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III. WPŁYW AMIN NA UTLENIONY GLUTATION IN VITRO 

Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH 

Stwierdzono, że ilość utlenionego glutationu we krwi nie 
ulega podwyższeniu pod wpływem amin, a więc sptJJdek po
ziomu zredukowanego glutationu wywołany przez te aminy 
nie j est spowodowany jego .przejściem w formę utlenionq. 

Przedmiotem tej pracy, podobnie jak części I i II (1, 2) jest zagadnienie 
hemolizującego działania amin barwnikowych: p-aminofernolu (pAF), p-fe
nylenodwuaminy (pFDA), p-toluenodwuaminy (pTDA). Aminy te wy
wołują we krwi zwierząt objawy anemii hemolity.cznej (3~6). Mecha
nizm ich działania hemolizującego jest jednak nieznany. Niedawno stwier
dwno, że niektóre zwią·zki chemiczne ,powodują hemolizę poprzez obni
ż,enie poziomu zredukowanego glutationu (GSH) w krwinkach czerwo
nych (7, 8). Wynilki otrzymane w poprzednich częściach tej pracy wy
kazały, że aminy obniżają poziom GSH we krwi zarówno in vitro, jak 
i in vivo . Zjawisko to może być spowodowane albo utlenieniem GSH, albo 
jego rozpadem do właściwych aminokwasów, względnie dwulPeptydów. 
Zadaniem tej .pracy było wykazanie, czy spadek .poziomu zredukowanego 
GSH je:st związany z jego przejściem w formę utlenioną. 

CZĘśC DOŚWIADCZALNA 

Met o da ozna -czania utlenionego glut at i o n u 
(GS SG). 
Posługiwano się zmodyfikowaną metodą gli,oksalawwą (9). W tej me

todzie wykorzystuje się abecność reduktazy GSSG w drożdżach pie
k an :ikich. Metoda glio-ksalazowa jest najhar dziej swoistą metodą oznacza
nia GSH. Opiera się ona na specyfice n:akcji enzymatycznych, w których 
pokrewne związki nie mogą się zastępować. Koenzymem gli-oiksala.zy jest 
GSH, szybk,ość r eakcji katalizowanej •przez glioksa1azę je st więc wleżna 
od jego s tężenia , co pozwala na oznaczenie nieznany ch ilo .ś·ci GSH w obec 
krzy wej w zorcowej. Gliok sa-laza k a talizuj e zmiane m etylogli-olksalu w kw2s 
mlek-owy, który można ozna czyć z il-a,ści wydzielon ego dwutlenku węgla 
z NaHC0,1 . P,omiary prz-e1pr-owadza się w 2.paracie Warburga. Przy odpo
w ied;1io dobranych il cści ach enzymu i substratu reakcja przebiega wg 
sche:matu sto pnia ·z2r <l wego, tzn. il-o§ć w ydzie lonego C02 je:s•t stała w cza
sie i w prost •proporcj,onalna do ifo.fr-.; koenzymu GSH. Żródłem glio.ks.alazy 
~ą -cdp::iwi ednio pr zy,gotowane drożdże pi,ekarskie. W drożdżach tych 
oprócz g,Ji.oksal azy _j es t obecn a także redu1ktaza GSSG. Inkubacja ro z
tworn zawierającego GSSG z drnżdżami powoduje j,eg,o r,ed<u'kcję d,o GSH. 
Dod::mie po tym do takiej mieszaniny me tyloglioksalu, substratu glioksa-
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lazy, zapoczątkowuje normalną reakcję, która :pozwala oznaczyć Hościo
wo wytworzony przez reduktazę GSH. Upr:zednia inkubacja badanej 
próbki z zawiesiną drożdży !prowadzi do redulkcji zawaTtego w próbce 
GSSG i umożliwia oznaczenie ca~kowitego glutationu: zredukowanego 
i utlenionego. Równoczesne wykonanie oznaczenia bez inkubacji daje 
ilość zredukowanego GSH; z różnicy można z,atem obliczyć ilość GSSG. 

