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Artykul przeglądowy

Selen został odkryty przęz J. J. BerzęIiusa w 1817
roku i pierwiastek ten uznawany był przez l40lat za
jeden z najbardziej toksycznych dla ludzi i zwierząt.
Dopiero w 1957 r.wykazano, ze podawanie szczurom
dr o żdĘ szc zepu To rul a, zaw ier aj ącyc h ni ewi e l ką i l o ś ć
s o li s e lenu, zap obte gało martwiczemu zwyrodnieniu
wątroby (29). Niedługo potem, potwierdzono korzyst-
ne oddziaĘwanie selenu w zapobieganiu skazie wy-
siękowej u kurcząt, pokarmowej dystrofii mięśniowej
u jagniąt i cieląt (tzw. choroba białych mięśni), choro-
bie morwowego serca u prosiąt (I4, 15,25). Kiedy
więc selen uznano za ntezbędny dla życia zwterząt,
zainteresowanie tym pierwiastki em znacznie wzrosło.
W połowie lat 7)-tych okazało się, ze selen jest rów-
nież istotnympierwiastkiem dla ludzi (33). Jakkolwiek
Iiczne badania, prowadzone nad metabolizmem sele-
nu, pozwalają dość precyzyjnie określić wiele jego
funkcji w organizmie ludzi i zwierząt, to jednak nie
wszystki e jeszcze zostĘ dostatecznie poznane.

Najwcześniej odkrytą biologiczną rolą selenu jest
jego udział w centrum aktywnym peroksydazy gluta-
tionowej (GSH-Px), kluczowym enzymie tkanek i pĘ-
nów ustrojowych, spełniającym w organizmie funkcję
jednego z najistotniejszych przeciwutleniaczy (16).
Tak, jak w przypadku GSH-Px, również w innych se-
lenobiałkach pierwiastek ten związany jest w cząstecz-
ce selenocysteiny (SeCys). Selenocysteina, uznana sto-
sunkowo niedawno za2I aminokwas, pośredniczy w
procesie syntezy białek w rybosomach, a jej specyficz-
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na inkorporacja sterowana jest przezkodon UGA (30).
Wprawdzie najb ar dziej b i o do stępną form ę se lenu sta-
nowi selenometionina (SeMet), ale jako aminokwas
bardzo reaktywny pozostaje zmagazynowana w nieak-
§wnej postaci przez albtlminy osocza (27).To właśnie
SeCys stanowi grupę prosteĘczn ąItczny ch selenobia-
łek, spośród których dokładnie poznano i opisano je-
denaście (20): cztery peroksydazy glutationowę, za-
wierające Se, trzy dejodazy jodotyroninowe, seleno-
białko Ł selenobiałko W reduktazę tioredoksynową i
syntetazę seleno fosforową.

Komórkow a, czyli klasyczna peroksydaza glutatio -
nowa (cGSH-Px, EC 1,11.1.9) została najwcześniej
r ozp oznanaj ako seleno enzym ( 1 6). Skład a się ona z 4
podjednostęk, akażda z nich zawiera w centrum ak-
tywnym atom selenu. zwlązany w cząsteczce sęleno-
cy steiny. Komórkowa p eroksyd aza glutationo wa wy-
stępuje w cytosolu i mitochondriach, głównie erytro-
cytów i komórek wątrobowych, spełniając prawdopo-
dobnie funkcję buforu selenowego dla innych seleno-
enzymów i równocześnie kontrolując homeostazę stę-
żeń selenu w caĘm organizmie (3). cGSH-Px może
redukowac uprzednio zestryfikowane wodorotlenki
lipidowe błony komórkowej i błon organellowych.

Peroksydaza glutationowa nadtlenków fosfolipidów
(phGSH-Px, EC 1.n.l,12), w odróżnieniu od pozo-
stałych peroksydaz, jest monomerem - zawiera więc
jeden atom selenu w jednej cząsteczce selenocysteiny.
PhGSH-Px, wbudowana w błony komórkowerożnych
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Summary

Selenium toxicity had been known many years before its essentia|ity for anima|s was estab|ished in 1957.
Selenium functions within mammalian systems primarily in the form of selenoproteins. Selenoproteins con-
tain selenium as selenocysteine and perform a variety ofphysio|ogical roles. Eleven selenoproteins have been
identified: cellular or classical glutathione peroxidase; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase;
plasma glutathione peroxidase; gastrointestinal glutathione peroxidase; types I, lI, and lll iodothyronine
deiodinase; selenoprotein P; selenoprotein W; thioredoxin reductase; and selenophosphate synthetase. Glu-
tathione peroxidases catalyze the reduction of peroxides that can cause cellular damage. lodothyronine
deiodinases constitute a class of enzymes that catalyze the activation and inactivation of the thyroid hormone.
Selenoprotein P serves a redox function as an extracellular antioxidant. Selenoprotein W may play a role in
oxidant defense and be involved with musc|e metabo|ism. Thioredoxin reductase is involved in many cellular
functions such as protein foldings, redox control oftranscription factors and cellular detoxification reactions.
Selenophosphate synthetase is an enzyme required for the incorporation of selenocysteine into selenoproteins.
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Tab. 1, Poznane i opisane sclenobiałka, występujące w organizmach ludzi i zwierząt

