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KORT SAMMANFATTNING

I avhandlingen visas att:

1. Human mjölk innehåller två lipaser. Det ena är ett serum-stimulerat 
lipas (lipoprotein lipas). Lipoprotein lipaser är enzymer som har en 
central roll i den normala katabolismen av de triglyceridrika plasma- 
lipoproteinerna. Lipaset har sannolikt inte någon fysiologisk funktion 
i mjölken. En metod beskrivs med vilken lipaset har renats ca 9 500 
gånger från mjölk.

2. Det serum-stimulerade lipaset från human mjölk har de klassiska egen
skaperna för ett serum-stimulerat lipas (lipoprotein lipas). Med en 
immunologisk metod visas att lipaset korsreagerar med motsvarande 
lipaser i bovin mjölk och human postheparin plasma. Slutsatsen är
att det serum-stimulerade lipaset i human mjölk är väl värt att studera 
eftersom det mycket väl kan ha många egenskaper gemensamma med de 
fysiologiskt aktiva och viktiga humana serum-stimulerade lipaserna.

3. Det andra lipaset i human mjölk, det gallsalt-stimulerade lipaset,
har en låg substratspecificitet. Gallsalter stimulerar enzymaktiviteten 
mot alla substrat som testats. Mot mjölkens egna triglycerider är 
lipaset helt inaktivt i frånvaro av gallsalter. I närvaro av gall- 
salter spjälkar lipaset alla tre esterbindningarna i triglycerid- 
molekylen så att slutprodukterna blir fria fettsyror och glycerol.

4. Gallsalter skyddar lipaset mot olika typer av inaktivering, t ex
mot inaktivering av tarmens proteinnedbrytande enzymer. Det är sanno
likt att gallsalternas effekt beror på att de direkt interagerar med 
enzymproteinet. Lipaset visas ha sådana egenskaper att det väsentligt 
skulle kunna bidraga till den spjälkning av mjölktriglyceriderna som 
sker i tarmen hos den nyfödde.
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INLEDNING

Det dietära fettet utgöres till en dominerande del av triglycerider.
I mag-tarmkanalen spjälkas triglyceriderna av enzymer kallade lipaser 
till huvudsakligen fettsyror och monoglycerider som tillsammans med 
komponenter från gallan,framförallt gallsalter, bildar blandmiceller.
I denna form förs sedan spjälkningsprodukterna till tarmens mucosaceller 
där de résorberas. I mucosacellen sker en återsyntes till triglycerider. 
Tillsammans med andra lipider och protein bildas sedan högmolekylära 
aggregat, så kallade chylomikroner (1, 2). I chylomikronerna transporteras 
triglyceriderna via lymfan och blodbanan till kroppens olika vävnader 
där triglyceriderna antingen kan förbrännas eller upplagras. Före upp
taget från blodbanan in i vävnaderna måste triglyceriderna ånyo 
spjälkas så att fettsyror frigöres. Denna spjälkning av triglyceriderna 
katalyseras av en speciell grupp lipaser; lipoprotein lipaser eller 
clearing factor lipas (i denna avhandling benämnda serum-stimulerade 
lipaser). De serum-stimulerade lipaserna har en nyckelroll i den normala 
omsättningen av blodfetterna (3).

Målsättning

Vid arbetets början var det känt att mjölk från flera olika species 
innehåller ett serum-stimulerat lipas. Något sådant hade dock inte 
påvisats i human mjölk. Däremot fanns beskrivet att det i human mjölk 
finns en lipasaktivitet som stimuleras av gallsalter. Det hade också 
föreslagits att detta lipas kunde bidraga till den spjälkning av 
mjölktriglyceriderna som sker i mag-tarmkanalen hos den nyfödde. 
Målsättningen med avhandlingen var att undersöka om den humana mjölken 
innehåller både ett serum-stimulerat lipas och ett gallsalt-stimulerat 
lipas, att i så fall utreda om human mjölk är ett lämpligt utgångsmaterial 
för rening av ett humant serum-stimulerat lipas som kan användas 
till fortsatta studier och att utförligare än vad som tidigare gjorts 
karakterisera det gallsalt-stimulerade lipaset och utreda förutsättningarna 
för dess eventuella fysiologiska funktion.
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Definition av lipaser

Lipaser (glycerol ester hydrolase EC. 3.1.1.3) är definitionsmässigt 
enzymer som katalyserar spjälkning av glycerolestrar av karboxylsyror 
(4). Med en snävare definition (5) avser man med ett lipas ett enzym 
som bara spjälkar emulsioner av icke vattenlösliga substrat (t ex 
emulsioner av långkedjiga triglycerider) medan ett esteras (carboxylic 
ester hydrolase, EC. 3.1.1.1) (4) bara hydrolyserar vattenlösliga
eller micellära substrat. Enligt denna definition är alltså specificiteten 
för ett lipas mer beroende av substratets fysikaliskt-kemiska tillstånd 
än av dess molekylära struktur. Denna definition har väsentligen 
baserats på studier av två fettspjälkande enzymer i pankreassaft; 
pankreaslipas och pankreasesteras (6, 7) (se nedan). Det har senare 
visat sig att såväl pankreaslipaset (8) som andra lipaser (9) har 
aktivitet även mot relativt vattenlösliga substrat och att en sådan 
skarp gräns mellan ett lipas och ett esteras inte är strikt tillämpbar.

