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Streszczenie: Arsen jest pierwiastkiem powszechnie występującym w środowisku. Zanieczyszcze-
nia gleb i wód pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego, występujące w wielu krajach 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia milionów ludzi. Związki arsenu są silnie tok-
syczne dla organizmów żywych, a ich obecność może powodować szereg negatywnych efektów 
zdrowotnych. Arsen z uwagi na właściwości cytotoksyczne znalazł również szerokie zastosowanie 
w terapiach przeciwpasożytniczych czy przeciwnowotworowych. 
Arseniany są jedną z najczęstszych form nieorganicznego arsenu znajdowanych w wodzie pitnej. Wni-
kają do komórek z bardzo dużą wydajnością poprzez transportery specyficzne dla fosforanów, na zas-
adzie mimikry molekularnej. Gdy As(V) wniknie do komórki musi najpierw zostać zredukowany do 
As(III), aby mogło dojść do kolejnych, niezbędnych etapów jego detoksyfikacji i usuwania z komórki.
Białka z podrodziny ACR2 są najlepiej poznanymi reduktazami arsenianowymi. Należą one do 
nadrodziny rodanaz i posiadają konserwatywny motyw C(X)5R. Do tej pory scharakteryzowano 
dziesięć eukariotycznych reduktaz ACR2, jednak wciąż odkrywane są kolejne białka wykazujące 
właściwości redukujące arseniany.
Dokładne poznanie i scharakteryzowanie wszystkich białek biorących udział w procesie redukcji 
arsenianów przyczyni się do powstania skuteczniejszych terapii przeciwpasożytniczych, antynow-
otworowych oraz do zminimalizowania negatywnych skutków ostrych i przewlekłych zatruć arse-
nem lub innymi metalami i metaloidami. Wiedza ta może być również wykorzystana do stworzenia 
roślin transgenicznych akumulujących mniejsze ilości tego pierwiastka, co ostatecznie mogłoby 
zmniejszyć podaż arsenu wraz z dostarczanym pożywieniem.
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Summary: Arsenic is an abundant environmental element. Soil and water arsenic contamination of 
both natural and anthropogenic origin is present in many countries. It poses a threat to health and 
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lives of millions of people. Arsenic compounds are highly toxic to organisms and may lead to serious 
health problems. Due to its cytotoxic properties, arsenic is widely used in antiprotozoan and anticancer 
therapies.
Arsenate is one of the most prevalent inorganic arsenic species found in drinking water. It enters the 
cell via phosphate transporters, using molecular mimicry. In order to be extruded out of the cell or to 
enter other detoxification pathways, arsenate must be reduced to arsenite.
ACR2 proteins are the most studied arsenate reductases. They belong to rhodanese superfamily and 
contain a conserved HC(X)5R motif. Thus far, ten eukaryotic arsenate reductases has been character-
ized. Nonetheless, more proteins with arsenate reductase activity are being discovered.
Characterization of all proteins participating in arsenate reduction pathways will contribute to the de-
velopment of more effective drug therapies and reducing negative consequences of arsenic and other 
metalloid or metal poisonings. It might also be applied in engineering transgenic plants accumulating 
lower quantities of arsenic, thus reducing arsenic supply in crops.
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WSTĘP

Arsen jest toksycznym pierwiastkiem, który występuje naturalnie w skorupie 
ziemskiej oraz ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Według Międzynarodowej 
Agencji Badań nad Nowotworami (IARC) arsen klasyfikowany jest w pierwszej 
grupie czynników o właściwościach kancerogennych [29]. Główną drogą ekspo-
zycji na arsen jest woda pitna oraz skażony pokarm. Długotrwała ekspozycja na 
arsen w zależności od dawki, źródła, czasu i drogi ekspozycji może prowadzić do 
zmian chorobowych, w tym nowotworzenia, w obrębie skóry, układu pokarmo-
wego, układu krążenia, układu oddechowego, układu endokrynnego, układu mo-
czowo-płciowego i układu nerwowego [54]. Każdego dnia ponad 140 mln ludzi 
może pić wodę zawierającą arsen w ilości większej niż 10 ppb, co jest przyjęte za 
graniczną, bezpieczną ilość arsenu w wodzie pitnej [55].

Nieorganiczne związki arsenu są również wykorzystywane w medycynie. 
Arsen długo stosowany był w leczeniu trypanosomatozy (śpiączki afrykańskiej) 
przed wprowadzeniem eflornityny. Obecnie wykorzystuje się go w nowocze-
snych terapiach przeciwnowotworowych, przy leczeniu m.in. ostrej białaczki 
promielocytowej [2, 19]. Niestety w wielu przypadkach, w wyniku powstania 
niewyjaśnionej do tej pory oporności komórek nowotworowych na arsen, terapia 
przeciwnowotworowa z wykorzystaniem arsenu bywa nieskuteczna [84]. Stanowi 
to poważny problem, ze względu na brak alternatywnych metod leczenia. Stąd tak 
ważne jest poznanie i zrozumienie molekularnych mechanizmów leżących u pod-
staw oporności komórek eukariotycznych na arsen. Co więcej, istotne jest wy-
jaśnienie podstaw toksyczności arsenu ze względu na dużą szkodliwość i liczbę 
ludzi narażonych na jego długotrwałe działanie. 
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Naturalnie arsen może występować na czterech stopniach utlenienia: -3, 0, +3 
i +5. Najczęściej występującymi formami w środowisku i organizmach żywych są 
związki na +3 i +5 stopniu utlenienia. Formy trójwartościowe są bardziej toksycz-
ne i dominują w środowiskach beztlenowych o właściwościach redukujących, jak 
np. skały czy muł rzeczny. Formy pięciowartościowe są mniej toksyczne dla ko-
mórek. Występują głównie w warunkach tlenowych, jak wody powierzchniowe 
czy gleba. W środowisku wodnym, o neutralnym pH As(V) występuje głównie 
w postaci oksyanionu H2AsO4

- [60].
W komórkach organizmów żywych nieorganiczne związki arsenu mogą ulegać 

biotransformacji do form organicznych poprzez tworzenie kompleksów z glutationem 
lub metylację. Dodatkowo mogą wchodzić w skład biologicznie czynnych cząsteczek 
i tworzyć ich arsenowe pochodne (np. arsenocholina, arsenobetaina, arsenolipidy), 
które mogą być wbudowywane w struktury komórki lub być włączane w szlaki meta-
boliczne, zakłócając lub całkowicie blokując ich funkcjonowanie [76, 85].

