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1.1. Metal·lotioneïnes: unes metal·loproteïnes excepcionals 
 

 L es metal·lotioneïnes (MT) constitueixen 

una àmplia família de proteïnes de 

característiques poc convencionals. Des del seu 

descobriment el 1957 [1], les MT han estat 

objecte d’un gran nombre de publicacions, i 

avui en dia el coneixement que es té de les 

mateixes és considerable [2, 3, 4, 5]. A 

continuació es resumeix breument la 

informació de què es disposa. 

 
1.1.1. Definició 

 Les MT són unes metal·loproteïnes, 

presents a la majoria d’organismes vius, que es 

caracteritzen pel seu baix pes molecular (3-10 

kDa) i el seu elevat contingut en residus de 

cisteïna (aprox. 30 %). Aquest elevat contingut 

en Cys els hi confereix una elevada capacitat 

per enllaçar ions metàl·lics així com una 

considerable reactivitat. Les seves 

característiques estructurals provenen de la 

formació d’agregats metall-Cys (vegi’s apartat 

1.1.5) ja que en forma demetal·lada (apo) 

presenten una estructura desordenada (random 

coil). També destaquen la seva elevada 

estabilitat tèrmica i la manca, en la majoria de 

MT, de residus aromàtics, cosa que facilita el 

seu estudi per mètodes espectroscòpics. 

 En la seva forma nativa, les MT es troben 

enllaçades a Cu i/o Zn, però tot depenent del 

mètode emprat per a la seva obtenció o 

aïllament també poden trobar-se contenint 

altres metalls (Cd, Hg, Ag, Pb, ...). Amb 

independència de la seva composició metàl·lica 

inicial s’ha observat que, d’acord amb l’ordre 

d’afinitat dels ions metàl·lics pels tiolats 

cisteïnics, les MT poden reaccionar in vitro amb 

un gran nombre d’ions metàl·lics com Ag(I), 

Au(I), Bi(III), Cd(II), Co(II), Cu(I), Fe(II), Hg(II), 

Ni(II), Pb(II), Po, Pt(II), Tc(IV) i Zn(II) [4]. 

                                                 

                                                

1. M. Margoshes, B.L. Vallee. J. Am. Chem. Soc., 1957, 79, 
4813-4814. 

2. P. González-Duarte. A: Comprehensive Coordination 
Chemistry, 2nd Ed., Pergamon, vol. 8, Sect. 8.3.5., in 
press. 

3. N. Romero-Isart, M. Vasák. J. Inorg. Biochem., 2002, 88, 
388-396. 

4. M. J. Stillman. Coordination Chemistry Reviews, 1995, 
144, 461-511. 

5. M. J. Stillman, C. F. Shaw III, K. T. Suzuki, eds. 
Metallothioneins, VCH, New York, 1992. 

 
1.1.2. Mètodes d’obtenció de MT 

Tradicionalment, les MT han estat aïllades 

dels teixits dels organismes vius que les 

contenen però l’aïllament i posterior 

purificació de proteïnes a partir de teixits són 

processos crítics que determinen la 

concentració i la qualitat final de la mateixa. 

Així, la purificació de MT a partir d’òrgans i 

l’obtenció dels seus fragments constitutius per 

digestió de la mateixa amb subtilisina són uns 

procediments que han estat molt emprats però 

llargs i difícils i que sovint donen lloc a 

proteïnes de baixa concentració i puresa 

limitada [6]. 

Un mètode alternatiu, però menys utilitzat 

que l’anterior, és la síntesi química de cadenes 

peptídiques sobre suport sòlid per produir 

apo-MT. Aquesta metodologia ha permès 

caracteritzar MT de fongs [7, 8] i els dominis 

 
6. J. F. Riordan, B.L. Vallee, eds. Methods Enzimol., vol. 

205, Academic Press, San Diego, 1991. 
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7. F. J. Kull, M. F. Reed, T. E. Elgren, T. L. Ciardelli, D. E. 
Wilcox. J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 2291-2298. 
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per separat d’algunes MT de crustaci [9] i de 

mamífer [7, 10]. Si bé aquest procediment 

d’obtenció de MT presenta, per una banda, les 

limitacions de la longitud de la cadena 

peptídica i la necessitat d’haver de protegir els 

residus cisteïnics per tal d’evitar la seva 

oxidació, també presenta, per altra banda, 

l’avantatge de permetre l’obtenció de proteïnes 

mutades, cosa que ha permès estudiar l’efecte 

que produeix la substitució d’uns determinats 

aminoàcids en les propietats de l’esmentada 

proteïna. 

Actualment, la biosíntesi de MT mitjançant 

la tècnica de l’ADN recombinant és una 

alternativa força utilitzada. Així, l’expressió 

heteròloga de MT (en E.coli o en llevat) permet 

obtenir quantitats elevades de proteïna amb 

una gran puresa i en forma metal·lada, evitant 

d’aquesta forma els inconvenients dels 

mètodes anteriors [2]. Tanmateix, aquesta 

metodologia també ha permès obtenir i 

purificar per separat els dos dominis de MT de 

mamífer [11] sense els inconvenients que 

suposa la digestió proteolítica de la MT 

sencera. Alhora, permet obtenir MT enllaçades 

a diferents ions metàl·lics, en funció del metall 

present en el medi de cultiu. 

 

                                                                       

                                                

8. Y. Nishiyama, S. Nakayama, Y. Okada, K. S. Min, S. 
Onosaka, K. Tanaka. Chem. Pharm. Bull., 1990, 38, 2112-
2117. 

9. A. Muñoz, D. H. Petering, C. F. Shaw III. Inorg. Chem., 
2000, 39, 6114-6123. 

10. a) Y. Okada, N. Ohta, S. Iguchi, Y. Tsuda, H. Sasaki, T. 
Kitagawa, M. Yagyu, K. S. Min, S. Onosaka, K. Tanaka. 
Chem. Pharm. Bull., 1986, 34, 986-998. b) H. J. 
Hartmann, Y. J. Li, U. Weser. Biometals, 1992, 5, 187-
191. c) Y. J. Li, U. Weser. Inorg. Chem., 1992, 31, 5526-
5533. d) A. K. Sewell, L. T. Jensen, J. C. Erickson, R. D. 
Palmitier, D. R. Winge. Biochemistry, 1995, 34, 4740-
4747. 

11. M. Capdevila, N. Cols, N. Romero-Isart, R. González-
Duarte, S. Atrian, P. González-Duarte. CMLS, Cell. Mol. 
Life Sci. (formerly Experientia), 1997, 53, 681-688. 

1.1.3. Classificació 

 Normalment les proteïnes es classifiquen 

d’acord amb la seva funcionalitat. Aquest no és 

el cas de les MT, de les quals encara no se n’ha 

pogut esbrinar clarament la seva funció (vegi’s 

apartat 1.1.4), i per aquest motiu hi ha hagut 

diverses propostes per a la seva classificació. 

 Tradicionalment les MT s’han classificat en 

3 classes en base a la seva homologia 

seqüencial amb la MT de ronyó de cavall [12]: 

Classe I: MT amb una elevada homologia 

amb la de cavall. S’han aïllat de vertebrats 

i alguns invertebrats i estan constituïdes 

per dos dominis. 

