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BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE METALLOTHIONEINS
AND THEIR PARTICIPATION IN THE PROCESSES OF OXIDACTION-REDUCTION
IN CELLS, WITH THE PARTICULAR EMPHASIS ON THE HUMAN CENTRAL
NERVOUS SYSTEM
Izabella M. STÊPKOWSKA
Katedra i Zak³ad Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Streszczenie: Metalotioneiny (MTs), jako niskocz¹steczkowe bia³ka bogate w aktywne grupy sulfhydrylowe, których synteza i okres pó³trwania s¹ cile zwi¹zane z aktywnoci¹ jonów cynku wewn¹trz
komórek, wywieraj¹ istotny wp³yw na wartoæ potencja³u antyoksydacyjnego rodowiska wewn¹trz- i
zewn¹trzkomórkowego. MTs wspó³odpowiadaj¹ za homeostazê pierwiastków ladowych; oddzia³uj¹ w
procesach regulacji ekspresji genów; wykazuj¹ w³aciwoci antyapoptotyczne. Maj¹ zdolnoæ wi¹zania
i neutralizacji zewn¹trzpochodnych zwi¹zków elektrofilowych. Przeciwutleniaj¹ca w³aciwoæ omawianych bia³ek zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ synteza MTs w warunkach stresu oksydacyjnego  w
przeciwieñstwie do aktywnoci GSH oraz podstawowych enzymów antyoksydacyjnych  ulega d³ugotrwa³emu nasileniu. Orodkowy uk³ad nerwowy (OUN) cz³owieka jest szczególnie nara¿ony na dzia³anie
wysokich stê¿eñ reaktywnych form tlenu (RFT), gdy¿ zu¿ywa a¿ 20% puli tego pierwiastka pobranej
przez organizm. Stwierdzono, i¿ wymiar szkodliwych nastêpstw stresu oksydacyjnego w mózgu jest
odwrotnie proporcjonalny do zawartoci MTs. W mózgu cz³owieka MTs wystêpuj¹ w 3 podstawowych izoformach: MT-1, MT-2, MT-3. MT-1/-2 syntetyzowane s¹ obficie w astrocytach. Izoforma
MT-3 jest charakterystyczna dla komórek nerwowych; bierze istotny udzia³ w regulacji aktywnoci
jonów cynku, zw³aszcza w neuronach kory nowej i wêchomózgowia. Cynk jest niezbêdny dla rozwoju
i prawid³owego funkcjonowania OUN cz³owieka. Jest on silnym stymulatorem syntezy MTs oraz
wspó³uczestniczy w wewn¹trzustrojowych reakcjach oksydo-redukcyjnych. Metalotioneinom przypisywany jest jednoczenie niekorzystny udzia³ w procesie z³oliwienia nowotworów. Przypuszcza siê, i¿
natê¿ona synteza MTs w komórkach nowotworowych jest odpowiedzi¹ na uporczywy stres oksydacyjny tocz¹cy siê wewn¹trz tych komórek i nale¿y j¹ zaliczyæ do g³ównych mechanizmów neutralizuj¹cych proapoptotyczne w³asnoci RFT.
S³owa kluczowe: metalotioneiny, potencja³ antyoksydacyjny, cynk, mózg, reaktywne formy tlenu.

870

I. M. STÊPKOWSKA

Summary: Metallothioneins (MTs), as the low molecular weight proteins rich in the active thiol groups,
whose synthesis and half-life are closely connected with the activity of zinc ions inside the cell, exert a
significant influence on the antioxidant capacity of the environment within and outside the cell. MTs
influence the trace elements homeostasis, contribute to the gene expression process and demonstrate the
anti-apoptotic properties. They have the ability to bind and neutralize exogenous electrophilic compounds.
The antioxidant property of these proteins deserve a special attention, because the MTs synthesis, during
the oxidative stress  in contrast to the activity of GSH and the basic antioxidant enzymes  undergo a
durable intensification. The human central nervous system (CNS) is particularly exposed to high concentrations of reactive oxygen species (ROS), since it consumes up to 20% of the pool of oxygen absorbed by the
body. It was found that the dimension of the harmful effects of oxidative stress in the brain is inversely
proportional to the MTs quantity. MTs in the human brain occur in three main isoforms: MT-1, MT-2 and
MT-3. MT-1/-2 are synthesized abundantly in astrocytes. Isoform MT-3 which is characteristic for nerve
cells, takes an important part in the zinc ions activity regulation, especially in the neocortical and rhinencephalic neurons. Zinc is necessary for development and the proper functioning of the human CNS. It is a
potent stimulator of the MTs synthesis, and participates in the oxidation-reduction processes. MTs are also
assignated to take a negative part in the malignancy process of tumors. It is assumed that the intense MTs
synthesis in the neoplastic cells is a response to the persistent oxidative stress rolling within these cells and
should be placed into the main mechanisms for neutralizing pro-apoptotic properties of ROS.
Key words: metallothioneins, antioxidant potential, zinc, brain, reactive oxygen species.

Metalotioneiny (MTs) to izoformy niskocz¹steczkowego bia³ka bogatego w grupy
sulfhydrylowe. S¹ szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Pomimo zasobnego
zbioru informacji na temat budowy i w³aciwoci biochemicznych metalotionein,
powsta³ego w ci¹gu przesz³o 50 lat prac badawczych, ich fizjologiczna rola do tej
pory nie jest w pe³ni wyjaniona. MTs zidentyfikowane zosta³y jako cz¹steczki
zabezpieczaj¹ce ustrój przed toksycznym dzia³aniem metali ciê¿kich (Cd, Pb, Hg)
oraz wspó³odpowiedzialne za homeostazê niezbêdnych pierwiastków ladowych (cynk,
mied), odznaczaj¹ siê bowiem wysokim powinowactwem do jonów metali przejciowych (zw³aszcza z grup Ib i IIb). W ostatnich latach, w licznych publikacjach
naukowych, podkrela siê funkcjê metalotionein jako wydajnego neutralizatora
wolnych rodników oraz ich znacz¹cy udzia³ w regulacji procesu proliferacji komórek
oraz procesu apoptozy.