Digestion av det dietära fettet

I tunntarmen fördelas det dietära fettet mellan två faser. Fettfasen, 
som består av stora emulgerade fettdroppar, innehåller de minst 
polära, vattenolösliga fetterna främst triglycerider och diglycerider 
men också andra lipider som monoglycerider, fettsyror, kolesterol och 
fettlösliga vitaminer. Den andra fasen består av små blandmiceller 
av gallsalter (gallsyrornas natriumsalter) och de mera polära, vatten
lösliga fetterna främst dissocierade fettsyror och monoglycerider (10,
11). I frånvaro av gallsalter skulle monoglyceriderna och även fettsyrorna 
i betydligt högre utsträckning befinna sig i fettfasen. Närvaro i 
tarmen av gallsalter över en viss lägsta koncentration (den kritiska 
micellära koncentrationen) ändrar alltså fördelningen av fetterna 
mellan de båda faserna (12, 13). Under digestionen spjälkas de mindre 
polära tri och diglyceriderna i fettfasen till mer polära monoglycerider 
och fria fettsyror som sedan övergår i micellfasen. Blandmiceller av 
gallsalter, monoglycerider och fettsyror löser även opolära fetter som 
kolesterol och fettlösliga vitaminer bättre än rena gallsaltmiceller 
(10). Även dessa fetter kommer därför att fördelas mellan de två faserna. 
Det sker alltså en successiv omvandling från stora partiklar med mindre 
polära fetter till små miceller av gallsalter och till övervägande 
del mera vattenlösliga fetter som kan diffundera i vattenfasen och från
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denna résorberas in i tarmens mucosaceller (1). Det enzym som svarar 
för den kvantitativt dominerande delen av omvandlingen från mindre till 
mer polära fetter är pancreaslipaset.

Pancreaslipaset utsöndras i aktiv form från bukspottkörteln och är 
verksamt på ytan av de emulgerade fettdropparna. Enzymet har positions- 
specificitet och spjälkar triglycerider till 2-monoglycerider och 
fria fettsyror (14). Det har i frånvaro av gallsalter optimal aktivitet 
vid ca pH 9. Gallsalter i låg koncentration stabiliserar lipaset medan 
högre koncentrationer minskar reaktionshastigheten (15, 16). Från pancreas 
utsöndras också ett så kallat colipas; en (eller flera) polypeptider med 
molekylvikt ca 11 000 (17-19). Colipaset har egenskapen att motverka 
den hämning av reaktionshastigheten som gallsalterna orsakar (19-21).
I närvaro av colipas har lipaset optimal aktivitet vid pH 6-7, d v s  
det pH som råder i övre delen av tunntarmen (20). Den exakta mekanismen 
med vilken interaktionen lipas-colipas-gallsalt sker är inte känd.
Ett stökiometriskt förhållande colipas:lipas av 2:1 (20) respektive 
1:1 (22) har föreslagits.

Hos människa utsöndras från pancreas förutom pancreaslipaset ytterligare 
minst ett lipolytiskt enzym som har betydelse för spjälkningen av 
födans neutralfetter; pancreasesteras (carboxylic ester hydrolase)
(23). Ett motsvarande enzym har renats från pancreassaft hos råtta.
Detta enzym spjälkar såväl vattenlösliga estrar som micellära former 
av kolesterolestrar, monoglycerider och vitamin A-estrar men inte 
emulgerade triglycerider (7). Pancreasesteraset kan vara identiskt 
med det kolesterolesteras (sterol ester hydrolase, EC. 3.1.1.13) som 
av Hyun et al. renats från pancreassaft från råtta (24). Båda de 
beskrivna esterasaktiviteterna har en ungefärlig molekylvikt av 
70 000, enzymaktiviteten mot alla substrat stimuleras av gallsalter 
och är ett krav för aktivitet mot vissa substrat. Enzymen interagerar 
specifikt med gallsalter och denna interaktion överför dem i polymer 
form. Gallsalter skyddar också enzymen mot proteolytisk inaktivering 
(7, 24, 25). Hos nyfödda råttor har också ett gallsalt-stimulerat 
lipas med aktivitet mot emulgerade triglycerider påvisats. Det har 
föreslagits att detta lipas är det kvantitativt dominerande hos 
nyfödda råttor (26). De exakta sambanden mellan de olika enzymaktivi
teterna hos råtta och deras relation till enzymen hos människa är 
inte klarlagda. Detsamma gäller beträffande deras exakta roll i 
fettdigestionen.
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Förutom pancreasenzymen, som anses normalt svara för den helt 
dominerande digestionen av dietärt fett, kan ett lipas verksamt i 
magsäcken bidraga. Hos råtta utsöndras lipaset från körtlar belägna 
i bakre delen av tungan (27). Varifrån det utsöndras hos människa 
är inte känt. Lipaset spjälkar emulgerade triglycerider till främst 
diglycerider och fria fettsyror. Den kvantitativa och kvalitativa 
betydelsen av lipaset är av stort intresse men är inte helt klarlagd 
(28, 29).

Den ovan gjorda sammanfattningen av fettdigestionen baseras väsentligen 
på studier gjorda på försöksdjur och vuxna människor. Hur dessa och 
eventuella andra mekanismer fungerar under nyföddhetsperioden är 
ännu till stora delar oklart.

Serum-stimulerade lipaser

I blodbanan transporteras fetterna som lipoproteiner, komplexa 
aggregat av lipider och protein. Plasmalipoproteinerna indelas på 
grund av skillnader i täthet i fyra huvudklasser. Dessa är chylomikroner, 
lipoproteiner med mycket låg täthet (VLDL), lipoproteiner med låg 
täthet (LDL) och lipoproteiner med hög täthet (HDL). Chylomikroner 
och VLDL som har den lägsta tätheten är också de som till volym och 
molekylvikt är de största plasmalipoproteinerna. Huvudkomponenten 
i båda utgöres av triglycerider. Dessa lipoproteiner syntetiseras dels 
i tarmen (chylomikroner och VLDL) varifrån de transporterar exogena 
triglycerider i samband med fettresorption (se ovan) och dels i 
levern (VLDL) varifrån de transporterar endogena triglycerider 
syntetiserade i levern (3, 30).