Classe II: MT que presenten una gran 

heterogeneïtat de seqüències, totes elles 

no alineables amb la de cavall, i 

freqüentment aïllades de plantes, fongs, 

invertebrats i alguns bacteris. En els casos 

en que s’ha pogut determinar la seva 

estructura tridimensional, aquesta 

presenta un únic domini. 

Classe III: també anomenades fitoquelatines o 

cadistines, són pèptids habituals en 

plantes, algues i alguns fongs, de formula 

general (γ-Glu-Cys)nGly, els quals, a 

diferència de les MT de classe I i II, tenen 

un origen enzimàtic. 

 En el darrer congrés internacional sobre 

MT, “Metallothionein IV”, celebrat al 1997, va 

sorgir una nova proposta de classificació de 

MT [13]. D’acord amb aquesta, que segueix 

criteris seqüencials i relacions filogenètiques 

 
12. B. A. Fowler, C. E. Hilderbrand, Y. Kojima, M. Webb. 

Nomeclature of Metallothionein. A: Metallothionein II. 
J.H.R. Kägi, Y. Kojima, Eds., Birkhäuser Verlag, Basel, 
1987, 52, 19-22. 
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13. P. A. Binz J. H. R. Kagi. In: Metallothionein IV, 
Birkhäuser Verlag, Basel, 1999, 7-13. 
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entre les diverses MT, aquestes es divideixen 

en famílies, subfamílies, subgrups, isoformes i 

subisoformes. L’inconvenient d’aquesta 

classificació és que genera pràcticament tantes 

famílies de MT com ordres diferents hi ha en 

els regnes animal i vegetal. 

A 

 

 
Figura 1. Estructures tridimensionals de les
espècies Cd5Zn2-MT 2 de mamífer (A) i Ag7-
CUP 1 de S.cerevisiae  (B). 

 Donat que cap de les classificacions 

anteriors inclou informació funcional o 

evolutiva de les MT, molt recentment aquest 

grup de recerca ha fet una nova proposta de 

classificació de MT. Aquesta, complementària 

a les anteriors, considera la preferència de les 

MT in vivo pels metalls essencials Zn i Cu. Si 

els ions metàl·lics coordinats a MT determinen 

la seva estructura, sembla probable que Zn(II) i 

Cu(I), amb característiques coordinatives 

pròpies, donin lloc a estructures metall-MT 

diferents. En conseqüència, en base a les 

relacions estructura/funció, cal esperar que 

estructures diferents també determinin 

funcions diferents per a aquestes 

metal·loproteïnes. 

B 

Així, en funció del metall coordinat in vivo, 

les MT es classifiquen com a Zn-tioneïnes o 

com a Cu-tioneïnes. Les Zn-tioneïnes són 

aquelles MT que en medis rics en Zn 

s’expressen com espècies homometàl·liques 

Zn-MT amb un alt rendiment mentre que en 

medis rics en Cu donen lloc a espècies 

heterometàl·liques Zn,Cu-MT. Les Cu-

tioneïnes són aquelles MT que s’expressen en 

medis rics en Cu com a espècies 

homometàl·liques Cu-MT i que per tant no 

requereixen Zn per a assolir un bon grau 

d’estructuració. 

 Amb la finalitat de validar aquesta nova 

proposta de classificació s’han expressat en 

medis rics en Zn i/o Cu les MT de diferents 

organismes: de ratolí [14], de llamàntol [15] i 

de mosca [16] i alhora s’han estudiat in vitro les 

seves propietats coordinants envers els metalls 

esmentats. 

 
1.1.4. Reactivitat i funcions 

 Una de les característiques més rellevants 

de les MT, que estableix una clara diferenciació 

amb la resta de proteïnes, és la seva capacitat 

per formar agregats metàl·lics d’elevada 

nuclearitat. Aquests presenten una gran 

estabilitat termodinàmica, però l’elevada 

plasticitat i flexibilitat de l’estructura proteica 

provoca que aquests agregats presentin una 

elevada labilitat cinètica, fet que facilita, tant in 

vivo com in vitro, el bescanvi relativament 

ràpid dels ions metàl·lics que contenen quan 

les condicions del medi ho requereixen. 

                                                 
14. R. Bofill, M. Capdevila, N. Cols, S. Atrian, P. González-

Duarte. J. Biol. Inorg. Chem., 2001, 6, 405-417. 
15. M. Valls, R. Bofill, R. Gonzalez-Duarte, P. Gonzalez-

Duarte, M. Capdevila, S. Atrian. J. Biol. Chem., 2001, 
276, 32835-32843. 
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16. M. Valls, R. Bofill, N. Romero-Isart, R. Gonzalez-
Duarte, J. Abian, M. Carrascal, P. Gonzalez-Duarte, M. 
Capdevila, S. Atrian. FEBS Letters, 2000, 467, 189-194. 
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Les funcions fisiològiques de les MT han 

d’estar estretament lligades a les 

característiques dels agregats metall-tiolat i a la 

seva reactivitat. Fins el moment, les MT s’han 

relacionat [2] amb: 

a) l’homeòstasi de Zn i Cu, 

b) el segrestament de metalls tòxics, 

c) un paper antioxidant i antiapoptòtic, 

d) el control metabòlic de producció 

d’energia, 

però la funció exacta de les MT és encara avui 

desconeguda. Tot i així, la gran diversitat 

d’organismes en què es troben i l’elevat grau 

de conservació de les seves seqüències 

aminoacídiques en organismes diferents, 

juntament amb el gran nombre d’agents 

inductors de la síntesi de MT, fan pensar que, 

si bé aquestes metal·loproteïnes probablement 

no tenen una única sinó varies funcions 

fisiològiques, el paper que desenvolupen en els 

organismes vius és de gran importància. 

 
1.1.5. Estructura tridimensional 

 La coordinació d’ions metàl·lics confereix a 

les MT una estructura pròpia que pot donar 

lloc ja sigui a estructures monodominials com 

les descrites per a les MT de Classe II o 

bidominials com les trobades per a les MT de 

Classe I. 

 Amb metalls divalents (Zn i/o Cd) 

únicament es coneix l’estructura d’algunes MT 

de mamífer, invertebrat i bacteri. 

Concretament, estudis de difracció de raigs-X i 

de RMN han permès determinar que les 

isoformes 1 i 2 de MT de mamífer inclouen 

Zn(II) o Cd(II) tetraèdricament coordinats a S 

terminals o pontals, són monomèriques, i estan 

constituïdes per un domini α (M4(SCys)11) i un 

domini β (M3(SCys)9) [2]. 

 Les MT que contenen Cu són força menys 

conegudes donada la dificultat en l’obtenció de 

mostres cristal·lines juntament amb la 

inexistència d’isòtops de Cu actius a l’RMN 

[10c], el que impedeix determinar l’estructura 

de Cu-MT mitjançant aquesta tècnica tan útil 

en altres circumstàncies. L’única estructura 

coneguda d’una Cu-MT correspon a la CUP 1 

de Saccharomyces cerevisiae, també estudiada 

com a Ag-MT, que conté 53 aminoàcids dels 

quals 12 són Cys i 1 His [17]. Mitjançant 

estudis de 1H i de 109Ag-RMN en el derivat de 

Ag de la metal·lotioneïna de S.cerevisiae s’ha 

determinant el plegament dels primers 40 

aminoàcids i les connectivitats Ag-Cys, les 

quals s’han suposat idèntiques a les de Cu-Cys. 

