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Streszczenie: Tioredoksyna i reduktaza tioredoksyny to białka powszechnie występujące wśród organ-
izmów zarówno jedno- jak i wielokomórkowych. Tworzą układ białek określany, jako układ tioredok-
syny, który jest zaangażowany w ochronę komórki przed stresem oksydacyjnym, regulację apoptozy 
i przeciwdziałanie nowotworzeniu. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu tioredoksyny związane 
jest z patogenezą określonych chorób człowieka: chorób wirusowych, chorób układu krążenia, chorób 
związanych z przedwczesnym starzeniem się organizmu oraz chorób nowotworowych. Zarówno 
obniżona, jak i podwyższona aktywność układu tioredoksyny, może współuczestniczyć w rozwoju 
określonych stanów chorobowych. Większość chorób, w których rozwój zaangażowany jest układ ti-
oredoksyny, związana jest z niedostatecznie wydajnym usuwaniem reaktywnych form tlenu, co prow-
adzi do wystąpienia zjawiska stresu oksydacyjnego w komórkach. 

Słowa kluczowe: tioredoksyna, reduktaza tioredoksyny, reakcje utlenania i redukcji, stan redoks, stres 
oksydacyjny

Summary: Thioredoxin and thioredoxin reductase are two proteins commonly found among unicellular 
and multicellular organisms. They forms a thioredoxin system, which is involved in protecting cells 
against oxidative stress, regulation of apoptosis and regulation of tumorigenesis. Defects in thiore-
doxin system are associated with the pathogenesis of many human diseases, including viral diseases, 
cardiovascular diseases, premature aging and the development of cancer. Both decreased and increased 
activity of thioredoxin system can participate in development of diseases. Involvement of thioredoxin 
system in development of diseases is in most cases associated with poorly efficient removal of reactive 
oxygen species, which leads to oxidative stress in cells.
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Wykaz stosowanych skrótów: AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności (ang. Acquired Immuno-
deficiency Syndrome); Akt – kinaza serynowo-treoninowa inaczej nazywana białkową kinazą B (ang. 
Apoptosis signal-regulating kinase); AP1 – białko aktywatorowe 1 (ang. Activator Protein 1); GSH-Px 
– peroksydaza glutationu osocza krwi (ang. human plasma Glutathione Peroxidase); FAD – dinukleoty-
du flawinoadeninowy (ang. Flavin Adenine Dinucleotide); H2O2 – nadtlenek wodoru; HIF-1 – czynnik 
białkowy odpowiedzi na hipoksję (ang. Hypoxia Induced Factor-1); HPV – wirus brodawczaka ludzk-
iego (ang. Human Pappiloma Virus); LEDGF – czynnik wzrostu pochodzący z nabłonka soczewki oka 
(ang. lens Epithelium-Derived Gowth Factor); MCI – łagodne zaburzenie poznawcze (ang. Mild Cogni-
tive Impairment); NADPH – forma zredukowana fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadnienowego 
(ang. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate); NF-κB – jądrowy czynnik transkrypcyjny (ang. 
Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells); NGF – czynnik wzrostu nerwów (ang. 
Nerve Growth Factor); PDI – białkowa izomeraza disiarczkowa (ang. Protein Disulfide Isomerase);  
Ref-1 – czynnik regulacyjny stanu redoks(ang. Redox effector factor-1); ROS – reaktywne formy tle-
nu(ang. Reactive Oxygen Species); Trx – tioredoksyna (ang. Thioredoxin); TrxR – reduktaza tiore-
doksyny(ang. Thioredoxin Reductase); WSSV – wirus białych plam (ang. White Spot Syndrome Virus)

UKŁAD TIOREDOKSYNA – REDUKTAZA TIOREDOKSYNY

Tioredoksyna (Trx) jest białkiem powszechnie występującym w świecie orga-
nizmów żywych, począwszy od archebakterii, poprzez grzyby i rośliny, a skoń-
czywszy na człowieku [37]. Trx wspólnie z reduktazą tioredoksyny (TrxR) tworzy 
białkowy układ określany mianem układu tioredoksyny. Układ tioredoksyny został 
odkryty w roku 1964 przez zespół Richarda, jako donor protonów dla reduktazy ry-
bonukleotydowej, zaangażowanej w replikację DNA w komórkach Escherichia coli 
[50]. Sekwencja aminokwasowa pochodzącej z E.coli tioredoksyny została ustalo-
na w roku 1968 przez Holmgrena, którego badania dowiodły istnienia zachowanej 
ewolucyjnie sekwencji Cys-Gly-Pro-Cys w centrum aktywnym białka, zbudowane-
go ze 108 aminokwasów [36]. Struktura trzeciorzędowa tioredoksyny pochodzącej 
z E.coli, została odkryta w roku 1975 również przez Holmgrena. Struktura trzecio-
rzędowa tioredoksyny bakteryjnej przedstawiała kompleks białka z jonem miedzi 
[38], posiadający centralnie ułożony rdzeń zbudowany z pięciu struktur β-kartki, 
otoczonych czterema strukturami α-heliksu [27, 98]. 