Första steget i nedbrytningen av chylomikroner och VLDL antas allmänt 
vara en hydrolys av de ingående triglyceriderna. Hydrolysen sker 
sannolikt i nära anslutning till kapillärernas endotelceller. Genom 
hydrolysen möjliggörs ett upptag av de frisatta fettsyrorna från 
blodbanan in i kroppens olika vävnader. De enzymer som svarar för 
hydrolysen brukar kallas lipoprotein lipaser eller clearing factor 
lipas (3) (i denna avhandling benämnda serum-stimulerade lipaser).
Serum-stimulerade lipaser utmärks av att de för optimal aktivitet 
mot artificiella triglyceridemulsioner kräver närvaro av serum eller 
en polypeptid (Apo CII) ingående i några av lipoproteinerna (3, 31, 32).
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I närvaro av "aktivator" mångdubblas aktiviteten mot sådana substrat. 
Ett annat karakteristikum är att enzymaktiviteten minskas vid 
inkubation i höga koncentrationer NaCl eller i närvaro av protamin 
(33, 34). 1 M NaCl ger nästan fullständig inhibition av enzymaktivi
teten.

Serum-stimulerad lipasaktivitet har påvisats i en rad vävnader bland 
andra fettväv, skelett och hjärtmuskulatur, diafragma och lakterande 
mammarkörtel. Det finns en god korrelation mellan den serum-stimulerade 
lipasaktiviteten och upptaget av lipoproteintriglycerider i en viss 
vävnad. Upptaget i de olika vävnaderna varierar således med enzym
aktiviteten (3). Under ett välnutrierat tillstånd är den serum- 
-stimulerade lipasaktiviteten i fettväv högre än under fasta medan
det omvända förhållandet råder i skelett och hjärtmuskulatur (35, 36). 

yI mammarkörteln är aktiviteten av serum-stimulerat lipas normalt 
låg men stiger kraftigt i samband med laktationen (37-39). Denna 
ökning svarar väl mot körtelns behov av fettsyror för syntes av 
mjölktriglycerider (40).

De serum-stimulerade lipaserna är vävnadsbundna och kan normalt inte 
påvisas i blodplasma. Vid injektion av heparin frisätts enzymen och 
"postheparin plasma" har varit en flitigt använd enzymkälla för olika 
studier av serum-stimulerat lipas (34). Det har förmodligen varit 
olyckligt då det under senare tid visats att postheparin plasma är 
heterogen med avseende på lipasaktivitet (41, 42). Förutom serum- 
-stimulerad lipasaktivitet (43) har ytterligare triglyceridlipas- 
aktivitet (44, 45), fosfolipasaktivitet (46, 47) och monoglycerid- 
lipasaktivitet (48, 49) kunnat påvisas. Sambanden mellan de olika 
lipasaktiviteterna är inte helt klarlagda.

Förutom att frisätta serum-stimulerade lipaser från vävnader har 
heparin effekter på dessa enzymers stabilitet och aktivitet in vitvo 
(50-52). Upptäckten att ett serum-stimulerat lipas i bovin mjölk 
bildade ett joniskt, reversibelt komplex med heparin ledde fram till 
en helt ny metod att rena serum-stimulerade lipaser (53, 54). Det 
väsentliga steget utgjordes av kromatografi på Sepharos 4B till 
vilken heparin bundits kovalent. Enzymet kunde elueras med hög 
koncentration NaCl. Metoden har senare visat sig användbar för 
rening av serum-stimulerade lipaser från andra vävnader (55, 56).



En principiellt annorlunda metod användes av Fielding för att rena 
serum-stimulerat lipas från human postheparin plasma (43), det enda 
serum-stimulerade lipas från human vävnad som tidigare renats. Metoden 
baseras på bildandet av ett enzym-substratkomplex från vilket enzymet kan 
frisättas med natriumdeoxycholat. Adsorption och desorption från 
calciumfosfatgel gav en ytterligare rening. Enzymet renades 16 000 
gånger från human postheparin plasma. De enzymmängder som med den 
metoden kunde framställas var mycket små och inga uppgifter om enzymets 
renhet har publicerats.

Lipasaktivitet i human mjölk

Lipasaktivitet har kunnat påvisas i mjölk från flera olika species 
(57-59). Hos råtta, marsvin (58), ko (60) och get (61) beror denna 
aktivitet, eller i varje fall det mesta av den, på att det i mjölken 
finns serum-stimulerat lipas. Den serum-stimulerade lipasaktiviteten 
varierar kraftigt i mjölk från olika species. Hög aktivitet ha på
visats i mjölk från marsvin (58) och ko (54, 57) medan mjölk från 
råtta (58) har låg aktivitet. En trolig förklaring är att lipaset 
inte är en äkta sekretionsprodukt i mjölken. Som tidigare nämnts 
stiger den serum-stimulerade lipasaktiviteten i mammarkörteln kraftigt 
vid laktationens början samtidigt med att upptaget av chylomikron- 
triglycerider i körteln ökar (37-40). Mjölksekretionen orsakar olika 
grader av cellruptur hos olika species. Ett samband tycks råda mellan 
graden av cellruptur och aktiviteten av serum-stimulerat lipas i 
mjölken (58). Enzymet har sådana egenskaper att det är osannolikt 
att det skulle fylla någon fysiologisk funktion i mjölken. Däremot 
råder ett samband mellan den serum-stimulerade lipasaktiviteten i 
mjölken och den lipolys som sker vid lagring av human mjölk vid 
4°C (62). Sådan lipolys kan medföra att mjölken härsknar. Några 
studier av serum-stimulerat lipas i human mjölk har tidigare inte 
publicerats trots att förekomsten av lipasaktivitet i mjölken länge 
varit känd.