Arsen był obecny w środowisku od początków życia na ziemi, stworzyło to 
silną presję selekcyjną na wytworzenie mechanizmów umożliwiających detoksy-
fikację komórek. Początkowo dominującą formą arsenu w środowisku był As(III), 
względem którego pierwotne komórki wykształciły różnorodne metody detoksyfi-
kacji polegające na ograniczeniu wnikania czy zwiększeniu wydajności usuwania 
As(III) z komórek lub biotransformacji do mniej toksycznych form. Pojawienie się 
fotosyntetyzujących cyjanobakterii około 2.5 mld lat temu spowodowało zmianę 
charakteru środowiska na bardziej utleniające [51]. W wyniku czego przeważającą 
formą arsenu w środowisku stał się As(V). Większość organizmów, by przetrwać, 
wykształciła zdolność redukcji As(V) do bardziej toksycznego As(III), by w następ-
nych etapach wykorzystać istniejące już szlaki detoksyfikacji As(III). Obecnie zna-
ny jest tylko jeden organizm (Pseudomonas aeruginosa), który wykształcił odrębny 
szlak detoksyfikacji As(V), w którym nie dochodzi do powstawania As(III) [13].

Enzymy zaangażowane w redukcję As(V) zazwyczaj współdziałają z elementa-
mi systemów redukujących grupy sulfonowe i wiązania dwusiarczkowe w komór-
ce. W większości komórek, w tym w komórkach eukariotycznych, poziom redoks 
utrzymywany jest z wykorzystaniem glutationu, glutaredoksyny oraz reduktazy 
glutationu. Niektóre bakterie gram-dodatnie, jak Staphylococcus aureus, nie pro-
dukują glutationu. Homeostaza redoks w tych komórkach utrzymywana jest przez 
produkcję zredukowanej formy koenzymu A (CoA), którego pula odnawiana jest 
przez reduktazy CoA zależne od NADPH. Dodatkowo, obecny jest system redukcji 
mostków dwusiarczkowych, również zależny od NADPH, oparty na tioredoksynie 
(TRX) i reduktazie tioredoksyny. System ten występuje również u innych prokario-
tów i eukariotów [53].

Najlepiej poznanymi prokariotycznymi reduktazami arsenianowymi są białka 
ArsC obecne na plazmidzie R773 Escherichia coli, wykorzystujące glutation i glu-
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taredoksynę [26] oraz ArsC wyizolowane z plazmidu pI258 Staphylococcus au-
reus, wykorzystujące tioredoksynę i reduktazę tioredoksyny w procesie redukcji 
As(V) [30, 40]. W komórkach eukariotycznych geny reduktaz zlokalizowane są 
w genomie jądrowym i wykorzystują glutaredoksynę oraz glutation jako pierwot-
nego donora elektronów, podobnie jak w przypadku R773 ArsC E. coli [43, 46]. 

WIĘKSZOŚĆ REDUKTAZ ARSENIANOWYCH 
NALEŻY DO NADRODZINY RODANAZ

Pierwsze białko z rodziny rodanaz zostało opisane w 1933 r. Był to enzym 
TST klasyfikowany jako sulfotransferaza tiosiarczanu, zaangażowany między in-
nymi w detoksyfikację cyjanku w tkankach ssaczych, katalizując powstanie mniej 
toksycznego związku tiocyjanianowego(SCN-). W wyniku tej reakcji powstaje 
tiocyjanian, nazywany również rodankiem, stąd grupę enzymów przeprowadzają-
cych przeniesienie grup tiolowych nazwano rodanazami [16]. 

Białka należące do nadrodziny rodanaz powszechnie występują u eukariotów, 
prokariotów oraz archeonów. Wykazują odmienne funkcje biologiczne a ich bu-
dowa jest wysoce heterogenna, o niskim stopniu homologii. Wyjątek stanowi mo-
tyw rodanazowy, który jest wśród nich wysoce konserwatywny, a jego najbardziej 
zachowaną częścią jest motyw pętli aktywnej z katalityczną resztą cysteinową, 
która bierze udział w reakcji podwójnej wymiany, poprzez bezpośrednie wiązanie 
atomu siarki [8].  

Ogólną reakcję katalizowaną przez rodanazy można podzielić na dwa etapy. 
W pierwszym – siarka jest przenoszona z tiosiarczanowego związku donorowego 
na cysteinę znajdującą się w pętli aktywnej, z powstaniem formy pośredniej – sul-
fanylo cysteiny (Cys-SSH). W drugim etapie przyłączona wcześniej siarka zostaje 
przeniesiona na tiofilowy akceptor – jon cyjankowy (CN-) w celu zregenerowania 
aktywności enzymu. W wyniku tej reakcji powstaje związek tiocyjanowy (SCN-) 
oraz związek z grupą siarczynową (SO3

2-) [34, 35].
Istnieje kilka metod klasyfikacji białek zawierających motyw rodanazowy, 

np. w zależności od właściwości katalitycznych białek lub od struktury i rozpro-
szenia domen rodanazowych w białkach.

Białka o właściwościach fosfatazowych, posiadające domenę rodanazową, 
tworzą nadrodzinę CC3 (ang. Cysteine-based Class III, inaczej rodanaz), w której 
wyróżnia się tylko jedną rodzinę CDC25 z 2 podrodzinami: CDC25 – w skład 
której wchodzą jedynie białka CDC25 o właściwościach fosfatazowych oraz pod-
rodzinę ACR2 – do której należą białka o aktywności reduktazy arsenianowej, 
wśród których część wykazuje dodatkową aktywność fosfatazową [14].
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Odmienny sposób klasyfikacji pomija funkcję białek i bierze pod uwagę ilość 
domen rodanazowych w białku oraz budowę i strukturę pętli aktywnej. W klasyfi-
kacji tej pojedyncze białko może posiadać kilka domen rodanazowych ułożonych 
tandemowo lub rozproszonych lub posiadać domeny niezwiązane ewolucyjnie 
[15]. Stąd w nadrodzinie rodanaz wyróżnia się 4 podrodziny: białka jednodome-
nowe, białka o tandemowym ułożeniu domen, białka wielodomenowe oraz białka 
z wydłużoną pętlą aktywną. Białka z pierwszych trzech wymienionych podrodzin 
zaangażowane są w reakcje wykorzystujące siarkę, gdzie między innymi biorą 
udział w transferze siarki między różnorodnymi cząsteczkami [16]. Białka z pod-
rodziny o wydłużonej pętli aktywnej, posiadają motyw C(X)5R, gdzie C ozna-
cza katalityczną resztę cysteinową, reszty X tworzą pętle wiążącą substrat, a R 
oznacza konserwatywną resztę argininową. Dzięki większej, 7 aminokwasowej, 
kieszeni wiążącej substrat mogą wiązać fosfor lub chemicznie podobny arsen, 
o większym niż siarka promieniu van der Waals’a. Białka o krótszej pętli, posia-
dające motyw C(X)4R, mogą wchodzić w interakcje z atomami siarki i selenu, 
a według doniesień zespołu Sanchez-Bermejo, również arsenu [8, 27, 59]. 

