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1. WSTĘP

Miedź (Cu) jest pierwiastkiem należącym do pierwszej pobocznej grupy układu 
okresowego i trzecim, po cynku i żelazie, najbardziej rozpowszechnionym mikro-
elementem w organizmie człowieka. Nazwa tego metalu pochodzi  od wyspy Cypr 
(łac. cuprum), gdzie w starożytności wydobywano miedź. Już 2000 lat temu ludzie 
znali jej wpływ na żywe organizmy, a szczególnie jej toksyczne działanie i wykorzy-
stywali związki miedzi jako składniki leków lub trucizn (Prohaska 1997). Starożytni 
Egipcjanie, Grecy i Rzymianie doceniali również doskonałe właściwości bakterio-
bójcze tego metalu. Badania prowadzone w latach dwudziestych i trzydziestych 
ubiegłego stulecia potwierdziły pozytywny wpływ miedzi na organizm człowieka 
i zwierząt. Stwierdzono też, że jest ona niezbędnym składnikiem pożywienia. Uczeni 
doszli do takiego wniosku na podstawie badań przeprowadzonych na myszach 
i szczurach laboratoryjnych, a także w wyniku obserwacji zwierząt hodowlanych, 
takich jak bydło i owce (Dipaolo i in. 1974, Danks 1988). Odkryto też, że miedź jest 
niezbędnym składnikiem pokarmowym człowieka, biorącym udział w metabolizmie 
żelaza oraz w procesach krwiotwórczych. Przez kolejne lata rosła wiedza na temat 
tego pierwiastka i jego funkcji w organizmie. Bardzo istotnym momentem w rozwoju 
tych badań było odkrycie i opisanie mutacji mottled u myszy laboratoryjnych w 1953 
roku (Silvers 1979). Myszy takie charakteryzują się wrodzonym niedoborem mie-
dzi i wykazują szereg objawów patologicznych, prowadzących w końcu do śmierci 
zmutowanych zwierząt. W 1962 roku po raz pierwszy opisano jednostkę chorobową 
u człowieka o bardzo podobnym podłożu. Schorzenie to można określić jako ze-
spół dziedzicznego niedoboru miedzi. Od nazwiska odkrywcy nazwano go chorobą 
Menkesa (Menkes i in. 1962). W latach pięćdziesiątych opisano również u człowieka 
inny dziedziczny syndrom metaboliczny, polegający na odkładaniu się nadmiaru jo-
nów miedzi w mózgu i wątrobie (Bull i in. 1993). Od nazwiska neurologa Samuela 
A.K. Wilsona, który w 1912 roku opisał 4 takie przypadki, nazwano go chorobą 
Wilsona. Jednak poznanie bezpośredniej przyczyny obydwu wspomnianych scho-
rzeń na poziomie molekularnym nastąpiło dopiero w 1993 roku i od tego czasu datu-
je się bardzo dynamiczny rozwój badań dotyczących metabolizmu miedzi. Obecnie 
wiadomo, że miedź jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich 
organizmów eukariotycznych, ponieważ bierze udział w takich procesach biologicz-
nych, jak: oddychanie komórkowe, metabolizm żelaza, usuwanie wolnych rodników, 
tworzenie tkanki łącznej oraz jest istotna w odpowiedniej pracy układu nerwowego 
(Lenartowicz 1998, Horn i Tumer 1999, Harris 2000, Lutsenko i in. 2007). 
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Udział miedzi w wielu podstawowych procesach metabolicznych jest związany 
z jej szczególnymi właściwościami chemicznymi, a więc występowaniem zarówno 
w stanie utlenionym Cu2+, jak i zredukowanym Cu+ (Veldhuis i in. 2009, Van den 
Berghe i Klomp 2010). Miedź w organizmie występuje przede wszystkim w kom-
pleksach z białkami bądź aminokwasami, które wiążą jej zredukowaną formę oraz 
uczestniczą głównie w transporcie i utrzymywaniu homeostazy tego pierwiastka. 
W wielu enzymach biorących udział w podstawowych procesach metabolicznych, 
na przykład: oksydaza cytochromu c, dysmutaza ponadtlenkowa, oksydaza lizylo-
wa, β-monooksygenaza dopaminy czy ceruloplazmina miedź występuje w obydwu 
formach i pełni rolę kofaktora. Nie tylko brak, ale i obniżenie aktywności niektórych 
spośród wymienionych enzymów, spowodowane zaburzeniami metabolizmu miedzi, 
prowadzi do stanów chorobowych. Przykładem może być obniżenie o 50% aktywno-
ści oksydazy cytochromowej, które jest przyczyną zaburzeń neurologicznych, kardio-
logicznych, jak również schorzeń układu mięśniowego (Buchman i in. 1994, Milne 
1994). Miedź uczestniczy również w biosyntezie kwasów tłuszczowych i węglowo-
danów, co sugeruje wysoką wrażliwość biosyntezy lipidów na zmiany w stężeniu 
jonów miedzi i udział tego pierwiastka w metabolizmie tłuszczów. Mogą wskazywać 
na to także wyniki badań, w których suplementacja miedzi prowadziła do zmniej-
szenia poziomu triglicerydów oraz cholesterolu (LDL) w osoczu. Stwierdzono, że 
nadmiar miedzi w wątrobie prowadzi do obniżenia ekspresji genu kodującego biał-
ko, reduktazę 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (reduktazę HMG-CoA). 
Białko to jest enzymem regulującym ilość syntetyzowanego w wątrobie cholesterolu 
(Huster i in. 2007, Huster i Lutsenko 2007). Ponadto stwierdzono, że poziom miedzi 
w organizmie wpływa na ekspresję białek prionowych oraz białka prekursorowego 
amyloidu (amyloid precursor protein – APP) (Armendariz i in. 2004, Grimm i in. 
2005, Varela-Nallar i in. 2006). 

Wspomniane właściwości oksydoredukcyjne miedzi mają niestety także nega-
tywny aspekt, ponieważ jony tego metalu mogą uczestniczyć w reakcjach oksydo-
redukcyjnych, które są źródłem rodników hydroksylowych. Tak powstałe rodniki 
powodują uszkodzenia lipidów, białek i DNA. Większość rodników hydroksylowych 
in vivo pochodzi z reakcji Fentona, czyli rozpadu nadtlenku wodoru w reakcji z me-
talami (Van der Berghe i Klomp 2010): Cu+ + H2O2→Cu2+ + •OH + OH–. 

Jest to bardzo aktualny problem, ponieważ proces ten może nasilać się w orga-
nizmie w obecności jonów kadmu. Wzrastające zanieczyszczenie kadmem powodu-
je, że pierwiastek ten zastępując miedź w wielu cytoplazmatycznych i błonowych 
białkach, zwiększa poziom wolnych bądź schelatowanych jonów tego metalu, tym 
samym uczestnicząc w stresie oksydacyjnym inicjowanym reakcją Fentona (Valko 
i in. 2006, Lenartowicz i Krzeptowski 2010). Dotychczas nie jest znana funkcja bia-
łek wiążących utlenioną formę miedzi (Bertini i Rosato 2008, Scheiber i in. 2009). 
Przypuszcza się jednak, że miedź w formie utlenionej akumulowana w nadmiarze 
w komórkach może przyłączać się do białek, będących czynnikami transkrypcyjny-
mi i zawierających charakterystyczną domenę o budowie palców cynkowych, a tym 
samym prowadzić do zaburzeń w ekspresji genów (Hutchens i Allen 1992, Hutchens 
i in. 1992, Huster i Lutsenko 2007). Metal ten bierze również pośredni udział w re-
gulacji ekspresji genów poprzez oddziaływanie z białkami będącymi regulatorami 
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transkrypcji, takimi jak MTF1 (metal-responsive transcription factor 1) czy NF- kap-
pa B (necrosis factor-kappa B) (Vanacore i in. 2000, Balamurugan i Schaffner 2006, 
Huster i Lutsenko 2007). 

1.1. Wchłanianie i transport miedzi w organizmie

Mikroelementy są pierwiastkami chemicznymi występującymi w minimalnych 
ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Ilości te są śladowe w stosun-
ku do makroelementów – podstawowych pierwiastków budujących istoty żywe. 
Pomimo ich tak niskiej zawartości są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmów, a ich rola w ustrojowej przemianie materii jest większa niż witamin. 
Do mikroelementów zalicza się: żelazo, miedź, mangan, cynk, molibden, bor, kobalt, 
jod i fl uor. 

Miedź jest mikroelementem występującym powszechnie w pożywieniu, a dzien-
na zalecana dawka (ang. recommended daily allowance – RDA) tego pierwiastka dla 
człowieka wynosi 0,9–1,35 mg (Trumbo i in. 2001, Sadhra i in. 2007). Około 15% 
całej miedzi z pokarmu jest przyswajane, natomiast zdecydowana większość tego 
pierwiastka zostaje wydalona z organizmu (Wijmenga i Klomp 2004). Miedź w nad-
miernej ilości jest szkodliwa dla organizmu, głównie poprzez generowanie wolnych 
rodników, dlatego istnieją mechanizmy regulujące absorpcję, transport i usuwanie 
tego pierwiastka w celu zachowania odpowiedniej homeostazy.

Miedź jest absorbowana z pokarmu w jelicie cienkim zwierząt, a szczególnie 
w jego pierwszym odcinku, w dwunastnicy, skąd trafi a do krwiobiegu. Nie jest jed-
nak do końca wyjaśnione, które białka uczestniczą w transporcie jonów miedzi z tre-
ści pokarmowej do komórek jelita. Przypuszcza się, że transport ten zachodzi przy 
udziale białka CTR1. Ekspresję tego białka znaleziono w błonie apikalnej komórek 
jelita (Kuo i in. 2006). Jednak uważa się, że nie jest to jedyne białko, które uczestni-
czy w procesie wchłaniania miedzi, gdyż u myszy z wyłączonym genem Ctr1 docho-
dziło do jej akumulacji w komórkach jelita. Myszy takie charakteryzowały się ogól-
nym niedoborem miedzi (Nose i in. 2006). Następnym białkiem, które bierze udział 
w procesie wchłaniania jonów miedzi w jelicie, jest DMT1; równocześnie uczestni-
czy ono we wchłanianiu i transporcie żelaza (Lutsenko i in. 2007, Van der Berghe 
i Klomp 2010). Transport miedzi z komórek enterocytów do krwiobiegu zachodzi 
natomiast przy udziale białka ATP7A (Ravia i in. 2005). W osoczu jony miedzi łączą 
się z białkami, peptydami i aminokwasami, między innymi albuminami, glutationem 
i histydyną (Di Donato i Sarkar 1997, Lutsenko i in. 2007). W tej postaci miedź wraz 
z krwią rozprowadzana jest po całym organizmie. 

Głównym organem odpowiedzialnym za metabolizm miedzi jest wątroba, to 
właśnie ona gromadzi najwięcej tego pierwiastka (Wijmenga i Klomp 2004). Tutaj 
następuje synteza ceruloplazminy oraz produkcja żółci, w której miedź jest obok żelaza 
najliczniej reprezentowanym metalem (Dijkstra i in. 1996). Miedź z wątroby wydzie-
lana jest do krwi w kompleksie z ceruloplazminą, który stanowi 65–70% miedzi 

1 Ĺ‚amanie.indd   131 Ĺ amanie indd 13 2012-01-20   15:03:142012-01-20 15:03:14



14

w osoczu i pełni rolę głównego czynnika utrzymującego homeostazę tego pierwiast-
ka w organizmie. Inni autorzy twierdzą, że nawet powyżej 80% miedzi jest związane 
z tym białkiem. Rozbieżności te mogą wynikać z faktu, że aktywność ceruloplazminy 
jest zależna od płci i jest większa u kobiet niż u mężczyzn (Milne 1994). W wątro-
bie zachodzi również produkcja metalotioneiny – drobnocząsteczkowego, bogatego 
w cysteinę białka (Kelly i Palmiter 1996), odwracalnie wiążącego miedź, a szczególnie 
jej nadmiar występujący w danej chwili w organizmie. Wątroba odgrywa więc istotną 
rolę w magazynowaniu tego pierwiastka, szczególnie w okresie prenatalnym. W wą-
trobie miedź łączy się również w kompleks z glutationem i w takiej postaci jest ona 
transportowana i wbudowywana do syntetyzowanych tam metaloprotein i enzymów 
(Dijkstra i in. 1996, Di Donato i Sarkar 1997). Do innych organów miedź transporto-
wana jest z krwią. Najważniejszymi białkami osocza wiążącymi jony miedzi są albu-
miny, z którymi łączy się 12–18% tego pierwiastka. Pewną rolę odgrywają też inne 
białka, np. transkuperyna, która jest zaliczana do makroglobulin (Di Donato i Sarkar 
1997, Healy i Tipton 2007, Liu i in. 2007). Do nerek miedź dociera wraz z krwią. 
W procesie fi ltracji kłębuszkowej pierwiastek ten trafi a do przesączu pierwotnego, 
jednak w kanalikach proksymalnych ponownie ulega reabsorpcji i trafi a do krwiobie-
gu. Tylko 2% miedzi usuwane jest wraz z moczem. To wątroba bierze udział w usu-
waniu nadmiaru jonów miedzi z organizmu. Miedź przechodzi do syntetyzowanej 
w wątrobie żółci i jest wydzielana razem z nią do przewodu pokarmowego. Jest to 
główna droga usuwania miedzi z organizmu. W ten sposób usuwane jest 98% tego 
pierwiastka (Di Donato i Sarkar 1997, Wijmenga i Klomp 2004). 

Wspomniane kompleksy miedzi z białkami i aminokwasami uczestniczą nie tylko 
w transporcie miedzi w organizmie. Chelatowanie i sekwestracja jonów metali w nie-
aktywne kompleksy jest popularnym mechanizmem unieczynniania toksycznych 
jonów. Wiele z tych mechanizmów jest niespecyfi cznych i działa na jony różnych 
metali, poprzez zahamowanie importu tych jonów do komórki bądź też ich unie-
czynnienie w macierzy zewnątrzkomórkowej, tak by nie mogły podlegać absorpcji 
(Dameron i Harrison 1998). 

1.2. Pobieranie i transport miedzi w obrębie komórki

Jak wspomniano wcześniej, miedź jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowe-
go rozwoju wszystkich żywych organizmów, jednak jej nadmiar jest toksyczny, dlatego 
też organizmy jedno- i wielokomórkowe wykształciły precyzyjne i podlegające kontroli 
genetycznej mechanizmy, pozwalające na zachowanie homeostazy tego pierwiastka. 
Obecnie wiadomo już, że pobieranie miedzi przez komórkę, jej transport w obrębie 
komórki, jak również usuwanie jej nadmiaru podlega ścisłej kontroli genetycznej i za-
chodzi przy udziale specjalnych białek. Jednak problem ten pozostawał niewyjaśniony 
aż do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy to przeprowadzono 
bardzo interesujące pomiary, które polegały na badaniu stężenia wolnych jonów mie-
dzi (czyli jonów niezwiązanych z żadnymi ligandami) i porównaniu ich z całkowitym 
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stężeniem tego metalu w komórkach drożdży. Wyniki tych badań pokazały, że stężenie 
wolnych jonów wynosi 10–18 M, co lokuje mniej niż jeden atom miedzi w pojedyn-
czej komórce. Wskazywało to jednoznacznie, że pierwiastek ten pozostaje w komórce 
cały czas związany z jakimiś związkami (O’Halloran i Cizewski-Culotta 2000). Fakt 
ten był podstawą do poszukiwania i identyfi kacji białek wiążących kationy miedzio-
we w trakcie ich pobierania i transportu w obrębie komórki. Białka takie odkryto za-
równo u organizmów prokariotycznych, jak i eukariotycznych. Pierwsze badania tego 
mechanizmu przeprowadzane były na bakterii Enterococcus hirae, a w odniesieniu 
do organizmów eukariotycznych na drożdżach Sacharomyces cerevisae (Duda i in. 
1996, Francis i Thomas 1997, O’Halloran i Cizewski-Culotta 2000, Lenartowicz 2002, 
Magnani i Solioz 2005). Obecnie wiadomo, że białka biorące udział w metabolizmie 
miedzi w komórkach organizmów eukariotycznych można podzielić na trzy grupy. 
Pierwsza to białka błonowe, uczestniczące w pobieraniu jonów miedzi przez komórkę, 
czyli w transporcie jonów poprzez błonę do wnętrza komórki. Druga grupa obejmuje 
białka chaperonowe, wiążące i transportujące jony miedzi w obrębie cytoplazmy. Do 
grupy trzeciej należą białka o budowie ATPaz, które regulują stężenie jonów miedzi 
w komórce, jak również uczestniczą we wbudowywaniu atomów tego pierwiastka do 
cząsteczek miedziozależnych enzymów. Transport miedzi w komórce ssaków przedsta-
wiono schematycznie na rycinie 1.

Badania przeprowadzone na drożdżach wykazały, że aby miedź mogła być po-
brana przez komórki, musi zostać zredukowana (Cu+2 do Cu+) przez reduktazy Fre 
1p i Fre 2p, zlokalizowane na powierzchni komórki, które kodowane są przez geny 
FRE1 – FRE7. Transkrypcja pięciu spośród wspomnianych wyżej genów (FRE2 – 
FRE6) regulowana jest przez zależny od żelaza czynnik Aft1, natomiast dwóch po-
zostałych (FRE1 i FRE7) przez zależny od miedzi czynnik Mac1 (Martinas i in. 
1998, Pena i in.1999). Również u ssaków miedź pobierana jest przez komórki tylko 
w formie zredukowanej Cu+. Utlenioną formę miedzi (Cu+2) znaleziono u nich w tra-
wionej treści pokarmowej w świetle jelita cienkiego i w osoczu krwi, co wskazuje 
jednoznacznie, że zmiana stopnia utlenienia jest warunkiem koniecznym do procesu 
transportu jonów miedzi poprzez błony komórkowe (Lee i in. 2002, Lutsenko i in. 
2007). 

Zredukowana miedź jest pobierana przez komórkę przy udziale białek należących 
do rodziny CTR. Po raz pierwszy opisano je u drożdży Sacharomyces cerevisae i były 
to białka Ctr1 i Ctr3, kodowane odpowiednio przez geny CTR1 i CTR3 (Pena i in. 1998, 
Pena i in. 2000, Gupta i Lutsenko 2009). Obydwa z omawianych białek wykazują wy-
sokie powinowactwo do jonów miedzi i tworzą oligomery wbudowane w błonę komór-
kową. Ctr1 składa się z 401 aminokwasów. W budowie tego białka można wyróżnić 
trzy domeny transbłonowe, z powtarzającym się motywem sekwencji aminokwasów 
Met-X-Met (X – dowolny aminokwas), charakterystycznym dla sekwencji wiążących 
jony metali. Przypuszcza się, że u drożdży białko to bierze udział nie tylko w proce-
sie pobierania kationów miedziowych, lecz również chroni komórkę przed toksycz-
nym działaniem nadmiaru jonów miedzi. Gdy stężenie jonów miedzi osiąga toksyczny 
poziom, następuje rozpad białka Ctr1 w błonie komórkowej, co zapobiega dalszemu 
wzrostowi stężenia kationów miedziowych wewnątrz komórki.
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Białko Ctr3 składa się z 241 aminokwasów i w swojej budowie posiada trzy trans-
błonowe domeny bogate w cysteinę i odpowiadające za przyłączanie kationów mie-
dziowych. U drożdży białka Ctr1 i Ctr3 uczestniczą w pobieraniu kationów miedzio-
wych przez komórkę jako dwa niezależne układy (Pena i in. 1998, 2000). Podobne 
białka biorące udział w pobieraniu miedzi przez komórkę znaleziono również u ssa-
ków. U człowieka zidentyfi kowano dwa takie białka CTR1 i CTR2, kodowane przez 
leżące w 9 autosomie geny hCTR1 i hCTR2 (Zhou i Gitshier 1997, Van den Berghe 
i Klomp 2010). Ekspresję genu hCTR1 wykryto we wszystkich tkankach u człowie-
ka, ze szczególnym nasileniem w wątrobie, trzustce, sercu i nerkach (Lee i in. 2001). 
Również u myszy odkryto i opisano gen mCtr1 zlokalizowany w 4 autosomie kodują-
cy białko mCTR1 (Kuo i in. 2001). Ekspresję genu mCtr1 wykryto już u 7-dniowych 
zarodków mysich, ze szczególnym natężeniem ekspresji tego genu w wątrobie i ner-
ce (Lee i in. 2001). Stwierdzono również, że ekspresja tego genu jest niezbędna już 
w czasie rozwoju zarodkowego, brak ekspresji jest letalny. U myszy z wyłączonym 
genem mCtr1 rozwój zarodkowy przebiega tylko do około 9. dnia życia płodowego 
(Kuo i in. 2001, Huster i Lutsenko 2007, Van den Berghe i Klomp 2010). Białko CTR1 
bierze udział w pobieraniu przez komórki kationów miedziowych, a szczególnie istotną 
funkcję pełni w pierwszym etapie wchłaniania miedzi w przewodzie pokarmowym, 
który stanowi przejście miedzi z pokarmu do komórek nabłonkowych jelita, czyli do 
enterocytów (Van den Berghe i Klomp 2010). Podobnie jak u drożdży tak u ssaków 
białko to ma budowę oligomeru wbudowanego w błonę komórkową (Petris i in. 2003, 
Gupta i Lutsenko 2009, Van den Berghe i Klomp 2010). Transport miedzi przez kanał 
w obrębie Ctr1/CTR1 nie wymaga nakładów energii ze strony ATP, a opiera się na 
zmianach konformacyjnych w białku. Za wiązanie kationów miedziowych odpowie-
dzialna jest N-końcowa część cząsteczki zlokalizowana na zewnętrznej powierzchni 
błony komórkowej. Zawiera ona dwie charakterystyczne sekwencje bogate w metio-
ninę oraz dwie sekwencje bogate w histydynę, co umożliwia przyłączanie i transport 
kationów miedziowych przez komórkę (Puig i Thiele 2002, Gupta i Lutsenko 2009, 
Van den Berghe i Klomp 2010). Istotną rolę w funkcjonowaniu tego procesu odgry-
wa również konserwatywny motyw MX-X-XM, zlokalizowany w drugiej domenie 
transbłonowej. Obecność tych sekwencji pozwala białku CTR1 na stabilne związanie 
dwóch jonów Cu+ za pomocą trzech koordynacyjnych mostków Cu-S (Nose i in. 
2006, De Feo i in. 2009). 

CTR2 to drugie białko z rodziny CTR, jednak jego funkcja jest poznana w mniej-
szym stopniu niż białka CTR1. Białko CTR2 jest również oligomerem o budowie po-
dobnej do białka CTR1, jednak zarówno zewnątrzkomórkowa domena N-końcowa, 
jak i cytoplazmatyczna domena C-końcowa są w tym białku znacznie krótsze (Van 
den Berghe i Klomp 2010). Obecne badania wykazały, że tylko 5% białka CTR2 zloka-
lizowane jest w błonie plazmatycznej, pozostałe zaś 95% miało lokalizację wewnątrz-
komórkową (Bertinato i in. 2008, Gupta i Lutsenko 2009). W komórce białko CTR2 
zlokalizowano w endosomach i lizosomach (Van den Berghe i in. 2007, Van den Berghe 
i Klomp 2010). Przypuszcza się, że białko to może brać udział w uwalnianiu jonów 
miedzi, pozostałych po rozpadzie miedziozależnych białek, z lizosomów do cytopla-
zmy, gdzie kationy miedziowe mogą być ponownie wykorzystane w procesach meta-
bolicznych (Gupta i Lutsenko 2009). Wiadomo, że u człowieka gen hCTR2 przejawiał 
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najwyższą ekspresję w komórkach łożyska. Prawdopodobnie białko CTR2 bierze rów-
nież udział w transporcie kationów miedziowych pomiędzy organizmem matki a pło-
dem (Pena i in. 1998).

Obecnie przypuszcza się, że białka z rodziny CTR nie są jedynymi transportera-
mi, biorącymi udział w pobieraniu jonów miedzi przez komórkę. Badania wykazały, 
że w komórkach jelita ekspresji ulega transporter dwuwartościowych jonów metali 
DMT1 (ang. divalent metal transporter 1), który jest głównie transporterem żelaza, 
ale wykazuje mniejsze powinowactwo także do innych metali, w tym miedzi (Tandy 
i in. 2000). Być może jest to główny transporter miedzi w komórkach jelita, gdyż 
jego ekspresja jest zależna od ilości tego pierwiastka w pożywieniu. Nie obserwo-
wano podobnej zależności w ekspresji hCTR1 w hodowanych in vitro komórkach 
jelita. Jest też bardzo prawdopodobne, że ekspresja białek transportujących miedź 
do wnętrza komórki jest zależna od rodzaju tkanki. W transporcie miedzi przez bło-
nę komórkową mogą być zaangażowane inne białka, jak na przykład białko pre-
kursorowe amyloidu APP (ang. amyloid precursor protein), błonowe białko, które 
odgrywa główną rolę w rozwoju choroby Alzheimera. Białko to posiada zewnątrz-
komórkową domenę, która redukuje jony Cu2+. Niewiele jeszcze wiadomo na temat 
roli tego białka w utrzymywaniu homeostazy miedzi, być może jego główną funkcją 
jest zewnątrzkomórkowa redukcja Cu2+. Przypuszcza się również, że miedź może 
regulować proces endocytozy APP (Hung i in. 2007, Lutsenko i in. 2010). Proces ten 
może być bezpośrednio związany z uczestniczeniem APP w procesach neurodegene-
racyjnych (Bertini i Rosato 2008). 

Miedź po przejściu przez błonę komórkową trafi a do cytoplazmy, jednak nie wy-
stępuje tu w postaci wolnych jonów (lub obecna jest w tej postaci w bardzo małych 
ilościach). W cytoplazmie pierwiastek ten jest natychmiast wychwytywany przez 
obecne tu białka opiekuńcze (chaperony). W zależności od białka docelowego, do 
którego miedź ma być dostarczona, w procesie tym uczestniczą różne przenośniki 
(Prohaska i Gybina 2004).

Jednym z nich jest białko ATOX1 (ang. antioxidant protein 1). Jego cząsteczka 
zbudowana jest z 68 aminokwasów, białko to jest odpowiedzialne za przyłączanie 
miedzi i jej transport do szlaku sekrecyjnego aparatu Golgiego. Szczególnie silna 
ekspresja genu ATOX1 występuje w wątrobie, mózgu i nerkach (Prohaska i Gybina 
2004). Białko ATOX1 funkcjonuje jako komponent ścieżki chroniącej komórkę 
przed negatywnym wpływem stresu oksydacyjnego, gdyż struktura czwartorzędowa 
tego białka umożliwia ochronę atomu metalu przed utleniaczami lub związaniem przez 
„konkurencyjne” związki, takie jak glutation (Kelner i in. 2000). Jedna cząsteczka 
białka przyłącza poprzez wiązanie koordynacyjne jeden jon miedzi do dwóch reszt 
cysteinowych zawartych w sekwencji M-X-C-X-X-C (Huffman i O’Halloran 2001). 

Następnym poznanym metalochaperonem jest CCS (ang. copper chaperone for 
SOD1), białko zbudowane z 274 aminokwasów o masie 70 kDa, odpowiadające 
za włączanie miedzi do dysmutazy ponadtlenkowej (SOD1). Bierze ono też udział 
w formowaniu mostków dwusiarczkowych w cząsteczce SOD1 (Lutsenko i in. 2010). 
Białko to jest homodimerem, zbudowanym z dwóch podjednostek o trzech funk-
cjonalnych domenach. Posiada największą i najbardziej złożoną cząsteczkę spośród 
poznanych dotychczas metalochaperonów, składa się bowiem z trzech domen (Pena 
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i in. 1999, O’Halloran i Cizewski-Culotta 2000, Prohaska i Gybina 2004). Domena 
I zawiera sekwencję MTC-X-X-C wiążącą miedź. Sekwencja C-X-X-C w domenie 
pierwszej, która odpowiada za wiązanie miedzi, została także znaleziona w ATPazach 
typu P, transportujących miedź, i innych metalochaperonach z grupy ATOX. Domena 
II jest wysoce homologiczna do SOD1 i odpowiada za powstanie heterodimeru CCS-
-SOD1, co ułatwia przekazanie miedzi na SOD1. W czasie „przekazywania” jonów 
miedzi do cząsteczki apoenzymu dochodzi do formowania heterodimeru pomiędzy 
białkami CCS a dysmutazą ponadtlenkową. Najmniejsza, trzecia, C-końcowa dome-
na białka CCS, dzięki sekwencji aminokwasów C-X-C, przyłącza kationy miedzio-
we i wspólnie z domeną N-końcową uczestniczy we włączaniu jonów miedziowych 
do miejsca aktywnego dysmutazy ponadtlenkowej (Pena i in. 1998, Eisses i in. 2000, 
Lenartowicz i Krzeptowski 2010, Lutsenko i in. 2010). U myszy wyłączenie genu CCS 
nie prowadziło do wykształcenia fenotypu patologicznego, jednak nadekspresja tego 
genu była dla myszy letalna (Son i in. 2007, Lutsenko i in. 2010). 

COX17 to kolejne małe białko (u człowieka składa się z 62 aminokwasów), 
niezbędne do funkcjonowania oksydazy cytochromu c (CCO), gdyż bierze udział 
w transporcie jonów miedzi do mitochondrium. Jest ono zlokalizowane w cytopla-
zmie i przestrzeni międzybłonowej mitochondrium. Jedna cząsteczka tego białka 
może transportować dwa jony miedzi, gdyż zawiera 6 reszt cysteinowych, zgrupo-
wanych w motywach C-C-X-C. Jest to białko niezbędne do prawidłowego metabo-
lizmu komórki. U myszy wyłączenie genu Cox17 jest letalne i prowadzi do zamie-
rania homozygot na wczesnym etapie życia zarodkowego, pomiędzy 8. a 10. dniem 
(E8.5–E10) (Takahashi i in. 2002, Lutsenko i in. 2010). U ssaków za transport mie-
dzi do CCO odpowiadają jeszcze inne chaperony, takie jak: Sco1, Sco2 i COX11. 
Białka te zlokalizowano w wewnętrznej błonie mitochondrialnej i prawdopodobnie 
pośredniczą one w przekazywaniu jonów miedzi do cząsteczki enzymu. Przypuszcza 
się, że białko COX11 pośredniczy w przekazywaniu jonów miedzi pomiędzy biał-
kiem COX17 a cząsteczką CCO (Klomp i in. 1997, O’Halloran i Cizewski-Culotta 
2000, Horn i Barrientos 2008, Lutsenko i in. 2010). Natomiast białka Sco1 i Sco2 nie 
uczestniczą bezpośrednio w transporcie jonów miedzi, lecz pełnią funkcję oksydore-
duktaz (Leary i in. 2009, Lutsenko i in. 2010). 

Do grupy białek związanych z transportem miedzi zaliczane jest też białko 
COMMD1 (ang. copper metabolism mURR1 domain 1), zwane dawniej MURR1. 
Białko to współpracuje z ATPazą transportujacą jony miedzi (ATP7B) i uczestniczy 
w procesie sekrecji miedzi do żółci. Nie jest dokładnie znana funkcja tego białka. 
Sugeruje się jednak, że uczestniczy ono w kontrolowaniu proteolizy białka ATP7B 
(Van de Sluis i in. 2009, Van der Berghe i Klomp 2010). 

Jednak istotną rolę w procesie transportu miedzi, włączania tego pierwiastka do 
szlaku metabolicznego białek enzymatycznych i utrzymywania stałego stężenia jo-
nów miedzi w komórce spełniają dwie ATPazy typu P (ATP7A i ATP7B), ściśle zwią-
zane z metabolizmem tego pierwiastka. W związku z tym, że temat obecnej pracy 
dotyczy ekspresji zarówno genu, jak i białka ATP7A, rozdział poświęcony budowie 
i funkcji ATPaz typu P będzie dotyczył głównie białka i genu ATP7A/Atp7a.
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1.3. Geny ATP7A/Atp7a kodujące białka ATP7A u człowieka i u myszy

Jako pierwszą poznano strukturę genu ATP7A u człowieka, było to w 1993 roku. 
Gen ATP7A zlokalizowany jest na długim ramieniu chromosomu X w pozycji Xq13. 
Jest to stosunkowo duży gen obejmujacy 150 kpz. Sekwencje kodujące obejmują 23 
eksony, których wielkość waha się od 77 do 726 pz. Ekson pierwszy nie ulega transla-
cji, kodon startowy ATG znajduje się w eksonie drugim, a kodon stop TAA w eksonie 
23 (Horn i Tumer 1999, Harris 2000, Lutsenko i in. 2007). Co ciekawsze, odkrycia 
tego dokonano niezależnie w trzech różnych laboratoriach na świecie w tym samym 
czasie (Chelly i in. 1993, Mercer i in. 1993, Vulpe i in. 1993), a wyniki tego odkrycia 
opublikowano jednocześnie w tym samym numerze czasopisma „Nature Genetics”. 
Gen ATP7A koduje białko ATP7A, które jest ATPazą, transportującą kationy mie-
dziowe. Zaledwie rok później, bo w 1994 roku, odkryto i opisano gen Atp7a u myszy, 
który podobnie jak ludzki gen ATP7A zlokalizowany jest również w chromosomie X 
w locus mottled (Levinson i in. 1994, Cecchi i Avner 1996). U myszy wielkość genu 
Atp7a wynosi 120 kpz. Składa się on z 23 eksonów, których wielkość waha się od 64 
pz (ekson 1) do 726 pz (ekson 4). Sekwencje kodujące tego genu poprzedzielane są 22 
intronami o zróżnicowanej wielkości: od 209 pz (intron 13) do 40 kpz (intron pierwszy) 
(Cecchi i Avner 1996). Budowę genu Atp7a u myszy przedstawiono w tabeli 1. 

T a b e l a  1

Wielkość eksonów i intronów oddzielających eksony w genie Atp7a u myszy
(wg Cecchi i Avner 1996, zmodyfi kowane)

Nr eksonu Wielkość eksonu (pz) Pozycja eksonu w cDNA Wielkość intronu (kpz)
64 64 > 40

2 138 65–202 20

3 490 203–692 0,5

4 726 693–1418 > 5

5 180 1419–1598 3,8

6 164 1599–1762 2,7

7 162 1763–1924 1,4

8 77 1925–2001 0,5

9 226 2002–2227 1,0

10 234 2228–2461 1,3

11 92 2462–2553 1,3

12 128 2554–2681 0,348

13 155 2682–2836 0,209

14 135 2837–2971 > 5

15 195 2971–3166 1,6

16 183 3167–3349 3,0

17 217 3150–3566 4,0
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18 147 3567–3713 2,9

19 143 3714–3856 1,8

20 204 3857–4060 1,0

21 118 4061–4178 1,6

22 103 4179–4281 0,9

23 267 + 3` UTR ok. 3,5 kpz

U myszy gen Atp7a koduje białko, które podobnie jak u człowieka jest ATPazą 
typu P transportującą jony miedzi przez błony plazmatyczne (Levinson i in. 1994). 
Stwierdzono ponadto, że pomiędzy mysim genem Atp7a a ludzkim genem ATP7A 
istnieje 87% zgodności na poziomie sekwencji kodujących oraz na poziomie sek-
wencji aminokwasów w białkowym produkcie tych genów (Cecchi i Avner 1996, 
Vaskobojnik i in. 2001). Zarówno u myszy, jak i u ludzi poszczególnym eksonom 
zostały już przypisane podjednostki funkcjonalne kodowanego białka. Jak się oka-
zało, te same eksony w genach ATP7A i Atp7a kodują te same domeny funkcjonalne 
w białku ATP7A (Tumer i in. 1997, Tumer 1998, Hsi i Cox 2004). W tabeli 2 przed-
stawiono, które eksony wymienionych genów kodują poszczególne domeny w białku 
ATP7A (wg Hsi i Cox 2004, zmodyfi kowane). 

T a b e l a  2

Numery eksonów w genie ATP7A/Atp7a i kodowane przez nie domeny w białku ATP7A

Numer eksonu w genie 
ATP7A

Kodowanie domeny w białku ATP7A

1–7 domeny wiążące miedź

8 odcinek łączący domeny wiążące miedź z domeną transbłonową 1

9–11 domeny transbłonowe 1–4

12–14 domena transdukcji i domena transbłonowa 5

15 domena transbłonowa 6 z motywem CPC

16 domena fosforylacji

17–20 domena wiązania ATP

21–22 domeny transbłonowe 7 i 8

23 C-koniec

W 1993 roku nastąpiło też odkrycie genu ATP7B (Bull i in. 1993). Gen ten u czło-
wieka położony jest na chromosomie 13 w pozycji 13q14.3 i składa sie z 21 eksonów. 
U myszy gen Atp7b zlokalizowany jest na chromosomie 8 (Vaskobojnik i in. 2001). 
Stwierdzono 60% podobieństwa pomiędzy genami ATP7A/Atp7a i ATP7B/Atp7b 
u człowieka i myszy (Vaskobojnik i in. 2001).

Liczne prace prowadzone nad schorzeniami wywołanymi przez dziedziczne zabu-
rzenia metabolizmu miedzi oraz poszukiwania nowych możliwości terapii, jak rów-
nież szerokie spektrum działania ATPaz transportujących jony miedzi, przyczyniły 
się do rozwoju intensywnych badań nad ekspresją tych białek i kodujących je genów. 
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Obecnie gen ATP7A jest uznawany za jeden z genów metabolizmu podstawowego 
(ang. housekeeping gene) (Ravia i in. 2005, Linz i Lutsenko 2007). Badania przepro-
wadzone na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że ekspresja tego genu zachodzi 
zarówno w życiu prenatalnym, jak i postnatalnym. Ekspresję Atp7a stwierdzono już 
u 7-dniowych zarodków mysich (Cecchi i in. 1997). Zaobserwowano, że na dalszym 
etapie życia płodowego ekspresja genu Atp7a zachodzi we wszystkich tkankach roz-
wijajacego się organizmu (Kuo i in. 1998). Stosując metodę hybrydyzacji RNA in 
situ, ustalono, że już u 9,5-dniowych zarodków myszy zachodzi ekspresja obydwu 
genów: Atp7a i Atp7b (Kuo i in. 1998). Stwierdzono również, że w życiu postnatal-
nym w większości tkanek zachodzi ekspresja obydwu genów, jednak jej poziom jest 
różny i zależny od rodzaju tkanki, jak również od wieku danego osobnika. Ekspresja 
genu ATP7A/Atp7a jest szczególnie wysoka w nerkach, mózgu, jelicie cienkim oraz 
w komórkach nabłonka naczyń krwionośnych (Moore i Cox 2002, Ravia i in. 2005, 
Godwin i in. 2006, Lutsenko i in. 2007, 2008). Przyjmuje się też, że w komórkach 
nadnerczy zachodzi tylko ekspresja genu ATP7A, natomiast nie znaleziono tam eks-
presji genu ATP7B. Gen ATP7B/Atp7b ma szczególnie wysoką ekspresję w wątrobie 
i mózgu, natomiast w płucach jego ekspresja jest stosunkowo niska (Harris 2000, La 
Fontaine i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2007). Problem ekspresji genu Atp7a zostanie 
szczegółowo omówiony w rozdziale „Dyskusja”.

1.4. Budowa białka ATP7A – ATPazy transportującej kationy miedziowe

Występujące w komórkach ssaków ATPazy transportujące kationy miedziowe 
należą do grupy ATPaz typu P1B. Białka należące do tej grupy transportują jony 
metali ciężkich, takie jak Cu+, Cu2+, Cd2+, Co2+, Pb2+, czy Zn2+, a w swoim cyklu 
katalitycznym wykorzystują energię pochodzacą z hydrolizy ATP (Barry i in. 2010). 
ATPazy transportujące jony miedzi są białkami o bardzo konserwatywnej budowie 
i u wszystkich ssaków, u których je opisano, ogólny plan ich budowy jest bardzo 
podobny. Schemat budowy białka ATP7A przedstawiono na rycinie 2. 

U człowieka białko ATP7A jest pojedynczym polipeptydem o masie cząstecz-
kowej 175–180 kDa, złożonym z 1500 aminokwasów, natomiast u myszy białko 
to złożone jest z 1491 aminokwasów o masie cząsteczkowej 190 kDa. W obróbce 
 postranslacyjnej ulega ono procesowi glikozylacji (Lutsenko i in. 2008). W komór-
kach białko ATP7A zlokalizowano w cysternach trans aparatu Golgiego oraz, w za-
leżności od stężenia jonów miedzi w komórce, można znaleźć je również w bło-
nie komórkowej oraz w cytoplazmie (w pęcherzykach klatrynowych) (La Fontaine 
i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2007, Veldhuis i in. 2009). 