CHARAKTERYSTYKA MTs
Badania nad MTs rozpoczêto w latach piêædziesi¹tych XX w., gdy wyizolowano
z kory nerek koñskich bia³ko zawieraj¹ce du¿¹ iloæ kadmu [43]. Oczyszczone bia³ko
nazwano metalotionein¹, z racji jego zdolnoci do ³atwego przy³¹czania jonów metali
dziêki wyj¹tkowo du¿ej zawartoci grup tiolowych (-SH). Specjalistyczne badania
pozwoli³y na sukcesywne rozró¿nienie kolejnych izoform tego bogatego w cysteinê
bia³ka i sk³oni³y naukowców do utworzenia kilku rodzin i podrodzin (wczeniej klas
i podklas) metalotionein charakteryzuj¹cych siê odrêbn¹ strukturaln¹ to¿samoci¹ oraz
zró¿nicowan¹ rol¹ biologiczn¹.
MTs krêgowców, do których zaliczane s¹ te wykryte w tkankach ludzkich, maj¹
masê cz¹steczkow¹ w zakresie 67 kDa, zbudowane s¹ z 6068 reszt aminokwaso-
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wych, przy czym 20 konserwatywnych reszt stanowi¹ grupy cysteinylowe [74]. MTs
nie zawieraj¹ aminokwasów aromatycznych. W ich strukturze pierwszorzêdowej na
uwagê zas³uguj¹ charakterystyczne dla danej rodziny MTs, powtarzaj¹ce siê, kilkuaminokwasowe fragmenty, w których reszty cysteinylowe oddzielone s¹ od siebie
jednym lub dwoma ró¿nymi od cysteiny aminokwasami (np. -cys-x-cys- lub -cysx-x-cys-) lub wystêpuj¹ obok siebie (-cys-cys-). W³aciwoæ ta, przede wszystkim,
stanowi o drugorzêdowej strukturze cz¹steczki i jej szczególnych w³aciwociach
biochemicznych, ale równie¿ pozwala na opisanie metalotionein nale¿¹cych do danej
rodziny jako polimerów o uproszczonym wzorze stechiometrycznym, np. [lys-(x)(x)-cys-cys-x-cys-cys-pro-x-(x)-cys]n.
Struktura drugorzêdowa MTs nie tworzy mostków disulfidowych. Te niskocz¹steczkowe bia³ka sk³adaj¹ siê z dwóch domen, z których jedna (a) zawiera z regu³y
11, a druga (b)  9 reszt cysteiny. Reszty cysteinylowe domen warunkuj¹ zdolnoæ
wi¹zania odpowiednio czterech oraz trzech dwuwartociowych jonów metali lub 12
(2×6) jonów jednowartociowych, w postaci dwóch oddalonych od siebie klasterów
 gniazd molekularnych (ka¿de w innej domenie jednej cz¹steczki MT) [55, 77]. W
komórkach powstaj¹ labilne mieszane kompleksy metalotionein z metalami, tzn. ¿e jedna
cz¹steczka MT wi¹¿e równoczenie np. jony cynku i miedzi, w zale¿noci od
aktywnoci poszczególnych jonów w otoczeniu. Powinowactwo metalotionein do
poszczególnych metali jest zró¿nicowane. Wiemy, i¿ w stanie fizjologicznym MTs
zwi¹zane s¹ w przewa¿aj¹cej czêci z jonami cynku, jednak cynk z ³atwoci¹ mo¿e
ulec oddysocjowaniu i zast¹pieniu przez metal o wy¿szym powinowactwie do MT
(szereg metali o zmniejszaj¹cym siê powinowactwie do MT: Hg2+ » Pb2+ » Pt2+ »
Bi3+ > Cu+ » Ag+ >Cd2+ > Sb2+ > Zn2+ >Ni2+ » Co2+) [74].
Metalotioneiny wystêpuj¹ w komórce równie¿ w postaci niezwi¹zanej z metalami
 jako apotioneiny (apo-T = T) i jako takie uczestnicz¹ w przemianach
oksydacyjno-redukcyjnych. Wolne metalotioneiny s¹ jednak bardziej podatne na
dzia³anie enzymów proteolitycznych; ich zawartoæ w komórce jest z regu³y ni¿sza
ni¿ zawartoæ MT. Niska wartoæ sta³ej dysocjacji dla klasterów metalotionein w
warunkach dowiadczalnych (np. dla Zn7-T:Kdys=3,2×1013 mol/l; pH=7,4) wiadczy,
i¿ w formie zwi¹zanej z metalami proteiny te s¹ bardzo stabilne. Jony metali
uwalniane s¹ z po³¹czenia z apotioneinami pod wp³ywem zmian w potencjale
utleniaj¹co-redukuj¹cym rodowiska [5,23,36,38,41,74].

BIOSYNTEZA I WYSTÊPOWANIE MTs
Dotychczas z organizmu cz³owieka wyizolowano MTs nale¿¹ce do czterech
typów (podrodzin) (MT-1, MT-2, MT-3, MT-4). Ustalono, i¿ MT-1 oraz MT-2
syntetyzowane s¹ w sposób skoordynowany prawdopodobnie we wszystkich
komórkach narz¹dów obwodowych oraz mózgu [37,54,56,77]. Z tego wzglêdu te
dwie ogólnoustrojowe izoformy MT w badaniach biochemicznych traktowane s¹ jako
podstawowe i czêsto opisywane ³¹cznie jako MT-1/MT-2 lub ogólnie, jako metalo-
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tioneina  MT [14, 54, 55]. Natomiast izoforma MT-3, maj¹ca jako apotioneina
najwiêksz¹ masê cz¹steczkow¹ (zbudowana z 68 reszt aminokwasowych), jest
syntetyzowana w neuronach, choæ ostatnio stwierdzono jej obecnoæ tak¿e w
komórkach niektórych nowotworów wywodz¹cych siê z tkanek obwodowych
(pêcherza moczowego, nerki, gruczo³u krokowego) oraz w prawid³owych komórkach
kanalików nerkowych [40,61,66]. Izoformê MT-4 wykrywa siê w komórkach
nab³onka wielowarstwowego p³askiego [74].
TABELA 1 . Mie jsc a wystê p o wa nia p o szc ze gó lnyc h izo fo rm lud zk ie j me ta lo tio ne iny
TABLE 1 . The p la c e s o f the o c c urre nc e o f d iffe re nt iso fo rms o f the huma n me ta llo thio ne ins
MT- 1 /2
wszystk ie j¹ d rza ste k o mó rk i tk a ne k o b wo d o wyc h, k o mó rk i p e ³ni¹ c e funk c je
o d ¿ywc ze i p o d p o ro we O UN , p ³yny ró d tk a nk o we , o so c ze k rwi
MT- 3
ne uro ny, k o mó rk i k a na lik ó w ne rk o wyc h, nie k tó re no wo two ry
MT- 4