Aquests treballs, emprant els ions Ag(I) com a 

sonda per esbrinar la coordinació de Cu(I) en 

MT, han permès concloure que aquesta MT 

presenta una estructura monodominial amb un 

sol agregat on s’enllacen 7 Cu o 7 Ag i on 

només 10 de les 12 Cys disponibles participen 

en la coordinació metàl·lica. Un estudi recent 

de RMN amb Cu7-CUP 1 ha posat de manifest 

que hi ha diferents disposicions dels 7 Cu 

compatibles amb l’estructura de l’esquelet de 

la cadena proteica [18]. 

 Aquest fet, juntament amb les diferents 

preferències coordinatives de Ag(I) i Cu(I) 

envers els lligands tiolat [2], ha fet incrementar 

els dubtes ja existents sobre el possible 

reemplaçament isomorf del Cu per la Ag en 

MT i, en conseqüència, sobre la 

                                                 
17. J. Byrd, R. M. Berger, D. R. McMillin, C. F. Wright, D. 

Hammer, D. R. Winge. J. Biol. Chem., 1988, 263, 6688-
6694. 
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18. I. Bertini, H.J. Hartmann, T. Klein, G. Liu, C. Luchinat, 
U. Weser. Eur. J. Biochem., 2000, 267, 1008-1018. 
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isoestructuralitat de les formes Cu-CUP 1 i Ag- CUP 1. 

 

1.2. La Ag(I) com a model del Cu(I) en l’estudi de Cu-MT 

 C
 

ada cop és més freqüent trobar a la 

bibliografia indicacions sobre la 

qüestionabilitat d’emprar els ions Ag(I) com a 

sonda per a l’estudi de MT que contenen Cu. 

Resoldre aquesta qüestió requereix una 

comparació molt detallada dels 

comportaments d’aquests dos ions metàl·lics 

monovalents enfront de MT i per tant, un 

coneixement profund del mode en què 

cadascun d’aquests dos ions s’enllacen als 

lligands tiolat. 

 
1.2.1. Coneixement actual de les MT 

que contenen Cu 

 Donat que el Cu és un metall essencial, la 

seva capacitat per enllaçar-se a MT ha estat 

força estudiada, tan in vivo com in vitro . Si bé 

molts treballs s’han dedicat a MT d’organismes 

inferiors, ja que les seves MT són Cu-tioneïnes, 

cal destacar que el gruix d’informació 

disponible respecte a l’enllaç de Cu(I) a MT 

d’organismes més evolucionats també és 

considerable. [4, 10c, 19, 20, 21, 22, 23] 

 Contràriament al que podria semblar, el 

coneixement actual sobre l’estructura de les 

MT que contenen Cu(I) no és proporcional a 

l’elevat nombre de treballs publicats. D’una 

banda, la majoria d’aquests treballs s’ha dut a 

terme amb MT natives o sintetitzades 

químicament, cosa que fa difícil poder disposar 

de proteïnes d’elevada puresa. D’altra banda, 

la sistematització de les dades obtingudes 

esdevé complicada degut a la divergència de 

les estequiometries trobades per a les espècies 

Cu-MT. Ambdós factors fan que no sigui 

possible tenir un coneixement detallat del 

comportament de les MT enfront Cu(I) a partir 

de les dades bibliogràfiques. El nostre grup de 

recerca utilitza, des de fa una dècada, la 

metodologia de l’ADN recombinant per a 

l’obtenció de MT, i això ens ha permès estudiar 

el comportament de diverses MT envers Cu(I) 

[14, 15, 16]. Concretament, l’estudi de la 

coordinació de Cu(I) a la isoforma 1 de MT 

recombinant de ratolí ens ha permès obtenir un 

coneixement detallat del sistema Cu-MT en 

mamífer i precisar el paper del Zn(II) en 

l’estructuració i estabilitat de les espècies que 

contenen Cu(I). Així, el fet de conèixer el 

comportament dels ions Cu(I) en una MT 

determinada ens col·loca en una bona posició 

per abordar un estudi complert sobre el 

comportament de Ag(I) envers la mateixa 

metal·lotioneïna amb la finalitat de determinar 

la seva adequació com a substitut del Cu(I). 

                                                 
19. M. Vaher, N. Romero-Isart, M. Vasak, R. Palumaa. J. 

Inorg. Biochem., 2001, 83, 1-6 
20. K. B. Nielson, C. L. Atkin, D. R. Winge. J. Biol. Chem., 

1985, 260, 5342-5350. 
21. H. Li, J. D. Otvos. Biochemistry, 1996, 35, 13929-13936. 
22. H. Li, J. D. Otvos. Biochemistry, 1996, 35, 13937-13945. 
23. M. J. Stillman, A. Presta, Z. Gui, D. T. Jiang. Metal-

Based Drugs, 1994, 1, 375-393. 

 
1.2.2. Coneixement actual de les MT 

que contenen Ag 

 A diferència del cas del Cu(I), la 

coordinació dels ions Ag(I) a MT no ha estat 

molt extensament estudiada. Amb l’excepció 

dels treballs realitzats amb MT de llevat 

emprant Ag(I) com a sonda del Cu(I) per tal 

d’esbrinar l’estructura de les formes Cu-MT 
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[18, 24, 25, 26], i d’un treball amb fitoquelatines 

[27], la resta es restringeixen a MT de mamífers 

en els quals cal destacar les contribucions de: 

• Winge i col. amb MT nativa de rata [25, 28], 

• Wilcox i col. amb els fragments α i β de MT 

2 humana sintetitzats químicament [7], 

• Li i Otvos amb MT2 nativa de fetge de 

conill [21, 22, 29] emprant 113Cd-RMN i 

HPLC-UV, 

• Stillman i col. amb MT1 i MT2 nativa de 

fetge de conill [23, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 

emprant tècniques espectroscòpiques (CD, 

UV-Vis, emissió i EXAFS) i ocasionalment 

espectromètriques (ESI-MS). 

 D’aquest conjunt de publicacions de la 

bibliografia sobre la coordinació de Ag(I) a MT 

de mamífer, ja sigui emprant M7-MT, M= Zn, 

Cd, o apo-MT a pH neutre o àcid, se’n poden 

extreure uns trets comuns que es resumeixen a 

continuació: 

a) l’addició de Ag(I) a MT genera poques 

espècies metal·lades entre les quals mai es 

troben espècies heterometàl·liques en un 

mateix domini. 

b) L’ió Ag(I), al igual que el Cu(I), presenta 

una elevada afinitat pel domini β, saturant-

se primer aquest (p. ex. Ag6-βMT) abans no 

es comença a omplir el domini α, que també 

es satura per a 6 Ag(I) (p. ex. Ag6-αMT). 

                                                 
24. S. S. Narula, R. K. Mehra, D. R. Winge, I. M. Armitage. 

J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 9354-9358. 
25. S. S. Narula, D. R. Winge, I. M. Armitage. Biochemistry, 

1993, 32, 6773-6787. 
26. C. W. Peterson, S. S. Narula, I. M. Armitage. FEBS 

Letters, 1996, 379, 85-93. 
27. R. K. Mehra, K. T. Tran, G. W. Scott, P. Mulhandani, S. 