Tioredoksyna ma aktywność enzymatyczną, dzięki której pełni rolę czynnika 
przeprowadzającego reakcje utleniania i redukcji grup tiolowych w białkach. Tiore-
doksyna pełni również ściśle wyspecjalizowane funkcje w procesach, właściwych 
jedynie dla określonych grup organizmów tj. bakteriofagi, grzyby oraz rośliny [6]. 
W przypadku faga T7, tioredoksyna wiąże się z polimerazą DNA w stosunku 1:1 
i stabilizuje kompleks białek odpowiedzialnych za replikację materiału genetycz-
nego. Połączenie Trx z polimerazą zwiększa wydajność procesu replikacji DNA 
wirusa [40]. Bakteriofagi nitkowate tj. M13 czy f1, wymagają obecności Trx oraz 
TrxR do prawidłowych procesów namnażania. Układ tioredoksyny bierze udział 
w etapie pakowania i eksportu nowopowstałych cząstek wirusowych. W procesie 
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tym ma miejsce transport zreplikowanych fagów nitkowatych przez błonę komór-
kową bakterii, któremu nie towarzyszy liza zainfekowanej komórki [29, 80]. W pro-
totroficznych bakteriach oraz grzybach Trx jest zaangażowana w proces asymilacji 
siarczanów, który ma na celu syntezę cysteiny z wykorzystaniem siarki pochodzą-
cej z nieorganicznych soli. Tioredoksyna bierze udział w pierwszym etapie procesu 
asymilacji służąc, jako donor elektronów dla reduktazy 3-fosfoadenylosiarczanów, 
która przeprowadza redukcję fosfoadenylosiarczanów do wolnych siarczynów [52]. 
W organizmach roślinnych tioredoksyna wspólnie z ferrodoksyną oraz reduktazą 
ferrodoksyny:tioredoksyny, tworzy układ białek biorący udział w aktywacji fruk-
tozo-1,6-difosfatazy, fosforibulokinazy (fosfopentokinazy), sedoheptulozo-1,7-
difosfatazy i innych enzymów cyklu Calvina [24].

Tioredoksyna jest białkiem powszechnie występującym w organizmach jed-
nokomórkowych oraz wielokomórkowych, z uwzględnieniem zarówno świata 
roślin jak i zwierząt. Trx jest białkiem silnie zachowanym ewolucyjnie. Tioredok-
syna występująca w organizmach wielokomórkowych, posiada sekwencje ami-
nokwasową identyczną nawet w 69% z sekwencją aminokwasową tioredoksyny 
bakteryjnej z E.coli [6].

RYCINA 1. Model struktury domenowej tioredoksyny, z uwzględnieniem podziału na tioredoksynę 
cytoplazmatyczną Trx1 (A) oraz tioredoksynę mitochondrialną Trx2 (B). Na schemacie zaznaczono 
centrum aktywne z domeną katalityczną zawierającą katalityczne cysteiny z oznaczoną kolejnością  
w łańcuchu aminokwasowym
FIGURE 1. Domain structure of thioredoxin, including cytoplasmic thioredoxin Trx1 (A) and mito-
chondrial thioredoxin Trx2 (B). Scheme include active site of the enzyme with position of catalytic 
cysteines in the aminoacid chain 
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Tioredoksyna człowieka przyjmuje formę globularną, charakteryzująca się 
stosunkowo wysoką termostabilnością. Podobnie jak tioredoksyna bakteryjna, ma 
centralnie ułożony rdzeń, zbudowany z pięciu struktur β-kartki otoczonych cztere-
ma strukturami α-heliksu. Centrum aktywne tioredoksyny składa się z sekwencji  
Cys-Gly-Pro-Cys, położonej na zakończeniu drugiej struktury β-kartki oraz na po-
czątku drugiego α-heliksu. Oprócz cystein centrum katalitycznego, w cząsteczce 
Trx człowieka wyróżnia się 3 reszty cysteinowe: Cys-62, Cys-69 i Cys-73. Reszty 
cysteinowe, które nie wchodzą w skład centrum aktywnego, mogą ulegać mody-
fikacjom potranslacyjnym: nitrozylacji lub glutationylacji. Wiele podstawników 
w łańcuchu aminokwasowym Trx jest ewolucyjnie zachowanych: Asp-26, Ala-29, 
Trp-31, Asp-61, Pro-76, Gly-92 [27, 98]. 

W odróżnieniu od bakterii, grzybów i niektórych rodzajów roślin [27], w ko-
mórkach człowieka występuje zaledwie jedna izoforma tioredoksyny cytopla-
zmatycznej. Izoforma ta, określana jako Trx1, funkcjonuje w obrębie cytoplazmy 
i w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Oprócz izoformy Trx1 w komórkach czło-
wieka obecna jest także izoforma Trx2. działającą na obszarze mitochondriów. 
Obie formy Trx posiadają masę około 12 kDa [51] i w zależności od modyfikacji 
potranslacyjnych zbudowane są ze 104-106 aminokwasów [68]. Mitochondrialna 
izoforma tioredoksyny, podobnie jak izoforma cytoplazmatyczna, posiada centrum 
aktywne zawierające motyw Cys-Gly-Pro-Cys oraz dodatkowe podstawniki cyste-
inowe, które w wyniku utlenienia mogą tworzyć mostki disiarczkowe (ryc. 1) [96]. 

Tioredoksyna może występować w formie utlenionej oraz zredukowanej. For-
ma utleniona tioredoksyny charakteryzuje się obecnością mostka disiarczkowego, 
który łączy cysteiny centrum aktywnego. W formie zredukowanej tioredoksyny 
cysteiny centrum aktywnego nie tworzą wiązania disiarczkwoego, a ich grupy 
tiolowe pozostają w formie wolnej. Różnice w strukturze trzeciorzędowej formy 
utlenionej i zredukowanej Trx, obejmują miejscowe zmiany konformacji ami-
nokwasów w centrum aktywnym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Warto 
jednak zauważyć, że obserwuje się więcej odmiennych konformacji dla formy 
zredukowanej, co może odzwierciedlać odmienną specyfikę przyłączania elektro-
nów [6, 37, 44]. 