Wyslępowanie Fu n kcja

Komórkowa peroksydaza

G lulationowa cGSH-Px

Petoksydaza glutationowa

Nadtlenków lipidów phGSH-Px

Peloksydaza glulationowa plazmy plGSH-Px

Petoksydaza glutationowa

Zołądkowo-jelilowa giGSH-Px

Dejodaza iodotyloninowa typ l

Dejodaza jodotyloninowa lyp ll

Dejodaza iodotyloninowa typ lll

selenobiałko p

selenobiałko w

Reduklaza tioredoksynowa TR

Syntelaza selenofoslolowa

wszystkie tkanki

wszyslkie tkanki

osocze, mleko, ciecz
wodnista oka

układ pokarmowy

wszystkie tkanki

mózg, ptzysadka mózgowa,
brunatna tkanka tłuszczowa

centlalny układ nerwowy,
łożysko i inne lkanki

głównie osocze krwi

mózg, mięśnie, iądta

wszystkie lkanki

wszystkie lkanki

antyoksydanl wewnąttzkomólkowy

antyoksydanl błon komórkowych

a nĘoksydant zewnątrzkomólkowy

anĘoksydant wewnąlrzkomórkowy

katabolizm lyroksyny, głównie do aktywnej tlijodotyroniny.

międzykonwersja hotmonów tarczycy

konwetsja lyroksyny do nieaktywnej lormy - rT,

anĘoksydant zewnątrzkomórkowy

związane lunkcjonalnie z glutationem

antyoksydant, detoksykator katalizalor redox

wbudowywanie selenocysleiny do selenobiałek

tkanek i narządóq chroni ich integralność, redukując
nadtlenki lipidowe (3, 6). Najnowsze badania (31)
wykazały, że w jądrach białko to spełnia szczegolną
rolę, zmieniając swoje właściwościflzyczne i funkcje
biologiczne podczas dojrzewania nasienia. W sperma-
tydach peroksydaza glutationowa nadtlenków fosfoli -
pidów jest formąrozptJszczalną, natomiast w środko-
wej części dojrzałego plemnika stanowi strukturalne
białko jego kapsuĘ. Zawartośc selenu w jądrach pod-
wyższasięznacznie w okresie dojrzałości płciowej, a
podczas niedoboru selenu w organizmie podaz tego
pierwiastka do jąder jest priorytetowa. Ponadto,
phGSH-Px wykazuje większą odpomość na niedobór
w organizmie, atakże szybciej powraca do normalnej
aktyłvności ze stanu deficyfu selenu aniżęIi cGSH-Px.

Peroksydaza glutationo w a plazmy (plG SH- Px, EC
1 . 1 1 . 1 . 1 1 ) j est glikoproteinązewnątrzkomórkową i ma
budowę podobną do cGSH-Px (3). Występuje w oso-
czu krwi, nerkach, mleku kobiecym oraz cieczy wod-
nistej oka, ale może byc również syntetyzowana w
wątrobie, łożysku, sercu, mózgl, pŁucach, mięśniach
szkieletowych, trzustce. Peroksyda za ta jest bardziej
e fe ktywnym antyutleni a c zęm niż c G S H - Px i pr akty c z -
nie redukuje całąpulę wodorotlenków osocza. Praw-
dopodobnie nerki są szczegó lnym miej scem aktywno-
ści plGSH-Px, ponieważ tampowstaje dużo wolnych
rodników i irrrrych szkodliwych produktów stresu oksy-
dacyjnego (3).

P eroksyda za glutationowa zołądkowo-j e l itowa
(giGSH-Px, EC 1 .1 1.1. l0) występuje we frakcji cyto-
solowej komórek nabłonka przewodu pokarmowego
(3). Ma podobną budowę do cGSH-Px i jest także tę-
tramerem, ale wykazuje większą reaktywność wobec

wo doro n adtlenków or ganiczny ch niż wob ec nadtlen-
ków wodoru. Peroksydaza glutationowa żołądkowo-
jelitowa została zlokalizowana w układzie pokarmo-
wym gryzoni orazu ludzi w żołądku, wątrobie, jelicie
cienkim i okrężnicy (l3).

