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Wstęp
Drodzy Uczestnicy,
z ogromną przyjemnością witamy Was na II Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej, której
idea po raz kolejny doszła do skutku dzięki współpracy Studenckiego Koła Naukowego Młodych
Biofizyków, Sekcji Genetycznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów oraz dzięki opiekunom
naukowym w/w kół . Ogromnie pomocne było również wsparcie ze strony Władz Uniwersytetu
Łódzkiego i samego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, za co pragniemy serdecznie
podziękować.
Jako studenci, przyszli naukowcy oraz uczestnicy konferencji naukowych, pragnęliśmy
stworzyć własną konferencję, której tematyka dotyczyłaby szeroko pojętego zagadnienia, jakim
jest biologia molekularna. Zeszłoroczne efekty pokazały nam, iż jesteśmy w stanie zrealizować
nasze zamierzenia. Dlatego też w obecnym roku akademickim, chcemy powtórzyć ubiegłoroczne
osiągnięcia. Co więcej, naszym zamysłem jest udoskonalenie przebiegu tego wydarzenia, aby
stworzyć jeszcze lepsze warunki, możliwości interdyscyplinarnego porozumienia, wymiany
doświadczeń, spostrzeżeń, analizy wyników badań, wzajemnej inspiracji do stawiania pytań
i szukania odpowiedzi.
Zachęcamy nowych Uczestników do skorzystania z czasu konferencji w pełnym jego
wymiarze, a więc nawiązania kontaktów nie tylko na stopie zawodowej, ale także towarzyskiej oraz
zapoznania się pokrótce z Łodzią, jej historią i architekturą. Dla osób, które po raz drugi zaszczycą
nas swoją obecnością, namawiamy do odświeżenia kontaktów i wymiany doświadczeń minionego
roku.
Naszym celem jest to, aby III SKBM sprostała stawianym wobec niej oczekiwaniom i okazała
się jeszcze lepsza od poprzedniej, co spowoduje, że będziemy mogli Was ponownie powitać za
rok.

Organizatorzy III Studenckiej
Konferencji Biologii Molekularnej
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Genotoksyczne działanie WP 631 oraz epotilonu B, podanych łącznie, w komórkach raka
jajnika SKOV-3
Barbara Bukowska, Aneta Rogalska, Agnieszka Marczak
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Termobiologii
Nowotwory jajnika stanowią jedną z głównych przyczyn śmierci wśród kobiet. Zdecydowana większość
przypadków diagnozowana jest w III i IV stadium zaawansowania klinicznego, kiedy dostępne metody leczenia są
nieskuteczne. Podstawową metodą walki z tym rodzajem nowotworu jest chemioterapia skojarzona. Zastosowanie
więcej niż jednego leku umożliwia zmniejszenie dawek każdego z komponentów kombinacji. Jednym z głównych
ograniczeń chemioterapii jest rozwój oporności wielolekowej, w tym także na obecnie stosowane leki – doksorubicynę
i paklitaksel. Dlatego zasadne jest poszukiwanie nowych substancji, które mogą przełamywać te ograniczenia.
WP 631 jest nową pochodną antracyklinową o plejotropowym mechanizmie działania. Związek ten interkaluje
do DNA, wpływa na generowanie wolnych rodników, aktywność topoizomerazy I i II oraz indukuje apoptozę [1, 2].
Z kolei epotilon B (Epo B), o mechanizmie działania zbliżonym do taksanów, stabilizuje mikrotubule, zapobiegając ich
depolimeryzacji, co w konsekwencji zaburza proces mitozy [3]. Mimo odmiennego punktu uchwytu, leki te wywołują
ten sam efekt – śmierć komórki – dlatego zastosowane łącznie mają szanse działać synergistycznie. Hipoteza ta została
potwierdzona dla komórek SKOV-3 poprzez analizę izobolograficzną. Dalsze badania pokazały również, że kombinacja
ta ma zdolność indukowania apoptozy [4].
Kolejnym krokiem badań stało się prześledzenie genotoksycznego działania kombinacji WP 631 i Epo B, które
zbadano metodą TUNEL i kometową.
Analiza z wykorzystaniem metody TUNEL (ang. Terminal Deoxynucleotidyl Transferase Mediated dUTP Nick
End-Labeling) pokazała, że apoptoza indukowana przez kombinację związków WP 631 i Epo B związana jest
z fragmentacją DNA. Po 72 h inkubacji zaobserwowano znaczący wzrost (o ok. 20%) liczby komórek apoptotycznych
z pęknięciami DNA, które są charakterystyczne dla komórek TUNEL–pozytywnych. Leki stosowane pojedynczo nie
powodowały tak istotnych zmian.
Kolejną metodą oceniającą stopień uszkodzeń DNA w pojedynczych komórkach, a także kinetykę ich
reperacji, był test kometowy. Wykazano, że zarówno leki w kombinacji, jak i zastosowane pojedynczo, mają zdolność
uszkadzania DNA w komórkach SKOV-3, ale w przypadku sekwencji leków zmiany te były większe: procent DNA
w „ogonie” komety w przypadku związków podanych łącznie wynosił 33%, podczas gdy w przypadku WP 631 i Epo
B odpowiednio 17% i 27%.
Metoda kometowa pozwoliła również ocenić kinetykę naprawy uszkodzeń DNA. Po 120 minutach największą
zdolność do reperacji uszkodzeń DNA zaobserwowano w komórkach traktowanych WP 631. Po tym czasie procent
DNA w „ogonie” spadł do 10%. Natomiast w przypadku Epo B i kombinacji leków osiągnął wartość 20%. Biorąc pod
uwagę fakt, że stopień uszkodzenia DNA były największy po zadziałaniu kombinacji leków (33%), można stwierdzić,
że w jej przypadku naprawa przebiegała najefektywniej – odnotowano spadek uszkodzeń DNA w „ogonie” komety
o 13%.
Podsumowując, przeprowadzone analizy dowodzą, że kombinacja WP 631 i Epo B ma silniejsze działanie
genotoksyczne w komórkach SKOV-3 niż leki stosowane pojedynczo.
Literatura:
[1]

Szuławska A., Czyż M. 2006. Molecular mechanisms of anthracyclines action. Postepy Hig Med Dosw 60: 78–
100.

[2]

Rogalska A., Gajek A., Szwed M., Jóźwiak Z., Marczak A. 2011. The role of reactive oxygen
species in
WP 631-induced death of human ovarian cancer cells: A comparison with the effect of doxorubicin. Toxicol
In Vitro 2011, 25 (8): 1712–1720.

[3]

Cheng K.L., Bradley T., Budman D.R. 2008. Novel microtubule-targeting agents – the epothilones.
Biologics 2 (4): 789-811.

[4]

Marczak A., Bukowska B., Rogalska A. 2013. WP 631 and Epo B synergize in SKOV3 human
cancer cells. Environ Toxicol Pharmacol 37 (1): 256-266 doi: 10.1016/j.etap.2013.12.002.
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Wpływ obniżonej ekspresji O-GlcNAc transferazy na ekspresję wybranych genów
regulowanych przez kompleksy Polycomb w komórkach raka piersi
Piotr Ciesielski, Magdalena Wojtera, Ewa Forma, Paweł Jóźwiak
Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego
O-GlcNAc transferaza (OGT) jest enzymem, który modyfikuje białka komórkowe przez przyłączenie do reszt
seryny lub treoniny polipeptydu pojedynczych reszt N-acetyloglukozoaminy. Modyfikacja ta określana jako OGlcNAcylacja odgrywa istotną rolę w regulacji przekazywania sygnału w komórce, procesach transkrypcji, translacji,
odpowiedzi komórki na stres oraz regulacji aktywności i stabilności szeregu białek. Coraz więcej badań prowadzonych
na modelowych zwierzętach takich jak Drosophila melanogaster i Caenorhabditis elegans wskazuje na istnienie
związku między OGT a represją transkrypcji z udziałem białek Polycomb. U Drosophila melanogaster OGT jest
kodowana przez jeden z genów Polycomb (PcG) sxc (super sex combs) a główne miejsca O-GlcNAcylacji na
chromosomach politenicznych odpowiadają miejscom wiązania białek kompleksów PcG. Zastosowanie metody ChIPchip pozwoliło na ustalenie, że przeciwciała rozpoznające O-GlcNAc wiążą się do ponad 1000 miejsc w genomie
Drosophila z czego 490 odpowiada miejscom wiązania białek PcG. Badania wskazują, że Sxc/Ogt jest niezbędne do
pełnej represji genów ponieważ brak tego enzymu skutkuje derepresją genów. Biorąc pod uwagę konserwatywność
OGT w ewolucji, istnieją przesłanki do uznania, że enzym ten będzie włączony w regulację represji z udziałem PcG
również w komórkach ludzkich. Wśród genów regulowanych przez kompleksy Polycomb jest wiele takich, które
związane są z procesem różnicowania komórek piersi oraz przejściem epitelialno-mezenchymalnym. Ponadto sugeruje
się, że kompleksy PcG włączone są w represję genu MGEA5 kodującego enzym N-acetyloglukozaminidazę (OGA)
o działaniu przeciwstawnym do OGT.
Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu obniżonej ekspresji O-GlcNAc transferazy na ekspresję
wybranych genów regulowanych przez kompleksy Polycomb w komórkach raka piersi o różnym stopniu zróżnicowania
i potencjale metastatycznym. W komórkach MCF7, T47D, Hs578t oraz MDA-MB-231 obniżano ekspresję OGT przez
zastosowanie metody interferencji RNA. Transfekcje komórek przeprowadzono wykorzystując komercyjnie dostępne
dupleksy siRNA specyficzne dla OGT oraz odczynnik Lipofectamine RNAiMAX. W przypadku kontroli zastosowano
dupleksy siRNA o sekwencji nie wykazującej homologii do genów człowieka. Efektywność potranskrypcyjnego
wyciszania ekspresji genu OGT określano poprzez ocenę ekspresji mRNA techniką real time RT-PCR oraz poprzez
analizę ekspresji białka metodą Western blotting. Stwierdzono znaczny spadek ekspresji OGT zarówno na poziomie
mRNA jak i białka 48 godzin po traktowaniu komórek dupleksami siRNA. W komórkach o obniżonej ekspresji OGT
określono ekspresję następujących genów: MGEA5, FOXC1, FOXA1, SLUG, TWIST1, ZEB. We wszystkich badanych
komórkach obniżona ekspresja OGT była skorelowana z obniżoną ekspresją genu kodującego OGA. Największy wpływ
wyciszenia OGT na ekspresję pozostałych genów zaobserwowano w przypadku komórek MDA-MB-231.
W komórkach traktowanych siRNA specyficznym dla OGT, ekspresja FOXC1, SLUG, TWIST i ZEB była istotnie
wyższa w porównaniu z komórkami kontrolnymi.
Uzyskane wyniki sugerują, że zaburzenia procesu O-GlcNAcylacji wynikające z nieprawidłowej ekspresji
OGT mogą być związane z progresją raka piersi. Jednak wpływ OGT na procesy różnicowania komórek i metastazy
wydaje się być zależny od typu komórek.
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Identyfikacja oraz charakterystyka fizjologiczna i molekularna bakterii psychrofilnych
z Jardine Peak (Antarktyda)
Przemysław Decewicz, Łukasz Dziewit
Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Antarktyka jest ekstremalnym środowiskiem, w którym podstawowym czynnikiem limitującym rozwój
organizmów żywych jest niska temperatura. Średnia roczna amplituda temperatur w tym regionie plasuje się poniżej
0°C. Mimo to, wielu organizmom udało się przystosować do tych warunków, a wśród nich najliczniejszą grupę
stanowią bakterie. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tymi mikroorganizmami, m.in. ze względu na
poszukiwania nowych enzymów, aktywnych w niskich temperaturach [1]. Co ciekawe, nadal niewiele wiadomo na
temat ruchomych elementów bakterii psychrofilnych [2].
Bakterie analizowane w tej pracy pochodzą z próbek gleby pobranych ze wzniesienia Jardine Peak, na wyspie
Króla Jerzego, na Antarktydzie. Badaną przez nas pulę stanowi 57 szczepów bakterii, zakwalifikowanych do czterech
rodzajów: Pseudomonas (38 szczepów), Polaromonas (7), Flavobacterium (11) oraz Janthinobacterium (1). Szczepy
zidentyfikowano na podstawie analizy sekwencji 16S rRNA. Na tej podstawie, wykorzystując dwuparametrowy model
Kimury w algorytmie Neighbor-Joining, dla każdego z rodzajów wygenerowano odpowiednie drzewo filogenetyczne.
Następnie przeprowadzono kompleksowe analizy fizjologiczne wszystkich wyizolowanych szczepów bakterii,
które obejmowały: (i) określenie zakresu tolerowanych temperatur wzrostu oraz (ii) minimalnych stężeń hamujących
(MIC) dla metali ciężkich (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn).
W ostatnim etapie badań przeprowadzono analizę profili plazmidowych zidentyfikowanych szczepów.
Zidentyfikowano 22 plazmidy w 17 szczepach bakteryjnych. Odczytano sekwencje nukleotydowe kilku plazmidów
bakterii psychrofilnych. Ich adnotacja pozwoliła wyróżnić moduły genetyczne odpowiedzialne m.in. za replikacją
i stabilne dziedziczenie, które zostały poddane analizom funkcjonalnym.
[1]

C. Martínez-Rosales, N. Fullana, H. Musto and S. Castro-Sowinski “Antarctic DNA moving forward:
genomic plasticity and biotechnological potential”, Federation of European Microbiological Societies
Microbiology Letters, vol. 331, no. 1, pp. 1–9, June 2012.

[2]

L. Dziewit, A. Cegielski, K. Romaniuk, W. Uhrynowski, A. Szych, P. Niesiobedzki, M. J. ZmudaBaranowska, M. K. Zdanowski, D. Bartosik. “Plasmid diversity in arctic strains of Psychrobacter spp.”
Extremophiles, vol. 17, no. 3, pp. 433-444, May 2013
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Odpowiedź humoralna w zakresie przeciwciał IgG2 przeciwko Helicobacter pylori
a polimorfizm genu receptora FcγRIIA w chorobie niedokrwiennej serca
Matusiak A.1, Gajewski A.1, Chałubiński M.2, Broncel M.2, Strapagiel D.3, Rudnicka K. 1 , Miszczyk
E. 1, Chmiela M.1
1

Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16; 90-237 Łódź,
2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul.
Kniaziewicza 1/5; 91-347 Łódź,
3

Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha
12/16; 90-237 Łódź
Wprowadzenie. Choroba niedokrwienna serca (CNS) jest procesem o podłożu genetycznym, metabolicznym,
zapalnym, a także przypuszczalnie infekcyjnym. Wysunięto hipotezę, że przewlekłe zakażenie Helicobacter pylori (Hp)
u pacjentów z CNS może być wynikiem zaburzenia procesu fagocytozy zależnej od przeciwciał klasy IgG 2
spowodowanego polimorfizmem genu kodującego receptor FcyRIIA.
Cel. Określenie czy u pacjentów z CNS zakażonych Hp istnieje związek między odpowiedzią humoralną w zakresie
wytwarzania przeciwciał klasy IgG2 przeciwko Hp, a polimorfizmem receptora FcγRIIA-H/R 131. Taki polimorfizm
związany jest z substytucją adenina(A)/guanina(G) w pozycji 131, co skutkuje obecnością w cząsteczce białka
odpowiednio argininy (R) lub histydyny (H).
Materiał i metody. Grupa badana (170 pacjentów z angiograficznie potwierdzoną CNS ;średnia wieku 59,7±7,4; grupa
kontrolna (58 zdrowych ochotników bez zaburzeń sercowo-naczyniowych; średnia wieku 56,5 ± 5,2). Zakażenie Hp
oceniano na podstawie oddechowego testu mocznikowego i badań serologicznych. IgG2 anty-Hp wykrywano w teście
ELISA z użyciem ekstraktu glicynowego wzorcowego szczepu Hp CCUG 17874 oraz mysich monoklonalnych
przeciwciał przeciwko ludzkim lgG2 skoniugowanych z peroksydazą chrzanową (Dako, Glostrup, Dania). Polimorfizm
genu receptora FcyRIIA obrazowany częstością występowania genotypów [AA (H/H 131), AG (H/R131), GG (R/R131)]
oraz alleli (A, G) oceniano w DNA izolowanym z leukocytów krwi obwodowej (QIAamp ® DNA blood Mini Kit,
Qiagen, Hilden, Niemcy). Wyniki analizowano na podstawie wielkości produktów (322 par zasad – allel G, 343 par
zasad – allel A) uzyskanych w wyniku cięcia odpowiednich fragmentów DNA enzymami restrykcyjnymi, następnie
amplifikowanych w reakcji PCR i rozdzielanych eletroforetycznie w żelu agarozowym.
Wyniki. Wyższej częstości zakażeń Hp w grupie CNS, w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05) towarzyszyło istotne
nasilenie produkcji przeciwciał anty-Hp IgG2 (p<0,05). Wzmożona produkcja takich przeciwciał w grupie CNS nie była
związana z dominacją żadnego z ocenianych polimorfizmów.
Wnioski. Przewlekła ekspozycja pacjentów z CNS na zakażenie Hp skutkuje nasileniem produkcji przeciwciał klasy
IgG2 anty-Hp. Brak różnic w częstości występowania genotypów związanych z polimorfizmem genu receptora
FcyRIIA-H/R131 u pacjentów z CNS i osób zdrowych wyklucza raczej jego znaczenie w utrzymywaniu się zakażenia,
pomimo silnej produkcji IgG2 anty-Hp.
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Badanie symulacyjne własności statystyk pokrycia DNA w procesach sekwencjonowania
Mateusz Garbulowski, Andrzej Polański
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
Sekwencjonowanie metodą „Shotgun” jest powszechnie wykorzystywaną metodą, dzięki której możliwy jest
odczyt poszczególnych nukleotydów w łańcuchu DNA. Badanie symulacyjne własności statystyk pokrycia DNA w tej
metodzie służy lepszemu przyjrzeniu się wadom i zaletom tej metody, które mogły by posłużyć jako podstawa do
poprawy jakości metody. Jako własności statystyczne w metodzie „Shotgun” można rozumieć wzory przewidujące min.
ilość powstających contigów (w pełni odtworzonych fragmentów łańcucha DNA) [1], obliczające prawdopodobną
długość contigu [4] czy wyznaczenie przedziałów ufności dla metody za pomocą modelu.
Celem projektu jest symulacyjne przebadanie własności statystyk pokrycia DNA w procesach
sekwencjonowania. Na chwilę obecną badanie to dotyczy techniki sekwencjonowania „Shotgun”. Pierwszym etapem
pracy było zaimplementowanie metody „Shotgun” - pokrycia DNA. Stworzony model opierał się o metody
matematyczne Landera-Watermana[2] które badają statystyki pokrycia DNA. Zasada jego działania jest oparta
o metodę laboratoryjną tego rodzaju sekwencjonowania. Pierwszym krokiem algorytmu było wczytanie sekwencji
w celu pozyskania jej długości, a następnie losowy podział na fragmenty o zadanej długości. Program na podstawie
fragmentów odtwarzał całe DNA i sprawdzał czy nie istnieją przerwy w końcowym rezultacie. Procedura ta odbywała
się poprzez sortowanie i nałożenie na siebie kolejnych sekwencji zwanych readami. Napisany program porównywał
uzyskane wyniki z rezultatami uzyskanymi za pomocą wzorów statystycznych[1][3][4]. Kolejnym etapem projektu
było wyznaczenie przedziałów ufności w oparciu o stworzony model. Po stworzeniu przedziałów ufności przystąpiono
do przebadania danych doświadczalnych oraz ich odniesienia do założonych modeli w celu sprawdzenia poprawności
metody.
Prezentowane wyniki pokazują, że proces sekwencjonowania metodą „Shotgun” można w łatwy sposób
odtworzyć i badać za pomocą komputera oraz, że stworzony model pozwala na weryfikacje danych rzeczywistych.
[1]

A. Polański, M. Kimmel – “Bioinformatics”, Statistics of the Genome Coverage, 243-252, 2007

[2]

Eric S. Lander, Michael S. Waterman – “Genomic Mapping by Fingerprinting Random Clones:
A Mathematical Analysis”, Genomics 2, 231-239 (1988)

[3]

Michael C. Wendl, Shiaw-Pyng Yang – “Gap statistics for whole genome shotgun DNA sequencing projects”,
Bioinformatics, 1527-1534 vol. 20 no. 10 2004

[4]

Michael C. Wendl, Robert H. Waterson – “Generalized Gap Model for Bacterial artificial Chromosome Clone
Fingerprint Mapping and Shotgun Sequencing” Genome Res. 1934-1939, 2002
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Próba wykazania aktywności ureolitycznej w klinicznych szczepach Pseudomonas aeruginosa
Dawid Gmiter , Grzegorz Czerwonka, Wiesław Kaca
Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wstęp: Ureaza jest enzymem, którego rola polega na hydrolizie mocznika z wytworzeniem amoniaku i dwutlenku
węgla. W przypadku Helicobacter pylori składa się z dwóch polipeptydów UreA i UreB, z centrum aktywnym
w UreB . Ureaza często stanowi czynnik wirulencji dla wielu mikroorganizmów [1]. Jedną z bakterii, w której
obserwuję się obecność enzymu jest Pseudomonas aeruginosa, jakkolwiek nie jest to szeroko opisane w literaturze.
P. aeruginosa jest oportunistycznym patogenem, związanym m.in. z infekcjami dróg moczowych, zakażeniami
szpitalnymi oraz infekcjami w przebiegu mukowiscydozy (cistic fibrosis, CF)[2].
Cele: Celem pracy jest potwierdzenie obecności genów kodujących podjednostki ureazy w genomach szczepów
klinicznych Pseudomonas aeruginosa, wykazanie ich ekspresji, a także określenie, czy bakteria jest zdolna do wzrostu
w warunkach beztlenowych, dzięki wykorzystaniu amoniaku, powstałego z hydrolizy mocznika, jako alternatywnego
akceptora elektronowego.
Materiały i metody: W pracy wykorzystano kolekcję 42 szczepów klinicznych P. aeruginosa, która powstała
z inicjatywy organizacji European Union Co-ordinated Scientific and Technology (COST) w ramach akcji BM1003 [3].
W pierwszym etapie, przy pomocy programu BLAST, przeszukano bazy danych NCBI w celu odnalezienia fragmentów
genomów P. aeruginosa podobnych do dobrze poznanej sekwencji aminokwasowej kodującej podjednostkę UreB
H. pylori.
Dla
otrzymanych
sekwencji
określono
miejsca
przyłączenia
starterów
(ureunf:5’CACNATCCAYRCNTTCCAYACNGA, ureunr:5’CNGGGTTRATNGTVTATTTNGCVABRT) łańcuchowej
reakcji polimerazy (PCR) i prawdopodobną długość amplifikowanego produktu. Następnie przeprowadzono reakcję
PCR 42 szczepów z kolekcji. Matrycę dla reakcji stanowił materiał genetyczny uzyskany metodą termiczną. Kolejny
etap polegał na zbadaniu zdolności szczepów do rozkładu mocznika w podłożu Christensena w warunkach tlenowych
(24 godzinna hodowla z wytrząsaniem), beztlenowych (w pojemniku dla hodowli beztlenowej z wkładem
absorbującym O2) oraz w atmosferze 5% CO2. Pomiar aktywności enzymatycznej przeprowadzono metodą
spektrofotometryczną przy długości fali λ= 560 nm.
Wyniki i wnioski: W bazach NCBI odnaleziono genomy 16 szczepów P. aeruginosa zawierających fragmenty
o wysokim podobieństwie sekwencji do sekwencji kodującej podjednostkę UreB ureazy H. pylori, 4 spośród nich
należały do badanej kolekcji. Dla wszystkich określono produkt amplifikacji PCR długość ok. 440-450 par zasad.
Przeprowadzona reakcja PCR kolekcji 42 klinicznych szczepów potwierdza analizę bioinformatyczną. Zaobserwowano
na żelu agarozowym produkt o oczekiwanej długości. Hodowla w warunkach tlenowych wykazała zdolność wszystkich
42 szczepów do rozkładu mocznika, natomiast w przypadku pozostałych hodowli zaobserwowano zahamowanie
aktywności enzymu ureaza, co wskazuję na brak zdolności szczepów do wykorzystania amoniaku pochodzącego z tego
źródła jako akceptor elektronów w procesie oddychania beztlenowego.
[1]

Iwona Konieczna i inni Bacterial Urease and its Role in Long-Lasting Human Diseases Current Protein and
Peptide Science, 2012, 13, 789-806

[2]

Sophie de Bentzmann i Patrick Plésiat The Pseudomonas aeruginosa opportunistic pathogen and human
infection Environmental Microbiology (2011) 13(7), 1655–1665

[3]

Anthony De Soyza i inni. 2013 Developing an international Pseudomonas aeruginosa reference panel.
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Proapoptotyczne właściwości kobaltowych pochodnych ferrocenylowych względem
ludzkich komórek raka sutka (MCF-7) i białaczki (CCRF-CEM)
Paweł Hikisz 1, Łukasz Szczupak 2, Konrad Kowalski 2, Aneta Koceva-Chyła 1
1

Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki
2

Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój nowej gałęzi nauki określany jako chemia biometaloorganiczna.
Główny obszar jej działania skupia się wokół syntezy oraz badania właściwości biologicznych nowych pochodnych
metaloorganicznych i ich potencjalnego zastosowania medycznego. Duże nadzieje wiąże się obecnie z ferrocenami ze
względu na ich silne właściwości utleniająco-redukujące, stosunkowo dużą trwałość chemiczną, właściwości
przeciwnowotworowe oraz niską toksyczność w stosunku do komórek prawidłowych. Łatwość modyfikacji chemicznej
ferrocenów stały się doskonałym punktem wyjścia do opracowania nowoczesnych metod syntezy kolejnych
pochodnych ferrocenylowych.
Celem badań była ocena profilu aktywności przeciwnowotworowej nowozsyntetyzowanych pochodnych
ferrocenylowych, zawierających kobalt (związki 10 i 11), względem linii komórkowych wywodzących się z ludzkich
nowotworów –estrogenozależnego raka piersi (MCF-7) oraz (CCRF-CEM). Ocenę proapoptotycznych właściwości
związków badano z wykorzystaniem barwników fluorescencyjnych Hoechst 33258 i jodek propidyny. PI barwi na
czerwono jedynie komórki z uszkodzoną błoną cytoplazmatyczną, w związku z czym jest przydatnym fluorochromem
do identyfikacji komórek nekrotycznych lub komórek znajdujących się w późnych fazach apoptozy. Interkalator
Hoechst 33258 wykorzystywany jest do identyfikacji komórek żywych i komórek we wczesnej apoptozie,
charakteryzujących się nienaruszoną błoną komórkową.
Komórki nowotworowe hodowano przez 24 godz. w inkubatorze CO2 (atmosfera 5% CO2 i 95% powietrza,
temp. 37°C, 100% wilgotności względnej) w medium zawierającym pochodne ferrocenylowe 10 i 11 w stężeniu
końcowym IC50 oraz IC90, a następnie poddawano analizie mikroskopowejbezpośrednio po zakończeniu inkubacji
(hodowla poinkubacyjna 0 godz.).
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że badane ferroceny mogą indukować zarówno
apoptozę jak i nekrozę komórek nowotworowych. Odsetek komórek apoptotycznych był większy i zależny od czasu
hodowli poinkubacyjnej oraz stężenia ferrocenów. Obserwowano wzrost odsetka komórek apoptotycznych w czasie
hodowli poinkubacyjnej.
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Ocena ekspresji genu COX-2 w sarkoidozie układu oddechowego – badania wstępne.
mgr Justyna Kiszałkiewicz1, mgr Agnieszka Kędzierska2, mgr Daria Domańska1, prof. Ewa
Brzeziańska3
1 Studia Doktoranckie w Zakładzie Molekularnych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi
2. Interdyscyplinarne Laboratorium Młodych Naukowców przy Zakładzie Molekularnych Podstaw
Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
3. Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Sarkoidoza jest wieloukładową chorobą o podłożu immunologicznym o nie do końca wyjaśnionej etiologii,
charakteryzującą się wytwarzaniem nieserowaciejących ziarniniaków nie podlegających martwicy.
Cyklooksygenaza (COX-2) jest enzymem katalizującym przemianę kwasu arachidonowego do prostaglandyn
(PGE2), które mogą być potencjalnym inhibitorem proliferacji fibroblastów i produkcji kolagenu. W immunologicznej
odpowiedzi na zapalenie gen COX-2 może ulegać nadeksprekspresji w odpowiedzi na czynniki stymulujące takie jak
czynniki wzrostu oraz niektóre mediatory zapalenia, np. interleukina 1 (IL-1) czy czynnik martwicy nowotworu typu
a (TNF-α). Z uwagi na niezaprzeczalny udział wyżej wymienionych czynników w przebiegu sarkoidozy, oraz ich
interakcję z genem COX-2, gen ten stał się przedmiotem powyższych badań w aspekcie jego wartości diagnostycznej
w przebiegu choroby.
Cel: Ocena poziomu ekspresji genu COX-2 u pacjentów z różnym stopniem radiologicznym (0-III) sarkoidozy.
Porównawcza analiza ekspresji badanego genu w BALF i w krwi obwodowej.
Materiał i metody: Materiałem do badań był: BALF (n=51), krew pełna (n=24), pobrana od pacjentów ze
zdiagnozowaną sarkoidozą oraz
BALF (n=20) pobrany od pacjentów stanowiących grupę kontrolną.
Z makrofagów pęcherzykowych oraz limfocytów krwi obwodowej izolowano RNA. Analizy względnej ekspresji
genów (RQ) dokonano metodą RT- QPCR. Dokonano statystycznej analizy zależności pomiędzy wartościami RQ
a stopniem rozwoju sarkoidozy (0-III).
Wyniki: Zmniejszony poziom ekspresji COX-2 zaobserwowano zarówno w makrofagach pęcherzykowych u pacjentów
we wszystkich stadiach choroby (RQ: grupa 0-I 0,271, grupa II-III 0,5518) jak i w limfocytach (RQ: grupa I 0,5945,
grupa II 0,4943) w porównaniu do grupy kontrolnej (RQ: 0,7228). Statystycznie istotną zależność ujemną
zaobserwowano pomiędzy poziomem ekspresji COX-2, a wartością CD4+/CD8+, zarówno w pęcherzykach
makrofagów (p = 0,0410 Kruskala Wallisa) jak i w limfocytach z krwi obwodowej (p = 0,0442 Kruskala Wallisa). Nie
stwierdzono korelacji pomiędzy ekspresją badanego genu a wartościami: FEV 1, FEVC, FEV1/FEVC, SACE, białkiem
CRP, oraz zdolnością dyfuzji CO w płucach (DLCO)
Wnioski: Zmniejszona ekspresja COX-2 w grupie osób chorych w stosunku do kontroli, szczególnie w makrofagach
pęcherzykowych, wskazuje na defektywność tego genu w płucu w przebiegu sarkoidozy układu oddechowego, co może
wiązać się z promocją fibrogenezy w wyższych stadiach zaawansowania choroby, jednak ta hipoteza wymaga
rozszerzenia badań na większej grupie pacjentów.
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Immunoterapia raka płuc z zastosowaniem komórek dendrytycznych transfekowanych
nowotworowym RNA.
Ewelina Lejnweber, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Renata Herman
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Genoterapii
Immunoterapia polega na skierowaniu naszej odporności przeciw niepożądanym komórkom w naszym
organizmie. Jednym z poważnych zagrożeń dzisiejszej doby są choroby nowotworowe, nie dziwi więc fakt że uwaga
badaczy zwraca się w kierunku leczenia chorób o takim podłożu. Komórki nowotworowe są badane w celu znalezienia
charakteryzujących je cząstek, by móc skierować przeciw nim jak najbardziej swoistą terapię wykorzystującą
substytuty układu immunologicznego. Obiektem badań są również komórki i inne cząstki, które pozwolą precyzyjniej
celować leczenie. Takim przykładem są właśnie komórki dendrytyczne (ang. dendritic cells, DC) charakteryzujące się
zdolnością prezentowania antygenów komórek rozpoznawanych jako obce.
Przeprowadzone badania wykazały obiecujące efekty w walce z rakiem płuca, za pomocą DC wywodzących
się z linii monocytarno-makrofagowej. Niedojrzałe DC pochodzenia mieloidalnego posiadają dużą zdolność
wychwytywania antygenu. Po procesach dojrzewania, prezentując antygen komórki nowotworowej, pobudzają
limfocyty T, głównie w kierunku odpowiedzi typu Th1. Skutkuje to dalszym, aktywniejszym, procesom zwalczania
choroby nowotworowej.
Podczas doświadczenia, uzyskano z krwi obwodowej DC pochodzenia mieloidalnego. W warunkach in vitro
komórki te zostały poddane transfekcji z wykorzystaniem RNA z ludzkiej linii komórkowej drobnokomórkowego
(NCI-H82) i niedrobnokomórkowego (A549) raka płuc.
Przeprowadzone badania dowiodły zmian morfologicznych komórek dendrytycznych po wprowadzeniu do
nich nowotworowego RNA. Za pomoca cytometru przepływowego wykazano wyższą ekspresję cząsteczek CD80,
CCR7, CD27, CD86, CD83 i HLA-DR. Potwierdza to pomyślnie przeprowadzoną izolację i gotowość DC do
prezentacji nowotworowego antygenu limfocytom T.
Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość
dendrytycznych do walki z nowotworami płuc.

wykorzystania

specjalnie

przygotowanych

komórek

[1]