Reduktaza tioredoksyny występująca u ssaków, znacząco różni się od swojego 
odpowiednika pochodzącego z E.coli, który jest flawoproteiną o bardzo wysokiej 
swoistości względem tioredoksyny [7]. Reduktaza tioredoksyny w komórkach 
człowieka obecna jest w trzech izoformach: TrxR1, TrxR2 oraz TrxR3; wystę-
pujących odpowiednio w cytoplazmie, mitochondriach oraz męskich gonadach 
[4, 63]. TrxR człowieka ma znacznie szersze spektrum potencjalnych substra-
tów, w porównaniu do TrxR pochodzącej z komórek bakterii, grzybów oraz roślin 
[51, 55]. TrxR tworzy kompleks z atomem selenu, dzięki czemu angażuje cały 
układ tioredoksyny w procesy regulujące równowagę tego pierwiastka w organi-
zmie [110]. Układ tioredoksyny bierze udział w redukcji białkowych i niebiałko-
wych czynników, posiadających w swoich cząsteczkach atom selenu tj. selenin 
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sodu, który jest nieorganiczną solą, w niewielkich ilościach znacząco stymulu-
jącą wzrost komórek [47], selenodiglutation, który jest zaangażowany w meta-
bolizm selenu [11] oraz peroksydazę glutationu osocza GSH-Px, która bierze 
udział w usuwaniu nadtlenku wodoru, nadtlenków lipidowych oraz organicznych 
wodoronadtlenków, obecnych w przestrzeni zewnątrzkomórkowej [88]. TrxR sa-
modzielnie, bez pośrednictwa innych enzymów, może przeprowadzać redukcję 
substratów, które w swojej cząsteczce nie posiadają ani atomu selenu, ani wiązań 
disiarczkowych tj. nadtlenek wodoru [111] czy wodoronadtlenki lipidowe [10].

W TrxR człowieka występują dwa motywy katalityczne: w C-końcu oraz 
w N-końcu białka. N-końcowe centrum katalityczne zawiera sekwencję Cys-Val-Asn
-Val-Gly-Cys [111]. C-końcowe centrum katalityczne zawiera zachowany ewolucyj-
nie motyw aminokwasowy Gly-Cys-SeCys-Gly, gdzie symbol SeCys oznacza seleno-
cysteinę (ryc. 2) [110]. Obecność selenocysteiny w łańcuchu aminokwasowym TrxR 
jest niezbędna dla zachowania prawidłowych funkcji katalitycznych [32]. Usunięcie 
selenocysteiny na drodze alkilacji [34] lub trawienia białka przy użyciu karboksy-
peptydazy [112] prowadzi do inaktywacji TrxR. 1-chloro-2,4-dinitrobenzen będący 
nieodwracalnym inhibitorem TrxR, działa na drodze alkilacji selenocysteiny oraz cy-
steiny obecnej w centrum aktywnym [5]. Niedobór selenu w organizmie może prowa-
dzić do zmniejszenia wydajności, a nawet całkowitej inaktywacji TrxR [32]. 

RYCINA 2. Model struktury domenowej redutkazy tioredoksyny, z uwzględnieniem podziału na 
reduktazę tioredoksyny cytoplazmatyczną TrxR1 (A) oraz reduktazę tioredoksyny mitochondrialną 
TrxR2 (B). Na schemacie zaznaczono centrum aktywne z domeną katalityczną zawierającą kata-
lityczne cysteiny z oznaczoną kolejnością w łańcuchu aminokwasowym. Selenocysteinę centrum 
aktywnego oznaczono symbolem SeCys
FIGURE 2. Domain structure of thioredoxin reductase, including cytoplasmic thioredoxin reductase 
TrxR1 (A)) and mitochondrial thioredoxin reductase TrxR2 (B). Scheme include active site of the 
enzyme with position of catalytic cysteines in the aminoacid. Selenocysteine of the active site was 
marked as SeCys
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Obecność selenocysteiny w łańcuchu aminokwasowym TrxR jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania białka, ze względu na udział w transporcie elek-
tronów, który prowadzi do redukcji utlenionej cząsteczki Trx. W procesie redukcji 
Trx bierze udział zredukowana forma fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoad-
nienowego NADPH, dinukleotyd flawinoadeninowy FAD oraz homodimer TrxR  
(ryc. 3). W pierwszym etapie procesu redukcji Trx, elektrony pochodzące z NADPH, 
są przenoszone na cząsteczkę FAD związaną z jedną z dwóch cząsteczek TrxR two-
rzących homodimer. Następnie elektrony przenoszone są do N-końcowego centrum 
aktywnego cząsteczki TrxR związanej z FAD, co prowadzi do rozerwania mostka 
disiarczkowego łączącego dwie cysteiny. W drugim etapie elektrony przenoszone 
są z N-końcowego centrum katalitycznego pierwszej z cząsteczek TrxR do C-koń-
cowego centrum katalitycznego drugiej cząsteczki TrxR tworzącej homodimer. 
Efektem końcowym jest rozerwanie mostka disiarczkowego wiążącego cysteinę 
z selenocysteiną i utworzenie zredukowanej reszty selenocysteiny. Cząsteczka 
TrxR, w której centrum katalitycznym obecna jest zredukowaną resztą selonocyste-
iny, może przeprowadzać reakcję redukcji substratów np. tioredoksyny [4].

