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REVIEWS

Paraoksonaza PON1 (arylodialkilofosfataza,
E.C.3.1.8.1) jest aryloesterazą o masie 43–45 kDa
[1, 2]. Paraoksonaza PON1 bierze udział w meta−
bolizmie substancji ksenobiotycznych za pomocą
hydrolizy wiązań estrowych, odgrywa więc istotną
rolę w procesie detoksykacji organizmu [3, 4].

Wiele związków chemicznych inaktywowanych
przez PON stosuje się powszechnie jako środki
owadobójcze oraz gazy bojowe [5, 6]. PON1 hydro−
lizuje toksyczne związki fosforoorganiczne, takie
jak paraokson, które hamują działanie acetylocholi−
noesterazy [3, 4]. Acetylocholinoesteraza (esteraza
acetylocholinowa) jest enzymem występującym
w szczelinach synaptycznych, gdzie katalizuje reak−
cje rozpadu neuroprzekaźnika – acetylocholiny do

choliny i reszty acetylowej. Acetylocholinoesteraza
odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu i przekazy−
waniu impulsów nerwowych w przywspółczulnym
układzie nerwowym. Działanie acetylocholinoeste−
razy zostaje zahamowane przez związki fosforoor−
ganiczne na skutek tworzenia się kompleksów ko−
walencyjnych z ich resztą fosforanową.

Paraoksonaza hydrolizuje także wiązania
estrowe w nadtlenkach fosfolipidowych i wodoro−
nadtlenkach estrów cholesterolu (aktywność este−
razy) oraz uczestniczy w degradacji nadtlenków
wodoru (aktywność peroksydazy). Określenia ak−
tywność paraoksonazy używa się wówczas, gdy
substratem reakcji jest paraokson, a aktywność
aryloesterazy, gdy substratem jest octan fenylu [7]. 
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Streszczenie
Paraoksonaza PON1 (arylodialkilofosfataza, E.C.3.1.8.1) hydrolizuje toksyczne związki fosforoorganiczne (para−
okson, sarin), nadtlenki fosfolipidowe oraz wodoronadtlenki estrów cholesterolu. W ludzkiej surowicy enzym
PON1 jest związany z frakcją HDL. Rola enzymu PON1 polega na ochronie frakcji LDL przed utlenieniem przez
reaktywne formy tlenu. Chroniąc frakcje LDL, PON1 zapobiega powstawaniu aterogennych cząsteczek oxLDL,
a tym samym powstawaniu procesów patologicznych. PON1 występuje w dwóch polimorficznych formach: jako
R192Q i L55M. Aktywność paraoksonazy jest regulowana czynnikami genetycznymi (polimorfizm) i środowisko−
wymi (nikotyna, dieta, alkohol itp.). Wysoko konserwatywna rodzina białek enzymatycznych PON dzieli się na
trzy klasy: PON1, PON2 i PON3 (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1073–1078).

Słowa kluczowe: paraoksonaza, utlenione lipoproteiny.

Abstract
Paraoxonase PON1 (aryldialkylphosphatase, E.C.3.1.8.1) hydrolyzes toxic organophosphate compounds (paraxon,
sarin), phospholipid hydroperoxides and cholesterol ester hydroperoxides. The high−density lipoprotein−associated
enzyme, paraoxonase, prevents the oxidation of low−density lipoprotein by oxygen reactive forms. These mecha−
nisms play a basic role in many pathological processes. PON1 exists in two polymorphic forms: R192Q and L55M.
Both isoforms of PON influence metabolism and in prevention of coronary heart disease. Paraoxonase activity is
regulated by genetical (polymorphism) and environmental factors (nicotine, diet, alcohol etc.). Highly conservati−
ve PON’s family is divided on three classes: PON1, PON2, PON3 (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1073–1078).

Key words: paraoxonase, oxidation of LDL.



Występowanie i aktywność PON1 jest obser−
wowana w wielu tkankach ssaków, najwyższą jej
aktywność jednak stwierdza się w wątrobie, gdzie
jest syntetyzowana, oraz w surowicy, do której
przenika. Początkowo rozpoznano rodzinę enzy−
mu PON u ssaków i ptaków, a następnie w bakte−
riach, grzybach i u niektórych bezkręgowców (Ca−
enorhabditis elegans). 