Saini. J. Inorg. Biochem., 1996, 61, 125-142. 
28. K. B. Nielson, D. R. Winge. J. Biol. Chem., 1985, 260, 

8698-8701. 
29. H. Li, J. D. Otvos. J. Inorg. Biochem., 1998, 70, 187-194. 
30. M. J. Stillman, A. J. Zelazowski, Z. Gasyna. FEBS 

Letters, 1988, 240, 159-162. 
31. A. J. Zelazowsky, Z. Gasyna, M. J. Stillman. J. Biol. 

Chem., 1989, 264, 17091-17099. 
32. M. J. Stillman, A. J. Zelazowski, J. Szymanska, Z. 

Gasyna. Inorg. Chim. Acta, 1989, 161, 275-279. 
33. A. Zelazowski, M. J. Stillman. Inorg. Chem., 1992, 31, 

3363-3370. 
34. Z. Gui, A. R. Green, M. Kasrai, G. M. Bancroft, M. J. 

Stillman. Inorg. Chem., 1996, 35, 6520-6529. 

c) L’espècie Ag12-MT és d’especial rellevància. 

d) La proteïna es satura per a 17-18 

equivalents de Ag(I). 

e) Tant en Ag12- com en Ag17-18-MT els ions 

Ag(I) presenten coordinació digonal. 

 Malauradament, les dades anteriors tenen 

importants limitacions atès que 

majoritàriament s’han obtingut amb proteïnes 

de puresa limitada, s’han emprat com agents 

valorants solucions de Ag(I) amb contraions 

que poden dificultar les mesures 

espectroscòpiques (nitrats, acetats,...) i que 

freqüentment no s’ha considerat la necessitat 

de controlar variables com el pH o el temps 

d’estabilització necessari per a la formació dels 

agregats Ag-MT (vegi’s apartat següent). En 

base a aquestes limitacions sembla convenient 

analitzar detalladament el sistema Ag-MT en el 

cas de la isoforma 1 de MT recombinant de 

ratolí, atès que d’una banda, el seu 

comportament respecte el Cu(I) és ben conegut 

[14], i d’altra, que es consideraran totes les 

variables que afecten la formació de les 

espècies Ag-MT. 

 
1.2.3. Problemes en l’estudi de Ag-MT 

in vitro 

 L’anàlisi dels resultats dels treballs de la 

bibliografia i dels nostres primers estudis [36] 

indiquen que el sistema Ag-MT no és senzill.  

                                                                       
35. M. J. Stillman. Metal-Based Drugs, 1999, 6, 277-290. 
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Per una part, l’acidesa de les solucions de Ag(I) 

que s’utilitzen com a agents valorants, 

necessària per evitar l’hidròlisi del catió, 

requereix emprar solucions amortidores 

d’elevada concentració a fi de mantenir 

constant el pH de les solucions de MT. Alhora, 

la presència de quantitats considerables de 

tampó dificulta les mesures espectroscòpiques 

i espectromètriques. Per altra part, la coneguda 

complexitat dels tiolats de Ag(I), en quant a la 

seva caracterització estructural i 

sistematització, es veu incrementada en el cas 

d’un lligand tiolat multidentat com és la MT. Si 

a aquest darrer fet s’hi afegeix la manca 

bibliogràfica de dades espectroscòpiques que 

correlacionin les longituds d’ona d’absorció 

amb la geometria de coordinació de la Ag(I) en 

els sistemes Ag-tiolat, i per tant en Ag-MT, és 

comprèn fàcilment perquè el comportament de 

les MT enfront de Ag(I) encara no és ben 

conegut. 

 

1.3. L’acoblament CZE-ESI-MS com a nova tècnica de caracterització 
 
1.3.1. Tècniques habituals en l'estudi 

de les MT 

 T radicionalment, en la determinació de la 

naturalesa dels agregats metall-MT 

(contingut metàl·lic, estructura, ...) s’han 

utilitzat diferents tipus de tècniques entre les 

que destaquen les espectroscòpies d’absorció 

UV-visible, de dicroisme circular (DC) i 

dicroisme circular magnètic (DCM), d’emissió, 

la ressonància magnètica nuclear (RMN) així 

com l’EXAFS i les mesures de difracció de 

raigs-X. Entre aquestes, l’espectroscòpia 

d’absorció UV-visible i el DC són les que 

presenten menys dificultats tècniques i menors 

requisits experimentals (no són necessàries 

mostres d’elevada concentració ni cristal·lines), 

i per tant també són les que han estat 

utilitzades amb major freqüència. Cal recordar 

que una característica general de les MT és que 

la coordinació dels centres metàl·lics a la 

cadena peptídica procedeix gairebé 

exclusivament mitjançant els residus de 

cisteïna i que l’estructura 3D de les MT es deu 

a aquesta interacció, en absència de la qual 

l’estructura de la MT és desordenada. Així, 

l’origen de les bandes d’absorció en els 

espectres UV-Vis correspon en la major part 

del casos a les transicions electròniques de 

transferència de càrrega lligand (tiolat)-centres 

metàl·lics, les quals reben la quiralitat dels 

enllaços peptídics i per tant també poden 

observar-se en els espectres de DC. Aquestes 

dues espectroscòpies donen informació sobre 

l’estequiometria i grau de plegament, o 

d’estructuració, de l’espècie metall-MT que 

predomina en solució, però no permeten 

elucidar si en solució hi ha coexistència de 

diverses espècies metall-MT. És per aquest 

motiu que en els darrers anys les tècniques 

espectromètriques (ESI-MS, MALDI-TOF) han 

esdevingut cada cop més habituals. 

 
1.3.2. L’espectrometria de masses 

 L’aplicació de l’espectrometria de masses, 

concretament de l’ESI-MS, a l’estudi de MT és 

avui un objectiu prioritari en els grups 

d’investigació dedicats a l’estudi d’aquestes 

metal·loproteïnes. Actualment, aquesta és una 
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de les tècniques analítiques més complerta 

donada la rapidesa de la mesura i la seva 

elevada sensibilitat i capacitat d’identificació, 

en base a una petita quantitat de mostra. La 

gran potencialitat de l’ESI-MS en el món 

biològic es deu al mètode de ionització suau, el 

qual, en el cas de les MT, permet obtenir 

informació del nombre i estequiometria de les 

espècies metall-MT que coexisteixen en 

solució. 

Bàsicament existeixen dues possibilitats 

d’introducció de la mostra en un aparell d’ESI-

MS. La primera consisteix en la injecció directa 

de la mostra (direct infusion, nanoelectrosprai) 

però en determinades ocasions i en funció de 

l’absència o presència en el medi d’altres 

espècies diferents de l’analit que emmascaren 

la seva determinació, es fa necessària la 

utilització de sistemes de separació previs a 

l’ESI-MS. Per aquest motiu l’altra metodologia 

d’introducció de la mostra contempla 

l’acoblament de l’ESI-MS amb algunes 

tècniques separatives com són l’HPLC o la 

CZE. 

 Generalment s’utilitza l’ESI-MS acoblat a 

columnes d’HPLC [37, 38, 39, 40, 41] degut a 

que l’acoblament és molt senzill i econòmic, i a 

que es disposa d’una àmplia oferta de 

columnes d’HPLC. Però amb mostres que 

contenen metalls làbils (Ag, Cu, Hg, Pb,...) 

aquest sistema presenta problemes degut a les 

interaccions que apareixen entre el sistema de 

separació i la mostra. 