Tioredoksyna ma aktywność enzymatyczną reduktazy, dzięki której może prze-
prowadzać reakcje redukcji grup tiolowych innych białek, co prowadzi do roze-
rwania mostka disiarczkowego łączącego dwie cysteiny w cząsteczce substratu [6]. 
N-końcowa cysteina centrum aktywnego Trx odpowiada za przeprowadzenie ataku 
nukleofilowego na cząsteczkę substratu. Proces katlizowany przez Trx obejmuje 
utworzenie produktu pośredniego tioredoksyna-białko substratowe, połączonego 
mostkiem disiarczkowym, który następnie ulega rozerwaniu w środowisku hydro-
fobowym. Efektem końcowym jest wymiana tiol-disiarczek pomiędzy tioredoksyną 
i białkiem substratowym, w efekcie której cząsteczka Trx ulega utlenieniu, a czą-
steczka substratu redukcji. Reakcje katalizowane przez tioredoksynę są reakcjami 
odwracalnymi. Zależnie od potencjału redoks otoczenia oraz stopnia utlenienia sub-
stratu, tioredoksyna może zarówno rozrywać wiązania disiarczkowe w cząsteczce 
białka, jak i inicjować ich utworzenie [37]. Kierunek katalizowanych przez tiore-
doksynę reakcji jest w znacznym stopniu przesunięty w stronę procesów redukcji. 
Niski potencjał redoks Trx (w przypadku E.coli waha się w granicach – 270 mV) 
umożliwia tioredoksynie pełnienie roli głównego czynnika redukującego, obecnego 
w cytoplazmie [6, 37]. 

Aby wydajnie spełniać swoją funkcję enzymatyczną, tioredoksyna musi wy-
stępować w komórce formie zredukowanej. W formie zredukowanej Trx, grupy 
tiolowe cystein centrum aktywnego pozostają w stanie zredukowanym (-SH) i nie 
tworzą wiązania disiarczkowego. Utleniona cząsteczka Trx, posiadająca wiązanie 
łączące cysteiny centrum aktywnego, powstaje w wyniku katalizowanych przez ten 
enzym reakcji redukcji substratu. W formie utlenionej Trx nie może dalej pełnić 
swojej funkcji enzymatycznej. Utleniona forma Trx ulega redukcji w wyniku dzia-
łania dwóch cząsteczek TrxR, które katalizują przeniesienie elektronów z NADPH 
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za pośrednictwem FAD. Zredukowana cząsteczka Trx może ponownie przeprowa-
dzać reakcję redukcji substratów, a współdziałające ze sobą Trx, TrxR, NADPH 
oraz FAD tworzą maszynerię odpowiedzialną za przemiany redoks licznych białek, 
określaną mianem układu tioredoksyny [76]. 

RYCINA 3. Schemat współdziałania tioredoksyny, reduktazy tioredoksyny oraz NADPH w regulacji 
stanu redoks białek o aktywności peroksyredoksyn (PR)
FIGURE 3. Thioredoxin, thioredoxin reductase and NADPH in regulating of redox state of peroxire-
doins (PR)

W trakcie reakcji redukcji katalizowanej przez Trx, obserwuje się zmiany w obrę-
bie wiązania disiarczkowego, obecnego w cząsteczce białka substratowego. W pierw-
szym etapie procesu redukcji dochodzi do reorientacji wiązania disiarczkowego 
w przestrzeni oraz skrócenia łańcucha aminokwasowego substratu o około 0,8 Å. 
Następnie ma miejsce wydłużenie wiązania disiarczkowego substratu o około 0,2 Å.
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Zmiany przestrzenne obejmujące wiązanie disiarczkowe w cząsteczce substratu, po-
przedzają utworzenie międzycząsteczkowego wiązania łączącego Trx z substratem. 
Powyższe obserwacje sugerują, że Trx może aktywnie modyfikować geometrię prze-
strzenną wiązania disiarczkowego w cząsteczce substratu, z precyzją rzędu dziesią-
tych części Angstrema [100]. Przestrzeń odpowiedzialna za wiązanie substratu w obu 
izoformach Trx przybiera formę kieszeni. Region wiązania substratu w cytoplazma-
tycznej formie Trx jest głębszy w porównaniu do formy mitochondrialnej, która pod 
tym względem bardziej przypomina Trx bakteryjną. Głębsza kieszeń wiążąca czą-
steczkę substratu warunkuje mniejsze możliwości zmiany jego konformacji, a więc 
reakcje rozpoznawania i wiązania substratu przez cytoplazmatyczną formę Trx mogą 
cechować się większa specyficznością, w porównaniu do formy mitochondrialnej [75] 

UKŁAD TIOREDOKSYNY W PATOGENEZIE WYBRANYCH 
CHORÓB CZŁOWIEKA

Podstawowa rola układu tioredoksyny związana jest z udziałem Trx i TrxR 
w przeciwdziałaniu stresowi oksydacyjnemu, który może być związany z roz-
wojem określonych chorób człowieka. Tioredoksyna ma jedynie ograniczone 
możliwości samodzielnego usuwania reaktywnych form tlenu ROS z organizmu. 
Rola tioredoksyny w przeciwdziałaniu stresowi oksydacyjnemu, związana jest 
z redukcją białek o charakterze peroksyredoksyn. U człowieka występuje sześciu 
przedstawicieli rodziny peroksyredoksyn: PRDX1, PRDX2, PRDX3, PRDX4, 
PRDX5, PRDX6. Peroksyredoksyny w wyniku usuwania ROS ulegają utlenieniu 
i nie mogą spełniać swojej funkcji enzymatycznej zanim nie zostaną ponownie 
przeprowadzone do stanu zredukowanego. W przypadku niedostatecznie wydaj-
nej aktywności peroksyredoksyn i innych układów usuwających ROS z komórki, 
może dojść do zjawiska określanego mianem stresu oksydacyjnego. Stres oksyda-
cyjny prowadzi do uszkodzeń kwasów nukleinowych, białek i lipidów, a w kon-
sekwencji może doprowadzić do śmierci komórki [46]. 

