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W pracy oceniono wp³yw cymetydyny, EDTA, 4-metylopirazolu oraz etanolu
i metanolu na aktywnoæ dehydrogenazy mleczanowej. Badania przeprowadzono
in vitro z enzymem otrzymanym z erytrocytów ludzkich.

WSTÊP
Zatrucia metanolem i glikolem etylenowym wystêpuj¹ stosunkowo rzadko, jednak przebieg zatrucia i rokowania s¹ z regu³y bardzo powa¿ne. G³ówn¹ przyczyn¹ trudnoci terapeutycznych jest utajony okres objawów klinicznych, który zwykle trwa 12-24 godz. [1].
W tym czasie alkohole s¹ metabolizowane do odpowiednich aldehydów, a nastêpnie kwasów bêd¹cych bezporedni¹ przyczyn¹ kwasicy metabolicznej. Podczas utleniania alkoholi
za pomoc¹ dehydrogenazy alkoholowej (ADH; E.C. 1.1.1.1) a w dalszej kolejnoci aldehydów przy udziale dehydrogenazy aldehydowej (E.C. 1.2.1.3) podnosi siê stosunek NADH2/
NAD, który powoduje nasilenie przemiany pirogronianu do mleczanu. Przemiana ta katalizowana jest przez dehydrogenazê mleczanow¹ (LDH; E.C. 1.1.1.27) [11]. Podwy¿szony
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poziom mleczanów obserwowany w ciê¿kich zatruciach [3, 6, 7, 10, 17] mo¿e dodatkowo
nasilaæ istniej¹c¹ ju¿ kwasicê.
Kierunek reakcji katalizowanej przez LDH jest zale¿ny od stosunku NADH2/NAD i mo¿e
przebiegaæ zarówno od pirogronianu do mleczanu jak i odwrotnie. W warunkach istniej¹cych w komórce preferowan¹ przemian¹ jest redukcja pirogronianu do mleczanu. Sta³a szybkoci reakcji, obliczana wed³ug wzoru DEo = (0.059/n)logK, gdzie Eo oznacza ró¿nicê
potencja³ów po³ówkowych redox; n- iloæ przenoszonych elektronów, jest równa 20 000.
Oznacza to, ¿e redukcja pirogronianu do mleczanu przebiega praktycznie do wyczerpania
pirogronianu [9].
G³ówne kierunki terapii w omawianych zatruciach obejmuj¹ alkalizacjê za pomoc¹ diwêglanu sodu oraz podawanie etanolu  konkurencyjnego inhibitora ADH, w celu zablokowania przemiany metanolu lub glikolu do bardziej toksycznych metabolitów kwasowych.
W bardzo ciê¿kich przypadkach stosuje siê dodatkowo dializê. Od kilku lat jako antidotum
w zatruciach metanolem stosuje preparaty 4-metylopirazolu (4MP), który podobnie jak etanol jest inhibitorem pierwszego etapu utleniania alkoholi [1].
Celem pracy by³a ocena dzia³ania wybranych inhibitorów ADH na aktywnoæ LDH
w erytrocytach ludzkich. Terapeutyk, który posiada³by zarówno zdolnoæ hamowania ADH
jak i LDH móg³by skuteczniej zapobiegaæ powstawaniu kwasicy u pacjentów nara¿onych
na metanol. W tym celu przebadano inhibitory ADH zarówno te, które s¹ stosowane ju¿
w klinikach jak i te bêd¹ce w fazie badañ dowiadczalnych (cymetydyna, EDTA). Dodatkowo w tym aspekcie zosta³ przebadany metanol bêd¹cy substratem ADH.
MATERIA£ I METODY
Krew do badañ pobierano na czczo od 15 pacjentów ambulatoryjnych, mê¿czyzn w wieku 30-45
lat (mediana 39), u których podstawowy profil cholesterolowy (cholesterol ca³kowity, triglicerydy),
próby w¹trobowe (AspAT, AlAT) oraz próby nerkowe ( kreatynina, mocznik ) nie wykracza³y poza
zakres wartoci referencyjnych. Wszystkie parametry biochemiczne oznaczone zosta³y za pomoc¹
odczynników firmy Cormay przy u¿yciu aparatu Express plus firmy Bayer. Krew od pacjentów pobierano z ¿y³y ³okciowej do heparynizowanych probówek i wirowano (3 000 obr./min) przez 10 minut.
Nastêpnie usuwano osocze oraz trombocyty i krwinki bia³e. Pozosta³e erytrocyty przemywano dwukrotnie podwójn¹ iloci¹ soli fizjologicznej. Po ka¿dorazowym wirowaniu (3 000 obr./min/10min)
odrzucano górn¹ warstwê zanieczyszczon¹ krwinkami bia³ymi i p³ytkami krwi. cile odmierzon¹
objêtoæ krwinek czerwonych (1ml) hemolizowano z 9ml wody redestylowanej, stale wytrz¹saj¹c.
