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lmmunohistochemical locatioń of metatlothionein (MT) in epiłhelialtumouts in animaIs

Summary
Metallothionei in epithelial benign (adenoma) and malignant

tumours (adenoc rgans of dogs; cats and hairleśŚ,rnice lry using
the LSAB 2 HRP
in 50 mM Tris/HCL, pH 7.8 - NCL - DAB No'vocastra
rations were stained with hematoxylin (DAKO Chem.

The tests demonstrated that both the łłt levei ań0 i
animal species. Ilowever, in comparison with MT's st
lium cells, its content depends on the kind of organ an
N{T concentration increases in cancer cells. Thćse res
be a sign of the increasing malignancy of animal epith .| .. ,,, :]:_ :.
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Metalotioneina (MT) jest zlokalizowana w jądrze i
cytoplazmie komórek nabłonkowych, chociaź niespe-
cyftcznąreakcję na to białko opisano w komórkach
śródbłonka naczyniowego, komórkach mesangium
kłębuszka nerkowego i niektorych komórkach tkanki
łącznej (I, 4,2I). MT jest obecna w tkankach płodu
oraz Iicznych nowotworach niezłośliwych i złośliwych
u człowieka (gruczolaku i raku tarczycy, raku pęche-
rza moczowego, raku ślinianki, nasieniaku, potwor-
niaku i raku embrionalnym nerki, kosmówczaku, gru-
czolakoraku sutka i okrężnicy), głównie w fazie S cy-
klu komórkowego (2, 3, 6, 1 8, 1 9, 22). Stąd przy jmllje
się, ze MT może być wskaźnikiem aktywności proii-
feracyjnej komórek, a zatęm wyznacznlkiem progre-
sji nowotworów (9, 12,23). Jednocześnie wykazano,
ze stymulacja syntezy MT w komórkach innych niż
nowotworowe moze powodować ich ochronę przed
wzkadzaj ącym wpływem terap i i prz ec iwnowotworo -
wej (5, 8, 11, I9). Zauwazono m.in., że preindukcja
MT azotanem bizmutu silnie obniża kardio-, mielo- i
nefrotoksyczno ś ó, wywołaną p rzęz adrtamycynę i c i s -
platynę, nie zmieniaj ąc j ednocześnie przec iwnowotwo-
rowego dzjałania tych leków (10, 18).

Lokalizacja i funkcja MT w komórkach nowotwo-
rów nabłonkowych u zwierząt nie została dotychczas
poznana.Udział pierwiastków metali cięzkich i wol-

nych rodników w indukcji nowotworów orazrola me-
talotioneiny jako ewentualnego reduktora ich działa-
nia budzi zrozumiałą ciekawość i była inspiracją do
niniejszych badań, których celem było określenie za-
wartości MT w nowotworach nabłonkowych u zwie-
rząt,

Mateilał i metody
Materiał do badań stanowiły spontaniczne nowotwory

nabłonkowe niezłośliwe (gruczolaki) oraz złośliwe (gru-
czolakoraki, raki) pochodzące zróżnych narządów od psów,
kotów i myszy nagich (nude mice). Tym ostatnim doświad-
czalnie przeszczepiono dojelitowo komórki raka okręzni-
cy człowieka (carcinoma colonis) w ilości 106 komórek.
Wszystkie nowotwory weryfikowano histopatologicznie,
a następnie lokalizowano w nich metalotioneinę (MT) me-
todą immunohistochemiczną opisaną wcześniej (1 6).

Skrawki po deparafinizacji i uwodnieniu w szeregu al-
koholowym inkubowano z roztwoTem 30ń wody utlenio-
nej, w celu zablokowania wewnątrzkomórkowej aktyr;vno-
ś ci p erok sydazowej . Ni e sp ecyfi c zne w iązania blokowano
za pomocą 10% normalnej surowicy koziej, a po odsącze-
niu jej nadmiaru skrawki pokrywano roztworem poliklo-
nalnych króliczych przeciwciał przeciwko metalotioneinie
szcnlrzej rozcieńczonej 1:1000 1% albuminą surowicy
wołowej i pozostawiano na noc ,w wilgotnej kamerze w
211 K. Po przemyciu skrawków PBS przeprowadzono wi-



zualizacjęko:npleksów MT - Ab zapo-
mocątestu LSAB 2 HRP firmy DAKO.
Ak§wność peroksydazową lokalizowa-
no wobec 3,3 diaminobenzy dyny lHrO.
w 50mMTris/HCLpH 7,B (T{CL DAB
firmy Novocastra). W końcowym etapie
skrawki przemywano i część z nich kon-
trastowano hematoksylinąDAKO Chem
Mate. Preparaty zamykano w gliceroze-
lu i pozostawiano do wyschnięcia.

Wyniki iomówienie
Zawartośc metalotioneiny w no-

wotworach nabłonkowych przedsta-
wiono w tab. I oraz na Tyc, I-4, na
których zilustrowan o takżę lokaliza-
cję komórkową tego białka. Wyka-
zano, że MT umiejscowiona jest w
cytoplazmie i/lub jądrze komórko-
wym komórek nabłonka nowotworo-
wego, jak również w nabłonku pra-
widłowym. W tym ostatnim jest ona
jednak zdecydowanie w mniejszej
ilościjak w tkance nowotworowej.