Poniżej opisano szczegółowo budowę białka ATP7A na przykładzie człowieka, 
gdyż do tej pory zostały one najlepiej scharakteryzowane. ATP7A jest białkiem trans-
błonowym, a jego łańcuch aminokwasowy 8-krotnie przechodzi przez błonę (ryc. 2). 
Ten plan budowy jest bardzo konserwatywny i charakterystyczny dla wszystkich 
ATPaz typu P. W N-końcowej części cząsteczki białka możemy wyróżnić 6 hydrofi -
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lowych domen wiążących jony miedzi. Domeny wiążące kationy metalu są charak-
terystyczne tylko dla ATPaz transportujących jony miedzi. Domeny te kodowane są 
przez eksony od 1. do 7. genu ATP7A/Atp7a i zlokalizowane w N-terminalnej części 
cząsteczki, a każda z nich zbudowana jest z około 70 aminokwasów (La Fontaine 
i Mercer 2007). Badania przeprowadzone z użyciem metody magnetycznego re-
zonansu jądrowego oraz badania krystalografi czne pozwoliły na dokładną analizę 
budowy każdej z domen. Wyniki tych badań pokazały, że każda z domen zawiera 
konserwatywną sekwencję aminokwasów H-C-X-X-C-X-X-X-I-E. Sekwencja taka, 
szczególnie poprzez obecność cysteiny, pozwala na związanie jednego kationu mie-
dzi. Analiza rentgenografi czna wykazała, że miedź przyłączana jest do reszt cysteiny 
w formie zredukowanej Cu+ (Arnesano i in. 2002, Ralle i in. 2004, Lutsenko i in. 
2007, Barry i in. 2010). Wykazano również, że pomimo pozornie podobnej funkcji 
domeny te różnią się znacznie składem aminokwasowym i nie są też równocenne 
pod względem pełnionej funkcji. Przyjmuje się, że najważniejszą rolę w wiązaniu 
kationów miedziowych odgrywają domeny 1–4 i do nich w pierwszej kolejności 
przyłączane są jony miedzi, gdyż wchodzą w interakcje z białkiem ATOX1. Istnieją 
sugestie, że domeny 5. i 6. nie przyłączają jonów miedzi, a pełnią raczej funkcję 
regulatorową, wchodząc w interakcję z domenami transbłonowymi (Ralle i in. 2004, 
Achila i in. 2006). Hydrofi lowy fragment cząsteczki obejmujący domeny wiążące 
jony metalu połączony jest z resztą cząsteczki za pomocą specjalnego odcinka łącz-
nikowego (ang. stalk region). Ten fragment białka kodowany przez ekson 8. spełnia 
szczególnie ważną funkcję, gdyż mutacje w tym rejonie prowadzą często do zupełnej 
utraty aktywności białka ATP7A, co u człowieka prowadzi do choroby Menkesa, 
przebiegającej w formie ostrej (Horn i Tumer 1999, Hsi i Cox 2004). 

Domeny transmembranowe (ang. transmembrane segments – TMS) nie tylko de-
cydują o błonowej lokalizacji białka, ale również tworzą kanał dla transportu jonów 
metalu. Sekwencje niezbędne do zajścia tego procesu znaleziono w trzech różnych 
domenach transmembranowych. Domena TMS 6 zawiera niezwykle konserwatyw-
ne sekwencje aminokwasów C-P-C, występujące we wszystkich ATPazach typu P. 
Ponadto sekwencje N-Y, w TMS 7, oraz sekwencja M-X-X-S, w TMS 8, uważane są 
za niezbędne do transportu jonów miedzi przez błony białkowo-lipidowe (Arguello 
i in. 2007, Lutsenko i in. 2007, Van den Berghe i Klomp 2010). Wśród pozostałych 
hydrofi lowych domen budujących cząsteczkę białka ATP7A możemy wyróżnić ko-
lejno cztery hydrofi lowe, zanurzone w cytoplazmie domeny oddzielone od siebie 
odcinkami transbłonowymi: domenę A (ważną dla aktywności fosfatazy i zmian kon-
formacyjnych w czasie cyklu katalitycznego), domenę wiążącą ATP oraz domenę 
obejmującą część C-terminalną białka (bardzo istotną dla prawidłowego transportu 
cząsteczki białka w obrębie cytoplazmy) (ryc. 2). Hydrofi lowa domena A zlokali-
zowana jest pomiędzy 4. a 5. domeną transmembranową. Odcinek ten tworzy pętlę 
zanurzoną w cytoplazmie (Harris 2000, Lutsenko i in. 2008). Jest to również bardzo 
konserwatywny motyw w budowie tych białek i charakterystyczny dla wszystkich 
ATPaz typu P. Domena ta zawiera konserwatywną sekwencję aminokwasów TGE, 
która jest niezbędna do przeprowadzenia reakcji defosforylacji białka (Petris i in. 
2003). Do fosforylacji białka dochodzi w obrębie domeny wiążącej ATP. Znajduje się 
ona pomiędzy 6. i 7. domeną transbłonową (Harris 2000). W obrębie tej dużej dome-
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ny można wyróżnić dwie mniejsze subdomeny: subdomenę wiązania nukleotydów 
(subdomena N) oraz subdomenę fosforylacji (subdomena P), zaangażowaną bezpo-
średnio w wiązanie ATP (ryc. 2) (Lutsenko i in. 2008, Barry i in. 2010). W cyklu ka-
talitycznym cząsteczka ATP przyłączana jest najpierw do subdomeny N, co prowadzi 
do zmiany konformacji cząsteczki białka, a następnie jego fosforylacji w obrębie 
subdomeny P. Subdomena P zawierająca bardzo konserwatywną sekwencję amino-
kwasów DKTG oraz G-D-X-X-D jest miejscem, w którym dochodzi do przyłączenia 
reszty fosforanowej z ATP do cząsteczki ATPazy na drodze wytworzenia wiązania 
kowalencyjnego pomiędzy resztą kwasu asparaginowego (pochodzącego z sekwen-
cji DKTG) a resztą fosforanową uwolnioną podczas hydrolizy ATP (Lutsenko i in. 
2008, Barry i in. 2010). 

C-terminalna część cząsteczki białka ATP7A tworzy hydrofi lową domenę, zbudo-
waną z około 90 aminokwasów, zanurzoną w cytoplazmie. Jest ona niezwykle istotna 
do prawidłowej funkcji białka ATP7A, gdyż zawiera sekwencje ważne dla prawid-
łowego transportu białka w obrębie komórki. Jest to dileucynowa (LL) sekwencja, 
zlokalizowana w pozycji 1487–1488 tego białka, odpowiadająca za jego transport 
powrotny z błony komórkowej do aparatu Golgiego (Lane i in. 2004, La Fontaine 
i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2008). Okazało się też, że sekwencja ta nie tylko warun-
kuje recyrkulację białka, ale w komórkach o budowie polarnej odpowiada również 
za kierowanie białka ATP7A do błony podstawno-bocznej (basolateralnej) w czasie 
tranportu z aparatu Golgiego do błony komórkowej. Badania prowadzone ze zmu-
towaną formą białka, w której doszło do insercji dodatkowej alaniny w obrębie mo-
tywu dileucynowego w komórkach linii MDCK (ang. Madin-Darby canine kidney, 
komórki psiej nerki Madin-Darby’ego), wykazały, że białko ATP7A transportowane 
było błędnie do błony wierzchołkowej (Greenough i in. 2004, La Fontaine i Mercer 
2007, Linz i Lutsenko 2007). Oprócz motywu dileucynowego C-terminalna domena 
białka ATP7A zawiera również dodatkową sekwencję DTAL, znajdującą się w pozy-
cji 1497–1500 i kończącą łańcuch aminokwasowy białka ATP7A. Przypuszcza się, 
że jej obecność umożliwia interakcję pomiędzy ATP7A a niskocząsteczkowym biał-
kiem AIPPI (ang. ATPase-interacting PDZ protein), co z kolei stanowi sygnał do 
transportu ATP7A w kierunku błony basolateralnej w komórkach o budowie spolary-
zowanej (Guo i in. 2005, La Fontaine i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2007, Lutsenko 
i in. 2008). 

Zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu obydwu białek (ATP7A i ATP7B) 
prowadzą do cieżkich schorzeń metabolicznych u ludzi i są związane głównie z mu-
tacjami w genach kodujących ATP7A oraz ATP7B, powodując odpowiednio chorobę 
Menkesa i chorobę Wilsona (Horn i Tumer 1999, De Bie i in. 2007, Lutsenko i in. 
2007).
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1.5. Dziedziczne zaburzenia metabolizmu miedzi u człowieka spowodowane
mutacjami w genach ATP7A i ATP7B

Zespół Menkesa (ang. Menkes disease – MD) to stosunkowo rzadko występu-
jąca choroba genetyczna, częstość zachorowań waha się od 1:40 000 do 1:350 000 
w zależności od badanej populacji (Horn i Tumer 1999, Gu i in. 2005, De Bie i in. 
2007).W Europie schorzenie to występuje z częstością 1 na 300 000 żywych uro-
dzeń (Warrell i in. 2005). Zapadają na nie głównie chłopcy, którzy umierają zwykle 
przed osiągnięciem 5. roku życia. Choroba ta jest spowodowana mutacją w genie 
ATP7A, zlokalizowanym w chromosomie X. Pomimo że kobiety są w większości 
przypadków tylko nosicielkami zmutowanego genu, to jednak opisano też pięć przy-
padków zachorowań wśród dziewczynek. Ujawnienie się mutacji u dziewczynek było 
spowodowane translokacją chromosomową lub mozaicyzmem 45X/46XX, a ekspresja 
zmutowanego genu nastąpiła prawdopodobnie w komórkach o kariotypie 45X (Beck 
i in. 1994). 

U człowieka opisano 183 różne mutacje w obrębie genu ATP7A. Około 30% przy-
padków to mutacje powstałe de novo (Gasch i in. 2002). Znaleziono wszystkie rodza-
je mutacji, jednak głównie są to mutacje nonsensowne oraz mutacje zmiany sensu, 
małe insercje i delecje. Opisano też mutacje związane z nieprawidłowym składaniem 
 eksonów (alternatywny splicing), które często prowadziły do obniżenia poziomu ak-
tywności białka (Tumer i in. 1999, Hsi i Cox 2004, De Bie i in. 2007, Moller i in. 
2009). Wspomniane mutacje mogą powodować również utratę funkcji całego białka 
i/lub też zaburzać jego prawidłową lokalizację. Taki defekt genetyczny powoduje 
znaczne upośledzenie wchłaniania miedzi w jelicie cienkim, czego skutkiem jest nie-
dobór lub akumulacja tego pierwiastka w różnych organach. Objawy tej choroby 
związane są z brakiem aktywności enzymów miedziozależnych. U pacjentów do-
tkniętych tą chorobą występuje cały zespół objawów patologicznych obejmujących: za-
burzenia pigmentacji (Hamer 1993, De Bie i in. 2007, Kaler i in. 2008, Tumer i Moller 
2010), postępującą degenerację systemu nerwowego (Kodama 1993, Tumer 1998, 
Horn i Tumer 1999, Kodama i in. 1999), uszkodzenie tkanek łącznych (wady w bu-
dowie naczyń krwionośnych i skóry) oraz zmiany w układzie kostnym (Hamer 1993, 
Kaler i in. 2008, Tumer i Moller 2010). Cechą charakterystyczną choroby Menkesa 
jest zmiana w strukturze i kolorze włosów. Włosy chorych są odbarwione, przesuszone 
i wyglądem przypominają nieco owczą wełnę. Analiza mikroskopowa wykazała, że 
są one nieprawidłowo skręcone, co związane jest z zaburzeniami w syntezie kolage-
nu i elastyny (Tumer i Moller 2010). Chorzy wykazują także upośledzenie rozwoju 
psychicznego i fi zycznego, cierpią często na zaburzenia przewodu pokarmowego (wy-
mioty, biegunka), jak również obserwuje się u nich osłabienie mięśniowe (Kreuder i in. 
1993, Kaler i in. 2008, Tumer i Moller 2010). Bardzo często obserwowano anomalie 
w budowie i funkcjonowaniu układu moczowego (uchyłkowatość pęcherza, rak nerki, 
refl uks moczu), prowadzące do licznych infekcji dróg moczowych (Kageyama i in. 
1997, Oshio i in. 1997, Zaffanello i in. 2006). U chorych stwierdzono obniżenie o dwie 
trzecie stężenia miedzi w surowicy krwi w porównaniu ze stanem fi zjologicznym oraz 
niską koncentrację miedzi w mózgu i wątrobie, a także akumulację tego pierwiastka 
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w ścianie jelita cienkiego i w nerkach (Heydron i in. 1995). Pierwsze słabo zaznaczone 
i stosunkowo niespecyfi czne objawy chorobowe pojawiają się już w wieku 1–2 miesię-
cy. Wyraźne objawy chorobowe, specyfi czne dla tego syndromu metabolicznego, ob-
serwowane są u dzieci w wieku 5–6 miesięcy i nasilają się wraz z wiekiem pacjentów, 
prowadząc w końcu do śmierci (Tumer i Moller 2010).

Obecnie wyróżnia się dwie główne formy choroby Menkesa – ostrą, kończącą się 
śmiercią w wieku wczesnodziecięcym, i łagodną. Pacjenci cierpiący na ostrą formę 
choroby wykazują postępującą degenerację systemu nerwowego, nasilone objawy 
związane z wadami w budowie tkanki łącznej oraz osłabienie odporności i umierają 
zwykle przed ukończeniem 3. roku życia (Kodama i in. 1999, Moller i in. 2009, 
Tumer i Moller 2010). Chorzy dotknięci łagodną formą choroby osiągają wiek na-
wet do 50 lat (Proud i in. 1996, Tumer i Moller 2010). U takich pacjentów objawy 
chorobowe związane są głównie z wadami w budowie tkanki łącznej. Obserwowano 
u nich liczne wady w budowie szkieletu, między innymi silnie zaznaczoną guzowa-
tość na kości potylicznej, stąd też często używana nazwa tej choroby – syndrom rogu 
potylicznego (occipital horn syndrom) (Proud i in. 1996, Horn i Tumer 1999, Tumer 
i Moller 2010). Oprócz tego u chorych stwierdzono upośledzenie rozwoju moto-
rycznego spowodowane głównie przez wady w budowie stawów (hipermobilność) 
i kości, hipotonię mięśniową, częste przepukliny i hiperelastyczną skórę. Jednak po-
mimo upośledzenia rozwoju ruchowego nie zaobserwowano upośledzenia umysło-
wego (inteligencja była tylko nieznacznie obniżona). Chorzy ci cierpieli ponadto na 
zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu układu moczowego (liczne infekcje), zabu-
rzenia ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka) oraz hipotermię, co 
powodowało, że wykazywali złą tolerancję wysokich temperatur (Proud i in. 1996, 
Tang i in. 2006, Moller i in. 2009, Tumer i Moller 2010). W przypadku niektórych 
pacjentów z chorobą Menkesa obserwowano pośrednią formę tej choroby. Chorzy 
pomimo objawów charakterystycznych dla formy ostrej żyli jednak dłużej niż do 3. 
roku, wykazując silne upośledzenie, zarówno rozwoju umysłowego, jak i fi zycznego 
(Moller i in. 2009, Tumer i Moller 2010). 

Pomimo podejmowanych rozlicznych prób terapii choroba Menkesa, a szcze-
gólnie jej ostra forma, pozostaje ciągle nieuleczalna. Podawanie chorym miedzi, 
szczególnie w postaci kompleksu miedź-histydyna, przedłuża życie pacjentów oraz 
redukuje niektóre z zaburzeń neurologicznych, na przykład napady epileptyczno-
-drgawkowe, oraz wpływa dodatnio na rozwój umysłowy pacjentów (Tang i in. 2006, 
Desai i Kaler 2008, Kaler i in. 2008, Tumer i Moller 2010). 

Modelem zwierzęcym zespołu Menkesa są myszy z mutacją mottled (Reed i Boyd 
1997, Mercer 1998, Lenartowicz 1998), gdyż występuje u nich nie tylko ten sam ro-
dzaj defektu genetycznego, czyli mutacja w genie Atp7a, zlokalizowanym również 
w chromosomie X, ale także ogromna zbieżność objawów chorobowych. 

Choroba Wilsona (ang. Wilson disease – WD) jest autosomalną chorobą gene-
tyczną, związaną z defektem wydalania miedzi. Wywołana jest przez mutację w ge-
nie ATP7B, zlokalizowanym u człowieka w 13. parze autosomów w pozycji 13q14.3 
(Strausak i in. 2001, Huster i Lutsenko 2007). Zespół ten występuje z częstością od 
1:  30 000 do 1:100 000 żywych urodzeń (Thomas i in. 1995, De Bie i in. 2007). Rozrzut 
ten jest spowodowany zróżnicowaną frekwencją tego genu w różnych populacjach 
ludzkich. 
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Zidentyfi kowano około 300 różnych mutacji w genie ATP7B. Są to głównie de-
lecje, mutacje nonsensowne oraz mutacje związane z niewłaściwym splicingiem 
mRNA (Huster i Lutsenko 2007). W czasie choroby dochodzi do akumulacji miedzi 
w wątrobie, mózgu, nerkach oraz gałkach ocznych aż do stężenia toksycznego, co pro-
wadzi do chronicznych stanów zapalnych wątroby i zaburzeń typu neurologicznego 
(Wu i in. 1994, Di Donato i Sarkar 1997, De Bie i in. 2007, Huster i Lutsenko 2007). 
Główną przyczyną tych zaburzeń jest defekt przy włączaniu miedzi do ceruloplazminy 
podczas syntezy tego białka w wątrobie (Di Donato i Sarkar 1997, Huster i Lutsenko 
2007). 

WD przebiega w trzech etapach. W pierwszym stadium miedź akumulowana jest 
w cytoplazmie hepatocytów, gdzie osiąga poziom toksyczny, prowadzący do śmier-
ci komórek. W drugim etapie miedź z obumarłych hepatocytów uwalniana jest do 
krwiobiegu, a gwałtowny wzrost stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi powoduje 
uszkodzenie błon erytrocytów, co prowadzi do anemii hemolitycznej. W ostatniej fazie 
choroby miedź akumulowana jest w nerkach, prowadząc do dysfunkcji i stanów zwy-
rodnieniowych tego organu. Równocześnie miedź odkładana jest w mózgu, wywołując 
szereg objawów neurologicznych. Dla pacjentów dotkniętych WD charakterystyczne 
jest występowanie żółtego pierścienia w rogówce oka, zwanego pierścieniem Kaysera-
-Fleischera. Choroba ta jest trudna do rozpoznania we wczesnym stadium, ponieważ 
objawy są niespecyfi czne, a są nimi między innymi żółtaczka i marskość wątroby. 
Występują także symptomy neurologiczne, takie jak depresja, symptomy przypomi-
nające chorobę Parkinsona oraz dystonia, ujawniające się dopiero w trzeciej dekadzie 
życia (Strausak i in. 2001, De Bie i in. 2007, Huster i Lutsenko 2007). Podejmowane 
próby leczenia w przypadku WD dają dobre prognozy przy odpowiednio wczesnym 
zdiagnozowaniu tego zaburzenia. Stosuje się kilka metod terapii. Jedną z nich jest 
podawanie penicyliny, która tworzy kompleksy z miedzią, indukując wydalanie mie-
dzi z moczem. Inną metodą jest zahamowanie absorpcji miedzi z przewodu pokar-
mowego za pomocą siarczku cynku lub podniesienie stężenia miedzi w osoczu za po-
mocą [NH4]2MoS4 (Di Donato i Sarkar 1997). Nieleczone kończy się śmiercią chorego 
(Di Donato i Sarkar 1997, Allen i in. 2004). 

Modelem zwierzęcym dla tej jednostki chorobowej są szczury LEC (Long-Evans-
-Cinamon), u których w 16. autosomie zidentyfi kowano gen Atp4b, będący odpowied-
nikiem genu ATP7B u ludzi (Sasaki i in. 1994, Wu i in. 1994). Podobne zaburzenia 
w metabolizmie miedzi stwierdzono również u myszy z mutacją „toksycznego mleka” 
(toxic milk mouse), u których gen Atp7b zlokalizowano w 8. autosomie (Cecchi i Avner 
1996, Coronado i in. 2001, Allen i in. 2006) oraz u psów rasy bedlington terier (Di 
Donato i Sarkar 1997). 

1.6. Charakterystyka mutacji mottled u myszy

Myszy z mutacją w locus mottled są doskonałymi zwierzętami modelowymi do 
badań nad metabolizmem miedzi u ssaków, jak również nad ekspresją i funkcją za-
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równo genu, jak i białka Atp7a/ATP7A. Obecnie znanych jest około 35 różnych mu-
tacji w genie Atp7a u myszy (Tumer i Moller 2010) i określa się je jako grupę mutacji 
mottled. Mutacje te upośledzają wchłanianie miedzi w jelicie cienkim, co prowadzi 
do licznych schorzeń, a często do śmierci obciążonych nimi osobników. Jest to grupa 
mutacji recesywnych. Hemizygotyczne samce (mo/–) i homozygotyczne samice (mo/
mo) wykazują cały zespół objawów chorobowych, natomiast heterozygotyczne sa-
mice (mo/+), będące nosicielkami zmutowanego genu, pozostają płodne i żywotne. 
Samice (mo/+) można rozpoznać po charakterystycznym mozaikowatym ubarwieniu 
sierści. Są one doskonałą ilustracją hipotezy M. Lyona dotyczącej inaktywacji jednego 
z chromosomów X w komórkach samic u ssaków. Mozaikowatość ich ubarwienia jest 
efektem takiej właśnie losowej inaktywacji. Proces ten zachodzi we wczesnym okresie 
zarodkowym, na etapie blastocysty. U samicy mo/+ powstają klony komórek, w któ-
rych aktywny jest chromosom X, niosący zmutowany gen Atp7a (rozjaśniona sierść) 
oraz klony z aktywnym chromosomem X, niosącym niezmutowany gen Atp7a (ciemna 
sierść). Mozaikowaty układ jasnych i ciemnych plam na sierści obserwowany u hetero-
zygotycznych samic (fot. 1) był też podstawą do nazwania całej grupy mutacji mottled 
(ang. nakrapiany, cętkowany). Nazwy niektórych mutacji w obrębie tej grupy wzięły 
początek od wyglądu heterozygotycznych samic, np. brindled (cętkowany), macular 
(plamkowaty), blotchy (plamisty), mosaic (mozaikowy). 

Mutacje z grupy mottled pojawiały się niezależnie w różnych hodowlach my-
szy laboratoryjnych na świecie. Powstały one spontanicznie bądź były indukowane 
promieniowaniem (X lub γ) albo mutagenem chemicznym, czy też wywołane były 
kombinacją tych dwóch czynników mutagennych. Mutacje mottled upośledzają ży-
wotność hemi- i homozygot w różnym stopniu w zależności od rodzaju zmutowa-
nego allelu. Ogólnie można podzielić je na trzy grupy. Pierwsza to taka, w której 
śmiertelność hemizygot następuje już na etapie życia prenatalnego. U części z nich 
stwierdza się śmiertelność już w stadium embrionalnym wskutek znacznego obni-
żenia ekspresji genu Atp7a (Atp7amo-32DFiOD, Atp7amo-3MLPl, Atp7amo-7ENURF, Atp7amo-1Pub, 
Atp7amo-Xm) (Cecchi i in. 1997). Znaleziono u nich tylko 3–11% mRNA dla genu Atp7a 
w porównaniu z myszami o genotypie dzikim (Cecchi i in. 1997). W przypadku mutacji 
mottled (Atp7amo), dappled-2 (Atp7amo-dp) i tortoiseshell (Atp7amo-tr) samce zamierają 
w macicy pomiędzy 11. a 14. dniem ciąży, czyli na etapie ukształtowanego zarodka. 
U obumarłych płodów dappled-2 stwierdzono liczne tętniaki, obumarłe zarodki mutan-
tów tortoiseshell miały duże uszkodzenia aorty i naczyń krwionośnych. Samce mutacji 
dappled zamierają pomiędzy 17. a 18. dniem ciąży, a patologiczne zmiany w budowie 
szkieletu znajdowano już u 15-dniowych zarodków (cienkie i nieprawidłowo wygięte 
żebra, zniekształcenie kości kończyn, nieprawidłowości w budowie obręczy barkowej 
i biodrowej). Niektóre z takich samców umierały w chwili porodu (Silvers 1979). 

Druga grupa mutacji mottled charakteryzuje się śmiertelnością hemizygotycz-
nych samców w ciągu pierwszych 3 tygodni życia. Grupa ta jest najszerzej wyko-
rzystywana do badań, zwłaszcza nad ostrą formą choroby Menkesa. Z tego powodu 
mutacje te poddawane są licznym badaniom i dokładnej charakterystyce w wielu la-
boratoriach na świecie. Jest to szczególnie ważne wobec trudności w ustaleniu terapii 
w chorobie Menkesa. Do grupy tej możemy zaliczyć mutacje brindled (Atp7amo-br), 
macular (Atp7amo-ml), mosaic (Atp7amo-ms) i 13H (Atp7amo-13H). Samce tych mutacji 
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można odróżnić już w dniu urodzenia po skręconych wibrysach. Lekko skręcone 
wibrysy występują również u heterozygotycznych samic o wysokiej ekspresji zmu-
towanego genu. W ciągu dalszego rozwoju osobniki obarczone mutacją wykazują 
defekt ubarwienia: hemizygotyczne samce i homozygotyczne samice mają jednolicie 
rozjaśnioną sierść, natomiast samice heterozygoty charakteryzują się mozaikowatoś-
cią ubarwienia, z właściwym dla danej mutacji rozkładem jasnych i ciemnych plam 
na sierści (fot. 1). Analiza zawartości miedzi w poszczególnych organach wewnętrz-
nych zmutowanych myszy wykazała, że samce mutanty akumulują miedź w jelicie 
cienkim i nerce, natomiast ich wątroba, mózg, serce, mięśnie i płuca wykazywały 
obniżoną zawartość miedzi w porównaniu z grupą kontrolną (Styrna 1977, Philips 
i in. 1986, 1991, Nakagawa i in. 1993, Koyama i in. 1993, Lenartowicz i Sasuła 
2000). Zmutowane samce począwszy od 10. dnia życia u mutacji mosaic (Styrna 
1977) i brindled (Silvers 1979), a od 9. dnia u mutacji macular (Iwase i in. 1996) 
wykazywały postępujący spadek masy ciała. Ponadto u samców tej grupy obserwo-
wano nasilające się objawy neurologiczne, takie jak: ataksja (niezborność ruchowa), 
niedowład tylnych kończyn, drżenie (obserwowane u mutacji mosaic) (Styrna 1977, 
Lenartowicz i in. 2010a) czy dodatkowo występujące drgawki, charakterystyczne dla 
mutacji macular (Koyama i in. 1993). U mutantów brindled i macular stwierdzono 
też patologiczne zmiany w obrazie histologicznym mózgu (Matshushima i in. 1985, 
Tanaka i in. 1990, Niciu i in. 2007). Wykazano także obniżenie aktywności enzymów 
takich jak: oksydaza cytochromowa, dysmutaza ponadtlenkowa i oksydaza lizylowa 
w przypadku mutacji brindled (Prohaska 1983, Philips i in. 1986, Prohaska 1988, 
La Fontaine i in. 1999) i macular (Koyama i in. 1993). Osobniki zmutowane u mu-
tacji brindled charakteryzują się też hipotermią. Temperatura mierzona per rectum 
u 13-dniowych samców mutantów brindled wynosiła 31,8 ± 0,80oC i była aż o 2o niż-
sza w porównaniu z samcami kontrolnymi (34,0 ± 0,15oC) (Philips i in. 1991). Wiąże 
się to prawdopodobnie z ogólnym obniżeniem szybkości metabolizmu u mutantów, 
spowodowanym upośledzeniem oddychania komórkowego. Zaburzenia w termoregu-
lacji związane z niedoborem miedzi obserwowano również u szczurów hodowanych 
na diecie o niskiej zawartości tego pierwiastka. W tym przypadku hipotermia spowo-
dowana była zaburzeniami w metabolizmie hormonów tarczycy, a szczególnie w syn-
tezie trójjodotyroniny (T3) z prekursora tego hormonu tyroksyny (T4). Miedź wpływa 
pośrednio na ten proces poprzez układ enzymów (monoksydaza β-dopaminy) (Lukaski 
i in. 1995). 

U mutantów drugiej grupy scharakteryzowano dokładnie nie tylko fenotyp (ze 
szczególnym naciskiem na patologiczne objawy niedoboru miedzi), ale określono 
również rodzaj defektu genetycznego występującego w genie Atp7a (będzie to dokład-
niej omówione w rozdziale „Dyskusja”). Istnieją też mutacje, u których nie ustalono 
dotychczas podłoża genetycznego, na przykład 13H (Reed i Boyd 1997), wiadomo 
jednak, że samce mutanty wykazują objawy zaburzenia metabolizmu miedzi typowe 
dla mutacji mottled. Mutanty mosaic stanowiące przedmiot badań przedstawionych 
w obecnej pracy będą bliżej scharakteryzowne w następnych rozdziałach. 

Trzecia grupa wśród mutacji mottled charakteryzuje się tym, że zmutowane samce 
osiągają dojrzłość płciową i żyją nawet kilka miesięcy, a występujące u nich objawy 
chorobowe są głównie następstwem defektu w budowie tkanek łącznych, spowodowa-
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nym obniżeniem aktywności enzymu oksydazy lizylowej. Grupę tą tworzą dwie muta-
cje: blotchy (Atp7amo-blo) i viable-brindled (Atp7amo-vbr). Mutanty blotchy żyją około 200 
dni i są płodne (Silvers 1979, Philips i in. 1991, La Fontaine i in. 1999), natomiast sam-
ce viable-brindled żyją około 100 dni i uznawane są za sterylne (Cecchi i in. 1997, Kim 
i Petris 2007). U samców mutacji blotchy nie stwierdzono objawów neurologicznych, 
charakterystycznych dla innych mutacji mottled, natomiast bardzo często występują 
u nich defekty w budowie naczyń krwionośnych. U myszy tych obserwowano liczne 
tętniaki, których pęknięcie jest najczęstszą przyczyną śmierci tych osobników (Silvers 
1979, Philips i in. 1991). U samców blotchy, podobnie jak u mutantów brindled, ob-
serwowano upośledzenie aktywności enzymów zawierających miedź, a szczególnie 
oksydazy lizylowej oraz nieprawidłowości dotyczące niedoboru i akumulacji tego pier-
wiastka w poszczególnych organach wewnętrznych (Philips i in. 1991, La Fontaine 
i in. 1999, Kim i Petris 2007). Również u mutantów tej grupy ustalono na poziomie 
molekularnym rodzaj defektu w obrębie genu Atp7a (będzie to dokładniej omówione 
w rozdziale „Dyskusja”). 

Samce mutanty należące do grupy trzeciej, a szczególnie samce blotchy, uznawa-
ne są jako model zwierzęcy łagodnej formy choroby Menkesa (Das i in. 1995, Tumer 
1998, La Fontaine i in. 1999).

1.7. Charakterystyka mutacji mosaic (Atp7amo-ms) 

Mutacja mosaic (Atp7amo-ms) pojawiła się spontanicznie w 1965 roku u osobników 
niekrewniaczego stada outbred w hodowli Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu UJ 
(Krzanowska 1966). Od tego czasu stanowi ona przedmiot intensywnych badań, któ-
rych kontynuacją jest obecna praca. Jak już wspomniano wyżej, mutacja ta jest letalna 
dla hemizygotycznych samców i homozygotycznych samic, natomiast heterozygotycz-
ne samice (fot. 1) pozostają żywotne i płodne (Krzanowska i Wabik 1973, Styrna 1975). 
Samce mutanty umierają między 14. a 17. dniem życia. Długość życia mutantów zależy 
od tła genetycznego. Najdłużej przeżywały samce mutanty, gdy mutacja mosaic została 
wprowadzona na tło wsobnego szczepu CBA (Wabik 1971). Na długość życia samców 
mosaic ma wpływ także liczba osobników w miocie i ekspresja zmutowanego genu 
u matki (Styrna 1975). Samce mutanty urodzone przez samice o wysokiej ekspresji 
zmutowanego genu, a karmione przez samice mamki o niższej ekspresji zmutowane-
go genu przeżywały dłużej niż te karmione przez własne matki (Styrna 1975). Tylko 
4% samców mosaic przeżywa do wieku dorosłego i może być płodna (Styrna 1977, 
Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2003, Kowal i in. 2010). Młode samce 
mutanty można odróżnić od pozostałego potomstwa zaraz po urodzeniu dzięki skręco-
nym wibrysom. U starszych mutantów stwierdzono depigmentację sierści (fot. 2) oraz 
nienormalności w budowie włosów wełnistych i ościstych (Radochońska 1970, Migdał 
i Juszczyk 1975). Począwszy od 10. dnia życia zmutowane osobniki wykazują postę-
pujący spadek masy ciała, ogólne wyniszczenie organizmu oraz nasilające się objawy 
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neurologiczne (ataksja, niedowład tylnych kończyn) (Radochońska 1970, Styrna 1973, 
Styrna 1977, Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2010a, 2011). 

Podanie związków miedzi z ominięciem bariery jelitowej na przykład w postaci 
iniekcji podskórnej lub dootrzewnowej przedłuża życie samców mutantów oraz prowa-
dzi do redukcji niektórych objawów chorobowych (Styrna i in. 1978, Kowal i in. 2010, 
Lenartowicz i in. 2010b). Analiza biochemiczna wykazała zmniejszenie ilości cerulo-
plazminy w surowicy krwi oraz znaczne obniżenie aktywności oksydazy o-dwufenolo-
wej (Styrna 1977), co stanowiło bezpośrednią przyczynę zaburzeń pigmentacji. Wyniki 
oznaczenia zawartości miedzi w wybranych organach wewnętrznych 14-dniowych 
samców mutantów wykazały nadmiar tego pierwiastka w jelicie cienkim i nerkach, na-
tomiast niedobór w wątrobie, sercu i mózgu (Styrna 1977, Lenartowicz i Sasuła 2000, 
Lenartowicz i in. 2010a, 2010b). Szczególnie wysoką zawartość miedzi stwierdzono 
w nerkach zmutowanych myszy, co prowadziło do licznych uszkodzeń zarówno na 
poziomie struktury, jak również funkcji tego organu (Styrna 1973, Lenartowicz i Sasuła 
2000, Lenartowicz i in. 2001, 2003, 2010a). W tych samych organach wewnętrznych 
oznaczano również poziom cynku. Wiadomo, że cynk ogranicza wchłanianie miedzi 
w jelicie cienkim, a także akumulację tego pierwiastka w wątrobie oraz transport miedzi 
poprzez łożysko. Interakcja we wchłanianiu tych pierwiastków może iść tak daleko, 
że prowadzi do patologicznych objawów niedoboru miedzi (Bremner i Beattie 1995). 
Podwyższoną zawartość cynku stwierdzono w jelicie cienkim zmutowanych samców 
(Lenartowicz i Sasuła 2000), co może być następstwem akumulacji miedzi u mutantów 
w komórkach enterocytów w jelicie cienkim. Nadmiar miedzi w komórkach prowadzi 
do wzrostu poziomu metalotioneiny, która z kolei ma wyższe powinowactwo do cynku 
niż do miedzi, a w tym przypadku wiąże atomy obydwu pierwiastków (Lenartowicz 
i Sasuła 2000). Zatrzymanie cynku w jelicie cienkim samców mutantów prowadzi do 
jego niedoboru w gonadzie męskiej. Analiza zawartości cynku w jądrach zmutowa-
nych myszy wykazała, że istnieje tendencja do niedoboru tego pierwiastka w gonadach 
młodych, 14-dniowych samców (różnice nie były statystycznie istotne). Niedobór cyn-
ku stwierdzono w jądrach dorosłych samców mutantów (uzyskanych na drodze terapii 
związkami miedzi). W przypadku samców dorosłych różnice były statystycznie istotne 
(Kowal i in. 2010). Obniżeniu zawartości cynku w gonadach towarzyszyło podwyż-
szenie zawartość miedzi szczególnie wyraźne w jądrach myszy dorosłych, które otrzy-
mywały iniekcje chlorku miedzi. Jednym z następstw zaburzenia homeostazy cynku 
i miedzi w gonadach samców mutantów był wzrost poziomu apoptozy, obserwowany 
w jądrach samców młodych i dorosłych (Kotula-Balak i in. 2007, Kowal i in. 2010) 
oraz zaburzenia w budowie histologicznej gonad (Kowal i in. 2002, Kotula-Balak i in. 
2007, Kowal i in. 2010). Dorosłe samce mutanty produkowały gamety, jednak analiza 
parametrów nasienia wykazała, że są one gorszej jakości w porównaniu z grupą kon-
trolną. Plemniki samców mutantów charakteryzowały się opóźnionym tempem doj-
rzewania, mniejszą ruchliwością, deformacjami w budowie główki (znacznie większy 
procent plemników zdeformowanych w porównaniu z kontrolą) oraz obniżoną żywot-
nością. Dorosłe samce mutanty również rzadziej kopulowały z samicami, a procent 
zapłodnienia in vivo był znacznie niższy niż w grupie kontrolnej (Kowal i in. 2010). 
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2. CEL BADAŃ

Jak już wspomniano wcześniej, gen Atp7a uznawany jest obecnie za jeden z genów 
metabolizmu podstawowego, które są zaangażowane w najistotniejsze dla przeżycia 
komórki procesy i ulegają ekspresji na stosunkowo stałym poziomie we wszystkich 
tkankach organizmu (Romanowski i in. 2007). Powyższa defi nicja wskazuje, że ekspre-
sja genu Atp7a powinna zachodzić we wszystkich tkankach i organach, natomiast dane 
pochodzące z literatury przedmiotu sugerowały, że w okresie życia postnatalnego 
ekspresja Atp7a zachodzi we wszystkich organach z wyjątkiem wątroby (Levinson 
i in. 1994, Mercer i in. 1994, Kuo i in. 1998; Reddy i Harris, 1998, Samimi i in. 2004, 
Lutsenko i in. 2007). Celem badań opisanych w obecnej pracy było: 

1. Sprawdzenie, czy ekspresja genu i białka Atp7a/ATP7A zachodzi w wątrobie 
u myszy oraz wykazanie, czy poziom ekspresji zmienia się w różnych okre-
sach życia postnatalnego. Badania te były prowadzone na myszach o genoty-
pie dzikim, czyli nieniosących mutacji w genie Atp7a.

2. Sprawdzenie, czy w trakcie życia osobniczego u myszy zachodzą zmiany 
w poziomie ekspresji badanego genu w innych podstawowych organach, ta-
kich jak mózg i nerki, oraz porównanie poziomu ekspresji genu Atp7a w orga-
nach wewnętrznych samców o genotypie dzikim i samców mutantów mosaic, 
wykazujących zaburzenia metabolizmu miedzi. 

3. Mutanty mosaic wykazują wiele objawów patologicznych, charakterystycz-
nych dla zaburzeń metabolizmu miedzi. Sprzężenie mutacji mosaic z płcią su-
gerowało, że pośród myszy stada outbred hodowanych w Zakładzie Genetyki 
i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii UJ doszło kiedyś do spontanicznej muta-
cji w genie Atp7a. Aby jednoznacznie wykazać, że opisywana mutacja doty-
czy genu Atp7a, a mutanty mosaic mogą być modelem zwierzęcym do badań 
nad chorobą Menkesa, przeprowadzono analizę sekwencji genu Atp7a u sam-
ców mutantów. Badania takie pozwoliły również na ustalenie na poziomie 
molekularnym przyczyny letalności tych zwierząt. 

4. Wykazanie, jak mutacja w genie Atp7a wpływa na ekspresję, wewnątrzko-
mórkową lokalizację i aktywność białka ATP7A u samców mosaic.

5. U samców mutantów dochodzi do akumulacji miedzi w nerkach. Proces ten 
jest szczególnie nasilony u zwierzat poddanych terapii związkami miedzi. 
Celem obecnej pracy było wykazanie na przykładzie mutantów mosaic, jak 
zaburzenia aktywności białka ATP7A wpływają na budowę i funkcję nerki. 
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3. MATERIAŁ I METODY

3.1. Materiał biologiczny

3.1.1. Zwierzęta 

Wszystkie zwierzęta doświadczalne użyte w obecnej pracy pochodziły z hodowli 
Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii UJ. Do badań wykorzysty-
wano myszy z niekrewniaczego stada outbred. Używano: samce (+/–) o genotypie 
dzikim, samce mutanty mosaic (ms/–) oraz heterozygotyczne samice (ms/+). Samce 
mutanty i heterozygotyczne samice uzyskiwano z kojarzenia samic ms/+ i samców 
o genotypie dzikim. Myszy o genotypie dzikim traktowane były jako kontrola dla 
myszy zmutowanych. Do momentu rozpoczęcia doświadczenia potomstwo prze-
bywało w klatce razem z rodzicami i było karmione przez matkę. Badania prowa-
dzono z wykorzystaniem różnych grup wiekowych, używając: noworodków (zwie-
rzęta uśmiercano w dniu urodzenia), zwierząt 14-dniowych oraz dorosłych samców 
w wieku 5–12 miesięcy. W hodowli panowała stała temperatura 22oC oraz sztuczne 
oświetlenie (12/12 godzin). Zwierzęta karmione były standardową paszą Murigran 
(Motycz), do picia otrzymywały wodę. Doświadczenia prowadzone były za zgodą 
I Lokalnej Komisji Bioetycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

3.1.2. Linie komórkowe

W trakcie badań nad ekspresją genu Atp7a w wątrobie wykorzystywano pierwotne 
hepatocyty. Komórki te pochodziły z wątroby dorosłych samców myszy ze szczepu 
CD1 i były zakupione w fi rmie BD Biosciences Discovery Labware (Woburn, MA). 
Do badań użyto również komórki wątrobiaka mysiego Hepa1b, otrzymane dzięki 
uprzejmości Profesor Hanny Rokity z Instytutu Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (bliższa charakterystyka tej linii podana jest w pracy 
Rokita i in. 1995). 