W celu pozbycia siê zrêbu krwinkowego hemolizat wirowano przez 20 min (15 000 obr./min). Po
wstêpnym oznaczeniu aktywnoci dehydrogenazy mleczanowej za pomoc¹ gotowego zestawu firmy
Cormay, LDH-kit, supernatant do dalszych badañ rozcieñczono jeszcze 10-krotnie za pomoc¹ 0,9%
NaCl.
Zastosowana procedura oznaczenia LDH wykorzystuje optymalizowan¹ metodê kinetyczn¹ Niemieckiego Towarzystwa Chemii Klinicznej [13]. Zgodnie z t¹ procedur¹, oznaczano spektrofotometrycznie spadek absorbancji podczas redukcji pirogronianu do mleczanu w temp. 37°C i pH 7,5 przy
l=340nm.
Mieszanina reakcyjna (ca³kowita objêtoæ 0,2 ml) zawiera³a 50mM buforu fosforanowego
(pH 7,5), 0,6mM pirogronianu i roztwór wodny testowanych zwi¹zków. Cymetydyna (Przedsiêbiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm - Lublin), EDTA (sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego) i 4metylopirazol (Sigma-Aldrich) by³y dodawane w takiej iloci, aby koñcowe stê¿enie w rodowisku reakcji wynosi³o 0,01; 010 i 1,00 mM. Natomiast metanol (Merck) i etanol (POCH)
w rodowisku reakcji zosta³ u¿yty w stê¿eniach 12,50; 25,00 i 50,00mM, poniewa¿ wartoci stê¿eñ
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alkoholi we krwi, spotykane u pacjentów s¹ znacznie wy¿sze ni¿ stê¿enia terapeutyczne wczeniej
wymienionych zwi¹zków [12]. W próbach kontrolnych w miejsce roztworu poszczególnych zwi¹zków dodawano tak¹ sam¹ objêtoæ 0.9% NaCl. W dalszej kolejnoci dodawano 0.003ml supernatantu
zawieraj¹cego badany enzym. Po 5 min. inkubacji w temp 37°C reakcja by³a inicjowana za pomoc¹
0,25mM zredukowanego NAD. Aktywnoæ enzymu wyra¿ano w IU/l rozcieñczonego hemolizatu.
Otrzymane wyniki opracowano za pomoc¹ programu STATISTICA 5.0. Rozk³ad normalny w grupach przebadano za pomoc¹ testu Shapiro-Wilksa. Statystyczne istotnoci pomiêdzy grupami oceniano stosuj¹c test t-Studenta. Za istotne statystycznie przyjêto wartoci p<0,05 i p<0,01.

WYNIKI
Badania aktywnoci LDH w rozcieñczonych hemolizatach wykonano pocz¹tkowo w materiale pochodz¹cym od 15 pacjentów. Po odrzuceniu 4 próbek w ze skrajnym wartociami
aktywnoci LDH, dalsze badania zosta³y przeprowadzone na 11 próbkach.
Tabela I. Aktywnoæ dehydrogenazy mleczanowej (IU/l) w rozcieñczonych hemolizatach ludzkich
w obecnoci cymetydyny (CM), EDTA, 4-metylopirazolu (4MP) oraz etanolu i metanolu
Lactate dehydrogenase activity (IU/l) in diluted supernatant of human hemolysates with
cimetidine (CM), EDTA, 4 methylpyrazole (4MP), ethanol and methanol
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Wyniki s¹ rednimi arytmetycznymi (M) z 11 oznaczeñ ± odchylenie standardowe (SD)
D% = (Mpróbki x 100% / Mkontroli) - 100 ; *: p< 0.05; **: p<0.01 vs. kontrola
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W tabeli I przedstawiono aktywnoæ LDH w hemolizatach ludzkich erytrocytów zarówno dla ró¿nych stê¿eñ przebadanych zwi¹zków jak i dla tych samych hemolizatów bez
dodatku ¿adnej dodatkowej substancji (kontrola z 0,9% NaCl). Zaobserwowano spadek aktywnoci LDH dla wszystkich przebadanych stê¿eñ cymetydyny i EDTA. Hamowanie aktywnoci nasila³o siê wraz ze wzrostem stê¿enia tak, ¿e w rodowisku 0,10mM cymetydyny
i EDTA ró¿nice te by³y statystycznie istotne (p<0,05), a przy stê¿eniu 1,00mM obydwu
zwi¹zków, istotnoæ ró¿nic by³a bardziej znamienna (p<0,01). Etanol nieznacznie podwy¿sza³ aktywnoæ LDH, ale zmiany te nie by³y istotne statystycznie. Nie zauwa¿ono ¿adnych
istotnych zmian LDH w obecnoci 4MP oraz metanolu.