k o mó rk i na b ³o nk a wie lo wa rstwo we go p ³a sk ie go

W komórkach ludzkich, w obrêbie chromosomu 16 w loci q13, wykryto kilkanacie genów koduj¹cych izoformy apo-T, przy czym nie wszystkie z nich ulegaj¹
ekspresji. Sporód poznanych genów najwiêksza liczba (11) koduje podtypy metalotioneiny pierwszej: MT-1A, -1B, -1E, -1F, -1G, -1H, -1I, -1J, -1K, -1L, -1X. Dla
pozosta³ych typów apo-T zidentyfikowano tylko po jednym genie (MT-2A, MT-3,
MT-4) [55].
Biosynteza MTs indukowana jest przez ró¿norodne czynniki (ryc. 1), sporód
których nale¿y wymieniæ: jony metali, niektóre hormony (glukokortykoidy), cytokiny
(zw³aszcza IL-6), wytê¿ony wysi³ek fizyczny, liczne  zarówno egzo-, jak i endogenne
 zwi¹zki o w³aciwociach utleniaj¹cych, mutageny, w tym promieniowanie X i
jonizuj¹ce [56,74]. Nale¿y wiêc przyj¹æ, i¿ istnieje wiele niespecyficznych czynników
wywieraj¹cych wp³yw na ekspresjê genów koduj¹cych MTs.
W wiêkszoci publikacji powiêconych budowie i funkcji MTs, bia³ka te opisywane
s¹ jako wewn¹trzkomórkowe [51, 55]. Jednak ostatnio, wzrastaj¹ca liczba doniesieñ
przedstawia MTs jako cz¹steczki aktywne równie¿ pozakomórkowo [40,47,54].
Istniej¹ te¿ liczne, starsze prace dotycz¹ce metod ilociowego oznaczania MTs w
p³ynach ustrojowych cz³owieka oraz zwierz¹t dowiadczalnych intoksykowanych
kadmem i cynkiem [13].
W komórce, MTs obecne s¹ g³ównie w cytoplazmie i mitochondriach. Zauwa¿ono,
i¿ w zale¿noci od fazy cyklu ¿ycia komórki, MTs ulegaj¹ przemieszczeniu do j¹dra
komórkowego. Ma³y rozmiar i charakterystyczna, spiêta struktura cz¹steczek MTs
umo¿liwiaj¹ im ³atwe przechodzenie przez pory b³ony j¹drowej. Translokacjê MT-1
i MT-2 do j¹dra komórkowego stwierdzono w fazie S cyklu oraz w przebiegu stresu
oksydacyjnego [9,12,40]. Skupiska metalotioneiny obserwowano równie¿ w j¹drach
fibroblastów traktowanych wysokimi stê¿eniami pierwiastków ladowych: cynku,
miedzi, ¿elaza [24, 25].
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RYCINA 1. G³ówne czynniki pobudzaj¹ce syntezê metalotionein  MTs
FIGURE 1. The main factors stimulating the synthesis of metallothioneins

BIOLOGICZNE FUNKCJE MTs
Metalotioneinom przypisuje siê liczne funkcje (ryc. 2). Z racji wysokiego
powinowactwa do jonów metali przejciowych pe³ni¹ funkcjê detoksykacyjn¹
wobec metali ciê¿kich i nadmiaru pierwiastków ladowych [9,77]. Tê w³aciwoæ
MTs potwierdzono w licznych dowiadczeniach prowadzonych zarówno in vitro,
jak in vivo. Stwierdzono, i¿ w warunkach zwiêkszonego dostarczania jonów metali,
znacz¹co wzrasta zawartoæ MTs w nerkach, w¹trobie, jelitach zwierz¹t dowiadczalnych [32]. Odnotowuje siê istotn¹ zale¿noæ miêdzy zawartoci¹ MTs w
tkankach a stê¿eniem cynku. Poszczególnym izoformom metalotioneiny przypisuje
siê wa¿n¹ rolê w zachowaniu homeostazy mikroelementów w ustroju oraz
funkcjê wewn¹trzkomórkowego rezerwuaru tych pierwiastków (zw³aszcza cynku
oraz miedzi) [9,24,36].
MTs traktowane s¹ jako biologiczne transportery pierwiastków ladowych,
których dystrybucja regulowana jest przez oddzia³ywania oksydacyjno-redukcyjne
miêdzy MTs a innymi cz¹steczkami, np. glutationem [9,14,23]. Utrzymuje siê, i¿ MTs
reguluj¹ ekspresjê genów g³ównie przez dostarczanie jonów cynku licznym
metaloproteinom i czynnikom transkrypcyjnym [9,24, 25, 54, 55, 77].
Metalotioneiny wykazuj¹ znaczn¹ zdolnoæ neutralizacji egzogennych
toksycznych zwi¹zków elektrofilowych z uwagi na wysoki potencja³ redukuj¹cy
ich cz¹steczki. Stwierdzono, i¿ MTs przyczyniaj¹ siê do wielolekowej opornoci
komórek nowotworowych. Mog¹ z ³atwoci¹ wi¹zaæ i dezaktywowaæ np. zwi¹zki
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platyny wykorzystywane w chemioterapii choroby nowotworowej lub niwelowaæ
skutki stresu oksydacyjnego wywo³anego np. przez podanie antracykliny [8,24,33,
38,68,69,70].
Opisywane bia³ka bior¹ zasadniczy udzia³ w neutralizacji reaktywnych form tlenu
(RFT) i reaktywnych form azotu (RFA) powsta³ych w organizmie. Metalotioneina
cynkowa bardzo szybko reaguje z anionorodnikiem ponadtlenkowym (sta³a szybkoci
reakcji K=4×105· l mol1·s1) oraz z wyj¹tkowo toksycznym rodnikiem wodorotlenowym (sta³a szybkoci reakcji K=2,7×1012· l mol1·s1) [5]. Dowiedziono, i¿ MTs
pe³ni¹ funkcjê ochronn¹ wobec DNA w warunkach stresu oksydacyjnego [11,21].