Dudek AM, Martin S, Garg AD, Agostinis, “Immature, Semi-Mature, and Fully Mature Dendritic Cells:
Toward a DC-Cancer Cells Interface That Augments Anticancer Immunity.”, Frontiers in immunology,
vol.4, article no. 438, Dec. 2013.
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Erika Vacchelli, Ilio Vitale, Alexander Eggermont, Wolf Hervé Fridman, Jitka Fučíková, Isabelle Cremer,
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watch:
Dendritic cell-based interventions for cancer therapy.”, Oncoimmunology, vol.2, no.10, Oct.
2013.
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Ocena właściwości proapoptotycznych nanosfer hybrydowych PA66/POM
Paulina Lewarska, Anna Pieniążek, Aneta Koceva-Chyła
Katedra Termobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Uniwersytet
Łódzki
Aktualne badania naukowe w dziedzinie terapii przeciwnowotworowej mają na celu opracowanie
i zsyntetyzowanie nowych skuteczniejszych leków cytostatycznych. Szczególny nacisk kładzie się na zaprojektowanie
chemioterapeutyków o niskiej toksyczności ogólnoustrojowej, ukierunkowane na określony rodzaj nowotworu
i umożliwiające pokonanie zjawiska oporności wielolekowej komórek nowotworowych. Duże nadzieje wiąże się
z obserwowanym w ostatnich latach intensywnym rozwojem nanotechnologii. Jednym z ważniejszych aspektów w tej
dziedzinie jest projektowanie i synteza nanoleków, czyli nanocząstek zawierających i jednocześnie transportujących
w swoim wnętrzu lek przeciwnowotworowy. Zastosowanie odpowiedniego nanonośnika transportującego lek niesie ze
sobą wiele korzyści. Przede wszystkim nanometryczne rozmiary nanostruktur umożliwiają im swobodne przekraczanie
barier biologicznych. Umieszczenie leku we wnętrzu nanoprzenośnika wpływa również pozytywnie na jego
biodystrybucję. Wydłużony zostaje czas obecności chemioterapeutyku w ustroju, a także zwiększona zostaje
specyficzność jego działania terapeutycznego. Bardzo ważny jest także ochronny wpływ nanonośnika na komórki
prawidłowe, poprzez ograniczenie ich narażenia na toksyczne działanie transportowanego leku
przeciwnowotworowego. Zastosowanie nanoprzenośników umożliwia ponadto stopniowe i kontrolowane uwalnianie
leku w miejscu docelowym oraz obniżenie jego jednorazowej dawki.
Celem badań była ocena aktywności proapoptotycznej nanosfer hybrydowych PA66/POM wobec komórek
estrogenozależnego raka piersi (linia MCF-7). Nanosfery hybrydowe PA66/POM zaliczane są do polioksometalanów,
związków o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Działają one m.in. jako nieorganiczne inhibitory
kinazy kazeinowej CK2, odgrywającej istotną rolę w proliferacji i apoptozie komórek nowotworowych. Wykazują także
silne właściwości prooksydacyjne wobec ludzkich komórek raka piersi. Dokładny mechanizm działania
przeciwnowotworowego polioksometalanów nie jest jednak do końca poznany.
W badaniach wykorzystano metodę mikroskopii fluorescencyjnej do oceny proapoptotycznych właściwości
nanosfer hybrydowych PA66/POM. Analizie poddano nanocząstki różniące się procentową zawartością obu komponent
składowych – czystego polimeru (PA66) i trójtlenku wolframu (WO 3). Komórki estrogenozależnego raka piersi MCF-7
inkubowano z nanohybrydami przez 24 godziny i bezpośrednio po zakończeniu inkubacji (czas 0 godz.) oraz po 24godzinnej hodowli poinkubacyjnej komórek w świeżym medium (czas 24 godz.) oznaczano odsetek poszczególnych
rodzajów komórek. Komórki barwiono Hoechst33258 oraz jodkiem propidyny PI. Podwójne barwienie komórek tymi
fluorochromami umożliwia identyfikację następujących subpopulacji komórek: i) żywych, emitujących jasnoniebieska
fluorescencję o słabym natężeniu; ii) wczesnoapoptotycznych, wykazujących jasnoniebieską fluorescencję o silnym
natężeniu; późnoapoptotycznych, charakteryzujących się fioletową fluorescencję i iv) nekrotycznych wykazujących
czerwoną fluorescencję. Analizy morfologii i fluorescencji komórek dokonywano przy użyciu mikroskopu
fluorescencyjnego z odwróconym obiektywem Olympus IX70, wyposażonego w cyfrową kamerę fotograficzną
i oprogramowaniem do komputerowej obróbki i analizy obrazu. W celu ilościowego oznaczenia odsetka poszczególnych
rodzajów komórek każdorazowo zliczano co najmniej 300 komórek, a sumę wszystkich frakcji przyjmowano za 100%.
Wykonane analizy wykazały, że nanosfery hybrydowe PA66/POM mogą indukować zarówno apoptozę jak
i nekrozę komórek rakowych. Obserwowano progresywny i zależny od czasu hodowli poinkubacyjnej wzrost populacji
komórek apoptotycznych. Najmniejszy procent apoptozy stwierdzono w komórkach traktowanych czystym polimerem
(PA66), a najwięcej – w komórkach traktowanych WO3. Nie stwierdzono natomiast różnic w wielkości frakcji
apoptotycznej pomiędzy komórkami inkubowanymi z nanosferami hybrydowymi PA66/POM o różnej zawartości WO 3.
Znacząco wyższy odsetek komórek apoptotycznych w próbach inkubowanych z trójtlenkiem WO3 oraz hybrydem,
zawierającym WO3, w porównaniu z próbami inkubowanymi z czystym polimerem (PA66), sugeruje, że właściwości
proapoptotyczne badanych nanohybrydów najprawdopodobniej związane są z obecnością trójtlenku wolframu
w nanocząsteczce i niezależne od jego procentowej zawartości.
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Badania nad ekspresją cząsteczki CD83 w wybranych liniach ustalonych ludzkich
nowotworów złośliwych
Anna Łabejszo, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Arkadiusz Goede,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Genoterapii
Komórki dendrytyczne (DC) odgrywają znaczącą rolę w pobudzaniu limfocytów, zwłaszcza dziewiczych, gdyż
stanowią najsilniejszą frakcję komórek prezentujących antygen. Znaczącą rolę w dojrzewaniu DC pełni cząsteczka
CD83, która jest jednocześnie ich markerem. Jej ekspresję odkryto, zarówno na innych prawidłowych komórkach APC
(ang. Antigen Presenting Cells), jak i na komórkach nowotworowych, co skłania do refleksji nad pytaniem, czy
cząsteczka CD83 może brać udział w patogenezie nowotworów. Niezwykle ważnym wydaje się więc poznanie roli tej
molekuły w nieco szerszym kontekście, co może skutkować obraniem nowych kierunków badań nad leczeniem
nowotworów.
Celem pracy była ocena poziomu ekspresji cząsteczki CD83, w wybranych modelowych liniach ustalonych,
ludzkich nowotworów złośliwych (MDA-231 - rak sutka, TOV-112D - rak jajnika, PC-3 - rak prostaty, NCI-H82 drobnokomórkowy rak płuca, U87 - glejak oraz A549 - niedrobnokomórkowy rak płuca). Przeprowadzono także
badania nad ekspresją wybranych markerów powierzchniowych m.in. CD80, CD86, DR3, DR4, FasL, celem wykazania
ewentualnych korelacji. Wyniki otrzymano dzięki wykorzystaniu techniki immunofluorescencji bezpośredniej
w połączeniu z cytometrią przepływową.
W wyniku przeprowadzonych badań odnotowano podwyższoną ekspresję cząsteczki CD83 w stosunku do
innych molekuł kostymulujacych, znaczny wzrost ekspresji tej cząsteczki na powierzchni komórek z linii TOV-112
i PC-3, wysoki poziom ekspresji receptorów: DR3 (linie: PC-3, A549), DR4 (linie: A549, TOV-112), TNFR-1 (linie:
PC-3, A549) i IGFR-1 (linie: PC-3, NCI H82, A549). Ponadto wykazano silną, dodatnią korelację ekspresji cząsteczki
CD83 z występowaniem cząsteczki CD86 na powierzchni komórki, a także odnotowano bardzo wysokie poziomy
ekspresji ligandu Fas na powierzchni komórek wszystkich badanych linii.
Przeprowadzone doświadczenia wskazują na znaczną rolę cząsteczki CD83 w patogenezie nowotworów, jej
wysoka ekspresja wraz ze znaczną ekspresją molekuły FasL może sugerować, iż obecność CD83 i FasL na powierzchni
komórek nowotworowych może nasilać zjawisko ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego. Co więcej,
dodatnia korelacja pomiędzy ekspresją cząsteczek CD83 i CD86 wskazuje na istnienie podobnych mechanizmów
regulacyjnych, prowadzących do pojawienia się tych molekuł na powierzchni komórek nowotworowych.
Zestawienie szeregu cząsteczek kostymulujacych, receptorów śmierci, a także receptorów dla poszczególnych
cytokin na komórkach nowotworowych może być wstępem do opracowania nowych strategii leczniczych
w immunoterapii nowotworów.
Literatura:
[1]

Baleeiro R. B., Barbuto J. A.; Local secretion/shedding of tumor-derived CD83 molecules as a novel
tumor escape mechanism; Mol Immunol; 45(12):3502-4; 2008.
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Banchereau J., Steinman R. M.; Dendritic cells and the control of immunity; Nature; 392(6673):2451998.
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Analiza tandemowych powtórzeń MIRU-VNTR w molekularnych badaniach
epidemiologicznych nad gruźlicą
Anna Macieja1, Anna Brzostek2, Arkadiusz Wojtasik2, Jarosław Dziadek2, Anna Sajduda1
1

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Genetyki Drobnoustrojów,
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
2

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Dynamiczny rozwój biologii molekularnej w znaczącym stopniu przyczynił się do wprowadzenia nowych
metod do badań epidemiologicznych. W odniesieniu do chorób zakaźnych, badania te opierają się przede wszystkim na
analizie polimorficznych sekwencji DNA patogenów. Gruźlica, będąca jedną z najczęstszych przyczyn zgonów spośród
chorób zakaźnych, wciąż stanowi poważny problem epidemiologiczny, zwłaszcza w krajach rozwijających się Według
danych WHO, ok. 1/3 ludzkości zainfekowana jest czynnikiem etiologicznym gruźlicy - Mycobacterium tuberculosis.
M. tuberculosis (prątek ludzki) należy do grupy MTC (ang. Mycobacterium tuberculosis complex) –
kwasoopornych prątków chorobotwórczych. Jego genom jest wysoce konserwatywny, zidentyfikowano w nim jednak
kilka typów sekwencji polimorficznych, m. in. sekwencję insercyjną IS6110 oraz powtórzenia tandemowe. Obecność
tego rodzaju sekwencji umożliwia różnicowanie M. tuberculosis na poziomie szczepu, co jest szczególnie przydatne
w badaniach epidemiologicznych oraz filogenetycznych. W genotypowaniu prątków gruźlicy, obok metody
referencyjnej IS6110-RFLP, stosowana jest m. in. analiza sekwencji MIRU-VNTR (ang. mycobacterial interspersed
repetitive units – variable number of tandem repeats).
Celem niniejszej pracy było określenie przydatności tandemowych powtórzeń MIRU-VNTR do oceny
zróżnicowania genetycznego izolatów klinicznych M. tuberculosis. Badaniom poddano 108 izolatów pochodzących od
pacjentów z regionu łódzkiego. 24 polimorficzne loci amplifikowano w reakcji PCR z użyciem specyficznych
starterów. Produkty amplifikacji rozdzielano elektroforetycznie w żelu agarozowym. Na podstawie oceny ich wielkości,
dla każdego z badanych szczepów określono 24-cyfrowy kod stanowiący jego molekularną charakterystykę.
Wzory MIRU-VNTR, odzwierciedlające liczbę tandemowych powtórzeń w 24 analizowanych loci, poddano
komputerowej analizie porównawczej. Na jej podstawie sporządzono dendrogram obrazujący podobieństwo genetyczne
między badanymi szczepami. Oceniono również zmienność alleliczną poszczególnych loci. Wyodrębniono dzięki temu
pięć loci o najwyższym poziomie zmienności - są one szczególnie przydatne w analizach epidemiologicznych. Ponadto
określono potencjał różnicujący (wyrażony przez indeks HGDI, ang. Hunter-Gaston discriminatory index) dla czterech
zestawów (12, 15, 19 i 24 loci) najczęściej stosowanych w badaniach epidemiologicznych. Najwyższą wartość (HGDI
= 0,989) otrzymano dla zestawów 19 i 24 loci.
Zaobserwowano zmiany w sposobie grupowania badanych szczepów w zależności od zastosowanego zestawu
loci. Zidentyfikowano również grupy szczepów o identycznych wzorach MIRU-VNTR, co może wskazywać na
aktywną transmisję tych szczepów wśród mieszkańców regionu łódzkiego. Uzyskane wyniki pozwoliły na
potwierdzenie przydatności analizy tandemowych powtórzeń MIRU-VNTR w molekularnych badaniach
epidemiologicznych nad gruźlicą.
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Wykorzystanie koncepcji średnich nielokalnych do redukcji szumów w mikroskopowych
obrazach cyfrowych.
Magdalena Ochab1, Justyna Pieter1, Bogdan Smołka2
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Wstęp: Pomimo nowoczesnych metod akwizycji informacji wizualnej, w każdym obrazie cyfrowym pomiar trzech
obserwowanych kanałów R, G oraz B ulega zakłóceniom. Szumy w obrazach wynikają z losowej natury zliczania
fotonów w sensorach, a ponadto mogą być one wzmacnianie przez inne procesy przetwarzania obrazu, takie jak
wyostrzanie, kwantyzacja, czy poprawa kontrastu. W celu redukcji szumów pomiarowych można wykorzystać metodę
średnich nielokalnych (NLM – non-local means), która umożliwia filtrację obrazów przy ograniczeniu stopnia ich
rozmycia.
Metody: Implementację algorytmu przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Visual Studio 2010 w języku C#.
Zaprojektowano aplikację okienkową, której używa się do komunikacji użytkownika z programem i do wizualizacji
wyników. Algorytm filtrujący został zbudowany w oparciu o metodę NLM opisaną w pracy [1]. Poprawa jakości
obrazu polega na zmianie wartości każdego piksela, na średnią ważoną z wybranej liczby pikseli najbardziej
podobnych. Podobieństwo pikseli określa się poprzez analizę najbliższego otoczenia pikseli. Poszukiwania najbardziej
podobnych pikseli należałoby przeprowadzić w całym obrazie, jednak ze względu na dużą czasochłonność algorytmu,
ogranicza się je do mniejszego obszaru. Podobieństwo pikseli wylicza się jako odległość euklidesową w przestrzeni
RGB pomiędzy wszystkimi pikselami w analizowanym otoczeniu. Po znalezieniu najbardziej podobnych pikseli na
podstawie wyliczonych odległości euklidesowych oraz wariancji szumu zakłócającego obraz wylicza się ich wagi, które
są wykorzystywane do obliczenia nowych wartości pikseli na podstawie średniej ważonej. W celu przyśpieszenia
algorytmu uśredniono wartości wszystkich pikseli w danym otoczeniu na podstawie wyliczonych odległości
euklidesowych dla środkowego piksela (tzw. „patchwise implementation”) [1, 2].
Rezultaty: Dzięki stworzonemu interfejsowi graficznemu, wykorzystanie możliwości programu jest bardzo intuicyjne.
Aplikacja pozwala na wczytanie obrazu zaszumionego i wyliczenie wariancji szumu gaussowskiego. Dodatkowo
możliwe jest dodanie szumu gaussowskiego do obrazu niezaszumionego. Funkcjonalność ta umożliwia
przeprowadzenie analizy działania algorytmu, a także wpływu parametrów algorytmu na wynik końcowy filtracji.
Użytkownik programu ma również możliwość wybrania szeregu parametrów dla algorytmu NLM takich jak: liczba
pikseli uśrednianych, wielkość otoczenia analizowanego piksela, wielkość obszaru poszukiwań piksela podobnego oraz
wpływu wariancji na filtrację. Obrazy otrzymane w wyniku filtracji można zapisywać do pliku w formacie bmp.
Dyskusja i wnioski: Przetestowano działanie programu na różnych obrazach mikroskopowych. Wybór parametrów
algorytmu filtrowania zależy od stopnia zaszumienia obrazu oraz oczekiwanego wyniku W przypadku obrazów
o dużym zaszumieniu bardziej efektywne jest uśrednianie większej liczby pikseli, a także analizowanie dużego
otoczenia i przeszukiwanie większych obszarów w celu znalezienia pikseli podobnych. W przypadku małych zakłóceń
zmiany parametrów nieznacznie wpływają na poprawę jakości obrazów, dlatego można zastosować niższe wartości
parametrów przyspieszając tym samym czas działania algorytmu.
Bibliografia:
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Ekspresja genów CDNF (conserved dopamine neurotrophic factor) oraz MANF
(mesencephalic-astrocyte-derived neurotrophic factor) w zwierzęcych modelach depresji
Piotr Pankiewicz 1,2, Magdalena Sowa-Kućma 1,2
1

Centrum Eksperymentalne Katedry Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski,
Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa
2

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet
Rzeszowski, Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa
Kluczowym dla rozwoju psychofarmakologii zaburzeń depresyjnych, jest poszukiwanie nowych hipotez
dotyczących etiologii chorób afektywnych. Badania biochemiczne wskazują m.in. na udział neuronów dopaminowych
w patofizjologii depresji. W zwierzęcych modelach depresji wykazano zmniejszoną neurotransmisję dopaminergiczną
w obszarze śródmózgowia i prążkowia, a efekt ten był odwracany po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych [8][2][3][4].
Za odpowiednią kondycję neuronów odpowiada rodzina białek o charakterze neurotroficznym. Wpływają one
na żywotność, różnicowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych. Dotychczas najbardziej
szczegółowo opisaną neurotrofiną oddziaływującą na neurony monoaminergiczne jest glejopochodny czynnik
neurotroficzny (GDNF, glial-cell-line-derived neurotrophic factor). W ostatnim czasie zidentyfikowano specyficzny dla
populacji neuronów dopaminowych czynnik neurotroficzny (CDNF, conserved dopamine neurotrophic factor), który
wraz z białkiem MANF (mesencephalic-astrocyte-derived neurotrophic factor) tworzy nową, unikalną i silnie
zakonserwowaną ewolucyjnie grupę neurotrofin, dzięki obecności 8 reszt cysteinowych w łańcuchu aminokwasowym
[7] [6]
. W warunkach in vivo CDNF oraz MANF wykazują charakter prewencyjny w stosunku do neuronów
dopaminowych co udowodniono w zwierzęcych modelach choroby Parkinsona, czterotygodniowe podawanie MANF
i CDNF do prążkowia spowodowało przywrócenie funkcji dopaminergicznej oraz zapobiegało degeneracji neuronów
w istocie szarej. Obserwowany efekt był porównywalny z efektem GDNF [6][1]. Badania post mortem u osób chorujących
na depresję wykazały zmniejszoną aktywność neurotwórczą w obszarze hipokampa, zredukowany rozmiar neuronów
i ilości komórek glejowych w korze przedczołowej [9].
W świetle powyższych wyników, przypuszcza się iż istnieje ścisły związek pomiędzy ekspresją białek CDNF
oraz MANF a depresją, w szczególności w obszarach odpowiedzialnych za powstawanie zaburzeń depresyjnych.
Badania zostały przeprowadzone na zwierzęcych modelach depresji: model usunięcia opuszek węchowych
(olfactory bulbectomy, OB), model chronicznego łagodnego stresu (chronic mild stress, CMS, które odzwierciedlają
cechy kliniczne choroby. Poziom ekspresji genów CDNF i MANF określono w tkance mózgowej (hipokamp, kora
przedczołowa) szczurów z wykorzystaniem techniki Real-Time PCR.
Uzyskane wyniki wskazują na wyższą ekspresję mRNA MANF i CDNF w hipokampie aniżeli w korze
czołowej. Zastosowanie procedur stresowych nie wpłynęło w sposób istotny na zmiany ekspresji badanych genów.
Natomiast podania leków przeciwdepresyjnych powodowały obniżenie poziomu badanych transkryptów.
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż ekspresja genów CDNF i MANF na poziomie
mRNA nie podlega silnym zmianom w hipokampie i korze przedczołowej w wybranych zwierzęcych modelach
depresji. Należy jednak zaznaczyć, iż sytuacja ta zauważalna jest na poziomie transkryptomu, zaś analizie poddano
jedynie dwie struktury mózgowe. W celu jednoznacznej oceny udziału białek MANF i CDNF w patofizjologii depresji,
konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, m.in. proteomicznych oraz dokonanie analizy w innych strukturach
mózgowych, w tym przede wszystkim w prążkowiu.
Badania zostały wykonane na aparaturze naukowej zakupionej w ramach projektu Centrum Biotechnologii
Stosowanej i Nauk Podstawowych finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
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Ocena wpływu inhibitorów metylotransferaz DNA oraz deacetylaz białek histonowych na
ekspresję genu αKlotho w komórkach raka pęcherza moczowego
Paulina Przybylska, Przemysław Werecki, Agnieszka Szymczyk, Ewa Forma
Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul.
Pomorska 141/143 Łódź
Supresorową funkcję αKlotho wykazano m.in. w raku piersi, trzustki, żołądka, jelita grubego, płuc, czy raku
szyjki macicy. Wśród mechanizmów leżących u podstaw obniżenia ekspresji αKlotho wyróżnia się hipermetylację wysp
CpG w obrębie regionu promotorowego genu oraz deacetylację histonów oddziałujących z DNA w regionie genu
αKlotho.
Celem badań była ocena wpływu inhibitorów metylotransferaz DNA oraz deacetylaz białek histonowych na
ekspresję genu αKlotho w komórkach raka pęcherza moczowego.
Komórki raka pęcherza moczowego linii T24 traktowano przez 72 godziny inhibitorem metylotransferaz DNA
- 5-aza-2′-deoksycytydyną w stężeniu 2 i 5 μM w obecności lub bez inhibitora deacetylaz białek histonowychtrichostatyny A. Trichostatynę A o stężeniu 0,5 μM dodawano na 24 godziny przed zakończeniem eksperymentu.
Po traktowaniu komórek wyżej wymienionymi związkami dokonano analizy ekspresji genu αKlotho na poziomie
mRNA oraz oceny stopnia metylacji jego regionu promotorowego. Analizę ekspresji genu αKlotho prowadzono metodą
łańcuchowej reakcji polimerazy z analizą przyrostu ilości produktów w czasie rzeczywistym (Real Time PCR, ang.
Real Time Polymerase Chain Reaction). Oceny stopnia metylacji regionu promotorowego genu αKlotho dokonano
metodą ilościowego MSP-PCR (ang. Methylation-Specific Polymerase Chain Reaction).
W komórkach traktowanych 5-aza-2′-deoksycytydyną i trichostatyną A zaobserwowano przywrócenie
ekspresji genu αKlotho na poziomie mRNA.
Uzyskane wyniki dowodzą, że podobnie jak w przypadku innych nowotworów wyciszenie ekspresji genu
αKlotho w komórkach raka pęcherza moczowego linii T24 może być wynikiem hipermetylacji wysp CpG w obrębie
jego regionu promotorowego oraz deacetylacji histonów oddziałujących z DNA w regionie genu αKlotho.
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REGULACJA EKSPRESJI GENU IκBα Z ZASTOSOWANIEM siRNA
W OPRACOWYWANIU TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH
Bożena Rolnik, Anna Lalik
Politechnika Śląska, Zakład Inżynierii Systemów, Instytut Automatyki, ul. Akademicka 16, 44-100
Gliwice
Białka z rodziny NFκB są grupą jądrowych czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za aktywację
transkrypcji bardzo licznej grupy genów związanych z regulacją procesów takich jak przebieg cyklu komórkowego,
apoptoza i proliferacja komórek, czy odpowiedź na czynniki stresowe [1]. Aktywność białek NFκB jest regulowana przez
ich inhibitory - białka IκB zdolne do zatrzymywania kompleksów NFκB, wykazujących aktywność biologiczną,
na terenie cytoplazmy poprzez maskowanie sekwencji NLS (ang. nuclear localization sequence) w ich strukturze[1].
Białka z rodziny NFκB zostają aktywowane w wyniku zaistniałej infekcji lub innych czynników stresowych
prowadzących do proteolizy ich inhibitorów, stąd zmiany poziomu ekspresji genów białek IκB mają bezpośredni wpływ
na ilość aktywnych kompleksów NFκB[1]. Istnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów związanych z procesem
apoptozy czy proliferacji, poprzez regulowanie ilości aktywnych białek NFκB, niesie możliwość opracowania terapii
mającej na celu niszczenie komórek o niepożądanym fenotypie, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia chorób
nowotworowych.
Celem prezentowanej pracy było wstępne zbadanie możliwości obniżenia ekspresji genu jednego z inhibitorów
NFκB - IκBα oraz zbadanie wpływu uzyskanego efektu na funkcjonowanie komórek. Wyniki prowadzonych badań
zostaną wykorzystane do uzupełnienia otrzymanego modelu matematycznego dla ścieżek sygnałowych NFκB oraz p53
o równania związane z wpływem zastosowanej mieszaniny siRNA o sekwencjach komplementarnych do mRNA genu
IκBα[2]. Wykonanie takiego modelu potencjalnie umożliwia opracowanie terapii, której celem jest zmniejszenie
przeżywalności komórek nowotworowych poprzez zastosowanie siRNA w odpowiedniej dawce. W celu określenia
optymalnej dawki wywołującej pożądany efekt zastosowano mieszaninę siRNA w trzech dawkach: 1pmol, 2pmol oraz
4pmol. Badania przeprowadzono na komórkach linii komórkowej raka jelita grubego HCT116.
Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość wykorzystania zastosowanej mieszaniny siRNA do obniżenia
ekspresji genu IκBα na poziomie powstającego mRNA oraz białka. W zależności od wykorzystanej dawki mieszaniny
siRNA otrzymywano obniżenie poziomu transkryptu w analizowanym punkcie czasowym 24 godziny po transfekcji
w granicy 40-60% wartości poziomu próby kontrolnej. Ponadto zaobserwowano zmiany w funkcjonowaniu komórek
polegające na obniżeniu ich aktywności metabolicznej i zdolności do proliferacji oraz zmiany w przebiegu cyklu
komórkowego. Uzyskany efekt był zależny od zastosowanej dawki mieszaniny siRNA. Zaprezentowane wstępne
wyniki zostaną powtórzone celem potwierdzenia wiarygodności zaobserwowanych tendencji.
Badania były prowadzone w ramach grantu: BKM 514/RAu-1/2013
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Chen F., Castranova V., Shi X., New Insights into the role of Nuclear Factor-κB in Cell Growth Regulation,
Am. J. Pathol. (2001) 159 : 387-391.
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Puszynski K., Bertolusso R., Lipniacki T., Crosstalk between p53 and NFκB systems: pro- and antiapoptotic function of NFκB, IET Syst Biol. (2009) 5 : 356-367.
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Wpływ Sox2 na ekspresję EGFR i EGFRvIII w linii komórkowej DK-MG
Paulina Siejka
Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, UM Łódź
Promotor prof. Piotr Rieske
Mutacje oraz amplifikacje genu kodującego nabłonkowopochodny czynnik wzrostu (EGFR) są częstym
zjawiskiem w glejaku wielopostaciowym [1]. Charakterystyczną rearanżacją występującą w obrębie tego genu jest
delecja prowadząca do utraty egzonów 2-7 co skutkuje ekspresją zmutowanego wariantu EGFR (EGFRvIII)
pozbawionego części domeny zewnątrzkomórkowej, dzięki czemu białko może być konstytutywnie aktywnie
niezależnie od dostępności liganda [2].
Dotychczasowe badaniawykazały, że linie komórkowe ustabilizowane z tkanek nowotworowych pacjentów
cierpiących na glejaka tracą charakterystyczne molekularne cechy takie jak amplifikacja EGFR oraz ekspresja
EGFRvIII, zwłaszcza w przypadku klasycznych warunków hodowli [3,4]. W wyniku tego zjawiska otrzymane linie
komórkowe nie mogą być wiarygodnym modelem glejaka in vitro.Modyfikacja warunków hodowli komórkowych m.in.
zastosowanie medium hodowlanego bez surowicy, prowadzenie hodowli w sferach oraz modulowanie stężenie EGF
w pożywce mogą wpłynąć na utrzymanie amplifikacji EGFR oraz ekspresji EGFRvIII. Badania własne sugerują że są te
efekty przejściowe [3,4,5]. W związku z tym opracowanie alternatywnych rozwiązań jest nadal potrzebne.
Przeprowadzony eksperyment oparty było o doniesienia sugerujące, że ekspresja czynnika transkrypcyjnego
Sox2 może wpłynąć znacząco na zwiększenie ekspresji EGFR w komórkach oraz promować ich zdolności do
samoodnowy [6,7]. W badaniach własnych zaobserwowano spadek ekspresji Sox2 towarzyszący zanikowi ekspresji
EGFR i EGFRvIII. Podstawowym celem eksperymentu było zbadanie wpływu Sox2 na ekspresję EGFR i EGFRvIII
w linii komórek glejaka DK-MG oraz ocenę potencjału tego białka do stabilizacji ekspresji EGFRvIII na wysokim
poziomie w klasycznych warunkach hodowli.
Sekwencjonowanie metodą Sangera potwierdziło obecność mutacji warunkującej ekspresję EGFRvIII
w komórkach DK-MG na poziomie genomowym. Wyniki były zgodne z wcześniejszymi doniesieniami.
W celu sprawdzenia wpływu Sox2 na EGFR i EGFRvIII w DK-MG przeprowadzono infekcję wektorem
lentiwirusowym z Sox2. Analiza ekspresji EGFR i EGFRvIII metodą real-time RT-PCR 5 dni po transdukcji wykazała
spadek ekspresji tych genów co jest sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami. Dodatkowo dwukrotnie wykonano
barwienie immunocytochemiczne na Sox2 i całkowity EGFR 3 dni i 2 tygodnie po zainfekowaniu komórek. Nie
zaobserwowano istotnego wpływu Sox2 na poziom całkowitego EGFR. Otrzymane wyniki nie są istotne statystycznie
i wymagają powtórzenia procedury oraz analizy na klonach DK-MG z ustabilizowaną ekspresją Sox2. Rezultaty tych
analiz powinny być otrzymane do planowanego terminu konferencji. Jednak na podstawie otrzymanych wyników
można przypuszczać, że Sox2 nie zwiększa ekspresji EGFR i EGFRvIII w komórkach linii DK-MG.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
POIG.01.00.04-10-011/11
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Modelowanie i testowanie miejsc wiążących czynniki transkrypcyjne
Karolina Smolińska, Marcin Pacholczyk
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
Kompleksy białko-DNA odgrywają ważną rolę w procesach wewnątrzkomórkowych. Szczególnie ważne ze
względu na proces regulacji transkrypcji genów są interakcje zachodzące pomiędzy czynnikami transkrypcyjnymi
a regionami łańcucha DNA. Czynniki transkrypcyjne charakteryzują się specyficzną budową, która pozwala na
tworzenie wiązań z powierzchnią cząsteczki DNA na krótkim, specyficznym odcinku zwanym miejscem wiązania
czynnika transkrypcji. Obecnie istnieje wiele metod pozwalających na znajdywanie miejsc wiążących czynniki
transkrypcyjne, które opierają się zarówno na technikach laboratoryjnych jak i obliczeniowych.
Celem projektu było stworzenie funkcjonalnego algorytmu pozwalającego na generowanie modeli miejsc
wiążących czynniki transkrypcyjne. Metoda opiera się jedynie na obliczeniach, a jako zbiór danych wejściowych
wykorzystuje dane krystalograficzne pochodzące z bazy PDB (Protein Data Bank). Algorytm stanowi modyfikację
rozwiązania zaproponowanego przez Alamanova i zespół [1]. W rezultacie otrzymuje się macierze PWM (ang. Position
Weight Matrix) kompleksów czynnik transkrypcyjny-DNA. Macierze PWM reprezentują prosty model przewidywania
miejsc wiążących czynniki transkrypcyjne jako prawdopodobieństwo wystąpienia danego elementu (jednego z czterech
nukleotydów A, C, G lub T) na konkretnej pozycji w sekwencji DNA. Macierze konstruowane są w oparciu
o obliczenia energii wiązań pomiędzy białkiem a DNA na podstawie potencjału statystycznego. W niniejszej pracy
porównano rezultaty działania dwóch potencjałów statystycznych: potencjału DFIRE [2], opartego o zmodyfikowane
równanie stanu gazu doskonałego oraz potencjału stworzonego przez Robertson'a i Varani'ego [3]. Kod programu
realizującego założenia metody został zaimplementowany w języku Python. Algorytm został przetestowany w oparciu
o trzy kompleksy białek należących do rodziny NF-κB. Do grupy tej należały: p50p50, p50p65 oraz p50RelB. Wyniki,
które otrzymano dla zbioru danych zostały porównane z macierzami PWM pochodzącymi z bazy TRANSFAC. W bazie
tej przechowywane są struktury macierzy, które powstały na podstawie wyników otrzymanych technikami
eksperymentalnymi. Porównanie macierzy PWM wygenerowanych przy użyciu różnych potencjałów statystycznych
z macierzami otrzymanymi eksperymentalnie wykazało znaczące podobieństwo.
Przedstawione wyniki projektu pokazują, że metody obliczeniowe mogą stanowić wydajną technikę
modelowania miejsc wiążących czynniki transkrypcyjne jednocześnie będąc dobrą alternatywą dla eksperymentów
laboratoryjnych, które są czasochłonne i bardzo kosztowne.
[1]

Alamanova D., Steigmaier P., Kel A., "Creating PWMs of transcription factors using 3D structurebased computation of protein-DNA free binding energies.," BMC Bioinformatics ,11: 225, May 2010.

[2]

Zhao H., Yang Y., Zhou Y., "Structure-based prediction of DNA-binding proteins by structural
and a volume-fraction corrected DFIRE-based energy function.," Bioinformatics, 1857-1863,

[3]

Robertson TA, Varani G.,"An all-atom, distance-dependent scoring function for the prediction of protein-DNA
interactions from structure.," PROTEINS: Structure, Function, and Bioinformatics,
66:359-374, Feb.2007
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Spektrum aktywności antyproliferacyjnej oraz charakterystyka spektralna wybranych
pochodnych chinoliny.
Ewelina Spaczyńska, Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Wioleta Cieślik, Marzena Rams-Baron,
Agnieszka Szurko, Robert Musioł
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ
Wiele z opisywanych w literaturze związków zawierających w swej strukturze fragment chinoliny
charakteryzuje się szeroko pojętą aktywnością biologiczną. Pochodne chinoliny wykazują właściwości
przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne [1,2], a także aktywność wobec integrazy wirusa HIV [3] czy aktywność
przeciwnowotworową [4].
Metodą otrzymywania styrylowych pochodnych chinoliny jest reakcja pochodnych chinaldyny z aldehydami
aromatycznymi. Pochodne chinoliny otrzymano w reakcjach konwencjonalnych oraz wspomaganych polem
mikrofalowym. Lipofilowość badanych związków, stanowiąca znaczący parametr w przewidywaniu aktywności
biologicznej związku została zmierzona z wykorzystaniem RP-HPLC. Aktywność antyproliferacyjna analogów
chinoliny została określona względem ludzkich nowotworowych komórek jelita grubego linii Hct116 typu dzikiego
oraz z nokautem genu TP53. Najbardziej aktywne związki zostały przebadane na komórkach nienowotworowych –
ludzkich fibroblastach linii GM 07492. Aktywność cytotoksyczna badanych pochodnych została określona za pomocą
kolorymetrycznej metody MTS. Najbardziej aktywnym związkiem o IC 50 = 2,23 µM okazał się związek 5,7-dichloro-2[2-(4-etoksyfenylo)winylo]-8-chinolinol (Rysunek 1). Pochodna ta wykazywała aktywność względem komórek linii
Hct116, natomiast względem komórek prawidłowych nie wykazywała aktywności, co świadczy o jej wysokiej
selektywności. Styrylochinoliny hamują proliferację komórek nowotworowych, przez co mogą być wykorzystane jako
leki przeciwnowotworowe.
Cl

Cl

N
OH
O

Rysunek 1.
Właściwości spektroskopowe pochodnych chinoliny określono poprzez pomiar widm absorpcji oraz
fluorescencji z wykorzystaniem spektroskopii UV-VIS. Dla związków o szczególnie wartościowej charakterystyce
spektralnej dodatkowo przeprowadzono barwienie komórek ludzkiego nowotworu jelita grubego linii Hct116 p53+/+
z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego. Wykonane badania dowiodły, że pochodne chinoliny można
zaklasyfikować jako barwniki fluorescencyjne, które mogą być wykorzystywane do obrazowania struktur
komórkowych.
[1]

R. Musiol, J. Jampilek, V. Buchta , L. Silva, H. Niedbala, B. Podeszwa, A. Palka, K. Majesz-Maniecka,
B.Oleksyn, J. Polanski, ”Antifungal properties of new series of quinoline derivatives.”, Bioorganic &
Medicinal Chemistry, vol.14, no.10, pp. 3592-3598, May 2006.

[2]

P. Palit, P. Paira, A. Hazra, S. Banerjee, A.D. Gupta, S.G. Dastidar, N.B. Mondal , ” Phase transfer
catalyzed synthesis of bis-quinolines: antileishmanial activity in experimental visceral leishmaniasis and in
vitro antibacterial evaluation.”, European Journal of Medicinal Chemistry, vol. 44, no. 2, pp. 845-853, Feb.
2009.

[3]

F. Zouhiri, M. Danet, C. Bénard, M. Normand-Bayle, J.F. Mouscadet, H. Leh, C.M. Thomas,
G. Mbemba,
J. d’Angelo, D. Desmaële, ”HIV-1 replication inhibitors of the styrylquinoline class:introduction of an
additional carboxyl group at the C-5 position of the quinolone.”, Tetrahedron Letters, vol. 46, no. 13, pp. 22012205, Mar. 2005.

[4]

R. Musiol, J. Jampilek, K. Kralova, Des R. Richardson, D. Kalinowski, B. Podeszwa, J. Finster, H. Niedbala,
A. Palka, J. Polanski, ”Investigating biological activity spectrum for novel quinoline analogues.”, Bioorganic
& Medicinal Chemistry, vol. 15, no. 3, pp. 1280-1288, Feb. 2007.
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Poprawa parametrów pola siłowego OPLS All-Atom w zastosowaniu do n-pentadekanu,
octanu metylu i fosforanu dimetylu.
Piotr Sroka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Cząsteczki istotne z biologicznego punktu widzenia, takie jak białka, kwasy nukleinowe czy węglowodany
stanowią układy zbyt skomplikowane i złożone, aby modelować je w całości przy użyciu obliczeń kwantowomechanicznych. Problem stanowi zbyt duża liczba elektronów obecnych w układzie. Rozwiązanie tego problemu
stanowią metody wykorzystujące tzw. pola siłowe. Energia układu w tych metodach obliczana jest jako funkcja położeń
jąder atomowych, z pominięciem ruchu elektronów. W kontekście modelowania molekularnego, pole siłowe oznacza
matematyczną formułę i zbiór parametrów, używanych do opisu energii potencjalnej cząsteczki.
OPLS All-Atom (OPLS/AA) jest polem siłowym stosowanym z powodzeniem do symulacji dynamiki
molekularnej (MD) wielu biomolekuł. Podobnie jak inne pola siłowe bazuje na podstawowym założeniu, iż poprawne
odtworzenie właściwości faz skondensowanych prostych związków, jest warunkiem koniecznym do prawidłowego
opisu oddziaływań między różnymi grupami atomów. Zastosowanie OPLS/AA do modelowania dwuwarstwy lipidowej
jest jednak ograniczone, głównie z powodu problemów przy odtworzeniu temperatury przejścia fazowego i organizacji
hydrofobowego rdzenia dwuwarstwy.
W Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki UJ podjęto próby poprawy parametrów OPLS/AA dla
n‐pentadekanu, octanu metylu i fosforanu dimetylu (Rysunek 1.), czyli cząsteczek modelowych, reprezentujących bloki
budulcowe fosfolipidów błonowych. [1]. Wyniki otrzymane po zastosowaniu nowych parametrów pola siłowego
wykazują zadowalającą zgodność z wynikami otrzymanymi w czasie eksperymentów, dotyczy to takich wielkości jak:
gęstość, entalpia parowania, energia swobodna hydratacji czy własności kinetyczne.
Nowe parametry OPLS/AA zostaną w niedalekiej przyszłości wykorzystane do symulacji modelu dwuwarstwy
lipidowej zbudowanej z glikolipidów typowych dla E. coli.