RYCINA 1. Struktura domeny katalitycznej ludzkiego białka CDC25B (PBD: 1QB0). Kolorem zielo-
nym oznaczono reszty aminokwasowe wchodzące w skład pętli aktywnej, kolorem żółtym oznaczono 
łańcuch boczny katalitycznej reszty cysteinowej, a kolorem niebieskim oznaczono łańcuch boczny 
konserwatywnej reszty argininowej 
FIGURE 1. Crystal structure of human CDC25B catalytic domain (PBD: 1QB0). Active site loop 
residues are coloured green, catalytic cysteine side chain is coloured yellow and conserved arginine 
is coloured blue
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U eukariotów scharakteryzowano wiele reduktaz arsenianowych należących 
do podrodziny ACR2 o motywie C(X)5R. Są to między innymi: ScAcr2 u drożdży 
piekarniczych Saccharomyces cerevisiae [7, 44], LmACR2 z pasożytniczego wi-
ciowca Leishmania major [83], AtACR2 z Arabidopsis thaliana [5], OsACR2 
z ryżu siewnego Oryza sativa [21], HlACR2 z byliny Holcus lanatus [5] oraz 
PvACR2 z paproci Pteris vittata [22]. 

PIERWSZA REDUKTAZA ACR2 ZOSTAŁA 
ZIDENTYFIKOWANA U DROŻDŻY S. CEREVISIAE

U drożdży S. cerevisiae za oporność na nieorganiczne związki arsenu odpowie-
dzialne są produkty genów ACR1, ACR2 oraz ACR3. Po raz pierwszy zostały one 
wyizolowane, z wykorzystaniem plazmidów wysokokopijnych, których obecność 
w komórkach, znacznie podniosła oporność na As(III) i As(V) [7]. Gen ScACR1 
koduje czynnik transkrypcyjny Yap8, który w obecności As(III) lub Sb(III) aktywu-
je ekspresję genów ScACR2 i ScACR3 znajdujących się pod wspólnym promotorem 
[6, 7, 73]. Gen ScACR2 koduje cytoplazmatyczną reduktazę As(V) [44, 46], a gen 
ScACR3 koduje błonowy antyporter As(III)/H+ oraz Sb(III)/H+ umożliwiający wy-
pływ As(III) i Sb(III) z komórki drożdżowej [37, 38, 72]. 

Białko Acr2 S. cerevisiae jest pierwszą i jedyną do tej pory opisaną reduktazą 
arsenianową w tych komórkach. Gen ScACR2 zlokalizowany jest na krótszym ra-
mieniu chromosomu XVI, w pobliżu sekwencji telomerowej. Gen ten koduje białko 
ScAcr2 o masie 16 kDa, składające się ze 130 aminokwasów, które izolowane jest 
jako homodimer o masie 34 kDa. Występują w nim trzy reszty cysteinowe, ale tylko 

RYCINA 2. Przyrównanie sekwencji motywów HC(X)5R w homologach ACR2; Sc – Saccharomyces 
cerevisiae; Cr – Chlamydomonas reinhardtii; Pp – Physcomitrella patens; Pv – Pteris vittata; At – 
Arabidopsis thaliana; Os – Oryza sativa; Lm – Leishmania major; Hs – Homo sapiens
FIGURE 2. Alignment of HC(X)5R motif of ACR2 homologues; Sc – Saccharomyces cerevisiae; 
Cr – Chlamydomonas reinhardtii; Pp – Physcomitrella patens; Pv – Pteris vittata; At – Arabidopsis 
thaliana; Os – Oryza sativa; Lm – Leishmania major; Hs – Homo sapiens
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Cys76 wraz z Arg82 wchodzą w skład motywu C(X)5R. Właściwości katalitycz-
ne Cys76 potwierdzono poprzez jej substytucję na resztę alaninową lub serynową, 
w wyniku czego komórki ekspresjonujące tak zmodyfikowane białko wykazywa-
ły fenotyp o zwiększonej wrażliwości na As(V). Udowodniono również, że resz-
ta Arg82 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania białka. Wprowadzenie 
mutacji R82A powodowało inaktywację enzymu, a komórki wykazywały większą 
wrażliwość na pięciowartościowe związki arsenu [45]. 

Aktywność reduktazową białka ScAcr2 potwierdzono również in vitro poprzez 
wyizolowanie natywnego białka ScAcr2, a następnie inkubację w obecności 100 
mM Na3AsO4, GSH oraz ScGrx. W tym badaniu redukcja As(V) była mierzona po-
średnio, poprzez monitorowanie wzrostu ilości utlenionych form NADPH, gdzie 
poziom utlenionych form NADPH zwiększa się w czasie wskutek redukcji GSSG. 

RYCINA 3. Mechanizm redukcji As(V) katalizowany przez ScAcr2. (1) Do zredukowanej Cys76 
białka Acr2 przyłącza się częściowo zdysocjowany kwas arsenowy(V) (HAsO4

2-) poprzez wiązanie 
kowalencyjne. (2) W miejsce grupy hydroksylowej kwasu arsenowego(V) przyłącza się glutation. (3) 
Glutaredoksyna (Grx-SH) wiąże, wcześniej przyłączoną, resztę glutationu powodując redukcję As(V) 
do As(III) oraz dochodzi do uwolnienia kompleksu Grx-SSG. (4) Powstaje monohydroksylowa forma 
przejściowa kwasu arsenowego(III). (5) Dochodzi do uwolnienia kwasu arsenowego(III) i zregenero-
wania zredukowanej formy Acr2. (6) Kompleks Grx-SSG redukowany jest z udziałem GSH w wyniku 
czego dochodzi do regeneracji Grx-SH oraz powstania GSSG [40, 46]
FIGURE 3. Acr2-dependent As(V) reduction mechanism. (1) HAsO4

2- binds covalently to reduced 
Cys76 residue of Acr2. (2) Hydroxyl group is displaced by glutathione. (3) Glutaredoxin (Grx-SH) 
binds previously attached glutathione residue, resulting in As(V) to As(III) reduction and Grx-SSG 
complex release. (4) Intermediate monohydroxylated form of arsenite is formed. (5) Arsenite is re-
leased and reduced form of Acr2 regenerated. (6) Grx-SSG complex is reduced by GSH, resulting in 
Grx-SH regeneration and GSSG formation [40, 46]
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Z kolei powstawanie GSSG jest bezpośrednio związane z procesem redukcji As(V) 
katalizowanym przez ScAcr2. Wyniki uzyskane przez zespół Mukhopadhyay po-
twierdzają funkcję ScAcr2 jako reduktazy As(V) oraz wskazują, że do redukcji 
As(V) przez ScAcr2 niezbędna jest obecność glutaredoksyny oraz GSH [46]. 