Geny kodujące paraoksonazę należą do wielo−
genowej rodziny, w skład której wchodzą geny
PON1, PON2, PON3 [8, 9]. Najprawdopodobniej
powstały one na skutek duplikacji wspólnego ewo−
lucyjnego prekursora genu, co przyczyniło się do
utworzenia istotnej, strukturalnej homologii oraz
przyległego umiejscowienia na chromosomie 7.
Wszystkie geny z rodziny PON są fizycznie sprzę−
żone z rejonem 7q21.3. W obrębie rodziny genów
PON stwierdzono 70% podobieństwo sekwencji
nukleotydów. Identyczność i podobieństwo se−
kwencji nukleotydowych decyduje o dużej swoi−
stości substratowej enzymu [9, 10]. 

Gen PON1 zmapowano w 1993 r. na chromo−
somie 7q21−q22 dzięki zastosowaniu hybrydyzacji
in situ, a następnie stwierdzono, że strukturalna
część paraoksonazy jest kodowana przez 9 ekso−
nów. Struktura genu PON1 ssaków jest wysoko
konserwatywna (81–91% identyczność sekwencji).

W celu utrzymania odpowiedniej aktywności
paraoksonaza wymaga obecności jonów wapnia
w komórkach. Jony wapnia pełnią rolę katalizato−
ra reakcji, a ponadto są odpowiedzialne za stabili−
zowanie natywnej struktury enzymu. W badaniach
in vitro stwierdzono, że związki chelatujące nie
zmieniają aktywności antyoksydacyjnej PON1.
Miejsca aktywne w enzymie (odpowiedzialne za
aktywność paraoksonazy i aryloesterazy) różnią
się budową oraz warunkami niezbędnymi do prze−
biegu reakcji enzymatycznych [11, 12].

Budowa paraoksonazy
PON1
W ludzkiej surowicy enzym PON1 jest zwią−

zany z frakcją HDL. Lipoproteiny HDL są nośni−
kiem enzymów, takich jak: PON1 i acetylohydro−
laza czynnika aktywującego płytki krwi (PAF),
które hydrolizują produkty peroksydacji lipidów
i zapobiegają oksydacji cząstek LDL. Utlenione li−
poproteiny (oxLDL) mogą zaburzyć aktywność
LCAT (acylotransferazy lecytynowo−cholesterolo−
wej). LCAT uczestniczy w powstawaniu estrów
cholesterolu z cholesterolu wolnego i kwasów tłusz−
czowych w osoczu krwi oraz w zwrotnym trans−
porcie cholesterolu z tkanek [13].

Ochronne działanie enzymu zależy od obec−
ności cysteiny w pozycji 284. Ludzka PON1 o ma−

sie 43 kDa składa się z 354 aminokwasów i jest
enzymem polimorficznym. Enzym ten jest zamo−
cowany w cząsteczce HDL za pomocą hydrofobo−
wego N−końca, który działa podobnie do peptydu
sygnałowego [8].

PON1 jest zbudowana z 6 walcowatych struk−
tur β−śmigłowych (β−propeller), a każdy walec
składa się z 4 pasm. Charakterystyczne zamknię−
cie struktury pasm jest uzupełnione mostkiem
dwusiarczkowym między Cys−42 a Cys−353. Ko−
walencyjne zamknięcie N− i C−końca rzadko
występuje w strukturach β−śmigłowych z więcej
niż 4 pasmami, ale jest konserwatywne w rodzinie
PON. 