W badaniach nad ekspresją i wewnątrzkomórkową lokalizacją białka ATP7A uży-
wano pierwotnych fi broblastów, izolowanych ze skóry 14-dniowych samców mutan-
tów i samców grupy kontrolnej. Samce zabijano przez zerwanie rdzenia kręgowego 
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i po uprzednim odkażeniu alkoholem pobierano z podbrzusza wycinek skóry o wy-
miarach około 0,5 x 0,5 cm. Pobraną tkankę rozdrabniano mechanicznie, a następnie 
trawiono 0,1% roztworem kolagenazy (Sigma) w PBS w temperaturze 37oC przez 
45 min. Po odwirowaniu komórki zawieszano w medium hodowlanym. Hodowlę 
prowadzono w pożywce Dulbecco’s Modifi ed Eagle’s Medium (DMEM, Sigma), 
z dodatkiem 20% surowicy płodowej (Sigma), 1% L-glutaminianu (Sigma) oraz 2% 
penicyliny i streptomycyny (Sigma). Komórki hodowano w butelkach hodowlanych 
(Corning) o powierzchni 25 cm2 w warunkach standardowych (temperatura 37oC 
i 5% stężenie CO2) aż do osiągnięcia pełnej konfl uencji. 

3.2. Analiza ekspresji genu Atp7a w wątrobie samców myszy w różnych okresach 
życia postnatalnego

Do analizy ekspresji genu Atp7a wykorzystywano wątrobę, która była organem 
badanym, oraz mózg i nerkę (wykorzystywane jako próby pozytywne), pobierane 
od 5 noworodków, samców uśmiercanych w dniu urodzenia, określanych dalej jako 
P0.5. Używano także organów pochodzących od 5 samców 14-dniowych (P14) oraz 
5 samców 8-miesięcznych (P260). 

3.2.1. Izolacja RNA z organów i komórek 

Zwierzęta zabijano przez zerwanie rdzenia kręgowego, noworodki uśmiercano 
przez dekapitację, a mózg, wątrobę i nerki preparowano. Izolację całkowitego RNA 
prowadzono, używając zestawu do izolacji Nucleo Spin II kit fi rmy Macherey-Nagel. 
Z organów pobierano wycinki o masie około 30 mg i umieszczano w probówkach za-
wierających 350 μl buforu lizującego, do którego dodano 3,5 μl β-merkaptoetanolu, 
a następnie homogenizowano. Konfl uentne szalki zawierające komórki hepa1b prze-
płukiwano 3-krotnie zimnym PBS, a potem na szalkę nakładano 350 μl buforu lizu-
jącego i delikatnie przepipetowywano. Lizat komórkowy przenoszono na kolumny 
pochodzące z zestawu. Hepatocyty z wątroby dorosłego samca myszy rozmrażano 
według załączonej instrukcji, a następnie lizowano w sposób opisany powyżej. Dalej 
izolację prowadzono według instrukcji załączonej do zestawu. Otrzymany RNA 
rozpuszczano w 40 μl wody wolnej od RNA-az pochodzącej z zestawu do izolacji. 
Zawartość RNA w otrzymanych próbach mierzono spektrofotometrycznie, używając 
aparatu SmartSpecTM Plus (Bio-Rad Laboratories). Otrzymany RNA przechowywano 
w temperaturze –80oC. 

3.2.2. Odwrotna transkrypcja uzyskanego RNA

Reakcję odwrotnej transkrypcji uzyskanego RNA przeprowadzono, używa-
jąc zestawu Moloney-Murine Leukaemia Virus (MMLV) Reverse Transcriptase 
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(Invitrogene). Pobierano po 2 μg RNA. Syntezę cDNA prowadzono w temperaturze 
42oC przez 50 min, używając 200 U odwrotnej transkryptazy, startera specyfi cznego 
dla genu Atp7a o sekwencji CCTTGCACGTAAGAGCATGAC oraz startera oligo 
dT (Invitrogen), zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu. Produkty reakcji trawio-
no RNA-azą H przez 30 min w temperaturze 37oC. Tak przygotowane próby ozna-
czano dalej jako (RT+). 

Przygotowano również próby, które miały potwierdzić, że produkty reakcji 
RT- PCR i Real-Time PCR, wskazujące na ekspresję genu Atp7a, są wynikiem am-
plifi kacji cDNA, a nie genomowego DNA, który pozostał po reakcji izolacji RNA 
w wyniku na przykład niedokładnego strawienia próbek DNA-azą. W tym celu reak-
cję prowadzono w sposób identyczny, jak opisano powyżej, jednak zamiast odwrot-
nej transkryptazy do próbek dodawano odpowiednią objętość wody destylowanej 
wolnej od RNA-az i DNA-az. Tak przygotowane próby oznaczano dalej jako (RT–). 

3.2.3. Reakcja RT-PCR

W reakcji RT-PCR pary starterów zostały dobrane tak, aby otrzymane produk-
ty odpowiadały N-końcowej (segment I), C-końcowej (segment III) oraz środkowej 
(segment II) części transkryptu genu Atp7a, co pozwoliło pokazać, że w komórkach 
wątroby zachodzi ekspresja całego genu Atp7a. Sekwencję używanych starterów za-
mieszczono w tabeli 3. 

T a b e l a  3

Sekwencje starterów używanych w reakcji RT-PCR do amplifi kacji kolejnych segmentów 
genu Atp7a 

Segment Sekwencja starterów Przewidywana wielkość 
produktu (pz)

I 1 (F). 5′-CAGAGCTCGAACCCCAGCCCTG
2 (R). 5′-CAATAGTCCCTGTGCTGTTTGCG

1270

II 3 (F). 5′-AACGGCTGGCAAGGCAGAAGTAAG
4 (R). 5′-GTTCCAGCCATCGTCCTAGTGCG

825

III 5 (F). 5′-CAATAAGATCCTGGCCATTGTGGGG
6 (R). 5′-CGGTTACCAATGAGGACTTTG

344

Reakcję prowadzono w 35 cyklach w termocyklerze T Gradient (Biometra). 
Warunki termiczne reakcji z poszczególnymi parami starterów podano w tabeli 4. 
Produkty reakcji rozdzielano w żelu agarozowym. 
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T a b e l a  4

Warunki termiczne etapów reakcji RT-PCR z kolejnymi parami starterów

Etapy
reakcji RT-PCR

Startery
1 i 2 3 i 4 5 i 6

1. Predenaturacja 94oC – 4 min 94oC – 4 min 94oC – 4 min

2. Denaturacja 94oC – 1 min 94oC – 1 min 94oC – 30 s

3. Wiązanie starterów 60oC – 1 min 55oC – 1 min 60oC – 30 s

4. Wydłużanie 72oC – 2 min 72oC – 2 min 72oC – 45 s

3.2.4. Analiza sekwencji genu Atp7a w wątrobie 

Produkty reakcji RT-PCR otrzymane ze starterami 3 i 4 izolowano z żelu aga-
rozowego i oczyszczano, używając zestawu GeneElute Minus EtBr Spin Columns 
(Sigma). Tak przygotowane produkty wklonowywano do wektora pGEM-Teasy 
(Promega) i namnażano w komórkach bakterii E. coli. Następnie izolowano plazmi-
dowy DNA i sekwencjonowano, używając standardowych sekwencji starterowych 
Sp6 i T7 oraz zestawu do sekwencjonowania BigDye Terminator Kit v3.1 (Applied 
Biosystems). Reakcję prowadzono w aparacie 3100 ABI Pism (Applied Biosystems), 
zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu. Otrzymane sekwencje porównywano, 
używając programu BLAST. 

3.2.5. Wykrywanie ekspresji genu Atp7a metodą Real-Time PCR

Poziom ekspresji genu Atp7a mierzono w próbach pochodzących z wątroby 
samców myszy w różnym wieku o genotypie dzikim oraz z próbek otrzymanych 
z hepatocytów pierwotnych z wątroby dorosłego samca myszy. Nerka była wyko-
rzystywana jako próba pozytywna. Względną ekspresję genu Atp7a oznaczano 
w odniesieniu do genu referencyjnego Gapdh. Jest to jeden z genów metabolizmu 
podstawowego, kodujący enzym dehydrogenazę fosfogliceroaldehydową. Ilościowy 
pomiar ekspresji genów przeprowadzono w aparacie Light Cycler (Roche) w opar-
ciu o metodę maksymalnej drugiej pochodnej (Second Derivative Maximum Metod) 
(Roche Diagnostics, Switzerland) i liczono relatywną zawartość cDNA. W metodzie 
tej krzywa amplifi kacji produktu jest liniowo skorelowana z początkową zawartością 
cDNA. Do amplifi kacji produktu (Atp7a – 344 pz) użyto mieszaninę podstawową 
zawierającą: H2O – 6,4 μl, MgCl2 (4 mM) – 1,2 μl, starter forward (0,4 μM) – 0,2 μl, 
starter reverse (0,4 μM) – 0,2 μl i LightCycler Fast Start DNA Master SYBR Green 
I® – 1 μl (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). W reakcjach amplifi kacji użyto 
starterów zaprojektowanych programem Primer3Input. Sekwencje starterów podano 
w tabeli 5. 
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T a b e l a  5

Sekwencje starterów używanych w reakcji Real-Time PCR 

Gen Sekwencja starterów
Gapdh (F). 5′-GACCACAGTCCATGCCATCAC

(R). 5′-TCCACCACCCTGTTGCTGTAG

Atp7a (F). 5′-CAATAAGATCCTGGCCATTGTGGGG
(R). 5′-CGGTTACCAATGAGGACTTTG

Do kapilar szklanych dodawano 9 μl mieszaniny reakcyjnej i 1 μl cDNA (od-
powiednik 30 ng transkrybowanego całkowitego RNA). Kapilary zamykano, wi-
rowano przez 10 s (5000 rpm), a następnie umieszczono w rotorze aparatu Light 
Cycler. Reakcje amplifi kacji przeprowadzano w następujących warunkach: 10 min 
denaturacja wstępna w 95oC, 45 cykli 4-segmentowego etapu amplifi kacji: 10 s 
w 95oC (denaturacja), 15 s w 59oC (przyłączanie starterów), 20 s w 72 oC (elongacja) 
i 4 s w 82oC (pomiar fl uorescencji). Czwarty segment służył do eliminacji niespe-
cyfi cznej fl uorescencji, powstałej na przykład w wyniku tworzenia dimerów starte-
rów. Na zakończenie przeprowadzono analizę krzywej topnienia dla produktu PCR 
w następujących warunkach: 2 s w 95oC, 5 s w 60oC i wolne podgrzewanie do 95oC 
w tempie 0,1oC na sekundę, ze stałym pomiarem fl uorescencji, po czym mieszaninę 
schładzano do 35oC. Pomiar ekspresji mRNA Atp7a w wątrobach myszy wyrażano 
w jednostkach umownych (AU). Krzywą standardową dla genu Atp7a i genu refe-
rencyjnego Gapdh utworzono, używając 5 rozcieńczeń (1x, 5x, 25x, 125x, 625x) 
cDNA kontrolnego. Poprawność krzywej amplifi kacji wyrażano współczynnikiem 
amplifi kacji (E = 10– (1/b) –1; gdzie b = współczynnik regresji). Różnice statystycznie 
istotne w ekspresji genu Atp7a pomiędzy badanymi grupami mierzono za pomocą 
testu t Studenta przy poziomie istotności p ≤ 0,05. Pomiary Real-Time PCR dla każdej 
próby przeprowadzano trzykrotnie.

3.2.6. Wykrywanie ekspresji białka ATP7A metodą Western-blot

Poziom ekspresji białka ATP7A w wątrobach, nerkach, mózgu i hepatocytach 
pierwotnych wątroby myszy badano metodą Western-blot. Tkanki homogenizowano 
w buforze 1xPBS, wirowano 8000 x g przez 10 min, a następnie izolowano z osadów 
komórkowych ekstrakty całkowite przy użyciu buforu do lizy komórek T1 (skład 
buforu T1: Tris HCl pH 7,6, NP40, 1 tabletka inhibitorów proteaz [Sigma] na 50 ml 
buforu T1, PMSF, EDTA). Ekstrakty izolowano przez 20 min w temperaturze 4°C, 
a następnie ponownie je wirowano (5 min, przy 12 000 rpm). Zbierano nadsącz za-
wierający ekstrakty białek i przenoszono go do nowej probówki (0,5 ml). Stężenie 
białka w poszczególnych próbach oznaczano metodą Bradforda. Jako białka refe-
rencyjnego używano β-aktyny, a dla pokazania jednakowej depozycji białek błony 
barwiono przez 2 min barwnikiem 1x Rouge Ponceau. Ekstrakt białkowy (50 μg) 
był rozdzielany w kasetach fi rmy Invitrogen w 10% żelu poliakryloamidowym 
z SDS w aparacie Xcell II™ Blot Module (Invitrogen) i przenoszony w module do 
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transferu tego samego aparatu na błonę nitrocelulozową Hybond-ECL (Amersham 
Biosciences, UK).

Błony blokowano w roztworze 5% odtłuszczonego mleka w proszku, rozpusz-
czonego w roztworze 0,15% Twin 20 w TBS (TBST) przez 1 godzinę w temperatu-
rze pokojowej. Do identyfi kacji białka ATP7A w próbach pochodzących z wątroby 
i nerki (próba pozytywna) samców myszy oraz z komórek hepatocytów pierwot-
nych używano pierwszorzędowego, monoklonalnego, mysiego przeciwciała (BD 
Transduction Laboratories), rozpuszczonego w buforze 1 x TTBS w stosunku 1:500, 
skierowanego przeciwko C-terminalnej domenie białka ATP7A. Jako drugorzędo-
wego przeciwciała używano natomiast koziego, poliklonalnego przeciwciała skie-
rowanego przeciwko IgG myszy, znakowanego peroksydazą chrzanową (Santa Cruz 
Biotechnology, Santa Cruz, CA) w rozcieńczeniu 1:20 000. Membranę z pierwszo-
rzędowym przeciwciałem inkubowano przez noc w temperaturze 4°C, inkubację 
z drugorzędowym przeciwciałem prowadzono przez 1 godzinę w temperaturze poko-
jowej. Kompleksy białko-przeciwciało były uwidaczniane przy użyciu chemilumine-
scencji ECL plus Western Blotting Detection System (Amersham Biosciences, UK) 
na fi lmach ECL KODAK. Wyniki na kliszach skanowano i przeprowadzano analizę 
densytometryczną w aparacie Molecular Imager, BioRad.

3.2.7. Oznaczanie zawartości miedzi w wątrobie

Zwierzęta doświadczalne (14-dniowe oraz dorosłe) zabijano przez zerwanie rdze-
nia kręgowego, noworodki uśmiercano przez dekapitację, organy wewnętrzne prepa-
rowano. Z wypreparowanej wątroby usuwano woreczek żółciowy. Natychmiast po 
wypreparowaniu każdy z organów ważono, oznaczając w ten sposób mokrą masę 
organu. Następnie organy zamrażano w probówkach Eppendorfa w temperaturze 
–20oC do czasu mineralizacji. Organy mineralizowano na płycie grzewczej w 2 ml 
spektralnie czystego kwasu azotowego (HNO3) (Merck), podnosząc stopniowo tem-
peraturę aż do 130oC. Po całkowitym odparowaniu kwasu uzyskany osad dopełniano 
wodą dejonizowaną do objętości 10 ml. Próby pochodzące od noworodków dopeł-
niano wodą do objętości 5 ml. Oprócz prób organów przygotowano też próby ślepe 
(do probówek dodano wyłącznie HNO3) oraz próby odniesienia (ok. 100 mg materia-
łu odniesienia CRM185R – Bovine Liver [Promochem, Niemcy]), mineralizowane 
w identyczny sposób jak próby organów. Wyznaczono również poziom czułości me-
tody, analizując dziesięć prób wody dejonizowanej. Oznaczenia prowadzono w ku-
wecie grafi towej przy użyciu spektrofotometru AAnalyst 800 (Perkin-Elmer).

Różnice statystycznie istotne w ekspresji białka ATP7A pomiędzy badanymi 
grupami obliczano za pomocą testu t Studenta przy poziomie istotności p ≤ 0,05. 
Doświadczenie powtarzano trzykrotnie.

1 Ĺ‚amanie.indd   381 Ĺ amanie indd 38 2012-01-20   15:03:142012-01-20 15:03:14



39

3.3. Porównanie ekspresji genu Atp7a oraz zawartości miedzi w organach 
wewnętrznych myszy o genotypie dzikim oraz samców mutantów mosaic

Poziom ekspresji genu Atp7a oznaczano w mózgu, nerkach i wątrobie. Organy 
pochodziły od myszy o genotypie dzikim i samców mutantów. W przypadku samców 
o genotypie dzikim oznaczenia przeprowadzano dla noworodków i myszy 14-dnio-
wych oraz myszy dorosłych 260-dniowych, natomiast w przypadku samców mutan-
tów tylko dla noworodków i myszy 14-dniowych, gdyż mutanty padają około 16. 
dnia życia. 

3.3.1. Izolacja RNA z organów badanych samców

Zwierzęta zabijano przez zerwanie rdzenia kręgowego, noworodki uśmiercano 
przez dekapitację, a mózg, wątrobę i nerki preparowano. Z organów pobierano wy-
cinki o masie około 30 mg, umieszczano w probówkach zawierających 350 μl buforu 
lizującego, do którego dodano 3,5 μl β-merkaptoetanolu i homogenizowano. Izolację 
całkowitego RNA prowadzono, używając zestawu do izolacji Nucleo Spin II kit fi r-
my Macherey-Nagel, tak jak opisano w punkcie 3.2.1.

3.3.2. Odwrotna transkrypcja RNA

Reakcję odwrotnej transkrypcji przeprowadzono, używając zestawu Moloney-
-Murine Leukaemia Virus (MMLV) Reverse Transcriptase (Invitrogene). Pobierano 
po 2 μg RNA. Reakcję prowadzono w sposób identyczny, jak opisano w punkcie 
3.2.2.

3.3.3. Analiza ekspresji genu Atp7a metodą Real-Time PCR

Poziom ekspresji genu Atp7a mierzono w próbach pochodzących z mózgu, wą-
troby i nerki samców myszy w różnym wieku o genotypie dzikim oraz odpowiada-
jącym im wiekowo samców mutantów. Względną ekspresję genu Atp7a oznaczano 
w odniesieniu do genu referencyjnego Gapdh. Ilościowy pomiar ekspresji genów 
przeprowadzono w aparacie Light Cycler (Roche). Do amplifi kacji produktu (Atp7a 
– 344 pz) używano takich samych starterów, jak w punkcie 3.2.4; w takich samych 
warunkach przebiegała również reakcja.

3.3.4. Potwierdzenie ekspresji oraz porównanie rozmiaru transkryptu genu Atp7a w wątrobie 
samców mosaic i myszy o genotypie dzikim metodą RT-PCR

Pary starterów dla samców mutantów, podobnie jak dla osobników o genotypie 
dzikim, zostały dobrane tak, aby otrzymane produkty odpowiadały N-końcowej (seg-
ment I), C-końcowej (segment III) oraz środkowej (segment II) części transkryptu 
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genu Atp7a. Pozwoliło to pokazać, że w komórkach wątroby mutantów zachodzi eks-
presja znacznego fragmentu transkryptu genu Atp7a, jak również porównać wielkość 
produktów reakcji RT-PCR uzyskanych z materiału pochodzącego od osobników 
dzikich i samców mutantów. Sekwencje używanych starterów podano w tabeli 3, 
natomiast warunki reakcji w tabeli 4.

3.3.5. Analiza zawartości miedzi w organach wewnętrznych

Zwierzęta doświadczalne (14-dniowe oraz dorosłe) zabijano przez zerwanie rdze-
nia kręgowego, noworodki uśmiercano przez dekapitację, a następnie ważono i pre-
parowano organy wewnętrzne, tj. wątrobę, mózg i nerki. Z wypreparowanej wątroby 
usuwano woreczek żółciowy. Natychmiast po wypreparowaniu każdy z organów wa-
żono, oznaczając w ten sposób mokrą masę. Oznaczenie zawartości miedzi prowa-
dzono w sposób opisany w punkcie 3.2.7. 

3.4. Analiza sekwencji genu Atp7a u samców mutantów mosaic

3.4.1. Izolacja genomowego DNA 

Genomowy DNA izolowano z fragmentów ogona badanych samców. Próbki 
tkanek pobrano od trzech 14-dniowych, niespokrewnionych samców o genotypie 
dzikim i trzech 14-dniowych, niespokrewnionych mutantów mosaic. Tkanki przez 
noc trawiono proteinazą K. Izolację DNA prowadzono metodą fenol – chloroform 
– alkohol izoamylowy. Uzyskany DNA zawieszano w buforze TE i przechowywano 
w temperaturze –30°C. 

3.4.2. Reakcja PCR

Sekwencja cDNA genu Atp7a składa się 1450 par nukleotydów. W celu ustale-
nia sekwencji genu Atp7a amplifi kowano kolejne eksony tego genu w reakcji PCR, 
używając sekwencji starterowych, zamieszczonych w tabeli 6. Ze względu na duże 
rozmiary eksonów 4. i 23. każdy z nich amplifi kowany był w postaci dwóch pro-
duktów PCR (o zachodzących na siebie sekwencjach). Otrzymane produkty reakcji 
rozdzielano w 1% żelu agarozowym. 

1 Ĺ‚amanie.indd   401 Ĺ amanie indd 40 2012-01-20   15:03:152012-01-20 15:03:15



41

T a b e l a  6

Sekwencje starterów używanych w reakcji PCR do amplifi kacji kolejnych eksonów 
genu Atp7a 

Nr eksonu Sekwencje starterów
1 GTGGACCATTTCCCTAGTCG

CCCCAGCTTAAAGTGGTGAC

2 CATTTTCAACTGGAGGCATGT
AGCCAACCTCCAGCCCTA

3 GGAGGACTTGGTTCTTGATAATTG
CATACTTGGGAAGAAAGCAGAAAG

4 TTGACTCTGAAGGGGACCAG
AGAGCTGGCGGTACTTTCAA

TCTTTAGAGAATAGGTCAGCCATTG
AAAGGTGAAACTTCAGTGACTGTG

5 GGTGTGGCTGTGACTTTTGA
CAAAGCATGGCCATAAAACA

6 GAAGGCACGTGAAGATGGTAA
AAGTTTTCTGTGCAGGCCTCT

7 AGGCAATCCTGTGCTACGAT
CCAGATGTGATTCCAGAAGGT

8 GGACAGCTTCATGCTTCCAT
ACCTCCACAGTCTCCTGCAT

9 AGCCTGAGTGAGATGGTTTCTC
TCCCTCAGCCCTCACTTTTA

10 TGAGGCTCGAGAACAGTGTTTA
CATGAGCTCTGGGGGTACAT

11 TGCAAAGGGGATCTGGTTTA
CGAGGAGAAAACTCCCACAA

12 TTTGGGCCAAGAATTTGTTC
AGATTCCCACATTGCAGAGG

13 TTGCAGTTTCCTCTGCAATG
TTAACAAACCCCAGGAATGC

14 AGTTGCATTCCTGGGGTTT
AGCATTTCTCCAGCTCCTCA

15 GGGTTGACCAGTGTTGCTTT
GCCTAAGAACCACAGCCAAA

16 TTGTGAAGCCAAAGTCCAGTT
TTCAAAGACCAGCCCAGATT

17 CCCAAAATTTGAAGTCCTGTCT
ACTGTGGTCAGGATGCATTG

18 GAACTTGCCTCATGAGATGGA
TCTGCCTCTCTCAGGTTTGC
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19 TGAGTTAAACCAGTTCTCAACAGC
GGTCCTTGTACCATATCATCCTG

20 TGAGCTCAGCATTATTTGCAG
CCACAGGACGTACCCACTCT

21 AATTCCCAGTTTGTCCCACA
CGGTAAGCCTGTTCTTCCAA

22 ACAGCAGCACACATCTCCAC
ACACACATGCACGTCAGACA

23 GTTTTGTAGCAGTAGCCACTTTTG
GAGCATGAGATTGACATAAGATCC

GGGAAGATGATGACACCACA
AAAACCATTGCTCCCCAGT

3.4.3. Sekwencjonowanie genu Atp7a u samców mosaic

Produkty reakcji PCR izolowano z żelu agarozowego i oczyszczano używając 
zestawu MSB Spin PCRapace (Invitek). Następnie tak przygotowane produkty sek-
wencjonowano, używając zestawu DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing Kit 
(GE). Reakcję prowadzono w aparacie MegaBACE 1000, zgodnie z instrukcją załą-
czoną do zestawu. Otrzymane sekwencje porównywano do sekwencji referencyjnej 
(NC_000086.6), używając programu BLAST2 (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi, Zhang i Madden 1997).

3.5. Analiza ekspresji, aktywności i wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka ATP7A 
u myszy o genotypie dzikim i samców mutantów mosaic

3.5.1. Przygotowanie materiału do analizy immunohistochemicznej

Grupę zwierząt doświadczalnych stanowiły 14-dniowe samce mosaic i samce 
kontrolne o genotypie dzikim. Samce podzielono na dwie grupy: pierwszą stanowi-
ły zwierzęta nietraktowane chlorkiem miedzi, w drugiej samce kontrolne i mutanty 
otrzymały w iniekcji dootrzewnowej roztwór chlorku miedzi w PBS w dawce 10 μg 
miedzi na gram masy ciała. Cztery godziny po iniekcji samce zabijano przez zerwa-
nie rdzenia kręgowego. Nerki preparowano i utrwalano przez 24 godziny w tempe-
raturze 4°C w 4% roztworze aldehydu mrówkowego, świeżo przygotowanego z roz-
puszczenia paraformaldehydu (Sigma) w PBS. Tak utrwalone organy płukano 4 razy 
po 30 min w PBS, a następnie przepajano wodnym roztworem sacharozy: wstępnie 
przez 2 godziny 12,5%, a ostatecznie przez noc 25% w temperaturze 4°C. Nerki 
otaczano w specjalnym medium do zamrażania tkanek, mrożono w ciekłym azocie 
i krojono na skrawki o grubości 20 μm na kriostacie (Leica). Skrawki zbierano na 
szkiełka podstawowe pokryte roztworem polilizyny, przepłukano PBS, a następnie 
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traktowano 0,1% roztworem Tryton X-100 w PBS w celu permabilizacji błon ko-
mórkowych. Później skrawki blokowano w 3% roztworze albuminy bydlęcej (BSA, 
Sigma) w PBS przez 1 godzinę. Na skrawki nakładano pierwszorzędowe, królicze, 
poliklonalne przeciwciało, skierowane przeciwko białku ATP7A (Genway Biotech), 
rozcieńczone w stosunku 1:250 w roztworze blokującym (3% BSA w PBS). Szkiełka 
pokryte pierwszorzędowym przeciwciałem inkubowano przez noc w komorze mo-
krej. Reakcja przebiegała w temperaturze pokojowej. Następnego dnia szkiełka 
płukano PBS (3 razy po 10 min) i nakładano drugorzędowe, kozie, poliklonalne 
przeciwciało, skierowane przeciwko IgG królika, sprzężone z fl uorochromem Cy3 
(Jackson Immunoresearch), rozcieńczone w stosunku 1:500 w roztworze blokują-
cym (3% BSA w PBS). Reakcja przebiegała w ciemności w temperaturze pokojowej 
przez 1 godzinę. Następnie skrawki ponownie płukano PBS (3 razy po 10 min). Na 
pre paraty nakładano kroplę medium do zamykania preparatów (Vector Laboratories), 
zawierającego barwnik fl uorescencyjny 4’,6-diamidyno-2-fenyloindol (DAPI) i przy-
krywano szkiełkiem nakrywkowym. Obserwację preparatów prowadzono w mikro-
skopie konfokalnym Zeiss Axiovert 200M LSM 510 META. 

Konfl uentne hodowle fi broblastów traktowano 0,25% roztworem trypsyny 
(Sigma) w PBS, a oderwane od podłoża fi broblasty pobierano z butelek hodowla-
nych i wysiewano na sterylnych szalkach, w których wcześniej położono szkiełka na-
krywkowe. Tak przygotowane hodowle umieszczano w termostacie. Po osiągnięciu 
konfl uencji komórki przeznaczano do analizy immunohistochemicznej. Fibroblasty 
utrwalano 4% roztworem formaldehydu mrówkowego w PBS przez 15 min. Szkiełka 
płukano trzykrotnie 0,1% roztworem Tryton X-100 w PBS, a następnie blokowano 
w 3% roztworze albuminy bydlęcej (BSA) w PBS przez 1 godzinę. Po tym czasie 
nałożono pierwszorzędowe, królicze, poliklonalne przeciwciała, skierowane prze-
ciwko białku ATP7A (Genway Biotech), rozcieńczone w stosunku 1:250 w roztwo-
rze blokującym (3% BSA w PBS). Preparaty inkubowano w komorze mokrej przez 
noc. Następnie szkiełka przepłukano 3 razy PBS i nakładano kolejne przeciwciało 
pierwszorzędowe – mysie, monoklonalne, skierowane przeciwko białku 58K, marke-
rowi dla aparatu Golgiego. Przeciwciało było rozpuszczone w roztworze blokującym 
w stosunku 1:500. Czas inkubacji wynosił 2 godziny. Po tym czasie preparaty prze-
płukano trzykrotnie PBS i nakładano drugorzędowe, kozie poliklonalne przeciwciała, 
skierowane przeciwko IgG królika, sprzężone z fl uorochromem Alexa 488 (Jackson 
Immunoresearch), rozcieńczone w stosunku 1:500 w roztworze blokującym (3% BSA 
w PBS), oraz kozie, poliklonalne przeciwciało, skierowane przeciwko IgG myszy, 
sprzężone z fl uorochromem Cy3 (Jackson Immunoresearch), rozcieńczone w stosun-
ku 1:500 w roztworze blokującym (3% BSA w PBS). Reakcja przebiegała w ciem-
ności w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę. Następnie preparaty ponownie 
płukano PBS (3 razy po 10 min). Szkiełka nakrywkowe przymocowano do szkiełek 
podstawowych, używając medium do zamykania preparatów (Vector Laboratories), 
zawierającego barwnik fl uorescencyjny DAPI. Obserwację preparatów prowadzono 
w mikroskopie konfokalnym Zeiss Axiovert 200M LSM 510 META. 
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3.5.2. Analiza ekspresji białka ATP7A w nerkach samców mutantów metodą Western-blot

Ekspresję białka ATP7A w nerkach 14-dniowych samców mutantów i samców 
o genotypie dzikim badano metodą Western-blot. Do identyfi kacji białka ATP7A 
w próbach pochodzących z nerek myszy o genotypie dzikim oraz z nerek samców 
mosaic używano pierwszorzędowego, monoklonalnego, mysiego przeciwciała (BD 
Transduction Laboratories), rozpuszczonego w buforze 1 x TTBS w stosunku 1:500, 
skierowanego przeciwko C-terminalnej domenie białka ATP7A. Natomiast jako dru-
gorzędowego przeciwciała używano koziego, poliklonalnego przeciwciała skiero-
wanego przeciwko IgG myszy, znakowanego peroksydazą chrzanową (Santa Cruz 
Biotechnology, Santa Cruz, CA) w rozcieńczeniu 1:20 000. Reakcję prowadzono 
w sposób opisany w punkcie 3.2.7.

3.6. Analiza histologiczna nerek samców mutantów i myszy o genotypie dzikim

Jak stwierdzono już wcześniej, zawartość miedzi w nerkach mutantów była bar-
dzo wysoka (Lenartowicz i Sasuła 2000). Podawanie chlorku miedzi w iniekcji zno-
siło letalny efekt mutacji mosaic i pozwalało na uzyskanie grupy mutantów dorosłych 
(Kowal i in. 2010). Aby sprawdzić, czy podawanie chlorku miedzi nie wywołuje 
skutków ubocznych w postaci uszkodzenia nerek, badano grupę samców mutantów 
poddawanych terapii. W tym celu samcom mutantom i samcom o genotypie dzikim 
(grupa kontrolna) podawano co 2 dni roztwór chlorku miedzi (CuCl2) (Sigma), za-
czynając od 2. dnia życia. Roztwór podawano w iniekcji podskórnej (przez pierwsze 
2 tygodnie), a potem dootrzewnowo. Jednorazowo mysz otrzymywała 50 μl 0,01% 
roztworu chlorku miedzi, przygotowanego w zbuforowanym roztworze soli fi zjolo-
gicznej. Podawanie chlorku miedzi trwało 6 tygodni. W tym czasie każde zwierzę 
doświadczalne otrzymało 0,1 mg CuCl2. 

3.6.1. Oznaczanie zawartości miedzi w nerkach samców mutantów i samców kontrolnych 

Zwierzęta doświadczalne (14-dniowe oraz dorosłe) zabijano przez zerwanie 
rdzenia kręgowego, a ich nerki preparowano. Natychmiast po wypreparowaniu nerkę 
ważono, oznaczając w ten sposób mokrą masę organu. Nerki umieszczano w pro-
bówkach typu Eppendorf i zamrażano w temperaturze –30°C do czasu wykonania 
oznaczenia. Oznaczenie zawartości miedzi prowadzono tak, jak to opisano w punk-
cie 3.2.1.

3.6.2. Przygotowanie materiału do analizy histologicznej

Zwierzęta uśmiercano poprzez zerwanie rdzenia kręgowego, a nerki preparowano 
i utrwalano w utrwalaczu Bouina przez 24 godziny. Po upływie doby utrwalone nerki 
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przepłukiwano kilkakrotnie 70% etanolem, a następnie odwadniano, przeprowadza-
jąc przez szereg alkoholi o wzrastającym stężeniu (80%, 96% i 100%). Odwodnione 
narządy przenoszono do mieszaniny toluenu i 100% alkoholu etylowego (1:1, v:v) 
na 30 min. Następnie nerki traktowano roztworem pośrednim o składzie toluen i pa-
rafi na w stosunku 1:1 przez 30 min w temperaturze 37°C. Tak przygotowane organy 
przez 9 godzin przepajano parafi ną (parafi na I – 6 godz., parafi na II – 3 godz.) w tem-
peraturze 60°C. Nerki zatopione w bloczkach parafi nowych krojono na mikrotomie 
parafi nowym (Reichert – Jung, Niemcy) na skrawki o grubości 7 μm. Tak przygoto-
wane preparaty barwiono metodą hematoksylina-eozyna i oglądano w mikroskopie 
świetlnym (Olympus CH-2). Zmiany patologiczne w budowie nerek mutantów mo-
saic klasyfi kowano w oparciu o atlasy histopatologiczne (Grundman i Geller 1987, 
Milikowski i Berman 1997). 
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4. WYNIKI

4.1. Analiza ekspresji genu Atp7a, białka ATP7A oraz zawartości miedzi w wątrobie 
samców myszy o genotypie dzikim w różnych okresach życia postnatalnego

Dotychczasowe dane dotyczące ekspresji genu Atp7a u ssaków pochodzą głównie 
z badań przeprowadzonych na myszach laboratoryjnych i wskazują na to, że zacho-
dzi ona zarówno w życiu prenatalnym, jak i postnatalnym. W okresie życia prenatal-
nego ekspresję stwierdzono we wszystkich organach wewnętrznych (Kuo in. 1998, 
Lutsenko i in. 2007), natomiast w okresie życia postnatalnego przyjmowano, że eks-
presja Atp7a zachodzi we wszystkich organach z wyjątkiem wątroby (Levinson i in. 
1994, Mercer i in. 1994, Kuo i in. 1998; Reddy i Harris 1998, Samimi i in. 2004). 
Sugerowano też, że w wątrobie może dochodzić do ekspresji krótkiej formy mRNA 
genu Atp7a, nazwanego Atp7a 2-16, niezawierającego eksonów od 3. do 15. (Reddy 
i Harris 1998, Harris i in. 2003). Jednak bardzo ciekawy okazał się fakt, że ekspresję 
genu Atp7a stwierdzono w wątrobie 18,5-dniowych płodów myszy. U myszy ciąża 
trwa 19–21 dni, co w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami o braku ekspre-
sji w tym organie w życiu postnatalnym sugerowało, że ekspresja ta jest wyłączana 
wkrótce po urodzeniu. 

Pierwotnym celem przedstawionych w obecnej monografi i badań było stwierdze-
nie, w którym dniu życia postnatalnego dochodzi do wyciszenia ekspresji badanego 
genu w wątrobie u myszy, jednak otrzymane wyniki okazały się zaskakujące, a rów-
nocześnie bardzo interesujące.

4.1.1. Analiza ekspresji genu Atp7a w wątrobie

Analizę ekspresji genu Atp7a przeprowadzono w wątrobie myszy w różnych 
okresach życia postnatalnego: noworodków (P0.5), osesków (P14) i myszy doj-
rzałych (P240). Dobierając odpowiednie pary starterów (tab. 3) i amplifi kując trzy 
regiony genu, starano się pokazać, że w komórkach wątroby dochodzi do syntezy 
całego transkryptu badanego genu, a nie tylko produktu Atp7a 2-16, będącego wyni-
kiem alternatywnego składania eksonów genu Atp7a i niezawierającego eksonów od 
3. do 16. Jako kontroli pozytywnej używano cDNA pochodzącego z mózgu 14-dnio-
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wych myszy, gdyż wiadomo, że ekspresja badanego genu zachodzi w tym organie 
na wszystkich etapach życia postnatalnego (Niciu i in. 2006). Negatywny wynik re-
akcji (czyli brak produktu) otrzymano w próbkach, w których w reakcji odwrotnej 
transkrypcji zamiast enzymu odwrotnej transkryptazy używano H2O. Potwierdza to, 
że produkty otrzymane w reakcji RT-PCR wskazują na ekspresję genu Atp7a i są 
wynikiem amplifi kacji cDNA, a nie genomowego DNA, który pozostał po reakcji 
izolacji RNA wskutek niedokładnego strawienia próbek DNA-zą. Nieoczekiwane 
wyniki reakcji przeprowadzonej metodą RT-PCR wykazały, że ekspresja genu Atp7a 
zachodzi w wątrobie wszystkich grup badanych myszy. Używając starterów 1 i 2, 
amplifi kowano I region genu Atp7a i zgodnie z przewidywaniami otrzymano produkt 
o rozmiarach 1270 pz, pokrywający eksony od 1. do 4. (pozycje 56–1326 pz) (fot. 3). 

W wyniku amplifi kacji segmentu II genu Atp7a z użyciem starterów 3 i 4 uzyska-
no produkt o wielkości 825 pz, odpowiadający eksonom 6–10 (pozycje 1624–2449 
pz) (fot. 4). 

Używając sekwencji starterowych 5 i 6, amplifi kowano produkt o wielkości 344 
pz, odpowiadający eksonom 16–18 (pozycje 3265–3606) (fot. 5). 

Otrzymanie produktu w reakcji z użyciem starterów 3 i 4 zawierającego eksony 
od 6. do 10. w połączeniu z wynikami uzyskanymi z reakcji PCR z pozostałymi pa-
rami starterów wskazuje, że w wątrobie dochodzi do syntezy całej cząsteczki mRNA 
dla genu Atp7a, a nie tylko produktu alternatywnego składania eksonów Atp7a 2-16. 

Fot. 3. Wyniki reakcji RT-PCR przeprowadzonej ze starterami 1 i 2 (Tabela 3). Jako wynik reak-
cji otrzymano produkt o wielkości 1270 pz, odpowiadający I segmentowi genu Atp7a. Na kolejnych 
ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 1b (RT+); ścieżka 
2 – wątroba samca P0.5 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 3 – wątroba samca P14 o genotypie 
dzikim (RT+); ścieżka 4 – wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 5 – mózg samca 
P0.5 o genotypie dzikim (RT+), kontrola pozytywna; ścieżka 6 – próba ślepa, niezawierająca matrycy 
cDNA; ścieżka 7 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 1b (RT–); ścieżka 8 – wątroba samca P0.5 
o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 9 – wątroba samca P14 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 10 – 
wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 11– mózg samca P0.5 o genotypie dzikim 
(RT–), kontrola pozytywna; ścieżka 12 – próba ślepa, niezawierająca matrycy cDNA (Lenartowicz 
i in. 2010b).

Photo 3. RT-PCR analysis of expression of the Atp7a gene using the specifi c primer pairs 1 and 2 
(table 3). 1270 bp product representing region I of the Atp7a gene is visible. In the following lines ma-
terial derived from: line 1 – Hepa1b cells (RT+); line 2 – RNA isolated from a P0.5 liver tissue (RT+); 
line 3 – liver tissue from a P14 male (RT+); line 4 – liver tissue from a P240 male (RT+); line 5 – brain 
tissue from a P0.5 male; line 6 – negative control, without cDNA template; line 7 – Hepa1b cells (RT–); 
line 8 – liver tissue from a P0.5 male (RT–); line 9 – liver tissue from a P14 male (RT –); line 10 – liver 
tissue from a P240 male (RT –); line 11 – brain tissue from a P240 male (RT –); line 12 – negative 
control, without cDNA template (Lenartowicz et al. 2010b).
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Fot. 4. Wyniki amplifi kacji segmentu II genu Atp7a. Reakcję RT-PCR przeprowadzono ze starterami 
oznaczonymi jako 3 i 4 (tab. 3) i otrzymano wyraźnie widoczny produkt reakcji o wielkości 825 par 
zasad. Na kolejnych ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 
1b (RT+); ścieżka 2 – wątroba samca P0.5 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 3 – wątroba samca 
P14 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 4 – wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT+); ścież-
ka 5 – mózg samca P0.5 o genotypie dzikim (RT+), kontrola pozytywna; ścieżka 6 – próba ślepa, 
niezawierająca matrycy cDNA; ścieżka 7 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 1b (RT–); ścieżka 8 
– wątroba samca P0.5 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 9 – wątroba samca P14 o genotypie dzikim 
(RT–); ścieżka 10 – wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 11 – mózg samca P0.5 
o genotypie dzikim (RT–), kontrola pozytywna; ścieżka 12 – próba ślepa, niezawierająca matrycy 
cDNA (Lenartowicz i in. 2010b).