                                                 
37. K. Polec, M. Perez-Calvo, O. Garcia-Arribas, J. 

Szpunar, B. Ribas-Ozonas, R. Lobinski. J. Inorg. 
Biochem., 2002, 88, 197-206. 

38. G. Van Vyncht, G. Bordin, A. R. Rodriguez. 
Chromatographia 2000, 52, 745-752. 

39. K. Polec, O. Garcia-Arribas, M. Perez-Calvo, J. 
Szpunar, B. Ribas-Ozonas, R. Lobinski. J. Anal. At. 
Spectrom., 2000, 15, 1363-1368. 

40. H. Chassaigne, R. Lobinski. Fresenius' J. Anal. Chem., 
1998, 361, 267-273. 

41. H. Chassaigne, R. Lobinski. Anal. Chem., 1998, 70, 2536-
2543. 

 
1.3.3. Acoblament CZE-ESI-MS 

 Si bé l’acoblament de l’electroforesi capil·lar 

de zona (CZE) amb els sistemes de detecció de 

masses és encara molt recent, la CZE és una 

bona alternativa a l’HPLC. Bàsicament, aquesta 

tècnica d’electromigració es caracteritza pels 

reduïts volums de mostra que requereix, la 

eficiència de separació que ofereix, uns temps 

d’anàlisi curts, una elevada resolució, i una 

interacció de la mostra amb el sistema de 

separació únicament electrostàtica [42]. 

 Per la seva banda, el sistema acoblat CZE-

ESI-MS es caracteritza per combinar els 

avantatges de la CZE com a bon sistema de 

separació amb les de l’ESI-MS com a tècnica de 

ionització suau, particularment adequada per a 

les metal·loproteïnes. D’aquesta forma 

l’acoblament CZE-ESI-MS hauria de permetre 

superar les limitacions presents en la 

determinació de la massa d’aquelles espècies 

que queden afectades al passar per les 

columnes de separació i que per tant no es 

poden resoldre mitjançant mètodes 

cromatogràfics. 

 Degut principalment a les dificultats 

tècniques que presenta l’acoblament CZE-ESI-

MS, la seva aplicació a l’estudi de MT ha estat, 

fins el moment, molt discreta. Únicament 

alguns grups, on cal destacar l’equip del Dr. 

Lobinski (Universitat de Pau, França), han 

posat a punt aquest acoblament amb la finalitat 

de detectar isoformes i subisoformes en 
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algunes apo-MT o formes de MT saturades 

amb Cd [43, 44, 45]. 

 El constant desenvolupament de noves 

interfases per a l’acoblament CZE-ESI-MS 

porta associat un augment de la seva 

potencialitat com a tècnica analítica que fa que 

aquesta esdevingui, cada cop més, 

especialment indicada per a l’estudi de mostres 

de MT en medis de força iònica elevada. 

 Així, davant d’un sistema que podria 

resoldre tant els problemes de presència de  

metalls làbils com de forces iòniques elevades 

en sistemes metall-MT, cal validar prèviament 

l’esmentat acoblament en sistemes metall-MT 

prou ben coneguts, com és el cas de Cd-MT 

[11, 46, 47]. Els resultats obtinguts seran 

determinants per tal de poder emprar aquest 

acoblament en sistemes més complexos, que no 

poden ser estudiats mitjançant tècniques de 

separació més convencionals. 

                                                                       

                                                
42. J. Churacek. Advanced Instrumental Methods of Chemical 

Analysis, Ed. Ellis Hordwood, New York, 1993.  
43. K. Polec, S. Mounicou, H. Chassaigne, R. Lobinski. Cel. 

Molec. Biol., 2000, 46, 221-235. 
44. K. Polec, S. Mounicou, H. Chassaigne, R. Lobinski. Cel. 

Molec. Biol., 2000, 46, 221-35. 
45. R. Lobinski, H. Chassaigne, J. Szpunar. Talanta, 1998, 

46, 271-289. 

46. P. M. Gehrig, C. You, R. Dallinger, C. Gruber, M. 
Browner, J. H. R. Kagi, P. E. Hunziker. Protein Sci., 
2000, 9, 395-402. 
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1.4. Objectius 
 

 A questa Tesi Doctoral té dos objectius 

principals: d’una banda, determinar si 

els ions Ag(I) poden ser considerats un bon 

model dels ions Cu(I) en l’estudi de les MT que 

contenen Cu; i d’altra contribuir a la nova 

proposta de classificació de les MT, en Zn- o 

Cu-tioneïnes, mitjançant l’estudi d’una nova 

MT, la MTO de Drosophila melanogaster. 

Com a conseqüència del primer objectiu ha 

estat necessari ampliar les tècniques 

espectroscòpiques habituals (UV-Vis, DC) amb 

les d’espectrometria de masses, les quals són 

de difícil aplicació en solucions amb elevat 

contingut de tampó. Així doncs, un tercer 

objectiu ha estat l’establiment d’un procés de 

separació dels diferents components de les 

solucions de MT (tampó i espècies proteiques)  

previ al seu anàlisi per espectrometria de 

masses. 

Així, les fites específiques d’aquest treball 

es concreten en els objectius que es donen a 

continuació: 

 
1.4.1. Aplicació dels acoblaments CZE-

ESI-MS i CZE-ICP-MS a l’estudi 
de MT amb Cd 

L’aplicació de l’acoblament CZE-ESI-MS a 

l’estudi de sistemes com el Ag-MT, que 

presenta un grau de complexitat superior al 

d’altres, com el cas de Zn-, Cd- o Cu-MT, i del 

qual no es disposa de dades espectromètriques, 

requereix un estudi previ amb d’altres sistemes 

ben coneguts com ho és el Cd-MT, per tal de 

comprovar la bondat del mètode. 

El fet de col·laborar amb el grup del Dr. 

Lobinski, el qual ha realitzat l’optimització dels 

diferents paràmetres dels acoblaments CZE-

ICP-MS i CZE-ESI-MS, utilitzant unes 

interfases que permeten una bona eficiència 

separativa i uns temps de migració 

reproduïbles, ens ha permès plantejar-nos els 

següents objectius: 

• Avaluació de la CZE com a tècnica de 

separació prèvia a l’ESI-MS, per tal de 

comprovar si l’eficiència separativa de la 

CZE es manté en l’acoblament. 

• Estudi del bescanvi de Zn per Cd en Zn7-

MT mitjançant CZE-ICP-MS i CZE-ESI-MS, 

i comprovació de la concordança dels 

resultats amb els obtinguts per altres 

tècniques. 

• Investigació dels efectes que provoca la 

presència de Cu, contaminant indesitjat 

però freqüent, en l’estudi de MT mitjançant 

CZE. 

 
1.4.2. Comparació del comportament 

de Ag i Cu vs. MT 

Prenent com a punt de partida la 

informació de què ja es disposa sobre el 

sistema Cu-MT amb MT 1 recombinant de 

ratolí, els objectius a assolir són: 

• Estudi de les propietats coordinants de Zn7-

MT, Zn4-αMT i Zn3-βMT recombinant de 

ratolí i de les corresponents formes apo 

enfront de Ag(I), mitjançant DC, absorció 

UV-Vis i CZE-ESI-MS. 