W centrum enzymu znajdują się 2 jony wapnia
oddalone od siebie o 7,4 Å. Pierwszy z nich (Ca1)
nazywa się strukturalny, ponieważ jego dysocjacja
powoduje nieodwracalną denaturację PON1. Dru−
giemu jonowi Ca2 przypisuje się rolę jonu katali−
tycznego. Centrum katalityczne zawiera reszty
wiążące Ca1, sąsiadujące reszty aminokwasowe
połączone wiązaniami wodorowymi z drugim jo−
nem Ca2 oraz katalityczne histydyny. Obecność
reszty hydrofobowej, stabilizującej rdzeń struktu−
ry β−śmigłowej, i budowa centrum katalitycznego
jednoznacznie wskazują na konserwatywne cechy
budowy enzymu rodziny PON. Poszczególne
podrodziny PON utrzymały niezmieniony mecha−
nizm katalityczny i strukturę centrum aktywnego. 

Poznanie struktury trójwymiarowej enzymu
PON1 pozwoliło wyjaśnić wpływ doboru substra−
tu na zmianę aktywności enzymu i selektywność
reakcji zachodzących z udziałem różnych form en−
zymu klasy PON. Substraty i selektywności reak−
cji zmieniły się znacznie w drodze ewolucji, pro−
wadząc do powstania rozbieżnych, indywidual−
nych cech podrodzin PON.

PON1, obecna w komórkach zwierząt, ulega
glikozylacji, która ma najprawdopodobniej pod−
stawowe znaczenie dla stabilizacji enzymu oraz
w zapobieganiu nieswoistemu wiązaniu się enzy−
mu do błon komórkowych [8].

Polimorfizm PON1 

Aktywność paraoksonazy jest regulowana
czynnikami genetycznymi i środowiskowymi.
PON1 występuje w 2 genetycznie determinowa−
nych postaciach polimorficznych, które są wy−
nikiem substytucji aminokwasów w pozycjach:
Arg192Gln (Q192R) i Leu55Met (L55M) [1, 4].
W pierwszym przypadku obecność glicyny w po−
zycji 192 warunkuje fenotyp Q, a obecność argini−
ny determinuje fenotyp R. Niektóre substraty, takie
jak paraokson, są hydrolizowane szybciej przez allo−
enzym R, podczas gdy inne, np. octan fenylu, są
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jednakowo szybko hydrolizowane przez obie for−
my. Substraty takie, jak diazokson i niektóre gazy
neurotoksyczne (sarin) są szybciej hydrolizowane
przez formę Q [12–16]. Polimorfizm R192Q po−
woduje zwiększenie aktywności hydrolitycznej
PON1 względem paraoksonu z 73 do 76% oraz
względem diazoksonu z 12 do 25%. Polimorfizm
w pozycji 192 dotyczy obszaru centrum katalitycz−
nego, w związku z czym determinuje jakościowe
właściwości enzymu [12–17]. Polimorfizm genu
PON1, wynikający z substytucji w pozycji 55
(L55M), również wpływa na aktywność PON1.
Polimorfizm ten jest niezależny od polimorfizmu
192. Obecność leucyny w pozycji 55 jest związana
z około 30% zwiększeniem aktywności enzymu
w porównaniu z formą Met55 [12, 18].

Obie izoformy PON1 odgrywają ważną rolę
w metabolizmie leków i zapobieganiu niektórym
chorobom układu krążenia, co wynika ze zdolno−
ści hydrolizowania produktów utlenionej postaci
fosfolipidów powstających w procesie utleniania
LDL [18]. 

Dzięki badaniom heterozygot można określić
udział poszczególnych izoenzymów w determino−
waniu wrażliwości populacji na ksenobiotyki oraz
ustalić procentowy udział homozygot w populacji.
Oszacowano np., że allel R występuje najrzadziej
(< 10% homozygot) w populacji kaukaskiej,
w północnej Europie i USA, a allel Q (< 10% ho−
mozygot) w populacjach Europy Wschodniej
i Afryki [19].

W genie kodującym PON2 występują również
dwa wysoko polimorficzne miejsca: alanina/glicy−
na w pozycji 148 i cysteina/seryna w pozycji 311
[20]. Nie ma dotychczas żadnych doniesień na te−
mat polimorfizmu genu PON3.

