
Biochemia stresu oksydacyjnego

Wykład  12
Chemoprewencja – rola genów antyoksydacyjnych



 stosowanie naturalnych lub syntetycznych substancji w 
celu zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia 
procesu kancerogenezy

 w przeciwieństwie do chemioterapii, chemoprewencja
może ingerować we wczesne etapy procesu nowotworzenia –
przede wszystkim hamować inicjację i promocję

Chemoprewencja



 pojęcie chemoprewencja zostało wprowadzone w 1976 roku

 dr Michael B. Sporn postulował, że za pomocą syntetycznych środków 
farmakologicznych i/lub naturalnych składników diety, zwłaszcza tzw.
nieodżywczych składnikow żywności, można obniżać występowanie 
nowotworów

 dr Sporn sugerował, iż chemoprewencja będzie stanowić alternatywę
dla ciągle nieskutecznych terapii zwalczania nowotworów

Chemoprewencja
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 w komórkach niepoddanych ochronnemu wpływowi czynników 
chemoprewencyjnych dochodzi do wielu zmian genetycznych i 
epigenetycznych, które mogą być powstrzymywane przez niektóre związki 
chemiczne

 zapobieganie inicjacji kancerogenezy polega między innymi na 
ingerowaniu w metabolizm czynników rakotwórczych poprzez zahamowanie 
ich aktywacji do aktywnych metabolitów i/lub pobudzanie detoksykacji

Mechanizmy chemoprewencji
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 odbywa się to poprzez modulację działania enzymów, 
szczególnie z rodziny CYP450, odpowiedzialnych w dużej 
mierze za metabolizm ksenobiotyków

 kolejne sposoby to wyłapywanie wolnych rodników i innych 
czynników, które mogą uszkadzać DNA oraz pobudzanie 
komórkowych procesów naprawczych

Mechanizmy chemoprewencji



 chemoprewencja może również działać na etapy promocji i progresji 
nowotoworu

 działanie chemoprewencyjne w czasie promocji i progresji nowotworu 
opiera się między innymi na:

* hamowaniu procesów zapalnych
* obniżaniu poziomu wolnych rodników
* wstrzymywaniu podziałów komórkowych
* promowaniu różnicowania komórek 
* sprzyjaniu apoptozie

 kancerogenezę można spowolnić również zmieniając ekspresję genów i 
modyfikując drogi przekazywania informacji w komórce, np. w celu 
zniesienia nadmiernej wrażliwości komórki na czynniki wzrostu

Mechanizmy chemoprewencji



Procesy przemian ksenobiotyków, które ułatwiają
ich wydalenie z organizmu (detoksykacja) 

zachodzą w dwóch fazach:

faza I – polega głównie na reakcjach utleniania/redukcji/hydroksylacji
i jej katalizatorami są przede wszystkim cytochromy P-450 (enzymy o 
budowie hemoprotein); 
metabolity enzymów I fazy są często wysoce elektrofilowe, dzięki 
uzyskaniu polarności związki pośrednie mogą ulegać reakcjom drugiej 
fazy, które z kolei dają produkty końcowe

faza II – przekształcenie hydroksylowanych w poprzedniej fazie 
związków do różnych metabolitów polarnych, m.in. przez sprzęganie z 
glutationem

Procesy przemian ksenobiotyków w organiźmie
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 cytochrom P-450 tworzą białka enzymatyczne, które katalizują
przemiany metaboliczne fazy I, obejmujące utlenianie wielu związków 
zarówno endogennych, jak i egzogennych 

 spośród związków endogennych metabolizowanych na tej drodze 
należy wymienić: steroidy, kwasy tłuszczowe, witaminy rozpuszczalne w 
tłuszczach oraz prostaglandyny, natomiast ze związków egzogennych –
leki, toksyczne substancje chemiczne i związki kancerogenne

Cytochrom P-450

CYP2C9 , www.wikipedia.org



RH + O2 + 2H+ + 2e– → ROH + H2O

Reakcja katalizowana przez cytochrom 
P450 – reakcja I fazy  



 znanych jest wiele izoenzymów cytochromu P-450 (wykazują one 
duże podobieństwo w sekwencji aminokwasów, różnią się wyraźnie pod 
względem katalizowania procesów metabolicznych)

 z wątroby ludzkiej wyizolowano m.in.: izoenzymy CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 oraz 
CYP3A5 (a z wątroby płodu CYP3A7)

 w tkankach pozawątrobowych w przemianach oksydacyjnych leków i 
innych egzogennych substancji chemicznych uczestniczą CYP1A1 i 
CYP1B1 

Cytochrom P-450



W inicjacji, promocji i progresji nowotworów biorą udział
różne szlaki sygnałowe z udziałem czynników 
transkrypcyjnych takich jak

Nrf2 (ang. nuclear factor E2-related factor 2) 
NF-κB (ang. nuclear factor-κB)
AP-1 (ang. activator protein-1)

Mogą one być idealnymi targetami dla czynników 
chemoprewencyjnych !!!