Do komórek S. cerevisiae As(V) może wnikać z wykorzystaniem transporterów 
fosforanowych o wysokim i niskim powinowactwie, takich jak Pho84 i Pho87 [52, 
79]. W związku z czym, wewnątrzkomórkowe steżenie As(V) może osiągać znacz-
nie wyższe wartości niż stężenie zewnątrzkomórkowe. Nie dziwi więc fakt, iż ScA-
cr2 wykazuje małe powinowactwo do As(V), zaczynające się dopiero przy stężeniu 
30mM, a pomimo tego jest w stanie wydajnie pełnić swoje funkcje w komórce [46].

ScAcr2 pomimo tej samej funkcji i podobnych mechanizmów działania co 
reduktazy bakteryjne wykazuje jedynie znikomy stopień homologii sekwencji, 
względem obu klas bakteryjnych reduktaz ArsC. Co więcej, R773 ArsC z E. coli jest 
monomerem, który wykazuje klasyczną kinetykę reakcji enzymatycznej, w którym 
szybkość reakcji enzymatycznej zależy jedynie od stężenia substratu. Z kolei ScA-
cr2 jest homodimerem, a kinetyka jego reakcji wykazuje pozytywną kooperatywn-
ość typową dla białek multimerycznych. Fakty te przemawiają za hipotezą, iż enzy-
my te powstały niezależnie od siebie na drodze konwergencji [40, 46]. 

Co ciekawe, heterologiczna ekspresja R773 ArsC z E. coli w komórkach S. 
cerevisiae pozbawionych genu ScACR2 komplementowała fenotyp wrażliwoś-
ci na As(V). Ponadto, ekspresja ScACR2 w komórkach E.coli bez R773 ArsC 
jest również w stanie przywrócić oporność komórek na As(V). Mimo, że ScAcr2 
i R773 ArsC są enzymami niespokrewnionymi ewolucyjnie, to kofaktory obecne 
w komórkach bakteryjnych i drożdżowych umożliwiają ich prawidłowe funkc-
jonowanie podczas heterologicznej ekspresji [46].   

Choć ScAcr2 posiada miejsce katalityczne 76C-TGSKN-R82, podobne do ludz-
kich fosfataz tyrozynowych Cdc25A/B [23], nie wykazuje aktywności fosfatazy. 
Wynika to z braku motywu bogatego w reszty glicynowe GXGXXG odpowied-
zialnego za wiązanie fosforanów. Mutageneza ukierunkowana w białku ScAcr2 
trzech reszt aminokwasowych S79G, N81G, P84G doprowadziła do powstania bi-
ałka ScAcr2 posiadającego motyw bogaty w glicynę 76C-TGGKG-R-GG84. Białko 
to uzyskało aktywność fosfatazy tyrozynowej oraz straciło zdolność do redukcji 
As(V). Co więcej, As(V) inhibował aktywność fosfatazową zmutowanego białka. 
Jest to dowód na możliwą ewolucję eukariotycznych reduktaz As(V) z fosfataz 
tyrozynowych, w wyniku presji ewolucyjnej związanej z pojawieniem się w śro-
dowisku arsenu na piątym stopniu utlenienia, w następstwie wzbogacenia się at-
mosfery ziemskiej w tlen [51, 47].  

Istnieje hipoteza, że Acr2 nie pełni funkcji reduktazy As(V), bądź też nie jest 
jedyną reduktazą arsenianową obecną w komórkach drożdży S. cerevisiae. Wska-
zuje na to fakt, że As(V) jest wydajnie redukowany do As(III) w szczepach z de-
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lecją ScACR2 [36], a mimo to komórki są znacznie bardziej wrażliwe na As(V) 
w porównaniu do typu dzikiego [44]. Możliwe, że ScAcr2 pełni funkcję reduktazy 
tylko w określonych kompartmentach komórkowych chroniąc zachodzące w nich 
procesy metaboliczne przed działaniem As(V). Innym wyjaśnieniem może być udział 
ScAcr2 przy formowaniu kompleksów As(III) z grupami tiolowymi, takich jak As(III)
GS3, w wyniku czego dochodziłoby do zwiększenia tolerancji komórek na arsen [36]. 

W komórkach drożdży rozszczepkowych Schizosaccharomyces pombe nie 
znaleziono odpowiednika genu ACR2 z S. cerevisiae. W tych komórkach może 
dochodzić do redukcji As(V) z udziałem fosfatazy SpCdc25, która wykazuje ho-
mologię do ScAcr2 oraz fosfataz Cdc25 obecnych u ludzi czy ryżu siewnego [57]. 
Do tej pory nie dowiedziono, by którakolwiek z fosfataz obecnych w komórkach S. 
cerevisiae posiadała aktywność redukującą As(V), np. białko ScYch1 nie posiada 
właściwości redukujących As(V), a delecja genu fosfatazy ScYCH1 nie wpływa na 
wrażliwość komórek na As(V) [46]. 

REDUKTAZY ARSENIANOWE U ROŚLIN

Obecnie coraz poważniejszy staje się problem zanieczyszczenia gleb i wód 
odpadami postprodukcyjnymi zawierającymi metale ciężkie i metaloidy, tj. arsen, 
antymon, kadm czy ołów. Intensywnie poszukuje się sposobów na remediację ska-
żonych gruntów. Jednym ze sposobów może być wykorzystanie gatunków roślin 
wykazujących zdolność do wzrostu w środowisku zanieczyszczonym metaloida-
mi i metalami ciężkimi, określanych jako metalofity, bądź hiperakumulatory. Po-
znanie szlaków asymilacji i detoksyfikacji metaloidów i metali ciężkich pozwoli 
na konstrukcję modyfikowanych roślin, w tym uprawnych, które będą gromadzić 
w tkankach jeszcze większe stężenia szkodliwych substancji lub takich, które będą 
akumulowały toksyny w mniejszych ilościach, co ograniczy ostateczną podaż tych 
związków dostarczanych wraz z pożywieniem [61].

Szlaki detoksyfikacji arsenu w komórkach roślinnych są dobrze poznane i wy-
kazują duże podobieństwo między gatunkami oraz ze szlakami obecnymi u S. cere-
visiae. Dla przykładu reduktazy ACR2 z A. thaliana i O. sativa wykazują aktywność 
fosfatazową, natomiast ACR2 z P. vittata takiej aktywności nie posiada [22, 77].