Polimorfizm PON1 
a procesy patofizjologiczne 
Zwraca się szczególną uwagę na konieczność

prowadzenia badań nad rolą paraoksonazy w pato−
genezie wielu chorób, a także nad polimorfizmem
genetycznym PON oraz wpływem diety na aktyw−
ność paraoksonazy [7, 13, 18–20]. Zmniejszoną
aktywność PON1 obserwuje się w hipercholeste−
rolemii, cukrzycy i chorobie wieńcowej serca.
Zmniejszenie aktywności enzymu PON1 może
przyspieszyć rozwój chorób naczyń krwionoś−
nych. 

PON1 hamuje powstawanie utlenionych lipo−
protein (oxLDL), które wzmagają proces arterio−
sklerozy w wyniku następujących mechanizmów: 

– oxLDL jako cząstki chemotaktyczne dla
monocytów i limfocytów T są łatwo wychwyty−
wane przez receptory zmiatające makrofagów

(scavenger receptor). W ten sposób zwiększają
akumulację cholesterolu wewnątrz makrofagów
i biorą udział w tworzeniu komórek piankowatych
[19, 20],

– obecność oxLDL w ścianach naczyń krwio−
nośnych wpływa na ich komórki – zwiększa eks−
presję cząstek adhezyjnych oraz białek chemotak−
tycznych w śródbłonkowych komórkach błony
wewnętrznej. Cząstki te i białka mogą przyspie−
szać proces arteriosklerozy [19, 20],

– oxLDL mogą regulować ekspresję genów
prozapalnych w makrofagach za pośrednictwem
receptora aktywowanego przez proliferatory pero−
ksysomów γ (PPARγ) [19, 20],

– obecność w oxLDL utlenionych fosfolipi−
dów powoduje modyfikacje strukturalne w ścia−
nach naczyń, co wywołuje humoralną odpowiedź
immunologiczną [5], 

– oxLDL destabilizują blaszkę miażdżycową
[18–20],

– oxLDL wywołują działanie prokoagulacyj−
ne [18–20],

– oxLDL działają cytotoksycznie [18–20].
Zestawienie wyników badań nad polimorfiz−

mem PON1192 i PON155 w chorobie wieńcowej da−
je różne odpowiedzi na pytanie o związek między
genotypem a chorobą sercowo−naczyniową. Wła−
ściwości ochronne PON1 najprawdopodobniej
wynikają ze zdolności hydrolizy utlenionych fo−
sfolipidów i/lub wodorotlenków linoleinianu cho−
lesterolu obecnych w oxLDL. W procesie tym bie−
rze udział, oprócz PON1, acetylohydrolaza PAF,
która jest niezdolna do działania bez obecności
PON1. Dowodzi to, że PON1 jest pierwszorzęd−
nym enzymem odpowiedzialnym za ochronę LDL
[21–23]. 

PON1 jest inaktywowana podczas tworzenia
i kumulacji oxLDL. Utlenianie LDL jest hamowa−
ne w 42–65% przez PON1. Aktywność enzymu
zmniejsza się o 22–25%. Inaktywację enzymu po−
woduje przede wszystkim zmniejszenie liczby ak−
tywnych chemicznie, wolnych grup sulfhydrylo−
wych cysteiny−284 oraz wypieranie jonów wapnia
przez jony miedzi. Wolne rodniki, powstałe w pro−
cesie utleniania w stężeniu większym od 1mM, ta−
kie jak nadtlenek wodoru, przyspieszają inaktywa−
cję PON1 [12, 23]. Alloenzym R PON1 jest mniej
skuteczny w hamowaniu utleniania LDL, ponie−
waż słabiej hydrolizuje nadtlenki lipidów. Dowie−
dziono, że genotyp PON1−192QQ ma przeważają−
cy udział w zapobieganiu rozwoju zmian miażdży−
cowych, potwierdzając tym samym związek
genotypu RR ze zwiększeniem ryzyka zachorowa−
nia na chorobę naczyń wieńcowych serca. 

Inaktywacja PON1 powoduje utratę zdolności
tego enzymu do hydrolizowania tiolaktonu homo−
cysteiny, potencjalnego czynnika miażdżycorod−
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nego. Tiolakton homocysteiny ma zdolność mody−
fikacji frakcji HDL, pozbawiając ją aktywności
antyoksydacyjnej przez tiolację paraoksonazy.
Tiolakton homocysteiny ponadto pobudza proces
oksydacji cholesterolu LDL [5, 23, 24]. Zmodyfi−
kowane w ten sposób cząsteczki LDL charaktery−
zują się większą zdolnością do agregacji i stają się
łatwiej przyswajalne przez monocyty i makrofagi. 