Förekomsten av lipasaktivitet, eller snarare esterasaktivitet, i 
human mjölk påvisades första gången av Marfan 1901 (63). I en 
serie arbeten gjorde sedan Freudenberg och medarbetare väsentliga 
bidrag till en ökad kunskap om lipasaktiviteten i den humana mjölken 
(59). En viktig upptäckt var att skummjölk i närvaro av gallsalter
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kunde spjälka mjölkens eget fett. Gallsaltberoendet för spjälkning 
av emulgerade långkedjiga triglycerider har sedan konfirmerats av 
andra (29, 64, 65). Freudenberg och medarbetare gjorde också en 
serie försök från vilka man drog slutsatsen att enzymet kunde ha en 
fysiologisk betydelse vid spjälkningen av mjölkfettet i mag-tarmkanalen 
hos den nyfödde. Efter dessa studier, av Freudenberg sammanfattade 
i en översiktsartikel 1953 (59) har endast ett fåtal arbeten rörande 
lipasaktiviteten i human mjölk publicerats (29, 64, 65).

EGET ARBETE

Påvisandet av två lipaser i human mjölk. Rening av det serum- 
-stimulerade lipaset (I).

Tidigare arbeten (se ovan) hade visat att gallsalter stimulerar 
lipasaktiviteten i human mjölk. Egna preliminära studier visade att 
även human mjölk innehåller serum-stimulerad lipasaktivitet. Då 
aktiviteten av flera serum-stimulerade lipaser inhiberas av gall- 
salter (43, 66) uppstod frågan om det i human mjölk finns ett serum- 
-stimulerat lipas med ovanliga egenskaper eller om det finns både 
ett serum-stimulerat och ett gallsalt-stimulerat lipas. Det senare 
alternativet styrktes av att vid centrifugering av mjölken återfanns 
mer än 90% av den gallsalt-stimulerade lipasaktiviteten i skummjölken 
medan mer än 90% av den serum-stimulerade lipasaktiviteten återfanns 
i gräddfraktionen. Vidare ökades det serum-stimulerade lipasets 
aktivitet mot emulgerad långkedjig triglycerid av serum men hämmades 
av gallsalter medan det gallsalt-stimulerade lipaset krävde närvaro av 
gallsalter för aktivitet mot emulgerad långkedjig triglycerid. Serum 
hämmade denna aktivitet. Dessa fundamentala skillnader möjliggjorde 
utvecklandet av metoder att selektivt bestämma aktiviteten av ett 
lipas utan störande bidrag från det andra. Båda lipasaktiviteterna 
hämmades i närvaro av protamin och 1 M NaCl.

Det serum-stimulerade lipaset finns med mycket varierande aktivitet 
i mjölken. Mjölk från flera mödrar har haft knappt påvisbar aktivitet 
medan några få har haft aktiviteter som närmat sig de man finner i 
bovin mjölk. Variationen från dag till dag i mjölk från samma givare 
är också stor. Det gallsalt-stimulerade lipaset däremot finns med hög 
(i regel 100-200 gånger högre aktivitet än det serum-stimulerade lipaset)



10

och relativt jämn aktivitet i alla mjölkar, t o m i  colostrum. I 
mjölk från en givare varierade kvoten mellan de två lipasaktiviteterna 
markant från dag till dag. Detta styrkte ytterligare hypotesen att 
de två lipasaktiviteterna inte orsakades av samma enzym. Den varierande 
aktiviteten av serum-stimulerat lipas i mjölken stämmer väl med 
hypotesen om ett "läckage" av enzymet från mammarkörteln.

