
;у дк 577.15:637.123:636.2:612.128 
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у-ГЛУТАМIЛТРАНСФЕРАЗА МАЛОДЗIВА КАРОУ 
1 CЬIBAPATIO KPЬIBI НОВАНАРОДЖАНЬIХ ЦЯЛЯТ 

Гама -глутамiлтрансфераза (у-глутамiлтранспептыдаза К.Ф 2.3.2.2) -
мембранва-звязаны фермент, убу даваны у плазматычную мембрану з 
вонкавага боку клсткi. Такая лакалiзацыя дазваляе яму лёгка пера- . 
ходзiць у розныл бiялагiчныя вадкасцi- кроу, малако, малодзiва, 
жоуць i шш. Фермент складаецца 3 дзвюх субад3iнак, якiя маюць ма-
лекулярную масу 57 000 i 25 000 дальтон. · 

Гама-глутамштрансфераза ажьщцяуляе перанос амiнакiслот унутр 
клсткi (так званы у-глутамiльны цыкл). К.афактарам гэтага ферменту 
3'яуляецца трыпептыд глутацiён. Фермент ажьщцяуляе перанос у-rлу
тамiльнага астатку глутацiёну на амiнакiслату. Амiнакiслата+rлутацi-

гама-глутамiлтрансфера3а 
ён (глутамiнiлцысцеiнiлглiцын) дыпептыд (у-rлута
мiламiнакiслата) +цысцеiнiлглiцын. Дыпептыд пераносiцца унутр клет
кi, дзе адбываецца выслабаненне амiнакiслаты i рэсiнтэ3 малекулы rлу
тацiёну. 

Вы3начэнне у-глутамiлтрансфера3ы выкарыстоуваецца у мэтах ЭН3i
мадыягностыкi, бо устаноулена павышэнне актыунасцi гэтага фермен
ту у сываратцы крывi пры паталогii печанi i падстраунiкавай 3аЛО3Ы 
[2, 3]. Рэ3ка, у д3еСЯТl{i i сотнi ра3оу, у3растае яго актыунасць у дэды
ферэнцыраваных клетках гепатом [2]. 

Есць асобныя паведамленнi аб тым, што актыунасць ферменту рэ3-
ка павышана у малод3iве i сываратцы крывi нованароджаных жывёлiн 
(6]. Аднак бiялагiчная роля гэтай 3'явы i дынамiка ферментатыунай 
актыунасцi у першыя гад3iны i днi жьщця нованароджаных сельска
гаспадарчых жывёлiн не вывучана. Невядома, цi ёсць у3аемасувя3ь у
глутамiлтрансфера3ы 3 iншымi бiялагiчна актыунымi кампанентамi ма
лодзiва, у прыватнасцi 3 iмунаглабулiнамi. 

Вядома, аднак, што малод3iва мае высокую канцэнтрацыю iмуна
глабулiнау, якiя у першыя 36-48 гад3 жыцця жывёлiны могуць пера
ходзiць, не расшчапляючыся, са страунiкава-кiшачнага тракту у кроу, 
забяспечваючы пасiуны iмунiтэт у першыя днi жыцця. 

Фактары, што забяспечваюць уемактванне нерасшчэпленых малекул 
бялку, як i прычыны, па якiх яно становiцца немагчымым, да цяпераш
няга часу вывучаны недастаткова. Адзначаны толькi значэнне рН ма
лодзiва, наяунасць i колькасць пратэалiтычных ферментау i гармонау 
наднырачнiкау [4]. Цi ёсць сувязь памiж пераходам iмунаглабулiнау 
i актыунасцю у-глутамiлтрансфера3ы у малодзiв~, цi iснуюць агульныя 
цi незалежныя механiзмы пераходу iмунаглабулiнау i ферменту, да ця
перашняга часу невядома. 