Photo 4. Region II of the Atp7a gene. Fragment was dedected in RT-PCR analysis using the specifi c 
primer pairs 3 and 4 shown in Table 3. Clearly visible 825 bp RT-PCR products generated from: line 
1 – Hepa1b cells (RT+); line 2 – liver tissue from a P0.5 male (RT+); line 3 – liver tissue from a P14 
male (RT+); line 4 – liver tissue from a P240 male (RT+); line 5 – brain tissue from a P0.5 male, posi-
tive control; line 6 – negative control, without cDNA template; line 7 – Hepa1b cells (RT–); line 8 – liver 
tissue from a P0.5 male (RT–); line 9 – liver tissue from a P14 male (RT–); line 10 – liver tissue from 
a P240 male (RT–); line 11 – brain tissue from a P240 male (RT–), positive control; line 12 – negative 
control, without cDNA template (Lenartowicz et al. 2010b).

Fot. 5. Wynik reakcji amplifi kacji III segmentu genu Atp7a. Otrzymano produkt o wielkości 344 par 
zasad, a reakcję RT-PCR prowadzono ze starterami oznaczonymi jako 5 i 6 (tab. 3). Na kolejnych 
ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 1b (RT+); ścieżka 
2 – wątroba samca P0.5 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 3 – wątroba samca P14 o genotypie 
dzikim (RT+); ścieżka 4 – wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT+); ścieżka 5 – mózg samca 
P0.5 o genotypie dzikim (RT+), kontrola pozytywna; ścieżka 6 – próba ślepa, niezawierająca matrycy 
cDNA; ścieżka 7 – komórki wątrobiaka mysiego, hepa 1b (RT–); ścieżka 8 – wątroba samca P0.5 
o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 9 – wątroba samca P14 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 10 – 
wątroba samca P240 o genotypie dzikim (RT–); ścieżka 11 – mózg samca P0.5 o genotypie dzikim 
(RT–), kontrola pozytywna; ścieżka 12 – próba ślepa, niezawierająca matrycy cDNA (Lenartowicz 
i in. 2010b).

Photo 5. Region III of Atp7a gene. A 344 bp fragment amplifi ed in RT-PCR reaction, using the specifi c 
primer pairs 5 and 6 shown in Table 3. Material derived from: line 1 – Hepa1b cells (RT+); line 2 – liver 
tissue from a P0.5 male (RT+); line 3 – liver tissue from a P14 male (RT+); line 4 – liver tissue from 
a P240 male (RT+); line 5 – brain tissue from a P0.5 male, positive constrol; line 6 – negative control, 
without cDNA template; line 7– Hepa1b cells (RT–); line 8 – liver tissue from a P0.5 male (RT–); line 
9 – liver tissue from a P14 male (RT–); line 10 – liver tissue from a P240 male (RT–); line 11 – brain 
tissue from a P240 male (RT–), positive control; line 12 – negative control, without cDNA template 
(Lenartowicz et al. 2010b). 
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Wyniki wcześniejszych analiz wykazały, że w komórkach wątrobiaka ludzkiego 
(HepG2) zachodzi ekspresja Atp7a 2-16 (Reddy i Harris 1998, Harris i in. 2003). Nie 
znaleziono tam jednak całego transkryptu genu ATP7A. Aby sprawdzić, czy w ko-
mórkach wątrobiaka mysiego hepa 1b dochodzi do ekspresji tylko produktu alterna-
tywnego składania eksonów Atp7a2-16, czy też całej cząsteczki mRNA genu Atp7a, 
przeprowadzono reakcję RT-PCR, używając sekwencji starterowych wymienionych 
w tabeli 3. Otrzymane produkty reakcji były takie same jak w przypadku reakcji PCR 
przeprowadzonej dla materiału pochodzącego z wątroby (Fot. 5–7), co wskazuje, 
że w komórkach hepa 1b zachodzi również ekspresja całej cząsteczki mRNA genu 
Atp7a. Wykazano ponadto, że ekspresja Atp7a, obserwowana w wątrobie, nie pocho-
dzi z innych tkanek, na przykład z naczyń krwionośnych, lecz cząsteczki mRNA tego 
genu są syntetyzowane w komórkach hepatocytów. Wynik ten zweryfi kowano jesz-
cze raz, przeprowadzając reakcję RT-PCR przy użyciu jako materiału wyjściowego 
cDNA pochodzącego z hepatocytów pierwotnych z wątroby dorosłego samca myszy 
i otrzymano również produkty opisane powyżej. 

Wyniki uzyskane w reakcji RT-PCR po raz pierwszy pokazywały, że w wątrobie 
dochodzi do ekspresji genu Atp7a. Aby upewnić się, że otrzymane produkty fak-
tycznie odpowiadają cDNA genu Atp7a, postanowiono jeszcze raz zweryfi kować 
otrzymane wyniki, ustalając sekwencję produktu otrzymanego ze starterami 3 i 4. 
Sekwencje starterowe wybrano tak, aby równocześnie potwierdzić, że w wątrobie 
zachodzi ekspresja całego genu Atp7a, a nie tylko wspomnianego wcześniej jego 
produktu alternatywnego składania eksonów Atp7a 2-16. Jako materiału badawczego 
użyto wątroby 14-dniowych i dorosłych samców. Produkt reakcji RT-PCR izolowano 
z żelu, oczyszczano, wklonowywano do wektora i namnażano w bakteriach, a na-
stępnie oczyszczano i sekwencjonowano, porównując wyniki za pomocą programu 
BLAST. Uzyskana sekwencja (541 pz) obejmowała eksony od 5. do 9. i odpowiadała 
cDNA genu Atp7a dla myszy (ryc. 3).

Uzyskane wyniki jeszcze raz bezpośrednio potwierdziły, że w wątrobie myszy 
w życiu postnatalnym zachodzi ekspresja genu Atp7a.

Poprzednie doświadczenia wykazały ekspresję genu Atp7a w wątrobie wszystkich 
grup badanych myszy (P0.5, P14 i P240), jednak powstawało pytanie: czy poziom 
ekspresji genu pozostaje u wszystkich grup podobny, czy zmienia się wraz z wie-
kiem myszy? Aby znaleźć na nie odpowiedź, zbadano poziom ekspresji genu Atp7a 
w wątrobie pochodzącej od noworodków, osesków oraz myszy dorosłych, używając 
metody PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). Porównano również poziom 
ekspresji genu Atp7a w wątrobie i w nerkach pochodzących od myszy P14, wiadomo 
bowiem, że w organie tym zachodzi ekspresja genu Atp7a i jej poziom jest wysoki 
(Moore i Cox 2002, Lutsenko i in. 2008). Ponadto porównano poziom ekspresji genu 
Atp7a w próbach pochodzących z wątroby i izolowanych hepatocytów pierwotnych 
z wątroby dorosłego samca myszy. Otrzymane wyniki jeszcze raz pokazały, że eks-
presja genu Atp7a zachodzi w wątrobie u wszystkich grup badanych myszy oraz że 
jej poziom jest bardzo wysoki w wątrobie myszy P0.5 i obniża się wraz z wiekiem 
osobników (ryc. 4), jednak nie wygasa i można go wykryć za pomocą reakcji PCR 
również u osobników starszych. 
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Ryc. 3. Sekwencja nukleotydów (541 par zasad) uzyskana z wątroby samca myszy P240 o genotypie 
dzikim. Uzyskana sekwencja odpowiada eksonom 5–9 genu Atp7a u myszy (Lenartowicz i in. 2010b).

Fig. 3. Nucleotide sequence obtained from the liver of a P240 mouse. Alignment with Atp7a cDNA. 
The cloned 541 bp fragment represents exons 5–9 (Lenartowicz et al. 2010b).

Ryc. 4. Wyniki reakcji Real-Time PCR przedstawiają zmiany poziomu ekspresji genu Atp7a w wątro-
bie myszy o genotypie dzikim zależne od wieku zwierząt. Reakcję prowadzono z użyciem sekwencji 
starterowych zawartych w tabeli 5. Poziom ekspresji genu Atp7a znormalizowano względem ekspre-
sji genu Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. * oznaczono różnice statystycznie istotne: 
P < 0,05 (Lenartowicz i in. 2010b).

Fig. 4. Developmental changes in the expression of Atp7a gene in the liver in the wild-genotype mice. 
Transcript abundance in livers was measured by real-time RT-PCR using the specifi c primer pair 
shown in Table 5. Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column represents the mean ± S.D. 
* denotes signifi cant difference: P < 0.05 (Lenartowicz et al. 2010b).
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Ryc. 5. Poziom ekspresji genu Atp7a w komórkach hepatocytów pierwotnych pochodzących z wątro-
by dorosłego samca myszy (BD Bioscience) oraz w wątrobie pochodzącej od samców myszy P240. 
Reakcję prowadzono z użyciem sekwencji starterowych zawartych w tabeli 5. Jako próbę pozytywną 
używano materiał (cDNA) pochodzący z nerki 14-dniowego samca myszy. Poziom ekspresji genu 
Atp7a znormalizowano względem ekspresji genu Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. * 
oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05 (Lenartowicz i in. 2010b).

Fig. 5. Comparison of the expression of Atp7a gene expression between whole mouse liver and 
primary hepatocytes derived from adult male mice (BD Bioscience). RNA isolated from the kidney of 
the 14-day old male was used as a positive control. Transcript abundance in livers was measured by 
real-time RT-PCR using the specifi c primer pair shown in Table 5. Atp7a mRNA was normalized to 
Gapdh. Each column represents the mean ± S.D. * denotes signifi cant difference: P < 0.05 compared 
to primary hepatocytes (Lenartowicz et al. 2010b).

Wykazano również, że poziom ekspresji genu Atp7a w hepatocytach pierwotnych 
jest bardzo zbliżony do tego, który stwierdzono w wątrobie pochodzącej od myszy 
P240 (ryc. 5). Wynik ten potwierdza, że ekspresja genu Atp7a zachodzi w wątrobie 
w komórkach hepatocytów.

4.1.2. Analiza ekspresji białka ATP7A w wątrobie myszy o genotypie dzikim 

Opisane wyżej badania koncentrowały się głównie na analizie ekspresji genu 
Atp7a w wątrobie oraz w komórkach hepatocytów, jednak nie było wiadomo, czy 
powstający w tym organie mRNA jest przepisywany na sekwencje białka i czy w wą-
trobie dochodzi do ekspresji białka ATP7A oraz jaki jest jej poziom. Aby odpowie-
dzieć na te pytania, użyto metody Western-blot w celu identyfi kacji białka ATP7A 
w próbach pochodzących z wątroby oraz z hepatocytów pierwotnych myszy. Jako 
próby pozytywnej używano nerki, gdyż, jak wspomniano wcześniej, w organie tym 
zachodzi nie tylko wysoka ekspresja genu Atp7a, ale również białka ATP7A (Moore 
i Cox 2002, Lutsenko i in. 2008). Używając przeciwciała skierowanego przeciwko 
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Ryc. 6. Ekspresja białka ATP7A w wątrobie myszy o genotypie dzikim w różnych okresach życia 
postnatalnego. A) Wyniki analizy Western-blot, na membranie widoczny prążek odpowiadający białku 
o masie 190 kDa (ATP7A). Jako kontroli pozytywnej używano materiału pochodzącego z nerki samca 
myszy P14. Jako białka referencyjnego używano aktyny (42 kDa). B) Wyniki analizy denzytome-
trycznej ekspresji białka ATP7A u poszczególnych grup wiekowych analizowanych myszy (do analizy 
używano programu Molecular Imager using Quantity One software, Bio-Rad). Wyniki przedstawiono 
jako średnią ± SD, * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05 w stosunku do samców P0.5, 
(ekspresję wyrażono w jednostkach umownych) (Lenartowicz i in. 2010b).

Fig. 6. Changes in the level of hepatic ATP7A protein during mouse postnatal development. A) West-
ern-blot analysis of ATP7A expression in the livers. Total protein extract from the kidney of the P14 
male was used as a positive control. The presence of the 190-kDa band representing ATP7A demon-
strated the expression of this protein in all analyzed samples. The membrane was re-probed with an 
antibody to β-actin (42-kDa band) to confi rm equal loading of proteins from each tissue extract and 
also the quality of the extracts. B) The intensity of the ATP7A bands was quantifi ed with a Molecular 
Imager using Quantity One software (Bio-Rad), normalized to the intensity actin bands and plotted in 
arbitrary units to present protein level. * denotes signifi cant differences: P < 0.05 compared to P0.5 
males (Lenartowicz et al. 2010b).
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Ryc. 7. Porównanie poziomu ekspresji białka ATP7A w komórkach hepatocytów pierwotnych pocho-
dzących z wątroby dorosłego samca myszy (BD Bioscience) i w materiale pochodzącym z wątro-
by samców myszy P14 i P240. Jako kontroli pozytywnej używano materiału pochodzącego z nerki 
samca myszy P14, a jako białka referencyjnego aktyny (42 kDa). A) Wyniki analizy Western-blot, na 
membranie widoczny prążek wskazujący na ekspresję białka ATP7A o masie 190 kDa. B) Wyniki 
analizy denzytometrycznej ekspresji białka ATP7A w wątrobie myszy i w komórkach hepatocytów 
pierwotnych (do analizy używano programu Molecular Imager using Quantity One software, Bio-Rad) 
(Lenartowicz i in. 2010b).

Fig. 7. Comparison of the level of ATP7A between mouse whole liver derived from the P14 and P240 
males, primary hepatocytes from adult male mouse and kidney (as a positive control). A) Results 
of the Western-blot analysis of ATP7A expression. The presence of the 190-kDa band representing 
ATP7A demonstrated the expression of this protein in all analyzed samples. The membranes were 
re-probed with an antibody directed against β-actin protein (42 kDa band), indicating equal loading 
of sample protein from each tissue/cells extract. B) The intensity of the ATP7A bands was normal-
ized to actin bands and quantifi ed with a Molecular Imager using Quantity One software (Bio-Rad) 
(Lenartowicz et al. 2010b).
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białku ATP7A, stwierdzono, że we wszystkich badanych próbkach pochodzących 
z wątroby myszy P0.5, P14 oraz P240 zachodzi ekspresja białka ATP7A. Świadczył 
o tym widoczny na membranie prążek, który odpowiadał białku o masie 190 kDa 
(ryc. 6). Przeprowadzona analiza densytometryczna pozwoliła na porównanie eks-
presji białka ATP7A w wątrobie u badanych grup wiekowych myszy. Podobnie jak 
w przypadku ekspresji genu Atp7a najwyższą ekspresję białka ATP7A stwierdzono 
w wątrobie myszy P0.5 i poziom jej obniżał się wraz z wiekiem badanych samców 
(ryc. 6). Otrzymane wyniki wskazują, że w wątrobie myszy w życiu postnatalnym 
zachodzi nie tylko ekspresja genu Atp7a, ale również ekspresja białka ATP7A. 

Stwierdzono również, że ekspresja białka ATP7A zachodzi w izolowanych hepa-
tocytach pierwotnych (ryc. 7). Analiza densytometryczna pozwoliła ustalić, że po-
ziom ekspresji białka ATP7A w hepatocytach pierwotnych pochodzących z wątroby 
dorosłego samca myszy jest bardzo podobny do tego, który uzyskano z wątroby sam-
ców P240 (ryc. 7). Taki wynik również potwierdza fakt, że ekspresja białka ATP7A 
zachodzi bezpośrednio w komórkach hepatocytów.

4.1.3. Analiza zawartości miedzi w wątrobie myszy o genotypie dzikim 

Wiadomo, że białko ATP7A odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu 
jonów miedzi w komórkach. Oznaczono więc poziom miedzi w wątrobie myszy 
w wieku P0.5, P14 i P240, aby sprawdzić, czy wraz ze spadkiem ekspresji białka ob-
niża się również zawartość tego pierwiastka w komórkach wątroby. Badania wyka-
zały najwyższą zawartość miedzi w wątrobie myszy P0.5 (32,24 ± 3,66 μg/g mokrej 
masy) i bardzo podobną zawartość tego pierwiastka w wątrobie samców P14 (30,89 
± 5,96 μg/g mokrej masy). W wątrobie myszy P240 poziom miedzi był znacząco 
niższy i wynosił 4,40 ± 0,98 μg/g mokrej masy. Wyniki otrzymanych badań wskazu-
ją, że u myszy młodych zawartość miedzi w wątrobie jest wysoka i ulega obniżeniu 
wraz z wiekiem zwierząt (ryc. 8).

4.2. Porównanie poziomu ekspresji genu Atp7a oraz zawartości miedzi w organach 
wewnętrznych myszy o genotypie dzikim oraz samców mutantów mosaic

Badania nad ekspresją genu Atp7a u myszy wykazały, że poziom ekspresji jest 
różny w różnych organach wewnętrznych oraz że zmienia się on wraz z wiekiem 
osobników (Niciu i in. 2006, 2007, Lenartowicz i in. 2010b, 2011). Porównano więc 
ekspresję genu Atp7a w mózgu, nerkach oraz wątrobie samców o genotypie dzikim 
i mutantów mosaic, wykazujących zaburzenia metabolizmu miedzi. Przeprowadzono 
również analizę zawartości miedzi w tych organach, aby sprawdzić, czy zawartość 
tego pierwiastka zmienia się przy różnym poziomie ekspresji genu Atp7a. Ekspresję 
analizowano u dwóch grup wiekowych mutantów P0.5 i P14, natomiast u myszy 
dzikich dla myszy P0.5 i P14 oraz dla samców P240, aby porównać poziom ekspresji 
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u osobników młodych i dorosłych. W przypadku mutantów mosaic niemożliwe było 
przeprowadzenie analizy ekspresji u samców dorosłych, ponieważ mutacja ta jest 
letalna i samce umierają około 16. dnia życia. 

4.2.1. Analiza ekspresji genu Atp7a i zawartości miedzi w mózgu

Analiza ekspresji genu Atp7a wykazała, że zarówno w przypadku myszy P0.5, 
jak i P14, poziom ekspresji w mózgu jest niższy u mutantów niż u osobników dzi-
kich (ryc. 9). Szczególnie wyraźnie jest to zaznaczone u noworodków. W grupie tej 
ekspresja badanego genu u mutantów jest dwukrotnie niższa niż u osobników o ge-
notypie dzikim (ryc. 9). 

Analiza ekspresji genu Atp7a w mózgu u myszy o genotypie dzikim wykazała, 
że jest ona szczególnie wysoka u noworodków. U myszy młodych poziom ekspresji 
spada wraz z wiekiem i u samców P14 jest prawie dwukrotnie niższy niż u myszy 
P0.5. Natomiast poziom ekspresji tego genu u myszy P14 i u myszy dorosłych jest 
bardzo podobny, co może wskazywać na spadek ekspresji w ciągu 2 pierwszych ty-
godni życia myszy (ryc. 10). Otrzymane wyniki świadczą o tym, że poziom ekspresji 
genu Atp7a w mózgu myszy o genotypie dzikim zmienia się w różnych okresach 
życia postnatalnego. Zależności takiej nie obserwowano w przypadku samców mu-
tantów. 

Ryc. 8. Zawartość miedzi w wątrobie samców myszy w różnych okresach życia postnatalnego. Wy-
niki przedstawiono jako średnią ± SD, * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,0001 (Lenar-
towicz i in. 2010b).

Fig. 8. Copper concentration in the liver of neonatal P0.5, suckling (P14) and adult (P240) mice. Val-
ues are means ± SD, * denotes signifi cant difference: P < 0.0001 (Lenartowicz et al. 2010b).
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Ryc. 9. Ekspresja genu Atp7a w mózgu mutantów mosaic i myszy o genotypie dzikim. Poziom eks-
presji genu Atp7a znormalizowano względem ekspresji genu Gapdh. Wyniki przedstawiono jako 
średnią ± SD. * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05 (Lenartowicz i in. 2011a).

Fig. 9. Analysis of the Atp7a gene expression in the brain of the wild-type and mosaic mutant mice. 
Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column represents the mean ± S.D. * denotes signifi -
cant difference between mutant and wild-genotype males: P < 0.05 (Lenartowicz et al. 2011a).

Ryc. 10. Porównanie ekspresji genu Atp7a w mózgu myszy o genotypie dzikim w różnych okre-
sach życia postnatalnego. Poziom ekspresji genu Atp7a znormalizowano względem ekspresji genu 
Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05 
w stosunku do osobników P0.5.

Fig. 10. Comparison of the expression level of Atp7a gene in the brain of the wild-genotype males 
during the different periods of postnatal life. Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column 
represents the mean ± S.D. * denotes signifi cant difference: P < 0.05 in comparison to P0.5 individuals.
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Ryc. 11. Zawartość miedzi w mózgu samców o genotypie dzikim. Wyniki przedstawiono jako średnią 
± SD, * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05, ** P < 0,0001.

Fig. 11. Copper concentration in the brain of the wild-genotype males. Values are means ± S.D., n = 5 
animals were analysed per group. * denotes signifi cant difference: P < 0.05, ** P < 0.0001.

Ryc. 12. Zawartość miedzi w mózgu myszy o genotypie dzikim i mutantów mosaic. Wyniki przedsta-
wiono jako średnią ± SD, * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05, ** P < 0,01 (Lenartowicz 
i in. 2011a).

Fig. 12. Copper concentration in the brain of neonatal P0.5 and suckling (P14) wild-genotype and 
mutant mice. Values are means ± S.D. * denotes signifi cant difference between mutant and wild-
genotype males: P < 0.05, ** P < 0.01 (Lenartowicz et al. 2011a).
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Analiza ekspresji w mózgach pochodzących od samców mutantów wykazała, że 
w przeciwieństwie do myszy dzikich nie zaobserwowano różnic w poziomie ekspresji 
pomiędzy grupą mutantów P0.5 a grupą P14 (ryc. 9). Badane mutanty i samce dzikie 
różniły się nie tylko ekspresją genu Atp7a, ale również zawartością miedzi w móz-
gu. U myszy dzikich zawartość miedzi w mózgu noworodków (P0.5) była najniższa 
i wynosiła 0,820 ± 0,041 μg/g mokrej masy. U myszy P14 poziom miedzi wynosił 
1,310 ± 0,120 μg/g mokrej masy i był wyższy niż u samców P0.5. Zawartość miedzi 
w mózgu samców dorosłych wynosiła 5,86 ± 0,15 μg/g mokrej masy. Otrzymane 
wyniki wskazują, że u samców o genotypie dzikim zawartość miedzi wzrasta wraz 
z wiekiem zwierząt (ryc. 11). 

Natomiast u mutantów mosaic zawartość miedzi w mózgu samców P0.5 wynosiła 
0,384 ± 0,050 μg/g mokrej masy i była podobna do tej jaką oznaczono u mutanów 
P14 (0,415 ± 0,04 μg/g mokrej masy). Otrzymane wyniki wskazują, że u mutan-
tów mosaic nie dochodzi do wzrostu zawartości miedzi w mózgu w trakcie rozwoju 
postnatalnego. Porównanie zawartości miedzi w mózgu samców o genotypie dzikim 
i mutantów wykazało, że zarówno u osobników P0.5, jak i P14 zawartość tego pier-
wiastka u mutantów jest znacznie niższa niż u samców dzikich (ryc. 12). 

4.2.2. Analiza ekspresji genu Atp7a i zawartości miedzi w nerce

Analiza poziomu ekspresji genu Atp7a w nerkach noworodków myszy (P0.5) wy-
kazała, że jest on znacznie wyższy u myszy dzikich niż u mutantów mosaic. Podobnie 
u myszy P14 ekspresja Atp7a w nerkach samców dzikich jest wyższa niż u samców 
mutantów (ryc. 13). Otrzymane wyniki wskazują, że w grupie myszy o genotypie 
dzikim ekspresja genu Atp7a jest zależna od wieku zwierząt. U myszy młodych eks-
presja wzrasta wraz z wiekiem samców i u myszy P14 jest wyższa niż u osobników 
P0.5. Wzrost ekspresji wraz z wiekiem badanych zwierząt zaobserwowano również 
w nerkach mutantów (ryc. 13). Natomiast w nerkach myszy dorosłych o genotypie 
dzikim ekspresja jest niższa w porównaniu z myszami młodymi (ryc. 14). 

Zawartość miedzi w nerkach samców mutantów jest znacznie wyższa niż u osob-
ników o genotypie dzikim (ryc. 15). Co ciekawsze, już u myszy P0.5 zawartość mie-
dzi w nerkach mutantów wynosiła 4,573 ± 0,914 μg/g mokrej masy i była dwukrot-
nie wyższa niż u samców dzikich (2,432 ± 0,310 μg/g mokrej masy), co wskazuje, 
że akumulacja miedzi w nerkach mutantów zachodzi już w okresie prenatalnym. 
Szczególnie wysoką zawartość miedzi stwierdzono w nerkach mutantów P14 (11,792 
± 1,683 μg/g mokrej masy). Była ona prawie pięciokrotnie wyższa niż u samców dzi-
kich (2,761 ± 0,150 μg/g mokrej masy). Otrzymane wyniki jeszcze raz potwierdzają, 
że u samców mutantów dochodzi do akumulacji miedzi w nerkach, a zawartość tego 
pierwiastka wzrasta wraz z wiekiem mutantów. 

Tendencji takiej nie obserwowano u myszy o genotypie dzikim, u których zawar-
tość miedzi w nerkach była bardzo podobna zarówno u myszy młodych (P0.5 i P14), 
jak również u dorosłych samców (2,962 ± 0,251 μg/g mokrej masy) (ryc. 16). 
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Ryc. 13. Zmiany ekspresji genu Atp7a w nerce myszy o genotypie dzikim i mutantów mosaic. Reak-
cję prowadzono starterami z użyciem sekwencji starterowych zawartych w tabeli 5. Poziom ekspresji 
genu Atp7a znormalizowano względem ekspresji genu Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią 
± SD. * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05 (Lenartowicz i in. 2011a) pomiędzy mutan-
tami a samcami o genotypie dzikim.

Fig. 13. Developmental changes in the expression of Atp7a gene in the kidney of the wild-genotype 
and mosaic mutant mice. Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column represents the mean 
± S.D. * denotes signifi cant difference between mutant and wild-genotype males: P < 0.05 (Lenarto-
wicz et al. 2011a).

Ryc. 14. Porównanie ekspresji genu Atp7a w nerce myszy o genotypie dzikim w różnych okresach 
życia postnatalnego. Reakcję Real-Time PCR prowadzono starterami z użyciem sekwencji starte-
rowych zawartych w tabeli 5. Poziom ekspresji genu Atp7a znormalizowano w stosunku do genu 
Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05, 
** P < 0,001.

Fig. 14. Developmental changes in the expression of Atp7a gene in the kidney of the wild-genotype 
mice. Transcript abundance in kidney was measured by real-time RT-PCR using the primer pair 
shown in table 5. Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column represents the mean ± S.D. 
* denotes signifi cant difference: P < 0.05, ** P < 0.001. 
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Ryc. 15. Zawartość miedzi w nerce myszy o genotypie dzikim i mutantów mosaic. Wyniki przedsta-
wiono jako średnią ± SD, * oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,05, ** P < 0,01 (Lenartowicz 
i in. 2011a).

Fig. 15. Copper concentration in the kidney of neonatal P0.5 and suckling (P14) wild-genotype and 
mutant mice. Values are means ± S.D., * denotes signifi cant differences: P < 0.05, ** P < 0.01 (Lenar-
towicz et al. 2011a). 

Ryc. 16. Zawartość miedzi w nerce myszy o genotypie dzikim w różnych okresach życia postnatalne-
go. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. 

Fig. 16. Copper concentration in the kidney of the wild-genotype males in different periods of postna-
tal lifes. Values are means ± SD. 
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4.2.3. Analiza ekspresji genu Atp7a i zawartości miedzi w wątrobie

Ekspresję genu Atp7a w wątrobie stwierdzono u wszystkich analizowanych my-
szy o genotypie dzikim, jak również u badanych samców mutantów. Wyniki takie 
jeszcze raz potwierdzają, że w organie tym zachodzi ekspresja genu Atp7a. Jednak 
poziom ekspresji był różny u samców mutantów i osobników o genotypie dzikim. 
U mutantów mosaic P0.5 ekspresja genu Atp7a w wątrobie była znacznie (ponad-
trzykrotnie) niższa niż u samców P0.5 o genotypie dzikim (ryc. 17). U mutantów P14 
stwierdzono wzrost ekspresji badanego genu. Była ona nawet wyższa niż u samców 
dzikich (była to tylko wyraźna tendencja, gdyż różnice nie były statystycznie istotne). 

Ryc. 17. Zmiany w ekspresji genu Atp7a w wątrobie we wczesnym okresie życia postnatalnego 
u samców dzikich i mutantów mosaic. Poziom ekspresji genu Atp7a znormalizowano względem eks-
presji genu Gapdh. Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD. * oznaczono różnice statystycznie is-
totne: P < 0,05 (Lenartowicz i in. 2011a).

Fig. 17. Differences in Atp7a expression in the liver of the wild-genotype and mosaic mutant males 
in the early postnatal life. Atp7a mRNA was normalized to Gapdh. Each column represents the mean 
± S.D. * denotes signifi cant differences: P < 0.05 (Lenartowicz et al. 2011a).

Badania przeprowadzone w obecnej pracy potwierdziły otrzymane wcześniej wy-
niki dotyczące obniżenia wraz z wiekiem ekspresji genu Atp7a w wątrobie u osobni-
ków o genotypie dzikim (Lenartowicz i in. 2010b). Tendencji takiej nie obserwowa-
no u mutantów mosaic.

Nietypowy wzrost ekspresji Atp7a u mutantów P14 sprawił, że sprawdzono rów-
nież, czy u samców mosaic cała cząsteczka mRNA genu Atp7a jest syntetyzowana 
w wątrobie. W tym celu przeprowadzono reakcję RT-PCR z użyciem sekwencji star-

0
+/– ms/– +/– ms/–

0,5

Wiek (dni)

14

*

E
ks

pr
es

ja
 A

tp
7a

 z
no

rm
al

iz
ow

an
a

��
	�

��
��


�G

ap
dh

(a
.u

.)

300

500

100

200

400

1 Ĺ‚amanie.indd   621 Ĺ amanie indd 62 2012-01-20   15:03:172012-01-20 15:03:17



63

terowych podanych w tabeli 3. Jako próby pozytywnej używano cDNA, pochodzące-
go z mózgu samca P14 o genotypie dzikim. Porównywano również wielkość produk-
tów uzyskanych z wątroby myszy dzikich i myszy mosaic. W reakcji ze starterami 1 
i 2 zarówno z materiału pochodzącego od samców dzikich, jak i od mutantów mosaic 
otrzymano produkt o rozmiarach 1270 pz, pokrywający eksony od 1. do 4. (pozycje 
56–1326 pz) (fot. 6). 

Fot. 6. Ekspresja genu Atp7a w wątrobie mutantów mosaic. Jako wyniki reakcji RT-PCR przeprowa-
dzonej ze starterami 1 i 2 (tab. 3) otrzymano produkt o wielkości 1270 pz, odpowiadający I segmento-
wi genu Atp7a. Na kolejnych ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – wątroba samca mutanta P0.5 
(RT+); ścieżka 2 – wątroba samca mutanta P14 (RT+); ścieżka 3 – wątroba samca P14 o genotypie 
dzikim (RT+); ścieżka 4 – mózg samca P14 o genotypie dzikim (RT+), kontrola pozytywna; ścieżka 
5 – próba ślepa, niezawierająca matrycy cDNA; ścieżka 6 – wątroba samca mutanta P0.5 (RT–); 
ścieżka 7 – wątroba samca mutanta P14 (RT–); ścieżka 8 – wątroba samca P14 o genotypie dzikim 
(RT–); ścieżka 9 – mózg samca P14 o genotypie dzikim (RT–).

Photo 6. Expression of Atp7a gene in the liver of the mosaic mutants – results of the RT-PCR reac-
tion. Reaction was performed with the specifi c primer pair (1 and 2) shown in Table 3, 1270 bp product 
representing region I of the Atp7a gene is visible. In the following lines material derived from: line 1 
– liver tissue from a P0.5 mutant male (RT+); line 2 – liver tissue from a P14 mutant male (RT+); line 
3 – liver tissue from a P14 wild-genotype male (RT+); line 4 – brain tissue from a P14 mouse (RT+) 
(positive control); line 5 – negative control, without cDNA template; line 6 – liver tissue from a P0.5 
mutant male (RT–); line 7 – liver tissue from a P14 mutant male (RT–); line 8 – liver tissue from a P14 
wild-genotype male (RT–); line 9 – brain tissue from a P14 mouse (RT–).

Reakcja z użyciem starterów oznaczonych jako 3 i 4 pozwoliła na amplifi kowanie 
produktu o wielkości 825 pz, odpowiadającego eksonom 6–10 (pozycje 1624–2449 
pz) (fot. 7). 

Używając pary starterów 5 i 6, amplifi kowano produkt o wielkości 344 pz, odpo-
wiadający eksonom 16–18 (pozycje 3265–3606 pz) (fot. 8). Produkty takie uzyskano 
zarówno z cDNA pochodzącego z wątroby myszy dzikich, jak i od mutantów mosaic. 
Otrzymane wyniki wykazały, że u mutantów, podobnie jak u myszy dzikich, docho-
dzi w wątrobie do syntezy całej cząsteczki mRNa genu Atp7a.
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Fot. 7. Wyniki amplifi kacji segmentu II genu Atp7a w wątrobie samców mutantów mosaic. Reakcję RT
-PCR przeprowadzono ze starterami oznaczonymi jako 3 i 4 (tab. 3) i otrzymano produkt o wielkości 
825 par zasad. Na kolejnych ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – wątroba samca mutanta P0.5 
(RT+); ścieżka 2 – wątroba samca mutanta P14 (RT+); ścieżka 3 – wątroba samca P14 o genotypie 
dzikim (RT+); ścieżka 4 – mózg samca P14 o genotypie dzikim (RT+); kontrola pozytywna; ścieżka 
5 – próba ślepa, niezawierająca matrycy cDNA; ścieżka 6 – wątroba samca mutanta P0.5 (RT–); 
ścieżka 7 – wątroba samca mutanta P14 (RT–); ścieżka 8 – wątroby samca P14 o genotypie dzikim 
(RT–); ścieżka 9 – mózgu samca P14 o genotypie dzikim (RT–).

Photo 7. Results of the amplifi cation of the segment II of the Atp7a gene in the liver of the mosaic 
mutants. Reaction was preformed using the specifi c primer pair (3 and 4) shown in Table 3, as a result 
of the reaction 825 bp product was obtained. In the following lines material derived from: line 1 – liver 
tissue from a P.05 mutant male (RT+); line 2 – liver tissue from a P14 mutant male (RT+); line 3 – liver 
tissue from a P14 wild-genotype male (RT+); line 4 – brain tissue from a P14 mouse (RT+) (positive 
control); line 5 – negative control, without cDNA template; line 6 – liver tissue from a P.05 mutant 
male (RT–); line 7 – liver tissue from a P14 mutant male (RT–); line 8 – liver tissue from a P14 wild-
genotype male (RT–); line 9 – brain tissue from a P14 mouse (RT–).

Analiza zawartości miedzi wykazała, że samce mutanty (P0.5) rodzą się z nie-
zwykle niską zawartością tego pierwiastka w wątrobie (5,101 ± 1,250 μg/g mokrej 
masy) w porównaniu z samcami o genotypie dzikim (33,52 ± 3,66 μg/g mokrej 
masy). Zawartość miedzi w wątrobie mutantów P14 była jeszcze niższa (3,10 ± 0,15 
μg/g mokrej masy) niż u samców dzikich (30,96 ± 5,25 μg/g mokrej masy). Obecne 
badania potwierdziły, że u myszy o genotypie dzikim zawartość miedzi w wątrobie 
zmniejsza się wraz z wiekiem zwierząt. Podobną tendencję zaobserwowano również 
u młodych samców mosaic (ryc. 18). 
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Fot. 8. Ekspresja genu Atp7a w wątrobie mutantów mosaic. Wynik reakcji RT-PCR ze starterami 
oznaczonymi jako 5 i 6 (tab. 3), amplifi kowano III segment genu Atp7a. Otrzymano produkt o wielko-
ści 344 par zasad. Na kolejnych ścieżkach materiał pochodzi z: ścieżka 1 – wątroba samca mutanta 
P0.5 (RT+); ścieżka 2 – wątroba samca mutanta P14 (RT+); ścieżka 3 – wątroby samca P14 o ge-
notypie dzikim (RT+); ścieżka 4 – mózg samca P14 o genotypie dzikim (RT+), kontrola pozytywna; 
ścieżka 5 – próba ślepa, niezawierająca matrycy cDNA; ścieżka 6 – wątroba samca mutanta P0.5 
(RT–); ścieżka 7 – wątroba samca mutanta P14 (RT–); ścieżka 8 – wątroba samca P14 o genotypie 
dzikim (RT–); ścieżka 9 – mózg samca P14 o genotypie dzikim (RT–).

Photo 8. RT-PCR analysis of expression of the Atp7a gene in the liver of the mosaic mutant males. 
A 344 bp fragment amplifi ed in RT-PCR reactions, using the specifi c primer pair 5 and 6 shown in Ta-
ble 3. In the following lines material derived from: line 1 – liver tissue from a P0.5 mutant male (RT+); 
line 2 – liver tissue from a P14 mutant male (RT+); line 3 – liver tissue from a P14 wild-genotype 
male (RT+); line 4 – brain tissue from a P14 mouse (RT+) (positive control); line 5 – negative control, 
without cDNA template; line 6 – liver tissue from a P0.5 mutant male (RT–); line 7 – liver tissue from 
a P14 mutant male (RT–); line 8 – liver tissue from a P14 wild-genotype male (RT–); line 9 – brain 
tissue from a P14 mouse (RT–).

Ryc. 18. Zawartość miedzi w wątrobie samców mutantów i samców o genotypie dzikim. Wyniki przed-
stawiono jako średnią ± SD, ** oznaczono różnice statystycznie istotne: P < 0,01 (Lenartowicz i in. 
2011a).

Fig. 18. Copper content in the liver of the wild-genotype and mosaic mice. Values are means ± S.D. 
** denotes signifi cant difference: P < 0.01 (Lenartowicz et al. 2011a).
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4.3. Analiza sekwencji genu Atp7a u samców mutantów mosaic

Samce mutanty mosaic wykazują wiele objawów patologicznych, związanych 
z zaburzeniami metabolizmu miedzi (zob. „Wstęp”), a objawy te w pełni pokrywają 
się z opisanym u myszy charakterystycznym fenotypem mottled, wywołanym mu-
tacjami w genie Atp7a. Letalny fenotyp mottled oraz sprzężenie z płcią sugerowało, 
że mutacja mosaic spowodowana jest zmianami w genie Atp7a. W celu sprawdzenia 
tej hipotezy oraz wykluczenia polimorfi zmu ustalono sekwencje genu Atp7a mutan-
tów mosaic, a także u myszy dzikich. Materiał badawczy stanowił genomowy DNA. 
Ustalono sekwencję wszystkich eksonów i przylegających do nich części intronów. 
Otrzymane wyniki porównywano z sekwencją referencyjną, pochodzącą z bazy da-
nych Esemble nr OTTMUST00000044157 (http://www.ensembl.org). Stwierdzono, 
że w pozycji 3009 w eksonie 15. genu Atp7a zaszła mutacja, w wyniku której guanina 
(G) została zastąpiona przez cytozynę (C). Następstwem takiej mutacji jest zmiana 
w sekwencji kodującej. Kodon CGC kodujący argininę (R) w pozycji 977 (zob. frag-
ment załączonej sekwencji, ryc. 19) został u mutantów zamieniony na CCC kodujący 
aminokwas prolinę (P). Znaleziona mutacja zlokalizowana jest w wysoce konser-
watywnej, 6. transmembranowej domenie białka ATP7A, która bierze bezpośredni 
udział w transporcie jonów miedzi przez błonę komórkową (Lenartowicz i in. 2011b). 
Zawiera ona bowiem charakterystyczny układ aminokwasów CPC, który, jak się suge-
ruje, tworzy kanał do transportu jonów i jest charakterystyczny dla wszystkich ATPaz 
typu P (Lutsenko i in. 2007, Veldhuis i in. 2009,Van den Berghe i Klomp 2010).

Ryc. 19. Fragment sekwencji DNA pochodzącego od samca dzikiego i mutanta mosaic. A – W pozycji 
3009 (ekson 15) widoczna tranzycja G do C. B – Mutacja ta prowadzi do zmiany w sekwencji amino-
kwasów: argininy (R) na pralinę (P), w pozycji 977 w białku ATP7A u mutantów mosaic (Lenartowicz 
i in. 2011b).

Fig. 19. Mutation analysis of the Atp7a gene of mosaic mutant male mice and wild-genotype. A – Se-
quencing of Atp7a PCR products revealed a point mutation in exon 15: a G to C nucleotide exchange 
at position 3009 of the cDNA. B – This mutation resulted in an arginine to proline substitution at posi-
tion 977 of the mosaic ATP7A protein (Lenartowicz et al. 2011b). 

