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W przypadkach, w których do rozwiązania zagadnień taksonomicznych
nie wystarczają ani kryteria morfologiczno-anatomiczne ani biologiczne
-czy ekologiczne, skuteczne może się okazać określenie biochemicznej specyficzności gatunku (Florkin, 1952). W tym celu przeprowadzane są badania elektroforetyczne białek. Przegląd dotychczasowych osiągnięć w
tym zakresie w zastosowaniu do taksonomii pierwotniaków był przedmiotem wcześniejszego artykułu na łamach Wiadomości (Hadaś, 1977).
Był on poświęcony przede wszystkim zastosowaniu ·elektroforezy dyskowej białek rozpuszczalnych i strukturalnych w żelu poliakrylamidowym.
Niniejszy dotyczy analizy izoenzymów tzw. układów enzymatycznych,
mającej również duże znaczenie w rozwiązywaniu problemów taksonomii.
Izoenzymem nazywamy różne formy enzymu wykazujące ten sam
typ reakcji katalitycznej. Występowanie u tego samego gatunku wielorakich form enzymu jest obecnie dobrze udokumentowane i tłumaczy się
występowaniem w procesie ewolucji gatunku mutacji, prowadzących do
zmian w strl:lkturze białka enzymatycznego, które nie mają jednak wpły
wu na aktywność katalityczną. Liczba występujących w komórce izoenzymów zwielol_{rotnia się, ponieważ szereg enzymów posiada strukturę
czwartorzędową składającą się z podjednostek. Izoenzymy wykazując
taką samą specyficzność enzymatyczną, mogą różnić się pod względem
takich właściwości, jak optimum pH, termostabilność, specyficzność wobec· substratu itd. Z ewolucyjnego punktu widzenia występowanie izoenzymów jest cechą korzystną dla organizmu, gdyż w przypadku mutacji
lub zmian środowiska chroni go przed utratą funkcji.
Analizę izoenzymów 'dla , celów taksonomicznych można przeprowadzać różnymi metodami. Najprostszą jest elektroforeza bibułowa oraz
elektroforeza na żelu agarowym. Bardziej skomplikowane metody to rozdział na żelu skrobiowym lub poliakrylamidowym czy izoelektroognisko-
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wanie (isoelectrofocusing) w żelu. Wszystkie w, mienione metody są dobre do celów taksonomicznych. N aj lepszą jest jednak ciągle elektroforeza
na żelu poliakrylamidowym oraz metoda izoelektroogniskowania w żelu ..
Szczegółowe dane metodyczne dotyczące elektroforetycznego rozdziału izoenzymów można znaleźć w wielu podręcznikach (m. in. Maurer, UJ71;
Alen i Maurer, 1974; Ostrowski, 1970) i w innych publikacjach.
Szerokie zastosowanie w badaniach taksonomicznych analizy elektroforetycznej izoenzymów tłumaczy się tym, że spełnia ona wymagania
stawiane testom wykonywanym seryjnie i nosi bardzo często nazwę techniki zymogramów.
Dopiero w ostatnich latach wprowadzono do badań taksonomicznych
pierwotniaków metody enzymatyczne. Obok białek rozpuszczalnych lub
strukturalnych, rozpuszczonych w dodecylosiarczanie sodowym (SDS)
lub moczniku, bada się białka enzymatyczne, takie jak: dehydrogenazy
(jabłczanową, mleczanową i inne), enzymy hydrolityczne (np. kwaśne
i zasadowe fosfatazy, niespecyficzne esterazy), enzymy degradacji białek
(np. amidopeptydazy, peptydazy) lub też enzymy kluczowych cykli bioenergetycznych lub oddechowych (np. glukokinazy, fosfoglukomutazy~
glukoizo~:·azy, katalazy i inne oksydoreduktazy lub oksydazy).
Stosowane dotąd metody biochemiczne, a więc i enzymatyczne, mogą
w połączeniu z danymi morfologicznymi i fizjologicznymi dać pełny obraz badanego gatunku z określeniem także jego bliższego lub dalszego
pokrewieństwa z innymi gatunkami. Może to dać podstawy stworzenia
systemu naturalnego · opartego na podstawach biochemiczno-fizjologicznych, co wymaga jednak badań o wiele bardziej wszechstronnych i wyczerpujących niż dotąd stosowane.