As(V) jest transportowany do komórek rośliny przez transportery fosforano-
we z rodziny PHT o wysokim powinowactwie dzięki molekularnemu podobień-
stwu do fosforanów. Są to głównie AtPHT1;1 i AtPHT1;4 u A. thaliana [65, 66], 
PvPHT1;3 u P. vittata [20] i OsPHT1;8 u O. sativa [70, 71]. Kluczową rolę PHT 
we wnikaniu As(V) do komórek roślinnych potwierdza delecja OsPHT1;8, która 
zmniejsza ilość pobieranego As(V) o 33-57% oraz znacząco zwiększa tolerancję 
O. sativa na As(V) [70]. 
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W komórce As(V) jest redukowany do As(III) przez reduktazy arsenianowe. 
Większość roślin posiada wysoki poziom aktywności endogennych reduktaz arse-
nianowych, mogących redukować ponad 95% pobranego As(V). Powstały As(III) 
jest wysoce reaktywny i łatwo tworzy kompleksy z grupami tiolowymi. W więk-
szości roślin formy As(III) są magazynowane w korzeniach. Jest to mechanizm 
chroniący przed dotarciem związków arsenu do wiązek przewodzących a wraz 
z nimi do liści i części generatywnych rośliny, gdzie mógłby wpływać na wydaj-
ność fotosyntezy [1] oraz wywoływać stres oksydacyjny [69]. Mechanizm enzy-
matycznej redukcji As(V) do As(III) jest więc kluczowym etapem uniemożliwia-
jącym transport związków arsenu do tkanek nadziemnych [18]. 

Zahamowanie procesu redukcji As(V) w komórkach roślin prowadzi do kil-
kukrotnego wzrostu ilości akumulowanego arsenu w tkankach. Istotnie wzrasta 
też ilość arsenu zgromadzonego w częściach nadziemnych roślin, co umożliwia 
bardziej wydajne usuwanie arsenu ze środowiska podczas zbioru tych części ro-
ślin. Możliwe, że w przyszłości tak zmodyfikowane rośliny będą wykorzystywa-
ne w fitoremediacji gleb skażonych arsenem [18, 48, 59]. Z kolei zwiększenie 
aktywności endogennych reduktaz As(V) może wpłynąć na zmniejszenie ilości 
arsenu akumulowanego w roślinach i transportowanego do części nadziemnych. 
Proces ten można wykorzystać do zmniejszenia ilości arsenu akumulowanego 
w pędzie i ziarnach roślin jadalnych, takich jak ryż siewny [64, 74].  

DWIE ODMIENNE REDUKTAZY U A. THALIANA
Arabidopsis thaliana jest roślinnym organizmem modelowym ze względu na 

mały, dobrze poznany genom oraz względnie krótki cykl życiowy. Dlatego po-
wszechnie wykorzystywana jest w badaniach podstawowych w biologii komórki 
i biologii molekularnej roślin. 

W komórkach A. thaliana obecnie wyróżnia się dwie reduktazy arsenianowe 
ACR2 oraz HAC1. Gen AtACR2 jest zlokalizowany na chromosomie V i składa 
się z 3 egzonów, koduje 146 aminokwasowe białko AtACR2 o masie 14.5 kDa. 
AtACR2 wykazuje 33% identyczności i 42% podobieństwa do ScAcr2, posiada 
również charakterystyczny dla rodanaz motyw aminokwasowy C(X)5R [18, 49].  

AtACR2 wykazuje in vitro aktywność fosfatazy tyrozynowej i przypuszcza 
się, że może brać u A. thaliana udział w regulacji cyklu komórkowego [33]. Mu-
tant A. thaliana pozbawiony genu ACR2 (acr2) jest bardziej wrażliwy na hydrok-
symocznik (czynnik wywołujący stres replikacyjny) niż rośliny typu dzikiego 
[68]. Z kolei heterologiczna ekspresja AtACR2 u S. pombe prowadzi do zmniej-
szenia rozmiaru komórek z powodu zwiększenia szybkości podziałów mitotycz-
nych [67]. Jednakże nie obserwuje się różnic fenotypowych w warunkach kon-
trolnych między roślinami z delecją lub nadekspresją genu AtACR2 a roślinami 
typu dzikiego [18, 36, 48]. Co ciekawe, białko fuzyjne AtACR2-Gfp lokalizuje 
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się w mitochondriach [50]. Lokalizacja ta zdaje się pozostawać w sprzeczności 
z możliwym zaangażowaniem AtACR2 w regulację cyklu komórkowego. 

Główną postulowaną funkcją AtACR2 jest redukcja As(V) do As(III) z udzia-
łem Cys136 i Cys145 [49]. Zdolność do redukcji As(V) przez AtACR2 w ostat-
nich latach poddawana jest jednak w wątpliwość, mimo to zdecydowana więk-
szość badań potwierdza aktywność reduktazową AtACR2 [18, 22, 36, 48]. Za 
właściwościami redukującymi As(V) AtACR2 przemawiają badania zespołu 
Dhankher, podczas których wyciszono ekspresję AtACR2 z wykorzystaniem 
RNAi, w wyniku czego doszło do 5-6 krotnego zmniejszenia świeżej masy roślin 
rosnących na podłożu z As(V) w porównaniu do roślin typu dzikiego. Ekspresja 
heterologiczna AtACR2 w komórkach E. coli pozbawionych ArsC prowadziła do 
komplementacji fenotypu wrażliwości komórek bakterii na As(V) [18]. Z kolei 
badania zespołu Liu wskazują na brak właściwości redukujących As(V) przez 
białko AtACR2. W badaniu stworzono linie mutantów insercyjnych T-DNA A. 
thaliana z wyłączonym genem acr2 oraz linię nadekspresjonującą AtACR2. W li-
niach insercyjnych nie zaobserwowano zmniejszenia poziomu redukcji As(V), ani 
zmian ilościowych w pobieraniu As(V) do komórek czy wypływu As(III) z komó-
rek. Nadekspresja AtACR2 nie miała wpływu na ilość As(III) magazynowanego 
w roślinach. Wszystkie pomiary ilości arsenu w roślinach dokonywano po mak-
symalnie 1 tygodniu inkubacji roślin z As(V) w podłożu. Co więcej, mutacja ani 
nadekspresja AtACR2 nie miały wpływu na długość korzeni roślin hodowanych 
na podłożu z As(V) [36]. Wykorzystanie odmiennych metod tworzenia linii A. 
thaliana pozbawionych aktywności AtACR2 przez obi egrupy może tłumaczyć 
rozbieżność w wynikach. Z uwagi na to, że AtACR2 i AtHAC1 wykazują podo-
bieństwo sekwencji w regionie, który został użyty do wyciszenia ekspresji AtA-
CR2 przez zespół Dhankher możliwe, że wykorzystane RNAi nie tylko wyciszało 
ekspresję AtACR2, ale również AtHAC1. Tłumaczyłoby to fenotyp wrażliwości 
na As(V) roślin obserwowany przez zespół Dhankher [58]. Zespół Liu nie odniósł 
się, ani nie powtórzył wyników heterologicznej ekspresji AtACR2 w komórkach 
E. coli pozbawionych ArsC, gdzie roślinna reduktaza ACR2 komplementowała 
fenotyp wrażliwości na As(V). 