Dejodaza jodotyroninowa typu I (ID-I; 5'-monode-
jodaza) jest dimerem i, jak pozostałe dejodazy,zawie-
ra selenocysteinę w centrum aktywnym, Ekspresja ID-I
ma miejsce w mikrosomach prawie wszystkich narzą-
dów wewnętrznych i tkanek: wątroby, nerek, tarczycy,
przysadki mózgowej, łozyska, gruczołu mlekowego,
serca, mięśni szkieletowych, płuc, trzustki, śledziony,
jelita i skóry (2,23).Enzym ten katalizuje reakcje od-
jodowania prohormonu tyroksyny (TJ do aktywnej
biologicznie trijodotyroniny (T,) i nieaktywnego re-
wersu trijodoryroniny (rT,). ataLże T. i rT-, do dryodo-
tyroniny (1l). Fizjologiczna rola ID-I polega na regu-
lacji poziomu trijodotyroniny we krwi, a aktywność
tej dejodazy lzależniona jest zarówno od ogólnego
stanu selenu w organizmie, jak i rożnic tkankowych.

Dejodazajodotyroninowa typu II (ID-II) jest rów-
niez selenobiałkiem (12), chociaż jeszcze do niedaw-
na uważano , że nie zawiera selenocysteiny w miejscu
aktywnym (28). U szczurów enzym ten występuje w
mózgu, przysadce mózgowej, brunatnej tkance tłusz-
czowej i łożysku, a u ludzi takżę w gruczole tarczo-
\#yffi, mięśniu sercowym i mięśniach szkieletowych
orazw skórze (3,20,23). ID-II jest niezbędna do mię-
dzykonwersj i biolo gicznie aktywnych i nieaktywnych
form hormonow tarczycy wewnątrz specyficznych tka-
nek. W warunkach prawidłowej czynności gruczofu
tarczowe go, lokalna produkcj a trij odotyron iny z Ę r ok-
syny przy udziale ID-II wynosi nawet 80% w mozgu
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oraz około 50oń w przysadce mózgowej i brunatnej
tkance tłlszczowej (24).Enzymten spełnia więc szcze-
gólnie ważną funkcję regulacyjną w metabolizmie
hormonów tarczycy w tkankach pozatarczycowych, a
zwłaszczacentralnlrrn systemie nerwowym, do których
obwodowa T, nie ma łatwego dostępu (12).

Dejodaza jodotyroninowa typu III (ID-IID jest en-
zymem, którego ekspresja ID-III zachodziw mikroso-
mach centralnego układu nerwowego, łożyska i wielu
innych tkanek. Przekształca ona tyroksynę do meta-
bolicznie nieaktywnego rewersu trijodotyroniny (rT.,),
blokując w ten sposób wytwarzanie biologicznie ak-
tyłvnej trijodoĘroniny, a równocześnie chroniąc tkan-
ki płodu przed zbyt wysokimi poziomami tyroksyny i
trijodotyroniny (24). Enzym ten powoduje również
odjodowanie T, do dijodo§roniny (T,). Aktywnośc
dejodazy typu [lI jest znacznie podwyŹszona w nie-
których tkankach płodów, np. w wątrobie, mięśniach,
mozgn i centralnym układzie nerwowym, natomiast u
osobników dorosĘch-wmózgu, skórze i łoĄsku (24).
Utrzymywanie w mozgu i tkankach endokrynnych
optymalnej aktywności ID-III, aletakże ID-I, nawet w
warunkach ostrego deficytu selenu, świadczy o waż-
ności tych enzymów dla prawidłowego metabolizmu
hormonów tarczycy (5). Aktywność dejodazy jodoty-
roninowej typu III przejawiająrównież komórki no-
wotworowe: wątroby, tylnego płata przysadki, skóry
okrężnicy (23).

Selenobiałko P jest glikoproteiną izolowanąz oso-
cza człowieka, bydła i szczurów oraz innych ssaków
(26), Ekspresja tego białka zachodzi w różnych tkan-
kach. Wykazalto) że selenobiałko P jest zwtązane ze
śródbłonkiem komórek wątroby, nerek i mózgu (10).
Wydzielane jest do plazmy przez wątrobę, a do wnę-
trza śródmiĘszowych przestrzeni - przez komórki
praktycznie wszystkich tkanek. Selenobiałko P jest
przeciwutle niaczem zewnątrzkomórkowym, zawter a-
j ącym aż l 0 ręszt selenocyste iny i przypuszczalnie w
większym stopniu, niż peroksydaza glutationowa,
ochrania błony komórkowe przed uszkodzeniem pe-
roksydacyjnym (9, l0). Badania Read i wsp. (26)wv-
kazaĘ,żew plazmie człowieka selenobiałko P jest licz-
niejszym (zawiera około 60oń selenu osoczowego) i
ważniejszym od klasycznej GSH-Px. To właśnie sele-
nobiałko P odgrywa głównąrolę w metabolizmie sę-
lenu ustrojowego, a jego koncentracja jest wskaźni-
kiem stanu selenu w organizmie. Kasik i Rice (22)
prz;wnszczająże selenobiałko P może odgrywać istot-
nąrolę w przezłożyskowymtransporcie selenu do pło-
du w końcowym okresie ciĘy. Ponadto, wykazuje ono
dlżą zdolno ś ć do w iązania metal i prz ej ś c i owych, któ -
re normalnie mogĘby inicjować akłwność wolnych
rodników tlenowych (9).