Odczynniki 
Odpowiednio przygotowana zawiesina drożdży piekarskich (10) zawie

rająca glioksalazę i reduktaizę glutationu. 
Metyloglioksa1l (MG) otrzymywany z dwuhydrdksyace-tonu przez desiy

lację z H21S04 wg metody podanej przez Umbreita ,(11). Ilość MG w desty
lacie oznaczano metodą Friedema1nna (1'2). 

0,8 M NaHC03 • 

Miesza-nina gazowa do wypełnienia ma,nometrów zł-ożona z 950/o N2 

i 5'0/o C02• 

StandaTdy GSH i GSSG iprzY'gotowane 'PTzez rozpuszczenie 15 mg 
GSH 1bądź GSSG w kolbie miarowej l(jbj. 50 ml w 3% kwasie sulfosa'.li
cylowym. Zawartość GSH oznaczano metodą jodancwą, a GSSG tę samą 
metodą po uprzedniej 20' redukcji metalicznym cynkiem (13). Jako 
standardów używano objętości zawieTające 0,025 i 0,05 mg glutationu. 

Wykonanie oznaczenia prz.e:prowadwno wg opisu 'Podanego w I części 
tej pracy (1). Schemat oznaczenia przedstawia ta:bela I. 

Tabela I 
Zawartość naczyniek przy oznaczaniu całkowitego glutationu 

Oznaczenie obejmuje zestaw 12 naczyniek składający się każdorazowo z 2 wzor
ców GSH, 2 wzorców GSSG, ślepej próby dla GSH, fil~pej p,rólby dla GSSG i 6 ba
danych próbek. Wszystkie naczyńka zawierają w komorze głównej 0,5 ml standar
dowej zawiesiny drożdży (DE) i 0,1 ml 0,8 M :NaHC03 oraz 1inne odczynniki w nas
tępu!ącym rozmieszczeniu. 
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Odczynniki 

0,30/o metyloglikosal 

GSSG (1 ml = 0,25 mg) 

filtrat krwi 

0,30/o metyloglikosal 

GSH (l ml = 0,25 mg) 

filtrat krwi 

.. -

Zawartość w ml dla oznaczenia 
... 

GSH GSSG 

wzorzec wzorzec 
ślepa lub niezn. ślepa niezn. 

próbka próbka 

0,15] 0,15 o o 

o o o 0,1 lub 0,2 

o o o 0,5 

--

o o 0,15 O,Hi 

o 0,1 lub 0,2 o o 

o 0,5 o o 

Po dodaniu wyżej wymienionych odczynników zawartość naczyniek zostaje 
uzupełniona· wodą destylowaną do obj . 2 ml. 
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Oznaczenia wykonano z 3 standardowymi zawiesinami dro~dży (DE I, 
II, III) . Najpierw p rzeprowadzono badania próbne z każdą serią drożdży. 
Dla osiągnięcia wię.kszej dokładności każdorazowo z analizowanymi pły
nami irobiono !po 2 oznaczenia wzorcowe dla GSH i GSSG. Otrzymane 
wyniki zestawione są w tabeli II. 

DE 

Tabela Il 
średnie ikści wydzielonego CO2 (~d) po 25 ' trwania reakcji* 

(łiczJba w nawi0.sie = ilości oznaJC.zeń) 
·- -· -- -- ~ --· ===c-c. 

ślepa próba 
Ilość mg 

0,05 

GSH _ j . -~~~G ·-

0,0125 I 0,025 
GSH J GSSG - _G_S_H--'-_\ _G_S_SG ·GsH I GSSG 

I 

II 

III 

(9) 
70 18013) 

15319
) 

--- - -- - --- - -

(7) 
49 

_----- -----~ .. -

69(3) 67(3) 100(9
) 

110<2
> 

KG**} 

42(2) 7519
) 

-

- -~ -

9117
) - -

103(S) 170(9) 162(91 

8(1) 1S0(5) 12(3) 

RB***) KG RB 

70(9) 130(9) 121
191 

132(€) 

KG 

88(7) 180(7
) 177( ,) 

I 
203'4) 

KG 

* Ukła d reagujący : 0,5 ml DE, 0,1 ml 0,8 M NaHCO~, 0,15 ml 0,ZOio MG, zmien
n e il o ści GSH i GSSG i 2·mienne ilości wod y uzpełniające mieszaninę do obj. 2 ml. 