W celu zorientowania czytelnika w dotychczasowych osiągnięciach elektroforetycznej analizy białek enzymatycznych pierwotniaków w aspekcie taksonomicznym, wymieniam niektóre nb. jeszcze nieliczne publikacje
na ten temat.
Zastosowanie badań enzymatycznych w taksonomii znalazło uznanie
w przypadku takich rodzajów jak Eimeria (Chapman, 1982), Sarcocystis
(Atkinson i wsp., 1981), Trichomonas (Soliman i wsp., \982), · Theileria
(Van der Meer i wsp., 1981), Giardia (Bertram i wsp., 1980), Plasmodium
Sanderson i wsp., 1981; Thaithong i wsp., 1981), Trypanosoma (Murray,
1982), Acanthamoeba (Costas i Griffith, 1980; Tyndal i wsp., 1979), Naegleria (Nerad i Dagget, 1979; De Jonckheere, 1982; Dagget i wsp., 1983;
Pernin i wsp., 1983) i Crithidia (Goncalves de Lima i wsp., 1982).
W wielu wymienionych pracach badania enzymatyczne okazały się
przydatne do określenia przynależności gatunkowej nowo izolowanego
szczepu. W niektórych przypadkach (dotyczy to ·Acanthamoeba), okazało się, że szczep określony pierwotnie na podstawie cech morfologicznych jako gatunek x, pod względem właściwości enzymatycznych odpo-
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gatunkowi y (Costas i Griffith). Podobne spostrzeżenia uczyniono w przypadku innych pierwotniaków; między innymi wyróżniono 4
grupy enzymatyczne w obrębie szczepów N aegleria fowleri (N erad i Dagget), które mogą stanowić 4 odrębne gatunki lub podgatunki Naegleria.
Badania enzymatyczne wykazały identyczność szczepów Leishmania
pochodzących z tych samych rejonów endemicznych inwazji, ale również różnice pomiędzy szczepami pochodzącymi z odległych rejonów geograficznych (Ebert, 1973; 1974a, b). Szczepy sudańskie Leishmania spp.
dają inne wzorce enzymatyczne niż szczepy irańskie (Aljeboori i wsp.,
1980). Wzorce enzymatyczne Leishmania donovani są wyraźnie inne od
Leishmania tropica i Leishmania major. Kreutzer i wsp. (1983) stwierdzają, że jeżeli podobieństwo zymogramów szczepów do wzorca wynosi
około 750/o, to szczepy takie należy zaliczyć do danego gatunku lub grupy, natomiast jeżeli różnica ta wynosi więcej niż 250/o, to prawdopodobnie reprezentują one różne gatunki lub grupy. Należy stwierdzić, że technika zymogramów Leishmania spp. pozwala na identyfikację pasożyta
i może odgrywać ważną rolę w badaniach epidemiologicznych (Rassam
i Al-Mudhaffar, 1979).
Badania enzymatyczne mające na celu wykazanie różnic w obrębie
jednego gatunku, np. pomiędzy szczepami patogennymi i niepatogennymi, są dopiero w stadium początkowym. Pierwsze takie badania, które
dotyczyły pełzaków z r@dzaju Entannoeba wykonali Sargeuant i Williams
(1.978). Autorom udało się rozróżnić szczepy patogenne od niepatogennych, a wśród szczepów patogennych wykazać różnice enzymatyczne pomiędzy szczepami o różnej zjadliwości; stwierdzono to, badając elektroforogramy fosfoglukomutazy oraz fosfoglukoizomerazy. Pewną gradację
wirulencji udało się również ustalić porównując leucynoamidopeptydazę
i kwaśną fosfatazę szczepów patogennych N. fowleri (De Jonckheere,
1982). Badania enzymatyczne trypsyny oraz kwaśnej i zasadowej fosfatazy (Hadaś, 1982) okazały się przydatne do różnicowania szczepów patogennych i niepatogennych w obrębie gatunków Acanthamoeba castellanii
i N. fowleri.