Czynniki chemoprewencyjne

Shen et al., ARS, 2005



kurkumina, DBM

resweratrol

Diosmetyna, Diosmina

Galanginaa

Kempferol, 
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Czynniki chemoprewencyjne możemy podzielić na:

 czynniki blokujące inicjację nowotworzenia
(ang. cancer blocking agent)

 czynniki hamujące promocję i progresję komórek 
przednowotowrowych do malignant
(ang. cancer-suppressing agent)

 czynniki działające na wszystkich etapach nowotworzenia

Czynniki chemoprewencyjne
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Indukcja enzymów II fazy –
główne działanie chemoprewencyjne

enzymy II fazy

S-transferazy glutationowe (GST)
reduktaza NAD(P)H: chinonowa (NQO1)
UDP-glukuronylotransferaza (UGT)
hydrolaza epoksydowa (EPHX1)
syntetaza γ-glutamylocysteiny (GCS)



S-transferazy glutationowe (GST)

 występują powszechnie w świecie organizmów żywych (ssaków, roślin, 
bakterii i owadów)

 wyróżnia się trzy główne grupy GST: cytosolowe, mitochondrialne i 
mikrosomalne

 katalizują one reakcje sprzęgania między nukleofilowym
zredukowanym glutationem i związkami elektrofilowymi (katalizują
tworzenie wiązań tioeterowych między ksenobiotykami (lub związkami 
endogennymi takimi jak prostaglandyny czy steroidy) a GSH)

 katalityczna aktywność GST odpowiada za detoksykację
reaktywnych produktów, powstałych w czasie stresu oksydacyjnego, 
oraz jest związana z detoksykacją kancerogenów, leków 
przeciwnowotworowych, pestycydów i herbicydów



S-transferazy glutationowe

Townsend et al., Oncogene 2003



Reduktaza NAD(P)H:chinon 1 (NQO1)

 enzym ten występuje u zwierząt, roślin i bakterii

 u ludzi największą jego aktywność wykazano w wątrobie, znacznie mniejszą
w nerkach, płucach i mózgu

Krajka-Kuźniak, Postepy Higieny i Med. Dosw. 2007 



Indukcja enzymów II fazy –
główne działanie chemoprewencyjne

 naturalne składniki warzyw Allium: siarczek allilu, disiarczek
diallilu i trisiarczek diallilowy istotnie zwiększają aktywności GST i 
NQO1  w nowotworach wątroby i okrężnicy u szczura

 Wyizolowany z brokułów oraz syntetyczny izotiocyjanian, 
sulforafan jest jednym z najsilniejszych induktorow GST i 
NQO1; hamuje indukowane chemicznymi kancerogenami rozmaite 
nowotwory u myszy i szczurów

 Indolo-3-karbinol występuje jako glukozynolan w 
warzywach z rodziny Cruciferae, takich jak: kapusta, 
jarmuż, brukselka, brokuły. Podawanie szczurom indolo-3-
karbinolu zwiększa aktywność NQO1 i GST



Indukcja enzymów II fazy –
główne działanie chemoprewencyjne

 Organiczne izotiocyjaniany powszechnie występujące w diecie człowieka są
odpowiedzialne za ostry, piekący smak i zapach przypraw, takich jak musztarda 
i chrzan. Izotiocyjaniany, będące produktami rozpadu glukozynolanów pod 
wpływem myrozynazy są bardzo silnymi induktorami GST i NQO1 u myszy i 
szczurów.

 Preparaty z soi hamują nowotwory indukowane 
przez nitrozoaminy w modelach eksperymentalnych.
Zaobserwowano wzrost aktywności GST i NQO1 w 
wątrobie szczurów karmionych dietą wzbogaconą w 
izoflawony, genisteinę i daidzeinę. Podobny efekt 
zauważono w wątrobie myszy, którym podawano 
genisteinę



główną rolę w indukcji enzymów II fazy 
odgrywa czynnik transkrypcyjny Nrf2 

(ang. nuclear erythroid 2-related factor) 



 zaliczany jest do rodziny białek ‘Cap ‘n’ collar’ (CNC) zawierających w 
swej strukturze motyw zamka leucynowego (bZip), umożliwiający 
wiązanie do jądrowego DNA

 w normalnych, niestresowych warunkach Nrf2 występuje w 
cytoplazmie w formie związanej z białkiem cytoszkieletu Keap1 (ang. 
Kelch-like ECH associating protein 1)

 w następstwie wiązania przez Keap1, Nrf2 jest degradowany poprzez 
układ ubikwityna-proteasom