Zarówno zwiększony, jak i zmniejszony poziom ekspresji genu dla tiore-
doksyny może współuczestniczyć w rozwoju określonych stanów chorobowych. 
Obecność białka Trx w komórkach jest niezbędna do prawidłowego rozwoju orga-
nizmu. Genetycznie zmodyfikowane myszy wykazujące obniżoną ekspresję genu 
dla tioredoksyny, cechują się wysoką śmiertelnością już na wczesnych etapach 
życia zarodkowego [59]. Transgeniczne myszy posiadające nadekspresję genu dla 
tioredoksyny, wykazują podwyższoną odporność na stres oksydacyjny, infekcje 
bakteryjne, stany zapalne oraz niedokrwienne uszkodzenia mózgu [87]. Myszy 
z nadekspresją genu dla tioredoksyny, w porównaniu do myszy kontrolnych, ce-
chują się zwiększoną aż do 135% długością życia [105]



TIOREDOKSYNA I REDUKTAZA TIOREDOKSYNY W PATOGENEZIE..., CZĘŚĆ I 147

W przypadku człowieka, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu tio-
redoksyny związane są z rozwojem wielu chorób, co wynika z zaangażowania 
Trx w liczne procesy istotne dla funkcjonowania komórek. Procesy te możemy 
umownie podzielić na cztery grupy: stymulacja wzrostu i różnicowania, induko-
wanie stanów zapalnych, hamowanie procesu apoptozy oraz udział w procesach 
przeciwdziałających stresowi oksydacyjnemu [14]. 

Trx bierze udział w stymulowaniu wzrostu komórek poprzez aktywację czyn-
ników transkrypcyjnych, zwiększanie podatności komórek na działanie cytokin 
oraz regulowanie poziomu utlenienia białek zaangażowanych w syntezę DNA 
[76,97]. Wśród czynników transkrypcyjnych, których lokalizacja wewnątrz ko-
mórek oraz wydajność wiązania się do DNA zależy od aktywności regulacyjnych 
tioredoksyny, można wyróżnić: Ref-1, AP-1, NF-κB, p53 oraz HIF-1α [69].

Trx bierze udział w regulacji przebiegu procesu zapalnego, poprzez zależną od 
przemian redoks kontrolę syntezy cytokin [65]. Trx w formie pozbawionej fragmen-
tu C-końca białka, określanej jako Trx-80, stymuluje syntezę cytokin oraz ekspresję 
antygenów powierzchniowych monocytów [74]. Trx działa, jako chemoatraktant dla 
monocytów, neutrofili i komórek T w warunkach in vitro [10], ale może powodować 
zahamowanie indukowanej przez lipopolisacharyd, chemotaksji neutrofilów [66]. 

Bezpośredni udział Trx w hamowaniu procesu apoptozy, związany jest z bloko-
waniem programowanej śmierci komórki, poprzez hamowanie aktywności proapop-
totycznej kinazy ASK1 [82]. W regulacji procesu apoptozy istotną rolę pełnią także 
reaktywne formy tlenu, których nagromadzenie może zainicjować programowaną 
śmierć komórki np. w wyniku zależnej od ROS fragmentacji materiału genetyczne-
go. Trx może pośrednio hamować proces apoptozy, poprzez udział w mechanizmach 
przeciwdziałających stresowi oksydacyjnemu w komórkach [96].

Funkcja enzymatyczna Trx związana jest z utrzymywaniem enzymów usuwają-
cych wolne rodniki w zredukowanej, czyli aktywnej formie. Trx stymuluje aktywność 
dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationu oraz białek tworzących rodzinę 
peroksyredoksyn, które usuwają np. H2O2 [14, 97]. Trx może także samodzielnie 
przeprowadzać proces redukcji H2O2 ze stosunkowo niewielką wydajnością [35].

Do chorób, których rozwój związany jest z aktywnością układu tioredoksyny 
można zaliczyć: choroby wirusowe, choroby układu krążenia, choroby związane 
z przedwczesnym starzeniem się organizmu oraz choroby nowotworowe [14]. 

UKŁAD TIOREDOKSYNY W CHOROBACH WIRUSOWYCH

Rola układu tioredoksyny w rozwoju chorób wirusowych nie jest dokładnie 
zbadana. Reakcje utleniania i redukcji mostków disiarczkowych mogą być istotne 
w procesach infekcji wirusowej, zwłaszcza na etapie wnikania wirusów do komó-
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rek. W grupie wirusów, których infekcja zależy od wymiany tiol-disiarczek, można 
znaleźć wirusy powodujące choroby u ludzi oraz patogeny zwierzęce: wirus gorączki 
Sindbis [1] bakulowirusy [57], wirus ospy [54], wirus zapalenia tętnic koni [99], wirus 
mysiej białaczki [93], wirus choroby Newcastle [42, 43], czy wirus zapalenia wątroby 
typu D [2]. Pojawiają się prace naukowe, które sugerują ochronny efekt egzogennego 
dostarczania rekombinowanej Trx1 człowieka, w mysich modelach zapalenia płuc, 
wywołanego wirusem grypy H1N1 [104]. Inne hipotezy proponują użycie bakteryj-
nej tioredoksyny w szczepionkach przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV 
[83]. Pojawiają się nawet tak nietypowe doniesienia jak te, sugerujące potencjalny 
udział tioredoksyny w odpowiedzi immunologicznej homara amerykańskiego na in-
fekcję wirusem białych plam WSSV [23].

W naszych rozważaniach skupimy się na udziale układu tioredoksyny w choro-
bach wirusowych człowieka, przede wszystkim w infekcji wirusem HIV powodują-
cym rozwój zespołu nabytego niedoboru odporności AIDS.