Rysunek 1. Trójwymiarowa struktura trzech cząsteczek: (a) n-pentadekan, (b) protonowany fosforan dimetylu
i (c) octan metylu. Atomy węgla pokolorowane są na turkusowo, tlenu na czerwono, fosforu na pomarańczowo, wodoru
na biało. Rysunek pochodzi z publikacji Murzyn i in. [1]

[1]

K. Murzyn, M. Bratek, M. Pasenkiewicz-Gierula , (2013) „Refined OPLS All-Atom Force Field Parameters
for n‐Pentadecane, Methyl Acetate, and Dimethyl Phosphate ”,The Journal of Physical Chemistry B, Volume:
117, Issue: 51, Pages: 16388-16396,
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Analiza genomiczna plazmidów pJ2P1 i pK8P1 pochodzących z antarktycznych szczepów
Pseudomonas spp.
Marcin Świstak, Magdalena Szuplewska, Dariusz Bartosik
Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Genomy bakteryjne są bardzo zmienne. Ich plastyczność uwarunkowana jest, między innymi, możliwością
wprowadzania do nich egzogennego DNA, nabytego w wyniku horyzontalnego transferu genów (HGT - ang.
horizontal gene transfer).
Głównymi sprawcami HGT są mobilne elementy genetyczne (MGE - ang. mobile genetic elements), które są
składnikiem niemal każdego genomu prokariotycznego [1]. Wśród MGE najliczniejszą grupę stanowią plazmidy naturalne wektory HGT, które mogą być przenoszone między komórkami bakterii drogą koniugacji bądź transdukcji.
W genomie plazmidu wyróżnia się zarówno konserwowany rdzeń, niosący informację warunkującą (i) replikację oraz
(ii) stabilne utrzymywanie replikonu w komórce, jak i dodatkowy ładunek genetyczny (ang. load), często warunkujący
właściwości o charakterze adaptacyjnym. Tego typu cechy ułatwiają konkurencję z innymi mikroorganizmami
zasiedlającymi daną niszę ekologiczną, bądź pozwalają na zasiedlanie nowych, pierwotnie niedostępnych środowisk.
W Zakładzie Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego zgromadzono kolekcję kilkudziesięciu szczepów
bakterii wyizolowanych ze środowisk wodnych Antarktyki. Szczepy te, jak wykazano, niosą łącznie kilkadziesiąt
pozachromosomowych replikonów. Odczytano sekwencje nukleotydowe dwóch z nich: (i) pJ2P1 (59 kpz,
z Pseudomonas sp. ANT_J2) oraz pK8P1 (39 kpz, z Pseudomonas sp. ANT_K8), a następnie poddano je szczegółowym
analizom bioinformatycznym.
W obu plazmidach wyróżniono konserwowany rdzeń replikonu zawierający: (i) system replikacyjny oraz (ii)
systemy stabilizujące, w tym system aktywnego rozdziału plazmidów (PAR - ang. partitioning system) oraz system
posegregacyjnej eliminacji komórek bezplazmidowych, zwany także systemem toksyna-antytoksyna (TA - ang. toxinantitoxin system). W obu replikonach wyróżniono dodatkowy ładunek genetyczny. W przypadku pJ2P1, ponad 60%
zidentyfikowanych otwartych ramek odczytu (ORF - open reading frames) stanowią geny związane z koniugacją,
w tym geny kodujące system sekrecji typu IV. Analizy porównawcze wykazały, że plazmid ten jest pokrewny
z replikonem pA506 zidentyfikowanym w Pseudomonas fluorescens A506 [2]. W plazmidzie pK8P1 większość
wyróżnionych ORF to geny pochodzenia fagowego, w tym białka budujące ogonek i kapsyd, integrazy oraz wiele
hipotetycznych białek o nieznanej funkcji.
W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano unikatowe dane na temat struktury i biologii ruchomych
elementów genetycznych bakterii oraz zakresu HGT w analizowanej puli bakterii antarktycznych. Wybrane moduły
genetyczne zostaną poddane dalszej analizie funkcjonalnej.
[1]

Dziewit L, Bartosik D. 2011. Genomy prokariotyczne w świetle analiz genomicznych. Post. Mikrobiol.
50:87-96.

[2]

Stockwell VO, Davis EW, Carey A, Shaffer BT, Mavrodi DV, Hassan KA, Hockett K, Thomashow LS,
Paulsen IT, Loper JE. 2013. pA506, a conjugative plasmid of the plant epiphyte Pseudomonas fluorescens
A506. Appl. Environ. Microbiol. 79:5272-82.
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Wpływ nadtlenoazotynu i kwasu podchlorawego na cząsteczkę fibrynogenu i strukturę
skrzepu fibryny
Justyna Tadeusiewicz, Monika Majchrzak, Paweł Nowak
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Reaktywne formy tlenu (RFT) są regulatorami wewnątrzkomórkowego stanu redoks, regulują aktywność
genów, enzymów oraz wpływają na transdukcję sygnału komórkowego. Źródłem RFT w komórkach jest głównie
mitochondrium. Do RFT zalicza się m.in. nadtlenoazotyn (ONOO -) i kwas podchlorawy (HOCl). Podwyższony poziom
produkcji ONOO- i HOCl obserwuje się w stanach zapalnych oraz w przypadku niedokrwienia i następującej po tym
reperfuzji tkanek. Nadtlenoazotyn w warunkach in vivo powstaje w wyniku bezpośredniego oddziaływania
anionorodnika ponadtlenkowego z tlenkiem azotu. ONOO - modyfikuje wiele reszt aminokwasowych, m.in. jest to
utlenianie reszt cysteiny, metioniny oraz tryptofanu, nitrowanie reszt tyrozyny, a także tworzenie dityrozyny i grup
karbonylowych. Na szczególną uwagę zasługuje nitrowanie reszt tyrozynowych, które następuje w wyniku działania
˙OH/˙NO2, CO3˙-/˙NO2 w obecności CO2, są to rodnikowe produkty powstałe na skutek rozkładu nadtlenoazotynu.
Obecność nitrowanego fibrynogenu obserwuje się w osoczu pacjentów z chorobą wieńcową, czy też u osób z zespołem
ostrej niewydolności oddechowej [1]. Natomiast HOCl w warunkach in vivo powstaje w reakcji nadtlenku wodoru
i anionu chlorkowego, co zachodzi w obecności mieloperoksydazy. Odgrywa on ważną rolę w niszczeniu patogenów,
ale uszkadza, także białka, lipidy, kwasy nukleinowe tkanek gospodarza. Celem działania HOCl są głównie białka,
a1,25szczególną podatność wykazują następujące boczne łańcuchy aminokwasów: grupy fenolowe reszt tyrozyny,
grupy tiolowe reszt cysteiny, a także reszty metioniny. W konsekwencji powstają np. disulfidy, sulfotlenki i reszty 3chlorotyrozyny. Ze względu na to, że inne RFT również prowadzą do powstania m.in. sulfotlenków i disulfidów,
to markerem działania HOCl i aktywności mieloperoksydazy jest 3-chlorotyrozyna. 3-chlorotyrozyna posiada duże
znacznie kliniczne ponieważ jej podwyższony poziom obserwuje się u pacjentów z powikłaniami zakrzepowozatorowymi [2].
Dane literaturowe wskazują, że zmodyfikowany oksydacyjnie fibrynogen prowadzi do wytworzenia skrzepu
fibryny o trombogennej strukturze. Utworzony włóknik wykazuje zwiększoną oporność na lizę i jednocześnie
zmniejszoną elastyczność, co w konsekwencji doprowadza do pękania powstałych skrzepów fibryny i tworzenia
zatorów. Zmianie ulega, także szybkość polimeryzacji monomerów fibryny oraz sam sposób tworzenia polimerów, co
wynika z przestrzennego ułożenia włókien. Zmiana szybkości polimeryzacji monomerów fibryny wpływa na grubość
i stopień rozgałęzienia włókien. W konsekwencji powstaje zwarta, ściśle upakowana struktura, o mniejszych porach,
przez co plazmina ma mniejszy dostęp do wnętrza skrzepu fibryny. Dodatkowo włókna budujące tak zmieniony skrzep
fibryny są sztywniejsze, krótsze i składają się z większej ilości segmentów. Im wyższy stopień modyfikacji cząsteczek
fibrynogenu, tym mniejsza elastyczność oraz sprężystość utworzonego włóknika [3].
Celem przeprowadzanych badań jest ocena wpływu modyfikacji cząsteczek fibrynogenu wywołanych przez
RFT na właściwości prozakrzepowe fibryny. Fibrynogen poddawany jest działaniu nadtlenoazotynu i kwasu
podchlorawego, a następnie określane są jego właściwości fizyko-chemiczne. Wyniki uzyskane z rozdziałów
elektroforetycznych, a także dzięki metodom dot blot i western blot wskazują, że im wyższe stężenie zastosowanych
oksydantów, tym wyższy stopień modyfikacji cząsteczek fibrynogenu. Najbardziej podatny na zmiany oksydacyjne jest
łańcuch Aα fibrynogenu. Ponadto użyte RFT zmniejszają tempo polimeryzacji monomerów fibryny.
[1]

M. Hoffman, “Alterations of fibrinogen structure in human disease.,” Cardiovascular & Hematological Agents
in Medicinal Chemistry, vol. 6, no. 3, pp. 206-211, July 2008.

[2]

K.M. Weigandt, N. White, D. Chung, E. Ellingson, Y. Wang, X. Fu, D.C. Pozzo, “Fibrin clot structure and
mechanics associated with specific oxidation of methionine residues in fibrinogen.,” Biophysical Journal, vol.
103, no. 11, pp. 2399-2407, Dec. 2012.

[3]

M. Martinez, J.W. Weisel, H. Ischiropoulos, “ Functional impact of oxidative posttranslational modifications
on fibrinogen and fibrin clots.,” Free Radical Biology & Medicine, vol. 65, pp. 411-418, Dec. 2013.
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Znaczenie regulacji profilu epigenetycznego w podatności komórek nabłonka barwnikowego
siatkówki na uszkodzenia oksydacyjne
Paulina Tokarz1, Aleksandra Nowakowska1, Monika Hofft1, Kai Kaarniranta2,3, Janusz Błasiak1
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Reaktywne formy tlenu (ROS) pełnią rolę przekaźników sygnału w procesach fizjologicznych, ale ich nadmiar
może prowadzić do uszkodzeń oksydacyjnych biomolekuł. Stres oksydacyjny odgrywa rolę w wielu jednostkach
chorobowych, m.in. nowotworach, chorobach neurodegeneracyjnych czy chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Stres oksydacyjny może być związany ze zmianami profilu epigenetycznego, jednakże nie wiadomo czy zmiany te są
przyczyną, czy skutkiem stresu oksydacyjnego. Celem obecnych badań jest sprawdzenie, czy zmiany profilu
epigenetycznego, w szczególności zmiany profilu metylacji DNA oraz acetylacji histonów, modulują podatność
komórek na uszkodzenia oksydacyjne. Do badań użyliśmy linii komórkowej ARPE-19, wywodzącej się z nabłonka
barwnikowego siatkówki, który jest narażony na działanie wysokiego stężenia ROS w warunkach fizjologicznych,
z uwagi na wysokie ciśnienie parcjalne tlenu oraz ekspozycję na światło. Sprawdziliśmy czy zmiana profilu
epigenetycznego komórek ARPE-19 wpływa na reakcję adaptacyjną komórek w odpowiedzi na stres oksydacyjny
przewlekły oraz na mechanizm umożliwiający komórkom przeżycie w odpowiedzi na stres oksydacyjny ostry. W tym
celu monitorowaliśmy poziom uszkodzeń DNA oraz poziom wewnątrzkomórkowego stężenia ROS w komórkach
APRE-19 ze zmienionym profilem epigenetycznym. Zastosowanie inhibitora metylotransferaz DNA oraz inhibitora
deacetylaz histonów w istotny sposób obniżało podatność komórek ARPE-19 na uszkodzenia DNA w warunkach stresu
oksydacyjnego ostrego i przewlekłego. Prezentowane wyniki wstępne mogą świadczyć o tym, że zmiany profilu
epigenetycznego mogą modulować odpowiedź komórek ARPE-19 na stres oksydacyjny.
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Wpływ witaminy B1 na przebieg reakcji zapalnej w modelowych infekcjach bakteryjnych
NATALIA WOLAK, ANDRZEJ KOZIK, MARIA RĄPAŁA-KOZIK
Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, Gronostajowa 7, Kraków 30-387, Polska.
Tiamina (witamina B1) jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania wszystkich organizmów żywych, lecz
tylko rośliny i drobnoustroje są zdolne do jej biosyntezy, podczas gdy pozostałe organizmy zmuszone są dostarczać ją
wraz z pokarmem. Zapewnienie odpowiedniego poziomu tiaminy jest szczególnie ważne, gdyż jej długotrwałe
niedobory mogą prowadzić do groźnych chorób, takich jak beri-beri, a przy braku leczenia nawet do śmierci.
Najlepiej poznaną funkcją tiaminy jest rola jej pochodnej, difosforanu tiaminy (TDP) w przemianach
węglowodanów, gdzie pełni ona rolę kofaktora dla wielu kluczowych enzymów. Obecnie wiadomo jednak, że tiamina
bierze również udział w odpowiedzi na warunki stresu, spełniając funkcje cząsteczki sygnałowej, tzw. „alarmonu”, bądź
chroniąc komórkę przed uszkodzeniami [1,2,3]. Co więcej, pojawiły się doniesienia, że tiamina może posiadać również
właściwości przeciwzapalne [4], jednakże nie zostało to potwierdzone jeszcze w stosunku do komórek ludzkich. W
przebiegu reakcji zapalnych kluczową rolę odgrywają makrofagi, głównie poprzez wydzielanie różnorodnych
markerów stanu zapalnego, jak cytokiny i tym samym kontrolę wzrostu i rozprzestrzeniania się atakujących patogenów.
Ponieważ nadmierna odpowiedź naszego układu odpornościowego mogłaby doprowadzić do niekontrolowanych
i wyniszczających reakcji zapalnych, przekazywanie sygnałów i ich regulacja w czasie infekcji jest jednym
z nadrzędnych procesów pozwalających utrzymać homeostazę w naszym organizmie.
Tym samym, w naszych badaniach skupiliśmy się na określeniu przeciwzapalnego działania tiaminy,
wybierając jako model ludzkie komórki makrofagowe, izolowane z krwi obwodowej. W wyniku stymulacji
makrofagów składnikiem ściany komórkowej bakterii, lipopolisacharydem (LPS), zaobserwowaliśmy ich gwałtowną
aktywację i zwiększone wydzielanie cytokin prozapalnych. Co jednak najistotniejsze, reakcja ta była ograniczona
w obecności zwiększonych dawek tiaminy, natomiast nasilała się przy zastosowaniu czynnika selektywnie blokującego
pobieranie tiaminy (amprolium). Dodatkowo, pod wpływem stymulacji LPS, zaobserwowaliśmy podwyższoną
ekspresję wybranych genów zaangażowanych w pobieranie tiaminy i jej aktywację do formy kofaktorowej.
Podsumowując, nasze wyniki jednoznacznie potwierdzają przeciwzapalne właściwości tiaminy, co jest
szczególnie istotne, jako że witamina ta i jej pochodne od wielu lat są stosowane w leczeniu chorób u podłoża których
leżą procesy zapalne, a mechanizm ich działania nie został jeszcze w pełni wyjaśniony.
[1]

Bettendorff L i inni (2007) Nat. Chem.Biol. 3: 211-212.

[2]

Tunc-Ozdemir M i inni (2009) Plant Physiol 151: 421-432

[3]

Rapala-Kozik M i inni (2012) BMC Plant Biol 3(12):2

[4]

Yadav UC i inni (2010) Free Radic Biol Med 48(10): 1423-1434
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Bakterie nitkowate w osadzie czynnym – metody analizy jakościowej.
Olga Andrzejczak
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Metoda oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego stanowi obecnie jedną z najpopularniejszych
sposobów biologicznego oczyszczania ścieków. Bakterie nitkowate są naturalnym składnikiem biocenozy osadu
czynnego. Pełnią w nim ważną rolę, umożliwiając proces właściwego formowania kłaczków osadu czynnego.
Jednocześnie ich nadmierny wzrost powoduje takie niekorzystne zjawiska jak puchnięcie oraz pienienie osadu [1].
Do metod stosowanych obecnie w celu ilościowej oceny organizmów nitkowatych zaliczyć można klasyczną
identyfikację według Eikelblooma [2] fluorescencyjną hybrydyzację sin situ (FISH) [3,4].
Pierwsza z metod zakłada identyfikację w oparciu o klucze identyfikacyjne. Wykorzystywane są w tym celu
bezpośrednie obserwacje w preparacie przyżyciowym, barwienia metodami Gramma oraz Naissera a także test
siarkowy. Mimo stosunkowo niskich kosztów i powszechnej dostępności, metoda ta posiada pewne ograniczenia [2].
Odpowiedź na nią stanowić może metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (ang. fluorescent in situ
hybridization, FISH). Polega ona na zastosowaniu gotowych fragmentów materiału genetycznego, komplementarnych
do znanego fragmentu
16SrRNA, znakowanych znacznikiem fluorescencyjnym, tzw. sond molekularnych.
Po zmieszaniu sond z próbą osadu, łączą się one z określonymi fragmentami DNA bakteryjnego, do których są
komplementarne. Tak powstałe hybrydy obserwowane są następnie przy pomocy mikroskopu fluorescencyjnego [3,4].
Metoda FISH znajduje obecnie szerokie zastosowanie w licznych badaniach w zakresie biotechnologii środowiskowej
[5,6,7]
[1]

D. Jenkins, M. Richard and G. Daigger, “Manual on the causes and control of activated sludge bulking and
foaming”, 2nd ed.. Michigan: Lewis Publishers, 1993.

[2]

D. H. Eikelboom and H. J. J. Van Buijsen “Microscopic sludge investigation manual” Wyd. SeidelPrzywecki, Szczecin 1999,

[3]

A. Raszka, A. Ziembińska and A. Wiechetek, “Molecular biotechnology techniques and methods in
environmental biotechnology” Environmental Engineering, vol. 106, no. 2, pp. 111-114, 2009.

[4]

J. Fröhlich, H. König and H. Claus , “Rapid Detection and Identification with Molecular Methods”
Biology of Microorganisms on Grapes, in Must and in Wine, pp 429-449, Springer, 2009.

[5]

A. T. Mielczarek, C. Kragelund, P. S. Eriksen, P. H. Nielsen, “Population dynamics of filamentous
bacteria in Danish wastewater treatment plants with nutrient removal” Water research, vol. 46, no. 12, pp.
3781-3795, April 2012.

[6]

L. Speirs, T. Nittami, S. McIlroy, S. Schroeder and R. J. Seviour, “Filamentous Bacterium Eikelboom
Type
0092 in Activated Sludge Plants in Australia Is a Member of the Phylum Chloroflexi” Appl Environ
Microbiol. Vol. 75, no. 8, pp. 2446–2452, April 2009.

[7]

S. M. Faheem and M. A. Khan, “Monitoring Bacterial Diversity in a full-scale Municipal Wastewater
Treatment plant in Dubai by Fluorescence in situ hybridization Technique” nternational Journal of
Environmental Research, vol. 7, no. 2, pp 479-484, Spring 2013.
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Czy tabaka zastąpi e-papierosy
Wojciech Baczyński
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politerchnika Łódzka
W Europie i Polsce od około XVI wieku tabaka była najpopularniejszą formą spożywania tytoniu i dopiero
moda na palenie papierosów, która rozwinęła się na początku XX wieku (w szczególności po II wojnie światowej)
wyparła tę używkę z społeczeństwa.
Kiedy tabaka znajdzie się w błonie śluzowej człowieka, nikotyna w niej zawarta, poprzez błonę śluzową nosa,
przedostaje się do krwiobiegu, po czym bez problemu przedostaje się do naszego mózgu. Tam nikotyna łączy się
z receptorami.
Oczywiście efekty działania nikotyny są ogólnoustrojowe, poprzez zwiększenie wydzielania adrenaliny,
podnosi się ciśnienie krwi, akcja serca przyspiesza, zanika głód, zmniejsza się odczuwanie bólu. Dodatkowo pojawia
się ogólne rozluźnienie i błogostan.
Największy problem, bowiem pojawia się z racji niekiedy bardzo złożonego składu, przez co ciężko dokładnie
określić pełen wpływ tej używki na nasz organizm. Wiele substancji może być w naszym organizmie
metabolizowanych do szkodliwych form przejściowych, co ma miejsce w przypadku nikotyny. Natomiast znaczna
część mechanizmów, które mogą mieć tutaj miejsce pozostaje jak dotąd nieznana.
Z jednej strony tabaka jest wyrobem tytoniowym, zawierającym nikotynę, a więc może prowadzić do
uzależnień. Z drugiej strony takich przypadków jest dość niewiele. Jako wyrób zażywany do nosowo tabaka może
powodować różnego rodzaju uszkodzenia błony śluzowej nosa, jej wysuszenie (tytoń ma właściwości ściągające,
osuszające), które może prowadzić do poważniejszych powikłań. Dane literaturowe wskazują na metaplazję nabłonków
u osób konsumujących tabakę, a metaplazja bardzo często jest wstępem do rozwoju nowotworów. Dodatkowo możliwe
jest wystąpienie krwawienia, nadżerki przegrody nosowej, zapalenia zatok, czy chronicznego kataru. Jednakże
laryngologom nie udało się jednoznacznie tego wykazać. Co więcej, ludzie zażywający tabakę twierdzą, iż tabaka
pomogła im zwalczyć przewlekłe nieżyty nosa, czy rozwiązała problemy z zatokami.
Jak więc można zauważyć, wpływ zażywania tabaki na zdrowie pełene jest sprzeczności i domysłów. Jest tak
głownie dlatego, iż wszelkie badania w tym temacie prowadzone były na małych grupach, a co za tym idzie, ich wyniki
nie koniecznie muszą być prawdziwe dla całej populacji.
Lekarze zastanawiają się czym możliwe jest wykorzystanie tego środka do podawania leków formie do
nosowej, bowiem jest to jeden z najstarszych sposobów leczenia człowieka, obecnie jednak praktykownych w krajach
dopiero rozwijających się jak Afryka, jednak jest to myślenie mylne, bowiem nie znamy wszystkich konsekwencji
zdrowotnych spożywania tej używki, a skutki uboczne mogłyby się okazać opłakane.
Tabaka może jednak posłużyć nam w nieco innym celu. Od kilku lat w Europie toczy się debata nad tzw.
„strategią redukcji szkód” (ang. harm-reduction strategy) w kontekście chorób odtytoniowych, które w głównej mierze
powodowane są przez zgubny wpływ dymu tytoniowego. Chodzi tutaj o zastępowanie bardziej szkodliwych produktów
(np. papierosów), mniej szkodliwymi ekwiwalentami, takimi jak gumy i plastry nikotynowe , czy też inne formy
tytoniu. Jeśli tabaka, przy której spożywaniu nie dochodzi do spalania tytoniu, okazałaby się używką relatywnie
niegroźną, przynajmniej w porównaniu do papierosów, to doskonale wpisywałaby się w taką właśnie strategię.
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Haploidyzacja. Czynniki wpływające na efektywność androgenezy.
Julia Bartosiewicz
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
Uzyskiwanie roślin haploidalnych metodą androgenezy polega na pobudzeniu mikrospor do przekształcania się
w embrioidy lub tkankę kalusową. Kolejnym etapem jest powstanie podwojonych haploidów przy pomocy zabiegu
kolchicynowania. Powstałe w ten sposób nowe odmiany są niezwykle pożądane, z uwagi na znaczne skrócenie (o 3-4
lata) czasu ich pozyskiwania. Do głównych korzyści stosowania technik haploidyzacji należy zaliczyć również wzrost
wydajności selekcji. Jednakże mnogość czynników mających wpływ na haploidyzację roślin potwierdza złożoność tego
procesu, a także przyczynia się do opóźniania postępu prac nad otrzymanie linii DH [1].
Czynniki wpływające na efektywność androgenezy można podzielić na trzy grupy: czynniki związane
z wyborem metody uzyskiwania roślin haploidalnych, stan fizjologiczny roślin dawców pylników i wybór
odpowiedniego materiału genetycznego oraz warunki prowadzenia kultury.
Efektywność androgenezy zależy przede wszystkim od gatunku rośliny uprawnej. Stanowi on bardzo istotny
element wpływający na powodzenie i ostateczny wynik eksperymentu. W pełni uzasadnione jest więc uzyskanie
szczegółowych informacji na temat pochodzenia rośliny donorowej. Do równie znaczących czynników warunkujących
proces androgenezy należą wstępne traktowanie kłosów i pylników, a także skład pożywki.
Korelacja między wiekiem rośliny, z której pochodzą pylniki, a reakcją mikrospor na tworzenie zarodka lub
kalusa jest bardzo ważna. U roślin rozpoczynających okres kwitnienia więcej jest mikrospor zdolnych do
przekształcenia się w zarodek lub kalus niż pod koniec kwitnienia [2]. Warunki prowadzenia hodowli czyli stosowanie
stresu (np. termicznego), skład pożywki oraz substancje ją uzupełniające również determinują proces androgenezy.
Stres powoduje wejście na sporofityczną drogę rozwoju [3]. Stosowane są również: głód azotowy, krótki dzień
i niska temperatura w hodowli roślin dawców, szok termiczny (gorący i zimny), chemiczne traktowanie kwiatostanów,
pąków kwiatowych lub pylników, szok osmotyczny, a także napromieniowanie. Najczęściej stosuje się niską
temperaturę na poziomie 4-5ºC w różnym czasie, od 2 do aż 14 dni. Optymalny czas traktowania obniżoną temperaturą
jest zależny od genotypu rośliny. Składnikiem pożywek determinującym efektywność androgenezy jest węgiel,
najczęściej jako jego źródło wybiera się sacharozę. Może być ona również zastąpiona maltozą, glukozą lub mieszanką
cukrów. Źródło węgla organicznego oraz środek zestalający pożywkę mają duże znaczenie w kwestii przebiegu procesu
androgenezy. Za źródło azotu w pożywkach służą jony NO3ˉ i NH4+, a także glutamina, hydrolizat kazeiny, a także
asparagina. Mają one wpływ na proces indukcji, jak i regeneracji. Dodatkami stosowanymi do pożywek są: witaminy,
aminokwasy i inne (azotan srebra, biotyna, glicyna, glutamina, hydrolizat kazeiny, kwas foliowy, kwas nikotynowy,
mio-inozytol, siarczan miedzi, tiamina, witamina C, α-tocoferol) [4].
Podniesienie poziomu efektywność androgenezy jest możliwe przy ciągłej optymalizacji procedury. Badania
przeprowadzone dotychczas nie wyczerpały bowiem wszystkich możliwych do wprowadzenia modyfikacji [5].
[1]

Y.-D. Guo, S.Puli “Isolated microspore culture and plant regeneration in rye (Secale cereale L.).,” Plant
Reports, 19/s. 875-880, 2000.

[2]

K. Górecka, D. Krzyżanowska, W. Kiszczak, U. Kowalska, R. Górecki “Wykorzystanie androgenezy
w kulturach pylnikowych do otrzymywania homozygotycznych roślin marchwi.,” Prace Eksperymentalne.
Biotechnologia 2 (81), 142-152, 2008.

[3]

S. Immonen, J. Robinson “Stress treatments and ficoll for improving green plant regeneration in triticale
anther culture.,” Plant Science 150, 77-84, 2000.

[4]

R. Ma, S. Pulli “Factors influencing somatic embryogenesis and regeneration ability in somatic tissue
culture of spring and winter rye.,” Agricultural and Food Science, Vol. 13, 363-377, 2004.

[5]

T. Adamski, M. Surma “Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin.,” Instytut
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, 2006.
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Modyfikacja genetyczna zwierząt dla potrzeb ksenotransplantacji
Magdalena Boksa, Joanna Zeyland, Agnieszka Nowak, Ryszard Słomski, Daniel Lipiński
Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Głównym problemem współczesnej transplantologii jest istniejąca dysproporcja między liczbą dostępnych
organów a liczbą pacjentów kwalifikujących się do przeszczepu. Niedobór narządów do przeszczepów jest powodem
śmierci wielu ludzi na całym świecie, stąd konieczność poszukiwania nowych dróg ich pozyskiwania. Jedną
z alternatyw jest ksenotransplantacja czyli zabieg przeszczepiania komórek, tkanek lub organów między osobnikami
pochodzącymi z różnych gatunków.
Optymalnym dawcą organów do przeszczepów jest świnia domowa (Sus scrofa). Znaczny dystans
filogenetyczny pomiędzy tym potencjalnym dawcą a człowiekiem, jest jednak przyczyną ogromnych problemów
immunologicznych po przeszczepie i niemal natychmiast dochodzi do reakcji nadostrego odrzucenia. Ma to związek
z występowaniem ksenoreaktywnych przeciwciał (skierowanych przeciwko antygenowi Gal świni) i różnic w układzie
dopełniacza.
Dzięki osiągnięciom inżynierii genetycznej stało się możliwe wprowadzanie do genomu świni genów
człowieka regulujących system dopełniacza (czynniki CD46, CD55 i CD59), wyłączanie genu warunkującego
powstawanie antygenu Gal (α1,3-galaktozylotransferaza) czy modyfikowanie białek powierzchniowych komórek
dawcy (α1,2-fukozylotransferaza, α-galaktozydaza). Wprowadzone modyfikacje pozwoliły już w dużym stopniu
wyeliminować ryzyko związane z odrzuceniem przeszczepów w reakcji nadostrej, co pozwala przedłużyć okres
przetrawania ksenoprzeszczepu do kilku miesięcy. W tej sytuacji główną przyczyną odrzucenia przeszczepu stają się
zaburzenia układu krzepnięcia oraz reakcje komórkowe z udziałem makrofagów czy komórek NK.
Drobne różnice genetyczne, występujące między organizmem biorcy a dawcą przeszczepianego narządu, mogą
prowadzić do zachwiania równowagi między prokoagulacyjną i antykoagulacyjną aktywnością systemu krzepnięcia, co
w konsekwencji prowadzi do opóźnionego odrzucenia ksenoprzeszczepu. Trombomodulina świni wiąże trombinę
człowieka słabiej, dlatego nie aktywuje białka C. TFPI świni jest nieefektywnym inhibitorem czynnika Xa człowieka.
Różnice pomiędzy czynnikiem von Willebranda człowieka i świni prowadzą do aktywacji i agregacji płytek człowieka.
Ekspresja ludzkiego CD39 u myszy zapobiega zakrzepicy zarówno w przypadku allogenicznych przeszczepów serc
u myszy, jak i poddanych perfuzji ludzką krwią mysich wysepek Langerhansa.
W odrzuceniu przeszczepu biorą udział również makrofagi. Czynnikiem hamującym fagocytozę jest antygen
powierzchniowy CD47. Czynnik CD47 występujący na powierzchni komórek śródbłonka dawcy przeszczepu różni się
od jego odpowiednika występującego na powierzchni śródbłonka biorcy, nie jest rozpoznawany przez receptor SIRPα,
co prowadzi do aktywacji makrofagów. W celu wyeliminowania tego problemu proponuje się wprowadzanie ludzkiego
czynnika CD47 do genomu dawcy przeszczepu.
Aktywowane komórki NK są zdolne do cytotoksycznego zniszczenia komórek śródbłonka. Podatność
komórek śródbłonka świni na lizę spowodowaną ludzkimi komórkami NK jest spowodowana między innymi
niemożnością rozpoznania świńskich cząsteczek MHC klasy I przez hamujące receptory ludzkich komórek NK,
wynikającą z różnic w obrębie MHC świni (SLA) i człowieka (HLA). W tym kontekście cząsteczki HLA-E są
potencjalnymi aktywatorami receptorów inhibujących komórek NK (CD94/NKG2A). Hamowanie odpowiedzi
immunologicznej z udziałem komórek NK stanowi główny problem badawczy mojej pracy doktorskiej i kontynuację
tego niezwykle ważnego kierunku badawczego.
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Szczypce optyczne – zasada działania i zastosowanie w badaniach biofizycznych
Alicja Cieślewicz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Koło Studentów
Biofizyki „Nobel”
e-mail: alicja.cieslewicz@gmail.com
Oprócz chemicznego dopasowania substancji, dla reakcji zachodzących w komórkach organizmów żywych,
istotne jest również mechaniczne działanie odpowiednich enzymów nazywanych mikromaszynami. Fizyczne metody
pomiaru sił dostarczają nowych danych o materiałach biologicznych. Przykładem jest mikroskopia sił atomowych
(AFM), której zastosowanie zrewolucjonizowało badanie skręcania się białek i ułatwiło badanie właściwości
liposomów.
Jednak gdy przychodzi nam zmierzyć np. siły związane z pracą białek motorycznych czy replikacją DNA
czułość AFM okazuje się niewystarczająca. Metodą, która umożliwia nam pomiar tak niewielkich sił są szczypce
optyczne. Dzięki nim możemy wykonać pomiar sił o wartościach rzędu 0,1 ÷ 100 pN, który to zakres dobrze
odpowiada właśnie procesom zachodzącym w komórkach. Dodatkową zaletą jest to, że promieniowanie używane w tej
metodzie mieści się w zakresie widzialnym oraz podczerwonym, więc nie powoduje uszkodzeń delikatnych materiałów
biologicznych
Ponadto pułapkowanie optyczne umożliwia manipulację komórkami, organellami, a nawet pojedynczymi
makromolekułami z niespotykaną do tej pory precyzją, pozwalając obserwować wyniki w czasie rzeczywistym.
Celem pracy jest zaprezentowanie zasady działania szczypców optycznych oraz porównanie wyników
uzyskiwanych za ich pomocą z innymi metodami biofizycznymi.
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Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna potencjalnych integronów bakterii z rodzaju
Pseudomonas pochodzących z kopalni miedzi Lubin i składowiska odpadów poflotacyjnych
Żelazny Most
Anna Ciok, Marcin Adamczuk, Dariusz Bartosik, Łukasz Dziewit
Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Integrony to grupa szeroko rozpowszechnionych bakteryjnych elementów genetycznych, które gromadzą
ogromną ilość informacji oraz umożliwiają nabywanie nowego materiału genetycznego poprzez wbudowywanie
kolejnych kaset genowych. Informacja zawarta w kasetach genowych integronów ma często charakter adaptacyjny
i może w określonych warunkach zadecydować o przeżyciu mikroorganizmu [1]. W ostatnich latach wzrosło
zainteresowanie integronami identyfikowanymi w szczepach bakterii środowiskowych, gdyż, jak się zakłada,
informacja niesiona przez ich kasety genowe może być użyteczna w procesach bioremediacji [2].
W strukturze integronów wyróżnia się konserwowany szkielet, na który składają się elementy warunkujące ich
funkcjonowanie jako systemów umożliwiających gromadzenie, wymianę oraz ekspresję informacji genetycznej. Są to:
(i) gen rekombinazy tyrozynowej (integrazy), (ii) miejsce rekombinacji zlokalizowanej attI oraz (iii-iv) dwa promotory,
z których prowadzona jest ekspresja genu rekombinazy i genów kaset. Kasety genowe to elementy mobilne, które
w większości przypadków niosą pojedynczą bezpromotorową otwartą ramkę odczytu, poniżej której występuje
sekwencja attC biorąca udział w procesie włączania kaset do integronu. Wielkość integronu jest zmienna i zależy od
liczby kaset genowych [1].
W ramach prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań puli szczepów z rodzaju Pseudomonas, w których
zidentyfikowano potencjalne integrony o nietypowej strukturze. Badane bakterie wyizolowano z ekstremalnych
środowisk (kopalna miedzi Lubin oraz zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most). Przeprowadzając analizę in
silico zidentyfikowanych elementów nie wyróżniono miejsc rekombinacji zlokalizowanej attI oraz attC. Co więcej,
zidentyfikowane integrazy nie wykazują podobieństwa do typowych rekombinaz kodowanych przez integrony.
Wyznaczono natomiast trzy potencjalne kasety genowe. W oparciu o analizy bioinformatyczne zaplanowano
doświadczenia in vivo, które miały na celu wyjaśnienie sposobu funkcjonowania opisanych elementów.
Przeprowadzone analizy dotyczyły badania możliwości integracji/wycinania kaset genowych oraz lokalizacji
i aktywności potencjalnych promotorów.
[1]

G. Cambray, A. M. Guerout and D. Mazel, „Integrons.” Annual review of genetics, vol. 44, no. ??, pp.
166, Dec. 2010.

[2]

J. E. Koenig, C. Sharp, M. Dlutek, B. Curtis, M. Joss, Y. Boucher and W. F. Doolittle, „Integron gene
cassettes and degradation of compounds associated with industrial waste: the case of the Sydney tar
ponds.” PLoS ONE, vol. 4, no. 4:e5276, doi:10.1371/journal. pone.0005276, Apr. 2009.
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Analiza wybranych markerów molekularnych w trakcie długoterminowej hodowli zawiesiny
komórkowej Arabidopsis thaliana T87
Justyna Czarnik, Aleksandra Kwiatkowska
Pozawydziałowy Zamiejscowy instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Starzenie jest ważnym etapem w rozwoju wszystkich organizmów, prowadzącym do szeregu zmian
morfologicznych i czynnościowych na poziomie całego organizmu. Starzenie u roślin- w przeciwieństwie do zwierzątnie jest przedmiotem zbyt wielu badań naukowych, dlatego też podjęto ten temat w prezentowanej pracy. Jako model
badawczy wykorzystano zawiesinę komórkową Arabidopsis thaliana T87. Jest ona coraz powszechniej
wykorzystywana w wielu badaniach podstawowych, jak również jest potencjalnym narzędziem, mogącym mieć
zastosowanie np. w przemyśle biotechnologicznym do produkcji białek heterologicznych. Niemniej jednak bardzo
niewiele wiadomo na temat zmian zachodzących w czasie długoterminowej hodowli in vitro komórek Arabidopsis,
choć jest to zagadnienie zarówno ciekawe z badawczego punktu widzenia, jak również mające potencjalne znaczenie
w przemyśle biotechnologicznym i/lub farmaceutycznym. W tym ostatnim przypadku równoległa analiza szeregu
markerów może umożliwić optymalizację warunków hodowli tak, aby uniknąć niepożądanych zmian, wynikających np.
ze zmienności somaklonalnej komórek roślinnych hodowanych in vitro. Z reguły zmiany te, mające podłoże zarówno
genetyczne, jak i epigenetyczne, są niekorzystne, ponieważ mogą np. utrudniać utrzymanie szybkiego wzrostu linii
komórkowych i wpływać negatywnie na wydajność produkowanych przez nie białek heterologicznych.
W prezentującej pracy analizowano zmiany genetyczne i epigenetyczne zachodzące wraz z wiekiem hodowli
komórkowej Arabidopsis T87. Modelem badawczym były długoterminowe zawiesiny komórkowe, tj. kultury
hodowane przez 42 dni bez wymiany medium hodowlanego. Badane markery porównywano we wczesnej (7-dniowej),
środkowej (14-i 21- dniowej) i późnej (42- dniowej) fazie wzrostu zawiesiny. Wykazano, że zarówno żywotność, jak
i potencjał proliferacyjny komórek spadły o około 70% w późnej fazie wzrostu. Jako markery potencjału
proliferacyjnego wykorzystano ekspresje kinazy mitotycznej AtAurora2 (największa ekspresja w fazie M cyklu
komórkowego) oraz kontrolowaną przez fosforylację seryny 10 w histonie 3 (epigenetyczny marker podziałów
komórkowych). Następnie za pomocą półporównawczego RT-PCR wykazano, że w późnej fazie wzrostu zawiesiny
następował wzrost ekspresji genów (mierzonej poziomem transkryptów), będących pozytywnymi regulatorami
starzenia, takich jak WRKY53 oraz EIN2. Wskazywało to na rozpoczęcie procesów starzenia w tej fazie wzrostu
zawiesiny. Jednocześnie, zaobserwowano wzrost poziomu modyfikacji potranslacyjnych białek histonowych, takich jak
dimetylacja lizyny 9 oraz trimetylacja lizyny 27 w histonie 3 (analiza Western- blot). Modyfikacje te są znacznikami
nieaktywnej transkrypcyjnie chromatyny, a zwiększenie ich poziomu w późnej fazie wzrostu zawiesiny może mieć
związek z rozpoczynającym się procesem kondensacji chromatyny, który jest charakterystyczny dla wczesnych etapów
starzenia.
[1]

