-3' i 5'-

ACACCAGTGTAAGACTGTG-3; (b-aktyna) 5'-GAAATCGTGCGTGACATTAAG-3' i 5'-GCTAGAAGCATTTGCGGTGGA-3'. Produkty reakcji PCR rozdzielano na 1,5% ¿elu agarozowym, a nastêpnie
analizowano densytometrycznie za pomoc¹ programu Sigma Scan Image (Jandel Scientific, San
Rafael, CA). Poziom ekspresji danego genu wyra¿ono jako stosunek intensywnoci pr¹¿ka odpowiadaj¹cego transkryptowi badanego genu do in-
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tensywnoci pr¹¿ka odpowiadaj¹cego transkryptowi genu referencyjnego (b-aktyna). Wyniki ilociowe wyra¿one zosta³y w jednostkach umownych.
Pomiar poziomu bia³ka enzymatycznego
ACC
Do oznaczenia poziomu bia³ka ACC wykorzystano metodê Western-Blot. Do 0,1 g tkanki, dodawano 1,5 ml buforu (50mM TRIS-HCl pH=7,5,
100 mM NaF, 2 mM EDTA, 10 mM b-merkaptoetanol, 10% glicerol, 4 µg/ml mieszaniny inhibitorów proteaz) i przeprowadzano homogenizacjê w
rêcznym homogenizatorze szklano-teflonowym.
Uzyskany homogenat wirowano w wirówce Sorvall
RC-5B (rotor SE-12) przez 30 minut przy 17 tysi¹cach obrotów. Nastêpnie próbki zawieraj¹ce po 50
µg bia³ka zawieszano w buforze lizuj¹cym (Sample Buffer, Laemmili 2 x concentrate  Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA) i gotowano 5 minut
w 95oC. W ten sposób przygotowane próby nanoszono na 5% ¿el poliakrylamidowy. Po rozdziale
elektroforetycznym, bia³ka przenoszono metod¹
elektrotransferu na b³onê nitrocelulozow¹ (Immobilon P membrane - Sigma Chemical Co, St Louis,
MO, USA). Otrzyman¹ membranê inkubowano w
buforze blokuj¹cym (0,5% albumina) zawieraj¹cym
streptawidynê znakowan¹ peroksydaz¹ chrzanow¹ (Perkin Elmer Life Science, Inc). Chemoiluminescencyjny sygna³ otrzymano inkubuj¹c w odczynniku Lumi-Lighht Western Bloting Substrat
(Roche Diagnostics Corporation USA).
Czêciow¹ proteolizê bia³ka ACC oceniano
przygotowuj¹c ekstrakty w buforze stosowanym
rutynowo przy dokonywaniu pomiarów aktywnoci
ACC (20 mM Tris-HCl o pH 7,8, 0,2% Triton X-100).
Dalej postêpowano tak jak opisano powy¿ej.
Badanie szybkoci sekrecji TG z w¹troby
Po 4 tygodniach od ostatniego zabiegu zwierzêtom z PNN oraz zwierzêtom grupy kontrolnej
pobierano krew z ¿y³y udowej na badania triglicerydów, BUN i kreatyniny, a nastêpnie podawano
do¿ylnie tyloksapol (inhibitor lipazy lipoproteinowej)
w dawce 60 mg/100g masy szczura. Po 60 minutach od podania tyloksapolu ponownie pobierano
krew z ¿y³y udowej na badania stê¿enia triglicerydów. Ró¿nica w stê¿eniu TG przed i po podaniu
tyloksapolu jest wyk³adnikiem szybkoci sekrecji
TG z w¹troby [11].
Wyniki
W nastêpstwie dwuetapowej, subtotalnej nefrektomii uzyskano parametry typowe dla PNN (tabela I): kilkukrotny wzrost stê¿enia kreatyniny (p<0,001) i BUN (p<0,001),
którym w porównaniu z grupami kontrolnymi towarzyszy³ wyrany, statystycznie znamienny wzrost stê¿enia TG w osoczu
(p<0,01). Przyrost masy cia³a (tabela I) by³
istotnie ni¿szy w grupie zwierz¹t z PNN,
ani¿eli w grupie zwierz¹t kontrolnych (pairfed) (p<0,02).
W tkance t³uszczowej zwierz¹t z PNN
obserwowano wyrany wzrost ekspresji
genu karboksylazy acetylo-CoA. Poziom
mRNA jest w tej grupie znamiennie wy¿szy,
ani¿eli uzyskany w grupie kontrolnej (pairfed) (0,93 ± 0,4 vs. 0,56 ± 0,12; p<0,05) (rycina 1A). Podobnie poziom bia³ka ACC jest