Wnikanie wirusa HIV do komórek wymaga przyłączenia glikoproteiny gp120 
otoczki wirusa do jej podstawowego receptora, którym jest białko powierzchniowe 
CD4. Białko powierzchniowe CD4 jest obecne na powierzchni komórek układu od-
pornościowego tj: limfocyty T pomocnicze, monocyty, makrofagi [85]. Otoczka wi-
rusa HIV-1 zawiera 10 mostków disiarczkowych, z czego 9 obecnych jest w gp120 
[102]. Blokowanie infekcji HIV na drodze inhibitorów przemian utleniania i reduk-
cji grup tiolowych [30, 49, 81] oraz analizy interakcji pomiędzy gp120, a enzymami 
potencjalnie modyfikującymi mostki disiarczkowe [72, 95], dostarczyły dowodów 
na kluczową rolę białkowej izomerazy disiarczkowej PDI w procesach wnikania 
HIV do komórek. PDI należy do rodziny białek określanej mianem nadrodziny 
tioredoksyny. PDI wykazuje wysoki stopień homologii względem Trx, zarówno 
w kwestii budowy strukturalnej, jak i aktywności enzymatycznej [85]. 

W przypadku, gdy aktywność PDI jest zablokowana, rolę enzymu przepro-
wadzającego modyfikacje grup tiolowych w gp120, przejmuje tioredoksyna [71]. 
Trx może być odpowiedzialna także za przemiany redoks mostków disiarczko-
wych w białku powierzchniowym CD4 [60, 71], choć proces ten wydaje się być 
bardziej skomplikowany niż początkowo przypuszczano [18]. PDI oraz Trx mogą 
oddziaływać z tymi samymi wiązaniami disiarczkowymi w gp120 [78]. PDI i Trx 
mogą być zaangażowane w te same etapy infekcji HIV, ale wydaje się to mało 
prawdopodobne. Uzasadnieniem tej hipotezy mogą być doświadczenia, które opi-
sują zmiany poziomu ekspresji Trx u pacjentów, zależnie od stadium choroby. 
Sugeruje się, że PDI jest zaangażowane we wczesne etapy infekcji HIV, które 
obejmują wnikanie wirusa do spoczynkowych komórek z ekspresją antygenu po-
wierzchniowego CD4 np. limfocytów T [85]. W tym czasie, czyli u pacjentów we 
wczesnych fazach infekcji, obserwuje się obniżony poziom ekspresji tioredok-
syny [13] oraz wynikające z tego poważne zaburzenia równowagi stanu redoks 
i zwiększenie ilości ROS w komórkach układu odpornościowego [67]. U pacjen-
tów w zaawansowanym stadium choroby ma miejsce znaczne zwiększenie ilości 
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Trx w komórkach, co może być związane z wnikaniem wirusa HIV do makrofa-
gów. Obserwacja ta pozwala wytłumaczyć utrzymywanie się dużej ilości cząstek 
wirusa w układzie odpornościowym, nawet w sytuacji drastycznego obniżenia 
ilości limfocytów T we krwi [67, 71, 86]. 

Innym białkiem istotnych dla infekcji wirusem HIV jest koaktywator p75/p52, 
noszący nazwę czynnika wzrostu pochodzącego z nabłonka soczewki oka LEDGF. 
Gen LEDGF posiada właściwości onkogenne [26]. Białko LEDGF jest istotne dla 
mechanizmów warunkujących przetrwanie komórki [20] oraz ułatwia integracje 
wirusa HIV z materiałem genetycznym gospodarza [19]. Odmienne warianty gene-
tyczne genu kodującego białko LEDGF, wpływają na podwyższoną lub obniżoną po-
datność na infekcję HIV i rozwój AIDS [56]. Inaktywacja LEDGF znacząco obniża 
poziom integracji wirusa HIV do DNA gospodarza [21]. LEDGF wiąże się do białek 
odpowiedzi na stres komórkowy oraz białek odpowiedzi na szok cieplny. Proces ten 
jest blokowany w komórkach z podwyższonym poziomem ROS, co sugeruje wrażli-
wość LEDGF na stres oksydacyjny [28]. Trx1 może przeprowadzać redukcję LEDGF, 
która jest niezbędna do utrzymania tego białka w formie aktywnej enzymatycznie. 
LEDGF w stanie zredukowanym ułatwia integrację wirusa HIV do DNA gospoda-
rza. Trx1 modyfikując aktywność LEDGF pośrednio bierze udział w infekcji wirusem 
HIV [101]. 

UKŁAD TIOREDOKSYNY W CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

Spośród chorób układu krążenia, których rozwój może być związany z aktyw-
nością tioredoksyny wyróżnia się nadciśnienie tętnicze [89], zapalenie mięśnia 
sercowego [53, 64], przerost mięśnia sercowego [103, 108] oraz zawał serca [53, 
103]. Zważywszy na wieloczynnikowość chorób układu krążenia, jednoznaczna 
rola tioredoksyny w ich patogenezie jest trudna do ustalania. Funkcja Trx w prze-
ciwdziałaniu chorobom układu krążenia, jest zazwyczaj związana z ochronnym 
wpływem układu tioredoksyny na mięsień sercowy, dzięki przeciwdziałaniu stre-
sowi oksydacyjnemu [103].