Selenobiałko W występuje w cytosolu 1zwlązanę
jest funkcjonalnie z glutationem, co wskazuje najego
funkcję w układzie oksydacyjno-redukcyjnym, ale tak-
ze w systemie ochronnym komórki przed wolnymi
rodnikami (7, 11). Selenobiałko W wyizolowano z
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mi ę śni szczlr a (3 2) or az z mi ę śni s zki eletowy ch czło -
wieka, owcy, mahy i myszy (18). Występuje ono rów-
nteż w sercu, mozglJ,jądrach i śledzionie oraz w nie-
wielkich ilościach w innych tkaŃach. Na poziom sele-
nobiałka W znaczący \^pł}.w ma koncentracja selenu w
organizmie, a niedobór tego pierwiastka jest przyczyną
pokarmowej dystrofii mięśniowej (I5,25) oraz dege-
neracji mięśnia sercowego (34). Białko to występuje
sumarycznie w największych ilościach w mięśniach, w
porównaniu do innych tkanek, co sugerowałoby jego
istotnąrolę w tej właśnie tkance (6,1).

Reduktaza tioredoksynowa (TR, EC I.6.4.5.) to fla-
woenzym, składający się z dwóch podjednostek, na
końcu których znajduje się selenocysteina, stanowią-
ca dodatkowe centrum redukcyjne.Enzym ten jest w
54Yo idenĘczny z reduktazą nie zawierającą selenu
oraz w 37Yo z ludzką GSH-Px (17). TR jest z jednej
strony niezbędna j akokataltzator do regulacji utlenia-
nia i redukcji określonych białek, z drugiej strony jest
ważnym elementem w komórkowym systemie anty-
oksydacyjnym (3, 8,2I).Enzym ten bierze udziałw
wielu komórkowych funkcjach, a w tyreocytach speł-
nia rolę bardziej efektywnego, nlż GSH-Px, przeclw-
utleniacza, redukuj ąc e go nadtl enek wo doru or az w o -
dorotlenki fosfolipidów (23). Badania Hill i wsp. (19)
wykazaĘ, ze aktywność TR w wątrobie i nerkach jest
wrażIiwa na podaż selenu z pokarmem, natomiast w
mozg.ljest stosunkowo stabilna i prawie nie zmienia
się przy niedoborze tego pierwiastka.

Syntetaza s elenofo sforanowa j est enzymem p otr zeb -
nym do wbudowania selenocysteiny do selenobiałek
według specyficznego kodu genetycznego. Proces in-
korporacji selenu w postaci selenocysteiny zachodzi
podczas translacji, a kodonem odpowiedzialnym za
wbudowanie swoistego aminokwasu jest UGA (1).
Syntetaza s elenofo s foranowa katalizuj e re akcj ę, pod-
czas której powstaje fosforan monoselenu, pełniący
rolę donoru selenu w reakcjach biologicznych (30).
Wprawdzie u człowieka zidentyfikowano dwie formy
tego enzymu, ale tylko jedna z nichjest selenobiał-
kiem (20).

Opisane selenobiałka spełniają wielorakie j rożno-
rodne funkcje ftzjologtczne w licznych szlakach me-
tab o li cznych, p otwi erd zaj ąc niezbę dno ś ć s e l enu w or-
gantzmach s s akó w. Jakko lwi ek dotych c z a s zidenty ft -
kowano i dokładnie opisano jedenaście białek, których
funkcje związane są ściśle z obecnością selenu w ich
aktywnych centrach, to jednak według Behne i wsp,
(6) istnieje co najmniej 25 selenobiałek, a niektóre z
nich mogą odgrywać ważne funkcje, szczególnie w
mózgtt, organach endokrynnych i rozrodczych. Arthur
i wsp. (3) wskazują natomiast, że działanie około 50,
a nawet 100 enzymów i białek jest ograniczone lub
ustaje zupełnie przy niedoborze selenu.
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