Axelos M, C.C., Bardet C, Lescure B (1992). A protocol for transient expression in Arabidopsis thaliana
protoplasts isolated from cell suspension cultures. Plant Physiol Biochem 30: 123-128

[2]

Demidov D., D. Van Damme, et al. (2005). Identyfication and dynamics of two classes of Aurora-like
kinases in Arabidopsis and other plants. Plant Cell 17(3): 836-848

[3]

Humbeck, K(2013) Epigenetic and small RNA regulation of senescence. Plant Mol.Biol 82(6): 529-53

[4]

Zentgraf, U., J. Jobst, et al (2004). Senescence-Related Gene Expression Profiles of Rosette Leaves of
Arabidopsis thaliana: Leaf Age Versus Plant Age. Plant biol (Stuttg) 6(02): 178-183
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Węglowodany w terapii kombinowanej z lekami przeciwnowotworowymi
Anna Czubatkaa), Joanna Sarnika), Zbigniew Witczakb), Tomasz Popławskia)
a)Department of Molecular Genetics, University of Lodz, Lodz, Poland
b)Department of Pharmaceutical Sciences, Nesbitt School of Pharmacy, Wilkes University, 84 W.
South Street, Wilkes-Barre, PA 18766, United States
Skutki uboczne jakie ponoszą pacjenci poddani radio- i chemioterapiom przyczyniają się do poszukiwania
nowych związków przeciwnowotoworowych, które nie tylko zwiększą skuteczność działania obecnie stosowanych
środków, ale także będą mniej toksyczne dla pacjentów. Zastosowanie dwóch związków jednocześnie umożliwia
zwiększenie skuteczności przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki poszczególnych leków. Taka terapia kombinowana
jest jedną z metod zwalczania lekooporności nowotworów, która jest częstym problemem w chorobach
nowotworowych.
Zastosowanie w terapii chorób węglowodanów, a szczególnie tiocukrów, które zawierają w swojej cząsteczce
atom siarki jest jednym z nowych kierunków w poszukiwaniu skutecznych terapii. Tiocukry dzięki posiadaniu atomu
siarki w swojej cząsteczce różnią się pod względem swoich właściwości biologicznych od swych analogów. Ich
najistotniejszą cechą jest niewrażliwość na enzymy rozkładające węglowodany, co umożliwia im blokowanie różnych
szlaków wewnątrzkomórkowych. Te i inne ich właściwości (m.in. rozpuszczalność w lipidach) sprawiają, że tiocukry
należą do interesujących związków chemicznych mających potencjalne zastosowanie jako leki przeciwnowotworowe.
Uzyskane dotychczas wyniki wskazują, że badane węglowodany zawierające atom siarki działają cytotoksycznie na
wybrane linie komórek nowotworowych. Stąd pomysł zastosowania ich w połączeniu z lekami
przeciwnowotworowymi jako elementów terapii kombinowanej.
Celem pracy jest określenie cytotoksyczności wybranych tiocukrów jako związków wspomagających działanie
chemioterapeutyków na komórki nowotworowe.
Różnice w toksyczności związków określono poprzez pomiar poziomu cytotoksyczności samych tiocukrów,
a także w połączeniu ich z chemioterapeutykami. Badania prowadzono na 2 różnych liniach komórkowych: A549
(niedrobnokomórkowy rak płuc) oraz LoVo (rak jelita grubego), które poddano 12-o godzinnej inkubacji z badanymi
związkami. Przeżywalność komórek nowotworowych określano kolorymetrycznie z zastosowaniem testu Cell Counting
Kit-8.
Jeśli badane związki wykażą wyższą toksyczność w kombinacji z chemioterapeutykami, mogą stać się
podstawą do zaprojektowania nowych terapii kombinowanych w leczeniu chorób nowotworowych.
Praca finansowana z projektu NCN nr DEC-2011/01/B/NZ4/03391
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Nanocząstki jako potencjalne narzędzie do walki z nowotworami opornymi na standardową
chemioterapię
Marta Denel
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Katedra Termobiologii
Nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. Każdego roku chorobę nowotworową diagnozuje
się u ponad 10 milionów osób. Obecnie najczęściej stosowaną metodą zwalczania tych schorzeń jest chemioterapia.
Taki sposób leczenia ma jednak liczne wady. Chemioterapia jest metodą ogólnoustrojową, wywołującą ogromne
spustoszenie w organizmie pacjentów. Kolejnym problemem w skutecznej terapii chorób nowotworowych jest zjawisko
oporności wielolekowej (ang. multidrug resistance, MDR), definiowane jako nabycie przez komórki nowotworowe
jednoczesnej niewrażliwości na kilka grup czynników terapeutycznych. Niewrażliwość ta rozwija się w odpowiedzi na
stosowanie pojedynczego cytostatyku. Wśród głównych przyczyn powstawania MDR wymienić można wzmożoną
aktywność białek należących do rodziny ABC (ang. ATP-binding casette). Jest to grupa błonowych transporterów
usuwających ksenobiotyki (w tym leki) z wnętrza komórki do środowiska zewnętrznego. Drugi mechanizm
powstawania oporności wielolekowej związany jest z aktywacją antyapoptotycznych białek rodziny Bcl-2, czego
skutkiem jest zahamowanie apoptozy komórek nowotworowych [Badowska-Kozakiewicz 2011]. Komórki z fenotypem
MDR są niewrażliwe na działanie chemioterapeutyków, co znacznie utrudnia terapię. Rozwiązaniem tego problemu
może być wykorzystanie nanocząstek, które selektywnie kierowałyby leki do komórek nowotworowych z pominięciem
komórek prawidłowych i ułatwiałyby zwiększoną akumulację cząsteczek leków w komórkach rakowych.
Nanocząsteczkami nazywamy struktury (polimery, nanocząstki metali, cząsteczki lipidowe i inne)
o rozmiarach w zakresie od 10 do 1000 nm. Są to struktury bardzo różnorodne. Różnice dotyczą zarówno ich wielkości,
jak i właściwości takich jak przewodność, wytrzymałość, stosunek pola powierzchni do objętości oraz właściwości
optyczne [Thorley, Tetley 2013]. Nanostruktury znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, między innymi
w elektronice, kosmetyce oraz inżynierii optycznej. Są stosowane także w medycynie. Najnowsze badania skupiają się
na zastosowaniu nanocząstek w celu zwiększenia skuteczności leczenia nowotworów opornych na standardową
chemioterapię opartą na niskocząsteczkowych lekach, dostających się do komórek na drodze dyfuzji prostej. Badaniom
poddawane są nie tylko pojedyncze nanocząsteczki, ale również złożone kopolimery pozwalające na jednoczesne
przenoszenie chemioterapeutyków oraz modulatorów transporterów oporności wielolekowej, co w efekcie umożliwia
znaczne zwiększenie skuteczności leków w komórkach opornych na standardową terapię [Patel i in. 2011].
Powyższe informacje jasno wskazują, że nanocząstki są strukturami o dużym potencjale. Ich niewielkie
rozmiary oraz możliwość przyłączenia do powierzchni różnego typu związków dają możliwość zastosowania tych
struktur jako skutecznych transporterów leków przeciwnowotworowych również w komórkach o fenotypie MDR.
Dzięki tym cechom można przypuszczać, że w przyszłości nanocząstki będą standardowo stosowane w leczeniu
różnych typów nowotworów.
[1]

Badowska-Kozakiewicz A. M. 2011. Zjawisko oporności wielolekowej w nowotworach – rola
P. Życie Weterynaryjne 86:3: 211-214.

[2]

Thorley A.J., Tetley T.D. 2013. New perspectives in nanomedicine. Pharmacology & therapeutics
140:2: 176-185.

[3]

Patel, N. R., Rathi, A., Mongayt, D., Torchilin, V. P. 2011. Multidrug resistance reversal by co-delivery
tariquidar (XR9576) and paclitaxel using long-circulating liposomes. Int J Pharm 416:1:296-299.
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Kinetyna indukuje specyficzną dla etylenu „potrójną reakcję” w korzeniach siewek Vicia faba
ssp. minor
Magdalena Doniak, Anita Kunikowska, Andrzej Kaźmierczak
Katedra Cytofizjologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska
141/143, 90-236 Łódź
magdadoniak@o2.pl
Etylen (CH2=CH2), najprostszy pod względem budowy chemicznej, jedyny gazowy hormon roślinny,
towarzyszy roślinie przez całe jej życie, od momentu wykiełkowania nasiona aż do jej śmierci, regulując wiele
procesów metabolicznych i rozwojowych na poziomie organizmalnym jak i komórkowym [2]. Etylen to hormon
biorący udział w procesie kiełkowania nasion i ziaren pyłku, wzrostu i rozwoju organów roślinnych, pełniąc zarówno
rolę inhibitora jak i stymulatora, determinacji płci, zsynchronizowanego kwitnienia i dojrzewania owoców, starzenia się
i śmierci komórek różnych organów roślinnych, w tym tworzenia się przestworów aerenchymatycznych. Etylen jest
również nazywany „hormonem stresowym”, ze względu na fakt, że jego podwyższone stężenie jest obserwowane
podczas stresów biotycznych i abiotycznych, na które jest narażona roślina podczas całego swojego życia [3, 4].
Specyficzność działania etylenu objawia się w morfologii zjawiskiem tzw. „potrójnej reakcji”, polegającej,
w przypadku siewek grochu, na (1) zahamowaniu wzrostu elongacyjnego korzeni i siewek, (2) zwiększeniem grubości
komórek, co skutkuje grubieniem organów i na (3) indukcji wzrostu horyzontalnego pędów [5]. W wyniku podania
kinetyny do hodowli siewek V. faba ssp. minor obserwuje się: (1) zahamowanie wzrostu korzeni siewek na długość
spowodowane zablokowaniem wzrostu wydłużeniowego komórek korzeni, (2) grubienie korzeni siewek związanym
z indukcją poprzecznego kierunku wzrostu komórek oraz (3) rozwój tzw. „haczyka” w części apikalnej korzenia.
Podobne zjawisko obserwuje się w korzeniach Arabidopsis thaliana [6]. Kinetyna, ponadto, indukuje śmierć komórek
kory pierwotnej korzeni bobiku. W wyniku ubytku tych komórek dochodzi do powstania w korze pierwotnej korzeni
tzw. „przestworów aerenchymatycznych”.
Uzyskane wyniki sugerują, że kinetyna w sposób bezpośredni lub pośredni indukuje zmiany zależne od
etylenu, prowadząc do ekspresji zjawisk specyficznych dla etylenu określanych mianem „potrójnej reakcji” oraz
tworzenia się aerenchymy, która w środowisku naturalnym powstaje w warunkach okresowego zalania, powodzi lub
suszy. Powstaje ona głównie w korzeniach roślin jedno- i dwuliściennych, a jej funkcja, w przypadku nadmiaru wody,
polega na magazynowaniu gazów oddechowych (O2 i CO2), podczas gdy w przypadku suszy ogranicza procesy
oddechowe całej rośliny i wpływa na zwiększenie grubości korzenia [1].
[1]

Drew MC, He CJ, Morgan PW, 2000, Programmed cell death and aerenchyma formation in roots,
Trends Plant Sci 5:123–127.

[2]

Merchante C, Alonso JM, Stepanova AN, 2013, Ethylene signaling: simple ligand, complex regulation,
Opin Plant Biol 16:554-560.

[3]

Bleecker AB, Kende H, 2000, Ethylene: a gaseous signal molecule in plants, Annu Rev Cell Dev Biol
16:1-18.

[4]

Kępczyński J, Kępczyńska E, 2005, Manipulation of ethylene biosynthesis, Acta Physiol Plant 27:213-

220.

[5]

Kępczyński J, 2006, Manipulacja dostępnością receptorów etylenu – konsekwencje dla rozwoju roślin
vivo i in vitro, Biotechnologia 4:36-48.

in

[6]

Trobacher CP, 2009, Ethylene and programmed cell death in plants, Botany 87:757–769.
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Powierzchniowy rezonans plazmonowy jako immunologiczna metoda wykrywania markerów
zawału mięśnia sercowego
Katarzyna Dudziak1, Anna Skotny2
1Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich, Wrocław
2Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich, Wrocław
Rozwój biosensorów w szczególności immunosensorów opartych na powierzchniowym rezonansie
plazmonowym (SPR) spowodował duże zainteresowanie jeżeli chodzi o czułe testy wykrywające zawartość troponiny.
Oznaczenie sercowych izoenzymów troponin ma podstawowe znaczenie w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.
SPR umożliwia mierzenie interakcji cząsteczek na granicy faz stałej i ciekłej i pozwala na mierzenie bardzo małych
zmian stężenia analitów. Dlatego też metoda ta znajduje zastosowanie w bardzo wczesnej diagnostyce zawału mięśnia
sercowego, ponieważ ryzyko zawału występuje już gdy wartość TnT przewyższa 0,003 μg/l, natomiast granica
wykrywalności troponiny za pomocą SPR to ok. 2,5 i 0,25 ng / ml w zależności od typu czujnika.
W czujnikach SPR do wykrywania markerów zawału mięśnia sercowego, przeciwciała są unieruchomione na
powierzchni czujnika i poddawane obowiązującym interakcją z analitem. Zmiana kąta rezonansu poprzez wiążące
interakcje między analitem a przeciwciałami jest wprost proporcjonalna do stężenia analitu.
Techniki immunologiczne mają dwie podstawowe klasyfikacje, heterogeniczne i homogeniczne.
W heterogenicznych, przeciwciała (lub antygeny) są unieruchomione na podłożu przetwornika wiążącego interakcjami
z analitem. W miejscu styku analitu z podłożem następuje zmiana sygnału czujnika. W przypadku homogenicznych
testów, reakcja odbywa się w całej fazie roztworu. Ponieważ zjawisko SPR jest selektywne do powierzchni wiążącej
reakcje występują jedynie na powierzchni kilkuset nanometrów.
Immunologiczne SPR są dalej klasyfikowane przez wybór metodologii wykrywania co znacznie zależy od
rodzaju analitu docelowego, próbek analitycznych, czułości aparatury analitycznej i zastosowania. Najbardziej
powszechne typy pomiarowe to test bezpośredni, test „sandwich”, test przemieszczenia, test pośredniego
konkurencyjny hamowania. Do wykrywania zmian stężenia troponiny najczęściej stosuje się test bezpośredni dla
którego granica wykrywalności sercowego białka troponiny to ok. 2,5 ppb. Natomiast wykrywanie troponiny
w przypadku czujnika typu „kanapka” wynosi ok. 0,25 ng / ml.
[1]

R. Fireman D., L. Tatsuo Kubota, An SPR immunosensor for human cardiac troponin T using specific
binding avidin to biotin at carboxymethyldextran-modified gold chip. Clinica Chimica Acta 376 (2007)

[2]

D. R. Shankaran, N. Miura, Recent advancements in surface plasmon resonance immunosensors for
detection of small molecules of biomedical, food and environmental interest. Sensors and Actuators B
121
(2007) 158–177

[3]

J. I. Soler Díaz, Guia practica. Marcadores Bioquimicos Cardiacos. Troponina. Mioglobina,
Cursos de Medicina , 2007
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Nanotechnologia posprząta Twój dom
Kamil Durka, Krzysztof Kochel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki, Katedra
Termobiologii
Obserwowany w ostatnich latach rozwój nanotechnologii może w znacznym stopniu zrewolucjonizować wiele
dziedzin nauki. Głównym obszarem, w którym nowa technologia może przynieść istotne korzyści dla społeczeństwa
stała się medycyna. Cząstki o wielkości poniżej 100 nm wykazują specjalne właściwości, różne od tych
charakterystycznych dla materiałów w skali makro, i charakteryzują się dużą powierzchnią w stosunku do swojej
objętości. Powierzchnię nanocząstek można modyfikować w różny sposób, a ich wielkość pozwala na bezpośrednie
oddziaływania na poziomie komórkowym w sposób nieosiągalny dla konwencjonalnych materiałów. Wśród najbardziej
obiecujących grup nanoczątek są nanocząstki srebra, które dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym mogą być
szeroko wykorzystywane w produktach gospodarstwa domowego. Przykładami mogą być: lodówki, pralki, środki
czystości, a nawet suszarki do włosów! Producenci tych urządzeń zapewniają o prawie 100% skuteczności
bakteriologicznej, ale również o ochronie konsumenta przed innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. Głównym
problemem zastosowania nanomateriałów pozostaje nadal mała wiedza na temat ich oddziaływania na organizmy in
vivo. Obecnie prowadzone badania pozwolą na szersze wykorzystanie tych materiałów z korzyścią dla ludzi.
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Retrotranspozony non-LTR w genomach roślinnych – budowa, funkcja i mechanizmy
działania
Seweryn Frasiński, Izabela Kołodziejczyk, Tomasz Sakowicz
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Sekwencje niekodujące w genomach organizmów żywych są przedmiotem zainteresowania badaczy od ponad
trzech dekad. Znaczną ich część stanowią tzw. ruchome elementy genetyczne (eng. transposable elements) posiadające
zdolność do przemieszczania się w obrębie genomu. Występują one powszechnie u Eukaryota i w większości
Prokaryota. Szczególnie licznie reprezentowane są one w genomach roślinnych, choć ich procentowy udział jest różny
w zależności od gatunku.
W celu ochrony integralności genomu ich aktywność jest ściśle regulowana za pomocą mechanizmów
epigenetycznych i posttranskrypcyjnych. Jednocześnie wydają się być jednym z istotnych źródeł zmienności
genetycznej.
Podział ruchomych elementów genetycznych został dokonany na podstawie obecności RNA jak nośnika
transpozycji; retrotranspozony charakteryzuje obecność tego etapu, w przeciwieństwie do klasy transpoznów DNA.
Z kolei klasyfikacja retrotranspozonów uwzględnia fakt występowania w ich strukturze (lub brak) flankujących je
długich terminalnych powtórzeń (LTR). Elementy non-LTR obejmują sekwencje typu SINE i LINE różniące się
zarówno budową jaki i mechanizmem transpozycji; SINE należą do grupy elementów nieautonomicznych, których
powielanie w genomie zależy od sekwencji LINE.
Ruchome elementy genetyczne będąc jednym z czynników sprawczych zmienności genetycznej maja szerokie
spektrum oddziaływań na genom. Potwierdzono ich udział w powstawaniu licznych chorób genetycznych. Jednak ich
zdolność do regulacji aktywności genów i tworzenia nowej jakości w genomie sprawiła, że presja selekcyjna wobec
nich była ograniczona.
Pula nadal aktywnych elementów genetycznych tego typu nie jest duża, znaczna ich część uległa bowiem
rozmaitym uszkodzeniom w toku ewolucji. Retrotranspozony wykorzystywane są m.in. w praktyce w jako rodzaj
specyficznych markerów genetycznych. Z uwagi na zdolność oddziaływania na genom znalazły się one także w kręgu
zainteresowań współczesnej biotechnologii roślin.
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Sirtuiny w chorobach neurodegeneracyjnych
J. Gerszon, A. Rodacka, M. Puchała
Zakład Radiobiologii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet
Łódzki,
ul.
Pomorska
141/143,
90-236
Łódź,
e-mail: joanna.gerszon@gmail.com
Sirtuiny zaliczają się do rodziny NAD+-zależnych deactetylaz histonowych i stanowią wysoce konserwatywną
grupę białek występującą zarówno u archeobakterii jak i eukariotów. U ssaków zidentyfikowano 7 homologów
należących do rodziny białek Sir2 (SIRT1-7). Różnią się one lokalizacją oraz funkcją pełnioną w komórce.
Przeprowadzone do tej pory badania, poszerzyły znacznie wiedzę dotyczącą roli sirtuin w organizmie. Wiadomo, że
enzymy te są zaangażowane w różnorodne procesy takie jak starzenie, regulację procesów metabolicznych (w tym
gospodarki lipidowo – węglowodanowej), apoptozę, wyciszanie transkrypcji, uruchamianie mechanizmów
naprawczych, regulację potranskrypcyjnych modyfikacji białek. Duże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem aktywności
katalitycznej sirtuin w prewencji chorób neurodegeneracyjnych. Wykazano bowiem, że uczestniczą one nie tylko
w utrzymaniu homeostazy białek bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie agregatów (np. amyloidu β, α-synukleiny)
ale także biorą udział w zwiększeniu neuroplastyczności oraz zapewniają prawidłowe funkcjonowanie mitochondriów.
Ponadto regulują modyfikacje epigenetyczne. Z chorobami związanymi z wiekiem w największym stopniu powiązane
są dwie z nich, sirtuina 1 i sirtuina 3. Potwierdzono, że ich aktywność deacetylazowa odgrywa rolę w przeciwidziałaniu
agregacji niskocząsteczkowych peptydów. Poza tym wzmagają ekspresję genów kodujących enzymy antyoksydacyjne
takie jak manganowa dysmutaza ponadtlenkowa, dehydrogenaza izocytrynianowa 2 oraz hamują powstawanie stanów
zapalnych, poprzez inaktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB.
[1]

BALCERCZYK A, PIROLA L. Therapeutic potential of activators and inhibitors of sirtuins.
2010; 36(5): 383-393

BioFactors.

[2]

CANTO C, AUWERX J. Caloric restriction, SIRT1 and longevity. Trends Endocrinol Metab. 2009; 7:
331

325-

3. DONMEZ G, Quteiro TF. SIRT1 and SIRT2: emerging targets in neurodegeneration. EMBO Mol. Med. 2013; 5:
344–352
4. KINCAIDAND B, BOSSY-WETZEL. Forever young: SIRT3 a shield against mitochondrial melt down, aging, and
neurodegeneration. Frontiers in aging neurodegenearation. Front Aging Neurosci. 2013; 5: 48
Praca finansowana z grantu badawczego 2012/05/B/NZ1/00701 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki
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Różne oblicza sekrecjonowanych aspartylowych proteinaz - czyli jak działają drożdżaki.
Mariusz Gogól
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Candida albicans jest oportunistycznym komensalem ok. 50% populacji ludzkiej. Kiedy układ odpornościowy
gospodarza jest osłabiony bądź równowaga mikrobiologiczna zachwiana, C. albicans może powodować infekcje
powierzchniowe. Jej niekontrolowany rozwój prowadzący do zakażeń ogólnoustrojowych może być niebezpieczny dla
życia pacjenta .
Wśród szerokiego arsenału odpowiedzialnego za wirulentność drożdżaków, oprócz umiejętności zmiany
fenotypu, zdolności do adhezji, istotną rolę odgrywają sekrecjonowane aspartylowe proteinazy (SAP). Do tej pory
scharakteryzowano ich 10 izoform cechujących się głównie kwaśnym optimum pH. Większość z nich istnieje w formie
wolnej, za wyjątkiem SAP9 i SAP10, które zakotwiczone są na powierzchni patogenu przy pomocy kotwic-GPI. Wśród
SAP można wskazać te charakterystyczne dla blastospor, obserwowane głownie we wczesnym etapie infekcji ( SAP1SAP3), oraz właściwe dla formy strzępkowej (SAP4-6).
Enzymy hydrolityczne drożdzaków spełniają różnorakie funkcje. Do podstawowej należy degradacja białek
gospodarza w celu pozyskania substancji pokarmowych, inwazji tkanek czy opierania się systemowi
immunologicznemu gospodarza . Aktywność SAP została potwierdzona m.in. względem: e-kadheryny czy mucyn,
będących składnikiem błon śluzowych oraz inhibitorów proteaz takich jak α1-antytrypsyna, alfa-2-makroglobulina,
prowadząc do ich inaktywacji .
Wiadomości o degradacji białek gospodarza uzupełniane są systematycznie o nowe odkrycia. Wiadomo np., że
SAP zdolne są do degradacji białka powierzchniowego C. albicans (Msb2), która jest konieczna do inicjacji tworzenia
biofilmu . Ponadto stabilizacyjna rola SAP9 i SAP10 na błonę komórkową patogenu czy internalizacji SAP4-SAP6
przez komórki epitelium , odsłaniają nieznane oblicza tych aspartylowych proteinaz, rzucając nowe światło na sposób
działania drożdzaków.
[1]

J. R. Naglik, S. J. Challacombe, and B. Hube, “Candida albicans Secreted Aspartyl Proteinases in Virulence
and Pathogenesis,” vol. 67, no. 3, pp. 400–428, 2003.

[2]

W. Aoki, N. Kitahara, N. Miura, H. Morisaka, Y. Yamamoto, K. Kuroda, and M. Ueda, “Comprehensive
characterization of secreted aspartic proteases encoded by a virulence gene family in Candida albicans.,” J.
Biochem., vol. 150, no. 4, pp. 431–8, Oct. 2011.

[3]

C. C. Villar, H. Kashleva, C. J. Nobile, A. P. Mitchell, and A. Dongari-Bagtzoglou, “Mucosal tissue invasion
by Candida albicans is associated with E-cadherin degradation, mediated by transcription factor Rim101p and
protease Sap5p.,” Infect. Immun., vol. 75, no. 5, pp. 2126–35, May 2007.

[4]

H. Kaminishi, H. Miyaguchi, T. Tamaki, N. Suenaga, M. Hisamatsu, I. Mihashi, H. Matsumoto, H. Maeda, and
Y. Hagihara, “Degradation of humoral host defense by Candida albicans proteinase.,” Infect. Immun., vol. 63,
no. 3, pp. 984–8, Mar. 1995.

[5]

S. Puri, R. Kumar, S. Chadha, S. Tati, H. R. Conti, B. Hube, P. J. Cullen, and M. Edgerton, “Secreted aspartic
protease cleavage of Candida albicans Msb2 activates Cek1 MAPK signaling affecting biofilm formation and
oropharyngeal candidiasis.,” PLoS One, vol. 7, no. 11, p. e46020, Jan. 2012.

[6]

H. Wu, D. Downs, K. Ghosh, A. K. Ghosh, P. Staib, M. Monod, and J. Tang, “Candida albicans secreted
aspartic proteases 4-6 induce apoptosis of epithelial cells by a novel Trojan horse mechanism.,” FASEB J., vol.
27, no. 6, pp. 2132–44, Jun. 2013.
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Charakterystyka kariotypu wybranych szczepów drożdży Saccharomyces cerevisiae
w oparciu o metodę elektroforezy pojedynczych chromosomów.
Ewelina Golec, Anita Panek, Iwona Rzeszutek, Anna Lewinska, Maciej Wnuk
Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski
Jednokomórkowe drożdże Saccharomyces cerevisiae są jednym z najpopularniejszych organizmów
modelowych stosowanych do badania mechanizmów procesów zachodzących u wyższych eukariontów. Haploidalny
genom drożdży Saccharomyces cerevisiae złożony jest z 16 chromosomów, które można rozdzielić przy użyciu
elektroforezy w zmiennym, homogennym polu elektrycznym (ang. pulsed-field gel electrophoresis, PFGE). Precyzyjny
rozdział chromosomów umożliwia wykrycie polimorfizmów wielkości chromosomów oraz ewentualnych zaburzeń
w strukturze chromosomowej (np. translokacje, duplikacje). Niemniej metoda ta umożliwia wykrycie zmian na
poziomie chromosomowym wyłącznie, jeśli w te zmiany zaangażowane są minimum dwa chromosomy
niehomologiczne i jeśli zmiany są dostatecznie duże i dotyczą większości lub całej populacji komórek, co stanowi
poważną przeszkodę metodyczną w szacowaniu zmienności chromosomowej na poziome pojedynczych komórek.
Z kolei metoda kometowa (ang. comet assay) umożliwia monitorowanie zmian na poziomie pojedynczej komórki, ale
wyłącznie pęknięć (pojedynczych/podwójnych) w obrębie całego jej genomu bez możliwości rozróżnienia, którego
dokładnie chromosomu dotyczą analizowane pęknięcia DNA. Tym samym w przypadku komórek drożdżowych
poważnym problem jest dostępność narzędzi do analizy uszkodzeń DNA oraz ich podatności na pęknięcia, które można
byłoby stosować w odniesieniu tylko do wybranych chromosomów pojedynczych komórek. Stąd istnieje pilna potrzeba
opracowania nowych metod, które przezwyciężałaby te metodyczne trudności. Wykorzystując wybrane szczepy
laboratoryjne S. cerevisiae dokonano charakterystyki ich poszczególnych chromosomów przy zastosowaniu nowo
opracowanej metody elektroforezy pojedynczych chromosomów jako syntetycznego połączenia metody PFGE oraz
tradycyjnej metody kometowej [1]. W analizach wykorzystano szczepy haploidalne z serii BY4741 z delecjami
wybranych genów, m.in. zaangażowanych w kontrolę cyklu komórkowego (geny BUB1, BUB2, MAD1), odpowiedź na
uszkodzenia DNA (geny TEL1 czy RAD1) czy kontrolę odpowiedzi na składniki pokarmowe oraz długości życia (gen
TOR1) oraz odpowiednie szczepy diploidalne będące hemizygotycznymi mutantami izogenicznymi do diploidalnego
szczepu BY4743 (szczepy BUB1/bub1, BUB2/bub2, MAD1/mad1, TEL1/tel1, RAD1/rad1 oraz TOR1/tor1).
Przeprowadzona analiza umożliwiła po raz pierwszy kompleksową ocenę kariotypu S. cerevisiae pod względem ich
podatności na zaburzenia strukturalne (w tym aberracje zrównoważone oraz powstałe w skutek problemów w trakcie
replikacji DNA), jak również podatności na pęknięcia, a także skorelowanie ich z określonymi mutacjami genowymi
badanych szczepów. Otrzymane wyniki wskazują, iż określone chromosomy S. cerevisiae wykazują podwyższoną
podatność na pęknięcia oraz zaburzenia strukturalne.
[1]

Lewinska A, Miedziak B, Wnuk M. Assessment of yeast chromosome XII instability: Single chromosome
comet assay. Fungal Genet Biol. 2014 63:9-16.. 121–6, Mar. 2010.
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Rola Helicobacter pyroli w patogenezie miażdżycy tętnic
Weronika Gonciarz1, Karolina Żmijewska2
1Sekcja Mikrobiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów, Katedra Immunologii
i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2Uniwersytet Łódzki
Miażdżyca tętnic zaliczana jest do przewlekłych chorób zapalnych, którym towarzyszy ogólnoustrojowy
podostry odczyn zapalny, mający taki sam przebieg jak „klasyczne” zapalenie towarzyszące infekcji, będące wynikiem
aktywacji wrodzonego systemu odporności. Wykładnikami nieswoistej odpowiedzi zapalnej organizmu są zwiększone
poziomy we krwi cytokin prozapalnych (np. TNF-α, IL-6); rozpuszczalnych białek adhezyjnych (ICAM, VCAM,
selektyny) oraz tzw. białek ostrej fazy zapalenia (np. CRP, amyloid A, i fibrynogen)[1].
Coraz częściej sugeruje się, że udział w tworzeniu blaszek miażdżycowych mają także niektóre drobnoustroje.
Spośród nich H. pylori jest drobnoustrojem zaliczanym do najczęściej infekujących. Przypuszcza się, że ok. 50%
populacji ludzkiej jest zakażona tą bakterią [2]. Mikroorganizm poprzez bezpośrednią kolonizację płytki miażdżycowej,
może powodować jej destabilizację lub oderwanie. H. pylori zmniejsza poziom cholesterolu frakcji HDL natomiast
prowadzi do wzrostu poziomu triglicerydów w osoczu i homocysteiny. Wykazano, że bardziej wirulentne szczepy
produkujące cytotoksynę CagA odgrywają szczególną rolę w procesie tworzenia płytki miażdżycowej. Przeciwciała
anty-CagA reagują z cytoplazmą i jądrami miocytów w ścianie naczynia jak również z cytoplazmą podobnych do
fibroblastów komórek w płytkach arteriosklerotycznych [3]. Zasadniczym enzymem warunkującym zdolność do
kolonizacji organizmu ludzkiego przez H. pylori jest ureaza. Stanowi ona czynnik patogenności tej bakterii.
W surowicach pacjentów z zaawansowaną miażdżycą zakażonych H. pyroli notowano wyższy poziom przeciwciał
anty-ureazowych w porównaniu do grupy kontrolnej. Jednocześnie udowodniono występowanie podobieństwa
pomiędzy ruchomym rejonem ureazy H. pylori a fragmentem domeny zewnątrz błonowej białka CCRL1(białko to
bierze udział w reakcjach zapalnych, ponadto obficie występuje w blaszkach miażdżycowych). Doprowadziło to do
powstania hipotezy mimikry molekularnej, według której infekcja bakteryjna przyczynia się do rozwoju lokalnego
stanu zapalnego i prowadzi do uszkodzenia ściany naczyń krwionośnych [4-5]. W wyniku przeprowadzonych badań
wykazano, że poziom przeciwciał anty-CCRL1 zawierającym fragment odpowiadający urazie H. pyroli jednoznacznie
różnicuje badane grupy (pacjentów z arteriosklerozą i grupy kontrolne) [6].
Przeprowadzone badania sugerują, że H. pyroli poprzez wytwarzanie ureazy, cytotoksyny CagA oraz
możliwości występowania mimikry molekularnej pomiędzy receptorem CCRL1 a fragmentem ureazy, przyczynia się
do powstania przewlekłego procesu zapalnego, który w konsekwencji doprowadza do powstania zamian
miażdżycowych.
[1]

Banach M., Markuszewski L., Zasłonka J., Grzegorczyk J., Okoński P., Jegier B.; Rola zapalenia
w patogenezie miażdżycy; Przegląd Epidemiologiczny; 2004;58: 663-670

[2]

Ameriso S.F., Fridman E.A., Leiguarda R.C., Sevlever G.E, Detection of Helicobacter pylori in human carotid
atherosclerotic plaques. Stroke. 2001; 32(2):385-91

[3]

Shmuely H., Paskaro D. J., Vaturi M., Sagie A., Pitlik S., Samra Z., Niv Y., Koren R.; Association of CagA+
Helicobacter pylori infection with aortic atheroma; Atherosclerosis; 2005; 179; 127-132

[4]

Arabski M., Konieczna I., Sołowiej D., Rogoń A., Kolesińska B., Kamiński Z., Kaca W. Are anti-Helicobacter
pylori urease antibodies involved in atherosclerotic diseases? Clinical Biochemistry. 2010; 43(1-2):115-123

[5]

Konieczna I., Żarnowiec P., Kwinkowski M., Kolesińska B., Frączyk J., Kamiński Z., Kaca W. Bacterial Urease
and its Role in Long-Lasting Human Diseases. Protein and Peptide Science. 2012, 13:789-806

[6]