¯

RYCINA 2. Procesy biochemiczne, w których uczestnicz¹ metalotioneiny
FIGURE 2. The biochemical processes in which metallothioneins participate

METALOTIONEINY A ORODKOWY UK£AD NERWOWY
Mózg, choæ stanowi jedynie ok. 2% masy cia³a doros³ego cz³owieka, zu¿ywa 
g³ównie w procesie fosforylacji oksydacyjnej  a¿ 20% tlenu pobieranego przez
organizm. Intensywnie prowadzony przez komórki OUN metabolizm tlenowy bez
w¹tpienia przyczynia siê do powstania w nich znacznych iloci RFT, albowiem g³ównym
uk³adem, w którym generowane s¹ reaktywne formy tlenu, jest ³añcuch oddechowy
mitochondriów. Dodatkowo, tkanki OUN zawieraj¹ znaczne iloci nienasyconych
kwasów t³uszczowych, z którymi szczególnie ³atwo reaguj¹ RFT. Mózg wykazuje tak¿e
ni¿sz¹ aktywnoæ enzymów antyoksydacyjnych w porównaniu z innymi narz¹dami
[3,58]. Jednoczenie komórki tkanki nerwowej, w porównaniu z komórkami innych
tkanek, nie ulegaj¹ wymianie w czasie ¿ycia cz³owieka. Jest wiêc wysoce prawdopodobne, i¿ OUN skuteczn¹ obronê antyoksydacyjn¹ zawdziêcza wydajnej syntezie
metalotionein, zw³aszcza w komórkach gleju.
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Synteza MTs w OUN zwiêksza siê wraz z rozwojem organizmu, pocz¹wszy od
okresu embrionalnego [55, 77]. Wykazano, i¿ zawartoæ mRNAs dla MTs jest
zmienna, w zale¿noci od obszaru mózgu. Najintensywniejsz¹ produkcjê MTs
stwierdza siê w regionach zbudowanych z astrocytów, przy czym substancja bia³a
obfituje w MT-1 i -2, natomiast nie zawiera MT-3 [21]. MT-1/-2 wytwarzane s¹
tak¿e przez komórki splotu naczyniówkowego i opon [55,77]. MT-1/-2 gromadz¹
siê g³ównie peryferycznie w komórkach glejowych, na biegunie wierzcho³kowym
komórek pajêczynówki oraz nab³onka nerwowego, co wskazuje na ochronne lub/i
transportowe w³aciwoci MT [1,10,76,77].
Interesuj¹ce jest, i¿ przyrost zawartoci mRNAs dla MT-1 oraz MT-2 i nastêpuj¹cy po nim wzrost stê¿enia bia³ek odnotowywano 24 godziny do 3 dni po urazie mózgu
[54,55,56,77]. Stwierdzono, i¿ zachodzi wprost proporcjonalna zale¿noæ miêdzy wysok¹
zawartoci¹ MT-1/-2 w komórkach gleju a dobrym rokowaniem po uszkodzeniu OUN.
Zauwa¿ono, i¿ w komórkach gleju granicz¹cych z miejscem przerwania ci¹g³oci tkanek
mózgu, mniej wiêcej po up³ywie doby od urazu dochodzi do wzmo¿onej syntezy
MT-1/-2, po czym nastêpuje regeneracja neuronów i wzrost ich aksonów [14,77].
Jednak wzrost ekspresji genów koduj¹cych MT-1 oraz MT-2 stwierdzono równie¿
w licznych patologiach OUN, takich jak: czasowe niedokrwienie i hipoksja z
nastêpuj¹c¹ po nich reperfuzj¹, stwardnienie rozsiane, autoimmunologiczne zapalenie
mózgu i rdzenia krêgowego, choroba Alzheimera, Parkinsona, Picka, jak równie¿ w
zapaleniu nerwów obwodowych [19,56,72,75,77].
Izoforma MT-3, postrzegana jako charakterystyczna dla komórek nerwowych,
jest w nich syntetyzowana w procesie ci¹g³ym. Z najwiêkszym natê¿eniem
wytwarzana jest w komórkach kory nowej, hipokampa, opuszki wêchowej i zakrêtu
zêbatego [55,77]. Pocz¹tkowo, MT-3 okrelano jako czynnik hamuj¹cy wzrost
neuronów  GIF (growth inhibitory factor), takiej w³aciwoci nie wykazuje ani
MT-1, ani MT-2 [77].
Wa¿ne jest, i¿ regiony mózgu bogate w metalotioneinê, a g³ównie jej izoformê MT-3,
odpowiadaj¹ obszarom szczególnie bogatym w cynk [20]. MT-3 opisywana jest jako
cz¹steczka odpowiedzialna za sekwestracjê i dystrybucjê jonów cynku w zakoñczeniach
neuronów magazynuj¹cych ten pierwiastek w pêcherzykach synaptycznych [21,55].
Liczne biochemiczne badania nad chorob¹ Alzheimera i Parkinsona wskazuj¹, i¿ u
molekularnych podstaw tych trwa³ych zaburzeñ struktury i funkcji OUN le¿¹ reakcje
wolnorodnikowe w przebiegu stresu oksydacyjnego [16]. Zauwa¿ono równie¿, i¿
wczesnym stadiom rozwoju tych chorób neurodegeneracyjnych towarzysz¹: niska
ekspresja MT-3 oraz zaburzenia w homeostazie cynku. Z niedoborem MT-3 i
nieprawid³ow¹ dystrybucj¹ cynku w komórkach nerwowych s¹ wi¹zane: zwiêkszona
podatnoæ na toksyczne dzia³anie metali (glinu, kadmu) i na szkodliwe skutki stresu
oksydacyjnego oraz nadmierny wzrost aksonów [2,77]. Na podstawie tych danych i
faktu obecnoci MT-3 w neuronach gromadz¹cych cynk nasuwa siê realny wniosek,
i¿ regulacja ekspresji genu dla apotionein jest wa¿na dla podtrzymania stabilnego
stê¿enia jonów cynku w komórkach nerwowych i przestrzeniach miêdzykomórkowych.
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METALOTIONEINY A CYNK
Metalotioneiny s¹ wa¿nymi niskocz¹steczkowymi bia³kami magazynuj¹cymi du¿e
iloci cynku. Jedna cz¹steczka MT mo¿e zwi¹zaæ 7 kationów Zn2+ (7 moli Zn2+/
mol proteiny) [49,77]. Cynk, obok wapnia i magnezu, wystêpuje obficie w mózgu,
choæ zaliczany jest do pierwiastków ladowych. Jest niezbêdny dla rozwoju OUN.
Gromadzony jest w pêcherzykach presynaptycznych neuronalnych zakoñczeñ pobudzaj¹cych (w neuronach struktur uk³adu brze¿nego i kory nowej). Jest to tzw. pula