• Comparació dels comportaments de Ag i 

Cu vs. MT i els seus fragments constitutius 

per tal d’esbrinar el grau d’analogia entre 

ambdós metalls en MT. 
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1.4.3. Estudi de la capacitat coordinat 

de MTO envers Zn, Cd i Cu. 
Proposta de classificació de 
MTO i comparació amb MTN 

Continuant amb el treball iniciat en el grup 

amb l’estudi de MT de diferents organismes, 

que ha permès proposar una nova classificació 

de les MT, i coneixent el comportament de la 

MTN, la primera MT estudiada de 

D.melanogaster, els objectius específics són: 

• Estudi de les propietats coordinants de 

MTO de D.melanogaster, tan in vivo com in 

vitro envers Zn, Cd i Cu. 

• Classificació de la MTO com a Zn-tioneïna o 

com a Cu-tioneïna. 

• Comparació del comportament coordinatiu 

de les dues MT de D.melanogaster: MTO i 

MTN. 

 

1.5. Equips d’investigació amb els que s’ha col·laborat 
 

 L a diversitat d'aquest treball ha requerit 

la col·laboració de diversos especialistes, 

els quals han aportat els seus coneixements als 

temes aquí tractats augmentant la validesa dels 

resultats obtinguts i permetent aprofundir en 

les possibles conclusions. 

Així, des del primer moment ha calgut una 

estreta col·laboració amb el grup de Genètica 

de la UB, dirigit inicialment per la Dra. Roser 

González i actualment per la Dra. Sílvia Atrian, 

el qual ha estat responsable de la síntesi de 

totes les proteïnes estudiades al llarg d'aquest 

treball. Aquestes síntesis han estat realitzades 

mitjançant la tècnica de l'ADN recombinant, la 

qual ha permès obtenir quantitats elevades de 

totes les MT estudiades amb un elevat grau de 

puresa. També, l'esmentat grup ha estat el 

responsable de la comparació in silico de les 

seqüències de diverses MT, la qual cosa ens ha 

permès establir una relació entre l'estructura 

primària de les MT i la seva preferència 

coordinativa in vivo envers Zn i Cu. 

Cal destacar també la col·laboració amb el 

grup del Dr. Ryszard Lobinski, del 

"Laboratoire de Chimie Bio-inorganique et 

Environment", CNRS, Universitat de Pau 

(França), el qual ha realitzat l'optimització dels 

diferents paràmetres de separació i de detecció 

dels acoblaments CZE-ESI-MS i CZE-ICP-MS, i 

que també ha participat activament en les 

mesures realitzades mitjançant els citats 

acoblaments en els estudis amb Cd(II), Cu(I) i 

Ag(I) i en la interpretació dels resultats així 

obtinguts. 

Els experiments d'ESI-MS realitzats als 

Serveis Cientifico-tècnics de la Universitat de 

Barcelona han requerit la col·laboració de la 

Dra. Olga Jàuregui, tècnica del mateix servei i 

especialista en espectrometria de masses i 

cromatografia, i del grup de la Dra. M. Teresa 

Galceran, on cal destacar la Dra. Encarnación 

Moyano, experts també en espectrometria de 

masses i tècniques de separació, per les 

fructíferes discussions i l'aportació a la 

interpretació dels resultats de masses, així com 

l'assessorament en les mesures d'ESI-MS i en la 

utilització i manteniment de la columna 

d'HPLC utilitzada en la determinació de les 

diferents espècies que contenien Cd(II) i/o 

Zn(II) en els estudis de MTO de Drosophila. 

Al Dr. Romà Tauler per la seva disposició 

en l'intent de determinar la distribució 
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d'espècies formades en les valoracions de la 

MTO mitjançant tècniques de quimiometria a 

partir dels espectres de DC. 

Tots ells són mereixedors d'un important 

reconeixement. 
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2.1. Introducció 
 

 L’ estudi de les propietats coordinatives 

de les MT exigeix utilitzar solucions 

amortidores, a fi de mantenir constant el pH de 

les solucions proteiques al llarg de la seva 

valoració amb sals d’ions metàl·lics. Això 

esdevé particularment necessari quan, per 

evitar la hidròlisi de l’ió metàl·lic i per tant la 

formació d’hidroxo complexes, la solució que 

conté l’ió metàl·lic té un pH fortament àcid. A 

l’hora de realitzar la determinació de les 

masses de les espècies existents en la solució 

valorada, mitjançant ESI-MS, la presència de 

tampó impossibilita introduir la mostra de 

manera directa, ja que els senyals del mateix 

dificulten la detecció dels deguts a la proteïna. 

És per aquest motiu que sovint s’utilitza un 

sistema de separació previ a l’ESI-MS que 

permeti la separació del tampó de la solució 

proteica. Amb aquesta finalitat s’ha utilitzat 

l’acoblament CZE-ESI-MS. 

Però la utilització d’aquest acoblament per 

l’estudi de les MT és encara molt restringida i 

només s’ha emprat per estudiar apo-MT o 

isoformes de MT saturades amb Cd. Per aquest 

motiu, per poder estudiar el bescanvi metàl·lic 

en MT mitjançant aquest sistema cal una 

validació prèvia del mateix que es pot fer 

estudiant un sistema ben conegut com és el de 

la valoració de Zn7-MT amb Cd(II). 

Tanmateix, a fi de poder comprovar que la 

interfase utilitzada en l’acoblament CZE-ESI-

MS no altera la separació realitzada per la CZE, 

i que per tant, els electroferogrames obtinguts 

són independents del sistema de detecció 

utilitzat (UV, ESI-MS, ICP-MS), també s’ha 

seguit l’addició de Cd(II) a Zn7-MT mitjançant 

l’acoblament CZE-ICP-MS. Per aquest 

acoblament s’ha utilitzat un nou disseny de 

interfase, self aspiration method, que intenta 

superar els problemes trobats amb els dissenys 

utilitzats fins el moment (pèrdua de resolució 

separativa i temps de retenció poc 

reproduïbles). 

Així, en aquest capítol s’inclouen dos 

articles, seguint l'ordre cronològic de 

publicació. El primer tracta bàsicament de 

l'optimització dels paràmetres pels 

acoblaments CZE-ICP-MS i CZE-ESI-MS, de 

l’estudi de la coordinació del Cd a l’espècie 

Zn7-MT mitjançant l’acoblament CZE-ICP-MS, 

i l’extensió d’aquest darrer a l’estudi de la 

coordinació de Cu(I) a diverses Cd-MT a fi de 

conèixer les conseqüències de la presència de 

Cu en el medi. 