Wyniki grupy Liu pokazują, że po 1 tygodniowej inkubacji mutantów insercyj-
nych acr2 A. thaliana ze 100mM As(V) ilość całkowitego akumulowanego arsenu 
w liniach mutantów jest taka sama jak w roślinach typu dzikiego. Może to dowo-
dzić braku właściwości redukujących As(V) przez produkt genu AtACR2, a w kon-
sekwencji braku akumulacji arsenu w komórkach A. thaliana. Grupa Nahar powtó-
rzyła i potwierdziła wyniki grupy Liu z 2012 roku, ale również wskazała, że przy 
dłuższym, 3 tygodniowym, okresie inkubacji mutantów acr2 ze 100mM As(V) cał-
kowita ilość zakumulowanego arsenu w zmutowanej linii jest 3- krotnie większa niż 
w roślinach typu dzikiego. Co wskazuje na aktywność reduktazową AtACR2 oraz 
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wpływ na akumulację arsenu w komórkach A. thaliana i jest podstawą do twierdze-
nia, że białko AtACR2 posiada właściwości reduktazy arsenianowej [36, 48].

W 2014 r. badanie asocjacyjne całego genomu (GWAS) A. thaliana wskazało na 
istnienie nieznanego wcześniej białka HAC1 o aktywności reduktazy arsenianowej. 
Białko AtHAC1 należy do nadrodziny rodanaz, ale nie do podrodziny ACR2, po-
nieważ posiada krótszy motyw pętli aktywnej C(X)4R oraz wykazuje większe podo-
bieństwo w budowie do sulfotransferaz niż do białek z podrodziny ACR2. AtHAC1 
zbudowane jest ze 169 aminokwasów oraz wykazuje 46% identyczności i 62% podo-
bieństwa do białka AtSTR16 o aktywności sulfotransferazy tiosiarczanu, a względem 
AtACR2 wykazuje jedynie 16% identyczności i 33.7% podobieństwa [12, 59]. 

Najwyższy poziom ekspresji AtHAC1 obserwowany jest w korzeniach, a biał-
ko w fuzji z Gfp lokalizuje się cytoplazmatycznie i jądrowo. In vitro AtHAC1 wy-
kazuje aktywność reduktazy arsenianowej o parametrach podobnych do wcześniej 
zidentyfikowanych eukariotycznych reduktaz arsenianowych. Mutant insercyjny 
T-DNA hac1 wykazuje zwiększoną wrażliwość na As(V) oraz akumuluje znacznie 
większą ilość arsenu w korzeniach i pędzie. Wnioskować z tego można, że reduk-
cja As(V) z udziałem AtHAC1 w korzeniach ogranicza ilość arsenu ładowanego do 
ksylemu i transportowanego do pędu. Heterologiczna ekspresja AtHAC1 w komór-
kach E. coli pozbawionych endogennej reduktazy ArsC, przywraca komórkom fe-
notyp oporności na As(V). Co więcej dowiedziono, że między AtHAC1 i AtACR2 
nie występują interakcje epistatyczne, co może sugerować ich odmienny mecha-
nizm działania lub zaangażowanie w różne szlaki metaboliczne [12, 59].

REDUKTAZY ARSENIANIOWE U ORYZA SATIVA
Genom ryżu O. sativa zawiera dwa homologii ACR2: OsACR2.1 i OsACR2.2. 

Obie sekwencje kodują białka zdolne do redukcji As(V). Badania wykazały, że 
heterologiczna ekspresja OsACR2.1 komplementuje wrażliwy na arsen fenotyp 
szczepów ΔarsC E. coli oraz acr2Δ S. cerevisiae, choć OsACR2.2 w znacznie 
mniejszym stopniu. Co ciekawe, oczyszczone OsACR.1 i OsACR2.2 charakte-
ryzują się nie tylko aktywnością reduktazową, ale również fosfatazową. Ponadto, 
mutageneza reszty cysteinowej w motywie HC(X)5R doprowadziła do niemal cał-
kowitej utraty aktywności reduktazy arsenianowej i fosfatazy [21]. 

Ekspresja obydwu genów w O. sativa zachodzi na niskim poziomie, w tym 
OsACR2.2 jedynie w korzeniach. Po ekspozycji na As(V) ekspresja OsACR2.1 
w pędach i korzeniach silnie wzrasta, OsACR2.2 wzrasta w korzeniach, ale 
w mniejszym stopniu [21]. Regulacja ekspresji arsenem występuje również 
w przypadku ScACR2 [38]. Warto też wspomnieć, że niewielki wzrost ekspresji 
w stresie As(V) zaobserwowano u AtACR2 [66].

O. sativa posiada przynajmniej 12 homologów omawianej już reduktazy arse-
nianowej AtHAC, z których funkcje trzech zostały opisane: OsHAC1;1, OsHAC1;2 
oraz OsHAC4. Ekspresja OsHAC1;1 i OsHAC1;2 komplementuje wrażliwy na ar-
sen fenotyp ΔarsC E. coli, a oba enzymy wykazują aktywność reduktazy aresniano-
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wej. Ekspozycja roślin na As(V) znacząco zwiększa ekspresję obu genów. Ponadto 
delecja OsHAC1;1 lub OsHAC1;2 zmniejsza redukcję As(V) do As(III) w korze-
niach, zmniejszając tym samym wyrzut As(III) do medium, przy jednoczesnym 
wzroście akumulacji arsenu w korzeniach. Z kolei nadekspresja każdego z genów 
zwiększała wyrzut As(III) do medium i tolerancję na As(V) [64].