pêcherzykowa cynku, z której pierwiastek uwalniany jest w momencie pobudzenia
synapsy. We frakcji cytozolowej neuronu wyró¿nia siê tak¿e pulê strukturaln¹
cynku, na któr¹ sk³adaj¹ siê kationy metalu zwi¹zane z bia³kami nieenzymatycznymi
(do których zaliczyæ nale¿y przede wszystkim MTs) lub z drobnocz¹steczkowymi
ligandami oraz pulê metaboliczn¹, w której Zn2+ wspó³dzia³a z licznymi enzymami.
Jony cynku obecne s¹ tak¿e w mitochondriach, w warunkach prawid³owej pracy
komórki. Mitochondrialna i cytozolowa pula cynku mog¹ byæ uruchamiane niezale¿nie
od siebie. Mobilizacja puli cytozolowej zwi¹zanej z bia³kami nieenzymatycznymi indukuje
czêciow¹ utratê ró¿nicy potencja³u wewnêtrznej b³ony mitochondrialnej (DYm), co
sugeruje mo¿liwe funkcjonalne znaczenie przemieszczania cynku pomiêdzy pul¹
cytozolow¹ i mitochondrialn¹ lub te¿ oddzia³ywanie Zn2+ na mitochondrium od
zewn¹trz. Stwierdzono, i¿ przy du¿ym cytozolowym obci¹¿eniu cynk jest wychwytywany przez mitochondria, z których mo¿e byæ nastêpnie uwolniony. Jednak nadmierna
akumulacja cynku w tych organellach prowadzi do ich uszkodzenia [18,42,80].
Zaobserwowano, i¿ w czasie ataków padaczki lub przy niedokrwieniu mózgu
czêciowym lub uogólnionym dochodzi do natê¿onego uwalniania jonów cynku z
zakoñczeñ presynaptycznych, a nastêpnie do jego wychwytu i akumulacji w
zakoñczeniach postsynaptycznych. Cynk zgromadzony w nadmiernej iloci w
neuronie mo¿e odpowiadaæ za jego uszkodzenie i mieræ. Sugeruje siê, i¿ toksycznoæ
cynku wobec neuronów jest skutkiem jego szkodliwego oddzia³ywania na pracê
mitochondriów [80]. Po przeanalizowaniu przedstawionych informacji oczywist¹
wydaje siê przypisywana metalotioneinom, które sekwestruj¹ istotne iloci cynku,
funkcja ochronna wobec komórek OUN. Potwierdzeniem tej w³asnoci MTs mog¹
byæ tak¿e wyniki innych dowiadczeñ in vitro, w których wykazano, i¿ apotioneina
znosi spowodowan¹ przez Zn2+ blokadê ³añcucha oddechowego mitochondriów [38].
Przypuszcza siê, i¿ uszkodzenia struktur mózgu charakterystyczne dla chorób
neurodegeneracyjnych s¹ bezporednim nastêpstwem wyst¹pienia stresu oksydacyjnego. Istniej¹ badania przeprowadzone na hodowlach neuronów, które wskazuj¹,
i¿ jony cynku uwalniane s¹ z po³¹czenia z MTs w obecnoci utlenionych zwi¹zków
disiarczkowych, takich jak: utleniony glutation (GSSG) lub 2,2'-ditiodipirydyna (DTDP).
Cytozolowe pule cynku s¹ wiêc mobilizowane w odpowiedzi na zmiany w potencjale
utleniaj¹co-redukuj¹cym komórki [38]. Liczne doniesienia naukowe informuj¹ o
antyoksydacyjnych w³aciwociach jonów cynku. Na podstawie w³aciwoci fizykochemicznych cynku przypuszcza siê, i¿ pierwiastek ten, obecny w fizjologicznych
ilociach w komórce, mo¿e pe³niæ funkcjê ochronn¹ wobec makrocz¹steczek w
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rodowisku sprzyjaj¹cym powstaniu zwiêkszonych iloci RFT. Jony cynku mog¹ bowiem
wypieraæ jony ¿elaza i miedzi z przestrzeni, w której mog³oby dojæ do powstawania
rodnika wodoro-tlenowego poprzez katalizê reakcji Habera-Weissa [5,36].
Wydaje siê jednak, i¿ zarejestrowany efekt antyoksydacyjny niskich stê¿eñ jonów
Zn2+ wynika g³ównie z ich wyj¹tkowej zdolnoci do indukcji syntezy metalotionein.
Analizuj¹c opublikowane wyniki licznych dowiadczeñ dotycz¹cych MTs ³atwo
spostrzec, i¿ cynk, pomimo nie najwiêkszego powinowactwa do MTs, jest najlepszym
stymulatorem syntezy tych bia³ek. Wykazano, i¿ przy podawaniu zwierzêtom pokarmu
wzbogaconego w ten mikroelement dochodzi do znacznego wzrostu zawartoci
mRNAs dla MTs oraz produktów translacji w tkankach. Stwierdzono jednak, i¿ iloæ
mRNAs dla MTs w tkankach OUN nie ulega drastycznemu obni¿eniu nawet przy
braku suplementacji organizmu w jony metalu, czego siê nie obserwuje w tkankach
obwodowych np. w w¹trobie [21].
Ciekawych danych dostarczy³y dowiadczenia okrelaj¹ce wp³yw wysokich stê¿eñ
jonów cynku na hodowle komórek HeLa [57]. Wysokie stê¿enia Zn2+ silnie
indukowa³y syntezê MTs. Jednak¿e w stanie przesycenia rodowiska hodowli tym
kationem stopieñ charakterystycznych dla stresu oksydacyjnego uszkodzeñ nDNA
by³ wysoki zarówno w normalnych warunkach funkcjonowania komórek, jak i po
potraktowaniu hodowli nadtlenkiem wodoru. Na podstawie tych obserwacji postulowano, i¿ efektywn¹ ochronê przed zgubnymi dla komórek skutkami stresu
oksydacyjnego gwarantuj¹ MTs w warunkach niskich stê¿eñ jonów cynku.
W pracach dowiadczalnych zosta³o wykazane dzia³anie antyapoptotyczne jonów
cynku w stê¿eniach fizjologicznych [9,29,36,57]. Wydaje siê jednak, i¿ antyapoptotyczne w³aciwoci Zn2+ wynikaj¹ g³ównie z ich zdolnoci do indukcji syntezy
apotionein. Dzia³anie antyapoptotyczne MTs opisywane by³o przez licznych badaczy
[24,39,46,51]. Mo¿na wiêc przyj¹æ, i¿ jest ono wypadkow¹ silnych w³aciwoci
antyoksydacyjnych tych bia³ek oraz ich istotnego udzia³u w homeostazie jonów Zn2+.