Wpływ stresu oksydacyjnego na choroby serca najłatwiej zaobserwować u osób 
cierpiących na cukrzycę, które w porównaniu do ludzi zdrowych, wykazują znacznie 
podwyższony poziom reaktywnych form tlenu w obrębie mięśnia sercowego. Gene-
rowanie zwiększonej ilości ROS uważa się za główną przyczynę schorzeń układu 
sercowo-naczyniowego u tych pacjentów [12, 45]. Cukrzycy są obciążeni większym 
ryzykiem zgonu w wyniku ostrych stanów zawałowych mięśnia sercowego. Więk-
sza śmiertelność wśród cukrzyków jest związana z intensywniejszym metabolizmem 
kwasów tłuszczowych w komórkach mięśniowych serca, co z kolei związane jest 
z większym zapotrzebowaniem na tlen oraz generowaniem większej ilości wolnych 
rodników. Większa ilość wolnych rodników w obrębie mięśnia sercowego w wypad-
ku zawału, może przełożyć się na większe uszkodzenia tkanki [106].
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Istnieją teorie proponujące zastosowanie suplementacji selenitem sodu u pa-
cjentów chorych na cukrzycę. Terapia z użyciem selenitu sodu opiera się na hi-
potezie, która zakłada, że zwiększenie ilości przyjmowanego selenu zastymuluje 
aktywność układu tioredoksyny. Układ tioredoksyny, ze względu na obecność 
reszty selenocysteiny w cząsteczkach TrxR, zależny jest od stężenia selenu w or-
ganizmie. Zwiększenie aktywność układu tioredoksyny na skutek podwyższenia 
stężenia selenu, stymulowałaby aktywność układów usuwających ROS. Większa 
wydajność układów enzymatycznych usuwających ROS z komórek, obniżyłaby 
poziom stresu oksydacyjnego w obrębie mięśnia sercowego [70]. Terapia pole-
gająca na podawaniu chorym selenu, mogłaby także pomóc ludziom cierpiącym 
na chorobę Kehan. Choroba Kehan to endemiczna kardiomiopatia występującą 
u mieszkańców prowincji Heilongjiang w Chinach, gdzie w populacji obserwuje 
się znaczny niedobór selenu [73].

Należy wspomnieć również o tym, że ryzyko zawału mięśnia sercowego ro-
śnie wraz z wiekiem. Szacuje się, że około 40% wszystkich zgonów w wieku 65-74 
i prawie 60% w wieku 85 lat jest spowodowanych chorobami układu naczyniowo-
sercowego [92]. Zaobserwowano, że u osób starszych układ tioredoksyny w obrę-
bie serca staje się coraz mniej wydajny, co z kolei może prowadzić do zwiększonej 
ilości ROS, a tym samym groźniejszych efektów zawału [94]. Mięsień sercowy nie 
jest jednak jedynym rejonem ciała ludzkiego, gdzie aktywność układu tioredoksyny 
spada w miarę upływu lat.

UKŁAD TIOREDOKSYNY W CHOROBACH  
NEURODEGENERACYJNYCH

Aktywność układu tioredoksyny w przeciwdziałaniu chorobom spowodowa-
nym przedwczesnym starzeniem się organizmu, związana jest z zapobieganiem 
stresowi oksydacyjnemu, stymulowaniem wzrostu komórek oraz hamowaniem 
apoptozy [14, 107]. Rola tioredoksyny w przeciwdziałaniu przedwczesnemu sta-
rzeniu się, została zbadana w eksperymentach in vitro z użyciem linii komórko-
wych nerki szczura [22] oraz komórek mięśni szkieletowych szczura i miobla-
stów myszy [79]. Również w warunkach in vivo, w badaniach nad Cenorabditis 
elegans, dowiedziono, że nadekspresja genu dla tioredoksyny może mieć ochron-
ny wpływ na organizm w trakcie starzenia się, zwłaszcza na układ nerwowy [31]. 

Układ nerwowy jest szczególnie wrażliwy na poziom stresu oksydacyjnego. 
Pacjenci cierpiący na choroby neurodegeneracyjne tj. choroba Alzheimera, cho-
roba Parkinsona, czy jaskra, wykazują podwyższony poziom markerów stresu ok-
sydacyjnego we krwi [16, 17, 62]. 

Choroba Alzheimera jest to zależna od wieku, nieuleczalna i śmiertelna cho-
roba neurodegeneracyjna. Charakteryzuje się utratą pamięci długotrwałej, zmia-
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nami w osobowości, atakami agresji, stopniową utratą zdolności poznawczych 
i rosnącymi problemami z samodzielnym zaspokajaniem codziennych potrzeb 
życiowych [62, 91]. Przyczyny rozwoju choroby Alzheimera są wciąż słabo po-
znane. Istnieje kilka hipotez przedstawiających etiologię choroby Alzheimera, 
z których najważniejsze opisują degradację połączeń synaptycznych i obumie-
ranie komórek nerwowych na skutek tworzenia złogów β-amyloidu [48] oraz 
hiperfosforylacji białka tau, prowadzącej do tworzenia splątków neurofibrylar-
nych [41]. Stres oksydacyjny w obszarze mózgu jest jednym z najistotniejszych 
symptomów choroby Alzheimera, często występującym wcześniej od innych ob-
jawów. Z tego powodu badania dotyczące układów enzymatycznych usuwających 
ROS z komórek nerwowych, są szczególnie istotne w przypadku osób z chorobą  
Alzheimera [8, 62]. 