Czynnik transkrypcyjny Nrf2
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CBPKeap1 Maf

represja 
aktywności
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N
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Florczyk et al., Postepy biochemii, 2010
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normalne, niestresowe warunki
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 w warunkach stresu oksydacyjnego
elektrofile, reaktywne formy tlenu powodują zerwanie 
wiązania pomiędzy Nrf2 i Keap1, czego konsekwencją
jest uwalnianie Nrf2 z cytoplazmatycznej represji 
Keap1 i ochrona przed proteasomalną degradacją

 w efekcie Nrf2 jest akumulowany w jądrze 
komórkowym i aktywuje transkrypcję wielu genów 
cytoprotekcyjnych



Czynnik transkrypcyjny Nrf2
 u podłoża dysocjacji kompleksu Nrf2-Keap1 mogą leżeć zarówno zmiany 
konformacyjne białka Keap1 jak i fosforylacja białka Nrf2

 w przypadku zmian konformacyjnych kluczowe znaczenie odgrywają reszty 
cysteinowe w strukturze Keap1

 w ostatnich latach zidentyfikowano wiele związków naturalnych i 
syntetycznych, będących induktorami aktywności Nrf2 za sprawą zdolności 
modyfikacji grup –SH.  Należy do nich m.in. sulforafan i związek syntetyczny, 
oltipraz
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Florczyk et al. Postępy biochemii, 2010
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Element odpowiedzi antyoksydacyjnej

 Nrf2 aktywuje transkrypcję wielu genów cytoprotekcyjnych

 regulacja ekspresji genów przez Nrf2 zachodzi w następstwie 
rozpoznania elementu odpowiedzi antyoksydacyjnej

ARE, ang. antioxidant response element

 element odpowiedzi antyoksydacyjnej został znaleziony w regionie 5’
wielu genów enzymów detoksykacyjnych fazy II
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 wiązanie Nrf2 do sekwencji ARE indukuje ekspresję wielu genów o 
działaniu cytoprotekcyjnym

 w warunkach stresu oksydacyjnego i chemicznego Nrf2 odgrywa 
główną rolę w indukcji enzymów antyoksydacyjnych i odtruwających, 
tzw. enzymów II fazy takich jak 

S-transferazy glutationowe (GST)
reduktaza NAD(P)H: chinonowa, (NQO1)
UDP-glukuronylotransferaza (UGT)
hydrolaza epoksydowa, 
syntetaza γ-glutamylocysteiny
oksygenaza hemowa-1 (HO-1)

 działanie ochronne powstałych białek obejmuje rozkład reaktywnych 
form tlenu, deaktywację elektrofilnych metabolitów, detoksykację
ksenobiotyków oraz stabilizację potencjału oksydoredukcyjnego
komórki

Geny regulowane przez Nrf2



 Ponadto Nrf2 reguluje ekspresję przenośników komórkowych takich 
jak transporter wymienny cysteinowo-glutaminianowy oraz transporter 
białka Mrp1 (ang. multidrug ressistance-associated protein 1) Ten 
ostatni usuwa szkodliwe metabolity ksenobiotyków. W ten sposób Nrf2 
koordynuje eliminację związków toksycznych oraz wspomaga działanie 
enzymów odtruwających

 Nrf2 aktywuje także transkrypcję genów kodujących pewne 
składniki proteasomu, jak również genów zaangażowanych w fałdowanie 
białek, prawdopodobnie w celu zmniejszenia ilości błędnie sfałdowanych 
lub zagregowanych białek w komórce. Stres oksydacyjny promuje 
bowiem rozmaite modyfikacje białek, włączając utlenianie, które mogą
zaburzać właściwe ich funkcjonowanie

 Oprócz genów antyoksydacyjnych, Nrf2 reguluje ekspresję genów 
wpływających na wzrost i przeżywalność komórek, a także 
zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną

Geny regulowane przez Nrf2
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Florczyk et al. Postępy biochemii, 2010



Shen et al., ARS, 2005

Mechanizm działania związków chemoprewencyjnych



 wzór chemiczny: 4-methyl-5-[2-pyrazinyl]-1,2-dithiole-3-tion

 ditiolotion strukturalnie podobny do ditiolotionow znajdujących się w 
warzywach roślin krzyżowych i jest stosowany w lecznictwie jako środek 
przeciw pasożytom

 chemoprewencyjny wpływ oltiprazu wykazano dla różnych klas 
kancerogenów swoistych dla określonych tkanek: tchawicy, płuc, żołądka, 
jelita cienkiego, okrężnicy, trzustki, wątroby, pęcherza moczowego, 
gruczołu piersiowego i skóry. 

 właściwości ochronne oltiprazu przypisuje się po części jego zdolności 
do indukowania całej gamy enzymow II fazy, a w szczególności, GST i 
NQO1. 