En el segon article s'estudia la coordinació 

del Cd a l'espècie Zn7-MT mitjançant 

l'acoblament CZE-ESI-MS. 
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Investigation of metal binding by recombinant and native metallothioneins by 
capillary zone electrophoresis (CZE) coupled with inductively coupled plasma mass 

spectrometry (ICP-MS) via a self-aspirating total consumption micronebulizer 
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Abstract

A solution of a Zn-complex of recombinant mouse MT-1 isoform (Zn7–MT-1) was prepared and titrated with
Cd2+ ions. A method based on the coupling of capillary zone electrophoresis (CZE) with electrospray MS detection
was developed for the analysis of the stoichiometry of the species formed during the titration. The method offered the
possibility of the on-line removal of up to 100 mM Tris or phosphate buffer solutions that would otherwise suppress
the electrospray signal. By allowing the determination of the metal stoichiometry of the complex species present in
solution the method was shown to be complementary to circular dichroism and UV–VIS spectrophotometry
conventionally used for similar studies. The titration of the Zn7–MT complex with Cd(II) showed the sequential
displacement of the Zn by Cd. The unusually high stability of the Cd6Zn1–MT species was observed which suggests
a structural role of the remaining Zn(II) ion. © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Capillary electrophoresis; Electrospray mass spectrometry; Metallothioneins

www.elsevier.com/locate/talanta

1. Introduction

Mammalian metallothioneins (MT) are low-
molecular-weight proteins (6000–7000 Da) in
which cystein residues constitute one-third of the
peptide chain. The high content of thiol groups
makes MT an important ligand for heavy metal

ions (Cd, Cu, Zn, Ag) in biological systems [1,2].
The chemistry involved in the zinc transfer from
MT to Zn enzymes, and vice versa, has been
recently studied with the aim of unraveling the
biological essentiality of MT [3–5]. However, lit-
tle is still known about how Zn is removed or
added to MT to which it is bound extremely
tightly (Kd=1.4×10−3 for human MT) [6].

To date most spectroscopic and chemical stud-
ies on the metal-binding properties of MT have
been carried out with proteins isolated from mam-

* Corresponding author. Tel.: +33-559-80-6884; fax: +33-
559-80-6885.

E-mail address: ryszard.lobinski@univ-pau.fr (R. Łobiński).

0039-9140/02/$ - see front matter © 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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malian organs [2,7]. These investigations suffered
from the difficulty of obtaining a homogeneous
MT preparation since several MT isoforms of
similar size may be present and proteolytical frag-
ments may be generated during purification.
Hence the interest in the use of recombinant-
DNA techniques for obtaining significant
amounts of high purity MT and its fragments (�
and � domains) [8–10].

Electronic absorption and circular dichroism
(CD) spectroscopies have been primarily used to
monitor the metal displacement during titration
studies. They allowed the study of Zn-Cd replace-
ment in Zn3-�MT, Zn4-�MT and Zn7MT as well
as of the effect of excess Cd(II) in Cd7–MT [8,9].
Other methods included differential pulse polar-
ography to study the complexing properties of the
�-MT domain with Cd and/or Zn [11]. Despite a
number of advantages these techniques do not
allow the precise determination of the stoichiome-
try of the complexes involved, especially if the
latter are present as a mixture.

Electrospray mass spectrometry offers the pos-
sibility of the determination of the molecular dis-
tribution of various metal-MT complexes in the
same sample. The technique was first used for
rabbit liver MT by Yu et al. [12], and since then
has been applied to the analysis of the metal
binding properties of mammalian MT [13–15].
Very recently the complexing properties of � and
� human MT domains obtained by peptide syn-
thesis were investigated by ES MS [16]. All these
studies were performed by direct infusion ES MS
in the absence of the buffer salt which would
otherwise suppress the electrospray ionization. In
many experiments a significant amount of buffer
is, however, required. This concerns in particular
titrations at physiological pH with solutions of
transition metal ions that hydrolyze readily [e.g.
Ag(I), Hg(II)]. Therefore, there is a need for a
separation technique prior to ES that would allow
the removal of the buffer prior to electrospray MS
of the metal-MT containing solution.

Reversed-phase HPLC was proposed for this
purpose by Takatera et al. [17], who investigated
the equilibrium of Cd and Zn binding to MT-1
and MT-2 isoforms. The method allowed the
observation of free cadmium at the equimolar

Cd:Zn ratio, and provided evidence for the oxida-
tion of MT during removal of Zn from the com-
plex. Reversed-phase HPLC at low-concentration
(5 mM) of volatile buffers allowed the separation
of (Cd,Zn)7–MT complexes with rabbit liver iso-
forms [18]. However, our preliminary experiments
showed that because of the interactions of the
stationary phase losses of species were unavoid-
able, especially for complexes with partly unfilled
coordination sphere, containing Cu or Ag atoms,
or complexes with Zn, the latter because of the
metal exchange with other metals (Cd, Cu) sorbed
on the column.

Due to the absence of the stationary phase,
capillary zone electrophoresis (CZE) should offer
a convenient method for the separation of even
labile complexes prior to ES MS [19]. CZE with
ICP MS detection has been recently increasingly
used for the separation of MT-complexes in bio-
logical samples [20–22] and for studying metal-
MT equilibria using recombinant MTs [23]. The
coupling of CZE with ES MS was successfully
used for the analysis of apo-MTs [24,25]. The
recovery of MT from an electrophoretic capillary
was higher than from an HPLC column, but
CZE–ES MS studies for the identification of
metal–MT complexes have been scarce [20].

The purpose of this work was the evaluation of
CZE as a sample introduction technique into ES
MS to monitor the exchange of metals within MT
complexes during titration experiments. A Zn7-
MT complex with the recombinant mouse MT-1
was used for this study.

2. Experimental

2.1. Instrumentation

CZE separations were carried out in uncoated
fused silica capillary (Beckmann) of 100 cm
length, 75 �m i.d. and 150 �m o.d using a Beck-
mann Model P/ACE 2200 (Beckmann, Fullerton,
CA, USA) instrument. The ES MS instrument
used was PE-SCIEX API 300 Ion spray triple
quadrupole mass spectrometer (Thornhill, ON,
Canada). The Biotool box software was used for
the calculation of molecular masses and deconvo-
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lution of protein mass spectra. To connect CZE
to ES MS the design described by Corr and
Anacleto was used [26]. The capillary was
threaded through the ion-spray needle to end
1 mm back its orifice. A sheathflow was supplied
coaxially to merge with the electrophoretic capil-
lary flow just before the orifice. The makeup flow
was supplied by means of a Harvard Apparatus
Model 22 syringe pump.

2.2. Chemicals

Water purified to 18.2 M� cm resistivity using
a Milli-Q water purification system (Milipore,
Bedford, MA) was used. The buffer solutions
were prepared by dissolving 30 mmol l−1 of am-
monium acetate in water (pH 6.8) and adjusting
the pH to 7.2 by additions of ammonia. Titrations
with Cd(II) were carried out using an aliquot of
an appropriately diluted Cd(II) stock solution (1
mg ml−1) (Merck).

2.3. Protein preparation

Expression assays, fermentator-scale cultures,
purification of the fusion protein and recovery
and analysis of the recombinant Zn7–MT-1
protein were performed as described elsewhere [8].
It was obtained by genetic engineering techniques
yielding a unique Zn7–MT isoform of very high
purity. The purity of the species was checked by
several biochemical and analytical techniques [8].
Specifically, the purification process by FPLC in-
dicates that only one MT species has been
formed. The molecular mass determination of the
apo and holo forms confirms that it corresponds
to Zn7–MT. All these data confirmed that the
only MT species obtained was Zn7–MT [8]. The
Zn7–MT species obtained had a concentration of
37.0 and 24.2 �M, depending on the batch.