För rening av det serum-stimulerade lipaset användes i det beskrivna 
försöket som utgångsmaterial ca 2 1 mjölk från en givare. Efter 
centrifugering av mjölken tvättades gräddfraktionen med destillerat 
vatten och delipiderades sedan med aceton och eter. Det erhållna 
"aceton-eter pulvret" innehöll 54% av den ursprungliga serum-stimulerade 
lipasaktiviteten med 35 gånger så hög specifik aktivitet som i mjölken. 
Trots att bara 2.4% av den gallsalt-stimulerade lipasaktiviteten åter
fanns i pulvret var den aktiviteten totalt sett högre än den för 
serum-stimulerat lipas beroende på den mycket högre aktiviteten av 
gallsalt-stimulerat lipas i utgångsmaterialet (se ovan). Från 
aceton-eter pulvret kunde det serum-stimulerade lipaset bringas 
i lösning med hjälp av natriumdeoxycholat och appliceras på en 
pelare med heparin-Sepharose. Pelaren eluerades med en linjär 
gradient av NaCl. 46% av den serum-stimulerade lipasaktiviteten 
eluerades vid ca 1.2 M NaCl. Det totala utbytet vid kromatografin 
var 80% och det totala utbytet av serum-stimulerat lipas från hei- 
mjölk ca 40%. Den högsta uppmätta specifika aktiviteten var 140 yeqvi- 
valenter fettsyra frisatt per min och mg protein vid 25°C, motsvarande 
ca 9 500 gångers rening av enzymet från helmjölk. Den specifika 
aktiviteten var ungefär 6 gånger högre än den Fielding fann för det 
renade serum-stimulerade lipaset från human postheparin plasma (43). 
Utbytet av aktivt enzym var vid Fieldings rening 10%. Elektrofores 
i polyakrylamidgeler innehållande natriumdodecylsulfat visade, efter 
reduktion och denaturering, att enzymet inte var renat till homogenitet. 
Förutom två huvudkomponenter med uppskattade molekylvikter av 88 000 
respektive 63 000 kunde flera små komponenter påvisas. Komponenten 
med molekylvikt 63 000 var den enda som färgades med PAS (periodic 
acid Schiff) och troligen innehöll kolhydrater. Då enzymet (aceton
eter pulver) bands reversibelt till Concanavallin A-Sepharose (som 
binder vissa kolhydratinnehåIlande proteiner) och då färgintensiteten 
av komponenten med molekylvikt 63 000 i de olika fraktionerna varierade 
analogt med den uppmätta enzymaktiviteten är det troligt att denna 
komponent utgjorde enzymet. Antagandet stärks av att andra serum-
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-stimulerade lipaser har visat sig vara glykoproteiner med jämförbar 
molekylvikt (54, 56) . Uppskattningsvis utgjorde enzymproteinet ca 50% 
av det totala proteinet. Den specifika enzymaktiviteten av ett 
homogent humant enzym skulle då överensstämma med den man funnit för 
det serum-stimulerade lipaset renat från bovin mjölk (54) men vara 
avsevärt högre än de som rapporterats för renade enzym från postheparin 
plasma (43, 67) (människa och råtta) och fettväv (56, 68) (svin och 
råtta). Denna skillnad kan delvis förklaras av att olika bestämnings- 
metoder för lipasaktiviteten har använts. Då det renade enzymet var 
mycket instabilt, 50% av enzymaktiviteten återstod efter förvaring 1 
timme vid 4°C, gjordes inga försök till ytterligare rening. Det partiellt 
renade serum-stimulerade lipaset var fritt från gallsalt-stimulerat 
lipas och hade de för serum-stimulerade lipaser klassiska egenskaperna 
att kräva närvaro av serum för optimal aktivitet mot emulgerad lång- 
kedjig triglycerid och att fullständigt inhiberas vid inkubation i 
1 M NaCl. Den inhibition som orsakades av lägre koncentrationer NaCl 
(0.1-0.4 M) motverkades av heparin vilket överensstämmer med vad som 
visats för det renade lipaset från bovin mjölk (51). Liksom det bovina 
lipaset (9) spjälkade det humana lipaset den kortkedjiga triglyceriden 
tributyrin (emulgerad med mekanisk omrörning) med god aktivitet i 
frånvaro av aktivator.

Human mjölk kan vara ett enzymrikare utgångsmaterial än human 
postheparin plasma och med den beskrivna metoden kan ett avsevärt 
renat enzym framställas i större mängd och med (eventuellt) högre 
specifik aktivitet än vad som gjorts från postheparin plasma. Det 
renade lipaset är fritt från gallsalt-stimulerat lipas och representerar 
sannolikt lipas från en enda vävnad (mammarkörteln) medan postheparin 
plasma förutom andra lipaser (se sid 7) sannolikt innehåller serum- 
-stimulerat lipas från olika vävnader.

Påvisandet av immunologisk korsreaktion mellan bovint och humant 
serum-stimulerat lipas (II).

I arbete I visades att det serum-stimulerade lipaset renat från 
human mjölk hade många egenskaper gemensamma med motsvarande lipas 
renat från bovin mjölk. För att ytterligare studera dels relationerna 
mellan dessa två serum-stimulerade lipaser och dels mellan lipaset i
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human mjölk och lipasaktiviteten i human postheparin plasma tillverkades 
ett kaninantiserum riktat mot enzymet renat från bovin mjölk. Olika 
mängder av en anrikad y-globulinfraktion preparerad från antiserumet 
blandades med lösningar av serum-stimulerat lipas från bovin och human 
mjölk och av gallsalt-stimulerat lipas från human mjölk. Som kontroll 
användes en på identiskt sätt preparerad y-globulinfraktion från en 
icke immuniserad kanin. Efter inkubation över natten i kylrum centri- 
fugerades rören och de olika enzymaktiviteterna bestämdes. Försöket 
visade att med en ökad mängd antiserum följde en minskad mängd kvar
varande enzymaktivitet. Detta gällde för serum-stimulerat lipas 
från såväl bovin som human mjölk. Eftersom antiserumet riktat mot 
lipaset från bovin mjölk utsläckte aktiviteten även av lipaset från 
human mjölk måste de två lipaserna ha gemensamma immunologiska 
determinanter. Förutom de tidigare påvisade funktionella likheterna 
föreligger alltså också strukturella likheter. Antiserumet minskade 
däremot inte aktiviteten av gallsalt-stimulerat lipas mer än vad 
kontrollserumet gjorde vilket utgör ytterligare ett bevis för att 
de två lipasaktiviteterna i human mjölk beror av två från varandra 
skilda enzym (se sid 9).