Намi праведзена даследаванне актыунасцi у-глутамiлтрансферазы 
у сываратцы крывi 32 нованароджаных цялят ва у3росце ад адной да 
34 гадз: 1-4 rадз, 7-16 i 22-34 гадз. У кожнай групе даследавана па , 
,7, 11 i 14 жывёлiн адпаведна. Адначасова даследавалася актыунасць 
ферменту у малодзiве мацi. У трох пар цяля- мацi вы3начэнне у-глу
тамiлтрансферазы правод3iлася у дынамiцы ад нараджэння да 48 гад3. 

Актыунасць у-глутамiлтрансфера3ы ВЫ3началася спектрафотаметрыч
на 3 у-L-глутамiл-4-нiтраанiлiдам 3 выкарыстаннем стандартных на
борау чэшскай фiрмы «Лахема». У сываратцы крывi нованароджаных 
жывёлiн вызначалi агульны бялок рэфрактаметрычна i бялковы 
спектр- метадам электрафарэ3у. у полiакрыламiдным гелi [5] .. 

Даследаванне сываратю крывr нованароджаных цялят пака3ала, што 
адразу пасля нараджэння актыунасць ферменту невысокая i адпавядае 
прыкладна яго актыунас_!.!.i у сываратцы крывi дарослых жывёлiн, якая 
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Колькасць lмунаглабулiнау i актыунасць у·rлутамlлтрансферазы у сываратцы крывi 
i малодзiве i ix параунальны аналlз 

Пакаэчык 1 
Час пасля нараджэння, гадэ 

ДаследУе)l(ан велiчыня 
1-4 6-16 22-34 

Iмунаглабулiны сыраваткi кры- Lim 0,32-0,48 0,39-1,49 0,59-3,44 
вi цялят, r/л Х±т 0,38±0,03 0,69±0,1 1,8±0,23 

Актыунасць ферменту у сыва- Lim 14-30 60-175 75-575 
ратцы крывi цялят, IАдз/л X±m 22,5±3,4 121±9,4 179±45,4 

Актыунасць ферменту у мало- Lim 10500-19000 8500-14000 3500-8500 
дзiве кароу, 1 Адзjл X±m 12625±1313 11323±770 6500±469 

К.арэляцыя памiж колькасцю r 0,31 0,51 0,54 
iмунаглабулiнау i актыуна- t 0,6 1,05 2,22 
сцю ферменту у сьtваратцы р >0,05 >0,05 <0,05 
крывi цялят 

0,02 К.арэляцыя памiж колькасцю r 0,19 0,53 
iмунаглабулiнау у сыварат- t 0,38 1,85 0,04 
цы крывi i актыунасцю фер- р >0,05 >0,05 >0,05 
менту у малодзiве 

Карэляцыя памiж актыунасцю r 0,49 0,59 0,04 
ферменту у сываратцы кры- t 1,12 2,19 0,13 
вi i малодэiве р >0,05 <0,05 >0,05 

у адпаведнасцi з данымi [3, 6] складае 7-20 IАдз/л. Пасля прыёму ма
лодзiва яна пачынае рэзка узрастаць. Калi праз 1-4 гадз пасля нара
джэння актыунасць ферменту у сываратцы крывi цялят складае у ся
рэднiм 22,5 IАдз/л, топраз 6-16 гадз яна узрастае ужо да 121 IАдз/л, 
цi на 550%, а праз 22-34 гадз- да 179 IАдз/л, цi на 814% (таблiца). 

Паколькi актыунасць v-глутамiлтрансферазы у малодзiве выключна 
высокая i у сотнi разоу перавышае яе актыунасць у сываратцы крывi 
пованароджаных, неабходна дапусцiць, што у першыя гадзiны жыцця 
iснуе магчымасць пераходу малекул ферменту без расшчаплення са 
страунiкава-кiшачнага тракту у кроу. Гэты працэс найбольш актыуна 
адбываецца памiж 6-16 гадз i пасля 22 гадз жьщця пачынае спыняцца 
(рознiца памiж актыунасцю ферменту у сываратцы крывi памiж дру
гой i трэцяй групамi неверагодная, хоць актыунасць яго у сываратцы 
крывi працягвае узрастаць). 