Oltipraz – syntetyczny induktor enzymów II fazy



Iida et al., Canc Res, 2004

Oltipraz indukuje ekspresję Nrf2 i genów docelowych



Iida et al., Canc Res, 2004

Oltipraz działa w sposób zależny od Nrf2



Iida et al., Canc Res, 2004

Oltipraz indukuje ekspresję Nrf2 i genów docelowych

BBN - N-nitrosobutyl(4-
hydroxybutyl)amine, 
specyficzny induktor 
nowotworów pęcherza 

moczowego (urinary bladder)
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Kundu and Surh, Pharm Res, 2010

Nrf2 – target chemoprewencji



Myszy Nrf2-/- są bardziej podatne na
rozwój nowotworów niż myszy typu dzikiego 

Nrf2-/-

Nrf2+/+

DMBA - 7,12-dimethylbenz(a)anthracene  
TPA - 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate
- model nowotworu skóry

Xu et al., Cancer Res, 2006



Indukcja Nrf2 (sulforafan) zmniejsza występowanie 
indukowanego DMBA/TPA nowotworu skóry 

Xu et al., Cancer Res, 2006



Enzym regulowany przez Nrf2 – oksygenaza hemowa-1

Oksygenaza hemowa-1 – HO-1 – enzym katalizujący rozkład hemu 
prowadząc do powstania  żelaza, tlenku węgla, biliwerdyny

HO-1

2+

2+



HO-1 – enzym o działaniu cytoprotekcyjnym
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Boesch-Saadatmandi, Loboda et al., J Nutr Biochem, 2010 

Kwercetyna aktywuje Nrf2 oraz zwiększa 
ekspresję oksygenazy hemowej-1

Kwercetyna występuje w skórce 
czerwonej cebuli, jabłek, jagód i 
winogron 



Hamowanie czynnika NF-κB kolejnym mechanizmem 
działania czynników chemoprewencyjnych
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Regulacja NF-κB przez czynniki chemoprewencyjne

Shen et al., ARS 2005



Czynniki chemoprewencyjne mogą hamować aktywność
czynnika NF-κB poprzez

 blokowanie aktywności kinazy IKKs
 blokowanie fosforylacji czynnika IκB
 bezposrednią fosforylację podjednostki p65

Wpływ czynników chemoprewencyjnych na NF-κB



Translokacja p65 do jądra jest 
hamowana przez kwercetynę

Boesch-Saadatmandi, Loboda et al., J Nutr Biochem, 2010 



Regulacja AP-1 przez czynniki chemoprewencyjne

Shen et al., ARS 2005



Sulforafan hamuje aktywność czynników NF-κB i AP-1

Heiss et al., J Biol Chem, 2001



Boesch-Saadatmandi, Loboda et al., J Nutr Biochem, 2010 

Kwercetyna hamuje procesy zapalne



H2S może działać przez czynnik Nrf2

Calvert et al. Circ Res 2009

PC - pharmacological preconditioning



CO indukuje Nrf2 

Komórki śródbłonka 
HUVEC -human umbilical
vein endothelial cells

Kim et al. Circ Res 2007 

RuCO - CO donor
Hb- wyłapuje CO
RuCl2 – nieaktywna 
forma 

CF – frakcja cytozolowa
NF – frakcja jądrowa



Podsumowanie
 czynniki chemoprewencyjne mogą indukować czynnik transkrypcyjny Nrf2 i 
zwiększać ekspresję genów antyoksydacyjnych i detoksyfikacyjnych, prowadząc 
do usuwania szkodliwych substancji i zapobiegając inicjacji nowotworzenia

 innym mechanizmem może być hamowanie czynnika NFκB i inicjowanie apoptozy
komórek

 czynniki chemoprewencyjne mogą również hamować aktywację kaskady MAPK 
prowadzącą do aktywacji AP-1

 hamowanie syntezy i działania białek anty-
apoptotycznych, czynników wzrostu i kinaz białkowych
biorących udział w regulacji cyklu komórkowego

 zwiększanie aktywności białek pro-apoptotycznych, 
enzymów odpowiedzialnych za unieszkodliwianie 
wolnych rodników oraz stymulują inne mechanizmy 
chroniące DNA

Mechanizmy działania czynników chemoprewencyjnych
----------------- bardzo różnorodne i złożone



Chemoprewencja raka jelita grubego

• dieta

• suplementy 
wapnia

• Aspiryna

nieskuteczne

20-30% mniej zmian

~30% mniej zmian

• Selektywne 
inhibitory 
Cox-2

57-74% mniej zmian