Jakkolwiek mało jest jeszcze prac dotyczących różnic enzymatycznych pomiędzy szczepami patogennymi i niepatogennymi określonego gatunku, to jednak wydaje się, że metoda określania białek techniką zymogramów znajdzie szersze zastosowanie w różnicowaniu szczepów patogennych i niepatogennych.
Obserwacje szczepów atenuowanych oraz uzjadliwionych na drodze
pasażu wykazały, że szczepy b~rdziej zjadliwe wytwarzają więcej pasm
enzymatycznych - o większej aktywności - niż szczepy atenuowane
(Grimaldi Jr. i wsp., 1982). Wzorce enzymatyczne szczepów uzjadliwionych stają się jednak po dalszej hodowli in vitro podobne do wzorców
szczepów atenuowanych.
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W wyniku wieloletniej hodowli niektóre gatunki, np. Trypanosoma
cruzi., wykazują zmienność biologiczną i biochemiczną. Wytwarzają się
nowe subpopulacje o utrwalonych genetycznie cechach (Engel, 1982). Na
to zjawisko należy zwróc_ić szczególną uwagę w badaniach porównawczych nowo wyizolowanych szczepów ze szczepami wzorcowymi. Na podstawie wzorców enzymatycznych różnych szczepów Trichomonas vaginalis
Soliman i wsp. (1982) wykazali istnienie 5 różnych subpopulacji. Autorzy
nie potrafią jeszcze wyjaśnić znaczenia występowania tych różnic. Być
może mają one związek z wirulencją lub zmiennością gatunku.
Należy również podkreślić, że są pewne gatunki, np. Plasmodium
falciparum izolowane w Tajlandi i Kampuczy, jednorodne pod względem
zymogramów większości enzymów (Thaithong i wsp., 1981). W przypadku
natomiast gatunków Plasmodium izolowanych w Afryce, spotykamy olbrzymią heterogenność izoenzymów. W tym przypadku polimorfizm enzymatyczny wiąże się z występowaniem w obrębie gatunków szeregu podgatunków i odmian, oraz z różną wrażliwością na leki (Carter i Williker, 1977).
Metody enzymatyczne mogą się okazać szczególnie użyteczne w studiach populacyjno-genetycznych, dając także możliwość wykazania peł
niejszego biochemicznego pokrewieństwa filogenetycznego (Carter i Walliker). Można wnioskować również o silnym piętnie genotypu na biochemicznym spektrum każdego organizmu, w znacznym stopniu niezależ
nym od odżywiania i warunków środowiska (Dagget i wsp., 1983) oraz
analizować biochemiczną indywidualność poszczególnych gatunków lub
szczepów. Rozdzielone elektroforetycznie enzymy mogą służyć jako markery genetyczne (Nielisen i Andronis, 1975; Shirley, 1978).
W konkluzji należy stwierdzić, że elektroforetyczna analiza białek
€nzymatycznych jest- cenną i pożyteczną metodą taksonomiczną w przypadkach, gdy zawodzą wskaźniki morfologiczne, a nawet typowe metody
biochemiczne lub immunologiczne. Metoda ta, jakkolwiek łatwa, wymaga
jednak pracy w dobrze wyposażonym laboratorium. Analiza białek enzymatycznych oferuje taksonomom dodatkowe narzędzie, które może być
stosowane oddzielnie, lub w połączeniu z innymi metodami biochemicznymi i immunologicznymi. W świetle sukcesów uzyskanych przy porrlocy
analizy enzymatycznej można mieć nadzieję, że technika ta będzie stosowana przez taksonomów znacznie szerzej. Wartość metod analizy białek
i enzymów będzie mogła być właściwie oceniona jednak dopiero wtedy,
gdy zostaną one zastosowane do znacznie większej liczby taksonów, oraz
gdy ortodoksyjni taksonomowie zostaną przekonani o użyteczności tych
metod (Vaughan, 1968; Kasprzak, 1978).
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APPLICATION OF ELECTROPHORETtC ENZYMATIC STUDY TO THE
TAXON0MY OF PROTOZOA
by
E.

HADAŚ

The aim of this review was to substantiate the taxonomic significance enzyma. tie study of Protozoa. Up to date achievements in these studies and their application for characterization of species and strains and population genetics were
presented. The reason of need of extensive use of the isozymic studies for the
_greate n~mber of taxons was given.

