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Metalotioneina (MT) j est niskocząsteczkowym biał-
kiem (6-10 kD) obecnym w jądrze t cytoplazmie ko-
mórek nabłonkowygl] \^z postaci kompleksów z cyn-
kiem lub cynkiem i miedzią (2). W warunkach fizjo-
logicznych stężenie MT jest niskie i rośnie dopiero w
odpowiedzi na obecność pierwiastków metali ciężkich,
hormonów (glukagonu, glukokortykoidów), a także
cAMĘ interleukiny 1 i 6, interferonu oraz TNF (tu-
mor necrosis factor czynntka martwicy nowotwo-
rów - ( 1 2). Metaiotioneina j est dobrym,,odtruwaczem"
tkanek, gdyż mając zl7aczne powinowactwo do kad-
mu powoduje, że stabilność białka z tym pierwiast-
kiem jest wysoka. Uwalnianie kadmu mvtzyzane z de-
gradacją białka powoduje asocjację Cd z nowączą-
steczką MT, co utrzymuje kadm, a takżę inne metale
w formie mało toksycznĄ (6). Zasadnicząrolę w de-
gradacji MT odgrywająlizosomy komórki, przy czym
największy udziŃ ma katepslmaB (I2).

MT zlokalizowano w różnych niezłośliwych t zło-
śliwych nabłonkowcach u ludzi i zwierząt, głównie w
fazie S cyklu komórkowego (1, 3, 5-8), Dlatego też
uważa się, ze białko to moze byó wskaźnikiem indek-
su proliferacyjnego u, nowotworach i świadczyó o ich
progresji. Fonadto metaiotioneina uczestniczy we
wzroście komórek, ich różnicowaniu i regeneracji (4).
Ostatnio Majumder i wsp. (9) wykr,vli u myszy obec-
ność cichego genu dla metalotioneiny I w komórkach
chłoniakomięsaka P 1798 poddanych meĘlacji.

Lokalizacja i rola metalotioneiny w limfocytach
chłoniakow złoślirłrych u psów nie została doĘchczas
opisana, co było impulsem do wykonania niniejszych
badań.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiły spontaniczne chłoniaki zło-

śliwe, wywodzące się z węzłow chłonnych psów obojga
płci, różnych ras r.ł.wieku od 8 do 121at. Nowotwory we-

ryfikowano histopatologicznie, a następnie w skrawkach
parafinowych lokalizowano w nich metalotioneinę (MT)
metodą immunocytochemiczną opisaną wcześniej (7, B).

Pomiar liczby limfocytów zawterĄących MT dokonano
przy pomocy skonfigurowanego w Katedrze Anatomii Pa-
tologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej AR we
Wrocławiu systemu pomiarowego Multi-Scan Base V,8, pra-
cującego w środowisku Windows, sprzęzonego z mikrosko-
pem f-my Zeiss Jena (Photomicroskope Axiophot) w trw*,

polu pomiarowym (PP) o wymiarach 235 x 313 pm, a więc
o powierzchni 73555 pm2, Procentorql rozkład liczby lim-
focytów prawidłowy ch oraz limfocytów chłoniaka złośliwe-
go, w których MT (średnia) zajmuje określoną polł,ierzch-
nię zilustrowano na ryc. l.

Cytoimmunologiczną lokalizację MT w węzłach chłon-
nych prawidłowych i nowotworowych przedstawiono na

ryc.2-5.
Wyniki iomówienie

Średnia \iczbalimfocy.tów prawidłowych (minimum
0, maksimum 55), zawierających MT w polu pomia-
rowym (PP) wynosiła 3, natomiast limfocytów chło-
niaka złośliwego centrobiastycznego 106 (minimum
31, maksimum 201), a więc przeszŁo 36 razy więcej.
Z kolei średnia powierzchnia zaj mowan a przęz meta-
lotioneinę w limfocytach prawidłowych wynosiła
30,69 prn2, natomiast w przeliczentu na PP wartość ta
uynosiła 92,7 prnL (ryc. 1) W limfocltach nowotwo-
rowych wartości te stanowiły odpowiednia: I7,6 pm2.
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Ryc. 1. Procentowy rozkład liczby limfocytóq w których me-
talotioneina - MT (średnia) zajmuje określoną powierzchnię

Ryc.2. Immunocytochemiczna tokalizacja MT w limfocytach
prawidłowych węzła chłonnego. Pow. 200 x

czyli I,7 razy mnlęjniż w kontroli i 1865,6 pmj, a więc
ponad 20 razy wtęcej niż w limfocytach prawidłowych.
Z przytoczonych oblicz en, a także z ry cin immunocy-
tochemicznych (ryc. 2-5) wynika, żę sama ocena mi-
kro skop ow a zaw artości metalotioneiny j est niewystar-
czająca l może prowadzió do nieprawidłowej j ej oceny,
Zawartośc tego białka w limfoclach prawidłowych,
aczkolwiek pojedynczych jest większa niż w limfocy-
tach nowotworowych. Liczbatych ostatnich natomiast
jest zdecydowanie większa w polu obliczeniowym
i dlatego suma MT jest większa.