** Wzor.zec znajduje się w komorze głównej (KG). 
*** Wzorzec znajduje ,się w raniieniu bocznym (RB). 

Ilo.~ć wydzielonego C02 w ślepej próbie dla GSSG jest 1przeciętnie 2,5 
r azy większa ,od ifo.ści 002 wydziekmego w ślepiej próbie dla GSH. Wa
runki doświadc:z;enia różnią się tylko obecnością MG w mieszaninie reagu
jącej od •początku ekspe:rymentu w tej ostatniej próbie . W ślepej próbie _ 
dla GSSG MG dodaje się z ramienia 1bocznego naczyńlka d-01piero przed 
rozpoczęciem odczytów. Początkowa obecność MG może hamować ubocz
ne reakcje enzymatyczne ;prowadzące także do wydzlelenia C02, a może 
także hamować sam syst€m glioksa'lazowy (14). W tym ,ostatnim przy
padku zachodziłaby w dużo mniejszym zakr•esie reakcja z resz1!kami GSH 
obecnymi w samej zawiesinie drożdży. Ponieważ wiadomo, że MG moż€ 
chemicznie, .bądź enzymatycznie :reagować z różnymi tiolami (15) , a obec
ność wolnych grU!p SH jes,t konieczna dla działalności wie lu e nzymów, 
oba :powyższe przy.pus zczenia są zupełnie możliwe. 

Ilości wydzielone ~o C02 przy jed:nakowych wzor cach GSH i GSSG 
są identyczn·2, :§wiadczy to, że 10' okres inku'bacji w temp. 25° w łaźni 
ap_aratu Warhurga wystarcz.a do 1całlkowite,go zredukowania GSSG. 

Il cść wydzie'1onego C02 w przyipadku obecności wzorca GSH w komo
ne głównej naczyńka jest nieznacznie większa od ilo.ści C02 wydzielonej 
po dodaniu t a!kiego samego wzorca z ramienia bocznego. Zjawisko to 
znalazłoby uzasadnienie w razie obecności śladów GSSG w standarcie 
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GSH, 1bądz 1pojawieni,a się tych śladów w czasie przygotowywania do
świadcrenia. 

OdczY'tY C02 w przy1padtku dodania wzorcowych ilości GSSG z ramienia 
bocznego są równe odczytom ślepej próby. Jest to zgodne ·z zasadą ozna
czenia. GSSG dodany do mieszaniny reagującej nie ulega redukcji. Re
dukfaza GSSG zawarta w zawiesinie DE w obecności MG nie ma już 
zdolności redukowania GSSG {9), jest to bowiem enzym wrażliwy na 
odczynniki blokujące grupy SH {16). 

Ryc. 1 przedstawia . średnią krzywą wzorcową dla III serii drożdży. 

200 

700 

O,C25 01)5 mgGSH 

Ryc. 1. Krzywa wzorco,wa GSH. 
A - GSH początkowo obecny w rnmi-eniu bocznym naczyńka. .6,. - GSH początko
wo obecny w komo,rze głównej naczyńka. e - GSSG począrtkowo obecny w komorze 

głównej naczyńka. 

OPIS DOŚWIADCZEŃ 

Badane aminy używano w postaci chlormvc:dor'ków: pAF. HCl, ,pFDA. 
2HC1, pTDA. 2HC1 w stężeniu wynoszącym 2.10-:i M. 