Konieczna I., Gonciarz W., Relich I., Kolesińska B., Frączyk J., Kwinkowski M., Kamiński Z., Kaca W. Is there
a link between Helicobacter pyroli urease and atherosclerosis occurrence? Advances in Microbiology. 2013,
52(1) ISSN 0079-4252
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Aktywacja systemu obrony antyoksydacyjnej u ślimaków lądowych jako mechanizm obrony
przed stresem oksydacyjnym wywołanym wyjściem z estywacji
Patrycja Gralikowska, Anna Nowakowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Zakład Fizjologii
Zwierząt
patrycja.g89@tlen.pl
Stres oksydacyjny związany jest z zaburzeniem równowagi między natężeniem procesów oksydacyjnych,
które indukują powstanie reaktywnych form tlenu (ROS) a przeciwdziałającym systemem antyoksydacyjnym. Brak
homeostazy między antyoksydantami a prooksydantami leży u podłoża wielu stanów patologicznych takich jak
miażdżyca, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.
W naturalnym środowisku wiele gatunków zwierząt, które okresowo wchodzą w stan hipometabolizmu,
również narażone jest na wystąpienie stresu oksydacyjnego. Hipometabolizm, czyli umiejętność zmniejszenia
podstawowego tempa metabolizmu w odpowiedzi na niekorzystne warunki, w zależności od gatunku i sezonowości jest
różnie nazywany: estywacja, hibernacja, torpor, diapauza czy anhydrobioza. Obecna wiedza o obniżeniu podstawowego
tempa metabolizmu potwierdza, że jest to naturalny elementem życia zwierząt.
Ślimaki lądowe bardzo często wykorzystują estywacje w celu przetrwania okresów wysokiej temperatury
i niskiej wilgotności. Stan ten wymaga jednak obniżenia tempa metabolizmu do 5-40% wartości kontrolnej. Epizody
estywacji mogą trwać kilka dni, miesięcy, a w skrajnych przypadkach nawet lat [1]. Liczne badania potwierdzają, że
ekspozycja na suszę u wielu gatunków ślimaków płucodysznych, takich jak Otala lactea, Helix pomatia i Helix aspersa,
powoduje wejście w stan estywacji na znaczny okres czasu podczas gdy moment wybudzenia i powrót do aktywności
odbywa się bardzo szybko, w ciągu kilku minut [2;3]. Jednak nagłe wyjście z estywacji, któremu towarzyszy wzrost
tempa metabolizmu i zwiększone zużycie tlenu jest przyczyną zwiększonej produkcji ROS, takich jak anionorodnik
ponadtlenkowy, rodnik hydroksylowy czy H2O2 [4]. To w konsekwencji doprowadziłoby do wystąpienia stresu
oksydacyjnego i śmierci zwierzęcia. Zwiększenie efektywności usuwania ROS następuje przez wzrost aktywności
enzymów antyoksydacyjnych i/lub stężenia przeciwutleniaczy nieenzymatycznych. Mechanizmy te ograniczają skutki
stresu oksydacyjnego występującego podczas wyjścia z estywacji. Zostało to odnotowane m.in. u ślimaków lądowych
H. aspersa, H. pomatia i O. lactea [4;5].
Zmiany aktywności enzymów stanowiących ważną obronę przeciwko ROS w tym H2O2 tj. peroksydazy
glutationowej, selenozależnej peroksydazy glutationowej i katalazy odnotowano wielokrotnie u wspomnianych
gatunków ślimaków. Istotną rolę w obronie antyoksydacyjnej odgrywa również transferaza glutationowa, która jest
odpowiedzialna za detoksykację wielu związków elektrofilowych endo- i egzogennych oraz produktów peroksydacji
lipidów, katalizując ich koniugację z glutationem (GSH). System obrony antyoksydacyjnej obejmuje również
nieenzymatyczne antyoksydanty, głównie glutation. U H. aspersa zmiany stężenia GSH wykazują znaczne różnice
w zależności od sezonu, w którym miała miejsce estywacja. U ślimaków estywujących w porze suchej, zgodnie
z naturalnym cyklem życia, stężenie GSH ponad 4-krotnie przewyższa jego zawartość u ślimaków estywujących
wiosną. Wskazuje to na modulacje systemu antyoksydacyjnego przy zaburzeniu naturalnego rytmu. Odnotowano
również wzrost stężenia zredukowanego glutationu podczas 30-dniowej estywacji u O. lactea oraz u H. pomatia,
u których stężenie GSH utrzymuje się na wysokim poziomie w wątrobie podczas estywacji, co świadczy o gotowości
obrony antyoksydacyjnej [6].
Sezonowa regulacja zawartości podstawowych antyoksydantów u ślimaków lądowych podlega kontroli cyklu
estywacja/wybudzanie. Jednakże różnice w regulacji metabolizmu wolnych rodników pomiędzy sezonami mają ważne
podłoże genetyczne lub ewolucyjne. Ponadto zmiany obrony antyoksydacyjnej w przypadku estywacji indukowanej
sztucznie pokazują zdolność ślimaków do modulowania i endogennej kontroli systemu obrony antyoksydacyjnej oraz
umiejętność przewidywania nadmiernej produkcji ROS.
[1] Withers P.C., Cooper C.E. 2010. Metabolic depression: a historical perspective. Progress in Molecular and Subcellular Biology. 49: 1-23.
[2] Pedler S., Fuery C.J., Withers P.C., Flanigan J., Guppy M. 1996. Effectors of metabolic depression in an estivating pulmonate snail (Helix aspersa): whole animal and in vitro tissue studies.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B. 166: 375-381.
[3] Navas C.A., Carvalho J.E. 2010. Aestivation: Molecular and Physiological Aspects. Springer-Verlag. Heidelberg.
[4] Ramos-Vasconcelos G.R., Hermes-Lima M. 2003. Hypometabolism, antioxidant defenses and free radical metabolism in the pulmonate land snail Helix aspersa, The Journal of Experimental
Biology. 206: 675-685.
[5] Hermes-Lima M., Storey K.B. 1995. Antioxidant defenses and metabolic depression in pulmonate land snail. American Journal of Physiology. 268: 1386-1393.
[6] Nowakowska, A., Świderska-Kołacz, G., Rogalska, J., Caputa, M. 2009b. Antioxidants and oxidative stress in Helix pomatia snails during estivation. Comparative Biochemistry and Physiology.
Part C. 150: 481-485.
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Wpływa zmiany ekspresji koiliny na lokalizację kwasów nukleinowych w ciałach Cajala.
Tomasz Gulanicz, Dariusz Smoliński, Agnieszka Kołowerzo
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UMK
tomgulanicz@gmail.com
W komórkach eukariotycznych wiele genów transkrybowanych jest w postaci prekursorowego mRNA
zawierającego sekwencje kodujące (eksony) i niekodujące (intorny), które zostają wycięte w procesie splicingowym.
Wycinanie intronów odbywa się za pośrednictwem cząsteczek snRNP, których biosynteza odbywa się w ciałach Cajala.
Białkiem strukturalnym ciał Cajala jest koilina, która determinuje ich strukturę i funkcjonalność.
Celem badań było określenie zmian w profilu akumulacji kwasów nukleinowych mRNA i snRNA w ciałach
Cajala u mutantów koilinowych NCB-1, chrakteryzujących się brakiem funkcjonalnej koiliny oraz PCB-1, w których
koilina ulega zwiększonej ekspresji.
Ciała Cajala zostały wyznakowane poprzez immunolokalizację białek U2B”, natomiast lokalizacja kwasów
nukleinowych oparta była hybrydyzacji in situ (FISH), w której sygnał został wzmocniony metodą tyraminową (TSA).

54

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

Sesje posterowe

Ocena ekspresji transformującego czynnika wzrostu-β1 (TGF-β1) oraz jego receptora
pomocniczego (CD105) w dolnych drogach oddechowych pacjentów z wybranymi chorobami
śródmiąższowymi płuc (ChŚP)
Renata Herman, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Edyta Simińska,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w
Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Genoterapii
TGF-β1 to cytokina uczestnicząca w różnicowaniu i regulacji wzrostu komórek. Uznawana jest za stymulator
włóknienia narządów. TGF-β oddziałuje za pośrednictwem dwóch typów receptorów oraz cząsteczki CD105.
Celem pracy była ocena ekspresji TGF-β1 i CD105 w dolnych drogach oddechowych u pacjentów z ChŚP
i w warunkach prawidłowych.
W trakcie badań dokonano oznaczenia stężenia TGF-β metodą ELISA wykorzystując materiał z płukania
oskrzelowo-pęcherzykowego od chorych z sarkoidozą (PS), samoistnym włóknieniem płuc (IPF), alergicznym
zewnątrzpochodnym zapaleniem pęcherzyków płucnych (EAA). Ekspresję CD105 zbadano wykonując znakowanie
immunofluorescencyjne połączone z odczytem cytometrycznym w wymienionych grupach oraz w liniach
komórkowych: fibroblastach płucnych (HLF-1), pneumocytach II typu (A549).
W PS, EAA oraz grupie kontrolnej (GK) poziom ekspresji TGF-β1 był zbliżony. Znaczący wzrost stężenia
TGF-β1 wykazano w IPF w porównaniu do GK. CD105 występuje powszechnie na makrofagach pęcherzykowych,
fibroblastach płucnych i pneumocytach II typu. W sarkoidozie zaobserwowano znacznie obniżoną ekspresję CD105 na
limfocytach pęcherzykowych w porównaniu z GK
TGF-β1 wykryto wśród wszystkich przebadanych osób. Nadekspresja tej cytokiny cechuje IPF. Cząsteczka
CD105 występuje w dolnych drogach oddechowych na makrofagach, fibroblastach, pneumocytach typu II, jednakże
wykazuje niską ekspresję na limfocytach pęcherzykowych. Uzyskane wyniki wskazują, iż TGF-β1 wywiera
niekorzystny wpływ na proces włóknienia płuc.
Literatura:
[1]

Cheng J, Grande J.P : Transforming Growth Factor-beta Signal Transduction and Progressive Renal Disease.
Exp Biol Med 227: 943-956,2002

[2]

Coker R.K, Laurent G.J : Pulmonary fibrosis: cytokines in the balance. Eur Respir J; 11: 1218-1221, 1998
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Znaczenie błonowego receptora estrogenowego GPR30 w fizjologii i patofizjologii
Damian Jacenik, Adam I. Cygankiewicz
Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
damian.jacenik@gmail.com, adam.c@biol.uni.lodz.pl
GPR30 (ang. G Protein-Coupled Receptor 30) jest błonowym receptorem estrogenowym aktywowanym
między innymi przez 17β-estradiol, którego ekspresję wykazano w wielu typach tkanek. Zaliczany jest do siedmiotransmembranowych receptorów, współdziałających z heterotrimerycznymi białkami G. Błonowy receptor estrogenowy
zlokalizowany jest w błonie komórkowej, aparacie Golgiego lub siateczce śródplazmatycznej.
GPR30 odpowiedzialny jest za szybką, niegenomową sygnalizację estrogenową. Zaangażowany jest
w aktywację kinaz MAP (ang. Mitogen-Activated Protein Kinases) poprzez transaktywację EGFR (ang. Epidermal
Growth Factor Receptor), kontrolę stężenia jonów wapnia w komórce oraz regulację poziomu cAMP. Pośrednio bierze
także udział w aktywacji czynników transkrypcyjnych wpływając tym samym na ekspresję genów takich jak
protoonkogen c-fos, c-jun. Te z kolei wpływają na ekspresję genu czynnika CTFG (ang. Connective Tissue Growth
Factor), genów cykliny A, E i D, regulację czynnika NGF (ang. Nerve Growth Factor) oraz białka antyapoptotycznego
Bcl-2 (ang. B-cell lymphoma 2).
GPR30 odgrywa ważną rolę w estrogenowej regulacji funkcji fizjologicznych. W układzie nerwowym 17βestradiol za pośrednictwem błonowego receptora estrogenowego moduluje odczuwanie bólu, reguluje zdolności
poznawcze, jest niezbędny do utrzymania homeostazy i neuroprotekcyjnego działania estrogenów. W układzie
naczyniowo-sercowym jego działanie obejmuje między innymi regulację ciśnienia krwi poprzez rozszerzenie naczyń
krwionośnych, wpływ na wzrost kardiomiocytów oraz regulację proliferacji mięśni gładkich naczyń krwionośnych.
W układzie rozrodczym przyczynia się do proliferacji komórek nabłonka macicy i proliferacji pierwotnych komórek
rozrodczych. Wpływa również na dojrzewanie oocytów. GPR30 reguluje metabolizm glukozy, poprzez kontrolę
poziomu insuliny
w organizmie. Jest także odpowiedzialny za regulację różnicowania. W układzie kostnym
GPR30 reguluje między innymi wzrost kości oraz poziom mineralizacji i gęstości tkanki kostnej.
Ekspresję błonowego receptora estrogenowego stwierdza się w wielu typach nowotworów.
W raku piersi
obserwuje się obniżoną ekspresję GPR30 w stosunku do prawidłowych komórek. W raku endometrium, jak
i w gruczolakoraku płuc nadekspesja błonowego receptora estrogenowego jest skorelowana z rozwojem choroby.
Aktywacja szlaków sygnalizacyjnych przez 17β-estradiol prowadzi do wzrostu poziomu MMP (ang. Matrix
MetalloProteinase), transaktywacji EGFR i kaskady kinaz MAP, a te z kolei indukują proliferację, migrację, inwazję
oraz metastazę komórek nowotworowych.
Literatura:
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Barton M., Position paper: The membrane estrogen receptor GPER – Clues and questions., Steroids 2012,
77, 935 – 942
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Prossnitz ER., Barton M., The G protein-coupled estrogen receptor GPER in health and disease., Nat Rev
Endocrinol 2012, 7, 715 – 726
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Wykorzystanie aptamerów w diagnostyce i terapii chorób bakteryjnych
Alicja Janicka, Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Edyta Simińska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Genoterapii
Aptamery są to krótkie jednoniciowe oligonukleotydy, zdolne do wiązania różnych cząsteczek z wysokim
powinowactwem i swoistością. Kiedy to technologia powstania aptameru powstała prawie ćwierć wieku temu
natychmiast zasugerowano, że może to być rewolucja w diagnostyce i terapii chorób bakteryjnych.
Jednym ze sposobów wykorzystania aptamerów w diagnostyce chorób bakteryjnych jest tworzenie
specyficznych biosensorów (aptasensorów). Przykładem mogą być nanocząsteczki złota opłaszczone aptamerami
(AuNPs) zdolne do wykrywania Escherichia coli i Salmonella typhimurium. Aptamery wiążące bakterie są
absorbowane na powierzchni AuNPs i pozwalają wykrywać agregaty tych bakterii. Poprzez zastosowanie aptameru
anty-E.coli 0157:H7 i aptameru anty–S.typhimurium, stworzono wygodne i szybkie testy, mogące wybiórczo wykrywać
bakterie bez specjalistycznych oprzyrządowań i technik takich jak liza komórek. Aptasensory mogą wykrywać nawet do
105 jednostek kolonii (CFU)/ml docelowych bakterii w ciągu minuty, a ich specyficzność wynosi 100%.
Gruźlica (TB) to choroba prątkowa, która stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Rozwój
solidnych narzędzi laboratoryjnych jest niezbędny do diagnozowania i leczenia gruźlicy. MPT64 to kompleks białek
wydzielanych przez Mycobacterium tuberculosis, będących wysoce specyficznymi dla gruźlicy. W pracy przedstawię
użycie rozwijającej się techniki SELEX pozwalającej na produkcję nowych aptamerów, jako metody umożliwiającej
pozyskanie narzędzi do diagnostyki zakażeń gruźliczych (produkcja aptamerów skierowanych przeciw białkom
pojawiającym się w organizmie gospodarza po infekcji).
Salmonella jest głównym patogenem powodującym różnorodne choroby przenoszone drogą pokarmową.
Rozwój ligandów bezpośrednio i specyficznie wiążących się z Salmonellą jest kluczowy w szybkim wykrywaniu
zjadliwych bakterii. Jednym z użytecznych narzędzi może okazać się aptamer RNA, który dzięki technologii SELEX
specyficznie rozpoznaje S. Typhimurium. W tym celu zidentyfikowane i scharakteryzowane zostały RNAzo odporne
aptamery RNA wiążące się z białkiem OmpC Salmonelli z wysoką swoistością i powinowactwem. Aptamer ten
pozwala na różnicowanie zakażeń innymi drobnoustrojami, co potwierdzono w wielu badaniach laboratoryjnych (m.in.
zakazeń E. Coli O157:H7, oraz S. Aureus).
Bakterie Staphylococcus Aureus są patogenem przenoszonym z pokarmem, zdolnym do wytwarzania
stabilnych i swoistych enterotoksyn gronkowcowych (SES). W prezentacji przedstawiony zostanie aptamer APTSEB1,
zdolny do wiązania się z wysoką selektywnością z enterotoksyną gronkowcową B.
Aptamery wydają się być niezwykle użytecznym narzędziem w diagnozowaniu chorób bakteryjnych.
Pozwalają na wykrycie samych, często całych drobnoustrojów, toksyn produkowanych przez te drobnoustroje, a nawet
specyficznych białek odpornościowych pojawiających się w organizmie gospodarza po infekcji. Możliwość uzyskania
dowolnego aptameru (skierowanego przeciw dowolnemu drobnoustrojowi) techniką SELEX jest niewątpliwą zaletą,
odkąd wiadomo, że aptamery wykazują znacznie większe powinowactwo wiązania i specyficzność wobec cząsteczek
docelowych w porównaniu z przeciwciałami monoklonalnymi powszechnie stosowanymi w diagnostyce medycznej
dzisiejszej doby.
Literatura:
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Oligomery kwasu hialuronowego i ich działanie przeciwnowotworowe
Michał Kaczmarek
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności politechniki Łódzkiej
Kwas hialuronowy (HA) należy do obszernej rodziny glikozaminoglikanów. Ten naturalny biopolimer
zbudowany jest z naprzemiennie powtarzających się cząsteczek kwasu D-glukuronowego oraz
N-acetylo-D-glukozaminy połączonych wiązaniami β-1,3- oraz β-1,4- glikozydowymi [1]. Kwas hialuronowy
występuje w prawie wszystkich tkankach i płynach ustrojowych kręgowców, a także w otoczkach ścian komórkowych
wielu patogennych szczepów bakterii (tj. Pasteurella, Streptococcus)[2]
Na podstawie licznych badań dowiedziono, że HA odgrywa istotną rolę w procesie onkogenezy poprzez
wysokie powinowactwo do wielu białek błonowych, głównie CD44 oraz różnych receptorów na powierzchni komórek.
Wiązanie kwasu hialuronowego przez białka CD44 zależny od rodzaju i stanu aktywacji komórek oraz od formy białka.
HA wiążąc się z receptorami CD44 prowadzi do modyfikacji ich struktury, czego efektem jest aktywacja licznych
szlaków biochemicznych nasilających rozwój nowotworów poprzez wzrost przeżywalności komórek nowotworowych,
wzmożone procesy angiogenezy oraz metastazy [3-4].
W ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem cieszą się oligomery kwasu hialuronowego (oHA). Są to
oligosacharydy zawierające od 3 do 9 cząsteczek disacharydowych zbudowanych z kwasu D-glukuronowego oraz Nacetylo-D-glukozaminy. Wykazują one unikatowe działanie antagonistyczne w stosunku do interakcji HA z białkami
CD44 [4]. W przypadku wiązania oligomerów hialuronianu przez białka CD44 bardzo istotne znaczenie ma wielkość
cząsteczek oligosacharydów oraz ilość CD44 na powierzchni komórki nowotworowej. Ponadto w przeciwieństwie do
HA wiązanie oHA ma charakter monowalentny[3]. Udowodniono, że oHA są odpowiedzialne za przerywanie
kluczowych w onkogenezie, wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych poprzez specyficzne wiązanie
z receptorami na powierzchni komórek nowotworowych. Oligosacharydy hialuronianu powodują między innymi
spadek aktywności kinazy Akt, białka BCRP oraz glikoproteiny-P. Białka te należą do nadrodziny transporterów
błonowych ABC (ATP-binding cassette), których nadekspresja jest główną przyczyną MDR (mutli-drug resistance) [6].
Ponadto dowiedziono, że oHA indukują proces zaprogramowanej śmierci komórki oraz stymulują aktywność kaspazy3, a podawane z wieloma lekami przeciwnowotworowymi wyraźnie zwiększają ich skuteczność wobec wieloopornych
linii komórkowych [4,6].
Otrzymane dotychczas wyniki badań świadczą o tym, że oligosacharydy hialuronianu stanowią ogromny
potencjał w leczeniu chorób nowotworowych dając realne szanse na zastosowanie ich, jako samodzielne leki w terapii
przeciwnowotworowej lub w kompleksie z inny dotychczas stosowanymi lekami.
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cells by suppressing the phosphoinositide 3-kinase/Akt cell survival pathway”; J Biol Chem 2002; 277: 3801320.

58

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

Sesje posterowe

OCENA LEKOWRAŻLIWOŚCI UROPATOGENNYCH SZCZEPÓW ESCHERICHIA
COLI
Ewelina Kamińska1, Monika Wawszczak1, Wioletta Adamus-Białek2
1Studenckie koło naukowe – Mikroby; Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
2Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Nieustanny wzrost lekooporności wśród szczepów Eschcerichia coli to poważny problem szczególnie
w przypadku terapii zakażeń układu moczowego. Wynika to głównie z kosmopolitycznego charakteru tego gatunku
i mobilności jego genomu. Szczepy E. Coli to zarówno komensale jelitowe ludzi jak i groźne patogeny dróg
pokarmowych i moczowych. Posiadają szeroki wachlarz różnorodnych czynników warunkujących przystosowanie do
danego środowiska. W przypadku uropatogennych szczepów (UPEC) priorytetem wydaje się zasiedlenie dróg układu
moczowego oraz zdobycie jak najszerszej oporności na antybiotyki.
Cele badań:
Analiza lekooporności szczepów na 16 antybiotyków stosowanych w terapii ZUM
Identyfikacja szczepów wytwarzających enzymy betalaktamowe o rozszerzonym spektrum działania
Identyfikacja szczepów charakteryzujących się unikalnymi wzorami lekooporności.
Porównanie wzorów lekooporności badanych szczepów z aktualnymi danymi
Materiały i metody:
Kolekcja 127 szczepów Escherichia coli wyizolowanych z moczu pacjentów klinicznych oddziałów urologicznych
w latach 2005 – 2008 w Łodzi.
16 antybiotyków z różnych grup (peiniciliny, cefalosporyny, aminoglikozydy).
Oznaczanie lekowrażliwości za pomocą metody dyfuzyjno-krążkowej oraz Double-Disc Synergy Test (DDT).
Wyniki:
Wykonano analizę lekooporności dla 127 klinicznych szczepów UPEC według rekomendacji EUCAST. Określono
profile lekooporności kolekcji szczepów dla antybiotyków najczęściej stosowanych w terapii ZUM. Ponadto dokonano
identyfikacji szczepów zdolnych do wytwarzania wybranych betalaktamaz.
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Strategie obronne mikroorganizmów wykorzystywane w unikaniu NETozy
Kinga Klaga
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Neutrofile, stanowiące większość komórek w puli polimorfojądrowych leukocytów w organizmie ludzkim,
znane są z aktywnego udziału w mechanizmach odporności wrodzonej. Zjawiska takie jak fagocytoza oraz degranulacja
są dziś szeroko zbadane i dobrze rozumiane.
Od niedawna wiadomo, że neutrofile mają także zdolność zabijania patogenów poprzez aktywne wyrzucanie
zdekondensowanej chromatyny, zawierającej histony oraz białka granuli, takie jak mieloperoksydaza, elastaza,
kalprotektyna i laktoferyna. Tak powstałe sieci nazywane są NETami (ang. Neutrophil Extracellular Traps), a samo
zjawisko – NETozą.
Molekularny mechanizm NETozy nie jest do końca poznany. W literaturze pojawiają się doniesienia
sugerujące udział elastazy i mieloperoksydazy, jak również procesów cytrulinacji histonu H3 w formowaniu NETów.
W zależności od czynnika prowadzącego do uwalniania NETów istotną funkcję może odgrywać także produkcja
reaktywnych form tlenu (ROS) przy udziale oksydazy NADPH [1].
Asocjacja lepkiego DNA z białkami granuli wykazującymi silną aktywność antymikrobialną umożliwia
wydajniejszy proces eliminacji patogenów, ale może także powodować lokalne uszkodzenia komórek gospodarza.
Zjawisko NETozy zachodzi w czasie 2-4 godzin i prowadzi do śmierci komórkowej neutrofili. Pod wpływem
czynników bakteryjnych lub grzybiczych, a także zaktywowanych płytek krwi, następuje przekaz sygnału do jądra,
dekondensacja chromatyny i zanik otoczki jądrowej, a następnie mieszanie DNA z białkami granuli i ostatecznie
pęknięcie błony komórkowej z uwolnieniem NETów. W kontakcie z niektórymi bakteriami, np. gronkowem złocistym
czy paciorkowcami, może występować tak zwana szybka NEToza – trwająca od 5 do 60 minut i niekończąca się
śmiercią komórki. Podczas tego zjawiska chromatyna i białka granuli uwalniane są do przestrzeni międzykomórkowej
niezależnie na drodze egzocytozy i mieszają się poza komórką. Po wypuszczeniu sieci w procesie szybkiej NETozy
neutrofile pozostają zdolne do fagocytozy. [2]
Trwają dywagacje, czy molekularny mechanizm NETozy różni się w zależności od wywołującego ją czynnika.
Pewne jest natomiast, że różne organizmy wykształciły różne drogi obrony i ucieczki przed NETozą. Bakterie z rodzaju
Streptococcus zdolne są do uwalniania endonukleaz i w ten sposób niszczą główny składnik NETów, jakim są sieci
DNA. Pseudomonas aeruginosa używają strategii mimikry, prezentując na powierzchni swoich komórek reszty kwasu
sialowego, adsorbowane w kontakcie z organizmem gospodarza. W ten sposób nie tylko unikają rozpoznania, ale
poprzez neutrofilowe receptory siglec-9 hamują produkcję ROS i elastazy neutrofilowej, ograniczając NETozę. Grzyby
z rodzaju Aspergillus redukują produkcję NETów przez ekspozycję specyficznego białka RodA. Są to przykłady
różnorodnych strategii wykorzystywanych przez patogeny do obrony przez NETozą. [3]
[1]

Q. Remijsen, T.W. Kuijpers, E. Wirawan, S. Lippens, P. Vandenabeele, T. Vanden Berghe. „Dying for a cause:
NETosis, mechanisms behind an antimicrobial cell death modality“, Cell Death and Differentiation (2011) 18.

[2]

Nora Branzk, Venizelos Papayannopoulos. „Molecular mechanisms regulating NETosis in infection and
disease“, Seminars in immunopathology (2013) 35.

[3]

Sinuhe Hahn, Stavros Giaglis, Chanchal Sur Chowdury, Irene Hösli, Paul Hasler. „Modulation of neutrophil
NETosis: interplay between infectious agents and underlying host physiology“, Seminars in immunopathology
(2013) 35.
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Rola melatoniny w organizmie roślinnym
Kołodziejczyk Izabela, Posmyk Małgorzata M.
Katedra Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Melatonina (MEL) uważana była początkowo jedynie za neurohormon odpowiadający za regulację cyklu
okołodobowego zwierząt. Badania nad tą indolaminą wykazały, że wpływa ona korzystnie na działanie układu
odpornościowego człowieka, a także odgrywa niezwykle istotną rolę w systemie antyoksydacyjnym organizmu.
W ostatnim 25-leciu melatoninę wykryto również u bakterii, grzybów, glonów i roślin wyższych. W ten sposób
udowodniono, że MEL, czyli N-acetylo-5-metoksytryptamina, jest substancją wysoce konserwatywną, występującą
w oddalonych ewolucyjnie taksonach należących zarówno do eukaryota, jak i prokaryota [1, 2].
MEL została opisana jako powszechnie występująca u roślin i zlokalizowana niemalże we wszystkich ich
częściach. Stężenie endogennej MEL jest charakterystyczne dla gatunku, może różnić się między odmianami i jest
zależne od etapu rozwoju i stanu fizjologicznego rośliny oraz organu z którego pobrano materiał do analiz [3].
Biosynteza i mechanizm działania tego związku są analogiczne w organizmach dotąd badanych, jednak informacje
dotyczące roślin wymagają uściślenia w tym zakresie [1]. Podobnie jak u zwierząt, u niektórych roślin MEL odpowiada
za reakcje fotoperiodyczne, osiągając stosunkowo wysoki poziom w ciemności, a niższy podczas naświetlania [4].
Dalsze badania nad MEL dowiodły iż pełni ona wielorakie, korzystne funkcje w organizmach roślinnych. Jest
analogiem strukturalnym IAA i w pewnych warunkach może być molekułą regulacyjną wzrostu i rozwoju rośliny [5].
Okazało się [6], że podawanie na drodze kondycjonowania egzogennej MEL w odpowiednim stężeniu do nasion
podnosi ich wartość siewną, co wpływa na lepszy ich wigor, szczególnie w warunkach stresów środowiskowych.
Ponadto MEL posiada cechy wysoce aktywnego, uniwersalnego antyoksydanta, co w połączeniu z niewielkimi
rozmiarami i amfifilnością czyni ją wysoce skuteczną w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym [7].
Wydaje się, iż pozytywne oddziaływanie MEL na rośliny pozwala zaklasyfikować ją do naturalnych
fitobiostymulatorów.
[1]

K. Yeo-Jae, N. L. Young, J. O. Young, H. In-yong, and J. P. Woong, “What is the role for melatonin in plants?
Review on the current status of phytomelatonin research.,” JNBT, vol. 4, no. 1, pp. 9-14, 2007.

[2]

R. Hardeland and B. Poeggeler “Non-vertebrate melatonin.,” J. Pineal Res., vol. 34, pp. 233-241, 2003.

[3]

G. Chen, Y. Huo, Z. Liang, W. Zhang, and Y. Zhang, “Melatonin in Chinese medicinal herbs.,” Life Sci., vol.
73, p. 19-26, 2003.

[4]

J. Kolar, I. Machackowa, J. Eder, E. Prinsen, W. Van Dongen, H. Van Onckelen, and H. Illerova, “Melatonin:
occurence and daily rhythm in Chenopodium rubrum..,” Phytochemistry, vol. 44, pp. 1407-1413, 1997.
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L. Hernandez-Ruiz, A. Cano, and M. B. Arnao, “Melatonin: a growth stimulating compound present in lubin
tissue.,” Planta, vol. 20, pp. 140-144, 2004.
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Janas K. M., Posmyk M. M. (2013) Melatonin, an underestimated natural substance with great potential for
agricultural application. Acta Physiol. Plant. vol. 35, no. 12, pp. 3285-3292

[7]

D-X. Tan, L. C. Manchester, X. Liu, S. A. Rosales-Corral, D. A. Castroviejo, and R. J. Reiter, “Mitochondria
and chloroplasts as the original sites of melatonin synthesis: a hypothesis related to melatonin's primary
function and evolution in eukaryotes.,” J. Pineal Res., vol. 54, pp. 127-138, 2013.
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Genisteina i miedź jako potencjalne regulatory metabolizmu i żywotności mysich komórek
osteblastycznych MC3TE1.
Karolina Kowalska, Zuzanna Elżbieta Matysiak, Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska
Zakład Endokrynologii Porównawczej, WNBiKP Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
Wstęp: Osteoporoza jest chorobą gdzie masa kostna ulega zmniejszeniu z powodu zwiększonej absorpcji
połączonej z obniżonym kościotworzeniem [1]. Genisteina należąca do fitoestrogenów ma strukturę chemiczną bardzo
podobną do 17β-estradiolu i dzięki temu może wiązać się z receptorami estrogenowymi. Ten fitoestrogen potencjalnie
może być używany we wspomaganiu leczenia osteoporozy związanej z niskim poziomem estrogenów. Najnowsze
doniesienia literaturowe podkreślają również fakt, iż genisteina może regulować masę kostną poprzez zwiększenie
mineralizacji kostnej oraz kościotworzenia [1,2].
Miedź (Cu) jako mikroelement bierze udział w zmianach struktury białek, interakcjach białkowych oraz może
odpowiadać za właściwości katalityczne białek [3]. Miedź jako kofaktor jednego z podstawowych enzymów oksydazy
lizylowej- odpowiedzialna jest za sieciowanie cząsteczek kolagenu [4]. Jonas J. i współpracownicy udowodnili, że
niedobór miedzi powoduje zmniejszenie wytrzymałości kości u szczurów [5]. U ludzi niedobór miedzi wynikający
z dziedzicznej choroby nazywanej zespołem Menkesa powoduje osteopenię [4].
Materiały i metody: Linia komórkowa MC3T3E1 była hodowana w standardowych warunkach. Pożywki
doświadczalne użyte w doświadczeniu zawierały 5*10-6M (CuA) and 5*10-7M (CuB) pięciowodnego siarczanu
miedzi, 10-5M (GA), 10-6M (GB), 10-7M (GC) oraz kombinację miedzi i genisteiny: odpowiednio 5*10-6M, 10-6M
(CuA GB) i 5*10-6M, 10-7M (CuA GC). Następnie przeprowadzono testy sprawdzające metabolizm komórek
(AlamarBlue i Wst-1) oraz proliferację (BrdU).
Wyniki: W teście AlamarBlue wykazaliśmy, że stężenia miedzi CuA i CuB oraz genisteiny GA, GB, GC
powodują obniżenie metabolizmu komórek w porównaniu do kontroli. Test z użyciem Wst-1 wykazał, że oba stężenia
miedzi CuA i CuB, jak również stężenia miedzi połączone z genisteiną CuA GB i CuA GC powodują wzrost
metabolizmu komórkowego. Miedź w stężeniu A spowodowała zmniejszenie podziałów komórkowych w porównaniu
do kontroli, podczas gdy genisteina GB, GC oraz połączenie genisteiny z miedzią CuA GB i CuA GC zwiększyły liczbę
podziałów komórek. Wyniki proliferacji komórek z użyciem testu BrdU w stężeniach CuA, GC, CuA GB i CuA GC
były istotne statystycznie (test t Studenta, p<0,05).
Wnioski: Otrzymane wyniki sugerują, że zarówno miedź jak i genisteina mogą wpływać na metabolizm
i podziały komórek osteoblastycznych. Fakt ten może mieć istotny wpływ na masę kostną, co wymaga potwierdzenia
dalszymi badaniami. Jak pokazały testy Wst-1 i AlamarBlue badane związki aktywują różne układy enzymatyczne ze
zmienną efektywnością, co wskazuje na fakt, iż zarówno genisteina jak i miedź mogą regulować metabolizm
i proliferację komórek osteoblastycznych.
Literatura:
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Genetyczne uwarunkowania odporności roślin na podwyższone zawartości metali ciężkich.
Aleksandra Koźmińska
Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Organizmy w środowisku bardzo często eksponowane są na oddziaływanie abiotycznych i biotycznych
czynników stresowych o różnym natężeniu. W odniesieniu do organizmów roślinnych stresory abiotyczne to często
zbyt intensywne oświetlenie lub jego nieodpowiedni skład spektralny, supra- lub suboptymalne temperatury, niedobór
wody i tlenu oraz obecność związków toksycznych, podczas gdy do biotycznych należy infekcja czynnikami
patogennymi, nadmierna gradacja szkodników czy obecność allelozwiązków o niekorzystnym działaniu. W trakcie
badań dotyczących reakcji gatunków o różnej przynależności taksonomicznej cytofizjolodzy i genetycy molekularni
stwierdzili, iż są to procesy związane ze zmianami aktywności puli białek komórkowych. Wynikają one ze zmian
profilu ekspresji określonych genów, które w genotypach tolerujących określony stresor prowadzą do aktywacji
procesów aklimatyzacyjnych lub obronnych. Z tego względu celem niniejszej pracy jest zarys stanu badań dotyczących
identyfikacji genów warunkujących adaptacje roślin do środowisk zasobnych w pierwiastki metaliczne [5], zaliczane do
tak zwanych metali ciężkich.
Mechanizmy odpowiedzi roślin na podwyższone stężenia jonów metali ciężkich są różnorodne
i uwarunkowane wieloma genami [1,4]. Znaczącą rolę odgrywają geny kodujące ligandy wiążące pierwiastki
metaliczne oraz geny kodujące białka transportujące jony metali. Białka wykazujące łatwość wiązania dużych ilości
pierwiastków balastowych to metalotioneiny (MT) i fitochelatyny (PC). Metalotioneiny są kodowane w genomie
jądrowym, a fitochelatyny syntetyzowane przez syntetazę fitochelatynową (PCS, EC 2.3.2.15) z glutationu.
Przykładowo jony kadmu (Cd ++) zaliczane są do najbardziej efektywnych aktywatorów PCS, aby następnie w postaci
związku kompleksowego z fitochelatynami mogły zostać przetransportowane do wakuoli [2, 3]. Geny kodujące
transportery metali ciężkich tworzą duże rodziny genowe, wśród których wymienić należy ATP-azy typu P podrodzina
P1B, CDF (Cation Diffuzion Facilitator), Nramp (Natural resistance asociated macrophage protein), ZIP (Zincregulated transporter Iron-regulated transporter-like Protein), YSL (Yellow Stripe-like) i rodzinę genów ABC (ATP –
Binding Cassette). Wymienione rodziny różnią się specyficznością substratową, co jest ważne w przypadku
metalicznych pierwiastków balastowych takich jak kadm, ołów, rtęć. Rośliny, które cechuje zwiększony poziom
tolerancji na metale ciężkie wyposażone są w geny kodujące metalotioneiny i/lub geny biorące udział w syntezie
fitochelatyn (gen syntetazy fitochelatynowej) czy glutationu. I tak u hiperakumulatora Thlaspi caerulescens stwierdzono
nadekspresję genu PCS − rośliny transformowane tym genem akumulowały 24-krotnie więcej kadmu i ponad 36krotnie więcej ołowiu [2, 3].
Zidentyfikowanie genów zaangażowanych w procesy odpowiedzialne za odporność roślin na metale ciężkie
umożliwia uzyskanie w krótkim czasie linii transgenicznych gatunków zdolnych do fitoremediacji. Jest to podejście
korzystne dla środowiska, gdyż umożliwia przeprowadzenie skutecznej, nieinwazyjnej dla środowiska remediacji
zanieczyszczonego podłoża i wód z użyciem roślin [4, 5]. Ma to również podstawowe znaczenie dla kształtowania
systemu regeneracji i wymiany zanieczyszczonego powietrza.
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Białka szoku termicznego – wróg czy przyjaciel?
Kamila Kulbat, Agnieszka Szczodrowska, Joanna Leszczyńska
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Do białek zaangażowanych w mechanizmy obronne organizmów zaliczane są białka szoku termicznego (HSP;
ang. Heat Shock Proteins, chaperony), które występują w komórkach wszystkich organizmów żywych, zarówno
eukariotycznych jak i prokariotycznych. Białka te charakteryzuje silnie konserwatywna struktura pierwszorzędowa.
W warunkach stresu wewnątrzkomórkowe stężenie białek HSP drastycznie wzrasta. Do jednych z wielu funkcji
pełnionych przez białka HSP należy odgrywanie roli tzn. białek opiekuńczych, czyli chaperonów. Białka HSP pełnią
rolę swoistych buforów wewnątrzkomórkowych, sprawując kontrolę nad przyjmowaniem prawidłowej konformacji
przestrzennej przez inne peptydy obecne w komórce. Białka HSP pełnią ponadto rolę aktywatorów niektórych kinaz
białkowych i czynników transkrypcyjnych, biorą także udział w regulacji aktywności kaspaz - białek enzymatycznych
o właściwościach proteaz, kontrolujących apoptozę.
Z uwagi na silnie konserwatywną sekwencję aminokwasową i tym samym duże podobieństwo molekularne
pomiędzy białkami szoku termicznego pochodzącymi od niespokrewnionych organizmów (tzn. zjawisko mimikry
antygenowej) przeciwciała wytworzone przez ludzki organizm w odpowiedzi na kontakt z egzogennymi np.
bakteryjnymi białkami HSP, mogą krzyżowo rozpoznawać własne, bardzo podobne do bakteryjnych, białka szoku
termicznego. Podobne reakcje krzyżowe mogą wystąpić w odpowiedzi na kontakt układu immunologicznego
z egzogennymi, niepochodzącymi od drobnoustrojów, białkami szoku cieplnego i prowadzić do reakcji alergicznych.
Prezentowana praca ma na celu omówienie zarówno roli fizjologicznej białek HSP w komórce, jak również
zobrazowanie ich właściwości immunogennych, przyczyniających się do wielu stanów patologicznych (odczynów
alergicznych i chorób z autoagresji).
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Elementy sygnalizacji procesu śmierci indukowanej kinetyną w komórkach kory pierwotnej
korzeni Vicia faba ssp. minor
Kunikowska A, Doniak M., Kaźmierczak A,
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytofizjologii
Cytokininy obejmują dużą grupę hormonów roślinnych, zaangażowanych w szereg procesów związanych ze
wzrostem, rozwojem i starzeniem się roślin. Jedną z interesujących funkcji cytokinin jest ich zdolność do indukcji
programowanej śmierci komórki (PCD). Do tej pory stwierdzono, że dwie naturalnie występujące cytokininy, kinetyna
[1] i benzyloaminopuryna [2] mogą indukować PCD w komórkach roślin.
W przekazywanie sygnałów cytokininowych zaangażowany jest specjalny wieloetapowy system uwalniania
fosforu. W skład tego systemu wchodzą receptory histydynowe (HK), białka przenoszące fosfor (HP) oraz regulatory
odpowiedz komórkowej (RR) [3]. U roślin stwierdzono udział receptorów histydynowych szlaku cytokininowego
w procesie śmierci komórkowej [2].
Badania indukcji PCD w korzeniach kory pierwotnej V. faba ssp. minor z udziałem kinetyny wykazały, że
proces ten może być regulowany zależnie od istniejącego w bobiku szlaku przekazywania sygnału cytokininowego.
Szlak ten rozpatrywany był na trzech poziomach: recepcji sygnału cytokininowego, konwersji cytokinin oraz na
poziomie degradacji cytokinin.
W badaniach szlaku przekazywania sygnału cytokininowego w czasie śmierci komórkowej wykorzystano
specyficzne inhibitory poszczególnych etapów tego szlaku:
- Butanol – niespecyficzny inhibitor receptorów cytokininowych.
- Pi-55 (6-(2-hydroksy-3-metylobenzylamino)puryna) - specyficzny inhibitor receptora śmierci;
- Adeninę - inhibitor fosforybozylo transferazy (inhibitor konwersji cytokinin katalizujący konwersję cytokinin do
monofosforanów);
- 5'-NH2-Ado (5'-Amino-5'-deoksyadenozynę) - inhibitor kinazy adenozynowej katalizującej fosforylację adenozyny;
- CPPU (N-(2-chloro-4-piridyl)-N’-fenylomocznik) - inhibitor oksydazy cytokininowej katalizujący rozpad cytokinin
do wolnej adeniny.
Wszystkie z zastosowanych inhibitorów, zależnie od stężenia, hamowały indukowany kinetyną proces PCD.
Potwierdzając tym samym udział szlaku przekazywania sygnału cytokininowego w przekazywaniu sygnału podczas
procesu śmierci komórkowej indukowanej kinetyną.
[1]