OsHAC4 zwrócił uwagę badaczy podczas poszukiwania mutantów hiperwraż-
liwych na As(V). Wykazuje duże podobieństwo w sekwencji aminokwasowej 
z OsHAC1;1 (89%) i OsHAC1;2 (81%), a białko fuzyjne OsHAC4-eGFP ekspre-
sjonowane w komórkach liści tytoniu Nicotiana benthamiana lokalizowało się 
w cytoplazmie oraz na terenie jądra [74], podobnie jak AtHAC1 [59]. OsHAC4 
ekpresjonowany heterologicznie w ΔarsC E. coli, komplementuje wrażliwy na 
arsen fenotyp i wykazuje aktywność reduktazową na poziomie podobnym do 
OsHAC1;1. W O. sativa ulega wysokiej ekspresji w korzeniach i jest indukowa-
ny As(V). Co więcej, nadekspresja OsHAC4 zwiększa tolerancję na As(V) i jed-
nocześnie zmniejsza akumulację arsenu w tkankach [74]. Wyniki te wskazują na 
kluczową rolę badanych homologów AtHAC1 w mechanizmach redukcji As(V) 
i detoksyfikacji komórek O. sativa.

EKSPRESJA ACR2 W HIPERAKUMULATORACH
Pteris vittata jest gatunkiem paproci będącym hiperakumulatorem arsenowym. 

Może tolerować stężenia arsenu do 1500 mg*kg-1 w glebie [63] i jest w stanie 
akumulować nawet do 19,300 ppm [80]. U gatunku tego zidentyfikowano dwie re-
duktazy arsenianowe ACR2: PvACR2 oraz Pv2.5-8. Ulegają one konstytutywnej 
ekspresji w liściach, korzeniach i gametofitach i do redukcji wykorzystują gluta-
tion [11]. Co ciekawe, poziom mRNA ACR2 i Pv2.5-8 zwiększa się w korzeniach 
traktowanych arsenem, ale nie w liściach. Różnice te nie przekładają się jednak na 
poziom produktów białkowych.

PvACR2 (134 aa) dzieli 25% identyczności i 47% podobieństwa z ScAcr2. 
PvACR2 jest jedynym homologiem ACR2, w którym w miejscu konserwatywnej 
reszty argininowej w motywie HC(X)5R występuje reszta serynowa. Heterologicz-
na ekspresja PvACR2 w komórkach drożdżowego szczepu delecyjnego acr2Δ kom-
plementuje fenotyp wrażliwości na As(V). Oczyszczone PvACR2 wykazuje aktyw-
ność reduktazy arsenianowej, ale nie fosfatazy [22].

Masa wyizolowanego Pv2.5-8 wynosi około 34.55 kDa i jest dużo mniejsza 
niż masa przewidywana na podstawie sekwencji nukleotydowej (45 kDa). Być 
może Pv2.5-8 ulega modyfikacjom potranslacyjnym. Co ciekawe, w elektrofo-
rezie dwukierunkowej (2-DE) Pv2.5-8 migruje w postaci sześciu prążków z pI 
w zakresie od 8.3 do 8.9 [11].

Warto dodać, że PvACR2 i Pv2.5-8 nie są jedynymi opisanymi reduktazami 
aresnianowymi u Pteris vittata. PvGSTF1 to S-transferaza glutationu, która in vitro 
wykazuje aktywność reduktazową [10], a jej ekspresja w E. coli komplementuje 
wrażliwy na As(V) fenotyp szczepu ΔarsC [32].
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REDUKTAZY ARSENIANOWE U MCHÓW I ZIELENIC
Reduktaza As(V) została również zidentyfikowana u modelowego gatunku 

mchów – Physcomitrella patens. P. patens może zakumulować aż do 565,4 mg 
As/kg suchej masy [78], co może być związane z adaptacją do życia w warunkach 
ekspozycji na metaloidy, ponieważ mszaki występują powszechnie w środowi-
skach, gdzie obecny jest nieorganiczny arsen. 

Białko PpACR2 zbudowane jest ze 134 reszt aminokwasowych i wykazuje 
39% podobieństwa do CrACR2 i 41% do AtACR2. Heterologiczna ekspresja 
PpACR2 w szczepie E. coli ΔarsC nadaje komórkom zdolność do redukcji As(V). 
Ponadto, aktywność reduktazy zaobserwowano przez wzrost utleniania NADPH 
w obecności oczyszczonego białka PpACR2 i GSH, glutaredoksyny-2 i As(V), co 
odzwierciedla redukcję As(V) do As(III) [78].

Chlamydomonas reinhardtii to gatunek jednokomórkowych zielenic, u któ-
rych redukcja As(V) pełni ważną rolę w detoksyfikacji. Zidentyfikowano u niego 
dwa homologii ACR2: CrACR2.1 (135 aa) i CrACR2.2 (147 aa). Białka te dzie-
lą odpowiednio 27,46% i 25% podobieństwa z OsACR2. Ekspresja obu genów, 
w pozbawionym reduktazy szczepie E. coli ΔarsC, zwiększa jego oporność na 
As(V), przy czym CrACR2.2 tylko przy niskim stężeniu arseninu. Ponadto, ΔarsC 
ekspresjonujący CrACR2.1 i CrACR2.2 wykazuje aktywność reduktazową [77]. 

LmACR2 BIERZE UDZIAŁ W AKTYWACJI PENTOSTAMU

Leiszmanioza to pasożytnicza choroba wywoływana przez wiciowce z rodza-
ju Leishmania. Pentostam i glucantime stosowane w terapii przeciw leiszmaniozie 
zawierają pięciowartościowy antymon, który w celu przejścia do aktywnej formy 
leku musi ulec redukcji do formy trójwartościowej. Za aktywację leku przynaj-
mniej częściowo odpowiada należąca do rodziny ACR2 reduktaza LmACR2 [83]. 

Ekspresja LmAcr2 komplementuje fenotyp wrażliwości na As(V) szczepu S. 
cerevisiae z delecją genu ScACR2, a także w szczepie E. coli ΔarsC. LmACR2 
do aktywności reduktazowej wymaga obecności GSH i glutaredoksyny. Redukuje 
zarówno Sb(V) (Km=7uM), jak i As(V) (Km=6mM), przy czym proces jest ten 
zdecydowanie wydajniejszy dla Sb(V) [83]. 

Białko LmACR2 jest zbudowane ze 127 reszt aminokwasowych. Wykazuje 
28% identyczności i 44% podobieństwa do białka ScAcr2. Oba homologii po-
siadają motyw FHC(X)5R [45, 83]. Analiza mutacyjna wykazała, że również 
w LmACR2 motyw HC(X)5R jest odpowiedzialny za aktywność katalityczną [82]. 
W odróżnieniu od homodimerycznego ScAcr2, LmACR2 jest białkiem monome-
rycznym [83].

LmAcr2 oprócz właściwości redukujących, posiada aktywność fosfatazy tyro-
zynowej. Oczyszczony enzym in vitro wykazuje zdolność do defosforylacji reszt ty-
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rozynowych syntetycznego peptydu LCK50 [82]. Co ciekawe, Leishmania w swoim 
cyklu życiowym nie jest narażona na bezpośrednie działanie As(V) czy Sb(V), które 
mogłyby wywrzeć presję ewolucyjną na LmACR2. Główną funkcją enzymu wydaje 
się być raczej defosforylacja substratów. Pozostawałoby to w zgodzie z koncepcją 
ewolucji eukariotycznych reduktaz z fosfataz tyrozynowych [42, 47].  