A B
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4.4. Porównanie ekspresji, wewnątrzkomórkowej lokalizacji i aktywności białka 
ATP7A u myszy o genotypie dzikim i mutantów mosaic

Białko ATP7A należy do rodziny ATPaz typu P i uczestniczy w transporcie katio-
nów miedziowych poprzez błony komórkowe. W komórkach ssaków białko to wbu-
dowane jest w błonę aparatu Golgiego. U myszy zaburzenia w ekspresji i aktywności 
białka ATP7A wywołane mutacją w genie Atp7a prowadzą do wykształcenia fenoty-
pu letalnego, jaki obserwujemy u mutantów mottled. U człowieka mutacje w genie 
ATP7A prowadzą do upośledzenia aktywności białka ATP7A, co powoduje wystąpie-
nie wielu objawów chorobowych określanych jako choroba Menkesa. Myszy mosaic 
wykazują różne objawy związane z zaburzeniami metabolizmu miedzi, dlatego po-
stanowiono zbadać, czy u samców mutantów zachodzi ekspresja białka ATP7A oraz 
jaki jest poziom jego ekspresji. 

Ryc. 20. Ekspresja białka ATP7A w nerkach 14-dniowych samców mutantów mosaic i samców 
o genotypie dzikim. Jako wynik reakcji Western-blot, używając przeciwciała anty-ATP7A, otrzymano 
prążek reprezentujący, odpowiadający białku o masie 190 kDa. Prążek widoczny jest u wszystkich 
analizowanych osobników. Jako białka referencyjnego użyto aktyny (42 kDa). Na kolejnych ścieżkach 
materiał pochodzi z: ścieżka 1 – nerka samca mutanta; ścieżka 2 – nerka samca o genotypie dzikim; 
ścieżka 3 – nerka samca mutanta; ścieżka 4 – nerka samca o genotypie dzikim. Jako białka referen-
cyjnego używano aktyny (42 kDa) (Lenartowicz i in. 2011b).

Fig. 20. Western-blot analysis of the ATP7A protein in the kidney of 14-day-old wild-genotype and 
mosaic mutant male mice. The presence of the 190-kDa band representing ATP7A demonstrated the 
expression of this protein in all analyzed samples. The membrane was re-probed with an antibody to 
β-actin (42-kDa band) to confi rm equal loading of proteins from each tissue extract and also the qual-
ity of the extracts. In the following lines material derived from: lane 1 – wild-genotype mouse kidney; 
lane 2 – mosaic mutant mouse kidney; lane 3 – wild-genotype mouse kidney; lane 4 – mosaic mutant 
mouse kidney (Lenartowicz et al. 2011b).
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4.4.1. Porównanie ekspresji białka ATP7A u myszy dzikich i samców mosaic

Używając metody Western-blot, porównano ekspresję białka ATP7A u samców 
mutantów i myszy o genotypie dzikim. Analizę ekspresji białka przeprowadzono, 
używając nerek pochodzących od 14-dniowych myszy. Białko izolowano z nerek, 
gdyż u myszy dzikich zachodzi tam wysoka ekspresja białka ATP7A (Moore i Cox 
2002, Linz i in. 2008). Stwierdzono, że także u mutantów mosaic ekspresja biał-
ka ATP7A zachodzi w nerkach. Ponadto na membranie zaobserwowano, że prążki 
odpowiadające białku ATP7A w próbkach pochodzących od mutantów i od myszy 
dzikich znajdują się na tym samym poziomie. W próbach, w których do identyfi ka-
cji białka używano przeciwciała skierowanego przeciwko C-terminalnej domenie, 
w przypadku obydwu analizowanych genotypów obserwowano występowanie prąż-
ka odpowiadającego białku o masie 190 kDa (ryc. 20) (Lenartowicz i in. 2011b).

4.4.2. Porównanie wewnątrzkomórkowej lokalizacji i aktywności białka ATP7A u myszy dzikich 
i mutantów mosaic

Mutacja w domenie transbłonowej znaleziona u myszy mosaic może prowa-
dzić do zmiany struktury trzeciorzędowej białka, co z kolei może wpływać na jego 
wewnątrzkomórkową lokalizację oraz aktywność. W celu porównania lokalizacji 
białka ATP7A używano metody immunohistochemicznej, która pozwoliła na jego 
identyfi kację na przekrojach, pochodzących z nerek myszy P14 o genotypie dzikim 
i samców mutantów. Preparaty analizowano, używając mikroskopu konfokalnego. 

Fot. 9. Ekspresja białka ATP7A w komórkach epitelialnych kanalików nerkowych u 14-dniowych sam-
ców mutantów i samców o genotypie dzikim. Skrawki inkubowano z przeciwciałem pierwszorzędo-
wym anty-ATP7A oraz przeciwciałem drugorzędowym znakownym barwnikiem fl uorescencyjnym Cy3 
(czerwony). Szkiełka zamykano medium zawierającym DAPI. A – Immunolokalizacja białka ATP7A 
w komórkach kanalików nerkowych samców o genotypie dzikim. Białko ATP7A (znakowane Cy3) 
zlokalizowane jest przy błonie basolateralnej. B – Lokalizacja białka ATP7A w komórkach kanalików 
nerkowych mutantów mosaic. Ekspresja białka widoczna jest w formie rozproszonej w cytoplazmie 
komórek. C – Wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka ATP7A w komórkach samców o genotypie dzi-
kim 4 godziny po iniekcji roztworem CuCl2. Widoczna lokalizacja białka przy błonie basolateralnej. 
D – Wyniki reakcji immunohistochemicznej w kanalikach nerkowych samców mutantów 4 godziny po 
iniekcji roztworem CuCl2. Białko zlokalizowane jest w okolicy przyjądrowej i w cytoplazmie komórek, 
brak transportu białka do błony basolateralnej. E – Kontrola negatywna potwierdzająca specyfi czność 
reakcji (inkubację prowadzono tylko z przeciwciałem drugorzędowym) (Lenartowicz i in. 2011b). 

Photo 9. Expression of ATP7A protein in the epithelial cells of the renal tubules of 14-day-old wild-
genotype and mosaic mutant male mice. Slides were incubated with rabbit anti-ATP7A antibody fol-
lowed by Cy3 anti-rabbit antibody (red staining) and mounted using Vectashield with DAPI. A – Intra-
cellular localization of ATP7A protein in the cells of the renal tubules of the WT control. The protein is 
localized in close proximity to the basolateral membrane. B – Dispersed pattern of ATP7A expression 
in the cells of the renal tubules of the mosaic mutant. C – Basolateral localization of the ATP7A protein 
in the cells of the renal tubules of the wild-genotype male 4 hours after injection of cupric chloride. D – 
ATP7A protein expression in the cytoplasm and around the nucleus in cells of the renal tubules of the 
mosaic mutant 4 hours of the injection of cupric chloride. E – To confi rm the specifi city of the ATP7A 
antibody, kidney sections of WT and mosaic males were incubated without the primary antibody. No 
staining was detected in these negative controls (Lenartowicz et al. 2011b).
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Zaobserwowano, że zarówno u myszy dzikich, jak i u mutantów ekspresja białka 
ATP7A zachodzi w korze nerki, natomiast nie obserwowano jej w rdzeniu nerki. 
U obydwu analizowanych genotypów ekspresję ATP7A stwierdzono w komórkach 
kanalików, a nie obserwowano jej w kłębuszkach nerkowych (Lenartowicz i in. 
2011b). 

W kanalikach nerkowych 14-dniowych myszy białko ATP7A przyjmuje niety-
pową lokalizację, gdyż jego ekspresję stwierdzono głównie w części basolateralnej 
komórek, w pobliżu błony komórkowej (Linz i in. 2008). Podobną lokalizację stwier-
dzono w obecnej pracy w komórkach kanalików na preparatach pochodzących od 
samców dzikich (fot. 9 A). Natomiast zupełnie inną lokalizację stwierdzono w ko-
mórkach kanalików nerkowych u samców mutantów, u których ekspresję białka 
ATP7A obserwowano w całej cytoplazmie (fot. 9 B). Nieprawidłowa lokalizacja 
białka ATP7A w komórkach mutantów może sugerować, że białko to nie jest aktyw-
ne i nie bierze udziału w transporcie jonów miedzi. Wiadomo, że w czasie usuwania 
nadmiaru jonów miedzi z komórki białko transportowane jest z aparatu Golgiego do 
błony komórkowej. W komórkach spolaryzowanych białko ATP7A jest transporto-
wane do błony basolateralnej (La Fontaine i Mercer 2007). Komórki kanalików ner-
kowych wykazują budowę polarną. Część basolateralna komórki zwrócona jest do 
naczyń krwionośnych, natomiast część apikalna do światła kanalika. Postanowiono 
sprawdzić, czy u mutantów dojdzie do przemieszczenia białka w kierunku błony 
basolateralnej pod wpływem zwiększającego się stężenia kationów miedziowych 
w nerkach. W tym celu samcom mutantom i myszom o genotypie dzikim podano 
w iniekcji roztwór chlorku miedzi (zob. „Materiał i Metody”, punkt 2.5.1), a po 4 go-
dzinach preparowano nerki i sporządzone z nich preparaty inkubowano z przeciw-
ciałem skierowanym przeciwko białku ATP7A. W nerkach myszy dzikich zaobser-
wowano ekspresję badanego białka przy błonie basolateralnej (fot. 9 C). U mutantów 
mosaic białko ATP7A zlokalizowane było w obrębie całej cytoplazmy (fot. 9 D), co 
może sugerować, że nie bierze ono aktywnego udziału w usuwaniu nadmiaru jonów 
miedzi z komórek kanalików nerkowych (Lenartowicz i in. 2011b). 

Jak już wspomniano wcześniej, lokalizacja białka ATP7A w komórkach kana-
lików nerkowych u 14-dniowych myszy jest nietypowa. Przyjmuje się, że białko 
ATP7A jest zlokalizowane w komórkach w obszarze przyjądrowym i jest wbudowa-
ne w błonę aparatu Golgiego. Gdy stężenie miedzi w komórkach przekroczy poziom 
fi zjologiczny, białko transportowane jest w pęcherzykach klatrynowych poprzez 
cytoplazmę aż do błony komórkowej, a nadmiar jonów miedzi zostaje usunięty na 
zewnątrz komórki w drodze transportu aktywnego. Komórkami wykazującymi eks-
presję i przyjądrową lokalizację białka ATP7A są fi broblasty, dlatego też do dalszych 
badań nad wewnątrzkomórkową lokalizacją białka ATP7A u samców mutantów 
używano fi broblastów pierwotnych. Fibroblasty izolowano ze skóry 14-dniowych 
samców mutantów i samców o genotypie dzikim. Komórki hodowano w medium 
podstawowym, a po osiągnięciu stanu konfl uencji w butelkach hodowlanych pasa-
żowano je na szalki ze szkiełkami nakrywkowymi i przeprowadzano reakcję immu-
nohistochemiczną, która pozwalała na zlokalizowanie białka ATP7A oraz na zbada-
nie kolokalizacji tego białka z aparatem Golgiego. W tym celu używano przeciwciał 
przeciwko białku ATP7A oraz przeciwciał skierowanych przeciwko białku 58K, któ-
re jest markerem dla aparatu Golgiego. Wyniki przeprowadzonej reakcji wykazały, 
że w komórkach fi broblastów pochodzących ze skóry samców dzikich białko ATP7A 
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zlokalizowane jest w obszarze przyjądrowym i jego lokalizacja pokrywa się z lokali-
zacją aparatu Golgiego (fot. 10 A).

W komórkach pochodzących ze skóry samców mutantów nie zaobserwowano 
przyjądrowej lokalizacji białka ATP7A, natomiast jego ekspresja widoczna była 
w cytoplazmie (fot. 10 B). Wyniki te potwierdziły nieprawidłową lokalizację biał-
ka ATP7A w komórkach mutantów mosaic. Postanowiono jeszcze raz sprawdzić, 
wykorzystując fi broblasty, czy u mutantów białko ATP7A uczestniczy w aktywnym 
usuwaniu nadmiaru jonów miedzi z komórki. W tym celu fi broblasty pochodzące ze 
skóry mutantów i samców o genotypie dzikim hodowano przez 2 godziny na pożyw-
ce, do której dodano taką ilość chlorku miedzi, aby jego stężenie końcowe wynosiło 
200 μΜ. Doświadczenie to miało wykazać, czy u mutantów dojdzie do przemiesz-
czenia białka w kierunku błony komórkowej pod wpływem zwiększenia stężenia jo-
nów miedzi. Wyniki doświadczenia pokazały, że w komórkach myszy dzikich białko 
ATP7A nie było zlokalizowane tylko w obszarze przyjądrowym, ale jego ekspresję 
obserwowano także w cytoplazmie i w pobliżu błony komórkowej (fot. 10 C). W ko-
mórkach mutantów ekspresję białka stwierdzono w cytoplazmie, natomiast nie zaob-
serwowano jego przemieszczania w okolice błony komórkowej (fot. 10 D), co może 
sugerować, że nieprawidłowa lokalizacja białka spowodowana mutacją może rów-
nież prowadzić do utraty jego aktywności. Kolokalizację białka ATP7A z apartem 
Golgiego analizowano również, używając programu komputerowego IMANEJ 1.37c 
(Colocalization Finder USA). Otrzymane wyniki potwierdziły kolokalizację badane-
go białka i aparatu Golgiego w fi broblastach hodowanych w medium podstawowym, 
a pochodzących od myszy dzikich i brak kolokalizacji w komórkach pochodzących 
od samców mosaic. 

4.5. Wpływ zaburzeń aktywności białka ATP7A na budowę i funkcję nerki na przykładzie 
mutantów mosaic

Białko ATP7A jest niezbędne w nerkach, aby jony miedzi z moczu pierwotnego 
mogły zostać ponownie wchłonięte do krwiobiegu w kanalikach nerkowych. Białko 
to umożliwia transport kationów miedziowych przez ścianę kanalików nerkowych do 
naczyń krwionośnych. U myszy mutantów mottled i u pacjentów z chorobą Menkesa 
proces ten jest zaburzony na skutek braku aktywności białka ATP7A. Jak wykazały 
wyniki wcześniejszych badań, u samców mutantów mosaic zaburzenia metabolizmu 
miedzi prowadzą do odkładania nadmiaru tego pierwiastka w nerkach (Lenartowicz 
i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2001). Prowadzi to do licznych uszkodzeń zarówno 
funkcji, jak i struktury nerek u zmutowanych myszy (Styrna 1973, Lenartowicz i in. 
2001, Lenartowicz i in. 2003). Problem ten jest o tyle istotny i ciekawy, że również 
u pacjentów z chorobą Menkesa często dochodzi do upośledzenia funkcji nerek i za-
burzeń w pracy układu moczowego (Oshio i in. 1997, Proud i in. 1996, Zafanello 
i in. 2006). Ponadto, zarówno u myszy mosaic, jak i u chorych ludzi podawanie 
związków miedzi w postaci iniekcji prowadzi do przedłużenia życia, jednocześnie 
powodując wzrost akumulacji miedzi w nerkach. 

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie na modelu zwierzęcym, jak 
podawanie związków miedzi wpływa na strukturę nerek samców mutantów mosaic. 
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Badanym samcom mutantom podawano w iniekcji roztwór chlorku miedzi, począw-
szy od 2. dnia życia. Roztwór chlorku miedzi podawano równolegle pochodzącym 
z tego samego miotu samcom o genotypie dzikim, które stanowiły grupę kontrolną. 
Analizę histologiczną nerki, jak również badanie zawartości miedzi w tym organie, 
przeprowadzono u samców 5-miesięcznych i 12-miesięcznych. Terapia znacząco 
złagodziła letalne skutki mutacji i traktowane w ten sposób mutanty osiągały wiek 
nawet 12–16 miesięcy, czyli podobny jak samce kontrolne. Jednak u samców mutan-
tów poddanych terapii nadal obserwowano defekt w pigmentacji (rozjaśnienie koloru 
sierści), były one też mniejsze niż samce kontrolne (tab. 7), ale nie wykazywały 
objawów neurologicznych takich jak: kłopoty w poruszaniu, niezborność ruchowa, 
drżenie czy niedowład kończyn. W wieku 5 miesięcy aktywność leczonych myszy 
mutantów była podobna jak samców kontrolnych. Aktywność mutantów 12-mie-
sięcznych była jednak znacznie niższa niż samców kontrolnych. Ponadto u mutantów 
zaobserwowano: zmiany skórne (utrata włosów, zaczerwienienie skóry, opuchnięte 
i zaczerwienione powieki) oraz nadmierną wrażliwość na bodźce dotykowe i aku-
styczne (Lenartowicz i in. 2010a). U samców z grupy kontrolnej, które otrzymywały 
podobnie jak mutanty iniekcje chlorku miedzi, zaobserwowano natomiast znaczący 
wzrost masy ciała w porównaniu z myszami o genotypie dzikim niepoddawanych te-
rapii. Stwierdzono to zarówno u samców w wieku 5, jak i 12 miesięcy (tab. 7). Wyniki 
sekcji przeprowadzonej dla pobrania organów wewnętrznych wykazały u tych sam-
ców nadmiar tkanki tłuszczowej zlokalizowanej szczególnie w jamie brzusznej. 

T a b e l a  7

Masa ciała, masa nerki oraz zawartość miedzi w nerkach 5- i 12-miesięcznych samców 
mutantów (ms/–) i myszy o genotypie dzikim (+/–) oraz samców o genotypie dzikim, któ-

re otrzymywały iniekcję roztworu chlorku miedzi +/–(Cu). N – liczba zwierząt

Samce 5-miesięczne
+/–

N = 6
+/–(Cu)
N = 5

ms/–(Cu)
N = 5

Masa ciała (g) 37 ± 6 49 ± 4 32 ± 1a,b

Masa nerki (mg) 238 ± 18 265 ± 22 265 ± 23

Zawartość Cu
(μg/g mokrej tkanki) 4,4 ± 1,0 3,7 ± 0,6 22,7 ± 5,2a,b

 Samce 12-miesięczne
+/–

N = 5
+/–(Cu)
N = 2

ms/–(Cu)
N = 2

Masa ciała (g) 35 ± 1 55 29

Masa nerki (mg) 289 ± 21 376 346

Zawartość Cu
(μg/g mokrej tkanki) 3,2 ± 1,0 4,3 29

a różnice statystycznie istotne w stosunku do samców +/– 

b różnice statystycznie istotne w stosunku do samców +/–(Cu) 
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4.5.1. Analiza zawartości miedzi w nerkach samców mutantów i samców kontrolnych

Otrzymane wyniki wskazują, że podawanie roztworu chlorku miedzi prowadzi 
do znacznego podwyższenia zawartości miedzi w nerkach 5-miesięcznych myszy. 
U samców o genotypie dzikim, które poddane były równolegle terapii, nie zaobser-
wowano wzrostu zawartości tego pierwiastka w nerkach. Zawartość miedzi u tych 
samców była podobna jak u samców o genotypie dzikim niepoddanych terapii 
(tab. 7). U 12-miesięcznych samców mutantów zawartość miedzi w nerkach była 
również znacznie wyższa niż u samców kontrolnych. Natomiast zawartość miedzi 
w nerkach samców o genotypie dzikim poddanych terapii była bardzo podobna jak 
u myszy o genotypie dzikim nieotrzymujących iniekcji chlorku miedzi (tab. 7). 

4.5.2. Morfologia i wyniki analizy histologicznej nerek samców mutantów i samców kontrolnych

W grupie samców 5-miesięcznych zarówno o genotypie dzikim, jak i u mutantów 
nie zaobserwowano różnic makroskopowych w budowie nerek w trakcie preparowa-
nia organów. U wszystkich badanych grup nerki miały prawidłowy kształt i ciemno-
czerwoną barwę. Nie stwierdzono też różnic w masie organów pomiędzy badanymi 
grupami (tab. 7). Analiza mikroskopowa preparatów histologicznych wykazała, że 
zarówno u samców o genotypie dzikim, które nie otrzymywały chlorku miedzi, jak 
i u tych, które otrzymywały iniekcje, w korze nerki występują prawidłowo wykształ-
cone ciałka nerkowe z zaznaczoną przestrzenią moczową i o prawidłowo wykształ-
conych kłębuszkach nerkowych (fot. 11 A). Natomiast analiza mikroskopowa budo-
wy kanalików nerkowych pozwoliła stwierdzić, że u samców, które były poddane 
terapii, komórki nabłonkowe niektórych kanalików mają cechy wakuolizacji (fot. 11 
B, C). Zmian takich nie obserwowano u samców, które nie otrzymywały CuCl2, co 
wyklucza, że mogą to być zmiany związane z wiekiem myszy. 

U samców mutantów obserwowano znaczne zmiany patologiczne w obrębie całej 
kory nerki oraz w budowie ciałek i kanalików nerkowych. Patologicznie zmienione 
kanaliki nerkowe miały powiększoną średnicę i wykazywały cechy budowy charak-
terystyczne dla zmian nekrotycznych. Obserwowano degeneracje i zamieranie ko-
mórek nabłonkowych w kanalikach oraz występowanie komórek z charakterystycz-
nymi powiększonymi jądrami komórkowymi (kariomegalia) (fot. 12 A–C). W wielu 
przypadkach proces nekrozy był tak zaawansowany, że dochodziło do zniszczenia 
błony podstawnej i połączenia zdegenerowanych kanalików, co z kolei prowadziło 
do wytworzenia lezji, licznie obserwowanych w korze nerki u mutantów (fot. 12 C). 

W budowie patologicznie zmienionych ciałek nerkowych obserwowano wyraźne 
powiększenie torebek Bowmana prowadzące do znacznego poszerzenia przestrzeni 
moczowej. Znajdowano również zdegenerowane kłębuszki nerkowe (fot. 13 A, B) 
oraz kłębki nerkowe otoczone pogrubioną torebką Bowmana, wykazującą cechy 
zwłóknienia (fot. 13 C). Zmianom tym towarzyszyły liczne nacieki limfocytarne, 
świadczące o toczącym się tam stanie zapalnym (fot. 13 D).
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Fot. 11. Przekrój przez korę nerki 5-miesięcznego samca o genotypie dzikim nieotrzymującego chlor-
ku miedzi (A) i otrzymującego chlorek miedzi (B). A) Widoczne prawidłowo zbudowane kłębuszki (kł) 
i kanaliki nerkowe (ku). B) Widoczne zmiany w kanalikach nerkowych (ku) oraz wakuolizacja komórek 
nabłonkowych (ramka). C) Obraz patologicznie zmienionego kanalika nerkowego w powiększeniu 
x 100, widoczna wakuolizacja kanalików (strzałka) (fot. 11 A i C Lenartowicz i in. 2010a).

Photo 11. Sections through the renal cortex of the 5-month-old mice: A) Intact wild-genotype +/– male 
showing normal structure of the renal tubules (kn) and glomeruli (kł). B) Cupric chloride injected wild-
genotype male kidney with vacuolization  of the tubules (frame). C) Renal tubules with vacuolization 
of epithelial cells (arrow), magnifi cation x 100 (photo 11 A and C Lenartowicz et al. 2010a).

1 Ĺ‚amanie.indd   731 Ĺ amanie indd 73 2012-01-20   15:03:172012-01-20 15:03:17



74

Fot. 12. Przekrój przez korę nerki 5-miesięcznego samca mutanta. A – Zmiany nekrotyczne w obrębie 
kory, patologicznie zmienione kanaliki nerkowe (strzałka) i małe lezje (L). B – Zmiany nekrotyczne 
w kanalikach nerkowych (strzałka), komórki kanalików z silnie powiększonymi jądrami komórkowymi 
(kariomegalia), obok widoczne kanaliki nerkowe o prawidłowej budowie (kn). C – Duże lezje (L) w ob-
rębie kory powstałe z uszkodzonych kanalików nerkowych, obok widoczne kanaliki o prawidłowej 
budowie (kn). D – Powiększony kanalik nerkowy z proliferującymi komórkami nabłonka (strzałka), 
obok widoczne kanaliki nerkowe o prawidłowej budowie (kn) (fot. 12 B i C Lenartowicz i in. 2010a).

Photo 12. Sections through the kidney of 5-month-old mutant males. A – Pathologically changed 
tubules (arrow) and small lesions (L) in the renal cortex of the mutant kidney. B – Necrotic tubules 
with abnormally large nuclei (kariomegaly) and side by side normal structure of the renal tubules (kn). 
C – Big lesions (L) derived from the damaged renal tubules, side by side normal structure of the renal 
tubules (kn). D – Abnormal proliferation of the epithelia cells in the renal tubule side by side normal 
structure of the renal tubules (kn) (photo 12 B and C Lenartowicz et al. 2010a).
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Fot. 13. Patologiczne zmiany w obrębie nerki 5-miesięcznych samców mutantów. A – Patologiczne 
powiększenie torebki Bowmana (strzałka) otaczającej kłębuszek nerkowy, obok widoczny kłębuszek 
nerkowy o względnie prawidłowej budowie (kł). B – Atrofi czny i degenerujący kłębuszek nerkowy 
(strzałka), z mocno powiększoną torebką Bowmana (krótka strzałka). C – Kłębuszek nerkowy oto-
czony torebką Bowmana wykazującą cechy zwłóknienia, obok widoczny kłębuszek nerkowy o pra-
widłowej budowie (kł). D – Jeden z licznych nacieków limfocytarnych (n) w obrębie kory nerki samców 
mutantów (fot. 13 A i C Lenartowicz i in. 2010a).

Photo 13. Pathological changes in the structure of the kidney of the 5-month-old mutant mice. A – 
Renal corpuscle with the Bowman capsule increased in size (arrow), side by side visible relatively 
normal structure of the renal corpuscle (kł). B – Atrophic and degenerated glomeruli (arrow) with 
abnomally large Bowman capsule (arrow head). C – Renal corpuscle fi brosis, visible also normal 
structure of the renal corpuscle (kł). D – One of the numerous lymphocyte infi ltrations (n) in the renal 
cortex of the mutants (photo 13 A and C Lenartowicz et al. 2010a). 
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Fot. 14. Przekrój przez korę nerki 5-miesięcznych samców o genotypie dzikim (A) i mutantów mosaic 
(B). A – Widoczne prawidłowo zbudowane kanaliki nerkowe (kn) oraz kłębuszek nerkowy z wykształ-
coną torebką Bowmana, która u dorosłego samca wyściełana jest jednowarstwowym nabłonkiem 
sześciennym. B – Widoczne kanaliki i kłębuszek nerkowy. Brak komórek nabłonkowych w torebce 
Bowmana.

Photo 14. Sections through the renal cortex of the 5-month-old males. A – Wild-genotype male, nor-
mal structure of the renal tubules (kn) and renal corpuscle. In wild-genotype male Bowman’s capsule 
is lined by cuboidal epithelial cells. B – Mutant male, renal corpuscle with lack of epithelial cells in the 
Bowman capsule.
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Fot. 15. Przekrój przez korę nerki 12-miesięcznego samca o genotypie dzikim, który otrzymywał 
chlorek miedzi. A – Widoczne zmiany w kanalikach nerkowych i wakuolizacja komórek nabłonkowych 
(ramka), obok widoczne kanaliki nerkowe o prawidłowej budowie (kn). B – Obraz patologicznie zmie-
nionego kanalika nerkowego w powiększeniu x 100. C – Powiększony kanalik nerkowy zarastający 
dzielącymi się komórkami nabłonkowymi (fot. 15 A i C Lenartowicz i in. 2010a). 

Photo 15. Sections through the kidney of 12-month-old wild genotype mice injected with cupric chlo-
ride injected. A – Male kidney with advanced vacuolization of tubules (frame) and side by side normal 
structure of the renal tubules (kn). B – Renal tubules with vacuolization of epithelial cells, magnifi ca-
tion x 100. C – Male kidney with abnormal proliferation of epithelial cells in tubules (photo 13 A and C 
Lenartowicz et al. 2010a).
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Należy jednak dodać, że w nerkach samców mutantów obok patologicznie zmie-
nionych struktur obserwowano również prawidłowo zbudowane kanaliki i ciałka ner-
kowe, co prawdopodobnie umożliwiało funkcjonowanie nerek (fot. 13 A–C). Inną 
cechą charakterystyczną dla budowy nerki dorosłych samców mutantów jest brak ko-
mórek nabłonkowych wyściełających wnętrze torebki Bowmana (fot. 14 B). Komórki 
takie występują w torebkach Bowmana u dorosłych samców myszy (fot. 14 A), nato-
miast nie występują u niedojrzałych młodych samców, samców dorosłych wykastro-
wanych oraz u samic (Hummel i in. 1966).

U samców 12-miesięcznych zmiany patologiczne w nerkach były dużo bardziej 
zaawansowane niż u 5-miesięcznych. Stwierdzono je już w trakcie preparowania or-
ganów. Nerki pochodzące od samców mutantów miały barwę jasną, łososiową, w po-
równaniu z ciemnoczerwonym, prawidłowym zabarwieniem nerek, które obserwo-
wano u obydwu grup samców o genotypie dzikim. Zmiana barwy nerki u mutantów 
może świadczyć o niedostatecznym ukrwieniu tego organu. Ponadto powierzchnia 
nerek u samców mutantów nie była gładka, jak u samców o genotypie dzikim, ale 
pokryta pęcherzami wypełnionymi płynem i bardzo przypominała obraz nerki poli-
cystycznej. 

Analiza mikroskopowa nerek 12-miesięcznych samców o genotypie dzikim, 
które otrzymywały w iniekcji roztwór chlorku miedzi, wykazała znacznie bardziej 
zaawansowany proces wakuolizacji komórek nabłonkowych kanalików nerkowych 
(fot. 15 A, B) niż u samców 5-miesięcznych. U samców tych znaleziono również 
nieliczne powiększone kanaliki, w których komórki nabłonkowe tworzyły więcej 
niż jedną warstwę (fot. 15 C), co mogło być początkiem procesu nowotworowego. 
Zmian takich nie stwierdzono u myszy o genotypie dzikim niepoddanych terapii. 

W nerkach samców mutantów, a szczególnie w korze nerki, zmiany patologiczne 
były tak zaawansowane, że trudno było znaleźć prawidłowo zbudowane ciałka i ka-
naliki nerkowe. Kora nerki była w większości pokryta ogromnymi lezjami (fot. 16 
A, B). Wiele z nich powstało w następstwie degeneracji i rozpadu kanalików nerko-
wych. Nabłonek w większości kanalików nerkowych był zdegenerowany, a komór-
ki zawierały silnie powiększone jądra komórkowe. W części kanalików nerkowych 
zmiany były już tak zaawansowane, że nastąpiło zeszkliwienie kanalików, a tym sa-
mym doszło do wytworzenia obszarów martwicy w obrębie kory nerki (fot. 17 B). 
Znajdowano również bardzo znacznie powiększone kanaliki, w których komórki na-
błonkowe utworzyły już struktury wielowarstwowe i miały silnie zmienioną morfo-
logię (fot. 16 B). Część z takich kanalików była wypełniona płynem, tworząc cysty. 
W płynie tym zaobserwowano kolonie komórek o nietypowej morfologii (fot. 16 C). 

Obserwowano również struktury powstałe prawdopodobnie z przekształconych 
kanalików nerkowych i wypełnione komórkami o nietypowej budowie, przypomina-
jące nieco komórki tłuszczowe (fot. 17 A). Wszystkie te zmiany wskazują, że w ner-
kach samców mutantów dochodzi do niekontrolowanej proliferacji komórek nabłon-
kowych w patologicznie zmienionych kanalikach nerkowych.
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Fot. 16. Patologiczne zmiany w obrębie nerki 12-miesięcznego samca mosaic. A – Powiększone, ne-
krotycznie zmienione kanaliki nerkowe formujące lezje (L) w korze nerki samca mutanta. B – Bardzo 
silnie powiększony kanalik nerkowy z wrastającymi do środka komórkami nabłonkowymi i tworzącymi 
strukturę wielowarstwową (strzałka) przypominającą raka brodawkowego nerki. C – Wypełnione pły-
nem cysty, w środku cysty widoczne kolonie proliferujących komórek (strzałka) oraz krople tłuszczu 
(fot. 16 B i C Lenartowicz i in. 2010a). 

Photo 16. Pathological changes in the structure of the kidney of the 12-month-old mutant mice. 
A – Male kidney with necrotic proximal tubules, showing epithelial cell sloughing, tubular dilatation, 
epithelial simplifi cation and lesions (L) in the renal cortex of the mutant. B – Large lesion, probably 
an outgrowth of the renal tubule, partly fi lled with abnormally proliferated epithelium (arrow), which 
together forms a structure characteristic for papillary renal carcinoma. C – Large cyst fi lled with liquid 
in the renal cortex. A colony of proliferated cells (arrow) and drops of fat are visible inside the cyst 
(photo 16 B and C Lenartowicz et al. 2010a). 
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Fot. 17. Zmiany w obrębie kory nerki 12-miesięcznego samca mosaic. A – Powiększony kanalik ner-
kowy z wrośniętymi komórkami nabłonka o zmienionej morfologii (strzałka). Obok widoczne nekro-
tyczne kanaliki nerkowe (krótka strzałka) oraz fragment ogromnej lezji (L). B – Sklerotyczne kanaliki 
nerkowe (strzałka) (Lenartowicz i in. 2010a).

Photo 17. Pathological changes in the structure of the kidney of the 12-month-old mutant mice. A – 
Pathologically altered renal tubule fi lled with atypical, irregularly shaped cells (arrow) surrounded by 
lesions (L) and necrotic tubules (arrow head). B – Total sclerosis and hyalinization of renal tubules 
(arrow) (Lenartowicz et al. 2010a). 
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Ciałka nerkowe u samców mutantów przedstawiały w ogromnej większości 
obraz patologiczny (fot. 18 A–D). Obserwowano bardzo duże powiększenie toreb-
ki Bowmana, a równocześnie silną degenerację kłębuszków nerkowych (fot. 18 
A, B). W niektórych przypadkach degeneracja była tak bardzo posunięta, że nastę-
powało zamieranie kłębuszków, a torebki Bowmana formowały lezje (fot. 18 B). 

Fot. 18. Patologicznie zmienione ciałka nerkowe w korze nerki 12-miesięcznego samca mosaic. A – 
Zdegenerowane kłębuszki nerkowe otoczone ogromną torebką Bowmana (strzałka). Obok widoczny 
wyraźny naciek limfocytarny (n). B – Lezje powstałe z degenerujących ciałek nerkowych (L), widocz-
ne również patologicznie zmienione kłębuszki nerkowe otoczone ogromną torebką Bowmana. C – 
Powiększony sklerotyczny kłębuszek nerkowy (strzałka). D – Sklerotyczne kłębuszki nerkowe (krótka 
strzałka), otoczone zwłóknioną torebką Bowmana (strzałka) (fot. 18 C Lenartowicz i in. 2010a). 

Photo 18. Pathological changes in the renal corpuscle structure in the k8idney of the 12-month-old 
mosaic mutant mice. A – Degenerated renal glomeruli with enormous Bowman’s capsules and large 
urea space, near visible the lymphocyte infi ltration (n). B – Lesion derived from degenerated renal 
corpuscle (L) and glomeruli with enormous Bowman’s capsules. C – Large and sclerotic renal glom-
eruli (arrow). D – Hyalinized glomeruli (arrow head) and renal corpuscle fi brosis (arrow) (photo 18 C 
Lenartowicz et al. 2010a).
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Znajdowano również martwe kłębuszki nerkowe, otoczone pogrubioną i zwłóknioną 
torebką Bowmana (fot. 18 D), jak również sklerotyczne, obumarłe kłębuszki nerko-
we (fot. 18 C, D). W obrębie kory nerki widoczne były również bardzo liczne nacieki 
limfocytarne. 

Otrzymane wyniki wskazują jednoznacznie, że podawanie chlorku miedzi sam-
com mutantom powoduje odkładanie miedzi w nerkach, co z kolei prowadzi do bar-
dzo silnego uszkodzenia tego organu. Stopień uszkodzenia nerki zwiększa się wraz 
z wiekiem zwierząt, co wskazuje na nieodwracalność tego procesu.
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5. DYSKUSJA

Miedź jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i rozwoju wszystkich organizmów 
żywych. Dzięki zdolności do przyjmowania i oddawania elektronów pierwiastek 
ten występuje w centrum aktywnym enzymów biorących udział w podstawowych 
reakcjach metabolicznych, takich jak: oddychanie komórkowe, detoksykacja wol-
nych rodników, synteza neurotransmitterów czy tworzenie elementów tkanki łącznej 
(Lutsenko i in. 2007, Gupta i Lutsenko 2009, Van den Berghe i Klomp 2010). Jednak 
nadmiar tego pierwiastka w organizmie może być bardzo niebezpieczny, gdyż miedź 
jako metal niezwykle reaktywny generuje w komórkach powstawanie wolnych rod-
ników, które uszkadzają struktury komórkowe (La Fontaine i Mercer 2007, Barry 
i in. 2010, Van den Berghe i Klomp 2010). Dlatego też istoty żywe począwszy od 
bakterii poprzez rośliny i zwierzęta wykształciły niezwykle precyzyjny i podlegający 
regulacji genetycznej system utrzymania stałego poziomu tego pierwiastka w orga-
nizmie (Lutsenko i in. 2007, Barry i in. 2010). Obejmuje on geny i kodowane przez 
nie białka, które biorą udział w procesach wchłaniania miedzi, jego transportu w ob-
rębie komórki i organizmu, wiązania nadmiaru tego pierwiastka oraz usuwaniu go 
z organizmu. Podstawową rolę w tym procesie odgrywa opisane w obecnej pracy 
białko ATP7A, kodowane przez gen Atp7a, które jest ATPazą typu P biorącą udział 
w transporcie kationów miedziowych przez błony biologiczne. 

5.1. Ekspresja genu Atp7a u myszy o genotypie dzikim

Gen ATP7A/Atp7a uznawany jest obecnie za jeden z genów metabolizmu podsta-
wowego, a jego ekspresję stwierdzono zarówno w życiu prenatalnym, jak i postna-
talnym (Cecchi i in. 1997). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w życiu 
prenatalnym zachodzi ona stosunkowo wcześnie – stwierdzono ją już u 7-dniowych 
(E7) zarodków mysich (Cecchi i in. 1997). Używając metody hybrydyzacji in situ, 
badano ekspresję genu Atp7a w trakcie rozwoju prenatalnego u myszy i analizowano 
ją na różnych etapach rozwoju zarodka (E9.5, E11.5, E15.5 i E18.5). Otrzymane 
wyniki pokazały, że ekspresja zachodzi we wszystkich badanych stadiach rozwojo-
wych w takich organach jak: mózg, płuca, serce, wątroba, nerka, jelito i skóra (Kuo 

1 Ĺ‚amanie.indd   831 Ĺ amanie indd 83 2012-01-20   15:03:192012-01-20 15:03:19



84

i in. 1998). Nie było jednak wiadomo, czy proces ten zachodzi również we wszyst-
kich organach w życiu postnatalnym i jak zmienia się natężenie ekspresji tego genu 
w poszczególnych organach w trakcie życia postnatalnego osobnika. Odpowiedź na 
te pytania dały badania przeprowadzone w niniejszej pracy. Szczególnie interesujące 
okazały się badania nad ekspresją genu Atp7a w wątrobie. Wątroba jest organem peł-
niącym bardzo ważną funkcję w utrzymaniu stałego poziomu miedzi w organizmie 
ssaków zarówno w trakcie życia prenatalnego, jak i postnatalnego. W życiu prena-
talnym dochodzi do akumulacji tego pierwiastka w wątrobie, który następnie jest 
wykorzystywany w pierwszym okresie życia postnatalnego. W wątrobie zachodzi 
synteza białek wiążących kationy miedziowe takich jak metalotioneina czy cerulo-
plazmina, a także produkcja żółci, która stanowi główną drogę usuwania miedzi z or-
ganizmu (Dijkstra i in. 1996, Vaskobojnik i in. 2001, Huster i in. 2007, La Fontaine 
i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2007). Przez długi czas twierdzono, że ekspresja genu 
Atp7a ogranicza się do życia prenatalnego, natomiast w życiu postnatalnym proces 
ten nie zachodzi bądź przebiega na tak niskim poziomie, że jest on trudny do wy-
krycia (Levinson i in. 1994, Mercer i in. 1994, Kuo i in. 1998, Reddy i Harris 1998, 
Harris i in. 2003, Samimi i in. 2004). Przyjmowano, że poziom miedzi w komórkach 
wątroby regulowany jest w życiu postnatalnym przy udziale białka ATP7B, kodowa-
nego przez gen Atp7b, który wykazuje silną ekspresję w tym organie (La Fontaine 
i in. 2001, Huster i in. 2007, Lutsenko i in. 2007). Jednak wyniki badań zaprezento-
wanych w obecnej pracy wskazują, że u myszy w życiu postnatalnym dochodzi do 
ekspresji genu Atp7a w wątrobie, a poziom ekspresji zmienia się wraz z wiekiem 
zwierząt. Równocześnie wykazano, że zawartość miedzi w wątrobie również zmie-
nia się w trakcie życia osobniczego i jest wyższa u noworodków i myszy młodych 
niż u osobników dorosłych (Lenartowicz i in. 2010b, 2011a). U ssaków zawartość 
miedzi w wątrobie płodów, noworodków i osobników bardzo młodych jest zdecy-
dowanie wyższa niż osobników dorosłych, natomiast stężenie ceruloplazminy oraz 
poziom miedzi w osoczu znacznie niższy (Dijkstra i in. 1996). Otrzymane wyniki 
pokazały, że u noworodków mysich zarówno ekspresja badanego genu, jak i zawar-
tość miedzi była wysoka. Gromadzenie miedzi w wątrobie u ssaków rozpoczyna się 
już na etapie życia prenatalnego, co potwierdzają badania przeprowadzone na pło-
dach mysich i ludzkich (Kasama i Tanaka 1989, Klein i in. 1991, Mercer i in. 1992). 
Miedź transportowana jest do płodów z krwiobiegu matki poprzez łożysko, co prze-
biega również przy udziale produktów genów Atp7a i Atp7b (Hardman i in. 2007). 
Następnie żyłą pępkową wraz z krwią kationy miedziowe przenoszone są do wątroby 
płodowej, gdzie miedź akumulowana jest głównie w formie związanej z białkiem 
metalotioneiną (Mercer i in. 1992, Mohan i in. 1995, Davis i Cousins 2000, Bauerly 
i in. 2005). Mechanizm akumulacji tego pierwiastka w wątrobie u ssaków nie został 
do tej pory poznany, jednak badania nad ekspresją genów Atp7a i Atp7b pozwalają 
sformułować sugestię dotyczącą tego mechanizmu. Kuo i współpracownicy (1998) 
wykazali, że w wątrobie płodowej u myszy zachodzi ekspresja genów Atp7a i Atp7b, 
co wskazuje, że w życiu prenatalnym transport i metabolizm miedzi w wątrobie re-
gulowany jest poprzez obydwie ATPazy: ATP7A i ATP7B. Dalsze badania wykazały, 
że białko ATP7B pośredniczy w wątrobie osobników dorosłych we włączaniu jonów 
miedzi do apoceruloplazminy, co prowadzi do powstania aktywnej formy tego biał-
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ka, bierze on również udział w wydzielaniu kationów miedziowych do żółci, a tym 
samym usuwaniu nadmiaru jonów miedzi z organizmu (Di Donato i Sarkar 1997, 
Vaskobojnik i in. 2001, Huster i in. 2007, Van der Berghe i Klomp 2010). Jednak 
w wątrobie płodów i noworodków nie dochodzi do wydzielania żółci (Bauerly i in. 
2005), więc miedź akumulowana jest w komórkach hepatocytów. Może ona być 
wykorzystana w pierwszym okresie życia, gdyż jak wykazały badania noworodków 
i bardzo młodych zwierząt, wchłanianie miedzi w jelicie jest bardzo ograniczone 
(Olivares i in. 2002, Bauerly i in. 2005). Badania przeprowadzone na noworodkach 
i bardzo młodych szczurach wykazały, że suplementacja pokarmu miedzią prowadzi 
do akumulacji tego pierwiastka w ścianach jelita, co potwierdza, że proces wchłania-
nia miedzi w przewodzie pokarmowym jest u tych zwierząt znikomy (Bauerly i in. 
2005, Lonnerdal 2008, Van der Berghe i Klomp 2010). Można więc przypuszczać, że 
ograniczona możliwość wchłaniania miedzi u noworodków i młodych zwierząt może 
być rekompensowana poprzez wykorzystanie zasobów tego pierwiastka, zgromadzo-
nych w czasie życia płodowego w wątrobie poprzez bezpośredni transport katio-
nów miedziowych z komórek hepatocytów do krwiobiegu. Przedstawione w obecnej 
pracy wyniki wskazujące na wysoki poziom ekspresji genu Atp7a u noworodków 
mogą świadczyć, że proces ten zachodzi za pośrednictwem białka ATP7A, które, jak 
pokazują wyniki uzyskane w reakcji Western-blot, również wykazuje wysoką eks-
presję w wątrobie tych zwierząt. Poparciu takiej hipotezy mogą służyć wyniki badań, 
przeprowadzonych nad lokalizacją białka ATP7A w komórkach wątroby u myszy 
transgenicznych, którym wprowadzono ludzki gen ATP7A. Zwierzęta te wykazywały 
nadekspresję wprowadzonego genu, a tym samym nadekspresję białka ATP7A (Ke 
i in. 2006). Jednocześnie stwierdzono u nich, że w komórkach hepatocytów, które 
mają budowę polarną, białko ATP7A zlokalizowane było przy błonie basolateralnej, 
graniczącej bezpośrednio z komórkami naczyń krwionośnych (Ke i in. 2006). 