DYSKUSJA
Cymetydyna jako odwracalny kompetycyjny antagonista receptora H2 jest szeroko stosowana w schorzeniach gastrycznych. Niektóre badania sugeruj¹ równie¿, ¿e cymetydyna
podwy¿sza stê¿enia alkoholu etylowego u pacjentów [8]. W innych badaniach udowodniono równie¿, ¿e lek ten hamuje aktywnoæ dehydrogenazy alkoholowej obecnej w w¹trobie
i przewodzie pokarmowym [5, 14]. Nasze badania wykaza³y, ¿e cymetydyna w stê¿eniach
0,01 i 0,10mM mo¿e hamowaæ aktywnoæ erytrocytarnej LDH, odpowiednio o 14,11
i 14,29%. Podobny efekt obserwowalimy w analogicznych badaniach przeprowadzonych
w ludzkiej surowicy krwi [6]. Poniewa¿ hamowanie LDH przebiega przy stê¿eniach cymetydyny, w których obserwowano równie¿ hamowanie aktywnoci w¹trobowej ADH [5],
mo¿na przypuszczaæ, ¿e jej obecnoæ ograniczy powstawanie mleczanu w komórce nara¿onej na metanol lub glikol etylenowy.
Jony Zn2+ odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê w sprawnoci katalitycznej zarówno ADH jak
i LDH [2, 9], dlatego czynniki chelatuj¹ce, takie jak EDTA powinny hamowaæ aktywnoæ
takich enzymów. Nasze badania potwierdzaj¹ t¹ hipotezê. Podobnie jak cymetydyna, 0,10mM
i 1,00mM EDTA hamowa³ o ponad 13% aktywnoæ LDH w badanych hemolizatach. Wczeniejsze nasze badania [4] wykaza³y równie¿, ¿e EDTA hamuje aktywnoæ ludzkiej, w¹trobowej ADH w zakresie wszystkich przebadanych stê¿eñ (0,01; 0,10; 1,00mM), co wiêcej
efekt ten by³ bardziej nasilony ni¿ ten obserwowany dla LDH, w prezentowanej pracy.
4-Metylopirazol zosta³ zalegalizowany przez FDA USA jako skuteczny i relatywnie ma³o
toksyczny inhibitor w terapii zatruæ glikolem etylenowym (1997 r.) jak i metanolem (2000 r.).
Mo¿e byæ on niezast¹piony zw³aszcza u osób z przeciwwskazaniem do terapii etanolem
i/lub hemodializ¹. Zwi¹zek ten przejawia w³aciwoci hamuj¹ce nie tylko w stosunku do
ADH, ale równie¿ do izoenzymu cytochromu P-450 (CYP2E1), który równie¿ bierze udzia³
w utlenianiu alkoholi u ludzi. W naszym eksperymencie nie zaobserwowalimy zmian aktywnoci LDH pod wp³ywem 4MP. Przeciwnie, Sarkola [15] obserwowa³ istotn¹ korelacjê
pomiêdzy dzia³aniem 4MP i poziomem mleczanu indukowanym przez alkohol w surowicy
ludzkiej. Przyczyny obserwowanych ró¿nic mog¹ mieæ wieloczynnikowe pod³o¿e, jednak
najwiêksze znaczenie mo¿e mieæ tu charakter prowadzonych badañ  stê¿enie mleczanu
w osoczu jest wypadkow¹ syntezy i metabolizmu w ró¿nych tkankach, a sam poziom mleczanu nie odzwierciedla w bezporedni sposób aktywnoci LDH oznaczanej w osoczu.
Zarówno etanol jak i metanol s¹ substratami dla ADH. Jednak w naszym dowiadczeniu,
ani jeden ani drugi nie wp³ywa³ na dynamikê redukcji pirogronianu do mleczanu przy udziale
LDH. Mo¿emy zatem przypuszczaæ, ¿e obydwa przebadane alkohole nie wp³ywaj¹ w sposób bezporedni na aktywnoæ LDH oznaczanego w erytrocytach ludzkich.
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WNIOSKI
1. Z przebadanych zwi¹zków najsilniejszymi inhibitorami LDH okaza³y siê cymetydyna
oraz EDTA.
2. Zarówno 4-metylopirazol, etanol jak i metanol nie wykazywa³y bezporedniego wp³ywu na redukcjê pirogronianu do mleczanu.
J. D u d k a, F. B u r d a n, B. M a d e j, R. K l e p a c z, E. T o k a r s k a,
E. K o r o b o w i c z
HUMAN ERYTHROCYTE LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY CHANGES IN THE
PRESENCE OF SOME ALCOHOL DEHYDROGENASE INHIBITORS
Summary
The aim of the study was to evaluate the effect of alcohol dehydrogenase (ADH; E.C. 1.1.1.1)
inhibitors and substrates: cimetidine, 4-methylpyrazole (4MP), EDTA, ethanol and methanol on lactate dehydrogenase (LDH; E.C. 1.1.1.27) activity. The activity of LDH was spectrophotometrically
determined in in-vitro prepared diluted hemolysates obtained from human erythrocytes with mentioned compounds at the concentrations 0.01, 0.1, 1.0 mM of cimetidine, EDTA, 4MP and 12.5, 25.0,
50.0 mM of ethanol and methanol. The reaction was conducted at 37°C in pH 7.5 and changes of
optical density was measured at l=340nm. LDH activity was significantly inhibited by 0.10 mM
(p<0.05) and 1.0mM (p<0.01) of cimetidine and EDTA. There were no observed any significant changes vs. control in LDH activity when 4MP, ethanol or methanol was added to environment of reaction.
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