Som tidigare nämnts (sid 7) är postheparin plasma heterogen med 
avseende på lipasaktivitet. Dels finns en serum-stimulerad lipas- 
aktivitet som inhiberas av 1 M NaCl (43). Denna frisätts troligen 
från perifera vävnader. Dels finns en triglyceridlipasaktivitet som 
inte stimuleras av serum och som inte inhiberas av 1 M NaCl i inkuba- 
tionsmediet (44, 45) (salt-resistent lipas). Denna lipasaktivitet 
frisätts sannolikt från levern (42). Med samma försöksteknik som tidigare 
använts för lipaserna i mjölk (se ovan) kunde vi visa att det mesta 
av den serum-stimulerade lipasaktiviteten i human postheparin 
plasma kunde utsläckas med antiserumet riktat mot det serum- 

-stimulerade lipaset i bovin mjölk. Det salt-resistenta lipaset 
däremot påverkades inte mer av antiserumet än av kontrollserumet.
Då de tidsmässiga förloppen för de två lipasaktiviteternas ökning i 
plasma efter heparininjektion påvisades vara olika och då man vid 
mätning av triglyceridlipasaktivitet i postheparin plasma i närvaro 
av hög koncentration NaCl mäter i stort sett bara salt-resistent 
lipas medan man vid fysiologiska koncentrationer av NaCl mäter en 
blandning av serum-stimulerat och salt-resistent lipas var en 
separation av de två lipasaktiviteterna nödvändig för att säkrare 
kunna studera antiserumets effekt på den serum-stimulerade lipasaktiviteten.
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Genom kromatografi på heparin-Sepharose kunde en sådan separation 
göras. Det salt-resistenta lipaset eluerades från pelaren med 0.7 M 
NaCl och det serum-stimulerade lipaset med 1.5 M NaCl.

Då postheparin plasma blandades med antiserum före kromatografi på 
heparin-Sepharose kunde praktiskt taget ingen lipasaktivitet påvisas 
i eluatet med 1.5 M NaCl medan mängden lipasaktivitet som eluerades 
med 0.7 M NaCl inte påverkades av antiserumet. Försöket visade klart 
att postheparin plasma innehåller minst två triglyceridlipaser och 
att endast den serum-stimulerade lipasaktiviteten påverkades av 
antiserumet. Huruvida human postheparin plasma dessutom innehåller 
flera sinsemellan olika serum-stimulerade lipaser kunde inte säkert 
avgöras. Det mesta av (eventuellt hela) den serum-stimulerade lipas
aktiviteten utsläcktes dock av antiserumet.

Ungefär samma mängd antiserum krävdes för att utsläcka samma antal 
enzymenheter från human mjölk som från human postheparin plasma 
vilket tyder på en stor strukturell likhet mellan serum-stimulerade 
lipaser från olika humana vävnader. Sannolikt representerar serum- 
-stimulerat lipas i postheparin plasma fysiologiskt aktivt enzym 
som med heparin frisatts från den naturliga platsen för sin funktion 
(3, 69). Den kvantitativt likartade immunologiska korsreaktionen med 
antikroppen talar starkt för att det serum-stimulerade lipaset i 
human mjölk med fördel kan användas för studier av ett humant, 
fysiologiskt aktivt serum-stimulerat lipas.

Karakterisering av det gallsalt-stimulerade lipaset (III).

Medan serum-stimulerad lipasaktivitet förekommer i mjölk från flera 
olika djurslag har gallsalt-stimulerad lipasaktivitet förutom i human 
mjölk bara påvisäts i mjölk från gorilla (70). I de förhållandevis 
få tidigare studierna av lipaser i human mjölk har hänsyn inte tagits 
till förekomsten av två lipaser. För en karakterisering av det gall
salt-stimulerade lipaset var det därför angeläget att först tillverka 
ett enzympreparat fritt från serum-stimulerad lipasaktivitet.

Mjölken centrifugerades och grädden, som innehöll mer än 90% av det 
serum-stimulerade lipaset, avlägsnades. Från skummjölken gjordes en 
pH-fällning av kaseinet. Vassleproteinfraktionen gjordes sedan 50%
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mättad med ammoniumsulfat. Den erhållna fällningen dialyserades och 
delipiderades med aceton och eter. Det preparerade aceton-eter pulvret 
var anrikat med avseende på gallsalt-stimulerat lipas och saknade 
helt serum-stimulerad lipasaktivitet. För karakteriseringsarbetet 
användes ett sådant grovrenat enzympreparat.

Det konfirmerades att det gallsalt-stimulerade lipaset var helt utan 
aktivitet mot emulgerad långkedjig triglycerid i frånvaro av gall- 
salter. Detta berodde inte enbart på en stabilisering av lipaset 
utan på en äkta aktivering av gallsalter. Vid inkubation med emulgerad 
långkedjig triglycerid (triolein) bildades väsentligen fria fettsyror 
och fritt glycerol. Resultaten tolkades så att lipaset spjälkar 
alla tre esterbindningarna i triglyceridmolekylen. Den egenskapen utgör 
en väsentlig skillnad mellan det gallsalt-stimulerade lipaset och 
andra humana lipaser som pancreaslipas (14) och serum-stimulerat lipas 
(71). De senare lipaserna spjälkar inte fettsyran förestrad till 
glycerolets sekundära hydroxylgrupp varför fria fettsyror och 2- 
monoglycerider blir de väsentliga slutprodukterna. En tänkbar för
klaring till de erhållna resultaten skulle kunna vara att det enzym
preparat som användes förutom gallsalt-stimulerat lipas innehöll 
ett monoglyceridlipas som spjälkat fettsyran i 2-ställning eller 
alternativt att det innehöll ett isomeras. Mot detta talar dock 
att aktiviteterna mot triglycerid och p-nitrofenylacetat (se nedan) 
liksom förmågan att hydrolysera triglycerider till fettsyror och 
glycerol kromatograferade tillsammans vid gelfiltrering i närvaro 
av gallsalt.