Doświadczenia prze.prowadzono na krwi króliczej pełnej. Krew p,J
bierarm z serca do zlewki zawierającej ja'ko antykoagulant mieszanin~ 
szczawianów amonu i potasu w Hościach podanych przez Wintrohe (17). 
Krew dzielono na 2 części. Jedna stanowiła próbę kontr:olną, dodawano 
do niej 0,9'0/o NaCl w ilości 0,1 ml na 5 ml krwi. Do drugiej dodawano 
0,1 ml roztworu chlorowodorku badanej aminy w 0,9'0/o NaCl. Stężenie 
roztworu aminy dobierano tak, żeby jej końcowe stężenie we krwi wy
nosiło 2.10-:3 M. Po starannym wymieszainiu odpipeitowywano po 5 ml krwi 
do kolbek stożkowych O'bj. 50 ml, zamykano korkami z waty i wstawiano 
do cieplarki o temp. 37°. Oznaczenia GSH i GSSG wykonano dla pAF 
zaraz, po 0,5, 1,0, 1,5 i 3 godz., a dla pFDA i pTDA zaraz, a następnie 
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po 3 i 24 godz. Czas inkubacji przy pAF był krótszy niż przy pozosta
łych aminach ze względu na wyjątkowo szybki spadek poziomu GSH przy 
tej aminie. 

Przesą1cze do oznaczania glutationu otrzymywano przez odbiałczenie 
krwi JO/o kwasem sulfosaHcylowym {na 5 ml krwi 20 ml kwasu). Po do-
daniu kwasu mieszano 5', pozostawiano na 3'0' i sączono. Znaną Hość 
filtratu (zwykle 0,5 ml) po zobojętnieniu 0,8 M NaHCO3 pobierano do 
badań. 

Wyniki 

p - a m i n o f e n o 1 'ilość GSH we krwi inkubowanej z pAF ulega 
szybko zmniejszeniu; otrzymane warto1ści liczbowe są analogiczne do 
uzyskanych w I cz. pracy. Nafumiast zawartość GSSG nie zmienia się, 
zaobserwowano jedynie wahania w granicach 6-8 mgO/o podobnie jalk 
we krwi kontrolnej (7-9 mgO/o). Nawet po całkowitym zaniku GSH 
ilość GSSG nie zwiększa się . Wartości średnie dla różnych ,czasów ozna
czeń zestawia tabela III. 

Tabela III 
Zawartość glutationu w mg"/o we krwi króliczej inkubowanej z pAF w temp. :37° 

(cyfra przy nawiasie - ilości oznaczeń) 
. - ... · ·-··· · ' . . 

Czas . i~~ \ -- - - - - Krew z pAF Krew kontrolna 
_kubacji I GSH ! GSH ca.1kJ GSSG GSH J GSH całk. J GSSG 

o 39 47 8 40 47 7 
(39) 2 (46-48)2 (7-9)2 (39-41)2 (46-48)2 (7)2 

- -------- - -----~-· ~ 

0,5 25 31 6 40 47 7 
(18-29)" (23-33)4 (4-6)4 (36-42)' (40-51)' (3,3-13)4 

1,0 
22 29 7 41 50 9 

(12-27) 1 (16-35)4 (3-11)1 (38-45)4 (40-60)4 (2-15)4 

-------

1,5 10 16 6 39 46 7 
(38-40)" (42-49)2 (4-9)2 

- ---- - - - ·- ··-· -- --- ---------- --

3,0 o 8 8 37 47 9 
(Ol" (7-11)" (7-11) 3 (32-41)3 (46-48)R (7-12)3 

p-fenyl,eno-dwuamina i p-toluenodwuami na 
Zawartość GSH we krwi króliczej ink-u'bowanej z tym'i aminami zmniej

sza się i po 24 ,godz. nie można już wykryć GSH metodą, glioksafazową. 
Ilość GSSG w ciągu 3 godz. nie zmienia się, jes't talka sama jak we krwi 
kontrolnej. Natomiast po 24 godz. GSSG także zanika. Przy p~DA w ogóle 
go nie znalezi,ono, a przy pTDA były śladowe ilości '(tabela IV i V). 