PON1 i PON3 są osadzone we frakcji HDL
transportującej cholesterol, podczas gdy PON2
jest obecny w wielu tkankach. Badania in vitro
wykazały, że oprócz PON1, również PON3
wstrzymuje utlenianie tłuszczów we frakcji LDL.

Gdy w enzymie PON2 występuje polimor−
fizm Cys311Ser, niezależnie od obecności poli−
morfizmu Q192R w PON1, zaobserwowano
zwiększenie zachorowalności na chorobę wieńco−
wą serca w populacji azjatyckich Indian. Częstość
występowania allelu u chorych oszacowano na
poziomie 0,71. Stwierdzono ponadto, że gene−
tyczne ryzyko zachorowania jest niezależne od
standardowego profilu lipidów w osoczu osób
z chorobą wieńcową [25]. 

Badano występowanie polimorfizmu Met55Leu
w grupie mężczyzn, którzy przebyli zawał mięśnia
sercowego. Stwierdzono związek polimorfizmu
Met55Leu z ryzykiem wystąpienia ostrego zawału
serca w grupie badanych mężczyzn. 24% męż−
czyzn było homozygotami dla allelu M (MM),
40% było heterozygotami (ML), a 36% miało ge−
notyp LL. Wyniki grupy kontrolnej przedstawiały
się kolejno: 10% MM; 49% ML i 41% LL. U ho−
mozygotycznych mężczyzn (MM) istnieje ponad
3−krotnie większe ryzyko wystąpienia zawału ser−
ca w porównaniu z homozygotami LL. U 59 pala−
czy iloraz szans wystąpienia zawału (OR – odds
ratio) wzrósł do 40,8 (P < 0,008), podczas gdy
u osób niepalących wyniósł średnio 1,55 (P = 0,488)
[25]. Ekstrakt z dymu papierosa zmniejsza aktyw−
ność enzymu PON1 wskutek modyfikacji wol−
nych grup tiolowych enzymu [23–26]. Aktywność
PON1 zwiększa się natomiast w wyniku stosowa−
nia odpowiednich środków farmakologicznych
(np.: simwastatinu) czy zastępczej terapii hormo−
nalnej [26, 27]. 

Badania nad wpływem diety i polimorfizmu
genu PON1192 na zmianę aktywności PON1 pro−
wadzono w grupie zdrowych, niepalących kobiet.
Dwuetapowe badania trwały przez 5 tygodni, pod−
czas których stosowano dietę o małej, a następnie
dużej zawartości składników roślinnych (natural−
ne antyoksydanty). Dieta bogata w warzywa
i owoce zwiększa aktywność PON1 zarówno
u osób z genotypem PON1192Arg (P < 0,05), jak
i PON155Leu/Leu (P < 0,05). Sugeruje to, że modyfi−
kacje dietetyczne zmieniają aktywność surowiczej
PON1 na skutek obecności w diecie naturalnych

antyoksydantów (witamina C, witamina E) [27].
Wydaje się, że działanie witamin jest jednak nieza−
leżne od wpływu palenia tytoniu i zażywania sta−
tyn. Wpływ witamin na aktywność PON1 nie za−
leży również od diety bogatej w tłuszcze (liczba
kalorii) oraz od ilości spożywanego alkoholu (gra−
my) [28]. W celu dokładnego wyjaśnienia wpływu
witamin na PON1 należy przeprowadzić badania
kliniczne, które pozwolą ocenić potencjalne skutki
działania różnych dawek witamin oraz czasu, w ja−
kim będą podawane. 