Mot den kortkedjiga triglyceriden tributyrin (emulgerad med mekanisk 
omrörning) hade lipaset god aktivitet utan gallsalter. I ett sådant 
system inaktiverades lipaset irreversibelt relativt snabbt, speciellt 
vid alkaliskt pH. Inaktiveringen motverkades av gallsalt. En motsvarande 
effekt av gallsalt har också påvisats för pancreaslipas (15). Till 
skillnad mot vad som visats för pancreaslipaset (15) kunde förutom 
en stabiliserande effekt av gallsalter också en stimulering av 
reaktionshastigheten påvisas. Mot ett relativt vattenlösligt, typiskt 
"esteras-substrat", som p-nitrofenylacetat (7) visade det gallsalt- 
-stimulerade lipaset en låg aktivitet i frånvaro av gallsalter. I 
närvaro av natriumtaurocholat mångdubblades aktiviteten. Mot p-nitro- 
fenylacetat hade tillsats av natriumtaurocholat större effekt på den 
maximala reaktionshastigheten (V) än på substratkoncentrationen vid
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halv maximal reaktionshastighet (K^). Från dessa resultat drogs 
slutsatserna att det gallsalt-stimulerade lipaset, speciellt i 
närvaro av gallsalter, har en låg substratspecificitet och att 
det är troligt att gallsalternas stabiliserande och stimulerande 
effekter beror på en interaktion mellan gallsalt och enzymet snarare 
än på att gallsalterna förändrar Substraten så att de blir fördel
aktigare för enzymet.

Förutsättningar för det gallsalt-stimulerade lipasets eventuella 
fysiologiska funktion (IV).

I tidigare studier av det gallsalt-stimulerade lipaset hade Freudenberg 
(59) föreslagit att lipaset, speciellt för prematura barn, kunde ha 
en kvantitativ betydelse för digestionen av mjölktriglyceriderna.
Andra författare har senare visat att både pancreaslipasaktiviteten 
(72, 73) och gallsaltkoncentrationen (74) i tunntarmen är lägre hos 
nyfödda än hos äldre barn och vuxna. Ofullständigt utvecklade "normala" 
mekanismer för digestion och resorption av fett kan åtminstone delvis 
förklara ett ofullständigt utnyttjande av dietärt fett som ofta 
förekommer under nyföddhetsperioden (74). I relation till dessa 
uppgifter och i beaktande av att energibehovet under nyföddhets
perioden till större del än senare i livet tillgodoses via förbränning 
av fett framstår Freudenbergs tidigare resultat som än mer intressanta. 
För att det gallsalt-stimulerade lipaset skall kunna bidraga till 
digestionen av mjölkfettet i tarmen måste det vara stabilt både vid 
de pH-värden som råder i Ventrikeln och i närvaro av de proteolytiska 
enzym som är aktiva i mag-tarmkanalen.

I arbetet visas att lipaset är stabilt vid 37°C under 1 timme vid 
så lågt pH som 3.5 (vilket är ett lägre pH än vad som råder i Ven
trikeln under större delen av digestionsfasen (75) ) och att det är 
tämligen resistent mot pepsinpåverkan. I närvaro av gallsalter på
verkades lipasaktiviteten inte av trypsin och Chymotrypsin. I frånvaro 
av gallsalter däremot orsakade både trypsin och Chymotrypsin en 
snabb inaktivering av lipaset. Gallsalternas skyddande effekt mot 
trypsin och chymotrypsin berodde inte på någon generell hämning av 
den proteolytiska aktiviteten eftersom ingen minskning i spjälkning 
av totalt mjölkprotein kunde påvisas i närvaro av gallsalter. Ingen 
minskning av lipasaktiviteten observerades i närvaro av carboxypeptidas.
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Förmågan att aktivera lipaset mot emulgerad långkedjig triglycerid 
tycks vara specifik för gallsalter. Andra detergenter som Triton 
X-100 och natriumlaurylsulfat har inte samma egenskap (III). Ut
vidgade studier visade att cholsyra och chenodeoxycholsyra men inte 
deoxycholsyra är aktivatorer mot långkedjig triglycerid. Detta gällde 
både de icke konjugerade formerna och glycin och taurinkonjugaten 
av gallsalterna. En specificitet för primära gallsalter tillsammans 
med observationen att gallsalter ökar lipasets värmestabilitet 
styrker den tidigare hypotesen (sid 15) om en direkt gallsalt- 
-lipas interaktion.

Vid försök att få en uppfattning om det gallsalt-stimulerade lipasets 
aktivitet mot mjölkfett under tänkta fysiologiska förhållanden in- 
kuberades skummjölk som enzymkälla med mjölkfett som substrat i 
närvaro av 1.5 mM natriumtaurocholat, 0.15 M NaCl och pH 6.5. Om 
lipaset är lika aktivt in vivo som vid detta in vitro försök så 
finns det normalt tillräckligt mycket gallsalt-stimulerat lipas i 
human mjölk för att spjälka allt mjölkfett på kortare tid än 30 min.

Slutsatsen av detta arbete är att det gallsalt-stimulerade lipaset 
har sådana egenskaper att det mesta av lipaset bör kunna passera 
ned i duodenum utan att inaktiveras. Vidare är det sannolikt att 
lipaset i duodenum aktiveras av gallsalter, vilka också skyddar lipaset 
mot proteolytisk inaktivering. Lipaset finns i tillräcklig mängd 
för att kunna ha en kvantitativ betydelse för spjälkningen av mjölk
fettet. Då gallsaltkoncentrationen är låg under nyföddhetsperioden, 
i vissa fall troligen lägre än den kritiska micellära koncentrationen 
(74), kan sannolikt också lipasets förmåga att spjälka triglycerider 
till glycerol och fettsyror (se sid 14) vara av betydelse för resorp- 
tionen av fetterna.