METALOTIONEINY
A POTENCJA£ UTLENIAJ¥CO-REDUKUJ¥CY KOMÓRKI
Wykazano, i¿ synteza MTs indukowana jest przez czynniki wywo³uj¹ce stres
oksydacyjny, np. przez hiperoksjê, promieniowanie jonizuj¹ce, wysi³ek fizyczny, hipotermiê,
substancje chemiczne, takie jak: etanol, parakwat (dichlorek 1,1'-dimetylo-4,4'-bispirydyniowy), wodoronadtlenek tert-butylu oraz substancje biologiczne zaanga¿owane w
inicjacjê procesu zapalnego, g³ównie cytokiny [54,63]. Fakt ten mo¿e wynikaæ z
mechanizmów obronnych komórki i z wybitnej zdolnoci MTs do neutralizacji RFT [78].
Stwierdzono, i¿ wymiar szkodliwych nastêpstw stresu oksydacyjnego jest odwrotnie
proporcjonalny do zawartoci MTs w tkankach mózgu [14,20,54].
Obserwowano blisko 12-krotne nasilenie syntezy MTs po zastosowaniu antymycyny oraz blisko 4-krotne po zastosowaniu 2,4-dinitrofenolu, przy czym aktywnoæ
enzymów antyoksydacyjnych pozostawa³a w zasadzie bez zmian (dinitrofenol spowo-
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dowa³ jedynie 1,3-krotny wzrost aktywnoci Mn-SOD) [33]. Zarówno antymycyna,
jak i 2,4-dinitrofenol zaburzaj¹ prawid³ow¹ pracê mitochondriów i wtórnie, silnie
generuj¹ anionorodnik ponadtlenkowy (O2 ). Na podstawie tego dowiadczenia
przypisuje siê MTs wa¿n¹ rolê ochronn¹ przeciw skutkom stresu oksydacyjnego
indukowanego w mitochondriach.
Zauwa¿ono, i¿ natê¿ona synteza MTs towarzyszy szybkiemu zwiêkszeniu czynnoci metabolicznych w komórkach, np. w brunatnej tkance t³uszczowej w czasie
intensywnej termogenezy, co mo¿e potwierdzaæ wa¿ny udzia³ MTs w neutralizacji
wolnych rodników, które w tych warunkach powstaj¹ w wiêkszych ilociach
[51,55,74].
Wykazano, i¿ MT-1/-2 istotnie redukuj¹ uszkodzenia DNA wywo³ane dzia³aniem
wysokich stê¿eñ rodnika hydroksylowego (HO ) [44,62]. Badano, na przyk³ad, wp³yw
obecnoci metalotionein na funkcjê szpiku kostnego zwierz¹t napromienianych
ró¿nymi dawkami fal X i stwierdzono istotnie wiêksze, niekorzystne zmiany ilociowe
i jakociowe komórek krwi obwodowej i szpiku kostnego (wiêkszy spadek liczby
leukocytów i wiêkszy wzrost liczby mikroj¹drzastych retikulocytów we krwi
obwodowej oraz wiêkszy wzrost liczby polichromatycznych mikroj¹drzastych
erytrocytów w szpiku) u myszy szczepu pozbawionego genu koduj¹cego MT-1/-2
w porównaniu z grup¹ kontroln¹, tj. zwierzêtami szczepu dzikiego syntetyzuj¹cymi
MTs. Przy czym dowiadczenia wykonano równie¿ na grupach zwierz¹t, których
dieta uprzednio wzbogacona by³a w bizmut lub cynk, oraz monitorowano zmiany w
zawartoci MTs w tkankach wszystkich zwierz¹t [62]. Podobnie, zwierzêta laboratoryjne, u których zaburzono prawid³ow¹ syntezê MTs, wykazywa³y zwiêkszon¹
podatnoæ na toksyczne dzia³anie organicznych zwi¹zków kancerogennych, tlenku
azotu lub kadmu [9,51,54].
Równie¿ w dowiadczeniach in vitro potwierdzono skuteczn¹ funkcjê MTs jako
cz¹steczek chroni¹cych DNA oraz lipidy b³onowe przed dzia³aniem wolnych rodników, zw³aszcza rodnika wodorotlenowego generowanego przez uk³ady mikrosomalne.
Jednoczenie, w badaniach porównywano wydajnoæ MTs i GSH w reakcjach
neutralizacji RFT. Wykazano, i¿ MT-1/-2 jest ewidentnie bardziej wydajnym zmiataczem
wolnych rodników ni¿ zredukowany glutation [9,11,44,45]. Porównuj¹c stê¿enia
molowe, MT-1/-2 z 50-krotnie wiêksz¹ wydajnoci¹ ni¿ glutation zapobiega³a
pêkniêciom plazmidowego DNA inkubowanego w rodowisku aktywnych enzymów
mikrosomalnych wytwarzaj¹cych rodnik hydroksylowy. Istotne jest tak¿e, i¿ przeprowadzono dowiadczenie potwierdzaj¹ce ochronne dzia³anie wobec DNA grup tiolowych
MT. Cz¹steczki MT, których reszty -SH zosta³y uprzednio utlenione wysokimi
stê¿eniami nadtlenku wodoru, nie zabezpiecza³y plazmidu przed pêkniêciami
wywo³anymi HO . Jednoczenie stwierdzono 10-krotnie wiêksz¹ wydajnoæ cz¹steczek
MT w porównaniu z cz¹steczkami GSH w hamowaniu reakcji peroksydacji lipidów
b³onowych oraz w neutralizacji rodnika nadtlenkowego kwasów t³uszczowych [44].
Analizuj¹c przedstawione wyniki, warto obliczyæ stosunek molowy oraz masowy
reszt cysteinylowych wchodz¹cych w sk³ad glutationu oraz cz¹steczki metalotioneiny
do pozosta³ych reszt aminokwasowych buduj¹cych te antyoksydanty. Otó¿, bior¹c
pod uwagê dwie podstawowe izoformy MT, tj. MT-1 i MT-2, nale¿y stwierdziæ, i¿
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podobnie jak w GSH, w cz¹steczce MT stosunek liczby moli cysteiny do liczby
pozosta³ych aminokwasów tworz¹cych proteinê wynosi ok. 1/3 (20 reszt cysteinylowych przypadaj¹cych na 6162 aminokwasy). Zbli¿ony jest równie¿ stosunek masy
molowej reszt cysteinylowych do sumy mas pozosta³ych aminokwasów i wynosi w
obu przypadkach ok.0,38.Wydaje siê wiêc, i¿ MTs swój wysoki potencja³ antyoksydacyjny zawdziêczaj¹ nie tylko wysokiej liczbie grup tiolowych, lecz specyficznym w³aciwociom ca³ej cz¹steczki. Potwierdzeniem tego przypuszczenia mo¿e
byæ równie¿ fakt, i¿ izoforma MT-3, która w swej cz¹steczce zawiera tê sam¹ liczbê
grup -SH co izoformy MT-1/-2, ró¿ni siê jednak budow¹  ma funkcjê czynnika
hamuj¹cego wzrost neuronów, której nie wykazuj¹ pozosta³e izoformy MT.
Rozpatruj¹c w³asnoci przeciwutleniaj¹ce metalotionein trzeba tak¿e zauwa¿yæ,
i¿ w warunkach szoku tlenowego synteza MTs, a wiêc równie¿ ich potencja³
redukuj¹cy  wzrasta. Natomiast potencja³ redukuj¹cy glutationu (wyra¿ony stosunkiem: R = GSH/GSSG) w warunkach szoku tlenowego ulega drastycznemu obni¿eniu. Np. mierzony w tkance w¹troby w warunkach fizjologicznych wynosi³ 350,
podczas g³odzenia  150, a pod wp³ywem stresu oksydacyjnego  2. Iloæ glutationu
zredukowanego w komórkach uzale¿niona jest od diety, zwiêksza siê ok. 3-krotnie
przy diecie wysokobia³kowej, a np. przy nadczynnoci tarczycy spada 40% poni¿ej
normy (mierzona w tkance w¹troby). Fizjologiczne stê¿enie glutationu zmienia siê
w zale¿noci od tkanki. Np. w miêniu sercowym R dla glutationu jest kilkakrotnie
ni¿szy w porównaniu z w¹trob¹, lecz jest stabilny [10,16,33,36].
MTs wspó³dzia³aj¹ z innymi antyoksydantami [11,38,51,55,74]. Grupy SH- nale¿¹
do najbardziej reaktywnych grup w komórce. Potwierdzono, i¿ klastery metalotionein
s¹ stabilizowane przez wysokie wewn¹trzkomórkowe stê¿enia GSH. Przeprowadzono dowiadczenia, w których utleniony glutation oddzia³uje z metalotioneinami i
powoduje uwalnianie kationów metalu z kompleksów z bia³kiem [38]. Dowiadczenia
na hodowlach komórek wskazuj¹, i¿ MTs mog¹ pe³niæ funkcjê donorów jonów
miedzi i cynku np. dla cytoplazmatycznej dysmutazy ponadtlenkowej [55].