Następną grupę doświadczalną stanowiły myszy 14-dniowe. Są to oseski, które 
nadal odżywiają się tylko mlekiem matki i nie opuszczają gniazda. Zawartość mie-
dzi w wątrobie tych zwierząt była wysoka, jednak ekspresja genu Atp7a była o jed-
ną trzecią niższa w porównaniu z noworodkami, lecz ciągle wysoka w porównaniu 
ze zwierzętami dorosłymi. Wyniki eksperymentów przeprowadzonych na młodych 
szczurach wykazały, że wydzielanie miedzi wraz z żółcią zaczyna się u nich w 14.–
16. dniu życia (Bauerly i in. 2005). Prawdopodobnie w podobnym okresie proces ten 
zaczyna zachodzić również u myszy, gdyż podczas preparowania organów zaobser-
wowano, że u myszy 14-dniowych woreczek żółciowy jest już dobrze wykształco-
ny i wypełniony żółcią. Przytoczone tutaj dane mogą sugerować, że u 14-dniowych 
myszy miedź z hepatocytów uwalniana jest dwiema drogami: przy udziale białek 
ATP7A i ATP7B. Przy udziale białka ATP7B miedź uwalniana jest do żółci lub przy-
łączana do ceruloplazminy, natomiast z udziałem białka ATP7A jest transportowana 
do naczyń krwionośnych. Obecność białka ATP7A w wątrobie myszy 14-dniowych 
została potwierdzona przez analizę Western-blot (Lenartowicz i in. 2010b, 2011a). 
Badania prowadzone na młodych szczurach, które już odżywiały się same, wykazały, 
że dochodzi u nich do zwiększenia absorpcji miedzi w jelicie cienkim (Bauerly i in. 
2005). Dlatego prawdopodobnie u zwierząt dorosłych, u których miedź dostarczana 
jest w sposób ciągły z pokarmem i wchłaniana w jelicie cienkim, nie dochodzi do jej 
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akumulowania w wątrobie. Wyniki badań otrzymanych w prezentowanej pracy zdają 
się potwierdzać tę hipotezę, bowiem zawartość miedzi w wątrobie dorosłych myszy 
była około 8 razy niższa niż u noworodków i osesków (Lenartowicz i in. 2010a, 
2011a). W wątrobie dorosłych zwierząt miedź zostaje przyłączana do ceruloplazminy 
lub wydzielana wraz z żółcią przy udziale białka ATP7B (Di Donato i Sarkar 1997, 
Vaskobojnik i in. 2001, Huster i in. 2007, Van der Berghe i Klomp 2010). Wyniki 
uzyskane w obecnej pracy wskazują jednak, że w wątrobie myszy dorosłych zacho-
dzi również ekspresja genu Atp7a i białka ATP7A, jakkolwiek jej poziom jest bardzo 
niski w porównaniu z noworodkami i bardzo młodymi zwierzętami. Obniżenie po-
ziomu ekspresji może wynikać z faktu, że w normalnych warunkach u zwierząt doro-
słych miedź dostarczana jest w sposób ciągły wraz z pokarmem i wchłaniana w prze-
wodzie pokarmowym, co pokrywa zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek. 
Jednak w warunkach niedoboru tego pierwiastka, wywołanego na przykład jego ni-
ską zawartością w diecie bądź stanami chorobowymi upośledzającymi wchłanianie 
miedzi (choroba Menkesa), białko to może chronić organizm przed ostrym niedo-
borem tego mikroelementu. W takim przypadku, prawdopodobnie nawet u zwierząt 
dorosłych, może dojść do wykorzystania miedzi zgromadzonej w hepatocytach, na 
drodze wydzielenia jej bezpośrednio do krwiobiegu przy udziale białka ATP7A.

Wyniki uzyskane w zaprezentowanej pracy po raz pierwszy pokazały, że w wą-
trobie u zwierząt dorosłych dochodzi do syntezy całej cząsteczki mRNA dla genu 
Atp7a. Wcześniej sugerowano, że w wątrobie może dochodzić do ekspresji krótkiej 
formy mRNA genu Atp7a (Reddy i Harris 1998, Harris i in. 2003). Wyniki takie 
otrzymano, analizując ekspresję ludzkiego genu ATP7A w hodowanych in vitro ko-
mórkach wątrobiaka ludzkiego HepG2 (Reddy i Harris 1998). Stwierdzono wówczas, 
że w komórkach tych dochodzi tylko do syntezy mRNA nazwanego Atp7a 2-16, nie-
zawierającego eksonów od 3. do 15. Uzyskany na tej matrycy 1.9 kb cDNA zawierał 
eksony 1. i 2., a następnie 16–23 (Reddy i Harris 1998, Harris i in. 2003). Jednak 
w obecnej pracy, analizując ekspresję genu Atp7a zarówno w materiale pochodzą-
cym z wątroby myszy, jak i z hodowanych in vitro komórek wątrobiaka mysiego he-
pa1b, uzyskano fragment obejmujący eksony 6–10, jak również fragmenty odpowia-
dające początkowej (5’-koniec), środkowej i końcowej (3’-koniec) części cząsteczki 
mRNA dla genu Atp7a. Może to wskazywać na ekspresję pełnej długości transkryptu 
genu Atp7a w badanym materiale. Otrzymane wyniki potwierdzono, ustalając sek-
wencję nukleotydów produktów RT-PCR, otrzymanych z wątroby myszy dorosłych. 
Różnicę w wynikach uzyskanych w obecnej pracy i tych wcześniejszych (Reddy 
i Harris 1998, Harris i in. 2003) można tłumaczyć tym, że w komórkach nowotworo-
wych może dochodzić do zmian w ekspresji genów. Aby jednoznacznie wykluczyć, 
że ekspresja genu Atp7a w wątrobie wykazana w przedstawionych obecnie pracach 
nie pochodzi na przykład z komórek naczyń krwionośnych (wątroba jest organem 
silnie unaczynionym), ale ma miejsce bezpośrednio w hepatocytach, wykorzystano 
do badań hepatocyty pierwotne, izolowane z wątroby dorosłego samca myszy. W ko-
mórkach tych wykryto ekspresje genu Atp7a i białka ATP7A, a poziom ekspresji 
zarówno białka, jak i genu był bardzo zbliżony do uzyskanego z wątroby dorosłych 
myszy wykorzystanych w eksperymentach. Tak więc na podstawie uzyskanych wy-
ników można stwierdzić, że ekspresja genu Atp7a, jak również białka ATP7A za-
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chodzi u myszy w wątrobie w życiu postnatalnym. Ekspresja jest bardzo wysoka 
u noworodków i wraz z wiekiem zwierząt ulega obniżeniu. U noworodków i zwierząt 
młodych (osesków) umożliwia to wykorzystanie zapasów miedzi zgromadzonych 
w wątrobie w czasie życia płodowego, natomiast u zwierząt dorosłych może służyć 
jako mechanizm chroniący organizm przed stanem ostrego niedoboru miedzi. Wyniki 
uzyskane w obecnej pracy wnoszą nowe informacje, dotyczące metabolizmu miedzi 
u ssaków. Wiadomo, że gromadzenie miedzi w wątrobie w okresie życia płodowego 
jest charakterystyczne dla wszystkich ssaków i zostało opisane u różnych gatunków 
zwierząt i u człowieka. Ponadto wiadomości dotyczące ekspresji genu Atp7a mogą 
zostać wykorzystane przy ustaleniu nowej terapii u pacjentów z chorobą Wilsona. 
U takich chorych mutacja w genie ATP7B prowadzi do zaburzeń metabolizmu mie-
dzi i gromadzenia tego pierwiastka w wątrobie aż do poziomu toksycznego. Główną 
przyczyną tych zaburzeń jest defekt przy włączaniu miedzi do ceruloplazminy podczas 
syntezy tego białka w wątrobie (Ferenci i in. 1996, Di Donato i Sarkar 1997, Huster 
i in. 2007, Lutsenko i in. 2007). Opis choroby Wilsona podano w rozdziale „Wstęp” 
(1.5). W czasie choroby dochodzi do akumulacji miedzi w wątrobie, mózgu, nerkach 
oraz gałkach ocznych aż do stężenia toksycznego, co prowadzi do chronicznych stanów 
zapalnych wątroby i zaburzeń typu neurologicznego (Wu i in. 1994, Huster i Lutsenko 
2007). W wątrobie miedź akumulowana jest w cytoplazmie hepatocytów, gdzie osiąga 
poziom toksyczny, prowadzący do śmierci komórek. Następnie miedź z obumarłych 
hepatocytów uwalniana jest do krwiobiegu, a gwałtowny wzrost stężenia tego pier-
wiastka w surowicy krwi powoduje uszkodzenie błon erytrocytów, co prowadzi do ane-
mii hemolitycznej oraz uszkodzenia mózgu i nerek. Schorzenie to nieleczone kończy 
się śmiercią chorego (DiDonato i Sarkar 1997, Huster i in. 2007, De Bie i in. 2007, 
Lutsenko i in. 2007). Znalezienie czynnika podnoszącego ekspresję genu ATP7A 
w wątrobie takich pacjentów pomogłoby usunąć stopniowo nadmiar tego pierwiast-
ka, zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia tego organu, co zapobiegłoby 
również rozwojowi anemii hemolitycznej i dalszemu uszkodzeniu mózgu. 

5.2. Porównanie poziomu ekspresji genu Atp7a i zawartości miedzi u myszy 
o genotypie dzikim i mutantów mosaic 

Ciekawe wyniki uzyskano, badając ekspresję genu Atp7a u myszy mutantów mo-
saic, wykazujących zaburzenia metabolizmu miedzi. Badania przeprowadzone na 
noworodkach i oseskach wykazały, że wzór ekspresji genu Atp7a jest inny u mu-
tantów niż u myszy o genotypie dzikim. Porównywano ekspresję genu i zawartość 
miedzi w wątrobie, mózgu i nerkach mutantów oraz samców kontrolnych. Organy te 
nie zostały wybrane przypadkowo, bowiem mózg i nerka są najczęściej uszkodzone 
w wyniku zaburzeń metabolizmu miedzi u pacjentów z chorobą Menkesa, a wą-
troba odgrywa podstawową rolę w utrzymaniu homeostazy miedzi w organizmie. 
We wszystkich wymienionych organach stwierdzono u myszy ekspresję genu Atp7a 
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(Moore i Cox 2002, Niciu i in. 2006, 2007, Linz i in. 2008, Lenartowicz i in. 2010a, 
2011a). 

5.2.1. Ekspresja genu Atp7a i zawartość miedzi w wątrobie 

Wyniki badań nad ekspresją genu Atp7a w wątrobie myszy mutantów wykazały, 
że jest ona znacznie niższa u noworodków ms/– niż u noworodków o genotypie dzi-
kim. Znacznie obniżona była też zawartość miedzi w wątrobie samców mutantów 
P14. Otrzymane wyniki wskazują jednoznacznie, że akumulacja miedzi w wątrobie 
w życiu płodowym zależna jest od aktywności białka ATP7A. Jak wspomniano już 
wcześniej, miedź dostarczana jest do płodów za pośrednictwem łożyska, w którym 
dochodzi do ekspresji genu Atp7a. Ekspresję tego genu stwierdzono w syncytiotrofo-
blaście i cytotrofoblaście oraz komórkach epitelialnych naczyń krwionośnych łoży-
ska. Wykazano również, że w łożysku heterozygotycznych samic nosicielek mutacji 
mottled u myszy dochodzi do akumulacji miedzi (Hardman i in. 2007, La Fontaine 
i Mercer 2007, Lutsenko i in. 2007). Potwierdza to fakt, że obniżenie zawartości mie-
dzi w wątrobie obserwowano również u innych młodych myszy mutantów z grupy 
mottled, niezależnie od rodzaju mutacji w genie Atp7a (Shiraishi i in. 1988, Kasama 
i Tanaka 1989, Philips i in. 1991, Lenartowicz i Sasuła 2000). Syncytiotrofoblast 
i cytotrofoblast są tkankami pochodzenia zarodkowego, dlatego też samce o geno-
typie dzikim pochodzące z tego samego miotu, co samce mutanty, nie wykazywały 
niedoboru miedzi w wątrobie. Nie stwierdzono również różnicy w zawartości miedzi 
w wątrobie i innych organach pomiędzy samcami o genotypie dzikim pochodzą-
cymi od heterozygotycznych matek a samcami urodzonymi przez matki nieniosące 
mutacji (Lenartowicz i Moller, dane niepublikowane). Obniżenie zawartości miedzi 
w wątrobie stwierdzono również u 14-dniowych samców mutantów, jednak ekspre-
sja genu Atp7a była u nich wyższa niż u samców o genotypie dzikim. Samce te 
cierpią na ogólny niedobór miedzi w organizmie spowodowany złym wchłanianiem 
tego pierwiastka (Lenartowicz i Sasuła 2000). Nie mogą one także korzystać z zapa-
sów miedzi zgromadzonych w wątrobie w życiu płodowym, gdyż, jak wspomniano 
wyżej, rodzą się z około 6-krotnie niższą zawartością miedzi w tym organie w po-
równaniu z osobnikami o genotypie dzikim. Wzrost ekspresji genu Atp7a w wątrobie 
u mutantów może więc, zgodnie z sugerowaną wcześniej teorią, stanowić mecha-
nizm obronny przed ostrym niedoborem tego pierwiastka w organizmie. Porównanie 
zawartości miedzi w wątrobie u noworodków ms/– i 14-dniowych samców ms/– wy-
kazało, że jest ona niższa u osesków, co może być spowodowane aktywnością genu 
i białka Atp7b/ATP7B, gdyż, jak wiadomo, zarówno gen ten, jak i białko, wykazują 
normalną ekspresję u myszy mutantów mottled (Lutsenko i in. 2007).

5.2.2. Ekspresja genu Atp7a i zawartość miedzi w mózgu 

Wątroba nie była jedynym organem, w którym stwierdzono różnicę w ekspresji 
genu Atp7a pomiędzy mutantami mosaic a osobnikami o genotypie dzikim. Analiza 
ekspresji badanego genu w mózgu mutantów wykazała, że zarówno u noworodków, 
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jak i osesków jest ona niższa w porównaniu z osobnikami dzikimi. Wyniki wcześ-
niejszych badań wskazywały na podstawową rolę miedzi w rozwoju systemu nerwo-
wego, jak również na udział białka ATP7A w utrzymaniu homeostazy tego pierwiast-
ka w systemie nerwowym (Iwase i in. 1996, Murata i in. 1997, Gybina i Prohaska 
2006, Niciu i in. 2006, El Meskini i in. 2007, Lutsenko i in. 2007, Niciu i in. 2007, 
Lutsenko i in. 2010). Ekspresja genu Atp7a w mózgu u myszy była stwierdzona już 
w życiu prenatalnym u 9,5-dniowych embrionów i utrzymywała się do 18,5 dnia 
życia płodowego (Kuo i in. 1998). Natomiast w początkowym okresie życia postna-
talnego zbadano dotychczas ekspresję nie genu, a białka ATP7A w mózgu (Niciu i in. 
2006, 2007). Wyniki tych badań pokazały, że ekspresja tego białka zachodzi w róż-
nych typach komórek: neuronach, astrocytach, komórkach glejowych, komórkach 
ependymalnych (tanacytach) oraz komórkach endotelium naczyń krwionośnych 
(Qian i in. 1997, Niciu i in. 2006). Badania przeprowadzone na myszach o genotypie 
dzikim wykazały, że poziom ekspresji białka ATP7A w mózgu jest zależny od wie-
ku – u młodych myszy jest wysoki i wraz z wiekiem zwierząt wykazuje tendencję 
malejącą (Niciu i in. 2006, Lutsenko i in. 2007, Niciu i in. 2007). Poziom ekspresji 
jest też inny dla różnych części mózgu. W móżdżku i korze mózgowej najwyższy 
poziom ekspresji ATP7A stwierdzono w 4. dniu życia osobniczego, natomiast w po-
zostałych częściach mózgu poziom ekspresji spadał począwszy od 2. dnia życia post-
natalnego (Niciu i in. 2006). Tylko w obrębie hipokampa w polu CA2 obserwowano 
wzrost ekspresji ATP7A wraz z wiekiem myszy (Niciu i in. 2007, Lutsenko i in. 
2010). Wyniki uzyskane w niniejszej pracy potwierdzają te uzyskane wcześniej, że 
u myszy o genotypie dzikim poziom ekspresji genu Atp7a jest wysoki u noworod-
ków i obniża się wraz z wiekiem zwierząt, a u myszy 14-dniowych poziom ekspresji 
jest już dwukrotnie niższy. Natomiast nie stwierdzono różnicy w poziomie ekspresji 
pomiędzy oseskami a myszami dorosłymi, co może wynikać z faktu, że RNA izo-
lowano z całego mózgu, bez podziału na poszczególne części. Różnica w wynikach 
może być również spowodowana tym, że w przedstawionej pracy analizowano eks-
presję genu Atp7a, natomiast przytoczone wyżej badania (Niciu i in. 2006) dotyczyły 
ekspresji białka. Wysoki poziom ekspresji genu i białka Atp7a/ATP7A wskazuje, że 
białko to pełni ważną funkcję w czasie rozwoju układu nerwowego, dlatego badania 
prowadzone nad poziomem ekspresji u noworodków i młodych zwierząt mogą być 
szczególnie przydatne. Przyjmuje się bowiem, że białko ATP7A uczestniczy w móz-
gu w aktywnym transporcie jonów miedzi poprzez barierę krew-mózg (Qian i in. 
1997, Desai i Kaler 2008, Donsante i in. 2010, Lutsenko i wsp, 2010). Potwierdzają 
to wyniki badań, które wykazały, że u pacjentów z chorobą Menkesa zawartość mie-
dzi w mózgu oraz płynie mózgowo-rdzeniowym jest znacznie obniżona (Kollros i in. 
1991, Liu i in. 2005, Donsante i in. 2010). 

Przeprowadzona w obecnej pracy analiza ekspresji genu Atp7a w mózgach mu-
tantów wykazała, że zarówno u noworodków, jak i u myszy 14-dniowych poziom 
ekspresji jest niższy niż u myszy dzikich. Ponadto zauważono, że w grupie mutan-
tów, w przeciwieństwie do myszy o genotypie dzikim, poziom ekspresji nie wyka-
zuje tendencji spadkowej i jest bardzo podobny u noworodków i 14-dniowych ose-
sków. Otrzymane wyniki sugerują, że zmiany w ekspresji genu Atp7a, a co za tym 
idzie – stwierdzony niedobór mierdzi w mózgu, mogą być jedną z przyczyn zaburzeń 
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neurologicznych, obserwowanych u mutantów. U 14-dniowych mutantów mosaic 
obserwuje się paraliż tylnych kończyn, niezborność ruchową, drżenie, czasami też 
drgawki (Radochońska 1970, Styrna 1977, Lenartowicz i in. 2010b). Wyniki analizy 
histologicznej mózgu wykazały, że u 14-dniowych mutantów występują patologicz-
ne zmiany w budowie neuronów w obrębie guza popielatego w podwzgórzu, jak 
również zaburzenia w wydzielaniu hormonu podwzgórza, somatostatyny i hormonu 
uwalniającego hormon wzrostu (GHRH) (Wojewódzka i in. 2004, Gajewska i in. 
2009). U myszy mosaic stwierdzono również zaburzenia w wydzielaniu hormonu 
wzrostu (GH) przez przysadkę mózgową (Gajkowska i in. 2006). U mutantów brin-
dled, których fenotyp, w tym również występowanie i rodzaj objawów neurologicz-
nych, jest bardzo zbliżony do mutantów mosaic (Silvers 1979), wykazano także za-
burzenia w ekspresji białka ATP7A w mózgu (Niciu i in. 2007). Z użyciem metody 
immunohistochemicznej stwierdzono, że u 8-dniowych myszy brindled dochodzi do 
znacznego obniżenia ekspresji białka ATP7A, szczególnie w komórkach Purkiniego 
oraz neuronach hipokampa. Obniżenie ekspresji białka ATP7A w komórkach 
Purkiniego prowadziło u nich do zaburzeń w procesie synaptogenezy (Niciu i in. 
2007, Lutsenko i in. 2010). Natomiast wzrost ekspresji ATP7A obserwowano u tych 
mutantów w ścianach naczyń krwionośnych w mózgu (Niciu i in. 2007). U mutantów 
macular, fenotypowo podobnych do myszy brindled i mosaic, pomimo występowa-
nia objawów neurologicznych, takich jak ataksja, drgawki i postępujący paraliż, nie 
wykazano obniżenia poziomu transkryptu genu Atp7a, stosując metodę hybrydyzacji 
in situ (Iwase i in. 1996). 

Mózg jest organem szczególnie wrażliwym na niedobór miedzi, gdyż wiele en-
zymów zawierających w swoim składzie atomy miedzi pełni szczególnie ważną 
funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Należy tutaj wymie-
nić: dysmutazę ponadtlenkową, oksydazę cytochromową, ceruloplazminę, hydro-
ksylazę β-dopaminy czy monooksygenazę peptydylo-glicylo-alfa-amidową, która 
jest enzymem niezbędnym do prawidłowej syntezy neuropeptydów. Przypuszcza się, 
że zaburzenia neurologiczne występujące u pacjentów z chorobą Menkesa związane 
są z obniżeniem aktywności tego właśnie enzymu (Prohaska 1997, Suzuki i Gitlin 
1999, Stevenson i in. 2003, Prohaska i Broderius 2006, Lutsenko i in. 2007, Nelson 
i Prohaska 2009, Lutsenko i in. 2010). W badaniach wykonanych metodą rezonansu 
magnetycznego u pacjentów z chorobą Menkesa obserwowano zaburzenia w procesie 
mielinizacji neuronów w substancji białej w mózgu, postępującą degenerację syste-
mu nerwowego oraz wady w budowie mózgowych naczyń krwionośnych (Lutsenko 
i in. 2007, Desai i Kaler 2008, Kaler i in. 2008, Donsante i in. 2010, Lutsenko i in. 
2010). Wyniki badań anatomopatologicznych wykonanych post mortem ujawniły, 
że u chorych tych dochodzi również do znacznej degeneracji neuronów w móżdż-
ku i korze mózgowej oraz do nieprawidłowości w budowie komórek nerwowych 
(Desai i Kaler 2008). Następstwem tego procesu jest opóźnienie rozwoju ruchowego 
i psychicznego, czemu towarzyszą często drgawki oraz ataki epilepsji (Kodama i in. 
1999, Desai i Kaler 2008, Kaler i in. 2008, Kaler i in. 2010, Tumer i Moller 2010). 
Jak już wspomniano wyżej, objawy neurologiczne występują też u myszy z mutacją 
mottled (Philips i in. 1991, Nakagawa i in. 1993, Iwase i in. 1996, Niciu i in. 2007, 
Lenartowicz i in. 2011a). Podawanie związków miedzi z pominięciem bariery jeli-
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towej u myszy mutantów mottled (w formie iniekcji dootrzewnowej lub podskórnej) 
redukuje występowanie objawów neurologicznych, szczególnie takich jak drgawki 
czy ataksja (Kawasaki i in. 1988, Philips i in. 1991, Iwase i in. 1996, Niciu i in. 2007, 
Lenartowicz i in. 2010a). Terapia ta jest skuteczna pod warunkiem, że zostanie ona 
wdrożona odpowiednio wcześnie – u myszy do 7. dnia życia postnatalnego (Kodama 
1993, Vaskobojnik 2001, Niciu i in. 2007). Wiadomo bowiem, że we wczesnym okre-
sie rozwoju mózg jest szczególnie wrażliwy na niedobór tego pierwiastka, a później-
sze wyrównanie jego zawartości do poziomu fi zjologicznego jest szczególnie trudne 
(Prohaska i Bailey 1995, Prohaska 1997). 

Mózg jest jednym z organów o najwyższej zawartości miedzi w organizmie. Jest 
ona szczególnie wysoka w mózgu człowieka, około dwukrotnie wyższa w porówna-
niu z zawartością tego pierwiastka w mózgu gryzoni (myszy i szczurów) (Prohaska 
1997, Lech i Sadlik 2007, Lutsenko i in. 2010). U ssaków zawartość miedzi w mózgu 
zależna jest od wieku osobników (Lutsenko i in. 2010). Zarówno u szczurów, jak 
i u myszy o genotypie dzikim zawartość miedzi w mózgu jest niska u osobników 
młodych i wzrasta wraz z wiekiem zwierząt (Morita i in. 1994, Tarohda i in. 2005). 
Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdzają tę zależność dla myszy o geno-
typie dzikim. Wykazano również, że zawartość miedzi w mózgu myszy 14-dnio-
wych była statystycznie istotnie wyższa niż u noworodków. Podobne wyniki uzyskał 
Tarohda i współpracownicy (2005), badając zawartość miedzi w mózgach młodych 
szczurów. Wykazali oni, że zawartość miedzi w mózgu u szczurów rośnie szczegól-
nie w ciągu pierwszych 2 tygodni życia. Najbardziej intensywny wzrost zawartości 
tego pierwiastka miał miejsce pomiędzy 7. a 14. dniem (Tarohda i in. 2005). Wyniki 
takie mogą tłumaczyć, dlaczego tak ważne jest wczesne wdrożenie terapii u dzieci 
z chorobą Menkesa (Kodama i in. 1999, Kaler i in. 2008, Kaler i in. 2010, Tumer 
i Moller 2010) i terapeutyczne podawanie związków miedzi w 1. tygodniu życia 
u myszy mottled (Kodama 1993, Niciu i in. 2007, Lutsenko i in. 2010). Jak stwier-
dzono wcześniej i potwierdzono w obecnej pracy, u wszystkich mutantów mottled, 
bez względu na rodzaj mutacji w genie Atp7a, występuje niedobór miedzi w mózgu 
(Shiraishi i in. 1988, Philips i in. 1991, Lenartowicz i Sasuła 2000). W obecnej pracy 
wykazano również, że mutanty mosaic rodzą się ze znacznie już obniżoną zawartoś-
cią tego pierwiastka w mózgu (o około 50% w porównaniu z myszami o genotypie 
dzikim), co można tłumaczyć, tak jak w przypadku wątroby, defektem w transporcie 
miedzi poprzez łożysko (Hardman i in. 2007). Potwierdza to również fakt, że u my-
szy z mutacją brindled niedobór miedzi w mózgu samców mutantów występuje już 
w życiu prenatalnym. Stwierdzono go bowiem już u 18,5-dniowych płodów, był on 
dwukrotnie niższy niż u samców dzikich (Kasama i Tanaka 1989). Okres płodowy 
jest szczególnie ważny dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego i niepełna po-
daż miedzi w tym okresie może być przyczyną nieodwracalnych zmian w układzie 
nerwowym (Kodama 1993, Prohaska i Bailey 1995, Prohaska 1997). Wyniki uzyska-
ne w obecnej pracy wskazują również, że u samców mutantów nie dochodzi do wzro-
stu zawartości miedzi w mózgu w ciągu 2 pierwszych tygodni życia, tak jak to miało 
miejsce u samców kontrolnych. Może to być przyczyną uszkodzenia mózgu i w jego 
konsekwencji występowania objawów neurologicznych u 14-dniowych samców mo-
saic. Podobne dane uzyskano dla samców 7-dniowych mutantów brindled, u których 
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stwierdzono dwukrotnie niższy poziom miedzi w mózgu (Philips i in. 1986, 1991). 
Aż 3-krotnie niższą zawartość miedzi obserwowano w mózgach 7- i 14-dniowych 
samców macular (Shiraishi i in. 1988, Nakagawa i in. 1993). Badając mózgi myszy 
z mutacją macular, Kodama (1993) zaobserwował gromadzenie się miedzi w tkance 
glejowej. Miedź gromadziła się też w naczyniach krwionośnych, nie przenikając do 
mózgu. W prowadzonych in vitro hodowlach astrocytów, pochodzących od mutantów 
macular, zaobserwowano znaczne, w porównaniu z grupą kontrolną, gromadzenie mie-
dzi przez te komórki. Może to sugerować, że miedź u zdrowych zwierząt transpor-
towana jest do mózgu przez krew, a następnie poprzez śródbłonek naczyń krwionoś-
nych i astrocyty dociera do neuronów. U zwierząt chorych miedź zatrzymywana jest na 
poziomie naczyń krwionośnych i astrocytów, nie docierając do neuronów. Podawanie 
chlorku miedzi, począwszy od 2. dnia życia mutantów mosaic, powodowało znie-
sienie efektu letalnego (Styrna 1977, Kowal i in. 2010, Lenartowicz i in. 2010a). 
U poddanych terapii 14-dniowych mutantów mosaic nastąpił wzrost poziomu tego 
pierwiastka w mózgach zmutowanych samców, osiągając wartości pośrednie po-
między nietraktowanymi związkami miedzi mutantami a osobnikami kontrolnymi 
(Lenartowicz i Sasuła 2000). U mutantów mosaic poddanych terapii nie obserwo-
wano takich objawów neurologicznych jak: drgawki, drżenie, ataksja czy niedowład 
kończyn, jednak myszy te charakteryzowały się mniejszą odpornością na stres, jak 
również wykazywały nadwrażliwość na bodźce dotykowe i akustyczne (Kowal i in. 
2010, Lenartowicz i in. 2010a).

W świetle powyższych danych wyłania się bardzo ważny, szczególnie w odnie-
sieniu do człowieka, problem dotyczący podawania związków miedzi i prawidłowe-
go funkcjonowania systemu nerwowego u chorych z zespołem Menkesa. Wiadomo 
bowiem, że zaburzenia neurologiczne są jednym z symptomów chorobowych, towa-
rzyszących zawsze chorobie Menkesa u człowieka (Kodama i in. 1999, Kaler i in. 
2008, Kaler i in. 2010, Tumer i Moller 2010). Badania zawartości miedzi w mózgu pa-
cjentów z objawami tego schorzenia wykazały, że jest ona niższa niż u ludzi zdrowych 
(Heydron i in. 1995, Di Donato i Sarkar 1997). Podobnie jak w przypadku myszy mot-
tled bardzo ważny jest termin rozpoczęcia terapii i aby była ona efektywna, musi być 
wdrożona w pierwszych tygodniach życia dziecka (Kodama i in. 1999, Kaler i in. 2008, 
Goldstein i in. 2009, Tumer i Moller 2010). Podanie w tym okresie miedzi w komplek-
sie z histydyną prowadzi do znacznego złagodzenia objawów neurologicznych u cho-
rych dzieci (Kaler i in. 2008, Goldstein i in. 2009). Opisano też przypadki dwóch pa-
cjentów, którzy zostali poddani terapii z użyciem związku miedź-histydyna i osiągając 
wiek 9 i 19 lat, nie wykazywali symptomów neurologicznych, charakterystycznych dla 
ostrego przebiegu choroby Menkesa. Pacjenci ci byli wcześniakami, urodzonymi w 35. 
i 37. tygodniu ciąży. U dziecka urodzonego w 37. tygodniu ciąży podawanie związ-
ków miedzi w postaci chlorku miedzi rozpoczęto w 2. tygodniu życia, podawanie zaś 
kompleksu miedź-histydyna w 3. miesiącu życia. Urodzonemu w 35. tygodniu ciąży 
chłopcu już w 4. tygodniu życia podano miedź w postaci takiego kompleksu. U oby-
dwu opisanych pacjentów z chorobą Menkesa badania DNA wykazały delecję pojedyn-
czych zasad w obrębie genu ATP7A (Tumer i in. 1996). Zbyt późne wdrożenie terapii 
u człowieka nie daje pożądanych efektów. Na poparcie tego należy przytoczyć przykład 
chłopca ze zdiagnozowaną chorobą Menkesa, któremu w wieku 3 miesięcy podano 
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miedź w kompleksie z histydyną. Pomimo pozornej poprawy ogólnego stanu pacjenta 
terapia zakończyła się niepomyślnie, dziecko zmarło w wieku 13 miesięcy (Kreuder 
i in. 1993). Niepowodzenia terapii u ludzi w porównaniu z sukcesami uzyskiwanymi 
u zwierząt Kodama (1993) stara się tłumaczyć tym, że stopień zaawansowania rozwoju 
układu nerwowego u ludzi i u myszy w chwili urodzenia, a potem w czasie rozpoczęcia 
terapii jest nieporównywalny. Rozwój układu nerwowego 7-dniowego oseska mysie-
go odpowiada rozwojowi płodu ludzkiego w trzecim trymestrze ciąży. Podjęte w tym 
okresie próby terapii u człowieka mogłyby dać pozytywne rezultaty. 

Badania nad zawartością, transportem i metabolizmem miedzi w systemie ner-
wowym są bardzo ważne, gdyż zaburzenia w zawartości tego pierwiastka w mózgu 
stwierdzono w przypadku wielu innych chorób neurodegeneracyjnych takich jak: plą-
sawica Huntingtona, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy stwardnienie roz-
siane boczne (Barnham i Bush 2008, Cerpa i in. 2005, Desai i Kaler 2008, Lutsenko 
i in. 2010). Jak wykazano, nie tylko niedobór miedzi, ale również nadmiar tego pier-
wiastka w mózgu może prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych. Stwierdzono to 
w przypadku choroby Wilsona (De Bie i in. 2007, Di Donato i Sarkar 1997, Huster 
i Lutsenko 2007) i choroby Alzheimera (Inestrosa i in. 2005, Cerpa i in. 2005, Lutsenko 
i in. 2010). W przypadku choroby Alzheimera wiadomo, że leki, które obniżają zawar-
tość miedzi w mózgu, hamują powstawanie blaszek amyloidowych. Badania takie 
przeprowadzone na modelach zwierzęcych choroby Alzheimera wykazały znaczne 
zahamowanie procesów chorobowych (Schafer i in. 2007, Sparks 2008, Lutsenko 
i in. 2010).

5.2.3. Ekspresja genu Atp7a i zawartość miedzi w nerkach

Nerka jest kolejnym organem, który na skutek braku aktywności białka ATP7A ule-
ga uszkodzeniu u pacjentów z chorobą Menkesa i myszy z mutacją mottled (Heydron 
i in. 1995, Oshio i in. 1997, Kirby i in. 1998, Kodama i Murata 1999, Lenartowicz 
i in. 2003, Zafanello i in. 2006, Lenartowicz i in. 2010a). U zdrowych ludzi i zwie-
rząt miedź jest transportowana do nerek wraz z krwią, gdzie w osoczu jony miedzi 
przyłączone są do różnych białek lub związków niskocząsteczkowych (cerulopla-
zmina, albuminy, histydyna, glutation). W procesie fi ltracji miedź przesączana jest 
do moczu pierwotnego, spływającego do kanalików nerkowych, w których zachodzi 
proces reabsorpcji tego pierwiastka. Zachodzi on w komórkach nabłonkowych kana-
lików proksymalnych. Do komórek kanalików jony miedzi są transportowane z mo-
czu pierwotnego za pośrednictwem błonowego białka CTR1, a następnie wydzielane 
do krwiobiegu na drodze aktywnego transportu przy udziale białka ATP7A. U pa-
cjentów z chorobą Menkesa i u myszy z mutacją mottled, u których białko ATP7A 
jest nieaktywne, dochodzi do zaburzenia procesu reabsorpcji, a miedź akumulowana 
jest w komórkach nabłonkowych kanalików (Suzuki-Kurasaki i in. 1997, Kirby i in. 
1998, Lenartowicz i in. 2001, Linz i in. 2008, Lenartowicz i in. 2010a). 

Nerka jest organem wykazującym wysoką ekspresję zarówno genu, jak i białka 
Atp7a/ATP7A (Murata i in. 1997, Oku i in. 1998, Moore i Cox 2002, Llanos i in. 
2006, Lutsenko i in. 2007, Linz i in. 2008). Jednak dotychczas niewiele było wiado-
mo na temat poziomu ekspresji genu Atp7a u noworodków oraz tego, jak kształtuje 
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się poziom ekspresji tego genu i czy zmienia się wraz z wiekiem. Kuo i współpra-
cownicy (1998) wykazali, że u 18,5-dniowych płodów myszy dochodzi do ekspresji 
tego genu w nerce. Badania przeprowadzone w obecnej pracy pozwoliły stwierdzić, 
że ekspresja genu Atp7a u zachodzi 0,5-dniowych noworodków myszy, a jej poziom 
jest stosunkowo niski w porównaniu z myszami 14-dniowymi. Należy wspomnieć, 
że u noworodków myszy proces formowania nerki nie jest jeszcze zakończony. 
U myszy rozwój nerki zaczyna się około 10. dnia życia płodowego, a kończy 7.–8. 
dnia życia postnatalnego (Woolf 1997). U myszy 14-dniowych nerka jest już osta-
tecznie wykształcona. Wyniki uzyskane w obecnej pracy nad poziomem ekspresji 
genu Atp7a u samców o genotypie dzikim wskazują, że w ciągu 2 pierwszych tygo-
dni życia następuje znaczny wzrost ekspresji tego genu (u myszy 14-dniowych po-
ziom ekspresji był prawie 3-krotnie wyższy niż u noworodków). Natomiast poziom 
ekspresji Atp7a u myszy dorosłych był znacznie niższy niż u myszy 14-dniowych. 
Otrzymane wyniki wskazują, że w nerce u myszy o genotypie dzikim poziom eks-
presji genu Atp7a zmienia się wraz z wiekiem osobników. U myszy 14-dniowych 
ekspresję genu i białka Atp7a/ATP7A stwierdzono w kanalikach proksymalnych 
i dystalnych, natomiast nie znaleziono jej w kłębuszkach nerkowych (Grimes i in. 
1997, Linz i in. 2008). Wyniki uzyskane przez Linz i in. (2008) wskazują, że we-
wnątrzkomórkowa lokalizacja białka ATP7A w kanalikach nerkowych jest również 
zależna od wieku badanych zwierząt. W komórkach nabłonka kanalików myszy 
14-dniowych białko ATP7A zlokalizowane było głównie przy błonie basolateralnej. 
U myszy 2-miesięcznych stwierdzono lokalizację zarówno basolateralną, jak i przy-
jądrową, natomiast u myszy 5-miesięcznych białko znaleziono głównie w obszarze 
przyjądrowym (Linz i in. 2008). Basolateralna lokalizacja białka ATP7A ma miejsce 
w procesie reabsorpcji. Jony miedzi pochodzące z moczu pierwotnego są wchłaniane 
do komórek kanalików i transportowane w połączeniu z białkiem ATP7A do błony 
basolateralnej, a następnie przekazywane do naczyń krwionośnych oplatających ka-
nalik. Basolateralna lokalizacja białka ATP7A oraz wysoka ekspresja genu Atp7a 
w nerkach myszy 14-dniowych może sugerować, że zachodzi u nich intensywny 
proces reabsorpcji tego pierwiastka. Istnieją też dane, które wskazują, że poziom 
miedzi w osoczu myszy 14-dniowych był wyższy w porównaniu z zawartością tego 
pierwiastka w osoczu myszy 2-miesięcznych (Linz i in. 2008). Wysoka zawartość 
miedzi w osoczu 14-dniowych osesków może być spowodowana uwalnianiem tego 
pierwiastka z wątroby, gdyż, jak wskazują wyniki uzyskane w obecnej pracy, zawar-
tość miedzi w wątrobie takich myszy jest bardzo wysoka. Ciekawy jest też fakt, że 
zawartość miedzi w nerkach u wszystkich grup wiekowych badanych myszy o geno-
typie dzikim jest bardzo podobna.