K re w k o n t r o 1 n a. Zawartość GSH pozostaje stała w ciągu 
3 godz. przechowywania 'krwi króliczej w cieplarce w temp. 376. Je1dnak 
po 24 godz. inkubacji ilość GSH jest •blisko o połowę mniejsza. Ilość GSSG 
podczas tego całego okresu ulega nieznacznym wahaniom (tabela VI). 
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Tabel a IV 
Zawartość glutationu w mgl/o we krwi króliczej inkubowanej z pFDA w temp. 37° 

(cyfra przy nawiasie = ilości oznaczeń) 

· Czas in-
1 
____ ----,K_r_e_w_z_p_F_D_A..,..-----[-----K_rew kontrolna 

kubacji GSH GSH całk. I GSSG G:Słi _l __ GS_~ :~-~~l ___ GSSG 

o 42 48 6 42 48 6 
(40-43)3 (46-50)3 (5-7)3 (40-43)3 ( 45-52)3 (5-9) 3 

---- ---···-· - ·· ·-··- ·· . ·-·--

3 
26 35 9 33 43 10 

(22-30)4 . (24 -41)1 (2-12)' (31-39)' (41-56)1 (5--15)' 

---------
24 o o o 22 32 10 

(0)3 (0)3 (0)3 (20-26)3 (28-35}' 7-1 

Tabela V 
Zawartość glutationu w mgtl/o we krwi króliczej inkubowanej z pTDA w temp. 37 , 

(cyfra przy nawiasie = ilości oznaczeń) 

Czas in
kubacji 

o 

3 

24 

__ ez~~-- K;_~;;:~;J _ GSSG ·1~:CzSH K,~;:;~::r::lna ~~S~---

35 
------· - ·- -·- --

27 
(25-27)~ 

o 
(0)3 

38 

31 
(30-32)' 

1 
(0-3)3 

3 

4 
(4-5)2 

1 
(0-3)" 

42 
- ~------- ----· 

46 
(46)' 

20 
(14-24)3 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

45 

50 
(50)' 

28 
(20- 34)3 

3 

4 

(4-5)' 

8 
(6-10)' 

Otrzymane wyniki wykazują zgodnie, że spadek poziomu GSH we 
krwi króliczej inkubowanej z badanymi aminami nie jest związany z jego 
przejściem w formę utlenioną . R,ezultaty te nie pokrywają się z podob
nymi badaniami Beutlera (18) nad acetylofenylohydrazyną, które wy
kazały, że początkowo następuje podwyższenie ilości GSSG, a dopiero 
potem s;padek całkowitego glutationu. W moich oznaczeniach tego mo
mentu nie udało się uchwycić. Wyników Beutlera nie potwierdził takż~, 
Flanagan (19). W doświadczeniach przeprowadzonych in vivo z prima
quiną dowiódł on, że zawart.o·ść GSSG we krwi nie zmienia się, a wiec 
Sipadek poziomu GSH także i w tym przypadku nie był wywołany kon
wersją GSH do GSSG. Są zatem trzy moż·liwości: 1) al'bo aminy pro
wadzą do rozpadu GSH, 2) a•lbo powodują jego ,przejście w formę ut:1€
nioną, \która natychmiast ule;ga roz:padowi, 3) albo też są zdolne do wy
tworzenia trwałego połączenia z GSH. Możliwość istnienia takich po
łączeń sugerują prace prowadzone przez Combes i in. (20) in.ad sulfobro
mofta1einą, udowodniono w nich chromatograficznie istnienie trwałego 
połączenia między badanym związkiem a GSH przez grupę SH cysteiny. 
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Tab e 1 a VJ 
Zawartość glutationu w mg/i/o we krwi króliczej inkubowa

nej w cieplarce w temp. 37° (cyfra przy nawiasie = il. 
oznaczeń) 

Czas in
kubacji 

o 

0,5 

1,0 

1,5 

3,0 

24,0 

--- ···--

GSH 

41 
(39-43) 5 

40 
(36-42)4 

41 
(38-45)4 

39 
(38-40)2 

42 
(31-46)'' 

21 
(14-26)6 

GSH całk. · I GSSG 

48 7 
(45-52) 5 (5- 91 5 

47 7 

(40-51)1 (3,5-13)1 

50 9 
(40-60)4 (2-15)" 