METALOTIONEINY A NOWOTWORY
Wysoki potencja³ antyoksydacyjny (redukuj¹cy) rodowiska wewn¹trzkomórkowego i p³ynów ródtkankowych jest gwarantem prawid³owego funkcjonowania
tkanek i narz¹dów. Niezneutralizowane RFT najprawdopodobniej odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê równie¿ w procesie inicjacji i promocji nowotworu. Wród badaczy
przewa¿a pogl¹d, i¿ komórki nowotworowe w trybie ci¹g³ym i przewlek³ym
wytwarzaj¹ zwiêkszone iloci RFT. Wzmo¿on¹ produkcjê aktywnych form tlenu w
komórkach transformowanych traktuje siê jako jedn¹ z przyczyn licznych mutacji i
niestabilnoci genomu oraz zaistnienia ró¿norodnoci populacji komórek w obrêbie
guza [6,15,17,26,28,53,73]. Szok tlenowy, jak wy¿ej wspomniano, jest silnym impulsem
stymuluj¹cym syntezê MTs. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ natê¿ona synteza MTs jest
odpowiedzi¹ komórki na tocz¹cy siê stres oksydacyjny. Liczne doniesienia naukowe
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informuj¹ o wzmo¿onej syntezie MTs w ró¿norodnych ludzkich nowotworach oraz
o tendencji do wzrostu zawartoci MTs wraz ze stopniem z³oliwoci guza
[9,22,40,51,67,68,69,70].
Guzy nowotworowe OUN, pod wzglêdem czêstoci zachorowañ, stanowi¹ ok.
9% ogó³u nowotworów cz³owieka; w wiêkszoci przypadków zachorowania bardzo
le rokuj¹. Najwiêksz¹ grupê pierwotnych nowotworów OUN cz³owieka stanowi¹
guzy wywodz¹ce siê z tkanki nerwowo-nab³onkowej. Glejaki nale¿¹ do nowotworów
z³oliwych naciekaj¹cych i niszcz¹cych okoliczne tkanki. Wykazuj¹ tendencjê do
szybkich nawrotów i zwiêkszania stopnia z³oliwoci. Stwierdzono dowiadczalnie, i¿
nowotwory szeregu astrocytarnego cechuje wysoka zawartoæ MTs w porównaniu z
³agodnymi nowotworami OUN. Stê¿enie MTs w glejakach wydaje siê wzrastaæ w
miarê wzrostu stopnia z³oliwoci, a¿ do zaistnienia postaci anaplastycznej [67].
Zdolnoæ do natê¿onej syntezy MTs przez glejaki  w porównaniu z ³agodnymi
nowotworami OUN, przede wszystkim oponiakami w I stopniu z³oliwoci histologicznej  mo¿e byæ pochodn¹ natury komórek glejowych. Mo¿liwe jest, i¿ glejaki
dlatego wykazuj¹ wysok¹ z³oliwoæ, poniewa¿ wywodz¹ siê z komórek syntetyzuj¹cych MTs z du¿¹ wydajnoci¹. S³uszn¹ mo¿e siê okazaæ hipoteza, i¿ zdolnoæ
do intensywnej syntezy MTs przez komórki tkanki, z której wywodzi siê dany
nowotwór, predysponuje transformowane komórki do osi¹gniêcia fenotypu komórek
dziel¹cych siê bardzo intensywnie i niepohamowanie. Komórki gwiadziaków, w
których stwierdza siê wysok¹ zawartoæ MTs w porównaniu z ³agodnymi guzami
opon [67], wykazuj¹ wysoki potencja³ proliferacyjny oraz szczególn¹ zdolnoæ do
migracji [65]. Podobnie, odnotowano wysok¹ zawartoæ MTs w rakach jamy
nosowo-gard³owej oraz dodatni¹ korelacjê miêdzy stê¿eniami MTs i cynku w tych
guzach a aktywnoci¹ proliferacyjn¹ komórek [30]. Wysok¹ zawartoæ MTs
stwierdzono tak¿e w nowotworach przerzutowych OUN [67].
Za zdolnoci¹ do natê¿onej syntezy MTs przez komórki nowotworowe, jako
czynnikiem warunkuj¹cym proces wzrostu nowotworu, przemawia fakt, i¿ niska wartoæ
potencja³u utleniaj¹co-redukuj¹cego, czyli wysoki potencja³ redukuj¹cy, jest warunkiem
niezbêdnym dla podzia³ów komórek. O niskiej wartoci potencja³u oksydacyjnoredukcyjnego stanowi g³ównie wysoka aktywnoæ grup tiolowych w komórce. Wzrost
wartoci potencja³u utleniaj¹co-redukuj¹cego decyduje o zahamowaniu procesu
proliferacji i wejciu komórek w fazê ró¿nicowania. Dalej postêpuj¹cy wzrost wartoci
potencja³u utleniaj¹cego w komórce jest przyczyn¹ zainicjowania procesu apoptozy
lub w skrajnych przypadkach stresu oksydacyjnego  nekrozy [60]. Na podstawie
tych informacji mo¿na sformu³owaæ hipotezê, i¿ wysoki potencja³ redukuj¹cy MTs mo¿e
stanowiæ istotny czynnik w b³êdnym kole procesów biochemicznych tocz¹cych siê
w nieuporz¹dkowany sposób w komórce nowotworowej (rys. 3).
Nowotwory wywodz¹ce siê z komórek gleju opisywane s¹ jako szczególnie
oporne na chemio- i radioterapiê. Opublikowano prace, w których opornoæ
nowotworów na leczenie metodami cytotoksycznymi ³¹czona jest ze zdolnoci¹
komórek do natê¿onej syntezy MTs, którym przypisuje siê znacz¹cy udzia³ w
mechanizmie wielokierunkowej opornoci komórek nowotworowych na rodki
cytotoksyczne [4,8,29,51,69,70,71].
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RYCINA 3. Prawdopodobny mechanizm oddzia³ywania metalotionein w procesie promocji i z³oliwienia
nowotworów