U mutantów mosaic poziom ekspresji badanego genu był niższy w porównaniu 
z myszami dzikimi, zarówno noworodkami, jak i 14-dniowymi oseskami. Pomimo 
tego że tendencja do wzrostu ekspresji w ciągu 2 pierwszych tygodni życia została 
zachowana, proces reabsorpcji miedzi w nerkach mutantów był zaburzony. Świadczy 
o tym znaczny wzrost zawartości tego pierwiastka u obydwu grup wiekowych bada-
nych mutantów. Zaburzenia ekspresji genu Atp7a stwierdzono również u samców 
mutantów macular, u których poziom mRNA dla badanego genu był o prawie 80% 
obniżony w porównaniu z samcami o genotypie dzikim (Murata i in. 1997). Obecne 
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wyniki potwierdzają, wcześniejsze dane, że u myszy mosaic dochodzi do wysokiej 
akumulacji miedzi (Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2003). Gromadzenie 
miedzi w nerkach stwierdzono też u innych mutanów z grupy mottled. Podobną aku-
mulację obserwowano u 14-dniowych samców macular (Nakagawa i in. 1993) oraz 
13-dniowych mutantów brindled i blotchy (Prohaska 1983, Philips i in. 1986, 1991). 
Wyniki uzyskane u 7-dniowych samców macular (Shiraishi i in. 1988) i 7-dniowych 
samców brindled i blotchy (Philips i in. 1991) oraz otrzymane w obecnej pracy wska-
zują na to, że zawartość miedzi w nerce wzrasta wraz z wiekiem badanych mutan-
tów. Te dane jeszcze raz potwierdzają, jak ważną rolę w utrzymaniu homeostazy 
tego pierwiastka w nerkach odgrywa białko ATP7A. Interesujący jest też fakt, że 
gromadzenie nadmiaru miedzi w nerkach mutantów z grupy mottled zaczyna się już 
w życiu prenatalnym. Wskazują na to wyniki uzyskane w obecnej pracy oraz wcześ-
niejsze, które wykazały znaczny wzrost zawartości miedzi w nerkach 18,5-dniowych 
płodów mutantów brindled (Kasama i Tanaka 1989). Akumulacja miedzi w nerce do-
tyczy również pacjentów z chorobą Menkesa, u których zawartość tego pierwiastka 
oznaczona w korze nerki była 20-krotnie wyższa niż u pacjentów z grupy kontrolnej 
(Heydron i in. 1995). Problem ten jest bardzo ważny w świetle badań prowadzonych 
nad terapią w chorobie Menkesa, polegającą na podawaniu chorym związków miedzi 
w iniekcji (Oshio i in. 1997, Zaffanello i in. 2006, Tumer i Moller 2010). Badania 
nad ekspresją genu Atp7a u noworodków mogą mieć szczególne znaczenie, jest to 
bowiem okres, w którym terapia ta powinna być wdrożona. Dlatego wyniki uzyskane 
na zwierzętach modelowych mogą być w tej kwestii bardzo pomocne. 

5.3. Brak aktywności białka ATP7A u mutantów mosaic jako wynik mutacji w genie 
Atp7a

Fenotyp mottled jest wynikiem mutacji w genie Atp7a, zlokalizowanym u myszy 
w chromosomie X. Do tej pory opisano u myszy około 35 różnych mutacji w ge-
nie Atp7a, co może świadczyć o tym, że jest to gen, w którym mutacje zachodzą 
stosunkowo często. Dokładnie scharakteryzowano fenotyp i genotyp u 12 różnych 
mutantów mottled (Tumer i Moller 2010). Różne są rodzaje zmian mutacyjnych 
u zbadanych dotychczas mutacji, począwszy od delecji (brindled), poprzez zamianę 
jednej zasady na inną (macular, viable brindled), a skończywszy na wadliwym skła-
daniu eksonów (blotchy). Jednak fenotyp niektórych mutantów mottled jest bardzo 
zbliżony, tak jak w przypadku mutacji brindled i mosaic. Podobieństwo to jest tak 
duże, że nawet Silvers (1979) w swojej książce „The coat colour of mice...” suge-
rował, że mutacja mosaic to prawdopodobnie mutacja brindled, która pojawiła się 
zupełnie niezależnie wśród myszy hodowanych w innym laboratorium. Odpowiedź 
na pytanie, czy u myszy mosaic mutacja w genie Atp7a jest faktycznie identyczna 
jak u mutantów brindled, uzyskano, analizując sekwencje genu Atp7a u mutantów. 
Analiza sekwencji kodujących genu Atp7a u samców mosaic wykazała dwie zasad-
nicze różnice w porównaniu z osobnikami o genotypie dzikim. Pierwszą z nich była 
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insercja dodatkowej trójki nukleotydów CAG w pozycji 1417 cDNA, która odpo-
wiada 5’-końcowej części eksonu 4 genu Atp7a. Następstwem tej insercji było wsta-
wienie dodatkowego aminokwasu, glutaminy, w części łącznikowej, oddzielającej 
od siebie 4. i 5. domenę, wiążącą jony miedzi w białku ATP7A. Dokładna analiza 
pochodzenia dodatkowej trójki nukleotydów wykazała, że jest to wynik alternatyw-
nego składania eksonów, a dodatkowa sekwencja CAG pochodzi z końca 3’ intronu 
trzeciego (Lenartowicz i in. 2004). Jednak podobną sekwencję opisano też u innych 
szczepów, niewykazujących fenotypu mottled, a obecność dodatkowej trójki nukleo-
tydów traktowana była jako polimorfi zm (Cecchi i in. 1997). Dlatego też uznano, 
że insercja ta nie powoduje wystąpienia zaburzeń metabolizmu miedzi u samców 
mosaic. Zmiany w obrębie tej N-końcowej cząsteczki białka ATP7A mogą jednakże 
okazać się nie bez znaczenia, ponieważ odkryto, że właśnie domeny 1. i 4. w biał-
ku ATP7A odgrywają najważniejszą rolę w procesie przyłączania jonów miedzi. Ta 
ostatnia, wiążąca kationy metalu, reaguje bezpośrednio z białkiem ATOX1 (Banci 
i in. 2007), natomiast w ATP7B największe powinowactwo do ATOX1 ma domena 
4, a nieco mniejsze domena 2 (Lutsenko i in. 2007). Domeny 5. i 6., zlokalizowane 
bliżej części transbłonowej cząsteczki, okazały się bardzo istotne dla zachowania 
zdolności katalitycznej białka (Carter i in. 2004, Lutsenko i in. 2007, Barry i in. 
2010). Badania z użyciem metody ukierunkowanej mutagenezy wykazały, że brak 
fragmentu zawierającego obydwie domeny (5. i 6.) prowadzi do utraty aktywności 
przez białko ATP7A. Jeżeli jednak usunięto tylko jedną ze wspomnianych domen, 
białko zachowywało aktywność. Stwierdzono ponadto brak interakcji pomiędzy do-
menami 5. i 6. a białkiem ATOX1. Przypuszcza się, że domeny te pełnią funkcję 
regulatorową, wchodząc w interakcję z transmembranowymi odcinkami białka, co 
wpływa na powinowactwo domen transbłonowych do jonów miedzi (Carter i in. 
2004, Lutsenko i in. 2008).

Dalsza analiza sekwencji kodujących genu Atp7a u mutantów wykazała, że w po-
zycji 3009, w eksonie 15, nastąpiła zamiana jednego nukleotydu. Zamiast guaniny 
(G) znaleziono u mutantów cytozynę (C). Transwersja ta prowadzi do zmiany ko-
donu CGC na CCC, co w przełożeniu na sekwencje białka powoduje zastąpienie 
argininy przez prolinę w pozycji 977 (Lenartowicz i in. 2011b). Zarówno u myszy, 
jak i człowieka ekson 15. koduje wysoce konserwatywną 6. transmembranową do-
menę białka ATP7a, zawierającą w swoim składzie sekwencję CPC, która tworzy 
kanał do transportu jonów miedzi przez błonę komórkową (Horn i Tumer 1999, Hsi 
i Cox 2004). Sekwencja ta jest niezbędna do prawidłowej aktywności białka ATP7A, 
co więcej, jest ona konserwatywna i charakterystyczna dla wszystkich ATPaz typu P 
(Barry i in. 2010, Van den Berghe i Klomp 2010). Domeny transmembranowe warun-
kują też zakotwiczenie białka ATP7A w błonie aparatu Golgiego, jak również utrzy-
manie prawidłowej struktury trzeciorzędowej cząsteczki, dlatego szczególnie ważny 
jest skład aminokwasowy tych domen (Hsi i Cox 2004, Veldhuis i in. 2009, Van den 
Berghe i Klomp 2010). W czasie transportu jonów miedzi przez błonę białkowo-
-lipidową dochodzi do zmian konformacji domen transbłonowych w ATPazach trans-
portujących kationy miedzi (ATP7A i ATP7B) (Forbes i Cox 1998). Wyniki otrzyma-
ne w przedstawionej pracy wskazują, że u mutantów mosaic zamiana alkalicznego, 
hydrofi lowego i dodatnio naładowanego aminokwasu argininy na obojętną, hydrofo-

1 Ĺ‚amanie.indd   961 Ĺ amanie indd 96 2012-01-20   15:03:202012-01-20 15:03:20



97

bową prolinę, której łańcuch boczny tworzy charakterystyczną i unikatową wśród 
aminokwasów strukturę cykliczną, może prowadzić do zmiany struktury trzeciorzę-
dowej białka ATP7A (szczególnie że zmiana ta jest zlokalizowana w jednej z najbar-
dziej konserwatywnych domen tego białka i jest oddalona tylko o 13 aminokwasów 
od sekwencji CPC, która tworzy kanał dla transportu jonów metalu). Wynikiem 
zmiany struktury białka może być utrata jego aktywności, co u myszy mutantów 
przejawia się zaburzeniami w wewnątrzkomórkowym transporcie miedzi. Prowadzi 
to do jej akumulacji w komórkach jelita cienkiego i w komórkach kanalików ner-
kowych oraz do niedoboru tego pierwiastka w innych organach wewnętrznych, 
co z kolei powoduje śmierć mutantów około 16. dnia życia (Lenartowicz i Sasuła 
2000, Lenartowicz i in. 2001, 2010a). Mutanty mosaic mogą być nowym modelem 
do badań nad chorobą Menkesa u człowieka, a szczególnie nad ostrym wariantem 
tej choroby, prowadzącym do śmierci pacjentów w okresie około 3.–5. roku życia 
(Tumer i Moller 2010).

Dotychczas mutanty brindled uznawane były za model zwierzęcy najbardziej 
zbliżony pod względem objawów patologicznych oraz długości życia samców mu-
tantów do tych występujących u chorych z syndromem Menkesa (Mercer 1998, La 
Fontaine i in. 1999, Vonk i in. 2008). Jak już wspomniano wcześniej, mutanty brin-
dled fenotypowo są bardzo zbliżone do myszy mosaic (Silvers 1979), jednak podło-
że molekularne tego fenotypu, jakkolwiek również spowodowane mutacją w genie 
Atp7a, jest inne. Analiza sekwencji kodujących genu Atp7a u samców brindled wyka-
zała, że występuje tam delecja 6 par nukleotydów GCT CTT w eksonie 11 w pozycji 
2473 do 2478. Wynikiem tej delecji jest utrata dwóch aminokwasów: w konserwatyw-
nej domenie białka ATP7A alaniny w pozycji 799 i leucyny w pozycji 800 (Grimes i in. 
1997, La Fontaine i in. 1999). U myszy ekson 11 koduje, zlokalizowaną pomiędzy 4. 
a 5. domeną transmembranową, hydrofi lową domenę A (ryc. 2). Jest to również bar-
dzo konserwatywny motyw w budowie tego białka, charakterystyczny dla wszyst-
kich ATPaz typu P. Domena ta zawiera konserwatywną sekwencję aminokwasów 
TGE, która jest niezbędna do przeprowadzenia reakcji defosforylacji białka (Petris 
i in. 2003). Jak się okazało, rola tej domeny nie ogranicza się tylko do udziału w pro-
cesie defosforylacji, bierze ona też aktywny udział w transporcie jonów miedzi przez 
błonę plazmatyczną. Domena ta może wykonywać ruch rotacyjny, co umożliwia 
domenom transbłonowym przeprowadzenie reakcji transportu jonów metalu przez 
błonę (Toyoshima i in. 2007). Utrata dwóch aminokwasów, w tak konserwatywnej 
i funkcjonalnie ważnej domenie, prowadzi do braku aktywności białka u mutantów 
brindled, które wykazują, podobnie jak mutanty mosaic, cały szereg cech patologicz-
nych związanych z zaburzeniami metabolizmu miedzi, co prowadzi do ich śmierci 
w wieku 15–17 dni (Grimes i in. 1997, Reed i Boyd 1997, La Fontaine i in. 1999).

Macular jest następną mutacją, której skutki fenotypowe bardzo przypominają 
mutacje mosaic. Mutanty macular, podobnie jak brindled i mosaic, umierają około 
15. dnia życia, wykazując cały szereg objawów patologicznych charakterystycznych 
dla niedoboru miedzi, takich jak: depigmentacja, zaburzenia neurologiczne, spadek 
masy ciała i ogólne wyniszczenie organizmu (Koyama i in. 1993, Nakagawa i in. 
1993, Murata i in. 1997). Przyczyną zaburzeń w metabolizmie miedzi u mutantów 
macular jest substytucja typu tranzycji T na C w pozycji 4223 genu Atp7a, co z kolei 
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powoduje zmianę w składzie aminokwasowym białka ATPazy. W pozycji 1382 tegoż 
białka u osobników o genotypie dzikim występuje seryna, natomiast u mutantów 
macular prolina. Mutacja ta zlokalizowana jest w wysoce konserwatywnej, 8. dome-
nie transbłonowej białka ATP7A (Murata i in. 1997, Kim i Petris 2007). Domena ta 
zawiera sekwencję MXXS (X – dowolny aminokwas), której obecność jest niezbęd-
na do prawidowego transportu jonów metalu przez błonę (Lutsenko i in. 2007, Van 
Der Berghe i Klomp 2010). Omawiając rodzaje mutacji u najważniejszych modeli 
zwierzęcych choroby Menkesa, nie sposób nie wspomnieć o myszach z mutacją blo-
tchy, które służą jako zwierzęta modelowe dla zespołu rogu potylicznego (allelicz-
nej odmiany choroby Menkesa o przebiegu łagodnym). Fenotyp mutantów blotchy 
został bliżej scharakteryzowany we „Wstępie” (1.6). U mutantów blotchy zaburzenia 
metabolizmu miedzi spowodowane są wadliwym składaniem eksonów w genie Atp7a. 
Powstający transkrypt nie zawiera eksonu 11, jednak u zmutowanych samców stwier-
dzono również niewielką ilość prawidłowego transkryptu zawierającego wszystkie ek-
sony (Cecchi i in. 1997, La Fontaine i in. 1999). 

Wszystkie wymienione tutaj mutacje u myszy mogą służyć jako modele do badań 
nad chorobą Menkesa u człowieka. U ludzi opisano do tej pory 183 różne mutacje 
w genie ATP7A (wg bazy danych Human Gene Mutation Database, HGMD, https://
portal.biobase-international.com/hgmd). 171 mutacji było przyczyną klasycznej for-
my choroby Menkesa, 10 jej łagodniejszej allelicznej formy (syndromu rogu poty-
licznego), natomiast 2 z opisanych mutacji wywoływały dziedziczną neuropatię ru-
chową (distal hereditary motor neuropaty – dHMN) (Kennerson i in. 2010). W ludz-
kim genie ATP7A opisano też całe spektrum mutacji: począwszy od rearanżacji 
chromosomowych poprzez rozległe delecje, małe delecje, insercje, a skończywszy 
na mutacjach punktowych (tranzycje i transwersje) oraz na zaburzeniach w obrób-
ce potranskrypcyjnej, polegających na nieprawidłowym składaniu eksonów (Horn 
i Tumer 1999, Hsi i Cox 2004, De Bie i in. 2007, Tumer i Moller 2010). Rozległe de-
lecje znaleziono u 25% pacjentów. Rozległość delecji była różna: od utraty pojedyn-
czego eksonu aż do delecji, która u jednego pacjenta obejmowała cały gen ATP7A, 
z wyjątkiem dwóch pierwszych eksonów (Tumer 1998). Duże delecje w obrębie 
genu ATP7A (powyżej 20 par nukleotydów), wykrywalne metodą Southern blotting, 
obserwowano u około 20% pacjentów z chorobą Menkesa (Reed i Boyd 1997). Tylko 
u 1% chorych delecja ta jest wykrywalna metodami cytogenetycznymi (Chelly i in. 
1993, Cecchi i in. 1997). Jak wykazały badania przeprowadzone na populacji takich 
chorych, większość zmian mutacyjnych wykryto w obszarze obejmującym eksony 
od 7 do 10 (Das i in. 1995, Tumer 1998). Co ciekawsze, Tumer donosi, iż u 25% pa-
cjentów z ostrym przebiegiem tej choroby mutacja zlokalizowana była w obszarze 
eksonu 8 (Tumer i in. 1996, 1997, Tumer 1998). Ekson ten koduje tę część białka 
ATPazy, która znajduje się pomiędzy ostatnią domeną transportującą kationy mie-
dziowe a pierwszą domeną transbłonową. Stwierdzono również, że mutacje związa-
ne z alternatywnym składaniem eksonów najczęściej występują w obszarze eksonów 
6–8 oraz 21–22. Mutacje takie prowadzą zazwyczaj do występowania dwóch rodza-
jów transkryptu. Obserwuje się transkrypt zawierający wszystkie eksony (zazwy-
czaj w bardzo niewielkiej ilości) oraz taki, w którym brakuje całych pojedynczych 
eksonów. Mutacje te prowadzą do występowania zespołu rogu potylicznego (Proud 
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i in. 1996, Tumer i in. 1997, Horn i Tumer 1999, De Bie i in. 2007, Tumer i Moller 
2010). Mutacje punktowe, prowadzące do zmiany kodonów dla pojedynczych ami-
nokwasów (mutacje zmiany sensu), są stosunkowo często znajdowane u pacjentów 
z klasyczną chorobą Menkesa (33%) i zlokalizowane najczęściej w obrębie ekso-
nów kodujących obszar białka zawarty pomiędzy pierwszą domeną transbłonową 
a C-końcowym fragmentem cząsteczki ATP7A (De Bie i in. 2007, Tumer i Moller 
2010). U człowieka, podobnie jak u myszy, ekson 15. koduje 6. transmembranową 
domenę, zawierającą sekwencję aminokwasów CPC, tworzącą kanał dla transpor-
tu jonów miedzi. Większość mutacji znajdowanych w tej wysoce konserwatywnej 
domenie to właśnie mutacje zmiany sensu, prowadzące do klasycznej formy choro-
by Menkesa, jednak niektórzy chorzy chłopcy żyli dłużej, to znaczy osiągali wiek 
powyżej 6 lat (Horn i Tumer 1997, Moller i in. 2005). Interesujący jest też fakt, że 
dotychczas zarówno u człowieka, jak i u myszy nie opisano mutacji zmiany sensu 
w eksonach od 2. do 7. Kodują one fragment białka, obejmujący 6 domen, wiążących 
kationy metalu. Nie znaczy to jednak, że w obszarze tym nie dochodzi do mutacji, 
lecz że mutacje punktowe w tej części białka nie mają prawdopodobnie dużego wpły-
wu na jego aktywność, a tym samym nie prowadzą do wystąpienia objawów patolo-
gicznych (Hsi i Cox 2004, De Bie i in. 2007, Tumer i Moller 2010).

Podsumowując powyższe dane dotyczące podłoża molekularnego mutacji w ge-
nie ATP7A u ludzi i mutacji w obrębie genu Atp7a u myszy, możemy stwierdzić dużą 
różnorodność zmian w przypadku obydwu rodzajów mutacji. W przypadku mutacji 
u myszy, u których hemizygoty nie zamierają na etapie zycia zarodkowego, nie ob-
serwowano rozległych delecji. Zmiany powstałe na skutek mutacji ograniczają się 
tutaj do małych delecji, zamiany nukleotydów (tranzycji lub transwersji) lub nie-
prawidłowego składania eksonów w potranskrypcyjnej obróbce RNA. Ze znacznie 
większą różnorodnością mutacji spotykamy się w przypadku ludzkiego genu ATP7A, 
a 30% mutacji u ludzi to mutacje powstające de novo (De Bie i in. 2007). Dlatego 
ważne jest ustalenie jak największej liczby mutacji w locus mottled u myszy, które na 
podstawie bardzo wysokiego procentu homologii pomiędzy ludzkim genem ATP7A 
a mysim Atp7a mogą służyć jako modele metabolizmu miedzi oraz do badań nad 
terapią w przypadku choroby Menkesa u ludzi. 

Mutacja mosaic wywołuje zaburzenia metabolizmu miedzi u samców mutan-
tów, nie wiadomo jednak, w jaki sposób substytucja argininy na prolinę w 6. do-
menie transbłonowej ATP7A wpływa na zmianę aktywności syntetyzowanego biał-
ka ATP7A w komórkach mutantów. Wiadomo, że u myszy mutacje w genie Atp7a 
w różny sposób wpływają na upośledzenie aktywności białka ATP7A. Zależy to 
od rodzaju mutacji oraz od tego, w którym eksonie była zlokalizowana ta zmiana. 
Znane są też mutacje z grupy mottled, takie jak dappled czy 9H, w przypadku których 
u samców mutantów nie wykryto mRNA dla genu Atp7a. Samce mutanty dappled 
i 9H zamierają na etapie życia prenatalnego, a mutacja reprezentowana jest przez 
heterozygotyczne samice (Levinson i in. 1994, Mercer i in. 1994, Mercer 1998). 
U mutantów mosaic zachodzi synteza białka ATP7A, co wykazano zarówno metodą 
Western-blot, jak i immunohistochemiczną. Ponadto analiza wyników uzyskanych 
w reakcji Western-blot wykazała również, że białko w komórkach mutantów posiada 
taki sam ciężar cząsteczkowy, jak u myszy o genotypie dzikim, co wykluczyło możli-
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wość, że u myszy mosaic dochodzi do zaburzeń glikozylacji białka (Lenartowicz i in. 
2011b). Zaburzenia w glikozylacji białka ATP7A stwierdzono u mutantów 11H, mię-
dzy innymi za pomocą metody Western-blot. Ciężar cząsteczkowy białka pochodzą-
cego od mutantów 11H był mniejszy niż u myszy o genotypie dzikim (Kim i Petris 
2007). Aby sprawdzić, czy lokalizacja białka ATP7A w komórkach samców mutan-
tów jest prawidłowa, przeprowadzono analizę immunohistochemiczną lokalizacji 
białka ATP7A w nerkach samców mutantów i myszy o genotypie dzikim, wiadomo 
bowiem, że silna ekspresja białka ATP7A zachodzi w nerkach (Moore i Cox 2002, 
Linz i in. 2008). Wyniki analizy pokazały, że zarówno u myszy o genotypie dzikim, 
jak i samców mutantów, ekspresja białka ATP7A zachodzi w komórkach kanalików 
nerkowych, natomiast nie stwierdzono jej w kłębuszkach nerkowych. Otrzymane 
wyniki są zgodne z uzyskanymi przez innych autorów (Murata i in. 1997, Ke i in. 
2006, Linz i in. 2008), co również potwierdza, że zaobserwowana reakcja jest spe-
cyfi czna. W komórkach kanalików nerkowych myszy o genotypie dzikim ekspresję 
białka ATP7A obserwowano w ogromnej większości przy błonie basolateralnej. Jak 
już wspomniano wcześniej, u myszy 14-dniowych białko to przyjmuje lokalizację 
basolateralną (Linz i in. 2008), natomiast w komórkach kanalików nerkowych sam-
ców mutantów białko zlokalizowane było zarówno w obszarze przyjądrowym, jak 
również w całej cytoplazmie komórki. Podobną lokalizację białka ATP7A w komór-
kach znaleziono wcześniej u samców mutantów 11H (Kim i Petris 2007). Badano 
u nich ekspresję białka ATP7A w fi broblastach i stwierdzono, że jest ono rozpro-
szone w cytoplazmie komórki, a jego lokalizacja pokrywa się z retikulum endopla-
zmatycznym (Kim i Petris 2007). Zmiana lokalizacji białka u samców mutantów 
11H spowodowana jest, podobnie jak u mutantów mosaic, punktową mutacją zmiany 
sensu. U 11H mutacja ta polega na zamianie C na A w pozycji 4137 genu Atp7a, co 
prowadzi do substytucji alaniny przez kwas asparaginowy w 7. transmembranowej 
domenie białka ATP7A (Cecchi i in. 1997). Potwierdza to, że mutacje zmiany sensu 
w domenach transmembranowych mogą prowadzić do zmiany struktury trzeciorzę-
dowej białka i tym samym do zmiany jego lokalizacji w komórce (Kim i Petris 2007). 
Pomimo że wzór ekspresji białka ATP7A u samców mutantów 11H i samców mosaic 
jest bardzo podobny, to jednak fenotyp ich jest różny. Samce mutanty 11H zamierają 
już na etapie płodowym, natomiast samce mosaic umierają dopiero w 3. tygodniu 
życia. Aby sprawdzić, czy pod wpływem zwiększającego się stężenia miedzi w ko-
mórkach dojdzie do przemieszczenia białka ATP7A do błony basolateralnej u sam-
ców mutantów, zwierzętom doświadczalnym podano w iniekcji chlorek miedzi. 
Zgodnie z przewidywaniami u samców o genotypie dzikim iniekcja nie wpłynęła na 
zmianę lokalizacji białka, co potwierdza jego udział w procesie resorpcji kationów 
miedziowych z moczu pierwotnego do krwiobiegu. U samców mutantów mosaic, 
pomimo podania związków miedzi, białko ATP7A zlokalizowane było dalej w ob-
szarze przyjądrowym i w cytoplazmie, co może wskazywać, że jest ono nieaktyw-
ne w procesie transportu kationów miedziowych przez błonę komórkową. Wyniki 
otrzymane wcześniej, jak również te przedstawione w obecnej pracy, potwierdzają, 
że w nerkach mutantów nie zachodzi proces reabsorpcji miedzi, a gromadzenie tego 
pierwiastka prowadzi do poważnego uszkodzenia nerki (Lenartowicz i Sasuła 2000, 
Lenartowicz i in. 2001, 2003, 2010b). 
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Ponieważ lokalizacja białka w komórkach kanalików nerkowych jest nietypowa 
(ciągła ekspresja przy błonie basolateralnej), do badań nad lokalizacją białka ATP7A 
użyto innego typu komórek, a mianowicie fi broblastów pierwotnych. W fi brobla-
stach, które są komórkami o budowie niepolarnej, ekspresję białka ATP7A stwier-
dzono w aparacie Golgiego (Mercer i in. 2003, La Fontaine i Mercer 2007, Lutsenko 
i in. 2007, 2008). W fi broblastach pierwotnych pochodzących od myszy o genotypie 
dzikim, hodowanych na pożywce o składzie podstawowym, ekspresję białka ATP7A 
obserwowano w obszarze przyjądrowym, odpowiadającym aparatowi Golgiego. 
W komórkach samców mutantów hodowanych w takich samych warunkach nie 
stwierdzono takiej kolokalizacji, znaleziono natomiast ekspresję badanego białka 
w cytoplazmie komórki. Otrzymane wyniki potwierdzają, że mutacja mosaic prowa-
dzi do zmiany lokalizacji białka ATP7A w komórkach samców mutantów. 

Najważniejszą rolą białka ATP7A jest utrzymanie stałego, fi zjologicznego stęże-
nia kationów miedziowych w komórce. Pod wpływem zwiększającego się stężenia 
jonów miedzi w komórce obserwowano transport tego białka do błony komórkowej 
w pęcherzykach klatrynowych w celu usunięcia nadmiaru jonów miedzi i przywróce-
nia stężenia fi zjologicznego (Mercer i in. 2003, La Fontaine i Mercer 2007, Lutsenko 
i in. 2007). Usuwanie nadmiaru jonów miedzi z komórki zachodzi na drodze eg-
zocytozy. Dochodzi do fuzji pomiędzy błoną cytoplazmatyczną a błoną pęcherzy-
ków transportujących białko i do usunięcia kationów miedzi z komórki. Następnie 
na drodze endocytozy białko wraca z powrotem do aparatu Golgiego (Hardman i in. 
2007, Lutsenko i in. 2008). Aby sprawdzić, czy w komórkach samców mutantów za-
chodzi taki transport, fi broblasty hodowano przez 2 godziny w pożywce zawierającej 
200 μM miedzi. Jest to stężenie o wiele wyższe od fi zjologicznego, które wynosi 
15–20 μM miedzi, ale jak wskazują wyniki wcześniejszych badań, właśnie w stęże-
niach z zakresu 180–200 μM miedzi obserwowano ekspresję białka ATP7A zarówno 
w aparacie Golgiego, jak i w cytoplazmie (zamknięte w pęcherzykach), jak również 
przy błonie cytoplazmatycznej (Hardman i in. 2007, Lutsenko i in. 2008). W komór-
kach myszy o genotypie dzikim hodowanych w tak wzbogaconym medium zaobser-
wowano, że ekspresja białka ATP7A nie pokrywa się ściśle z obszarem przyjądro-
wym, ale widoczna jest w cytoplazmie w postaci licznych pęcherzyków. Ekspresję 
białka ATP7A stwierdzono również przy błonie cytoplazmatycznej. Wskazuje 
to na aktywny transport jonów miedzi w celu usunięcia ich nadmiaru z komórki. 
Natomiast w komórkach mutantów ekspresję białka ATP7A nadal obserwowano na 
terenie cytoplazmy, co może wskazywać, że u samców mutantów nie zachodzi ak-
tywny transport białka ATP7A i to prowadzi u nich do zaburzeń metabolizmu miedzi 
i wykształcenia letalnego fenotypu. Można przypuszczać, że u samców mosaic brak 
lokalizacji białka w błonie aparatu Golgiego może powodować brak jego interakcji 
z białkiem ATOX1. Białko ATOX1 jest metalochaperonem dostarczającym jony mie-
dzi do białka ATP7A, wbudowanego w cysterny trans aparatu Golgiego (O’Halloran 
i Cizowski-Cullota 2000, Achila i in. 2006). Na skutek oddziaływań elektrostatycz-
nych pomiędzy dodatnio naładowanymi resztami białka ATOX1 a ujemnie naładowa-
nymi aminokwasami białka ATP7A następuje „przekazanie” kationów miedziowych do 
białka docelowego. Zachodzi to na drodze rozpadu wiązań koordynacyjnych wiążących 
miedź z białkiem ATOX1 i utworzenia takich wiązań pomiędzy kationami metalu a gru-
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pami tiolowymi pochodzącymi z reszt cysteinowych białka ATP7A. W procesie tym 
białko ATOX1 pełni funkcję enzymu obniżającego energię aktywacji dla jonów mie-
dziowych w trakcie wiązania metalu przez białko ATP7A (Pena i in. 1998, O’Halloran 
i Cizewski-Culotta 2000). U samców mosaic zlokalizowane w cytoplazmie białko 
ATP7A prawdopodobnie nie wiąże kationów miedziowych, gdyż nie są mu one do-
starczane przez białko ATOX1.

Brak aktywności białka ATP7A prowadzi do wystąpienia letalnego fenotypu 
u mutantów brindled. Jak wykazały badania, lokalizacja białka ATP7A u samców 
brindled jest prawidłowa, czyli występuje w obszarze przyjądrowym, odpowiada-
jącym aparatowi Golgiego. Jednak gdy komórki pochodzące od myszy brindled ho-
dowano w medium o stężeniu jonów miedzi 200 μM, nie zaobserwowano zmiany 
lokalizacji białka, świadczącej o jego aktywności i transporcie (La Fontaine i in. 
1999). Zmienioną lokalizację białka ATP7A obserwowano również u mutantów ma-
cular. W komórkach mutantów macular białko było tylko częściowo zlokalizowane 
w aparacie Golgiego, natomiast jego wyraźną ekspresję znajdowano także w cyto-
plazmie. Podobny efekt obserwowano w komórkach, w których białko ATP7A ule-
gało procesowi hyperfosforylacji (Petris i in. 2002, Kim i Petris 2007). Do zmiany 
lokalizacji białka ATP7A zachodzi również w komórkach mutantów viable-brindled, 
u których także występuje mutacja zmiany sensu. Mutacja viable-brindled jest wyni-
kiem traswersji A na C w pozycji 3189 genu Atp7a, co skutkuje substytucją lizyny do 
treoniny w pozycji 1045 w cytoplazmatycznej domenie fosforylacji w białku ATP7A 
(Reed i Boyd 1997, Kim i Petris 2007). W wyniku tej mutacji białko ATP7A w ko-
mórkach mutantów viable-brindled, podobnie jak u myszy macular, tylko częściowo 
zlokalizowane jest w aparacie Golgiego, a jego ekspresję stwierdzono głównie w cyto-
plazmie, pomimo że komórki mutantów nie były poddawane zwiększonemu stężeniu 
miedzi w medium hodowlanym (Kim i Petris 2007). Przypuszcza się, że znaleziona 
u mutantów cytoplazmatyczna lokalizacja białka jest wynikiem hiperfosforylacji, gdyż 
spowodowana mutacją zmiana aminokwasów w białku sąsiaduje z resztą kwasu aspa-
raginowego, który stanowi miejsce fosforyzacji w trakcie cyklu katalitycznego, zwią-
zanego z transportem jonów miedzi przez błonę cytoplazmatyczną (Kim i Petris 2007). 
U myszy macular białko prawdopodobnie nie ulega procesowi defosforylacji i dlatego 
cały czas zlokalizowane jest w cytoplazmie i zamknięte w pęcherzykach. Wyniki otrzy-
mane w obecnej pracy, jak również te uzyskane przez innych autorów (Kim i Petris 
2007), wskazują, że u myszy mutacje zmiany sensu w eksonach kodujących konserwa-
tywne domeny białka ATP7A często prowadzą do zmiany lokalizacji białka w komórce.

Zmiana lokalizacji białka ATP7A w komórkach może też być przyczyną obniżenia 
lub braku aktywności enzymów zawierających w swoim składzie atomy miedzi, gdyż 
białko ATP7A bierze udział w potranslacyjnej obróbce białek enzymatycznych w apa-
racie Golgiego, polegającej na włączaniu jonów miedzi do nieaktywnych apoenzymów. 
Jednym z nich jest tyrozynaza, która zawiera w swoim składzie dwa atomy miedzi i ka-
talizuje reakcje prowadzące do wytworzenia melaniny (Petris i in. 2000, Lutsenko i in. 
2007, Gupta i Lutsenko 2009). Enzym ten jest niezbędny do reakcji przeprowadzania 
aminokwasu tyrozyny do 1,3,4-dihydroksyfenyloalaniny (DOPA), a następnie utlenie-
nia DOPA do DOPA-chinonu (Petris i in. 2000, Lutsenko i in. 2007). U mutantów mo-
saic obserwowano zaburzenia pigmentacji (Radochońska 1970, Migdał i Juszczyk 
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1975, Styrna 1977, Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2010a), które mogą 
być efektem braku aktywności tyrozynazy, gdyż u samców tych występuje obniże-
nie aktywności tego enzymu (Styrna 1977). Defekt pigmentacji obserwowano też 
u innych mutantów z grupy mottled (Koyama i in. 1993, Mercer i in. 1994, Grimes 
i in. 1997, Murata i in. 1997, La Fontaine i in. 1999, Vonk i in. 2008). Zaburzenia 
pigmentacji skóry i włosów stwierdzono również u pacjentów z chorobą Menkesa 
(Kodama i in. 1999, Kodama i Murata 1999, Petris i in. 2000, Moller i in. 2009, 
Tumer i Moller 2010). Innym enzymem zawierającym w swoim składzie atomy mie-
dzi jest oksydaza lizylowa. Obróbka potranslacyjna tego enzymu zachodzi również 
w aparacie Golgiego i przebiega przy udziale białka ATP7A. Oksydaza lizylowa bie-
rze udział w reakcjach deaminacji oksydacyjnej lizyny, niezbędnych do wytworzenia 
wiązań sieciujących w cząsteczkach kolagenu i elastyny, warunkujących odporność 
mechaniczną tkanek łącznych. Stwierdzono ponadto, że jest to enzym szczególnie 
wrażliwy na brak aktywności białka ATP7A (Rucker i in. 1998, Lutsenko i in. 2007). 
Obniżenie aktywności oksydazy lizylowej u pacjentów z chorobą Menkesa prowadzi 
do występowania objawów związanych z uszkodzeniem tkanek łącznych. U chorych 
stwierdzono wady w budowie naczyń krwionośnych, skóry i stawów oraz defekty 
w budowie szkieletu (Horn i Tumer 1999, Kaler 1999, Moller i in. 2009, Kaler i in. 
2010, Tumer i Moller 2010). 

Podsumowując, można stwierdzić, że mutacja w genie Atp7a u samców mosaic 
prowadzi do zmiany wewnątrzkomórkowej lokalizacji białka ATP7A, co skutkuje 
brakiem aktywności tego białka. Wyraża się to zaburzeniami w transporcie miedzi 
i prowadzi do znacznego obniżenia aktywności enzymów zawierających w swoim 
składzie atomy tego pierwiastka. 

5.4. Uszkodzenia nerki u samców mutantów mosaic wywołane brakiem 
aktywności białka ATP7A 

U samców mosaic mutacja w genie Atp7a prowadzi do braku aktywności biał-
ka ATP7A, co upośledza proces reabsorpcji kationów miedziowych w nerkach. 
Powoduje to akumulację tego pierwiastka aż do poziomu toksycznego i uszkodzenia 
struktury tego organu (Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 2001, 2003, 
2010a). Jak wykazały wyniki otrzymane w przedstawionej obecnie pracy, akumu-
lację miedzi w nerkach mutantów mosaic stwierdzono już u noworodków (P0.5). 
Wskazuje to jednoznacznie, że akumulacja miedzi w nerkach u samców mutantów 
zaczyna się już na etapie życia prenatalnego i wzrasta wraz z wiekiem osobników. 
Mechanizm akumulacji miedzi w nerkach myszy mosaic i mutantów z grupy mottled 
omówiono już we wcześniejszych rozdziałach („Dyskusja”: 5.1 i 5.2). W obecnym 
zostaną przedstawione następstwa tej akumulacji i uszkodzenia w strukturze nerki, 
jakie wywołuje nadmierne gromadzenie jonów miedzi. Wcześniejsze badania z uży-
ciem metody histochemicznej wykazały, że u 14-dniowych samców mosaic miedź 
jest akumulowana w komórkach kanalików nerkowych (Lenartowicz i in. 2001), 
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natomiast nie stwierdzono akumulacji tego pierwiastka w kłębuszkach nerkowych. 
Podobne wyniki osiągnęli inni badacze, analizując nerki samców mutantów macular 
i brindled. Akumulację miedzi w nerce samców macular wykazał po raz pierwszy 
Kodama za pomocą metody histochemicznej (Kodama 1993). Zaobserwował on, że 
zakumulowana miedź zlokalizowana jest głównie w korze nerki, a szczególnie w jej 
zewnętrznej części. Badania takie przeprowadzono również dla samców brindled, 
a uzyskane wyniki były bardzo podobne do tych dla mutacji macular (Yoshimura i in. 
1995). W obu powyższych przypadkach analiza histochemiczna nie wykazała gro-
madzenia miedzi w obrębie kłębuszków nerkowych. Analiza ekspresji białka ATP7A 
potwierdziła, że akumulacja miedzi związana jest z brakiem aktywności tego białka, 
gdyż, jak stwierdzono, ekspresja ta zachodzi w komórkach kanalików, natomiast nie 
znaleziono jej w kłębuszkach nerkowych (Linz i in., 2008, Lenartowicz i in. 2011b). 