2.4. Procedures

Metal-binding experiments were carried out by
sequentially adding aliquots of Cd2+ to a 10 �M
Zn7–MT solution in order to achieve the desired
Cd/Zn molar ratio. The final pH was set to 7.5.
For each addition, the protein was allowed to

react with the metal ion for 30 min at room
temperature.

For CZE–ES MS analysis the running buffer
were 30 mM acetate buffer (pH 7.2) The samples
were injected hydrodynamically at 5 psi for 4 s.
The separations were carried out at 25 °C. The
makeup flow (10 mM ammonium acetate buffer
in 50% methanol, pH 7.2) was 2 �l min−1. The
potential applied to the ionspray needle was
4.2 kV. The resulting potential difference across
the separation capillary was 20 kV that generated
a current of ca. 30 �A. The ionspray nebulizer gas
flow was 1.00 l min−1. The mass range scanned
was between 1000 and 2000 at a step size of 0.5 u
and a dwell time of 1 ms.

3. Results and discussion

3.1. Optimization of CZE-ES separation
conditions

In our previous work concerning CZE-ICP MS
of metal complexes with the mammalian recombi-
nant MT-1 metallothionein, 12 mM Tris buffer
was found to allow the highest separation effi-
ciency (the number of theoretical plates) [23].
However, such a buffer results in signal suppres-
sion and considerable background in electrospray
MS. Therefore, an alternative buffer, ammonium
acetate buffer was chosen. The setting of the
buffer concentration at 30 mM, which was higher
than in a former study [20], resulted in a negligible
loss of sensitivity. However, the stability of the
electrical current during injection of relatively
salt-rich solutions was considerably improved. A
minimum pH of 7.0 was necessary to guarantee
the stability of the Zn7–MT complex.

The CZE–ES MS electropherograms (total ion
current) are similar regardless of the quantity of
Cd2+ added and consist of a major peak preceded
by a front shoulder (not shown). This confirms
the observation from an earlier CZE–ICP MS
[23] that the difference in migration of different
mixed Cd,Zn–MT complexes is too small to al-
low their separation by CZE. The front shoulder
was shown elsewhere to be due to the presence of
a small amount of Cu-Zn complex that migrates
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faster than its Cd–Zn analogues [23]. CZE allows
the separation of the Cd,Zn–MT complexes from
the Tris buffer present in the initial solution.
Hence, it is now possible to obtain at the peak
apex high quality mass spectra free of signal
suppression and of background interference by
the Tris buffer.

3.2. In�estigation of metal binding by recombinant
metallothionein

Fig. 1 shows mass spectra (deconvoluted) taken
at the apex of the electrophoretic peak observed
in CZE-ES MS of a recombinant Zn7–MT solu-
tion titrated with appropriate molar aliquots of
Cd(II). The spectra allow the determination of the
molecular mass of the complexes present and give
an indication of the relative abundance of the
individual species. The molecular mass can be
considered as a measure of the stoichiometry of
the complex because, in contrast to studies using
the native MTs purified from mammalian tissues,
the ligand present is unambiguously defined as to
its sequence. The advantage of CZE–ES MS over
CZE–ICP MS is obvious, the latter allowing the
determination of the average metal ratio in the
mixture of complexes eluted but loosing informa-
tion on the stoichiometry of the individual species
present.

Table 1 summarizes mass spectrometric data on
the different complexes found at the different
levels of the Cd(II) concentrations. The data show
the co-existence of species with the different stoi-
chiometry for each Cd2+ addition (Fig. 1). They
suggest that the reaction of Zn7–MT with Cd2+

implies a sequential and not cooperative displace-
ment of Zn2+ by Cd2+ leading to a final Cd7–
MT species. The displacement occurs in
agreement with the known higher binding affinity
of Cd than Zn for MT.

Interestingly, for x Cd(II) molar equivalents ad-
ded, the predominant species are CdxZn7−x–MT
and Cdx+1Zn6−x–MT. Obviously the form-
ation of Cd overmetallated species implies the

Fig. 1.

Fig. 1. Mass spectra taken the apex of the major CZE-ES MS

peak during titration of the Zn7–MT complex (24.2 �M) with

Cd(II). (a) no Cd(II) added; (b) molar ratio Cd/Zn 2:7; (c)

molar ratio 4:7; (d) molar ratio 1:1; (e) molar ratio Cd/Zn 9:7.
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coexistence of MT species in which the Cd molar
content is smaller than x. This contrasts with the
observation that the addition of 7 Cd(II) equiva-
lents gives rise to a mixture of mainly Cd7–MT
and some Cd6Zn1–MT as well as of traces of
other overmetallated species, such as Cd6Zn2–MT,
Cd7Zn1–MT and Cd8–MT (Fig. 1e). The mass
spectrum remains virtually unchanged for higher
than 7 molar equivalents addition of Cd(II). The
acquired data show the stability of the Cd6Zn1–
MT species in the presence of excess of Cd(II) and
indicate the possibility of the formation of species
CdxZny–MT species where x+y�7.

The data obtained by CZE–ES MS confirm the
non-cooperative but isomorphous mechanism of
displacement of Zn by Cd to yield Cd7–MT
obtained by UV–VIS and CD spectroscopies [8].
Moreover, the CZE-ES MS extends the informa-
tion afforded by the optical spectroscopies as it
provides the complex stoichiometry data, which
are impossible to obtain by the other techniques.
However, whereas UV–VIS and CD show the
isodichroic formation of Cd11–MT from Cd7–MT,
no evidence for the existence of Cdx–MT species
where x�8 could be obtained by ES MS.

Two main features of the results obtained by
CZE–ES MS deserve a closer attention. On the
one hand the formation of the CdxZn7−x–MT
and Cdx+1Zn6−x–MT species for the addition of
x Cd(II) equivalents points out to a tendency to
reach a complete displacement of Zn by Cd. On
the other hand, the persistence of a Cd6Zn1–MT
species in the later titration stages (after the addi-
tion of 7, 9 and 11 Cd equivalents) indicates the
reluctance of the last Zn(II) to be displaced by
Cd(II) in MT. This agrees with the semiempirical
simulations of Zn/Cd binding site preference in
mammalian MT [27] that revealed that the affinity
of Zn7–MT for Cd is site-specific, and suggests a
structural role for the remaining zinc in
Cd6Zn1–MT [28]. It should be also pointed out
that the ES MS results are complementary to
those obtained by NMR [29]. Indeed, the investi-
gation of the titration of the native Zn7–MT with
Cd(II) by Cd-NMR gave significant information
on the different metal distributions in the two MT
domains but knowledge of the number and stoi-

chiometry of the species present was hindered by
the complexity of the spectra [29].

4. Conclusions

Electrospray MS is an attractive technique to
determine the stoichiometry of the metal displace-
ment during titration studies as it offers comple-
mentary information to that obtained from
circular dichroism, UV–VIS or NMR. The inter-
ferences from the buffer salts hampering direct
infusion experiments are conveniently removed
owing to the on-line CZE. In comparison with
HPLC, less stable complexes can be analyzed
because the interaction of the analyte with the
capillary wall are weaker than with the chromato-
graphic stationary phase. The titration of the
Zn7–MT complex with Cd(II) showed the sequen-
tial displacement of the zinc by Cd(II), and an
unusually high stability of the Cd6Zn1–MT sug-
gesting a structural role for the remaining Zn(II)
ion.
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