Spożywanie alkoholu w stopniu umiarkowa−
nym powoduje zwiększenie aktywności PON1
o 395% (P < 0,001), podczas gdy u osób uzależ−
nionych od alkoholu aktywność enzymu w suro−
wicy zmniejsza się o 45% (P < 0,001) w porówna−
niu z osobami niepijącymi. Wyniki genotypowa−
nia we wszystkich grupach wykazały zbliżoną
liczbę homo− i heterozygot z dużą i małą aktywnoś−
cią PON1. Picie dużych ilości alkoholu przez dłu−
gi okres hamuje ekspresję genu i aktywność enzy−
mu PON1 niezależnie od polimorfizmu. Korzyst−
ny wpływ spożywania małych ilości alkoholu
wynika najprawdopodobniej z jego zdolności po−
budzania zwiększenia stężenia frakcji HDL w oso−
czu [29].

Stres oksydacyjny wywiera silny wpływ na
powstawanie i rozwój nowotworów. Organizm
ludzki ma jednak kilka systemów ochronnych,
których zadaniem jest usuwanie szkodliwych rod−
ników. Wysunięto hipotezę, że polimorfizm PON1
wpływa na kierunek rozwoju nowotworów. Bada−
niom nad wpływem polimorfizmu na rozwój raka
prostaty poddano 1595 mężczyzn oraz grupę
100 osób, u których stwierdzono najniższy poziom
aktywności paraoksonazy. Wyniki analiz pozwoli−
ły na zmodyfikowanie nowego polimorfizmu
w eksonie 4 – Izo102Val, analizy porównawcze
haplotypów natomiast wykazały, że nowo wykry−
ty polimorfizm ma najsilniejszy związek z rakiem
prostaty w porównaniu z PON1192 i PON155 (OR =
4,3 95% CI = 0,9–21,5) [30]. Biorąc pod uwagę
liczbę genów, które mogą warunkować występo−
wanie raka prostaty, np. HPC1 umiejscowiony na
1q24−25, PCaP (1q42.2−43), CAPB (1p36), HPC2
(17p), HPC20 (20q13) czy Xq27−28, można
stwierdzić, że rak stercza jest chorobą uwarunko−
waną wielogenowo [30–36]. Aby potwierdzić
związek polimorfizmu I102V z rakiem stercza, jest
konieczne dodatkowe genotypowanie I102V i wie−
loczynnikowa analiza licznej grupy pacjentów
chorych na raka prostaty. 

Fizjologiczna rola PON1 w wątrobie jest nie−
znana, pomimo że wątroba jest miejscem syntezy
PON1. U pacjentów z przewlekłymi schorzeniami
wątroby aktywność PON1 w surowicy jest mniej−
sza o około 52% (196 ± 109 U/mL), co wynika ze
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stopnia uszkodzenia wątroby. U chorych na mar−
skość wątroby aktywność enzymu w surowicy jest
mniejsza o 67% (137 ± 89 U/mL; P < 0,001). Zmia−
ny aktywności PON1 można wyjaśnić w dwojaki
sposób. Po pierwsze, zmniejszenie aktywności
PON1 lub ekspresji genu może być wynikiem zabu−
rzenia czynności wątroby. Po drugie, mimo prawi−
dłowego stężenia PON1 w wątrobie, aktywność
PON1 w surowicy może być mniejsza na skutek
zmienionej syntezy i/lub wydzielania HDL [37].

Mechanizm działania PON1 w przebiegu wie−
lu chorób metabolicznych i zaburzeń gospodarki
lipidowej jest już poznany. Paraoksonaza PON1

jest jednym z podstawowych enzymów biorących
udział w mechanizmie obrony antyoksydacyjnej.
Dzięki powszechnie podjętym badaniom nad zna−
czeniem aktywności PON1 w procesach chorobo−
wych oraz istnieniem zależności między zmianą
aktywności enzymu a polimorfizmem genu wkrót−
ce będzie możliwe opracowanie skutecznych tes−
tów diagnostycznych. Pozwolą one na szybsze
rozpoznanie choroby oraz monitorowanie skutecz−
ności podjętego leczenia. Pomiar aktywności suro−
wiczej PON1 może pozwolić na zastąpienie stan−
dardowych testów biochemicznych służących oce−
nie czynności różnych narządów, np.: wątroby. 
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