Skutki nadmiernego gromadzenia miedzi w nerkach obserwowano już u 14-dnio-
wych samców mosaic, a objawy patologiczne umiejscowione były głównie w korze 
nerki. W nerkach 14-dniowych mutantów zawartość miedzi była trzykrotnie wyższa 
niż u samców o genotypie dzikim (Lenartowicz i Sasuła 2000, Lenartowicz i in. 
2010a). Jak wykazano wcześniej, w korze nerki mutantów znaleziono zniekształ-
cone kanaliki nerkowe (kanaliki ze zbyt dużym światłem) oraz bardzo liczne lezje 
(Lenartowicz i in. 2001). Kłębuszki nerkowe miały w większości prawidłową budo-
wę, jednak znajdowano również takie, które były płatowato podzielone i małe atro-
fi czne oraz ciałka nerkowe, które wykazywały wady w budowie torebki Bowmana. 
W takich ciałkach zarówno torebka Bowmana, jak i przestrzeń moczowa były bardzo 
słabo zaznaczone. Nerki mutantów charakteryzowały się też znacznie obniżoną liczbą 
ciałek nerkowych w przeliczeniu na 1000 μm2 powierzchni kory nerki (Lenartowicz 
i in. 2001). Zmiany patologiczne obejmowały również rdzeń nerki badanych mu-
tantów. Na przekrojach nerki obserwowano wyraźne rozluźnienie struktury rdzenia 
oraz występowanie nadmiaru tkanki interstycjalnej zamiast kanalików i ramion pętli 
Henlego, co może wskazywać, że w nerkach mutantów występują zaburzenia zwią-
zane z procesem dojrzewania tego organu (Lenartowicz i in. 2001). Wymienione 
nieprawidłowości w strukturze nerki samców mutantów mogą być wynikiem akumu-
lacji miedzi w okresie życia prenatalnego i postnatalnego. Jak wspomniano wcześ-
niej, nerka ostateczna formuje się u myszy dopiero około 7. dnia życia postnatalnego 
(Woolf 1997), dlatego wzrost zawartości miedzi w okresie formowania i rozwoju 
nerki może być przyczyną powstawania lezji i wpływać na zmniejszenie liczby cia-
łek nerkowych oraz opóźniać proces wzrostu i dojrzewania części kanalikowej ne-
fronu (Lenartowicz i in. 2001). Natomiast występowanie patologicznie zmienionych 
kanalików nerkowych u myszy 14-dniowych może być wynikiem uszkodzenia tej 
części nefronu na skutek akumulacji miedzi w komórkach epitelialnych. Interesujący 
wydaje się fakt, że na analizowanych przekrojach nerek obok patologicznie zmie-
nionych kanalików na tych samych skrawkach obserwowano kanaliki i kłębuszki 
o prawidłowej budowie. Zjawisko to można tłumaczyć w oparciu o podobne wyniki 
uzyskane przez Kirby’ego, który badał zawartość miedzi w pojedynczych kanalikach 
na przekrojach nerek mutantów brindled (Kirby i in. 1998). Okazało się, że obok ka-
nalików o zawartości miedzi nieodbiegającej od normy znaleziono takie, w których 
zawartość miedzi była przekroczona 30-krotnie oraz kanaliki o pośredniej zawartości 
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tego pierwiastka (Kirby i in. 1998). Również w nerkach, w których metodą immuno-
histochemiczną analizowano ekspresję białka ATP7A, obserwowano w obrębie kory 
obok siebie kanaliki, w których sygnał fl uorescencyjny był bardzo mocny, oraz takie, 
w których był on ledwo wykrywalny (Linz i in. 2008, Lenartowicz i in. 2011b). 

Jak już wspomniano wcześniej, podawanie związków miedzi z pominięciem ba-
riery jelitowej powoduje zniesienie efektu letalnego u samców mutantów mosaic 
(Styrna 1977, Styrna i in. 1978, Kowal i in. 2010, Lenartowicz i in. 2010a). Długość 
życia mutantów poddanych terapii nie różni się od tej, jaką osiągają osobniki o ge-
notypie dzikim, niektóre z nich żyły nawet 1,5 roku. Poddane terapii samce mutan-
ty, pomimo poprawy ogólnej kondycji, nadal wykazywały zaburzenia pigmentacji 
oraz nieprawidłowości w budowie włosów; były też mniejsze niż samce o genotypie 
dzikim. Nie obserwowano natomiast u nich objawów neurologicznych takich jak: 
ataksja, niedowład kończyn, drgawki czy drżenie (Kowal i in. 2010, Lenartowicz i in. 
2010a). Jednak podawanie związków miedzi skutkowało również u samców mutan-
tów bardzo wysoką akumulacją tego pierwiastka w nerkach (Lenartowicz i Sasuła 
2000, Lenartowicz i in. 2010a). Terapię wdrażano, począwszy od 2. dnia życia mu-
tantów. Analiza zawartości miedzi w nerkach wykazała, że u 14-dniowych mutantów 
poddanych terapii zawartość tego pierwiastka wynosiła aż 37,49 μg/g mokrej masy 
i była przeszło trzy razy wyższa niż u samców mutantów nietraktowanych związkami 
miedzi, a przeszło 12 razy wyższa niż u samców kontrolnych dzikich, którym poda-
wano związki miedzi. Natomiast zawartość miedzi w nerkach samców o genotypie 
dzikim, zarówno tych, którym podawano chlorek miedzi, jak i tych, które go nie 
otrzymywały, była bardzo podobna, co wskazuje na prawidłowy przebieg fi ltracji 
i reabsorpcji tego pierwiastka w nerkach (Lenartowicz i Sasuła 2000). Analiza hi-
stologiczna nerki 14-dniowych samców mutantów poddanych terapii wykazała, że 
podawanie związków miedzi młodym zwierzętom wpływa na strukturę i rozwój tego 
organu. W nerkach takich samców nie znaleziono kłębuszków nerkowych wykazu-
jących silne deformacje, na przykład małych atrofi cznych czy też płatowato podzie-
lonych. Zdecydowana większość kłębuszków nerkowych miała budowę prawidło-
wą, znaleziono jednak takie, które wykazywały wady w budowie torebki Bowmana. 
Również liczba ciałek nerkowych u 14-dniowych samców mutantów poddanych 
terapii była wyższa niż u mutantów niepoddanych terapii, jednak mniejsza niż u my-
szy kontrolnych. W korze nerki występowały lezje, ale ich liczba i rozległość była 
podobna jak u mutantów nietraktowanych związkami miedzi, podobny był również 
rodzaj uszkodzenia i struktura kanalików nerkowych. W rdzeniu nerki takich sam-
ców obserwowano również nadmiar tkanki interstycjalnej (Lenartowicz i in. 2001). 
Ciekawą obserwację poczyniono, analizując strukturę nerki 14-dniowych samców 
o genotypie dzikim, które podobnie jak mutanty otrzymywały iniekcję roztworu 
chlorku miedzi. U takich samców co prawda nie stwierdzono deformacji kłębusz-
ków i kanalików nerkowych, ale liczba kłębuszków nerkowych była u nich mniejsza 
w porównaniu z grupą myszy dzikich nietraktowanych związkami miedzi. Również 
struktura rdzenia była bardzo podobna do tej, którą stwierdzono u obydwu omawia-
nych wcześniej grup mutantów (Lenartowicz i in. 2001). Potwierdza to, że nadmiar 
miedzi u zwierząt młodych może być powodem zaburzeń w rozwoju nerki. 
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W przedstawionej pracy analizowano strukturę nerki u dorosłych samców mutan-
tów, które wcześniej otrzymały iniekcje chlorku miedzi i dzięki temu przeżyły okres 
krytyczny i osiągnęły dojrzałość. Badano strukturę histologiczną i zawartość mie-
dzi w nerkach 5- i 12-miesięcznych myszy. U mutantów 5-miesięcznych zawartość 
miedzi w nerkach była nadal bardzo wysoka w porównaniu z samcami o genotypie 
dzikim, zarówno u tych, które otrzymywały chlorek miedzi, jak i tych, którym nie 
podawano związków miedzi. Podawanie chlorku miedzi nie wpłynęło negatywnie 
na budowę nerki myszy o genotypie dzikim. U samców dzikich, które otrzymywały 
iniekcję chlorku miedzi, stwierdzono tylko drobne zmiany w komórkach kanalików 
nerkowych, polegające na nadmiernej wakuolizacji niektórych komórek. Natomiast 
u 5-miesięcznych mutantów zmiany patologiczne obejmowały zarówno uszkodzenia 
kanalików, jak i kłębuszków nerkowych i były znacznie bardziej zaawansowane niż 
u mutantów 14-dniowych, pomimo że zawartość miedzi u dorosłych samców była 
niższa niż u myszy 14-dniowych. Wskazuje to na fakt, że na stopień uszkodzenia 
nerek wpływa nie tylko ilość zgromadzonej miedzi, ale również czas ekspozycji or-
ganu na nadmierną ilość tego pierwiastka. Uszkodzenia zlokalizowane były głównie 
w korze nerki, co jest zgodne z obserwacjami przeprowadzonymi przez innych auto-
rów, którzy stwierdzili, że u dorosłych myszy mottled poddanych terapii związkami 
miedzi pierwiastek ten akumulowany jest w korze nerki nawet po zakończeniu terapii 
(Yoshimura i in. 1995). Akumulacja ta wywołuje nieodwracalne zmiany w struk-
turze nerki, gdyż już u 5-miesięcznych samców obserwowano zmiany nekrotyczne 
w obrębie kanalików nerkowych. Prowadzą one do uszkodzenia ścian sąsiadujących 
kanalików, co powoduje powstanie licznych drobnych lezji. Często obserwowano 
też kanaliki z mocno poszerzonym światłem. Zmiany takie opisywano już wcześniej 
dla innej grupy dorosłych samców mutantów mosaic, u których również stwierdzono 
bardzo wysoki poziom miedzi w nerkach (Lenartowicz i in. 2003). W uszkodzo-
nych kanalikach obserwowano komórki nabłonkowe z charakterystycznym, bardzo 
mocno powiększonym jądrem komórkowym. Jest to typ uszkodzenia wywoływany 
obecnością jonów metali ciężkich. Wyniki wcześniejszych badań wykazywały ka-
riomegalię w komórkach kanalików nerkowych myszy brindled, które traktowane 
były związkami miedzi (Suzuki i Nagara 1981). Do kariomegalii dochodziło również 
w komórkach ptaków, które były narażone na działanie metali ciężkich, takich jak 
kadm czy rtęć (Nicholson i in. 1983). Kariomegalia jest także jednym z objawów 
charakterystycznych dla uszkodzenia nerek związkami ołowiu (Nolan i Saikh 1992). 
Podobny efekt kariomegalii występował u ryb, które były eksponowane na działanie 
związków ołowiu (Franchini i in. 1991). 

Uszkodzenie kanalików nerkowych u 5-miesięcznych mutantów prowadzi do 
licznych stanów zapalnych, a obraz nerki przypomina przewlekłe zapalenie odmied-
niczkowe nerek, co manifestuje się obecnością nacieków limfocytarnych i rozrostem 
tkanki łącznej tworzącej pierścień wokół kłębuszków nerkowych. Stopniowy roz-
rost tkanki łącznej, tworzącej pierścień, zaciska kłębuszki nerkowe, powodując ich 
szkliwienie (Kruś i Skrzypek-Fakhoury 2005). Pierwotną przyczyną prowadzącą do 
stanu schyłkowego (ang. end-stage), a następnie utraty nefronu u mutantów mosaic 
jest więc uszkodzenie kanalików, stopniowo powodujące martwicę. Nie jest to jed-
nak typowy obraz martwicy kanalików (necrosis tubularis) występujący na przykład 
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przy uszkodzeniu nerki solami metali ciężkich spożytymi przypadkiem lub w ce-
lach samobójczych, gdyż wtedy nie występuje uszkodzenie kłębuszków nerkowych. 
Jeżeli chory zostanie utrzymany przy życiu za pomocą dializ, to po kilku tygodniach 
nabłonek kanalików stopniowo regeneruje się i czynność nerek wraca do normy 
(Kruś i Skrzypek-Fakhoury 2005). Nefrotoksyczne działanie miedzi u mutantów mo-
saic jest procesem przewlekłym, prowadzącym do stopniowej niewydolności nerki 
i postępującym z wiekiem osobników. Uszkodzenie kłębuszków nerkowych może 
być również spowodowane zablokowaniem odpływu moczu z przestrzeni moczowej 
przez obrzmienie martwiczego kanalika. Dlatego na przekrojach nerki znajdowano 
bardzo silnie powiększone torebki Bowmana. Przesącz pierwotny jest zbierany w ob-
rębie torebki, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia w obrębie ciałka nerkowego 
i zniszczenia kłębuszka naczyniowego. U myszy mosaic obserwowano często małe, 
atrofi czne kłębuszki nerkowe, z mocno powiększonymi torebkami Bowmana. Ten 
typ uszkodzenia prowadzi w końcu do całkowitej degeneracji kłębuszka naczynio-
wego i utraty nefronu, natomiast zniszczone i poszerzone torebki Bowmana formują 
lezje. Lezje obserwowane w nerkach dorosłych mutantów powstają więc: a) na dro-
dze zaburzeń w rozwoju tego organu, b) na skutek zniszczenia kanalików nerkowych 
i c) na drodze obumierania kłębuszków nerkowych.

Inną cechą charakterystyczną dla budowy nerki dorosłych samców mutantów jest 
brak komórek nabłonkowych, wyściełających wnętrze torebki Bowmana. Komórki 
takie występują u dorosłych samców myszy, natomiast nie występują u niedojrza-
łych, młodych samców, samców dorosłych wykastrowanych oraz u samic (Hummel 
i in. 1966). Występowanie tak zmienionych torebek Bowmana u samców mutantów 
można tłumaczyć zaburzeniami hormonalnymi stwierdzonymi u tych myszy, a prze-
de wszystkim obniżeniem poziomu testosteronu (Kotula-Balak i in. 2007). 

Jak już wspomniano wcześniej, proces uszkodzenia i niewydolność nerek wzrasta 
wraz z wiekiem samców mutantów. U mutantów 5-miesięcznych, obok patologicznie 
zmienionych kanalików i kłębuszków nerkowych, obserwowano nefrony o prawidło-
wej budowie, co zapewniało funkcjonowanie narządu. Natomiast u samców 12-mie-
sięcznych zmiany były już tak mocno zaawansowane, że trudno właściwie było zna-
leźć kanaliki i kłębuszki o prawidłowej budowie, a przekrój nerki usiany był ogrom-
nymi lezjami. Niektóre z nich wypełnione były płynem i tworzyły cysty, w których 
znajdowano luźne grupy dzielących się i tworzących kolonie komórek o zmienionej 
morfologii. Występowanie takich cyst jest charakterystyczne dla schyłkowego stanu 
choroby nerek (ang. renal end-stage), a równocześnie może wskazywać, że w ner-
kach mutantów dochodzi do inicjacji procesów nowotworowych (Troung i in. 2003, 
Cossu-Rocca i in. 2006, Tickoo i in. 2006). Potwierdza to również obecność morfo-
logicznie zmienionych i znacznie powiększonych kanalików nerkowych, w których 
komórki nabłonkowe tworzą kilka warstw, co bardzo przypomina obraz, jaki daje 
rak brodawkowy (Kruś i Skrzypek-Fakhoury 2005). Wszystkie te dane wskazują, że 
na skutek długotrwałej akumulacji miedzi w nerkach u 12-miesięcznych mutantów 
dochodzi do inicjacji procesów nowotworowych. Nawet u 12-miesięcznych samców 
dzikich, którym podawano w iniekcji związki miedzi, obserwowano w niektórych 
kanalikach więcej niż jedną warstwę komórek nabłonkowych. Były to jednak obser-
wacje sporadyczne, a zdecydowana większość kanalików miała budowę prawidłową. 
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Bardzo zaawansowany stopień uszkodzenia nerki u samców mutantów wywo-
łany jest nadmierną akumulacją jonów miedzi. Miedź, jak wiadomo, jest niezwykle 
aktywnym metalem i może generować w komórkach powstawanie wolnych rodni-
ków, uszkadzających wiele struktur komórkowych. U myszy mottled dochodzi na-
tomiast do obniżenia aktywności enzymów, chroniących komórkę przed wolnymi 
rodnikami, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa czy ceruloplazmina (Styrna 1977, 
Prohaska 1983, Philips i in. 1986, Koyama i in. 1993), co może również potęgować 
nefrotoksyczne działanie tego metalu. Badania wykonane przy użyciu metody iloś-
ciowej mikroanalizy rentgenowskiej nad zawartością sodu i potasu w proksymalnych 
i dystalnych komórkach kanalików nerkowych u 12-miesięcznych samców wyka-
zały, że w nerkach mutantów zawartość jonów sodu jest wyższa, a potasu niższa 
w porównaniu z osobnikami o genotypie dzikim (Lenartowicz i in. 2010a). Może 
to świadczyć, że dochodzi u nich również do zaburzenia działania innej, niezwykle 
ważnej ATPazy sodowo-potasowej. ATPaza sodowo-potasowa zlokalizowana jest 
w błonie basolateralnej kanalików nerkowych i w trakcie jednego cyklu katalitycz-
nego usuwa z komórki trzy jony sodu, natomiast wprowadza do komórki dwa jony 
potasu. Metale ciężkie wywołują nieodwracalne obniżenie aktywności pompy sodo-
wo-potasowej (Kramer i in. 1986, Kinne-Saffran i in. 1993, Thevenod i Friedman 
1999, Sabolic i in. 2006) poprzez generowanie wolnych rodników, które uszkadza-
ją jej podjednostkę alfa (Pena i in. 1998, Pourahmad i in. 2003). W homogenatach 
oraz izolowanych frakcjach błonowych nerek, pochodzących od różnych gatunków 
ssaków (psów, szczurów, królików), aktywność ATPazy sodowo-potasowej była ha-
mowana przez jony kadmu (Kramer i in. 1986, Kinne-Saffran i in. 1993, Sabolic 
i in. 2006). Wykazano, że uszkodzone przez działanie wolnych rodników cząsteczki 
ATPazy podlegały szybszej ubikwitynacji i degradacji (Thevenod i Friedman 1999). 
Stwierdzono również, że w nerkach 12-miesięcznych samców mutantów zaburzenia 
w transporcie jonów sodu powodują zmiany w zawartości jonów chlorkowych i fo-
sforu (Lenartowicz i in. 2010a). 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, podawanie związków miedzi przedłuża 
życie samców mutantów, powodując jednocześnie ciężkie i nieodwracalne uszko-
dzenie nerek, co można uznać za uboczny skutek terapii. Jest to problem bardzo 
istotny, gdyż podawanie związków miedzi pacjentom z chorobą Menkesa prowadzi 
u nich również do akumulacji miedzi w nerkach (Heydron i in. 1995, Zaffanello i in. 
2006), co powoduje występowanie częstych chorób nerek, a dolegliwości te nasi-
lają się wraz z wiekiem pacjentów (Oshio i in. 1997, Zaffanello i in. 2006). Myszy 
mosaic mogą więc być dobrym modelem zwierzęcym do badań nad opracowaniem 
skutecznej metody leczenia choroby Menkesa, a przeprowadzone badania wnoszą 
nowe informacje dotyczące ubocznych skutków takiej terapii. 
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6. WNIOSKI

Przedstawione w obecnej monografi i wyniki badań nad ekspresją i funkcją genu 
i białka Atp7a/ATP7A u myszy o genotypie dzikim i mutantów mosaic pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:

1. U myszy o genotypie dzikim ekspresja genu Atp7a zachodzi w wątrobie w trak-
cie życia postnatalnego. Jest ona bardzo wysoka w pierwszym okresie życia 
zwierząt (u noworodków), a następnie spada, wykazując u myszy dorosłych 
bardzo niski poziom. Transkrypcja obejmuje pełną wielkość genu Atp7a, a nie 
tylko sugerowaną wcześniej, krótszą formę produktu mRNA, niezawierają-
cego eksonów od 3 do 15. Na matrycy syntetyzowanego mRNA dochodzi do 
biosyntezy całej cząsteczki białka ATP7A. Ekspresja syntetyzowanego białka 
jest również wysoka u zwierząt młodych i ulega znacznemu obniżeniu u myszy 
dorosłych. Wyniki badań z użyciem izolowanych hepatocytów pierwotnych, 
pochodzących z wątroby dorosłej myszy wskazują, że ekspresja genu i białka 
Atp7a/ATP7A w wątrobie nie pochodzi z komórek naczyń krwionośnych, ale 
zachodzi bezpośrednio w komórkach hepatocytów. Przewiduje się, że wysoka 
ekspresja białka ATP7A w wątrobie w pierwszym okresie życia postnatalne-
go umożliwia wykorzystanie zapasów miedzi zgromadzonych w tym organie 
w życiu prenatalnym poprzez bezpośredni transport tego pierwiastka z ko-
mórek hepatocytów do krwiobiegu. U zwierząt dorosłych ekspresja badanego 
białka może być wykorzystana w przypadku ostrego niedoboru miedzi, gdyż 
umożliwia szybkie wykorzystanie rezerw tego pierwiastka zgromadzonych 
w wątrobie. Potwierdzają to przedstawione w obecnej pracy wyniki badań 
z użyciem mutantów mosaic, u których przy ostrym niedoborze miedzi stwier-
dzono równocześnie podwyższony poziom ekspresji genu Atp7a w wątrobie. 

2. Badania przeprowadzone na samcach myszy o genotypie dzikim wykazały, 
że poziom ekspresji genu Atp7a i białka ATP7A w wątrobie jest wprost pro-
porcjonalny do zawartości miedzi w tym organie. Zawartość miedzi w wą-
trobie jest bardzo wysoka u osobników młodych, natomiast niska u zwierząt 
dorosłych. Badania z wykorzystaniem mutantów mosaic, u których zawartość 
miedzi w wątrobie zaraz po urodzeniu jest bardzo niska, wskazują również, że 
zarówno prawidłowy poziom ekspresji genu Atp7a, jak i białka ATP7A oraz 
prawidłowa aktywność badanego białka są niezbędne do procesu akumulacji 
miedzi w wątrobie w życiu prenatalnym. 
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3. Poziom ekspresji genu Atp7a u myszy o genotypie dzikim w organach takich 
jak mózg i nerka zmienia się w trakcie życia postnatalnego. W mózgu poziom 
ten jest wysoki w pierwszym okresie życia, kiedy zachodzi intensywny rozwój 
układu nerwowego, i spada u osobników dorosłych. Natomiast zawartość mie-
dzi w mózgu jest odwrotnie proporcjonalna do ekspresji genu Atp7a i wzrasta 
wraz z wiekiem zwierząt. W nerce poziom ekspresji również wzrasta u zwie-
rząt młodych, natomiast jest znacznie niższy u myszy dorosłych. Zmiany eks-
presji genu w tym organie nie są związane ze zmianami zawartości miedzi, 
gdyż poziom miedzi w nerce jest podobny i nie ulega zmianom w trakcie życia 
postnatalnego. 

4. U myszy mutantów mosaic wykazujących wiele objawów patologicznych, 
związanych z zaburzeniami metabolizmu miedzi, prowadzących do śmier-
ci zwierząt, około 16. dnia życia doszło do mutacji w obrębie genu Atp7a. 
Analiza sekwencji DNA pochodzącego od mutantów wykazała, że w eksonie 
15 w pozycji 3009 zaszła mutacja punktowa typu tranzycji. Nastąpiła zamiana 
sekwencji nukleotydów, guaniny (G) na cytozynę (C). Jest to mutacja zmiany 
sensu, zmieniająca kodon CGC na CCC, co prowadzi do zmiany w sekwencji 
aminokwasów, argininy (R) na prolinę (P), w pozycji 977 w 6 transmembrano-
wej domenie białka ATP7A. U mutantów mosaic stwierdzono również zabu-
rzenia ekspresji genu Atp7a. Identyfi kacja mutacji u samców mosaic pozwala 
na traktowanie tych myszy jako nowego zwierzęcego modelu do badań nad 
chorobą Menkesa u ludzi. 

5. Immunohistochemiczna analiza ekspresji białka ATP7A w komórkach samców 
mosaic wykazała, że mutacja w genie Atp7a prowadzi do zmiany wewnątrz-
komórkowej lokalizacji białka, a tym samym do utraty jego aktywności. Brak 
aktywności ATP7A wyraża się poprzez zaburzenia w transporcie białka w ko-
mórkach kanalików nerkowych u samców mutantów, otrzymujących roztwór 
chlorku miedzi (badanie aktywności białka w układzie in vivo). Potwierdza to 
również brak relokalizacji badanego białka w komórkach fi broblastów pier-
wotnych, hodowanych w medium wzbogaconym chlorkiem miedzi (badanie 
aktywności białka w układzie in vitro). 

6. Utrata aktywności białka ATP7A u samców mosaic prowadzi do zaburzeń 
w zawartości miedzi we wszystkich tkankach i organach. U mutantów pier-
wiastek ten jest akumulowany w komórkach enterocytów w jelicie cienkim 
i komórkach kanalików nerkowych, natomiast w pozostałych organach stwier-
dzono jego niedobór. 

7. Podanie mutantom związków miedzi z pominięciem bariery jelitowej (iniek-
cja) znosi letalne skutki mutacji i prowadzi do przedłużenia ich życia. Jednak 
terapia ta znacznie nasila proces akumulacji miedzi w nerkach mutantów, co 
prowadzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia struktury tego 
organu. Wykazanie ubocznych skutków terapii związkami miedzi może być 
cenną informacją, wykorzystaną w trakcie leczenia dzieci z chorobą Menkesa. 
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7. STRESZCZENIE

Miedź jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego rozwoju wszyst-
kich organizmów. Metal ten, dzięki swoim właściwościom oksydoredukcyjnym, 
wbudowany jest w centrum aktywne wielu białek enzymatycznych biorących udział 
w podstawowych procesach metabolicznych. Zarówno niedobór, jak i nadmiar mie-
dzi prowadzi do stanów chorobowych, dlatego organizmy żywe wykształciły pod-
legające kontroli genetycznej mechanizmy, regulujące transport i metabolizm tego 
pierwiastka. Jednym z kluczowych białek, odpowiedzialnym za transport i utrzyma-
nie stałego poziomu miedzi w organizmie ssaków, jest ATP7A, należące do rodziny 
ATPaz typu P, transportujących jony metali. Zarówno u myszy, jak i człowieka białko 
to kodowane jest przez gen Atp7a/ATP7A, zlokalizowany na chromosomie X. Białko 
ATP7A zlokalizowane jest w komórce w aparacie Golgiego. Za pośrednictwem tego 
białka jony miedzi wbudowywane są do cząsteczek białek enzymatycznych takich 
jak: tyrozynaza, oksydaza lizylowa, monooksydaza peptydylo-glicylo-alfa-amidowa 
czy betahydroksylaza dopaminowa. Bierze ono również udział w transporcie miedzi 
w obrębie komórki, gdyż nadmiar kationów miedziowych usuwany jest z komórki 
na drodze egzocytozy przy udziale białka ATP7A. W organizmie ssaków białko to 
jest niezbędne do procesu wchłaniania miedzi z komórek enterocytów do krwiobie-
gu, reabsorpcji jonów miedziowych w nerkach, transporcie miedzi poprzez barierę 
krew-mózg w układzie nerwowym, transporcie tego pierwiastka poprzez łożysko do 
rozwijającego się płodu czy wydzielaniu miedzi do mleka matki w procesie laktacji. 
Brak lub nawet zaburzenia w aktywności białka ATP7A wywołane mutacją w genie 
ATP7A/Atp7a prowadzą do ciężkiej choroby metabolicznej u człowieka (choroba 
Menkesa) oraz letalności u myszy (mutacje mottled). Z powodu wysokiego stopnia 
podobieństwa na poziomie sekwencji nukleotydów (88%) pomiędzy ludzkim i my-
sim genem ATP7A/Atp7a myszy mutanty mottled traktowane są jako zwierzęcy mo-
del do badań nad terapią i patofi zjologią choroby Menkesa u człowieka. 

Przedstawione w obecnej pracy badania nad ekspresją i funkcją genu i białka 
Atp7a/ATP7A obejmują: analizę ekspresji genu Atp7a w różnych organach wewnętrz-
nych u myszy o genotypie dzikim i wykazujących zaburzenia w metabolizmie mie-
dzi mutantów mosaic (Atp7a mo-ms), ustalenie podłoża molekularnego mutacji mosaic 
oraz wykazanie wpływu tej mutacji na ekspresję i wewnątrzkomórkową lokalizację 
białka ATP7A u mutantów. Wykazano również uboczny skutek terapii związkami 
miedzi na strukturę i funkcjonowanie nerki na przykładzie myszy mutantów mosaic. 
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Badania ekspresji genu Atp7a prowadzono z użyciem metody RT-PCR i Real-Time 
PCR. Szczególnie dużo uwagi poświęcono analizie ekspresji genu Atp7a w wątro-
bie, gdyż panował podgląd, że w życiu postnatalnym w organie tym nie zachodzi 
ekspresja badanego genu. Jednak jak wykazano w obecnej pracy, w wątrobie myszy 
zachodzi ekspresja genu Atp7a, a jej stopień jest różny i zależny od wieku badanych 
zwierząt. 

U myszy o genotypie dzikim najwyższą ekspresję genu Atp7a stwierdzono w wą-
trobie u noworodków, niższą u osesków, a najniższą u myszy dorosłych. Wykazano 
również, że ekspresja tego genu zachodzi bezpośrednio w komórkach hepatocytów. 
Spadkowi poziomu ekspresji genu Atp7a w wątrobie towarzyszyło obniżenie zawar-
tości miedzi w tym organie. Zawartość miedzi w wątrobie jest bardzo wysoka u zwie-
rząt młodych, natomiast wyraźnie spada wraz z wiekiem myszy. Stwierdzono rów-
nież, że w wątrobie myszy dochodzi do transkrypcji pełnej wielkości transkryptu dla 
genu Atp7a, a nie tylko sugerowanej wcześniej krótszej formy produktu mRNA, nie-
zawierającego eksonów od 3 do 15. Na matrycy syntetyzowanego mRNA dochodzi 
do biosyntezy białka ATP7A. Ekspresja syntetyzowanego białka również jest wysoka 
u zwierząt młodych i ulega znacznemu obniżeniu u myszy dorosłych. Wykazano 
również, że ekspresja genu Atp7a zachodzi w wątrobie u samców mutantów w ży-
ciu postnatalnym, jednak jej poziom jest inny niż u samców dzikich. W wątrobie 
mutantów P0.5 poziom ekspresji jest znacznie niższy niż u samców dzikich, jednak 
u mutantów P14 następuje wzrost ekspresji badanego genu. Jednocześnie wykazano, 
że u obydwu grup wiekowych badanych mutantów występuje ostry niedobór miedzi 
w wątrobie. Na tej podstawie wysnuto hipotezę, że wysoka ekspresja białka ATP7A 
w wątrobie w pierwszym okresie życia postnatalnego umożliwia wykorzystanie za-
pasów miedzi zgromadzonych w tym organie w życiu prenatalnym poprzez bezpo-
średni transport tego pierwiastka z komórek hepatocytów do krwiobiegu. Natomiast 
u zwierząt dorosłych ekspresja badanego białka może być wykorzystana w przypad-
ku ostrego niedoboru miedzi, gdyż umożliwia szybkie wykorzystanie rezerw tego 
pierwiastka zgromadzonych wątrobie.

Badania nad ekspresją genu Atp7a przeprowadzone w organach takich jak mózg 
i nerka wykazały, że poziom ekspresji badanego genu zmienia się w trakcie życia 
postnatalnego. U myszy o genotypie dzikim w mózgu, w pierwszym okresie ży-
cia, w którym zachodzi intensywny rozwój układu nerwowego, poziom ekspresji 
genu Atp7a jest wysoki i spada u osobników dorosłych. Natomiast zawartość mie-
dzi w mózgu jest odwrotnie proporcjonalna do ekspresji genu Atp7a i wzrasta wraz 
z wiekiem zwierząt. W nerce poziom ekspresji również wzrasta u zwierząt młodych, 
natomiast jest znacznie niższy u myszy dorosłych. Zmiany ekspresji genu w tym 
organie nie są związane ze zmianami zawartości miedzi, gdyż jak wykazano w obec-
nej pracy, poziom miedzi w nerce jest podobny i nie ulega zmianom w trakcie życia 
postnatalnego.

Natomiast badania przeprowadzone z użyciem mutantów mosaic wykazały, że 
u myszy występują zaburzenia ekspresji genu Atp7a. W mózgu i nerkach mutantów, 
zarówno u noworodków, jak i u osesków, poziom ekspresji badanego genu był niż-
szy niż u samców o genotypie dzikim. Prowadziło to do zaburzeń zawartości miedzi 
w tych organach u obydwu grup wiekowych mutantów. Zawartość miedzi w mózgu 
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mutantów była niższa niż u samców kontrolnych, natomiast zawartość miedzi w ner-
ce była znacznie wyższa niż u myszy o genotypie dzikim. Stwierdzono, że u samców 
mosaic zaburzenia metabolizmu miedzi spowodowane są mutacją w genie Atp7a. 
Analiza sekwencji DNA pochodzącego od mutantów wykazała, że w eksonie 15 
w pozycji 3009 zaszła mutacja punktowa typu tranzycji. Nastąpiła zamiana sekwen-
cji nukleotydów, guaniny (G) na cytozynę (C). Jest to mutacja zmiany sensu, zmie-
niająca kodon CGC na CCC, co prowadzi do zmiany w sekwencji aminokwasów, 
argininy (R) na prolinę (P), w pozycji 977 w 6. transmembranowej domenie białka 
ATP7A. Następstwem tej mutacji jest zmiana wewnątrzkomórkowej lokalizacji biał-
ka ATP7A, którego ekspresję stwierdzono w cytoplazmie, a co za tym idzie – utra-
ta aktywności badanego białka. Brak aktywności białka ATP7A u samców mosaic 
prowadzi do zaburzeń we wchłanianiu i metabolizmie miedzi i powoduje letalność 
około 16. dnia życia. Zdefi niowanie podłoża genetycznego mutacji mosaic pozwala 
na traktowanie zmutowanych myszy jako modelu do badań nad chorobą Menkesa 
u człowieka, a zwłaszcza umożliwia wykorzystanie zmutowanych myszy do opraco-
wania nowych metod terapii tej choroby. Ustalono, że podawanie związków miedzi 
z pominięciem bariery jelitowej wprowadzone we wczesnym okresie postnatalnym 
przedłuża życie samców mutantów, prowadzi jednak do akumulacji tego pierwiastka 
w nerkach zmutowanych myszy. Nadmiar miedzi odkładany jest w komórkach na-
błonkowych kanalików nerkowych. W wyniku tej akumulacji dochodzi do nekrozy 
kanalików nerkowych oraz zniszczenia kłębuszków nerkowych, co prowadzi do wy-
stąpienia dużych lezji w obrębie kory nerki. W nerkach mutantów poddanych terapii 
stwierdzono również nadmierną proliferację komórek nabłonkowych o zmienionej 
morfologii w uszkodzonych kanalikach, co może wskazywać na początek procesu 
nowotworowego. Proces uszkodzenia nerki jest nieodwracalny i postępuje wraz 
z wiekiem zwierząt. Uzyskane w obecnej pracy informacje mogą być wykorzystane 
przy ustalaniu terapii pacjentów z chorobą Menkesa. 
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8. SUMMARY

Copper is a trace element essential for the normal growth and development of 
all living organisms. Due to its redox ability copper serves as a cofactor in numer-
ous copper-dependent enzymes that play essential role in key metabolic processes. 
Both copper excess and copper defi ciency can lead to numerous pathological chang-
es. Living organisms have developed complex control mechanisms for maintaining 
the balance between essential and toxic copper levels including regulation of cop-
per uptake, transport and metabolism. One of the essential components of copper 
homeostasis is the ATP7A protein (ATPase, Cu++ transporting, alpha polypeptide) 
belonging to the P-type ATP-ase family. Both in mice and in humans ATP7A protein 
is encode by X-linked Atp7a/ATP7A gene. In the cell ATP7A protein is localised in 
the trans Golgi network and participate in copper delivery to the secretory pathways 
of copper-dependent enzymes as tyrosinase, lysyl oxidase, peptidyl-alpha-amidating 
monooxygenase and dopamine ß-hydroxylase. Excess copper is removed from the 
cell in participate of the ATP7A protein. In the mannual organism ATP7A is necessary 
in the process of copper absorption in the small intestine, rebsorption of copper ions 
in the kidney, copper transport across the blood-brain barrier in the central nervous 
system, placental copper transport to the developing fetus and copper secretion to 
the milk during the lactation. Lack or even decreasing in activity of ATP7A caused 
by mutation in the ATP7A/Atp7a gene lead to severe metabolic disease  in humans 
(Menkes disease)and to lethality in the mottled mutants in mice. The murine Atp7a 
gene has a high degree of homology (88%) to the human ATP7A gene and mottled 
mutants serve as animal model for investigation on Menkes disease in humans. 

The present study on expression and function of the Atp7a gene and ATP7A pro-
tein consist of: analysis of the Atp7a gene expression in different organs during the 
mouse development and was performed on wild-genotype and mosaic mutant mice 
(Atp7amo-ms), analysis of the mutation in Atp7a gene in the mosaic mutants and effect 
of the mosaic mutation on expression and intracellular localisation and activity of the 
ATP7A protein in mutants. Analysis of the Atp7a expression was performed using the 
RT-PCR and Real-Time PCR method. The investigation especially focused on the ex-
pression of the Atp7a gene in the liver because it was believed that it is no expression 
of the Atp7a in this organ during the postnatal life. Results obtained in the present 
study indicated that the Atp7a gene is expressed in the mouse liver in postnatal life 
but the expression level varies and is age-dependent. 
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In the wild-genotype mice the highest expression was found in the newborns, 
lower in the sucling ones and very low in the liver of the adult animals. It was also 
found that in the liver Atp7a gene express directly in the hepatocyte cells. Decreasing 
of the expression level is concomitant with the decreasing of the copper contents 
in the liver. Copper concentration was very high in the liver of the newborn and 
suckling individuals and was decreasing during the life span of the mice. Moreover, 
the full-length transcript of the Atp7a gene in the liver of all investigated group of 
animals was found and not only the previously suggested shorter form of the tran-
script with lacking exons 3–15 as compared to the reference transcript of Atp7a. It 
was also showed that ATP7A protein is expressed in the liver during the postnatal 
development but the expression level is decreased during the life span of mice. In the 
liver of the newborn mosaic mutants expression of the Atp7a gene was lower than in 
wild-genotype mice, but it surprisingly increased in the 14-day-old mutants. Strong 
copper defi ciency in the mutant’s liver was also found. It can suggest that in the new-
born and suking mice ATP7A protein is necessary to utilise copper accumulated in 
the liver during the prenatal life. In the adult animals ATP7A protein in the liver may 
protect against the strong copper defi ciency because it can be used for rapid delivery 
of copper from the liver directly to bloodstream.

Results of the Atp7a expressin analysis in the brain and kidney indicated that ex-
pression level is age-dependent. In the wild genotype mice Atp7a expression is high 
in the brain of the young ones but decrease in adult animals but copper concentration 
in the brain is inversely proportional to the expression level and increase during the 
life span. In the kidney of the wild-genotype mice Atp7a expression increased in 
young animals but in the adult is relatively low however the copper concentration in 
kidney was very similar in the all group of the investigated mice. 

Obtained results indicated that in mosaic P0.5 and P14 mutants Atp7a mRNA lev-
el is decreased in both analysed organs to comparison with wild-genotype animals. It 
lead to disturbances in copper contents in the brain and kidney. Copper concentration 
in the brain was signifi cantly lower than in wild-genotype mice but in contrast copper 
contents in the kidney was very high in comparison to wild-genotype ones. Analysis 
of the sequence of the Atp7a gene in the mosaic mutants revealed that it is the G to 
C nucleotide exchange in the exon 15 of the Atp7a gene resulting in a substitution of 
arginine to proline in mutants. In both, mice and in human, exon 15 encodes a very 
conserve 6th transmembrane domain containing CPC amino acids motif, which serves 
as a channel for the cupric ions transport. Mutation affects the intracellular localisa-
tion and activity of ATP7A protein in the mosaic mutants. In mutant’s cells ATP7A 
protein expression was found in the cytoplasm instead in the Golgi network. Lack of 
ATP7A activity in the mosaic mutants lead to disturbances in copper metabolism and 
lethality about 16th day of life. Mosaic mutants can serve as a new animal model for 
investigation on Menkes disease in human. In the present study mutants were used to 
analyse the side effect of copper therapy on the structure and function of the kidney. It 
is known that copper therapy administered early in the postnatal life in mice reduced 
the effect of the mutation and prolonged the mutants life. However, copper is highly 
accumulated in the kidney of the treated mutants. Copper accumulation was found in 
the cells of the renal tubules it leads to necrosis of the epithelial cells of the tubules 
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and affect the renal glomeruli. In the strongly affected kidney of the treated mutants 
were also found big lesions, and cysts and in same of them abnormal proliferation of 
the cells with altered morphology. It can suggest that in the renal kidney of the treated 
mutants processes of cancerogenesis started. The process of copper accumulation 
and kidney damaged is irreversible and increased during the life span of the mutants. 
Data obtained in the present paper can be used in the course of the therapy of Menkes 
disease.
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