LUDZKIE FOSFATAZY CDC25 WYKAZUJĄ 
AKTYWNOŚĆ REDUKTAZOWĄ

Kompleksy CDK są kluczowymi regulatorami cyklu komórkowego i są inhi-
bowane przez fosforylację dwóch reszt aminokwasowych znajdujących się w pę-
tli wiążącej ATP (Thr14 i Tyr15 CDK1), przez kinazy WEE1 i MYT113. Fosfa-
tazy Cdc25 aktywują kompleksy CDK właśnie przez defosforylację tych dwóch 
reszt, umożliwiając tym samym progres cyklu komórkowego. Stąd nadekspresja 
Cdc25A i Cdc25B jest często spotykana w wielu nowotworach [9]

Katalityczna domena ludzkiej fosfatazy Cdc25 dzieli homologię z reduktaza-
mi ACR2 (Ryc.2). Razem należą do nadrodziny rodanaz/Cdc25 i posiadają mo-
tyw C(X)5R. Zidentyfikowano trzy izoformy Cdc25: Cdc25A, Cdc25B i Cdc25C. 
Domeny katalityczne Cdc25 wykazują aktywność fosfatazową, ale co ciekawe 
– u Cdc25B i Cdc25C obserwuje się również aktywność reduktazy arsenianowej. 
Substytucja reszty cysteinowej lub argininowej w motywie C(X)5R skutkuje utra-
tą aktywności fosfatazowej [75], ale także reduktazowej [4].

Struktury krystaliczne Cdc25A [23] i Cdc25B [56] oraz LmACR2 [42] zostały 
rozwiązane. Ich porównanie wykazało, że konformacja pętli zawierającej miejsce 
aktywne LmACR2 jest podobna do konformacji domeny katalitycznej enzymów 
Cdc25 i każda z nich zawiera motyw C(X)5R [4].

PODSUMOWANIE

Związki arsenu występują powszechnie w wodzie i glebie stwarzając poważ-
ne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin. Szacuje się że miliony osób na całym 
świecie mogą być wystawione na długotrwałą ekspozycję na związki arsenu, co 
może prowadzić do nowotworzenia lub nawet ostrych zatruć arsenem. Dokładne 
poznanie białek umożliwiających wnikanie, procesowanie i usuwanie arsenu z ko-
mórek jest niezbędne do powstania skutecznych terapii antynowotworowych z wy-
korzystaniem związków arsenu oraz do rozwoju bardziej skutecznych terapii przy 
zatruciach arsenem. Możliwe jest również wykorzystanie obecnej wiedzy przy pro-
jektowaniu roślin transgenicznych, które w zależności od potrzeby byłyby w stanie 
akumulować mniejsze lub znacznie większe ilości arsenu w swoich tkankach.
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Jednym z głównych mechanizmów toksyczności arsenu jest wywoływanie stre-
su oksydacyjnego. W komórkach powstaje przede wszystkim znaczna ilość reak-
tywnych form tlenu i azotu, prawdopodobnie w wyniku zastępowania fosforu przez 
arsen w białkach i substratach zaangażowanych w oddychanie komórkowe. Dodat-
kowo, dochodzi do zmniejszenia ilości GSH względem GSSG w komórkach wsku-
tek wykorzystywania GSH w procesie redukcji As(V) oraz w czasie formowania 
koniugatów As(GS)3 [24]. 

W trakcie leczenia pacjentów zatrutych arsenem, często stosuje się związki 
chelatujące jony metali, które dzięki obecności grup tiolowych w ich strukturze są 
w stanie wiązać jony arsenu, unieczynniając je, dzięki czemu mogą zostać usunięte 
przez nerki wraz moczem. Obecność grup tiolowych może również przyczyniać 
się do zmniejszania ilość reaktywnych form tlenu i azotu w komórkach. Przy za-
truciach arsenem podaje się głównie DMPS (kwas 2,3-dimerkapto-1-propanosul-
fonowy), ale również stosuje się dimerkaprol i DMSA (kwas 2,3-dimerkaptobursz-
tynowy) chociaż są one bardziej toksyczne i mniej skuteczne niż DMPS. Obecnie 
intensywne badania prowadzone są również nad izoamylową pochodną DMSA, 
MiADMSA, która ze względu na większą lipofilowość miałaby lepiej przenikać 
przez barierę krew-mózg [25]

Badania wskazują że podawanie naturalnych lub sztucznych antyoksydantów 
również może zmniejszać stres oksydacyjny wywołany arsenem. Przebadane zo-
stały między innymi kwas askorbinowy (wit. C), α-tokoferol (wit. B), ryboflawina 
(wit. B2) [31, 81], β-karoten [28], tauryna [24], kwercetyna, kwas liponowy [3] 
czy N-acetylocysteina (NAC) [17]. Dodatkowo zastosowanie terapii kombinowanej 
z wykorzystaniem witaminy C oraz DMSA na modelu szczurzym, dało lepsze efek-
ty terapeutyczne niż monoterapie [41]. W przyszłości terapie kombinowane wy-
korzystujące zarówno chelatory, jak i antyoksydanty mogą być najskuteczniejszą 
formą leczenia przewlekłych i ostrych zatruć arsenem.

Antymon pięciowartościowy jest składnikiem najczęściej stosowanych leków 
w terapii przeciw leiszmaniozie (Pentostam, Glucantime). W celu aktywacji musi 
zostać zredukowany do wysoce toksycznej formy trójwartościowej. Do redukcji za-
chodzi zarówno w zarażonych postacią amastigota makrofagach, jak i komórkach 
Leishmania. Sb(V) jest pobierany przez makrofagi zarażone amastigota. Następnie 
część pobranego Sb(V) ulega redukcji do Sb(III) i jest transportowana do amasti-
gota przez AQP1. Pozostały niezredukowany Sb(V) jest również pobierany przez 
amastigota i następnie redukowany do Sb(III) przez LmACR2 [83]. Ponadto, po-
datność na Sb(V) związana jest z poziomem aktywności reduktazowej Leishmania 
[62]. Niestety gatunki Leishmania wykazują różną wrażliwość na Sb(III), co może 
być związane z odmienną regulacją ekspresji genów uczestniczących w ścieżce 
aktywacji leków, np. AQP1 [39]. Szersze zbadanie tych mechanizmów pozwoli 
w przyszłości na opracowanie skuteczniejszych terapii. 
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