wiêkszy u zwierz¹t z PNN w porównaniu z
grup¹ kontroln¹ (rycina 1B). W tkance t³uszczowej zwierz¹t z PNN obserwowano rów-
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nie¿ podwy¿szon¹ aktywnoæ enzymatyczn¹ ACC. By³a ona znamiennie wy¿sza od
tej, obserwowanej u zwierz¹t kontrolnych
(pair-fed) (p<0,05) (rycina 1C).
Zmiany poziomu mRNA i bia³ka ACC w
w¹trobie s¹ podobne do tych, które obserwowano w tkance t³uszczowej. Poziom
mRNA w grupie zwierz¹t z PNN jest znamiennie wy¿szy od tego uzyskanego w grupie kontrolnej (pair-fed) (1,38 ± 0,29 vs.0,93
± 0,08; p<0,002) (rycina 2A). Tak¿e poziom
bia³ka ACC jest wy¿szy u zwierz¹t z PNN,
ani¿eli w grupie kontrolnej (rycina 2B). Natomiast, pomimo wyranego wzrostu poziomu mRNA i bia³ka ACC w w¹trobie zwierz¹t
z PNN, aktywnoæ enzymatyczna ACC nie
uleg³a istotnej zmianie (rycina 2C).
Wynik ten sk³oni³ nas do zbadania szybkoci sekrecji TG z w¹troby zwierz¹t z PNN.
Okaza³a siê ona byæ znamiennie wy¿sz¹,
ani¿eli w grupie zwierz¹t kontrolnych (pairfed) (p<0,05) (rycina 3).
W zwi¹zku z wynikami wskazuj¹cymi na
wzrost sekrecji TG z w¹troby oraz wzrost
poziomu mRNA i bia³ka ACC, a jednoczenie brakiem zmian aktywnoci tego enzymu w w¹trobie wysuniêto hipotezê, i¿ aktywnoæ ACC wzrasta w PNN, ale podczas
przygotowywania ekstraktów tkankowych do
pomiaru aktywnoci ulega czêciowej proteolizie, która skutkuje obni¿eniem aktywnoci enzymu (aktywnoæ mierzona jest ni¿sza od oczekiwanej). Wobec powy¿szego
przeprowadzono dowiadczenie, w którym
porównano proteolizê ACC w ekstraktach
w¹troby przygotowanych w buforach zawieraj¹cych inhibitory proteaz (klasyczne postêpowanie podczas wykonywania Western
blot) oraz w buforze stosowanym do oznaczania aktywnoci ACC (nie zawieraj¹cym
inhibitorów proteaz). Ponadto w dowiadczeniu tym uwzglêdniono czas, w którym
ACC nara¿ona by³a na proteolityczne dzia³anie enzymów. Pojawienie siê dodatkowych
pr¹¿ków o masie cz¹steczkowej ni¿szej od
masy natywnego enzymu, wiadczy o czêciowej proteolizie ACC (rycina 4). Czêciowa proteoliza ACC nie wystêpuje jedynie w
przypadku, w którym do buforu dodano inhibitory proteaz, a ekstrakt zamro¿ono natychmiast jego po przygotowaniu (rycina 4).
Wyniki tego eksperymentu wskazuj¹, ¿e w
czasie przygotowywania ekstraktów tkankowych do oznaczania aktywnoci ACC dochodzi do czêciowej proteolizy enzymu.
Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e pomimo wzrostu ekspresji genu ACC w w¹trobie szczurów z PNN, w warunkach in vitro dochodzi
do obni¿enia aktywnoci enzymu spowodowanej jego proteoliz¹. Wydaje siê, ¿e aktywnoæ w ekstraktach tkankowych jest wypadkow¹ dwóch procesów: a) wzrostu aktywnoci towarzysz¹cej PNN; b) spadku
aktywnoci zwi¹zanej z proteoliz¹ enzymu.
Poniewa¿ istniej¹ dwie izoformy ACC
(ró¿ni¹ce siê miêdzy innymi masami cz¹steczkowymi) okrelane jako ACC1 i ACC2
[18], na rycinach 1B, 2B i 4 widoczne s¹
dwa pr¹¿ki odpowiadaj¹ce tym izoformom
ACC.
Omówienie
Wyniki badañ przedstawione w niniejszej pracy rzucaj¹ nowe wiat³o na problem
lipogenezy w PNN. W tkankach lipogennych
szczurów z PNN zwiêksza siê ekspresja
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a)

b)

c)

d)