W badaniach własnych wykazano,
że ekspresja MT w nowotworach na-
błonkowych a zwierzątjest, podob-
nie jak i u ludzi, uzalężniona od ro-
dzaju narządu, a także typu nowo-
twot-Lt, a więc jego histogenezy. Jest
ona wyższa w rakach i gruczolako-
rakach niż w gruczolakach i tkance
prawidłowej, a zatem uzalężniona
jest od progresji, czyli złośIiwości
rozrostu nowotworowego, Najwięk-
szą ilość metalotioneniny zlokalizowano w raku gru-
czołu mlekowego i raku okrężnicy, czyli nowotworach
bardzo złoślir,vych i szybko rosnących. Wydaje się być
to zrozlmtaŁe, gdyż wysoką ekspresję MT obserwuje
się także w czasie rozwoju płodowego w wątrobie czło-
wieka (2,3).Ma to nie tylko związek z szybkim po-
dziaŁęm komórkowym, ale j e st prawdop o dobni e zw ią-
zane dodatkowo z magazynowaniem rniedzi i cynku
w ontogenezie tego narządl (I7, 20, 25).

Badania DNA przy pomocy cytometru przepływo-
wego z uzyciem przeciwciał przeciwko MT zlokali-
zowanych izotiocynianem fluoresceiny, pozwoliły na
stwierdzenie obecności MT w raku sutka i raku okręz-
nicy u ludzi w komórkach nabłonkowych tych nowo-
tworów tylko w fazie S cyklu komórkowego (19). W
fazie tej komórka podwaja ilość DNA w jądrze po to,
abykażda z dwóch potomnych kornórek mogła otrzy-
mać właściwączęść kwasu nukleinowego. Dlatego tez
uważa się, że metalotioneina moze byc użyta jako
wskaźnik indeksu proliferacyjnego w nowotworach (5,
15,19).

W stanie ftzjologicznym MT występuje w postaci
kompleksow zZnlub Zn i Cu i dopiero po ekspozycji

Tab. 1. Półilościowa ocena lokalizacji immunohistochemicznej metalotioneiny (MT)
w nowotworach nabłonkollych

objaśnienia: + słaba reakcja immunohistochemiczna, łl wzmożona reakcja immuno-
histochemiczna, +++ silna reakcja imlnunohistochemiczna, lł** bardzo silna reakcja
immunohistochemiczna.

organizmu na pierwiastki metali cięzkich następuje
wymiana pierwiastka, np. rośnie ilość Cd i Hg, a spa-
da zawar1o ś c Zn (4, 22), W warunkach ftzj olo giczny ch
stęzenie MT jestniskie i rośnie w odpowiedzina obec-
nośc pierwiastków metali ciężkich, hormonów (glu-
kagon, glukokortykoidy, epineĘna), a także cAMĘ
interleukiny i interferonu (7, 24).Metaloproteina jest
dobrym ,,odtruwaczem" tkanek, gdyż mając duże po-
winowactwo do kadmu powoduje, że stabilnośó biał-
ka z tympierwiastkiem jest wysoka. Uwolnienie kad-
mu związane z degradacjąblałka powoduje asocjację
Cd z nową cząsteczkąMT, który to cykl może utrzy-
mywać kadm, a także inne metale, w formie stosun-
kowo nietoksycznej (7, 13, 23).

Poziom MT i jej lokalizacja jak wynika z badań
własnych, jest podobna w rożnych nowotworach na-
błonkowych u licznych gatunków ssaków. Wysoka
ekspresja MT wydaje się byó związana z hamowaniem
indukcji wolnych rodników i wychwytem niektórych
pierwiastków metali cięzkich, a więc możnaprzypusz-
czać, żeMT dztaŁa korzystnie w onkogenezie. Z dru-
giej strony jednak MT hamując apoptozę komorek
możę sprzylać nadmiernej ich proliferacji, a to z kolei
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Ryc. 1. Immunohistochemiczna lokalizacja MT w gruczola-
ku sutka. Pow.400x

Ryc. 3. Immunohistochemiczna lokalizacja MT w gruczola-
ku gruczołu krokowego. Pow.400x
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Ryc. 2. Immunohistochemiczna lokalizacja MT z kontrasto-
waniem hematoksyliną w gruczolakoraku sutka. Pow. 400x

sprzyja nowotworzeniu (14). Zagadnten,s,e jest bardzo
złożonę i wymaga dalszych badań.

Wnioski

1. Stężenie metalotioneiny (MT) rośnie w komórkach
raka, w porównaniu z komórkami gruczolaka, a więc
białko to może być markerem narastającej progresji (zło-
śliwo ści) nowotworów nabłonkowych u zw ierząt.

2.Zawartość Ml wprzeciwieństwie do stałej loka-
llzacji tego białka w cytoplazmie i/lub jądrze komó-
rek nabłonka,uzależnionajest od rodzaju narządu, a
takźe histo genezy nowotworu.

3. Poziom MT i jej |okalizacja w nowotworach na-
błonkowych jest taka sama u róznych gatunków ssa-
ków.
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