FIGURE 3. The likely mechanism of the conribution of metallothioneins to the processes of
promotion and malignancy of the neoplasms.

rodki chemiczne stosowane przy zwalczaniu nowotworów s¹ induktorami
powstawania RFT lub wykazuj¹ bezporednie powinowactwo do kwasów nukleinowych  blokuj¹ transkrypcjê i podzia³y komórek. Podobnie, mechanizm toksycznego
wp³ywu promieni jonizuj¹cych na komórki opiera siê na reaktywnoci wolnych
rodników tlenowych powsta³ych w reakcji radiolizy wody. Skutkiem dzia³ania
wysokich stê¿eñ RFT s¹ powa¿ne uszkodzenia przede wszystkim cz¹steczki nDNA.
Wszelkie nienaprawione aberracje nDNA teoretycznie winny doprowadziæ do
likwidacji uszkodzonej komórki, zwykle przez uruchomienie szlaków apoptozy.
Utrzymuje siê, i¿ MTs w istotnym stopniu przyczyniaj¹ siê do zaburzenia procesu
apoptozy w komórkach transformowanych. Zauwa¿ono, i¿ metalotioneiny ulegaj¹
akumulacji w j¹drze komórkowym i mitochondriach, czyli strukturach odpowiedzialnych za torowanie uszkodzonej komórki na drogê programowanej mierci
[9,12,24,25,40,54]. Prace przypisuj¹ce metalotioneinom w³aciwoci antyapoptotyczne
s¹ liczne [9,24,39,50,54,55,64].
Wiadomo, i¿ w komórce nowotworowej proces programowanej mierci jest
zaburzony tak, i¿ komórka mo¿e siê dzieliæ intensywnie, pomimo licznych
nieprawid³owoci w jej strukturze i funkcji. W badaniach dowiadczalnych wykazano,
i¿ RFT lub czynniki upoledzaj¹ce system antyoksydacyjny komórki mog¹ indukowaæ
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apoptozê, natomiast przeciwutleniacze przeciwdzia³aj¹ zaistnieniu apoptozy [4, 39].
Niedostateczna wra¿liwoæ komórek nowotworowych na czynniki, które powinny
doprowadziæ do uruchomienia mechanizmu programowanej mierci, mo¿e wiêc
wynikaæ m.in. z prominentnych w³aciwoci antyoksydacyjnych MTs, które nowotwór
syntetyzuje czêsto z du¿ym natê¿eniem.
Nadziejê na opracowanie skutecznych przeciwnowotworowych rodków leczniczych czêsto siê wi¹¿e z rozpoznaniem systemów stanowi¹cych o potencjale
utleniaj¹co-redukuj¹cym komórki transformowanej. Z tego wzglêdu s³uszne wydaje
siê stwierdzenie, i¿ zagadnienia opisane w niniejszej pracy nale¿¹ do wa¿nych dla
medycyny eksperymentalnej i klinicznej.
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