Bia³ko ACC2
(280 kDa)

Bia³ko ACC1
(265 kDa)

Produkt
proteolizy
Rycina 4
Analiza Western blot bia³ka karboksylazy acetyloCoA (ACC) w w¹trobie szczurów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek. Kolejne cie¿ki przedstawiaj¹ elektroforezê ekstraktów przygotowanych: a) w buforze A, zamro¿ony zaraz po przygotowaniu; b) w buforze B, zamro¿ony zaraz po przygotowaniu; c) w buforze B, zamro¿ony po odstawieniu na 160 minut w temperaturze 4°C; d) w buforze A, 3-krotnie rozmra¿anych i przechowywanych w temperaturze -20°C (bufor A - z dodatkiem inhibitorów proteaz; bufor B - bez inhibitorów proteaz).
Western blot analysis of liver acetylCoA carboxylase (ACC) protein in rats with chronic renal failure. The
figure presents the paths with extracts electrophoresis prepared: a) in buffer A, frozen right after preparation; b) in buffer B, frozen right after preparation; c) in buffer B, frozen after 160 minutes preservation in 4°C;
d) in buffer A, 3 times unfrozen and preserved in -20°C (buffer A - with proteases inhibitors; buffer B - without
proteases inhibitors).

genu ACC, podobnie jak ekspresja genów
pozosta³ych enzymów lipogennych oraz
czynników transkrypcyjnych [10,12,13,15].
Na tej podstawie mo¿na wysnuæ wniosek,
i¿ PNN generuje w w¹trobie i tkance t³uszczowej zmiany podobne, sprzyjaj¹ce zwiêkszonej aktywnoci lipogennej. Na podstawie
tych wyników mo¿na przypuszczaæ, ¿e aktywnoæ lipogenezy jest zwiêkszona i przyczynia siê, przynajmniej czêciowo, do rozwoju HTG obserwowanej w PNN.
Zwiêkszona sekrecja TG z w¹troby to
oczywicie efekt koñcowy, do którego prowadzi podwy¿szona aktywnoæ biosyntezy
kwasów t³uszczowych i produkcji TG w w¹trobie. Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e w
nadprodukcjê TG w przebiegu PNN zaanga¿owany jest dodatkowo wzmo¿ony nap³yw kwasów t³uszczowych do w¹troby.
Udokumentowana zwiêkszona aktywnoæ lipogenna tkanki t³uszczowej [10,14] powinna (wskutek nadprodukcji TG) skutkowaæ
zwiêkszeniem jej masy. Jednak przyrost
masy cia³a tych zwierz¹t jest niewielki, a
iloæ tkanki t³uszczowej znikoma. Najpewniej zwiêkszonej aktywnoci lipogennej tkanki t³uszczowej towarzyszy nasilona aktywnoæ lipolityczna. Jej efektem jest powiêkszenie puli kr¹¿¹cych wolnych kwasów
t³uszczowych, które mog¹ byæ wychwytywane przez w¹trobê i wykorzystywane do produkcji TG w w¹trobie.
Mechanizmy prowadz¹ce do zwiêkszonej ekspresji genu ACC w w¹trobie i tkance
t³uszczowej zwierz¹t z PNN nie s¹ dobrze
poznane. Podwy¿szone stê¿enie insuliny
obecne w surowicy zwierz¹t z PNN jest niew¹tpliwe jednym z najwa¿niejszych czynników mog¹cych za to zjawisko odpowiadaæ
[16]. W jednej z ostatnich prac wykazalimy
w tkance t³uszczowej szczurów z PNN
zwiêkszon¹ ekspresjê genu (na poziomie
mRNA i iloci bia³ka) czynnika transkrypcyjnego z rodziny SREBP, a dok³adnie izoformy SREBP-1 (z ang: Sterol Regulatory Element Binding Protein) [14]. Czynniki transkrypcyjne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w regulacji metabolizmu lipidów, a czynnik SREBP1c jest g³ównie odpowiedzialny za aktywacjê transkrypcji genów zwi¹zanych z syntez¹ kwasów t³uszczowych i triglicerydów [8].