U w ńa się, że MT j e st białkiem charakterys ty cznym
tylko dla komórek nabłonkolvych, choctaż niespecy-
ficznąreakcję na to białko opisano w komórkach śród-
błonka naczyniowe go, komórk ach m e s angi um nerek,
komórkach dendryĘcznych, a ostatnio Dzięgiel i wsp,
(3)v,rykazali jej obecność w komórkach mięsaka, wy-
wodzącego się z maziowki stawów (synowiocytach).
Wcze śniej s ze b adania własne pozwoliĘ na stwierdze -

nte, że matalotioneina lokalizuje się także w limfocy-
tachbtałaczkowych in vitro u bydła, nalłaszcza w ich
cytoplazmte i błonie komórkowej (8) Obserwacje te
potwierdzają obecne wyniki nad zawartością MT w
limfocytach stransformowanych nowotworowo, a tak-
że w limfocytach prawidłowych, Białko to umiejsco-
wione jest głównie w cloplazmie tych komórek, a tak-
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Ryc. 4. Jak na ryc.2. Pow. 1000 x

Ryc. 5. Jak na ryc, 3. Pow. 1000 x

że w ich jądrze. Ekspresja MT jest większa w limfo-
cytach nowotworowych niż w prawidłowych, co świad-
czy o progresji, czyli złośliwieniu nowotworu. Jest to
zr o zumtałę, gdy ż wys oką ekspre sj ą metal otione iny
charakteryzują się tkanki płodowe, zwłaszcza wątro-
ba, co manifestuje się licznymi mitozami komórko-
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wymi orazmagazynowaniem międzi i cynku w onto-
genezie tego narządu (6).

Na możliwość sptezy MT indukowanej kadmem w
ludzkich limfocytach i monoclach zwracają uwagę
Sone i wsp. (10), Zkolei Jayasurya i wsp. @)wykazali
wyraźnąekspresję MT w limfocytach naciekających
raka nosogardzięlri u ludzi, atakżę w tkance limfoidal-
nej ulegającej hiperplazji w otoczeniu tego nowotworu.

Udzińpierwiastków metali ciężkich i wolnych rod-
ników (WR) w powstawaniu nowotworów oraz rola
MT jako przypuszczalnego reduktora ich działania jest
zjawiskiem bardzo ciekawym i nie do końca pozna-
nym. Metalotioneina możę zmiatac WR hydroksylo-
we i rodniki nadtlenkowe wytworzonew reakcji oksy-
dazy ksantynowej in vitro (I2). Jest ona ok. 800 razy
wydajniejszaniż gll:ńation (GSH) w zapobieganiu de-
grńacji DNA przez rodnik hydroksylowy, Przyjmuje
się, ze tiolowe gnrpy białka są odpowiedzialne zawią-
zanie wlw rodników. utlenianie MT ma bowiem za cel
zahamow ac peroksydacj ę lipidów błonowych komór-
ki. Inni uważają że $ównym czynnikiem obronnym w
działaniu metalotioneiny jest uwalnianie cynku i jego
przechwycanie przez błony biologiczne, co obniza pe-
roksydację lipidóq a tym samym stabilizuje błony (6).

Wzrost stężenia metalotioneiny w limfocytach chło-
niaków złośliwych u psów możebyc rwtązany zha-
mowaniem indukcji WR i wychwytem wspomnianych
pierwiastków metali ciężkich, co wskazylvałoby na
korzystne dziŃanie MT w onkogenezie. NiesteĘ biaŁ
ko to ma także właściwości hamowania plocesu apop-
tozy Ęchkomórek i tym samym może sprryjać ich no-
wotworowej proliferacji. Zjawisko takie opisali Tekura
orazHo (11) w raku prostaty i raku jajnika u ludzi.

Wnioski
L Zawartość metalotioneiny (MT) rośnie w limfo-

cy.tach stransformowanych nowotworowo (chłoniak

centroblastyczny) w porównaniu z limfocytami pra-
widłowymi u psów, a więc białko to moze być marke-
rem narastającej ich złośliwości.

2. Metalotioneina jest obecna nie tylko w komór-
kach nabłonkowych, a|e także w limfoclach prawi-
dłowych i stransformowanych nowotworowo in vivo.
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Intensywny rozwój badań i szereg odkryć, jakie nastąpi-

Ę w ostatnim dwudziestoleciu corazbardziej wskazują na
zacieranie się różnic pomiędzy naukami podstawowymi i
stosowanymi w medyclmie i weterynarii. Dlatego z wiel-
kim uznaniemnależy się odnieśó do wydania książki doĘ-
czącej problematyki rozrodu ludzi i zwierząt. Jest to pierw-
sze opracowanie tego typu w języku polskim. Książka jest
dziełem 45 polskich autorów, głównie profesorów biolo-
gii, medycyny, atakże weterynarii. Jej treść podzielono na
4 części, o następujących Ętułach:

I. Podstawy biologii komórkowej i molekularnej,
II. Zasady funkcjonowanianarządów i komórek rozrod-

czych,

III. Wybrane aspekty patofizjologii układu rozrodczego,
IY. Zagrożenia i nowe perspekĘwy dla rozrodu ssaków.
W poszczególnych częściach zawal1o ogółem 24 roz-

dziaĘ, które przedstawiają aktualny stan wiedzy na temat
molekularnych aspektów rozrodczości i biotechnologii roz-
rodu. Niewątpliwym sukcesem redakcyjnym jest połącze-
nie treści Ęch róznorodnych problemów w jedną całość.
Na podkreślenie zasługują równiez odpowiednio dobrane

ryciny i oryginalne fotograf,re zamieszczone w większości
rozdziałów. Niestety brakuje takiej dokumentacji w Toz-
dziale ,,Plemnik" - gamety bardzo ,,fotogenicznej", co
znacznie utrudnia lekturę tej części książki. Niezaleznie od
tego uchybienia na wyróznienie zasługują walory nauko-
we dzieła, które z porł,odzeniem moze być wykorzystane
zarowno przez studentów oraz lekarzy, a także osoby in-
nych specj alności przyrodniczych np. biologii, biotechno-
logii i hodow'i zwlerząt' 
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