Kunikowska A., Byczkowska A., Kaźmierczak A. Protoplasma (2013) 250:851- 861

[2]

Vescovi M, Riefler M, Gessuti M, Novak O, Schmulling T, Lo Schiavo F (2012) Programmed cell death
induced by high levels of cytokinin in Arabidopsis cultured cells is mediated by the cytokinin receptor
CRE1/AHK4 J Exp Bot 63: 2825–2832

[3]

Shi X, Rashotte AM (2012) Advances in upstream players of cytokinin phosphorelay: receptors and histidine
phosphotransfer proteins. Plant Cell Rep 31:789–799
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Glifosat, jego metabolity i produkcyjne zanieczyszczenia – analiza żywotności i zmian
morfologicznych jednojądrzastych komórek krwi człowieka.
Marta Kwiatkowska1, Bogumiła Huras2, Bożena Bukowska1
1Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Skażeń
Środowiska, Łódź
2Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Glifosat (N-fosfonometyloglicyna) to substancja czynna preparatów herbicydowych, stosowanych do ochrony
upraw rolniczych i ogrodniczych. W aktualnym rejestrze środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu w Polsce,
znajdują się 52 preparaty zawierające glifosat. Roundup 360 SL jest jednym z najpowszechniej stosowanych. Pestycydy
te stosuje się do zwalczania zbędnych roślin zarówno jedno- jak i dwuliściennych. Powszechne narażenie ludzi na
omawiane substancje skutkuje obecnością tych związków w ich organizmie. Glifosat został wykryty we krwi ludzi
nienarażonych bezpośrednio na podwyższone dawki tego herbicydu w stężeniu 73,6 ± 28,2 ng/ml krwi [1]. Badania
przeprowadzone w okolicach Buenos Aires wykazały, że glifosat jest obecny w dużych ilościach w wodzie (0,1–0,7
mg/l) i glebie (0,5–5 mg/kg) [2]. Obecność glifosatu wykryto w wydalanym moczu u osób mieszkających w pobliżu
upraw rolnych, w których wykorzystuje się ten herbicyd. Również żywność może zawierać glifosat – w stężeniach od
ledwie wykrywalnych do 20 mg/kg w jęczmieniu i soi. Z kolei w ziarnach zbóż stężenie glifosatu waha się od 0,1 do
9,5 mg/kg [3]. W wyniku oprysków glifosat może dostawać się do organizmu drogą powietrzną [4,5].
Celem pracy była ocena toksyczności, jego metabolitów: kwasu (aminometylo)fosfonowego (AMPA), kwasu
metylofosfonowego oraz produkcyjnych zanieczyszczeń: kwasu N-(fosfonometylo)iminodioctowego (PMIDA), kwasu
metylo-(fosfonometylo)aminooctowego
(N-metyloglifosat),
kwasu
hydroksymetylofosfonowego
i
bis(fosfonometylo)aminy dla jednojądrzastych komórek krwi człowieka. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. konieczne jest zbadanie metabolitów
i produkcyjnych zanieczyszczeń [6]. Jednojądrzaste komórki krwi człowieka inkubowano z badanymi związkami
w szerokim zakresie stężeń (0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 5 mM). Dokonano oceny żywotności jednojądrzastych komórek
krwi człowieka. Ponadto, analizie poddano zmiany parametru FSC-A, wskazującego na wielkość komórek i SSC-A,
świadczącego o ich granularności.
Glifosat, jeden z metabolitów: AMPA i trzy produkcyjne zanieczyszczenia: PMIDA, kwas
hydroksymetylofosfonowy i bis-(fosfonometylo)amina powodowały zmiany żywotności przy najwyższym stosowanym
stężeniu (5 mM). Większość badanych związków powodowała niewielkie zmiany w parametrze FSC-A i SSC-A. Na
podstawie uzyskanych krzywych żywotności wyznaczono parametr IC10 (jedynie dla trzech związków: glifosat,
PMIDA, kwas hydroksymetylofosfonowy). Żaden z badanych związków w zakresie 0,01–5 mM nie spowodował zmian
żywotności o 50%.
Glifosat i jego zanieczyszczenia nie powodują istotnych statystycznie zmian w jednojądrzastych komórkach
krwi człowieka w zakresie stężeń występujących we krwi osób nienarażonych na bezpośrednie działanie glifosatu.
Obserwowane zmiany w jednojądrzastych komórkach krwi człowieka (in vitro) były tylko przy wysokich stężeniach,
mogących dostać się do organizmu w wyniku ostrych zatruć.
[1]

Aris A., Leblanc S.: Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in
eastern townships of Quebec, Canada. Reprod. Toxicol. 2011;31(4):528–533.

[2]

Peruzzo P.J., Porta A.A., Ronco A.E.: Levels of glyphosate in surface waters, sediments and soils associated
with direct sowing soybean cultivation in north pampasic region of Argentina. Environ. Pollut. 2008;156:61–
66.

[3]

Romano R.M., Romano M.A., Bernardi M.M., Furtado P.V., Oliveira C.A.: Prepubertal exposure to
commercial formulation of the herbicide glyphosate alerts testosterone levels and testicular morphology. Arch.
Toxicol. 2010;84:309–317.

[4]

Clair E., Mesange R., Travert C., Seralini G., Seralini E.: A glyphosate-based herbicide induces necrosis and
apoptosis in mature rat testicular cells in vitro, and testosterone decrease at lower levels. Toxicol. In Vitro
2012;26:269–279.

[5]

McQueen H., Callan A.C., Hinwood A.L.: Estimating maternal and prenatal exposure to glyphosate in the
community setting. Int. J. Hyg. Environ. Health 2012;215:570–576.

[6]

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 1107/2009/EC z 21 października 2009.
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Owocowe alergeny – analiza homologów BetV1 i LPT w wybranych owocach.
Michał Lewandowski, Weronika Kowalczyk, Adam Czupkowski, Joanna Leszczyńska
Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika
Łódzka
Każdego dnia system immunologiczny wykrywa i zwalcza potencjalnie chorobotwórcze patogeny atakujące
nasz organizm. Jednak zdarza się, że całkowicie niegroźny antygen wywołuje nieproporcjonalnie agresywną odpowiedź
immunologiczną. Możemy wtedy mieć do czynienia z alergią (mogą to też być choroby autoagresji), a wywołujące ją
czynniki określane są mianem alergenów. Alergie można podzielić ze względu sposób przedostawania się alergenu do
organizmu na trzy rodzaje: wziewną, kontaktową i pokarmową. Najpowszechniejszym sposobem unikania uciążliwych,
a czasami wręcz niebezpiecznych dla zdrowia i życia, objawów jest wystrzeganie się produktów zawierających czynnik
uczulający. Jednak taka dieta eliminacyjna z pewnością nie wpływa korzystnie na organizm. Szczególne znaczenie ma
to w przypadku alergii na owoce, które mają nadzwyczaj pozytywny wpływ na nasze zdrowie i stanowią niezbędny
element zróżnicowanej diety. Dlatego też niezwykle ważne jest określenie, które owoce są bogatym źródłem alergenów
wywołujących objawy u znacznej części społeczeństwa.
Jak wiadomo, wtórna odpowiedź immunologiczna wywoływana jest przez specyficzne wiązanie antygenu
przez przeciwciało. Jednakże czasami mamy do czynienia z aktywacją spowodowaną nie właściwym antygenem lecz
jego homologiem – białkiem o podobnej budowie i zbliżonej sekwencji aminokwasowej, ale pochodzącym z innego
źródła. W takim wypadku mówimy o reakcji krzyżowej. Co to w rzeczywistości oznacza? Otóż jednym z częściej
występujących przypadków jest wykształcenie się alergii na owoce u osób z nadwrażliwością na pyłki brzozy.
Nasz projekt bazuje na badaniu dwóch popularnych homologów białek uczulających analogów w : morwie,
jeżynie, agreście, porzeczce i aronii. Są to owoce mało przebadane pod tym kątem, stąd projekt nabiera innowacyjnego
znaczenia. Bazujemy na sprawdzeniu czy owe alergeny znajdują się w wybranych owocach oraz na udowodnieniu, że
niektóre obróbki owoców niwelują wpływ alergizujący. Chcemy też poszerzyć świadomość konsumentów o fakt, że
czasem wystarczy zrobić sok lub przecier z owocu na który jestesmy uczuleni, a odpowiedzi alergicznej nie będzieponieważ zdezaktywowaliśmy białko za nią odpowiedzialne.
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Antybiotyki antracyklinowe – nowe analogi w terapii przeciwnowotworowej
Anna Lichota, Marta Denel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biofizyki
Antybiotyki antracyklinowe należą do związków, które od ponad czterdziestu lat są stosowane w leczeniu
szerokiej gamy nowotworów. Związki te zostały wyizolowane w latach sześćdziesiątych XX wieku z grzybów
Streptomyces peucetius. Do najpopularniejszych antybiotyków tej grupy należy doksorubicyna oraz daunorubicyna.
Mechanizm działania antracyklin polega głównie na modyfikacji DNA w wyniku produkcji reaktywnych form
tlenu i tworzeniu kompleksów interkalacyjnych. Dodatkowo biorą udział w peroksydacji lipidów, modyfikacji błony
komórkowej, indukcji apoptozy oraz decydują o aktywności wielu enzymów m.in. topoizomerazy II i helikazy [1,2].
Głównym ograniczeniem antybiotyków antracyklinowych jest ich silne działanie kardiotoksyczne, które
skutkuje wystąpieniem kardiomiopatii poantracyklinowej. Jedną z przyczyn niewydolności mięśnia sercowego może
być generowanie zbyt dużej ilości wolnych rodników, co wpływa na utratę miofibryli i wakuolizację kardiomiocytów.
Kolejnym niesprzyjającym mechanizmem podczas stosowania antybiotyków antracyklinowych jest obecność silnej
oporności wielolekowej komórek nowotworowych w wyniku nadekspresji transporterów błonowych, głównie
z nadrodziny transporterów ABC. W jej skład wchodzi wiele białek m.in. P-gp, MRP1, BCRP, które przyczyniają się do
nadmiernego usuwania leku z wnętrza komórki i doprowadzają do nieskutecznej walki z chorobą nowotworową [3].
Przez ostatnie dwadzieścia lat naukowcy tworzą nowe pochodne antybiotyków antracyklinowych, które
posiadałyby mniejszą kardiotoksyczność i charakteryzowałyby się lepszym działaniem w terapii
przeciwnowotworowej. W strukturze chemicznej tych związków możemy wyróżnić czteropierścieniowy aglikon
i aminocukier (najczęściej daunozamina). Wdrażane zmiany polegają na modyfikacjach w budowie strukturalnej
pierwotnych związków antracyklinowych. Rezultatem takich działań są nowe analogi [1,2].
Obecne modyfikacje antybiotyków antracyklinowych dotyczą głównie części aminocukrowej, szczególnie
w pozycji C-3’ i C-4’. W tych miejscach bardzo często są wprowadzane nowe pierścienie strukturalne, podstawniki
alkilujące, których zadaniem jest zmniejszenie cytotoksyczności pierwotnych form antybiotyków. Tworzone są również
disacharydowe związki, które w swojej budowie pomiędzy aglikonem a aminocukrem posiadają dodatkową resztę
cukrową. Innym rodzajem modyfikacji jest dimeryzacja pierwotnych antracyklin, w wyniku której dochodzi do syntezy
bardziej złożonych pochodnych. Oprócz wymienionych rodzajów modyfikacji, nowe analogi mogą powstawać
w wyniku jednoczesnego wprowadzenia dwóch zmian strukturalnych np. estryfikacji grupy hydroksylowej
i przyłączeniu nowych reszt chemicznych. W części aglikonu najczęściej pierścień D podlega modyfikacjom [2].
Nowe pochodne antybiotyków antracyklinowe są badane pod kątem ich aktywności cytotoksycznej in vitro na
komórkach nowotworowych i zdolności przezwyciężenia bariery oporności wielolekowej. Uzyskane wyniki wskazują
na lepsze działanie takich analogów w porównaniu z pierwotnymi związkami [3].
[1]

K. Ashikawa, S. Shishodia, I. Fokt, W. Priebe, and B.B. Aggarwal, „Evidence that activation of nuclear factorkB is essential for the cytotoxic effects of doxorubicin and its analogues”, Biochemical Pharmacology, vol. 67:
353–364 (2004).

[2]

A. Szuławska, M. Czyż, „Molekularne mechanizmy działania antracyklin”, Postepy Hig Med Dosw, vol. 60:
78-100 (2006).

[3]

M. Wasowska, J. Wietrzyk, A. Opolski, J. Oszczapowicz, and I. Oszczapowicz, „Effect of Structural
Modifications of Anthracyclines on the Ability to Overcome Drug Resistance of Cancer Cells”, Anticancer
Research, vol. 26: 2009-2012 (2006).
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Spektrum aktywności antagonistycznej bakterii fermentacji mlekowej
Lidia Lipińska, Elżbieta Klewicka
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 171/173,
90-924 Łódź
Bakterie mlekowe są zróżnicowaną i niestabilną diagnostycznie grupą bakterii gram dodatnich, których
wspólną cechą jest zdolność produkowania kwasu mlekowego na drodze fermentacji mlekowej. Pod względem
morfologicznym bakterie mlekowe zaliczane są do ziarniaków i pałeczek, nie wytwarzają form przetrwalnych.
W chromosomalnym DNA udział par zasad G + C nie przekracza 56% molowych [1].
Ze względu na sposób wykorzystania źródła węglowodanów bakterie mlekowe można podzielić na
homofermentatywne oraz heterofermentatywne. Bakterie homofermentatywne metabolizują glukozę w szlaku glikolizy.
W wyniku tego powstają dwie cząsteczki pirogronianu, który pod wpływem dehydrogenazy mleczanowej i w obecności
NADH jest redukowany do kwasu mlekowego, będącego głównym produktem fermentacji. Bakterie
heterofermentatywne przekształcają glukozę w szlaku pentozowym, w wyniku czego oprócz kwasu mlekowego
produkowane są także: etanol, kwas octowy oraz CO2.
Bakterie mlekowe wytwarzają związki, które nadają żywności fermentowanej charakterystyczny smaki
aromat. Co więcej, część produkowanych metabolitów ma wpływ na hamowanie wzrostu innych mikroorganizmów.
Kwas mlekowy hamuje wzrost bakterii gnilnych, bakterii gram dodatnich oraz niektórych pleśni, kwas octowy –
bakterii gnilnych, Clostridium oraz niektórych drożdży i pleśni. Poza tym, synteza kwasów organicznych powoduje
obniżenie pH środowiska, co wpływa hamująco na wzrost niektórych mikroorganizmów. Wiele szczepów bakterii
mlekowych wytwarza bakteriocyny, które mogą hamować powstawanie przetrwalników oraz wzrost bakterii gram
dodatnich, także innych bakterii mlekowych [2]. Szerokie spektrum aktywności antagonistycznej wykazują
niskocząsteczkowe produkty przemiany materii: reuteryna (bakterie, drożdże, pleśnie), diacetyl (bakterie gram
dodatnie), kwasy tłuszczowe (bakterie). Korzystną cechą bakterii mlekowych jest zdolność do wytwarzania nadtlenku
wodoru, który hamuje wzrost bakterii patogennych [3]. Spektrum aktywności antagonistycznej bakterii fermentacji
mlekowej jest cechą szczepową.
Obecnie prowadzone są badania dotyczące wykorzystania bakterii mlekowych jako naturalnych konserwantów
żywność. Poprzez zmianę składu podłoża możliwe jest kierowanie metabolizmem bakterii mlekowych w taki sposób,
aby produkowały substancje o aktywności przeciwgrzybowej czy antybakteryjnej.
[1]

Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. 2009. „Mikrobiologia techniczna. Tom II Mikroorganizmy
w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności”. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

[2]

Yang, E., Fan, L., Jiang, Y., Doucette, C., Fillmore, S. 2012. “Antimicrobial activity of bacteriocin-producing
lactic acid bacteria isolated from cheeses and yogurts”. AMB Express 2 (1): 1-12.

[3]

Schnürer, J., Magnusson, J. 2005. “Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives”. Trends in Food Science
& Technology 16 (1): 70-78.
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Chitooligosacharydy i ich pochodne – szansa na przełom w leczeniu chorób nowotworowych,
wirusowych i bakteryjnych.
Michał Lorentowicz
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych wyzwań medycyny i nauk pokrewnych jest opracowanie
skutecznych leków przeciw takim schorzeniom jak AIDS i choroby nowotworowe. Opracowane dotychczas środki
likwidujące chorobotwórcze komórki i wirusy zazwyczaj działają destrukcyjnie na zdrowe tkanki pacjenta. Szansą na
stworzenie skutecznego i zarazem nietoksycznego leku mogą być chitooligosacharydy i ich pochodne.
Chitooligosacharydy (COS) są oligomerami D-glukozaminy, które uzyskuje się na drodze enzymatycznej
hydrolizy wysokocząsteczkowego związku jakim jest chitozan. Wyjściowy polimer jest otrzymywany z chityny, której
zasoby – jako produktu odpadowego m.in. przemysłu rybnego – są bardzo duże, a sam surowiec jest tani.
Chitooligosacharydy posiadają wysoki potencjał aplikacyjny. Spośród wielu zastosowań tych związków szczególną
uwagę należy poświęcić możliwości ich wykorzystania w medycynie.
Badania [1] wykazały, że zarówno chitozan jak i chitooligosacharydy wykazują działanie antybakteryjne,
prowadząc do zahamowania wzrostu i śmierci bakterii. Mechanizm bakteriobójczego działania polega na zmianie
adhezji drobnoustrojów do podłoża oraz modyfikacji przepuszczalności ich błon, co prowadzić może do ograniczenia
dostępu do substancji odżywczych a także do lizy komórki [2,3]. Fragmentem struktury warunkującym specyficzne
właściwości biologiczne chitooligosacharydów jest grupa aminowa, nieobecna w większości innych oligosacharydów
o podobnej budowie. Efekt bakteriobójczy COS jest silniejszy względem bakterii Gram+ aniżeli Gram- [1].
Podstawowym problemem w opracowywaniu terapii przeciwnowotworowych jest zlokalizowanie i likwidacja
zdegenerowanych komórek (bądź zahamowanie ich wzrostu) z zachowaniem przy życiu komórek zdrowych. Działanie
antyrakowe chitooligosacharydów polega na aktywacji makrofagów i komórek NK, a ponadto na indukcji mitozy
w komórkach produkujących interferony i interleukiny. Wzmożenie odpowiedzi immunologicznej powiązano
jednoznacznie z inhibicją wzrostu nowotworu, co potwierdzono w badaniach m.in. nowotworu wodobrzusza u myszy
[1]. Istotnym aspektem w aplikacji chitooligosacharydów jest odpowiedni dobór dawki, ponieważ zbyt silna aktywacja
układu immunologicznego może spowodować znaczne szkody w organizmie.
Medyczne zastosowania chitooligosacharydów nie ograniczają się jedynie do natywnych oligocukrów, lecz
obejmują także ich zmodyfikowane pochodne. Związki otrzymane w wyniku sulfonowania COS zostały przebadane
pod kątem wpływu na wirusa HIV-1. [4]. Dowiedziono, że sulfochitooligosacharydy zaaplikowane w odpowiednich
stężeniach hamują replikację wirusa prawdopodobnie poprzez blokowanie receptora CD4 limfocytów, co zapobiega
wnikaniu wirusów do komórek. Działanie to może spowolnić rozwój AIDS u ludzi zarażonych wirusem HIV.
[1]

Xia W., Liu P., Zhang J., Chen J., Biological activities of chitosan and chitooligosaccharides, Food
Hydrocolloids 25 (2011), 170-179;

[2]

Kim S.-K., Rajapakse N., Enzymatic production and biological activities of chitosan oligosaccharides (COS):
A review., Carbohydrate Polymers 62 (2005), 357-368;

[3]

Lorentowicz M., Enzymatyczna biotransformacja chitozanu., Praca inżynierska wykonana w Instytucie
Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej (2013);

[4]

Artan M., Karadeniz F., Karagozlu M.Z., Kim M.-M., Kim S.K., Anti-HIV-1 activity of a low molecular
weight sulfated chitooligosaccharides., Carbohydrate Research 345 (2010), 656-662
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Produkcja cytokin w systemach roślinnych
Marta Łucka
Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. S. Banacha 12/16, 90-237 Łódź
Rozwój inżynierii genetycznej pozwala na transfer informacji genetycznej pomiędzy gatunkami, które nie są
ze sobą spokrewnione. Jest to szansa na stworzenie skutecznego systemu do produkcji licznych biofarmaceutyków poza
organizmem gospodarza pierwotnego. Coraz częściej zainteresowanie wzbudzają systemy roślinne jako alternatywne
źródło białek rekombinowanych [4].
Systemy roślinne cechują się wieloma zaletami, ważnymi z punktu widzenia produkcji biofarmaceutyków.
Zalicza się tutaj: niskie koszty produkcji, szybki przyrost biomasy, wykluczenie możliwości zakażenia produktu
ludzkimi bądź zwierzęcymi patogenami, możliwość skalowania produkcji oraz prowadzenia potranslacyjnych
modyfikacji, brak potrzeby stosowania skomplikowanych metod oczyszczania białka finalnego, a także możliwość
wyboru docelowego kompartymentu komórkowego [7].
Jedną z dużych grup terapeutyków, które udało się wyprodukować w systemach roślinnych stanowią cytokiny.
Są to glikoproteiny niewielkich rozmiarów będące częścią ludzkiego układu immunologicznego. W warunkach
naturalnych ich produkcja odbywa się przeważnie w leukocytach, fibroblastach i komórkach śródbłonka. Dzięki nim
zachodzą procesy związane zarówno z odpornością wrodzoną jak i nabytą, hematopoezą oraz stanami zapalnymi. Mogą
wykazywać one działanie auto-, para- i endokrynowe [3]. W czasach współczesnych dzieli się je na pięć grup:
interleukiny, chemokiny, interferony, czynniki hematopoetyczne, a także czynniki martwicy nowotworów [3].
Cytokiny są obecnie otrzymywane z dużą skutecznością w systemach roślinnych. Produkuje się chociażby IL10 w nasionach ryżu z zastosowaniem wektora zawierającego promotor glutelinowy. Jej aktywność jest niemal 10krotnie wyższa niż produkowane obecnie preparaty komercyjne. IL-10 może być wykorzystywana w terapiach
zwalczających choroby autoimmunologiczne [2]. Otrzymuje się także erytropoetynę w bardzo skutecznym systemie
wykorzystującym zawiesinowe kultury ryżu. Erytropoetyna stanowi wtedy ok. 25% wszystkich rozpuszczalnych białek
[6]. Kolejnym przykładem cytokin otrzymywanych za pomocą roślin jest produkowany z powodzeniem w tytoniu
interferon- α, po przeprowadzeniu transformacji chloroplastów. Jego aktywność była zbliżona do komercyjnie
dostępnego terapeutyka. Może być on stosowany chociażby w leczeniu infekcji wirusem HIV [1]. Próby otrzymania
czynnika martwicy nowotworów nie zakończyły się tak spektakularnymi wynikami, jak w przypadku pozostałych
cytokin, jednak efekty transformacji ziemniaka wydają się być wystarczające, aby móc ten system wykorzystać
w produkcji na większą skalę [5].
[1] Arlen P.A., Falconer R., Cherukumilli S., Cole A., Cole A.M., Oishi K.K., Daniell H.: Field production and
functional evaluation of chloroplast-derivedinterferon-α2b. Plant Biotechnol. J., 2007; 5: 511–525
[2] Fujiwara Y., Aiki Y., Yang L., Takaiwa F., Kosaka A., Tsuji N.M., Shiraki K., Sekikawa K.: Extraction and
purification of human interleukin-10 from transgenic rice seeds. Protein Expr. Purif., 2010; 72 : 125–130
[3] Khan M.M.: Role of cytokines. W: Immunopharmacology, red. Khan. M.M. Springer Science+Business Media,
Nowy Jork, 2008, 33-59
[4] Mahmoud K.: Recombinant Protein Production:Strategic Technology and a Vital Research Tool. Res. J. Cell &
Mol. Biol., 2007; 1: 9-22
[5] Ohya K, Itchoda N, Ohashi K, Onuma M, Sugimoto C, Matsumura T., Expression of biologically active human
tumor necrosis factor-alpha in transgenic potato plant. J Interferon Cytokine Res., 2002; 22:371-378
[6] Shin Y.J., Hong S.Y., Kwon T.H., Jang Y.S., Yang M.S., High level of expression of recombinant human
granulocyte-macrophage colony stimulating factor in transgenic rice cell suspension culture. Biotechnol. Bioeng., 2003;
82:778-83
[7] Wirz H., Sauer-Budge A.F., Briggs J., Sharpe A., Shu S., Sharon A.: Automated production of plant-based vaccines
and pharmaceuticals. J Lab Autom., 2012; 17: 449-57
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Tiosemikarbazony – wpływ reaktywnych form tlenu na glutation.
Katarzyna Malarza, Anna Mrozek-Wilczkiewiczb, Maciej Serdaa, Marzena Rams-Baronb, Robert
Musioła
a Instytut Chemii, Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
b Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Ciała Stałego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Badana grupa pochodnych tiosemikarbazonów, wykazuje szerokie spektrum właściwości biologicznych.
Szczególnie interesujące są ich właściwości, w zakresie aktywności przeciwnowotworowej. Należy również podkreślić,
że mechanizm działania pochodnych tiosemikarbazonów obejmuje m.in. generowanie reaktywnych form tlenu oraz
chelatowanie żelaza [4].
Nie od dzisiaj wiadomo, że reaktywne formy tlenu (ROS) odgrywają ważną rolę w sygnalizacji i regulacji
wewnątrzkomórkowej. W nadmiarze ROS wywołują zmiany oksydacyjne makromolekuł, hamują funkcje białek oraz
promują śmierć komórek. Ich udział w regulacji procesu apoptozy na wczesnych i późnych etapach zależy od
odrębnego, możliwego mechanizmu molekularnego.
Jednym z mechanizmów, w jakim pośredniczą ROS związany jest z utratą równowagi potencjału redoksowego
komórek oraz ze zmniejszeniem poziomu glutationu [1]. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że glutation jest kluczowym
regulatorem potencjału redoks wewnątrz komórek, a komórkowa równowaga jest dynamicznym procesem, zależnym
od stosunku układu glutationu do disiarczku glutationu (GSH/GSSG), inaczej określając glutationu zredukowanego,
a utlenionego [2]. Zmiany równowagi redoks GSH do GSSG, w kierunku utlenionych form, stanowią ważny sygnał,
decydujący o losie komórki. Zmniejszenie poziomu komórkowego glutationu inicjuje aktywację receptora śmierci (Fas)
lub mitochondrialny szlak apoptozy [3].
Otrzymane nowe analogi tiosemikarbazonów charakteryzujące się największą aktywnością antyproliferacyjną
względem ludzkich nowotworowych komórek jelita grubego linii HCT116, poddano testom określającym ich wpływ na
mitochondrialny GSH. Potwierdzono tym samym znaczną redukcję komórkowego poziomu glutationu, co jest
pożądanym efektem w terapiach przeciwnowotworowych.
[1]

M. L. Circu, T. Y. Aw, “Reactive oxygen species, cellular redox systems, and apoptosis.”, Free Radical Biology
& Medicine, vol. 48, pp. 749–762, Mar. 2010

[2]

D. G. Deavall, E. A. Martin, J. M. Horner, R. Roberts, “Drug-Induced Oxidative Stress and Toxicity.”, Journal
of Toxicology, vol. 2012, Article ID 645460, 13 pages, 2012

[3]

M. L. Circu, T. Y. Aw, “Glutathione and modulation of cell apoptosis.” Biochimica et Biophysica Acta, vol.
1823, pp. 1767–1777, Jun. 2012

[4]

D. R. Richardson, D. S. Kalinowski, S. Lau, P. J. Jansson, D. B. Lovejoy, “Cancer cell iron metabolism and the
development of potent iron chelators as anti-tumour agents.”, Biochimica et Biophysica Acta, vol. 1790, pp.
702-17, Jul. 2009

72

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

Sesje posterowe

Biomedyczne zastosowania dendrymerów PAMAM modyfikowanych pirolidonem
Monika Marcinkowska*1, Paweł Piątek1, Anna Janaszewska1, Johannes F. Petersen2, Mario
Ficker2, Jrn B. Christensen2, Maria Bryszewska1, Barbara Klajnert Maculewicz1
1Polska, Uniwersytet Łódzki, Katedra Biofizyki Ogólnej
2Denmark, University of Copenhagen, Copenhagen East, Department of Chemistry
Dendrymery to niezwykle fascynująca grupa nanocząsteczek. Ich rozgałęziona, przypominająca drzewo
struktura daje ogromne możliwości, nie tylko podczas syntezy umożliwiającej dowolną modyfikację na ich
powierzchni, ale także biorąc pod uwagę zastosowanie dendrymerów jako potencjalnych nośników wielu leków.
Pierwsze doniesienia o dendrymerach pochodzą z lat 80-tych XX wieku. Od tego czasu wzrosło
zainteresowanie tymi nanocząsteczkami ze względu na możliwość wykorzystania ich w selektywnym transporcie wielu
substancji, takich jak kwasy nukleinowe, przeciwciała, znaczniki fluorescencyjne, substancje powierzchniowo czynne
czy leki.
Wśród tej ostatniej grupy na szczególną uwagę zasługują leki przeciwnowotworowe. Obserwuje się, że wadą
tradycyjnej chemioterapii jest brak efektywnego, biokompatybilnego systemu dostarczania leków. Zastosowanie
dendrymerów jako nośników daje nadzieję na rozwiązanie tego problemu.
Ze względu na znaczną toksyczność dendrymerów PAMAM coraz bardziej popularna staje się modyfikacja ich
powierzchni różnymi grupami funkcyjnymi. Przedstwawione badania dotyczą dendrymerów PAMAM
modyfikowanych powierzchniowo pirolidonem. Materiałem badawczym były trzy prawidłowe linie komórkowe:
fibroblasty chomika chińskiego (B14), komórki hipokampalne myszy (mHippoE-18) i komórki wątroby szczura (BRL3A). Badania miały na celu sprawdzienie biologicznych właściwości dendrymerów tj. ich cytotoksyczność oraz
mechanizm ich działania w komórce.
* Adres do korespondencji: m_monika123@interia.eu
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Zaprojektowanie i przygotowanie konstrukcji genetycznych do modyfikacji sorgo dla
zwiększenia wydajności produkcji bioetanolu
Małgorzata Marszałek, Joanna Zeyland, Magdalena Boksa, Ryszard Słomski, Daniel Lipiński
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Obecnie głównym surowcem do produkcji bioetanolu są ziarna zbóż (w tym kukurydzy), ziemniaki i buraki
cukrowe. Niestety bioenergetyczne zastosowanie tych roślin napotyka w Polsce na dyskusje z uwagi na zmniejszanie
ich powierzchni uprawy przeznaczanej do produkcji żywności oraz pasz. Biorąc pod uwagę warunki krajowe,
alternatywą wobec dotychczas wykorzystywanych roślin na cele bioenergetyczne jest sorgo. Dlatego zaprojektowanie
i charakterystyka konstrukcji genetycznych do modyfikacji sorgo oraz tytoniu (jako rośliny modelowej) w kierunku
zwiększenia wydajności produkcji bioetanolu wydaje się bardzo interesująca.
Sacharoza jest głównym prekursorem związków organicznych wykorzystywanych w metabolizmie roślin
podczas ich wzrostu i rozwoju. Jej rola nie ogranicza się jedynie do dostarczania produktów metabolizmu (stanowi
materiał budulcowy i zapasowy), poza tym pełni funkcję cząsteczki sygnalnej i regulatorowej [1]. Dodatkowo
zwiększenie zawartości sacharozy jako preferencyjnego substratu fermentacji pozwoli na podwyższenie wydajności
produkcji bioetanolu.
W celu podwyższenia zawartości sacharozy zostaną opracowane i przygotowane konstrukcje genetyczne
pozwalające na nadekspresję genów kodujących enzymy szlaku syntezy sacharozy jak: pirofosforylaza UDP-glukozy
(UGPaza, EC 2.7.7.9), syntaza sacharozy (SuSy, EC 2.4.1.13), syntaza fosforanowa sacharozy (SPS, EC 2.4.1.14) oraz
fosfataza sacharozo-6-fosforanu (SPP, EC 3.1.3.24). Doniesienia literaturowe wskazują, że efekt ekspresji genów
metabolizmu sacharozy może obejmować: podwyższony poziom sacharozy, podwyższony przyrost pierwotny i wtórny
rośliny, wzrost produkcji biomasy, wzrost depozycji celulozy lub sacharozy. Efekt podwyższonej ekspresji genów tego
szlaku metabolicznego silnie zależy od typu rośliny, funkcjonujących w niej mechanizmów regulacyjnych dla szlaku
syntezy sacharozy [2]. Wszystkie wymienione efekty są korzystne dla końcowego założenia badań tzn. podwyższenia
wartości energetycznej sorgo. Najbardziej obiecująca wydaje się strategia polegająca na ekspresji dwóch lub więcej
z wymienionych genów, co można osiągnąć poprzez przygotowanie odpowiedniej konstrukcji genowej lub poprzez
krzyżowanie roślin zawierających poszczególne transgeny [3].
Zaprojektowanie konstrukcji genowych pozwalających na nadekspresję genów kodujących enzymy szlaku
syntezy sacharozy wpłynie na zmianę metabolizmu roślin w kierunku zwiększeniu udziału cukrów prostych w biomasie
[4]. Co pozwoli w przyszłości na uzyskanie większej ilości bioetanolu z biomasy roślinnej.
[1]

Farrah J., Pullock C., Gallagher J. (2000). Sucrose and the integration od metabolism in vascular plants. Plant
Sci. 154: 1-11.

[2]

Huber SC., Huber JL. (1996). Role and regulation of sucrose-phosphate synthase in higher plants. Annu Rev
Plant Physiol Plant Mol Biol. 47:431-444.