Poziom ekspresji genu dla tioredoksyny obniża się w niektórych regionach 
mózgu pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera [3, 61]. Poziom ekspresji 
genu na Trx1 znacząco różni się u pacjentów w różnych stadiach łagodnego upo-
śledzenia poznawczego MCI, które jest stanem przejściowym pomiędzy prawi-
dłowym procesem starzenia się, a różnymi rodzajami demencji. Z tego powodu 
gen dla Trx1 może być bardzo użytecznym markerem, pozwalającym wykryć 
wczesne etapy choroby Alzheimera [8]. Również poziom białka Trx80, będącego 
produktem proteolitycznego trawienia cząsteczki Trx, spada w obszarze mózgu 
osób chorych na Alzheimera [33]. U chorych na Alzheimera obserwuje się także 
obniżenie ilości Trx2 w mitochondriach komórek nerwowych. Jest to szczególnie 
ważne spostrzeżenie, gdyż integralność błony mitochondriów spada wraz z wie-
kiem, a nieprawidłowości w transporcie elektronów przyczyniają się do genero-
wania ROS i zjawiska stresu oksydacjnego [8]. Tioredoksyna wykazuje ochronne 
działanie na układ nerwowy i może chronić przed rozwojem Alzheimera. Trx1 
bierze udział w zależnym od czynnika wzrostu neuronów NGF, szlaku sygnało-
wym, prowadzącym do zainicjowania podziałów i wzrostu komórek nerwowych 
[9, 58]. Trx1 może chronić komórki nerwowe przed toksycznym działaniem zło-
gów β-amyloidu [3, 58]. Trx80 wykazuje ochronny wpływ na komórki nerwo-
we mózgu, poprzez blokowanie toksycznego wpływu β-amyloidu, a nawet inhi-
bicję agregacji β-amyloidu w warunkach in vitro [33]. β-amyloid ma zdolność 
do samodzielnego generowania ROS w komórkach nerwowych. W cząsteczce  
β-amyloidu obecna jest reszta metioniny, której utlenienie prowadzi do utworze-
nia produktu pośredniego, jakim jest sulfotlenek metioniny. Sulfotlenek metioni-
ny jest zaangażowany w neurotoksyczne właściwości złogów β-amyloidu. Może 
ulegać redukcji w wyniku działania enzymów z rodziny reduktaz sulfotlenku me-
tioniny, których poziom ulega znaczącemu obniżeniu u chorych na Alzheimera. 
Aktywność reduktaz sulfotlenku metioniny regulowana jest przez TrxR, co jest 
kolejnym dowodem na udział układu tioredoksyny w procesach przeciwdziałają-
cych rozwojowi choroby Alzheimera. [15, 84, 86]
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Choroba Parkinsona jest spowodowana degeneracją neuronów w istocie czar-
nej śródmózgowia oraz pojawianiem tzw. Ciałek Lewy’ego, które są nitkowa-
tymi agregatami białka α-synukleiny. Reszty metioniny obecne w cząsteczkach 
α-synukleiny są podatne na utlenienie, co może prowadzić do utworzenia neuro-
toksycznych heterooligomerów utworzonych ze zredukowanej i utlenionej formy 
α-synukleiny [84]. Zastosowanie związków chemicznych tj. parakwat czy rote-
non, których neurotoksyczne działanie powoduje symptomy podobne do choroby 
Parkinsona, prowadzi do utlenienia Trx1, Trx2 lub obniżenia ekspresji genu na 
tioredoksynę [77, 90]. Powyższe obserwacje sugerują udział układu tioredoksyny 
w rozwoju choroby Parkinsona i możliwe zastosowanie Trx. jako potencjalnego 
celu w leczeniu tej choroby [39, 84]. 

Inne choroby układu nerwowego, w których rozwój może być zaangażowany 
stres oksydacyjny to jaskra, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, 
rodzinne stwardnienie zanikowe boczne, pląsawica Huntingtona oraz schizofrenia. 
U chorych na jaskrę oraz pląsawicę Huntingtona obserwuje się obniżony poziom 
ekspresji genu dla Trx. U osób cierpiących na schizofrenię i stwardnienia zaniko-
wego bocznego ma miejsce podwyższona ekspresja genu dla Trx [17, 84, 91]. 

Zaobserwowano, że wraz ze starzeniem się organizmu zwiększa się przepusz-
czalność błony jądrowej, które to zjawisko może być dodatkowo przyspieszone 
przez podwyższony poziom stresu oksydacyjnego [25]. Najnowsze doniesienia 
sugerują, że modyfikacje międzycząsteczkowych mostków disiarczkowych w nu-
kleoporynach, czyli białkach tworzących pory w błonie jądrowej, bezpośrednio 
regulują transport substancji pomiędzy jądrem a cytoplazmą [109]. Nukleoporyny 
takie jak NUP54, NUP107, NUP153, NUP210 oraz NUP214 stanowią potencjal-
ny cel działania Trx. Wyjaśniałoby to rolę układu tioredoksyny w regulacji trans-
portu substancji między jądrem, a cytoplazmą oraz wpływu stresu oksydacyjnego 
na starzenie się organizmu [101].

Reasumując powyższe rozważania można przyjąć, że tioredoksyna oraz re-
duktaza tioredoksyny tworzące układ tioredoksyny, wykazują ochronny wpływ 
na organizm poprzez udział w mechanizmach chroniących komórki przed nie-
korzystnym wpływem stresu oksydacyjnego. Podobnie jak w przypadku niemal 
wszystkich białek o aktywności enzymatycznej, rola Trx oraz TrxR nie jest stricte 
jednostronna. Oba te białka biorą udział w zbyt dużej liczbie procesów, żeby dało 
się je skategoryzować, jako jednoznacznie pozytywne lub negatywne. Udział Trx 
i TxR w rozwoju chorób wirusowych, chorób układu krążenia oraz chorobach 
neurodegeneracyjnych, wymaga jeszcze wielu lat pracy naukowej. 

Spośród różnych zespołów chorobowych, w których rozwój może być zaanga-
żowany układ tioredoksyna – reduktaza tioredoksyny, największe zainteresowanie 
wzbudza rola tego układu w chorobach nowotworowych. Rozważania dotyczące 
roli Trx i TrxR w leczeniu nowotworów można znaleźć w drugiej części artykułu. 
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