Нягледзячы на тое што назiраюцца рэзкiя адрозненнi у павелiчэннi 
актыунасцi ферменту у сываратцы крывi асобных жывёлiн, у перыяд 
памiж 6 i 16 гадз адзначаецца статыстычна верагодны каэфiцыент ка
рэляцыi памiж яго актыунасцю у сываратцы крывi i малодзiве. Гэта 
пацвярджае актыунае уемактванне натыунага ферменту iменна у дадзе
ны часаБы прамежак. 

3 таблiцы вiдаць, што колькасць ферменту у малодзiвс не адыгры
вае iстотнай ролi у пачатку i у канЦы працэсу абсорбцыi. Гэта, вiдаць, 
можна растлумачьщь наступнымi абставiнамi. У першыя гадзiны жыцця 
больш важную ролю адыгрывае колькасць малодзiва, якое можа атры
маць цяJ1я, i тое, наколькi эпiтэлiй кiшэчнiка падрыхтаваны да пропус
ку ферменту. У момант iнтэнсiунага усмоктвання, калi увесь эпiтэлiй пра
н}кальны, на першы план выходзiць колькасць ферменту у малодзiве. 
1 flарэшце, пасл5l 20 гадз значэнне мае ужо не актыунасць ферменту у 
малодзiве, а колькасць клетак эпiтэлiю, якiя захавалi здольнасць да 
пропуску яго натыуных малекул. 

Дынамiка ферменту у малодзiве мае адваротны характар. Найвы
шэйшая актыунасць выяуляецца у першыя гадзiны пасля родау ~ 
12 625 IАдз/л. У наступныя 16 гадз яна знiжаецца да 11 323 IАдз/л, цры
чым гэта рознiца статьrстычна неверагодная. Пасля 22 rадз адбываецца 
ужо рэзкае, статыстычна верагоднае знiжэнне актыунасцi ферменту у 
малодзiве (да 6500 IАдз/л). 

Аналагiчныя рэзультаты былi атрыманы пры даследаваннi сыварат-
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кi крывi у цялят i малодзiва ix мацi у трох пар цяля- мацi на працягу 
першых 48 rадз жьщця (рысунак). Адразу пасшr нараджэнюr актыу
насць ферменту у сываратцы крывi складала 8,3 IАдз/л (6-12) i мало
дзiва 11 667 IАдз/л (10 500-12 500), праз 24 гадз- 101,6 (8-120) i 
7333 (7000-7500) i праз 48-85 (75-105) i 3716 IАдз/л (2250-5500) 
адпаведна. . 

Прычыны такой выеокай актыунасцi ферменту у малодзiве недастат· 
кова высветлены. Вядома, павелiчэнне колькасцi бялку у малодзiве у 
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Змяненне актыунасцi у-глутамiлтрансферазы у сываратu.ы крывi нованароджаных u.я
ляr: 1 - сываратка крывi, 2- малодзiва 

параунаннi з малаком латрабуе i больш выеокай актыунасцi ферменту, 
якi удзельнiчае у бiясiнтэтычных працэсах у малочнай залозе у гэты 
перыяд. -v-Глутамiлтрансфераза з'яуляецца важным лiмiтуючым ф<tкта
рам паступлення амiнакiслот у клетку. Усе амiнакiслоты могуць пасту
паць у сакраторныя клеткi малочнай залазы з удзелам 1'-rлутамiльнага 
цыкла [ 1]. Аднак двух-, трохразовае павелiчэнне канцэнтрацыi · бялку 
у малодзiве наурад цi «апраудвае» такое рэзкае павышэнне ферменту. 