46 7 
(42-49)2 (4-9)2 

47 8 

(41-56)9 (4-15)" 

30 9 
(20-35)6 {6-15)6 
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Badania poziomu GSSG we 'krwi kontrolnej wykazały, że ilość GSSG 
nie ulega większym zmianom ,podczas 24 godz. przechowywania w cieplar
ce w temp. 37°. W tym czasie Hość GSH spada prawie do połowy. Można 
tu brać pod uwagę tylko dwie moż1liwości, a'lbo •bezpośredni rozpad GSH, 
albo pośredni poprzez chwilowo tylko istniejącą formę utlenioną. 

Ilości GSH i GSSG, znalezione wte krwi króliczej, są zbl'iżone do w<1r
tości podawanych przez innych 'badaczy (21, 22), wynoszą one średnio 
dfa GSH - 40 mgl()/ o, a dla GSSG 8 mgO/o. 

WNIOSKI 

1. Poziom GSSG we krwi króliczej podczas 24 godzinnego ,przechowy
wania w cie,plaf'ce w temp. 37° ulega tylko nieznacznym wahaniom, po 
tym samym czasie pozi,om GSH spada prawie do połowy. 

2. Nie wydaje się, żeby badane aminy pAF, pFDA, pTDA -obniżały 
poziom GSH we krwi króliczej na skutek przeprowadzenia ,go w formę 
utlenioną. 

3. C 11 Ko p c K a 

HCCJIE,LLOBAHJ.151 TOKCH4HOCH1 AMJ.-!HOB KPACI!TEJIHI 

III. B.,mmrne aMHHOB Ha OKHCJJeJIHb!H rnyTa THO!l 

CoAeplKaHne 

Hx.,1e.a.ona.Ho ypO-B>Cllb oKHcJJeHrtoro .rJJyTa'l'HOHa (GSSG) •B K·pe>B!I Kpo.,rnKa, ·KoTop :rn 

r,o,,!!epraJiaCI, IIHKy6aUHH B T'CMncpnype 37° C p-aMI!HO<peHOJIOM, p-<pCIHIJICll!l,Hi\Ml!H·~ ~, 
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H p-To.1yoJ1/lHaM l1HOM B npO,'\OJDKe!!HH 24 1./aC()B, OKIICJieHHbIH: :·JiyTaTJIOII OÓ03HiJ4aJIH TTil 

rnuoKcaJ1a30B0M1y ,MCTOAY ,no MOAHqJlli•Kal\H·H Martin'a H H . Mcllwain'a . KaHCl'aTHpo-
1.a,Ho, 4TO ypoBeHb OK'l!CJiemroro GSSG np,H B.1J,!5!H,HIH aM 11,HOB H(: YB CJIH4•H1B a,eTCH , a CWl

)VeHHe y ,poBH51 m)C>CTaHOBJieHiwro- .fJt:YTaTHO,Ha ,nlll'HaJIH1 He Ób!J[ npH•4•1rnoii 511BJlhCIIH51 n epc 

Y,('llbl EOCCT,clHOBJICHi(·Oro ,J'JnyraTHCHa s Ol<HCJl·CHJI YIO cpop-My. 

E. Sikorska 

STUDIES ON THE TOXICITY OF DYE AMINES 
III. The eiff-ec:t of lthe amines on the oxidized ,gLutat'hione 'in vi'tro 

Summary 

The level of oxidized g'1ut1athione (GSSG) in raibbit ,blood w.as det-ermined before 
and .ad'•ter 24 'hours incuiba,tfon ,at 37°C of the blood wilth p-•aminophenol, p-pheny1·ene
diamine .and p-toy1,eneddamine GLyoxafase mefillod as modyfie!d by Martin and 
Mcllwain was used for G'S1SG determination. Iit w.as found :that t•he level of GS'SG 
did not 1increas·e during inoubation. Thus, ;the decrease in redueed ,glut,athione 
(GSH) induced iby dye ,amines is not balanced wi,th any increas·e in G'SSG '1evel. 
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