[3]

Coleman HD., Ellis DD., Gilbert M., Mansfield SD. (2006). Up-regulation of sucrose synthase and UDPglucose pyrophosphorylase impacts plant growth and metabolism. Plant Biotechnology Journal 4: 87-101.

[4]

Coleman HD., Beamish L., Reid A., Park JY., Mansfield SD. (2010). Altered sucrose metabolism impacts plant
biomass production and flower development. Transgenic Res. 19: 269-283.
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Metoda „nested PCR” w wykrywaniu bakteryjnego zapalenia stawów
Joanna Masapust
Zakład Immunologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Metoda „nested PCR” (zagnieżdżony PCR) w odróżnieniu od standardowego PCR, składa się z dwóch etapów
pełnych reakcji PCR. Produkty pierwszego etapu cyklu reakcji PCR stają się matrycą w drugim etapie. Zapewnia to
zwiększoną specyficzność amplifikacji żądanego produktu, pozwalając na redukcję niechcianego tła.
W przypadku wystąpienia stanu chorobowego, warunkiem koniecznym do tego, aby zastosowana terapia była
skuteczna, jest prawidłowa diagnoza. Zapalenia stawów można w ogólności podzielić na dwa rodzaje: infekcyjne oraz
nieinfekcyjne. Leczenie dobiera się w różny sposób w zależności od tego, czy przyczyną choroby jest infekcja,
choroba autoimmunizacyjna czy też np. zwyrodnienie. Przyczynę stanu zapalnego w stawach, nie zawsze jednak udaje
się jednoznacznie ustalić. Infekcyjne podłoże zapalenia często pozostaje niewykryte, ponieważ ilość bakterii może być
niewystarczająca do wykrycia ich standardowymi metodami diagnostycznymi.
Metoda „nested PCR”, ze względu na swoją czułość i specyficzność, umożliwia wykrywanie śladów
bakteryjnego DNA w materiale pobranym od pacjentów z zapaleniem stawów. Aby wykryć obecność bakterii, startery
dla reakcji PCR zaprojektowane są w ten sposób, że następuje powielanie DNA kodującego podjednostkę 16S
rybosomu bakteryjnego. Optymalizacja i upowszechnienie tej metody pozwoliłyby na właściwą diagnozę pacjentów
z zapaleniem stawów i dobranie odpowiedniego leczenia.
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Podczas wystąpienia omówione zostaną techniczne podstawy metody „nested PCR” oraz
przykładowe wyniki obrazujące jej potencjalne zastosowanie w diagnostyce pacjentów
z zapaleniem stawów.
Żaneta Matuszek
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet Warszawski
Sudemycyna E: syntetyczny analog modulatora splicingu pre-mRNA i jej działanie antynowotworowe.
Sudemycyna E to peptyd będący syntetycznym analogiem modulatora splicingu pre-mRNA - FR901464 oraz
jego metylowanej pochodnej - spliceostatyny A. Zaobserwowano, że powoduje ona śmierć komórek nowotworowych,
nie znano jednak konkretnego mechanizmu jej działania. Do niedawna. Dziś wiemy już dość dokładnie jak przebiega
proces, który doprowadza do tak obiecującego i pożadanego współcześnie efektu, jakim jest śmierć komórek
nadmiernie proliferujących.
W komórkach ludzkich prawie wszystkie transkrypty polimerazy II podlegają alternatywnej obróbce. Egzony
w pre-mRNA, wyznaczone przez dwa miejsca cięcia oraz punkt rozgałęzienia (ang. branch point), rozpoznawane są
przez wielkocząsteczkowy kompleks - spliceosom, składający się z 5 małych RNA i ponad 170 białek. Mechanizm
działaniania spliceosomu jest dość dobrze poznany: obserwuje się mobilizację kolejnych jednostek snRNP (U1, U2,
U4/U5/U6), które oddziałując z pre-mRNA, jak i ze sobą nawzajem, doprowadzają do splicingu, który ostatecznie
następuje wskutek dwóch reakcji transestryfikacji. Kluczowym dla nas jest tutaj fakt, że wspomniene modulatory
splicingu, a wśród nich syntetyczna Sudemycyna E, przyłączają się do podjednostki U2 snRNP - SF3B1 (ang. splicing
factor), powodując dysocjację całego U2 od nici pre-mRNA i tym samym uniemożliwiając prawidłowy przebieg
splicingu. Zaburzenia na poziomie obróbki pre-mRNA wpływają także na fizyczne oddziaływania U2 snRNP
z nukleosomami - zmiany wywołane przez modulatory nie ograniczają się zatem wyłącznie do poziomu alternatywnego
splicingu, ale obserwowane są w konsekwencji również na poziomie chromatyny.
W swojej prezentacji scharakteryzuję syntetyczny modulator splicingu - Sudemycynę E oraz przedstawię
niedawno opublikowane wyniki badań, w których uczestniczyłam, a które doprowadziły do jednoznacznego
potwierdzenia jej mechanizmu działania.
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Wpływ manganu i genisteiny na metabolizm i proliferację mysich komórek
preosteoblastycznych MC3T3E1.
Zuzanna Elżbieta Matysiak, Karolina Kowalska, Agnieszka Wanda Piastowska-Ciesielska
Zakład Endokrynologii Porównawczej, ul. Żeligowskiego7/9, 90-752 Łódź, WNBiKP,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wstęp
Proces powstawania i przebudowy tkanki kostnej jest związany z transformacją osteogennych komórek prekursorowych
w preosteoblasty i osteoblasty, dalszymi podziałami oraz przekształcaniem w osteocyty. Naprawa mikrouszkodzeń
w kości związana jest ze zdolnością osteoblastów do syntezy i wydzielania składników macierzy zewnątrzkomórkowej.
Mangan i genisteina (fitoestrogen) mogą wpływać na stymulację różnicowania osteoblastów w osteocyty, syntezę
składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz mineralizację.
Manganowi (Mn) przypisuje się wiele funkcji w ludzkim organizmie. Pierwiastek ten jest zaangażowany w metabolizm
aminokwasów, białek i żelaza oraz ochronę czerwonych krwinek [1]. Ponadto, mangan jest kofaktorem
metaloenzymów (oksydazy i dehydrogenazy) [2,3]. Mn2+ indukuje adhezję komórek poprzez wpływ na powinowactwo
integryn do ligandów i w efekcie adhezję do białek macierzy zewnątrzkomórkowych takich jak fibronektyna [3,4].
Celem tego doświadczenia jest ocena wpływu manganu i genisteiny na metabolizm i proliferację komórek MC3T3E1.
Metody
Eksperyment został przeprowadzony na mysiej preosteoblastycznej linii komórkowej MC3T3E1. Komórki były
hodowane na płytkach 96-dołkowych w gęstości 3000komórek/dołek w pożywce hodowlanej MEM Alpha z 10% FBS,
1% HEPES, i 1% pirogronianem sodu. Po 24 godzinach pożywka hodowlana została zmieniona na pożywkę
doświadczalną (bez FBS) w kombinacjach z dodatkiem manganu i genisteiny w następujących układach
doświadczalnych: 5x10-6M MnCl2, genisteina 10-6M i 10-7M oraz MnCl2 z genisteiną 10-6M i 10-7M. Po 96
godzinach inkubacji metabolizm komórkowy zbadano za pomocą testów WST-1 i alamar blue, a proliferacja komórek
została oceniona za pomocą testu BrdU.
Wyniki
Test WST-1 pokazał, że mangan zwiększa metabolizm komórkowy. W metodach WST-1 i alamar blue zauważono, że
kombinacja manganu i genisteiny najsilniej stymuluje metabolizm komórkowy w porównaniu z kontrolą,
w szczególności Mn z genisteiną 10-7M. W przypadku testu BrdU najefektywniejsze były również Mn i genisteina 107M. Sama genisteina 10-6M i 10-7M zwiększa proliferację komórek w porównaniu z kontrolą, najefektywniejsza
okazała się genisteina 10-7M.
Podsumowanie
Badania te pokazują, że mangan i genisteina zwiększają metabolizm komórkowy i proliferację komórek MC3T3E1 –
najefektywniejszy wpływ na komórki miała jednoczesna stymulacja manganem i genisteiną.
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Współdziałanie leku przeciwcukrzycowego - metforminy i bisantracykliny WP 631 w
komórkach raka wątroby HepG2
Klaudia Miśkiewicz1, Aneta Rogalska1, Agnieszka Śliwińska2, Agnieszka Marczak1, Józef
Drzewoski2.
1 Katedra Termobiologii, Instytut Biofizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi, Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
Regulacja ekspresji genów dla poszczególnych cytokin, chemokin, czynników wzrostowych, komórkowych
receptorów powierzchniowych, enzymów, białek ostrej fazy, wymaga obecności różnych czynników transkrypcyjnych
w tym NF-kappaB, czy p53. Celem prowadzonych badań była próba prześledzenia ścieżek sygnałowych czynnika p53
i NF-kappaB w komórkach nowotworowych linii HepG2 (ang. hepatocellular cancer cells), poddanych działaniu
związku o charakterze przeciwnowotworowym z grupy antybiotyków antracyklinowych - WP 631, który zastosowano
w kombinacji z doustnym lekiem hipoglikemizującym – metforminą (MF). Możliwość wykorzystania metforminy
w celu wzmocnienia skutków działania leków przeciwnowotworowych jest przedmiotem intensywnych badań
eksperymentalnych i klinicznych.
Za pomocą testu MTT z zastosowaniem sondy 3 - [4,5-dimetylotiazol-2-ilo] -2,5-diphenyltetrazolinum,
oceniono cytotoksyczność testowanych związków, podawanych pojedynczo oraz w skojarzeniu. Wykazano, że każdy ze
związków był cytotoksyczny w stosunku do komórek HepG2. IC50 dla WP631 wynosił 170±23nM; MF 21±3mM.
Metformina podana łącznie z WP 631 nasilała efekt działania związku przeciwnowotworowego. W przypadku
wszystkich badanych stężeń, różnice pomiędzy działaniem związków stosowanych samodzielnie były statystycznie
istotne w porównaniu ze związkami stosowanymi w połączeniu.
W kolejnych eksperymentach oceniano rolę czynnika NF-kappaB oraz białka p53 w indukowaniu śmierci
komórek HepG2 inkubowanych z WP 631 oraz MF. Zastosowano w tym celu dwa inhibitory: pifitirinę-α (PFT-alpha,
pifithirin-α), która hamuje ekspresję białka p53oraz salicylan sodu (SA, sodium salicylate), będący inhibitorem NFkappaB. Stwierdzono, że obydwa inhibitory mają silne działanie antyproliferacyjne. Zmniejszają ponadto znacznie
przeżywalność komórek po ekspozycji zarówno na WP 631 jak MF podawane osobno lub łącznie.
Uzyskane dane sugerują, że cytotoksyczność badanych WP631 i metforminy jest związana z aktywacją
czynnika NF-kappaB i białka p53.
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Charakterystyka mechanizmów toksyczności proszku nanodiamentowegow układzie in vitro
na komórki raka szyjki macicy (HeLa)
Jennifer Mytycha,b, Anna Lewińskab,c, Anna Bielak – Żmijewskad, Wioletta Grabowskad, Jacek
Żebrowskib, Maciej Wnuka,b
a) Zakład Genetyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
b) Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski,
Kolbuszowa
c) Wydział Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
d) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, Warszawa
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zainteresowanie wykorzystaniem nanomateriałów w nanomedycynie
oraz nanotechnologii gwałtownie wzrosło [Buzea i in., 2007; Chow i in., 2011]. Jednocześnie, w ogólnodostępnej
literaturze pojawia się coraz więcej niepokojących doniesień o ich możliwych toksycznych właściwościach [Mytych
i Wnuk, 2013; Dworak i in., 2014]. Tym samym, określenie potencjalnego ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
związanego z ich stosowaniem staje się niezwykle istotne.
W niniejszej pracy dokonano ewaluacji oraz oceny postulowanej biokompatybilności proszku
nanodiamentowego (ang. nanodiamonds - NDs) z wykorzystaniem linii komórkowej HeLa jako modelu badawczego.
Zaobserwowano obniżenie aktywności metabolicznej, potencjału proliferacyjnego, indukcję stresu oksydacyjnego oraz
starzenia komórkowego, a także wzrost poziomu uszkodzeń DNA oraz hipermetylację DNA w obecności nanoproszku
diamentowego. Nanodiamenty zostały również rozpoznane jako czynnik indukujący zmiany w ilości i wielkości jąderek
oraz lokalizacji białek jąderko-specyficznych do przestrzeni jądrowej i cytoplazmatycznej. Jednocześnie wykazano
dużą stabilność RNA określoną całkowitym poziomem RNA/komórkę oraz współczynnikiem integralności (frakcji
28S/18S rRNA). Niewykluczone, że w komórkach HeLa traktowanych proszkiem nanodiamentowym dochodzi do
aktywacji szlaków prowadzących do stabilizacji RNA w odpowiedzi na wywołany stres komórkowy.
Podsumowując, wykorzystując komórki HeLa jako model badawczy, wykazano, iż biokompatybilność
nanodiamentów jest ograniczona podważając tym samym dotychczasowe postulowane możliwości bezpiecznego ich
stosowania in vivo.
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Rola komórek epitelialnych płuc w infekcjach bakteryjnych i grzybiczych.
Dominika Ostrowska
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Epitelium wyściełające drogi oddechowe człowieka, stanowi pierwszą linię obrony organizmu gospodarza
przed przedostawaniem się patogenów do płuc. Nabłonek ten nie tylko spełnia funkcję fizycznej bariery, ale również
wpływa na rekrutację i aktywację komórek efektorowych zdolnych do eliminacji drobnoustrojów chorobotwórczych.
Funkcje układu odpornościowego mają bardzo duże znacznie w patogenezie szeregu chorób, ponieważ niepoprawne
działanie mechanizmów obronnych gospodarza umożliwia kolonizację dróg oddechowych przez mikroorganizmy
i w konsekwencji rozwijanie infekcji płucnych.
Tkanka nabłonkowa tworzy barierę i komórki epitelialne stanowiące tę tkankę oprócz dużego zróżnicowania
morfologicznego, charakteryzują się bardzo mocnym przyleganiem do siebie. Są one połączone ze sobą za pomocą
specjalnych złączy, takich jak desmosomy, czy złącza typu tight junctions i przez to tkanki te są stosunkowo
nieprzepuszczalne.
Płuca w normalnych warunkach są sterylne, jednak, gdy bariera patogen – gospodarz zostaje przełamana,
dochodzi w nich do rozwoju stanu zapalnego. Nabłonek płucny wydziela szereg czynników mikrobójczych, takich jak
kationowe defensyny, peptyd LL37 oraz laktoferynę czy kalprotektynę, ale także szereg czynników chemotaktycznych
[1]. Ponadto sekrecjonuje mediatory prozapalne, do których zaliczany jest wachlarz chemokin i cytokin. Dodatkowo
epitelium dysponuje całą paletą receptorów, które rozpoznają patogeny. Reakcja układu odpornościowego może być
wywoływana przez kontakt tych receptorów z całymi komórkami bakteryjnymi lub grzybowymi, albo częściej
z cząsteczkami produkowanymi przez te mikroorganizmy. Mowa tu o rozpoznawaniu molekularnych wzorców
patogenności, czyli tzw. PAMPs (patogen-associated molecular patterns).
Wiele organizmów wymyka się spod działania układu odpornościowego gospodarza. W momencie, gdy któryś
z mechanizmów obronnych zawiedzie, np. w wyniku obniżonej odporności, patogeny mają ułatwione zadanie i mogą
rozprzestrzeniać się swobodnie po organizmie gospodarza, powodując rozwijanie się stanu zapalnego. Drobnoustroje
bakteryjne czy grzybowe mogą przechodzić przez epitelium w wyniku jego niszczenia, bądź przez bezpośrednią
inwazję. Nabłonek może ulegać przerwaniu w wyniku działania egzotoksyn, które lizują komórki, bądź w wyniku
indukowania apoptozy komórek epitelialnych [2]. Toksyny powodują zaburzanie integralności epitelium, naruszają
tkankę i w dalszej kolejności wywołują stan zapalny. Taką strategię stosują Francisella tularensis, Staphylococcus
aureus i Yersinia pestis. Wirulencja drobnoustroju Streptococcus pneumoniae, związana jest z wytwarzaniem otoczki,
która umożliwia adhezję do tkanki i unikanie procesów rozwijanych przez układ odpornościowy gospodarza, takich jak
działanie układu dopełniacza czy fagocytozy. Jeszcze innym przykładem jest patogen grzybiczy Aspergillus fumigatus,
który ulega adhezji do komórek epitelialnych płuc, a następnie internalizacji i przejściu w formę strzępkową [3]. Taka
forma w dalszym kroku umożliwia mu przedostanie się do głębiej położonych tkanek, aż do endotelium i przejście do
krwioobiegu wywołując ogólnoustrojową infekcję organizmu. Jednak duża część interakcji patogen-gospodarz
w dalszym ciągu pozostaje enigmatyczna i jest w fazie poznawania.
Bibliografia:
[1]

Bals R. Hiemstra P.S., 2004,” Innate immunity in the lung: how epithelial cells fight against respiratory
pathogens”, Eur Respir J; 23: 327–333

[2]

Eisele N., Anderson D.,2011,” Host defense and the airway epithelium: frontline responses that protect against
bacterial invasion and pneumonia”, J. Pathog., 249802.10.4061/2011/249802

[3]

Sheppard D.C. 2011„Molecular Mechanism of Aspergillus fumigatus Adherence to Host Constituents”, Curr
Opin Microbiol 14(4): 375–379

80

III Studencka Konferencja Biologii Molekularnej

Sesje posterowe

Rola sygnalizacji CREB/BDNF/TrkB w przeciwdepresyjnym efekcie terapii skojarzonej.
Joanna Pacuła1,2, Magdalena Sowa-Kućma1,2
1 Centrum Eksperymentalne Katedry Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski,
Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa
2 Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych,
Uniwersytet Rzeszowski, Werynia 502, 36-100 Kolbuszowa
Depresja to jedno z najpoważniejszych schorzeń psychicznych. Z roku na rok zachorowalność na nią wzrasta.
Według szacunków WHO w roku 2020 depresja będzie drugim, co do częstości występowania, problemem zdrowotnym
na świecie, ustępując jedynie miejsca chorobom krążenia (4). Kilkadziesiąt lat badań nad depresją nie dało
zadowalającego efektu zarówno w postaci nowych, doskonalszych metod diagnostycznych, jak i skuteczniejszych form
terapii. Jednym z podejść terapeutycznych, szczególniew depresjach lekoopornych jest próba łącznego stosowania
leków przeciwdepresyjnychoraz neuroleptyków w niskich dawkach. Skuteczność tego typu farmakoterapii jest
stosunkowo dużai zadowalająca, nie są jednak znane molekularne mechanizmy, które warunkowałyby uzyskanie
odpowiedzi terapeutycznej.
Duża liczba doniesień naukowych potwierdza, że jeden z mózgowych czynników wzrostu – BDNF może być
zaangażowany zarówno w patofizjologię jak i mediowanie skuteczności terapii przeciwdepresyjnej. Poszukuje się też
związku pomiędzy poziomem BDNF, a ilością transkryptu dla jego głównego receptora kinazy tyrozynowej typu
B (TrkB) oraz czynnika transkrypcyjnego CREB. Aktywacja układu BDNF/TrkB uważana jest za jeden z głównych
mechanizmów/mediatorów przeciwdepresyjnego działania leków (1, 3).
Badania wykazują, że u osób ze zdiagnozowaną depresją znaczącemu obniżeniu ulega poziom BDNF, jak
i poziom fosforylacji czynnika transkrypcyjnego CREB zarówno u ludzi jak i w zwierzęcych modelach depresji.
Dowiedziono również, że przewlekłe podawanie leków przeciwdepresyjnych, takich jak imipramina, sertralina, czy
fluoksetyna może zwiększyć poziom ekspresji mRNA dla w/w czynników w tkankach zwierząt (2,3).
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu monoterapii z zastosowaniem fluoksetyny
(inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny) w dawce 10 mg/kg lub risperidonu (atypowy neuroleptyk) w dawce 0.05
i 0.1 mg/kg oraz terapii niekonwencjonalnej – połączenia w/w leków na poziom mRNA BDNF, CREBi TrkB
w strukturach mózgowych szczurów.
Uzyskane wyniki wskazują na wyższą skuteczność terapii łączonej w odniesieniu do monoterapii, przy czym
obserwowany efekt był tkankowo-specyficzny i dawko-zależny.
Badania zostały wykonane na aparaturze naukowej zakupionej w ramach projektu Centrum Biotechnologii Stosowanej
i Nauk Podstawowych finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
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Zmiany zawartości białek i kwasów nukleinowych w czasie śmierci komórek kory pierwotnej
korzeni Vicia faba ssp. minor
Monika Patrzyk, Magdalena Doniak, Andrzej Kaźmierczak
Katedra Cytofizjologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska
141, 90-236 Łódź, monikapatrzyk@gmail.com
Śmierć komórkowa jest procesem, który warunkuje wzrost i rozwój zarówno organizmów zwierzęcych jak
i roślinnych [1,2]. W proces ten zaangażowane są specyficzne czynniki, które w ostateczności prowadzą do degradacji
treści komórki. Proces degradacji obejmuje wszystkie makrocząsteczki, w tym białka i kwasy nukleinowe [1,2].
Śmierć komórkowa komórek kory pierwotnej korzeni Vicia faba ssp. minor indukowana kinetyną, przejawia
się wzrostem masy 2-cm apikalnych fragmentów korzeni siewek, obniżeniem zawartości białek oraz kwasów
nukleinowych. Procesowi temu towarzyszą zmiany aktywności proteaz i nukleaz.
Degradację kwasów deoxynukleinowych potwierdzają obrazy jąder komórkowych wykonane po barwieniu
mieszaniną bromku etydyny i oranżu akrydyny oraz DAPI.
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Ocena wzoru metylacji promotora genu SNRPN w obecności delecji regionu 15q11-q13.
Monika Pępek 1, Karolina Pacyk 1, Aleksander Myszka 2
1 Zakład Genetyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
2 Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Mechanizmy epigenetyczne są odpowiedzialne za wiele procesów zachodzących w trakcie życia komórek.
Jednym z nich jest metylacja DNA, która odgrywa istotną rolę w regulacji ekspresji genów. Zaburzenia procesu
metylacji DNA są związane z występowaniem licznych chorób, przez co zjawisko to może być potencjalnym markerem
diagnostycznym (Olkhov-Mitsel i Bapat 2012, Koh i Rao 2013).
Zespół Pradera-Williego i Zespół Angelmana są odrębnymi neurogenetycznymi chorobami, które są
wywoływane brakiem ekspresji fragmentu położonego na długim ramieniu chromosmu 15 (15q11-q13) pochodzącego
odpowiednio od ojca lub matki .
Koniec 5' genu SNRPN znajdującego się w tym regionie wykazuje zróżnicowane wzory metylacji pomiędzy
matczynymi (metylowanymi) i ojcowskimi (niemetylowanymi) allelami we wszystkich tkankach somatycznych
(Cassidy i in. 2012).
Celem pracy było określenie wzoru metylacji DNA w locus ludzkiego genu SNRPN w obecności delecji
w regionie 15q11-q13.
Materiał badawczy stanowił DNA wyizolowany z krwi obwodowej, pobranej od osób u których stwierdzono
delecję regionu 15q11-q13 za pomocą techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Badania przeprowadzono
metodą COBRA (ang. Combined Bisulfite Restriction Analysis).
Analiza wykazała zaburzony wzór metylacji DNA w promotorze genu SNRPN w przypadkach, w których
występowała delecja w regionie 15q11-q13. Stwierdzono odmienny wzór metylacji DNA w zależności od rodzaju
defektu genetycznego.
Zastosowana metoda (COBRA) umożliwiła efektywną ocenę wzoru metylacji w locus ludzkiego genu SNRPN
i może stanowić alternatywną metodę potwierdzania zaburzeń epigenetycznych w locus 15q11-q13.
[1]

Cassidy, S. B., S. Schwartz, J. L. Miller i D. J. Driscoll (2012). Prader-Willi syndrome. Genet Med 14(1): 1026.

[2]

Koh, K. P. i A. Rao (2013). DNA methylation and methylcytosine oxidation in cell fate decisions. Curr Opin
Cell Biol 25(2): 152-161.

[3]

Olkhov-Mitsel, E. i B. Bapat (2012). Strategies for discovery and validation of methylated and
hydroxymethylated DNA biomarkers. Cancer Med 1(2): 237-260.

[4]

Runte, M., P. M. Kroisel, G. Gillessen-Kaesbach, R. Varon, D. Horn, M. Y. Cohen, J. Wagstaff, B. Horsthemke
i K. Buiting (2004). SNURF-SNRPN and UBE3A transcript levels in patients with Angelman syndrome. Hum
Genet 114(6): 553-561.
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Zastosowanie modyfikowanych dendrymerów PPI w chorobach neurodegeneracyjnych
Pawel Piatek1, Monika Marcinkowska1, Anna Janaszewska1, Brigitte Voit2, Dietmar Appelhans2,
Maria Bryszewska1, Barbara Klajnert- Maculewicz1
1Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej
2Germany, Dresden, Leibniz Institute of Polymer Research
Dendrymery to klasa wysoce uporządkowanych polimerów o trójwymiarowym kształcie, zbliżonym do kuli.
Dendrymery dzięki swojej budowie i różnorodności grup funkcyjnych mogą znaleźć zastosowanie w medycynie – są
uważane za obiecujące cząstki w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych poprzez hamowanie procesu agregacji
peptydów amyloidowych. Hipoteza kaskady amyloidu wyjaśnia występowanie zaburzeń neurodegeneracyjnych,
agregacja amyloidowego peptydu jest silnie związana z występowaniem i rozwojem choroby Alzheimera.
Zbadano wpływ czwartej generacji dendrymerów polipropylenoiminowych modyfikowanych maltozą (PPI100%mG4) na zjawisko agregacji peptydu Aβ1-40. Proces ten badano za pomocą metody z zastosowaniem sondy –
tioflawiny T (ThT). Sprawdzono także cytotoksyczność produktów agregacji na linii zarodkowej komórek hipokampa
myszy (mHippoE-18).
Uzyskane wyniki wskazują, że modyfikowane dendrymery PPI-G4 to monodyspersyjne i anionowe
nanocząstki, które w stężeniach 0,01µM - 10µM hamują proces agregacji peptydu Aβ1-40. Ponadto nie zaobserwowano
efektu cytotoksycznego na linię komórek hipokampa myszy, co może sugerować, że dendrymery wychwytują
toksyczne oligomery, które odpowiedzialne są za formowanie β-amyloidu.
Powyższe rezultaty wskazują, że dendrymery powinny być dalej badane, ponieważ mogą znaleźć zastosowanie
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
Adres korespondencyjny: piontus@wp.pl
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Wpływ leków hipolipemizujących na parametry osocza osób z chorobą niedokrwienną serca
(ChNS).
Pytel E1., Jackowska P2., Olszewska-Banaszczyk M2., Koter-Michalak M1., Broncel M2.
1 Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
2 Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
Choroba niedokrwienna serca (ChNS) związana jest nie tylko z podwyższonym poziomem cholesterolu ale
również ze zwiększonym stresem oksydacyjnym i wysokim poziomem wolnych rodników. [1] Wolne rodniki generują
między innymi peroksydację lipidów i mogą wpływać na zaburzenie równowagi pro-i antyoksydacyjnej.[2] W celu
obniżenia poziomu cholesterolu w ChNS najczęściej stosowanymi lekamisą statyny. Jako inhibitory reduktazy 3hydroksy-3-metylo-koenzymu A (HMG-CoA) hamują proces biosyntezy cholesterolu endogennego. [3]
Przedstawicielem leków hipolipemicznych o innym mechanizmie działania jest ezetymib. Lek ten hamuje wchłanianie
cholesterolu enzogennego. [4] Łączenie statyn z lekami hipolipemicznymi o innym mechanizmie działania, pozwala
przy mniejszej dawce osiągnąć podobną redukcję cholesterolu. Doniesienia z ostatnich lat sugerują że leki
hipolipemizujące mogą mieć również działanie plejotropowe między innymi antyoksydacyjne. [5,6]
Celem naszego badania było określenie zmian zdolności antyoksydacyjnej osocza u osób z ChNSpo przebytym
zawale w okresie powyżej 6 miesięcy, przed oraz po terapii lekami hipolipemizujacymi.W badaniu wzięło udział 15
pacjentów w wieku 65±7 lat oraz 15 osób zdrowych w odpowiednim wieku. Zakwalifikowani pacjenci z ChNS zostali
przydzieleni do dwóch grup: pierwsza przyjmowała 40 mg/dobę atorwastatyny natomiast druga 10 mg/dobę
atorwastatyny +10mg/dobę ezetymibu. Pacjenci przyjmowali leki hipolipemizujące w okresie 6 miesięcy. Od pacjentów
pobierano krew obwodową. W uzyskanym materiale oznaczono następujące parametry osocza: peroksydację lipidów
oraz całkowitą zdolność antyoksydacyjną zależną od szybkich oraz od wolnych antyoksydantów.
Pacjenci z ChNS wykazywali 20% wyższy poziom peroksycaji lipidów osocza w porównaniuz osobami
zdrowymi, natomiast w przypadku całkowitej zdolności antyoksydacyjnej nie odnotowaliśmy zmian istotnych
statystycznie. Sześciomiesięczna monoterapia atorwastatyną wpłynęła na obniżenie poziomu peroksydacji lipidów
o 28%, natomiast terapia skojarzona: atorwastatyna+ezetymib wpłynęła na obniżenie poziomu peroksydacji lipidów
o 31% w stosunku do wartości uzyskanych przed leczeniem. Nie obserwowano natomiast zmian istotnych statystycznie
w poziomie całkowitej zdolności antyoksydacyjnej.
Uzyskane wyniki badań sugerują na obecność silnej peroksydacji lipidów osocza u osób z ChNS oraz
pozytywnego wpływu leczenia hipolipemicznego na ten parametr. Sugerują również brak zmian w całkowitej zdolności
antyoksydacyjnej osocza.
[1]

A.A. Rahsepar, H. Pourghadamyar, M. Moohebati i wsp. Prooxidant–anti-oxidant balance is not associated
with extent of coronary artery disease. Clin. Biochem. vol. 44, pp. 1304–1308, 2011

[2]

G.Bartosz. Druga twarz tlenu; wolne rodniki w przyrodzie. Nauk. PWN, Warszawa, II, pp. 376–389, 2009

[3]

M.Gasior M, A.D. Cekaj, K. Przybylska, A.M. Janecka, Ł. Siedlecki. Plejotropowe działanie statyn. Choroby
Serca i Naczyń, vol. 5, no. 3, pp 141–145, 2008

[4]

M.,Garcia-Calvo, J. Lisnock, H.G. Bull i wsp. The target of ezetimibe is Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1).
Proc. Natl. Acad. Sci. U S A,vol.102, no.23,pp.8132-8137, 2005

[5]

Davignon J. Beneficial Cardiovascular Pleiotropic Effects of Statins. Circulation, vol.109, pp.III-39-III-43

[6]

Broncel M. Miejsce ezetymibu we współczesnej terapii hipolipemicznej. KOF,vol. 3, pp 211–2, 2010
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W jaki sposób sygnały chemiczne dostarczają nam informacji o asymetrii mózgu?
Wioletta Rozpędek, Marlena Bajer
Studenckie Koło Neurofizjologiczno –Psychologiczne
Katedra Neurobiologii, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 141/143, 90-236 Łódź
Ciało migdałowate to kompleks jąder, wśród których wyróżnia się część korowo – przyśrodkową oraz
podstawno – boczną. Region korowo-przyśrodkowy obejmuje
jądra korowe, przyśrodkowe i środkowe.
Neurochemiczne badania emocji koncentrują się szczególnie na zaangażowaniu ciała migdałowategow regulację
mechanizmów lęku, gdyż stwierdzono, że jest ono strukturą odpowiadającą za przetwarzanie bodźców awersyjnych.
Stymulacja elektryczna ciała migdałowatego jest przyczyną zmian zachowania podobnych do tych, które wywoływane
są przez lęk czy strach.
Celem prezentowanego doświadczenia było porównanie aktywności układu dopaminergicznego obszaru
korowo-przyśrodkowego ciała migdałowatego w lewej i prawej półkuli mózgu zwierząt doświadczalnych, które zostały
poddane działaniu łagodnego stresu poprzez zastosowanie testu uniesionego labiryntu krzyżowego (EPM). Do testów
dorosłych samców szczurów szczepu Wistar o masie ciała wahającej się między 230 a 320 g. Zostały one umieszczone
w klatkach po 3 osobniki w pomieszczeniu z kontrolowanymi warunkami temperatury, wilgotności i cykl uoświetlenia.
Zwierzęta losowo podzielono na trzy grupy: eEPM – szczury naiwne; bEPM – szczury umieszczone na okres
5 s w arenie uniesionego labiryntu krzyżowego; aEPM – zwierzęta przebywające przez 5 min w labiryncie krzyżowym.
Arena doświadczalna posiadała cztery drewniane ramiona: dwa naprzeciw siebie nie ograniczone ścianami oraz dwa
posiadające ściany boczne. Cała konstrukcja umieszczona została na metalowym szkielecie unoszącym arenę 60 cm nad
podłogą.
Stężenie dopaminy i jej metabolitów: kwasu dihydroksyfenylooctowego DOPAC oraz kwasu
homowanilinowego HVA zostały oznaczone w korowo – przyśrodkowej części ciała migdałowatego leweji prawej
półkuli mózgu z użyciem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej połączonej z detekcją elektrochemiczną.
Mózgi zostały wypreparowane po dekapitacji, następnie pobrano z nich skrawki obszaru korowo – przyśrodkowego
ciała migdałowatego zgodnie z atlasem stereotaktycznym mózgu szczura. Pobrane skrawki poddano homogenizacji
ultradźwiękowej. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej. Zastosowano analizę wariancji ANOVA dla
układów dwuczynnikowych. Wykazała ona, że stężenie dopaminy w części korowo – przyśrodkowej ciała
migdałowatego prawej półkuli mózgu było istotnie niższew porównaniu z półkulą lewą mózgu szczura w grupie wEPM
i bEPM. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w poziomie dopaminy w lewym i prawym ciele migdałowatym
u zwierząt poddanych 5 min testowi EPM.
Badania wykazały asymetrię dopaminergiczną w korowo – przyśrodkowej części ciała migdałowatego
u zwierząt doświadczalnych. Badania potwierdziły zaangażowanie prawej półkuli mózguw regulacji reakcji stresowej.
[1]

Davis M., Whalen P.J. The amygdala: vigilance and emotion. Mol. Psychiatry 6, 13-34, 2001.
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Sullivan R.M, Dufrense M.M. Mesocortical dopamine and HPA axis regulation: role of laterality and early
environment. Brain Res. 1076, 49–59, 2007.
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Szczepionki DNA we współczesnej medycynie
Dominik Salachna, Dariusz Jarych
Wydział biotechnologii i nauk o żywności PŁ
Szczepionka jest preparatem o pochodzeniu biologicznym, zawierającym martwe lub atenuowane
drobnoustroje chorobotwórcze (lub fragmenty ich struktury). Po zaaplikowaniu szczepionki organizm reaguje tak, jakby
został zainfekowany czynnikiem chorobotwórczym, w wyniku czego wytwarza immunoglobuliny odpowiedzialne za
odporność organizmu na daną dolegliwość.
Szczepionki były bronią ludzi w walce z chorobami od ponad 200 lat. Kampania szczepień ochronnych
wyeliminowała ospę, polio prawie we wszystkich częściach świata. Immunizacja w wieku dziecięcym znacznie
zmniejszyła zachorowalność i umieralność na choroby zakaźne w większości krajów rozwiniętych, a szczepienia
przeciwko grypie w ciągu roku są powszechnie przyjętą praktyką na całym globie, mającą na celu zminimalizowanie
negatywnych skutków grypy sezonowej.
Chociaż możemy przypisać sobie wiele sukcesów w zakresie zdrowia publicznego to jednak przyszłość stawia
przed nami kolejne wyzwania, ponieważ pozostaje wciąż wiele dolegliwości, na które naukowcy nie byli w stanie
znaleźć skutecznych preparatów (takich jak HIV / AIDS, malaria i leiszmanioza). Ponadto z powodu słabej
infrastruktury medycznej w niektórych rejonach świata, szczepionki powszechnie już dostępne nie mogą być tam
dostarczane i wydawane do użycia. W pozostałych przypadkach koszty preparatów okazują się zbyt wysokie, zwłaszcza
dla krajów uboższych, w których są najbardziej potrzebne. Wiele obecnych szczepionek charakteryzuje bardzo wysoka
skuteczność, mimo to podejmowane są dalsze wysiłki opracowywania preparatów, które byłyby jeszcze lepsze niż te
obecnie dostępne na rynku. Z tego powodu naukowcy nadal testują nowe możliwości, poszukując wyższej
efektywności oraz niższych kosztów immunizacji ludzkości.
Ciągły wyścig pomiędzy patogenami i ich żywicielami skłania do podjęcia ostatecznej i definitywnej próby
pokonania mikrobów chorobotwórczych. Takim przedsięwzięciem w dziedzinie nauki i medycyny są szczepionki DNA.
Należą do trzeciej generacji szczepionek, które zostały opracowane na podstawie nieudanych eksperymentów
terapii genowej. Składają się z małego, kolistego bakteryjnego DNA (zwanego plazmidem), który został genetycznie
zmodyfikowany do wytwarzania jednego lub dwóch specyficznych białek patogenu. Zaaplikowany do komórek ciała
plazmid z wbudowanym odpowiednim fragmentem genu inicjuje w komórce syntezę protein o charakterze antygenów.
Powstałe białka rozpoznawane są jako obce przez nasz układ odpornościowy, który następnie reaguje na nieznany
materiał biologiczny odpowiedzią immunologiczną. Pierwszym dowodem na to, że szczepionki DNA są skuteczne w
pobudzeniu reakcji odpornościowych było doświadczenie przeprowadzone w 1992 r. przez Tanga i Jonsona na myszy,
której wszczepiono ludzki gen hormonu wzrostu, uzyskując zwiększoną produkcję przeciwciał w organizmie
zwierzęcia, co wcale nie było celem eksperymentu. Tego typu szczepionki mają tę zaletę, że są stosunkowo łatwe do
wyprodukowania, ponieważ DNA jest bardzo stabilny, a wywołana odpowiedź immunologiczna jest silna i długotrwała
[1]