Vid en jämförelse med de från pancreas utsöndrade lipolytiska 
enzymen (se sid 5) har det gallsalt-stimulerade lipaset klara 
likheter med pancreasesteraset. Båda enzymen är aktiva mot p- 

-nitrofenylacetat och aktiviteten stimuleras av gallsalter. Gall
salter skyddar också båda enzymen från inaktivering av tarmens 
proteolytiska enzymer. De redovisade resultaten tyder på en direkt 
interaktion mellan gallsalt och lipas och en sådan har påvisats 
för pancreasesteraset. Skillnaden mellan de båda enzymen är i första



17

hand att det gallsalt-stimulerade lipaset i närvaro av gallsalter 
även spjälkar emulgerade långkedjiga triglycerider och alltså 
definitionsmässigt är ett lipas.



18

SUMMARY IN ENGLISH

I. It was shown that human milk contains two triglyceride lipases. One 
is stimulated by serum (serum-stimulated lipase) and the other is 
stimulated by bile salts (bile salt-stimulated lipase). After centri
fugation of the milk the serum-stimulated lipase is found in the cream 
while the bile salt-stimulated lipase almost exclusively is found in 
the skim milk. The bile salt-stimulated lipase is always found in 
high activity while the activity of serum-stimulated lipase is much 
lower, and also is more variable. Methods were developed to assay 
the activity of each lipase without significant contribution from 
the other. The serum-stimulated lipase was purified 9 500-fold over 
whole milk. The major purification step was chromatography on heparin- 
-Sepharose. The purified lipase was free of bile salt-stimulated 
lipase activity. It probably contained carbohydrate and the molecular 
weight of the constituent polypeptide chain probably was about 
60 000. It also had other properties in common with other serum- 
-stimulated or so-called lipoprotein lipases.

II. A rabbit antiserum was raised against a serum-stimulated lipase 
(lipoprotein lipase) purified from bovine milk. The antiserum 
crossreacted with serum-stimulated lipase but not with bile salt- 
-stimulated lipase from human milk. This gave further proof that 
the lipases in human milk reside in different enzyme molecules.
When postheparin plasma was chromatographed on heparin-Sepharose 
one lipase activity was eluted with 0.7 M NaCl. This activity was 
not stimulated by serum and was resistant to 1 M NaCl in the 
incubation medium. This lipase, designated as the salt-resistant 
lipase, was probably identical to the so-called liver lipase 
described by others. At 1.5 M NaCl another triglyceride lipase 
activity was eluted. This activity had the properties of a serum- 
-stimulated lipase (lipoprotein lipase). The two lipase activities 
showed different time-courses for their appearance in plasma after 
heparin injection. When postheparin plasma was mixed with the 
antiserum before separation on heparin-Sepharose only the lipase 
activity eluted at 0.7 M NaCl, i.e. the salt-resistant lipase 
was detected.

The results obtained show that the serum-stimulated lipase in
bovine milk, human milk and human postheparin plasma have immunological
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determinants in common. For a similar reduction in activity the 
same relative amount of antiserum was needed for the serum-stimulated 
lipases in human milk and in human postheparin plasma.

III. An enzyme preparation from human skim milk, enriched in bile
salt-stimulated lipase activity, but devoid of serum-stimulated 
lipase activity, was active against both emulsified, water-insoluble 
substrates (trioleylglycerol and tributyrylglycerol) and a water- 
-soluble substrate (p-nitrophenyl acetate). Thus, the substrate 
specificity was rather low. Bile salt was a prerequisite for activity 
against emulsified trioleylglycerol but not for activity against 
the other two substrates, although bile salt enhanced the activity 
also against these substrates. The enzyme was rapidly inactivated in 
the presence of emulsified triacylglycerols. Bile salt protected 
the lipase from this inactivation. During the hydrolysis of emulsified 
trioleylglycerol at pH 8.0 or at pH 6.5 there was a rapid release 
of free glycerol and glycerol and free fatty acids were the major 
products formed during the reaction. Bile salt caused a more 
than 10-fold increase of the maximal reaction rate when p-nitrophenyl 
acetate was the substrate.

IV. The bile salt-stimulated lipase of human milk was inactive against 
emulsified trioleylglycerol but became active in the presence of 
sodium cholate, sodium chenodeoxycholate or the taurine or glycine 
conjugates of these bile salts, but not in the presence of sodium 
deoxycholate or its taurine and glycine conjugates. Thus, there 
may be a specificity for primary bile salts in this activation.
The lipase was stable for at least 1 hour at 37°C and pH 3.5.
Trypsin and Chymotrypsin caused inactivation of the lipase at pH 6.5 
but these inactivations were almost abolished in the presence of 
bile salts. High concentrations of pepsin slowly inactivated the 
lipase at pH 4.0. Milk contains bile salt-stimulated lipase activity in 
such amounts that it might account for a total hydrolysis of the milk 
triacylglycerols in less than 30 min under conditions similar to 
those supposed to be prevailing in the small intestine of the newborn. 
It was concluded that the bile salt-stimulated lipase in human 
milk is stable enough to be active in the intestine and that it 
is present in high enough activity to contribute significantly to 
the hydrolysis of the milk triacylglycerols in the intestine.
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