Jego wysoki poziom obserwowany w w¹trobie i tkance t³uszczowej w PNN jest przyczyn¹ zwiêkszonej ekspresji genów enzymów lipogennych, w tym ACC. Oznacza to,
i¿ czynniki wp³ywaj¹ce na poziom czynników transkrypcyjnych SREBP, wp³ywaj¹
równie¿ na ekspresjê genów enzymów bior¹cych udzia³ w lipogenezie. W ten w³anie
sposób na proces biosyntezy kwasów t³uszczowych i syntezê triglicerydów wp³ywa
wspomniana wczeniej insulina [6]. Ale takim dzia³aniem charakteryzuj¹ siê równie¿
inne hormony (androgeny, progesteron),
dieta bogatowêglowodanowa [6,7], a przede
wszystkim niektóre mediatory stanu zapalnego i cytokiny (np. PDGF, z ang: PlateletDerived Growth Factor) [5]. PNN jest uwa¿ana za przewlek³y stan zapalny z udokumentowanym wzrostem aktywnoci wielu
mediatorów stanu zapalnego [20]. Oznacza
to, i¿ ten mechanizm prowadz¹cy do zwiêkszonej aktywnoci czynników transkrypcyjnych, a przez to zwiêkszonej aktywnoci
transkrypcyjnej genów zwi¹zanych z syntez¹ kwasów t³uszczowych i triglicerydów w
PNN nale¿y równie¿ braæ pod uwagê.
Poród uzyskanych przez nas wyników
zastanawiaj¹cy jest brak wzrostu aktywnoci ACC w w¹trobie. Bior¹c pod uwagê
zwiêkszon¹ ekspresjê genu ACC i ca³¹ aktywnoæ lipogenn¹ w¹troby, nale¿a³oby siê
spodziewaæ (podobnie jak ma to miejsce w
tkance t³uszczowej) wzrostu aktywnoci
tego enzymu w w¹trobie. Takiego wyniku nie
uda³o siê nam uzyskaæ. Pozornie wiêc, wyniki wygl¹daj¹ na niespójne. Jednak¿e ACC
jest enzymem o bardzo precyzyjnym, wra¿liwym na zmiany i skomplikowanym systemie regulacji, m.in. poprzez mechanizm fosforylacji-defosforylacji, polimeryzacji-depolimeryzacji, regulacji allosterycznej. Zmiany
aktywnoci tego enzymu w zale¿noci od
potrzeb mog¹ dokonywaæ siê w niezmiernie krótkim czasie. A warto podkreliæ, i¿ w
przeciwieñstwie do tkanki t³uszczowej, w¹troba zawiera wiele niespecyficznych enzymów z grupy proteaz, które to podczas przygotowywania ekstraktu do pomiaru aktywnoci ACC mog¹ prowadziæ do czêciowej
proteolizy enzymu zani¿aj¹c jego rzeczywist¹ aktywnoæ enzymatyczn¹. W niniejszej
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pracy dowiedlimy, i¿ to zjawisko mo¿e odpowiadaæ za brak wzrostu aktywnoci w¹trobowej ACC. Podczas przygotowywania
ekstraktu tkankowego mo¿e dochodziæ do
czêciowej proteolizy enzymu (rycina 4). Te
wyniki pozwalaj¹ nam bezpiecznie podtrzymaæ tezê, ¿e aktywnoæ procesu lipogenezy w warunkach PNN jest podwy¿szona, a
jednym z tego efektów jest obserwowana
HTG.
Wnioski
Wyniki prezentowanej pracy wskazuj¹,
i¿ ekspresja genu ACC w w¹trobie i tkance
t³uszczowej szczurów z PNN jest w stopniu
istotnym zwiêkszona, a wzrost ten jest niezale¿ny od iloci spo¿ywanego pokarmu.
Towarzyszy temu zwiêkszona sekrecja TG
z w¹troby, przyczyniaj¹c siê tym samym do
rozwoju HTG obserwowanej w przebiegu tej
choroby. Pozorny brak wzrostu aktywnoci
enzymatycznej ACC w w¹trobie mierzony
in vitro jest prawdopodobnie nastêpstwem
czêciowej proteolizy enzymu, do której
dochodzi podczas preparowania ekstraktu
do pomiarów jego aktywnoci.
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