Магчыма, што у сувязi з актыунымi бiясiнтэтычнымi працэсамi .,. 
rлутамiлтрансфераза, атрыманая ад мацi, выкарыстоуваецца у працэ
сах метабалiзму у нованароджанай жывёлiны. 1 бiялаriчны сэнс выео
кай колькасцi rэтаrа ферменту у малодзiве, таксама, як i iмунаrлабу
лiнау, заключаецца у неабходнасцi забяспечьщь арrанiзм патрэбнымi 
рэчывамi, якiя сам ён пакуль што у дастатковай колькасцi сiнтэзаваць 
не можа. 

Маrчымасць усмоктвання натыуных малекул ферменту i iмунаrлабу
лiнау у кiшэчнiку нованароджаных цялят i нявысветленасць механiз
мау, што ляжаць у аснове абсорбцыi, патрабавалi ад нае супаставiць 
гэтыя два працэсы. Мы правялi параунальны аналiз колькасцi iмуна
глабулiнау у сываратцы крывi названых жывёлiн i актыунасцi ферменту_ 
у малодзiве i разлiчылi каэфiцыент карэляцыi памiж гэтымi велiчы
нямi. Праводзячы гэтае параунанне, мы паспрабавалi адказаць на пы
танне, цi удзельнiчае v-глутамiлтрансфераза у механiзме пераносу iму
наглабулiнау у кiшэчнiку нованароджаных цялят. 

3 таблiцы вiдаць, што i у пачатку працэсу абсорбцыi iмунаrлабулi
нау, i у перыяд яrо максiмуму дадатная карэляцыйная сувязь адсутнi-

91 



чае. Гэта сведчыць npa тое, што у-глутамiлтрансфераза не з 'яуляецца 
фактарам пераносу iмунаглабулiнау ад мацi да нованароджанай жы
вёлiны. 

Парауноуваючы колькасць iмунаглабулiнау у сываратцы крывi но
ванароджаных цялят з актыунасцю ферменту, мы хацелi высветлiць, цi 
iдэнтычныя шляхi пераносу iмунаглабулiнау i ферменту у кiшэчнiку, цi 
адасобленыя. 

3 таблiцы вiдаць, што у пачатку працэсу абсорбцыi (1-4 гадз) i у 
перыяд максiмальнай абсорбцыi ферменту i iмунаглабулiнау (6-113 
гадз) дадатная карэляцыйная сувязь адсутнiчае . Такi рэзуль;ат свед
чыць хутчэй за усё аб розных механiзмах абсорбцыi i адсутнасцi уплы
ву .,-глутамiлтрансферазы на працэс усмоктвання iмунаглабулiнау. Хоць 
пасля 20 гадз памiж актыунасцю ферменту i канцэнтрацыяй iмунагла
булiнау у сываратцы крывi, i назiраецца дадатная карэляцыйная су
вязь, гэта сведчьщь аб дасягненнi максiмуму абсорбцыi у адносiнах да 
таго i другага паказчыка, але не аб iдэнтычнасцi механiзмау абсорбцыi. 

Вывады 

1. На працягу першых сутак жыцця цялят адбываецца nераход на
тыуных малекул ферменту 1'-глутамiлтрансферазы малодзiва са страу
нiкава-кiшачнага тракту цялят у кроу. 

2. Абсорбцыя .,-глутамiлтрансферазы i iмунаглабулiнау са страунi
кава-кiшачнага тракту нованароджаных цялят ажьщцяуляецца па пеза
лежных механiзмах. 

3. 1'-Глутамiлтрансфераза не з'яуляецца фактарам, якi садзейнiчае 
усмоктваюrю iмунаглабулiнау у ix кiшэчнiку. 

4. Найвышэйшая актыунасць у-глутамiлтрансферазы назiраеr.iда у 
малодзi13е першых гадзiн i рэзка знiжаецца на працягу першых двух 
дзён лактацыi. 
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