Magdzik W. Wakcynologia, pod. red. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A., wyd. alfa-medica
press, Bielsko-Biała, 2007
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Kayser, O. and Muller, R.H. Pharmaceutical Biotechnology.Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
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Badania in vitro aktywności cytotoksycznej pochodnych izoksazolu
Joanna Sarnik1, Anna Czubatka1, Zbigniew J. Witczak2, Tomasz Popławski1,
1Katedra Genetyki Molekularnej;Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;Uniwersytet Łódzki
2Department of Pharmaceutical Sciences;Nesbitt School of Pharmacy;Wilkes University
Kluczowym kierunkiem badań nad udoskonalaniem terapii chorób nowotworowych jest wskazanie nowych
związków charakteryzujących się ulepszoną skutecznością działania i niższymi efektami ubocznymi niż obecnie
stosowane leki. Pochodne izoksazolu reprezentują obiecującą grupę związków. Wiele stosowanych leków zawiera
motyw izoksazolu, przykładem jest przyłączenie pierścienia izoksazolowego do penicyliny, które rozszerzyło spektrum
jej działania. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań aktywności biologicznej izoksazoli świadczą o ich
właściwościach
przeciwnowotworowych,
antybakteryjnych,
antybiotycznych,
przeciwgrzybicznych
i przeciwzapalnych.
Izoksazole należą do układów heterocyklicznych, zawierających w swojej strukturze atom tlenu i azotu. Ze
względu na swoją aktywność biologiczną należą do najważniejszych farmakoforów, a projektowanie i synteza nowych
pochodnych izoksazolu należy do jednych z najważniejszych kierunków badań w dziedzinach medycyny
i farmakologii.
Celem badań było określenie oraz porównanie cytotoksyczności pięciu pochodnych izoksazolu dla wybranych
linii nowotworowych: HeLa (human cervix adenocarcinoma), MCF7 (human breast adenocarcinoma), A549 (human
lung adenocarcinoma epithelial), LoVo (human colon adencarcinoma). Przeżywalność komórek nowotworowych
poddanych działaniu pochodnych izoksazoli określono za pomocą komercyjnego testu na przeżywalności opartego na
metodzie kolorymetrycznej (Cell Counting Kit-8).
Wyniki przeprowadzonych testów pokazują, że pochodne izoksazolu działają cytotoksycznie na komórki
nowotworowe. Dalszym etapem doświadczenia będzie określenie genotoksyczności tych związków.
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CPP – Cell-penetrating Peptides: cechy charakterystyczne i rola w fizjologii
Anna Sawicka
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Błona komórkowa stanowi barierę oddzielającą środowisko wewnątrz- od zewnątrzkomórkowego. Tylko
niewielkie, głównie hydrofobowe cząsteczki mogą przedostawać się samoczynnie przez błonę; większe wymagają
specjalnych kanałów błonowych lub też są pochłaniane w drodze transportu pęcherzykowego. Stąd też doniesienia
o peptydach, zbudowanych z kilkunastu bądź nawet kilkudziesięciu aminokwasów, jednocześnie posiadających
zdolność do samoczynnego przedostawania się przez błonę komórkową, były początkowo traktowane z dużą dozą
sceptycyzmu.
Obecnie, po ponad 20 latach badań, potwierdzono istnienie tego typu peptydów i poznano wiele ich własności
[1]. Dokładny mechanizm ich przechodzenia przez błonę pozostaje jednak wciąż niewyjaśniony.
Moja praca magisterska będzie koncentrować się wokół białka SLPI (ang. Secretory Leukocyte Proteinase
Inhibitor), które, jak stwierdzono ostatnio, oprócz funkcji inhibitora proteaz ma również działanie przeciwbakteryjne
oraz jest cząsteczką sygnałową [2]. Zamierzam sprawdzić, czy wobec tego można opisywać SLPI jako CPP, a jeśli tak,
to który fragment tego białka umożliwia mu pełnienie tej funkcji. Jako wstęp do tej pracy zaprezentuję cechy
i własności CPP w kontekście działania układu immunologicznego, oraz przedstawię strukturę i funkcję białka SLPI
jako potencjalnego przykładu CPP.
[1]
C. Bechara and S. Sagan, “Cell-penetrating peptides: 20 years later, where do we stand?,” FEBS Letters, no.
587, pp. 1693–1702, May 2013.
[2]
A. Scott, S. Weldon and C.C. Taggart, “SLPI and elafin: multifunctional antiproteases of the WFDC family.,”
Biochemical Society Transactions, vol. 39, part 5, pp. 1437-40, Jun. 2011.
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Izolacja i identyfikacja szczepów wywołujących guzowatość korzeni
Agata Seliga
Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ul. Wólczańska 171/173, 90- 926
Łódź Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów ‘Ferment’
Guzowatość korzeni to choroba wywoływana przez bakterie gram ujemne z rodzaju Agrobacterium (obecnie
Rhizobium). Choroba objawia się guzowatymi naroślami na korzeniach, najbardziej narażone na jej występowanie są
młode rośliny. Do infekcji bakteriami dochodzi jeżeli korzenie rośliny zostaną uszkodzone mechanicznie podczas
wysadzania roślin, przesadzania lub prac uprawnych.

Rys. 1. Objawy guzowatości korzeni [4]
Rhizobium to gatunek bakterii powszechnie występujący w środowisku glebowym współżyjący z roślinami
motylkowymi. Bakteria wykazują zdolność do wiązania N2. Przekształcania go w NH3 lub aminokwas - glutaminę
i w tej postaci przekazują te substancje do komórek gospodarza. Występowanie bakterii z tego gatunku na roślinach
sadowniczych: wiśniach, malinach, winoroślach oraz roślinach ozdobnych: różach i chryzantemach; niekorzystnie
wpływa na ich rozwój.
Podczas badań nad guzowatością korzeni u wiśni w pracowni Fitopatologii Sadowniczej (Zakład Ochrony
Roślin Sadowniczych) Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wyizolowano bakterie z gatunku Rhizobium.
Identyfikacja molekularna z zastosowaniem Multipleks PCR, analizy fitogentyczne oparte o sekwencje genów: 16s
rRNA, glnA; analizy biochemiczne z zastosowaniem testów API 50 CH , API 20 CH i wykorzystanie systemu BIOLOG
pozwoliły określić gatunki wyizolowanych bakterii oraz stopień ich pokrewieństwa. Wieloletnie badania molekularne
wykazały, iż dwa szczepy są nowymi gatunkami z rodzaju Rhizobim występującymi na wiśniach oraz chryzantemach
na terenie Polski oraz Węgier.
Pierwszy z wyizolowanych szczepów spokrewniony z rodzajami Rhizobium rubi (99.6 % pokrewieństwa),
Rhizobium radiobacter (98.7 % pokrewieństwa) oraz Rhizobium larrymoorei (98.1 % pokrewieństwa) nazwano
Rhizobium skierniewicense. Drugi szczep najbardziej zbliżony do Rhizobium radiobacter, nazwano Rhizobium
nepotum.
[1]

Puławska J., Willems A., Sobiczewski P. “Rapid and specific identification of four Agrobacterium species and
biovars using multiplex PCR” Systematic and Applied Microbiology 29 (2006) 470–479

[2]

Puławska J., Willems A., Sobiczewski P. “Rhizobium skierniewicense sp. nov. isolated from tumors on
chrysanthemum and Prunus in Poland.” International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 62
(2012) 895-899

[3]

Puławska J., Willems A., Sule S. “Rhizobium nepotum sp. nov. isolated from different plant species.”
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 35(2012) 215-220

[4]

Rysunek dostępny na stronie: wikipedia.org/wiki/Guzowatość_korzen,i dostęp dnia: 08.02.2014
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Znane białka w nowej odsłonie
Karolina Seweryn
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Dla szeregu białek produkowanych przez mikroorganizmy, których metaboliczna funkcja została dobrze
poznana pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o ich nowych, zaskakujących własnościach wspomagających
mechanizmy wirulencji tych patogenów.
Fenomen ten jest obecnie znany jako „moonlighting proteins” do których należy wiele powszechnie znanych
białek, takich jak enzymy metaboliczne czy białka opiekuńcze.
Wśród białek tych należy wymienić przede wszystkim konserwatywne enzymy biorące udział m. in. w szlaku
glikolizy, cyklu kwasu cytrynowego, a także białka stresu komórkowego, które po przemieszczeniu się do wybranych
elementów struktury komórki pełnią inną niż pierwotna funkcję.
Cytoplazmatyczne białka obecne na powierzchni wielu patogenów promują zjawisko adhezji, które jest
pierwszym oraz niezbędnym etapem w kolonizacji komórek gospodarza podczas infekcji. Co więcej mogą również
przyczyniać się do manipulacji systemem odpornościowym gospodarza.
Szczególnie interesującym przykładem „moonlighting protein” jest enolaza, która należy do enzymów szlaku
glikolizy powszechnie występującego w komórkach prokariotycznych oraz eukariotycznych. Najnowsze badania
wskazują, że jest to białko wielofunkcyjne pełniące wiele niekatalitycznych funkcji. Ma ona wyjątkowe znaczenie
w rozwoju infekcji grzybiczych wywołanych oportunistycznymi patogenami z rodzaju Candida. Dla oczyszczonej ze
ściany komórkowej Candida albicans enolazy wykazano udział w oddziaływaniu z białkami układu produkcji kinin,
będących uniwersalnymi mediatorami stanu zapalnego. Generacja kinin odpowiada między innymi za obniżenia
ciśnienia krwi, wysięk osocza oraz zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, co ma istotny wpływ na
rozwój zakażenia w organizmie gospodarza.
Badanie oddziaływań enolazy ze składnikami układu kontaktu: kininogenem, czynnikiem XII i prekalikreiną
przeprowadzono z wykorzystaniem zaawansowanej metody opartej na pomiarach zmian rezonansu plazmonów
powierzchniowych (SPR), będących w kontakcie z oddziałującymi ze sobą cząsteczkami. Badania te pozwoliły
scharakteryzować te oddziaływania i wyznaczyć stałe kinetyczne i termodynamiczne dla badanych układów.
Literatura:
[1]

S. D. Copley, “Moonlighting is mainstream: paradigm adjustment required.,” BioEssays : news and reviews in
molecular, cellular and developmental biology, vol. 34, no. 7, pp. 578–88, Jul. 2012.

[2]

C. J. Jeffery, “Moonlighting proteins.,” Trends in biochemical sciences, vol. 24, no. 1, pp. 8–11, Jan. 1999.

[3]

C. Gancedo and C.-L. Flores, “Moonlighting proteins in yeasts.,” Microbiology and molecular biology
reviews : MMBR, vol. 72, no. 1, pp. 197–210, table of contents, Mar. 2008.

[4]

B. Henderson and A. Martin, “Bacterial virulence in the moonlight: multitasking bacterial moonlighting
proteins are virulence determinants in infectious disease.,” Infection and immunity, vol. 79, no. 9, pp. 3476–91,
Sep. 2011.

[5]

V. Pancholi and G. S. Chhatwal, “Mini-Review Housekeeping enzymes as virulence factors for pathogens,”
vol. 401, 2003.

[6]

D. S. Ballantyne and J. R. Warmington, “Purification of native enolase from medically important Candida
species.,” Biotechnology and applied biochemistry, vol. 31 ( Pt 3), pp. 213–8, Jun. 2000.
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Garść informacji o wirusie, który ma szansę zrewolucjonizować terapię nowotworów
Katarzyna Sitarz
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Jednym z największych wyzwań dla współczesnej nauki są choroby nowotworowe. Badacze od dziesięcioleci
starają się opracować taki sposób ich leczenia, który miałby wysoką skuteczność oraz dawał jak najmniejsze skutki
uboczne, jednak mimo tego nowotwory są przyczyną zgonu coraz większej liczby osób. Optymizmem nie nastrajają
także prognozy WHO mówiące o nadciągającym w najbliższym dziesięcioleciu „rakowym tsunami”.
Wśród mnożących się z roku na rok coraz ciekawszych i sprytniejszych pomysłów na satysfakcjonującą
terapię nowotworów można znaleźć ten, na który wpadł młody, szwedzki naukowiec pracujący na Uniwersytecie
w Uppsali. Jego metoda skierowana jest przeciwko guzom neuroendokrynnym (na ten typ nowotworu zmarł Steve Jobs,
współzałożyciel koncernu Apple). Profesor Magnus Essand, bo tak nazywa się ów naukowiec, w swojej terapii
zamierza wykorzystać jeden z gatunków adenowirusa, który żyje w organizmie człowieka. Sam fakt wykorzystania
wirusów w terapii nowotworów nie jest nowy, ponieważ już w 1890 roku pewien włoski lekarz odkrył, iż zaszczepienie
prostytutek chorych na raka szyjki macicy przeciwko wściekliźnie powoduje u nich remisję choroby i przez kilkanaście
lat stosował tę terapię w praktyce.
Wirus, nad którym profesor Essand prowadzi badania posiada gen E1A będący supresorem nowotworzenia.
Jednak możliwość zainfekowania nim komórek jest zależna od obecności receptora CAR na komórkach docelowych,
a w wielu komórkach nowotworowych ekspresja CAR jest wyciszona. Zespół profesora Essand opracował
zmodyfikowany wariant tego adenowirusa, którego kapsyd posiada domenę PTD z wirusa HIV. Pozwala mu to na
wnikanie do komórek nieposiadających na swojej powierzchni receptora CAR. Innymi dokonanymi modyfikacjami,
pozwalającymi z kolei na specyficzną i wydajną ekspresję genu E1A w komórkach neuroblastomy, było poddanie go
kontroli przez promotor SCG3 oraz enhancer ASH1.
Tak zmodyfikowany przez szwedzkich naukowców adenowirus wykazuje selektywne i wydajne zabijanie
komórek neuroblastomy w liniach komórkowych, co ważne, również tych opornych na działanie cisplatyny,
doksorubicyny oraz etoposidu. Może się on więc okazać ratunkiem dla chorych nawet na najbardziej lekooporne
odmiany tego nowotworu. Jednak zanim tak się stanie, terapia profesora Essand musi zostać poddana całemu szeregowi
badań klinicznych.
[1]

Di Yu, Chuan Jin, Mohanraj Ramachandran, Jing Xu, Berith Nilsson, Olle Korsgren, Katarina Le Blanc, Lene
Uhrbom, Karin Forsberg-Nilsson, Bengt Westermark, Rachel Adamson, Norman Maitland, Xiaolong Fan, and
Magnus Essand, „Adenovirus Serotype 5 Vectors with Tat-PTD Modified Hexon and Serotype 35 Fiber Show
Greatly Enhanced Transduction Capacity of Primary Cell Cultures”, Plos one, vol. 8, no. 1, Jan. 2013.

[2]

http://polskaswiadoma.pl/pl/ps-swiadomosc/item/10112-wirus-kt%C3%B3ry-zabija-raka-lekarstwo-jakieoczekuje-na-wyj%C5%9Bcie-z-ch%C5%82odu, dostęp: 21.02.2014
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Wykorzystanie testów aktywacji bazofilów u chorych z anafilaksją zależną od pokarmu
i indukowaną wysiłkiem (FDEIA)
Anna Skotny1, Katarzyna Dudziak2
1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny im.
Piastów Śląskich, Wrocław
2 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich, Wrocław
Obserwujemy dynamiczny wzrost zapadalności na różnego rodzaju choroby alergiczne. Według Światowej
Organizacji Alergii (WAO – World Allergy Organization) różne formy nadwrażliwości dotykają nawet do 40%
populacji. Odsetek ten stale rośnie, a obecnie dostępna diagnostyka bywa wciąż niejednoznaczna i fragmentaryczna.
Szczególnie trudne są sytuacje, w których diagnostyka in vivo może prowadzić do wywołania zagrażającego
zdrowiu i życiu pacjentów wstrząsu anafilaktycznego. Taka sytuacja między innymi dotyczy często pacjentów z FDEIA
(ang. food-dependent exercise-inducedanaphylaxis). Ten skomplikowany i trudny do leczenia syndrom stanowi wielkie
wyzwanie, jeśli chodzi o diagnostykę.
Zaobserwowano możliwość wykorzystania, dotychczas uznawanej za naukową, metody testów aktywacji
bazofilów (BAT) w celu przeprowadzenie pełniejszej diagnostyki u chorych z syndromem FDEIA. Zdecydowano się na
przeprowadzenie pilotażowych badań, dobierając odpowiedni kluczowy w testach BAT: protokół identyfikacji (CCR3)
oraz marker aktywacji (CD63). W grupie pacjentów z syndromem zmiany ekspresji CD63 na powierzchni bazofilów są
najwyższe w porównaniu do innych grup. Nie są to jednak statystycznie znaczące różnice. Metoda może kiedyś zostać
wykorzystana w rutynowej diagnostyce, ale wymaga jeszcze dopracowania.
Podsumowując, istnieje konieczność rozwoju dostępnych metod diagnostycznych, szczególniew przypadku
pacjentów, u których występuje zagrożenie wywołania groźnych dla życia i zdrowia powikłań. Wśród wielu dostępnych
metod, stosunkową nową i wciąż niesłusznie uznawaną za niemożliwą do wykorzystania w rutynowej diagnostyce
pozostaje cytometria przepływowa i testy aktywacji bazofilów. Istnieje jednak konieczność dopracowania tej metody,
szczególnie w zakresie pozyskania bardziej precyzyjnych metod identyfikacji bazofilów [1].
[1]

A. Wolańczyk-Mędrala, W. Barg, W. Mędrala, “CD164 as a Basophil Activation Marker”,
CurrentPharmaceutical Design, 17, 3786, 2011.
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Rola mikropęcherzyków w inwazyjności nowotworowej
Mgr inż.Magdalena Słapek1, dr Izabela Papiewska-Pająk2, dr hab. Anna Maria Kowalska2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 1, Instytut Biologii Medycznej PAN
w Łodzi2
Niemal wszystkie komórki organizmu uwalniają różnorodne mikropęcherzyki (MV, microvesicles), które wraz
z rozpuszczalnymi czynnikami, chemokinami czy hormonami, stanowią jeden z głównych zewnątrzkomórkowych
elementów regulujących procesy zarówno fizjologiczne jak i patologiczne. Mikropęcherzyki izolowane są ze
wszystkich płynów ustrojowych, a ich ilość oraz skład zależy od rodzaju komórek, w których zostały wytworzone.
Ze względu na wielkość, sposób powstawania oraz zawartość mikropęcherzyki podzielić można na trzy typy:
egzosomy, mikrocząstki (MP, microparticles) oraz ciałka apoptotyczne. Ciałka apoptotyczne o wielkości od 1 do 5µm
powstają w miarę postępującego procesu apoptozy, mikrocząstki o wielkości 50 nm - 1 µm wydzielane są bezpośrednio
z błony komórkowej na drodze tzw. pączkowania, a egzosomy (30 - 100 nm) tworzone są podczas endocytozy [1].
Zwiększone uwalnianie MV ma miejsce w czasie aktywacji komórek, np. w wyniku wiązania składników
dopełniacza, działania cytokin, czynników stresu oraz w czasie apoptozy komórek. Zwiększone stężenie MV jest
obserwowane w osoczu chorych w przebiegu wielu chorób, między innymi nowotworów.
Mikropęcherzyki, w zależności od zawartości oraz składu budujących je błon, wykazują różne aktywności do
których należą: zdolność prokoagulacyjną, zdolność do adhezji, indukowania procesów zapalnych, udział w apoptozie
i angiogenezie, a także udział w przerzutowości nowotworów. W przypadku nowotworów, mikropęcherzyki mogą być
uważane za jeden z głównych czynników działających miejscowo albo układowo, zapewniających ciągłą wymianę
sygnałów między guzem i mikrośrodowiskiem [2]. Transportując różnorodne onkoproteiny, onkogenne transkrypty
mRNA, onkogenne mikroRNA czy DNA, MV komórek nowotworowych mają wpływ na wiele aspektów związanych
z progresją nowotworową, między innymi stanowiąc narzędzie do „horyzontalnej” wymiany miedzy komórkami,
działając jako tzw. „komunikasomy” oraz poprzez parakrynną regulację ekspresji genów, przygotowując niszę dla
komórek tworzących przerzuty. I tak, dzięki wydzielaniu MV o odpowiednim składzie, komórki nowotworowe mogą
wpływać na zmiany w swoim fenotypie (np. przeniesienie onkogennego receptora EGFRvIII, występującego wyłącznie
w podgrupie agresywnych guzów glejaka, do nieagresywnych populacji komórek nowotworowych przyczynia się do
nabycia agresywnego fenotypu). Komórki nowotworowe, uwalniając mikropęcherzyki zawierające mRNA kodujące
czynniki wzrostu (np. czynnik wzrostu śródbłonka naczyń czy czynnik wzrostu hepatocytów) i działając bezpośrednio
na monocyty, mogą indukować angiogenezę. MV na swojej powierzchni zawierają wyeksponowany czynnik tkankowy,
który powoduje powstanie fibryny i aktywuje płytki krwi. Zaktywowane płytki krwi wykazują dużą ekspresję
e-seletyny, z kolei komórki nowotworowe na swojej powierzchni wykazują ekspozycję ligandów dla P-selektyny W
efekcie komórka nowotworowa otoczona zostaje zaktywowanymi płytkami krwi oraz mikropęcherzykami
zawierającymi P-selektynę, co zabezpiecza te komórki przed działaniem systemu immunologicznego oraz wspomaga
wiązanie komórek nowotworowych do ścian naczyń [3].
[1]

J.C. Akers, D. Gonda, R. Kim, B. Carter, “Biogenesis of extracellular vesicles (EV): exosomes, microvesicles,
retrovirus-like vesicles and apoptotic bodies”, Journal of Neurooncology, vol. 113, pp.1-11, Mar. 2013

[2]

C. Kahlert, R. Kalluri, “Exosomes In tumor micro environment influence cancer progression and metastatis.”,
Journal of molecular medicine, vol. 91, pp. 431-437, Mar. 2013.

[3]

F.F. von Doormaal, A. Kleinjan, M. Di Nisio, H.R. Buller, R. Nieuwland, “Cell-derived microvesicles and
cancer.,” Journal of molecular medicine (Netherlands), vol. 67, no. 7, pp. 266-373, July. 2009.
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S-nitrozylacja jako oksydacyjna modyfikacja białek. Określenie wpływu tej modyfikacji na
funkcję i strukturę dehydrogenazy alkoholowej (ADH)
Joanna Strumiłło, Aleksandra Rodacka, Mieczysław Puchała
Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Wśród oksydacyjnych modyfikacji białek na szczególną uwagę zasługuje S-nitrozylacja. Modyfikacja ta
polega na przyłączeniu grupy nitrozowej (-NO) do zredukowanej grupy tiolowej (–SH) w reszcie cysteinowej białek.
Konsekwencją S-nitrozylacji są zmiany między innymi w aktywności białek, lokalizacji wewnątrzkomórkowej,
strukturze czy stabilności białka. Warto wspomnieć, iż proces S-nitrozylacji jest wysoce specyficzny i warunkowany
między innymi poziomem zasadowości, kwasowości czy hydrofobowości reszt aminokwasowych w sąsiedztwie
modyfikowanej Cys [1, 3].
S-nitrozylacja może być indukowana poprzez tlenek azotu (NO) oraz jego pochodne np. tlenki azotu wyższego
rzędu: N2O3 i N2O4. Źródłem tlenku azotu in vivo mogą być egzogenne donory takie jak np. azotan i azotyn.
Najczęściej jednak w komórce NO powstaje na drodze syntezy z argininy z udziałem specyficznych enzymów –
syntetaz [3].
Modyfikacja reszt cysteiny z udziałem NO reguluje aktywność wielu enzymów z klasy: oksydoreduktaz,
proteaz, kinaz białkowych, fosfataz. Ponadto wpływa ona na funkcję szeregu receptorów, kanałów jonowych,
transporterów, czynników transkrypcyjnych. W przypadku nadmiernej produkcji tlenku azotu i jego pochodnych
mówimy o stresie nitrozacyjnym. Zaburzenie równowagi między procesami S-nitrozylacji białek obserwuje się także
w licznych stanach patologicznych takich jak: choroba Parkinsona, mukowiscydoza, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
astma i inne.
W pracy do badania procesu S-nitrozylacji użyliśmy dehydrogenazy alkoholowej (ADH) pochodzącej
z drożdży. ADH jest enzymem z klasy oksydoreduktaz biorącym udział w metabolizmie etanolu. Białko to zostało
poddane działaniu tlenku azotu generowanego w wyniku fotolitycznego rozkładu roztworu azotynu sodu w obecności
kwasu askorbinowego [4]. Następnie badano wpływ otrzymanego tlenku azotu na aktywnośći strukturę badanego
enzymu. Zaobserwowano częściową inaktywację ADH z jednoczesnym spadkiem ilości wolnych grup –SH.
Po zastosowaniu czynników redukujących takich jak: ditiotreitol (DTT) i glutation (GSH) stwierdzono całkowite
przywrócenie aktywności enzymu. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że inaktywacja ADH związana była
z S-nitrozylacją reszt cysteinowych występujących w centrum aktywnym enzymu. Zaobserwowano również, że pod
wpływem NO dochodziło do zmian struktury drugorzędowej ADH. Zmiany te badano metodą dichroizmu kołowego.
[1]

M Grau, S Pauly, J Ali, K Walpurgis, M Thevis, W Bloch, F Suhr, RBC-NOS-dependent S-nitrosylation of
cytoskeletal proteins improves RBC deformability. PLoS One, vol. 8, no. 2, pp.e56759, Feb. 2013.

[2]

N Gould, PT Doulias, M Tenopoulou, K Raju, H Ischiropoulos, Regulation of protein function and signaling by
reversible cysteine S-nitrosylation., J Biol Chem, vol. 288, no.37, pp. 26473-9, Jul 2013.

[3]

DT Hess, A Matsumoto, SO Kim, HE Marshall, JS Stamler, Protein S-nitrosylation: purview and parameters.
Nat Rev Mol Cell Biol. Vol. 6, no. 2, pp. 150-66, Feb. 2005.

[4]

C Opländer, M Baschin, EE van Faassen, M Born, M Möller, N Pallua, CV Suschek. A new method for
sustained generation of ultra-pure nitric oxide-containing gas mixtures via controlled UVA-photolysis of nitrite
solutions. Nitric oxide, vol. 23, no. 4, pp. 275-83, Dec. 2010.

Badania finansowane z grantu badawczego nr 2012/05/B/NZ1/00701 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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Wpływ ekstraktu z łodyg rabarbaru (Rheum rhaponticum) na cykl komórkowy
w merystematycznych komórkach korzeni cebuli (Allium cepa)
Katarzyna Joanna Szafran, Krzysztof ZielińskiOpiekunowie naukowi: dr Aneta Żabka, prof. dr hab.
Janusz Maszewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra
Cytofizjologii e-mail: kjszafran@wp.pl
Tradycyjna medycyna chińska zaleca stosowanie naparów z kłącza rabarbaru dłoniastego (Rheum palmatum) w celach
przeczyszczających i kurujących wrzody żołądka. Antrachinony wyizolowane z korzeni tej rośliny wykazały działanie
przeciwnowotworowe oraz hamujące podziały komórek (Huang i wsp. 2007).
W kulturze europejskiej najczęściej spożywaną częścią tej rośliny są łodygi. Fakt ten okazał się być ciekawą inspiracją
do przeprowadzenia poniższych analiz. Wstępne eksperymenty miały na celu sprawdzenie, czy ekstrakt z łodyg
rabarbaru zwyczajnego (Rheum rhaponticum) ma podobny wpływ na przebieg cyklu komórkowego. W eksperymentach
wykorzystano merystemy 4-dniowych siewek cebuli zwyczajnej (Allium cepa), zawierające szybko dzielące się
komórki. Inkubację prowadzono przez 24 godziny w świeżo wyciśniętym soku z łodyg rabarbaru. Próbę kontrolną
stanowiły merystemy siewek inkubowanych w wodzie.
Barwienie metodą Feulgena pozwoliło zaobserwować zmiany w strukturze jąder komórkowych, ujawnić zaburzenia w
tworzeniu wrzeciona kariokinetycznego i znaczne zahamowanie proliferacji. Dzięki analizie cytofotometrycznej
zawartości DNA odnotowano inny, niż w próbie kontrolnej, rozkład populacji komórek znajdujących się
w poszczególnych stadiach interfazy. Stosując zestaw odczynników Click-iT® EdU Imaging Kits (do wykrywania
procesu replikacji DNA) ustalono, że w badanych jądrach nastąpiło zablokowanie biosyntezy DNA.
Literatura:
[1]

Huang Q., Lu G., Shen H.-M., Chung M.C.M., Ong C.N. 2007. Anti-cancer properties of anthraquinones from
rhubarb. Medicinal Research Reviews 27: 609-630.
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Komponenty alergenów a reakcje krzyżowe
Agnieszka Szczodrowska, Kamila Kulbat, Joanna Leszczyńska
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnika Łódzka
Zgodnie z definicją przedstawioną przez grupę roboczą EAACI z 2001 roku – alergia pokarmowa to reakcja
stymulowana dostarczonym do organizmu pokarmem. Podczas spożycia pożywienia mamy do czynienia
z mechanizmem immunologicznym, który może być udokumentowany lub wysoce prawdopodobny.
Alergeny pokarmowe są to białka o masie cząsteczkowej od 15-40 kDa lub gli-koproteiny o masie
cząsteczkowej 10-70 kDa, które będąc spożywanymi w ilościach dobrze tolerowanych przez osoby zdrowe, u alergików
wywołują immunologicznie uwarunkowaną, nieprawidłową odpowiedź organizmu. Wystąpienie alergii na pokarm jest
uwarunkowane różnymi czynnikami oraz właściwościami alergenów (struktura, biochemiczne i fizykochemiczne cechy
alergenu). Alergeny pokarmowe są liczną grupą substancji pełniących różne funkcje o różnych właściwościach
i o różnorodnej strukturze, co szczególnie wyraźnie widoczne jest w przypadku alergenów pokarmowych pochodzenia
roślinnego.
Ze względu na fakt, że reakcje krzyżowe mogą zajść w organizmie osoby wrażliwej na alergię, w diagnostyce
molekularnej dąży się do zastosowania w immunoterapii odpowiednich komponentów alergenów oraz stworzenia
takich narzędzi tak spersonalizowanych, żeby zredukować ekspozycję organizmu na alergeny.
Prezentowana praca ma na celu przedstawienie nowych metod diagnostyki molekularnej w alergologii oraz
scharakteryzowanie podstawowych komponentów alergenów stanowiących źródło powstawania reakcji krzyżowych.
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Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach człowieka poddanych działaniu
promieniowania jonizującego w obecności fulerenolu C60(OH)36
Karolina Szkopińska, Jacek Grębowski, Anita Krokosz
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Radiobiologii,
Uniwersytet Łódzki
Uszkodzenia poradiacyjne komórek są głównie konsekwencją szkodliwego działania reaktywnych form tlenu
(RFT). Związki o właściwościach antyoksydacyjnych powinny chronić struktury komórkowe przed uszkodzeniami
oksydacyjnymi.
Wykorzystanie fulerenów i ich rozpuszczalnych w wodzie pochodnych jako radioprotektorów związane jest
z ich aktywnością biologiczną zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo oraz z unikalnymi właściwościami
chemicznymi i fizycznymi [1-3].
Organizmy narażone na działanie RFT zarówno w wyniku działania czynników zewnętrznych jak i w wyniku
ich tlenowego metabolizmu wykształciły wiele systemów ochronnych, w których skład wchodzą niskocząsteczkowe
antyoksydanty i wyspecjalizowane enzymy uczestniczące w utrzymywaniu równowagi oksydo-redukcyjnej
w organizmie.
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu nanocząsteczek fulerenolu C60(OH)36 na system antyoksydacyjny
erytrocytów człowieka w warunkach stresu oksydacyjnego generowanego radiacyjnie. Erytrocyty człowieka
o hematokrycie 2% w PBS poddano działaniu promieniowania jonizującego w dawkach 650 i 1300 Gy pod
nieobecność oraz w obecności C60(OH)36 o stężeniu 150 mg/dm3.
Promieniowanie jonizujące powodowało proporcjonalne do dawki obniżenie ilości grup tiolowych. Obniżało
aktywność enzymów antyoksydacyjnych: peroksydazy i reduktazy glutationowej, pozostając bez wpływu na katalazę
i transferazę glutationową.
Poradiacyjna inkubacja prowadziła do zmniejszenia aktywności wszystkich badanych enzymów
antyoksydacyjnych z wyjątkiem katalazy. Fulerenol zwiększał aktywność katalazową i wykazywał nieznaczne działanie
ochronne wobec peroksydazy glutationowej. Niezależnie od zastosowanej dawki i czasu inkubacji po
napromieniowaniu fulerenol powodował inaktywację transferazy glutationowej.
Badania oddziaływania promieniowania jonizującego w obecności fulerenolu C60(OH)36 wykazują, że może
on zarówno chronić jak i nasilać działanie promieniowania jonizującego na erytrocyty.
[1]

Grebowski J, Kazmierska P, Krokosz A. „Fullerenols as a new therapeutic approach in nanomedicine. BioMed
Res. Int. 2013; 2013:751913.

[2]

Bogdanovic V., Stankov K., Icevic I., Zikic D., Nikolic A., Solajic S., Djordjevic A., Bogdanovic G.
„Fullerenol C60(OH)24 Effects on Antioxidative Enzymes Activity in Irradiated Human Erythroleukemia Cell
Line”, J. Radiat. Res., 2008;49:321-327

[3]

Zhao Q., Li Y., Xu J., Liu R., Li W. „Radioprotection by fullerenols of Stylonychia mytilus exposed to γ-rays”,
Int. J. Radiat. Biol., 2005;81(2):169-175.
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Kinaza aktywowana przez AMP (AMPK) w terapii otyłości i cukrzycy typu 2
Justyna Szpotan, Anna Siadura
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka
Głównym regulatorem homeostazy energetycznej zarówno na poziomie komórki jak i całego organizmu jest
kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK, ang. activated protein kinase). Kinaza AMPK bierze udział
w regulacji metabolizmu lipidów oraz węglowodanów [1].
Kinaza białkowa aktywowana przez AMP (AMPK) jest konserwatywnym ewolucyjnie enzymem
występującym u organizmów eukariotycznych. Enzym ten występuje w niemal wszystkich tkankach ssaków. Kinaza
AMPK jest białkiem zbudowanym z jednej jednostki katalitycznej (α) oraz dwóch jednostek regulatorowych (β oraz γ)
[2].
Zaburzenia aktywności kinazy AMPK mogą prowadzić do rozwoju wielu chorób metabolicznych.
Zahamowanie aktywności AMPK wiąże się z występowaniem otyłości, cukrzycy typu 2 oraz insulinooporności.
Dezaktywacja kinazy AMPK prowadzi do zahamowania szlaków anabolicznych, takich jak: synteza kwasów
tłuszczowych, synteza cholesterolu w wątrobie oraz sekrecja insuliny z komórek β trzustki. Natomiast aktywacja
AMPK promuje procesy kataboliczne związane są z wytwarzaniem energii (ATP), takie jak: pobieranie i utlenianie
kwasów tłuszczowych, czy glikoliza w mięśniu sercowym [3][4].
W związku z tym, że kinaza AMPK odgrywa istotną rolę w regulacji metabolizmu uważa się, że enzym ten
może być potencjalnie wykorzystany jako cel terapeutyczny w poszukiwaniu nowych sposobów walki z otyłością oraz
w leczeniu cukrzycy typu 2 [4].
[1]

A. Dziewulska, P. Dobrzyń, A. Dobrzyń, „Rola kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK)
w regulacji metabolizmu mięśni szkieletowych.”, Postepy Hig Med Dosw, Online, vol. 64, pp. 513-521. 2010.

[2]

G. Hardie, “AMP-activated protein kinase−−an energy sensor that regulates all aspects of cell function.”,
Genes Dev. vol. 25, pp. 1895-1908. 2011.

[3]

M.C. Towler, D.G. Hardie, „AMP-Activated Protein Kinase in Metabolic Control and Insulin Signaling.”,
American Heart Association, Online ISSN: 1524-4571. 2007.

[4]

E. Sarnowska, A. Balcerak, M. Olszyna-Serementa, D. Kotlarek, T.J. Sarnowski, J.A. Siedlecki, „Kinaza
białkowa aktywowana przez AMP (AMPK) jako cel terapetyczny.”, Postepy Hig Med Dosw, Online, vol. 67,
pp. 750-760. 2013.
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Biologiczne właściwości dendrymerów wiologenowo-karbokrzemowo-fosforowych (SMT).
Aleksandra Szwed, Joanna Kurowska, Katarzyna Miłowska, Maria Bryszewska, Teresa Gabryelak
Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Monodyspersyjność, jak również łatwość modyfikacji to cechy wyróżniające dendrymery spośród
nanocząstek. To właśnie te właściwości sprawiły, że dendrymery znalazły zastosowanie, jako nośniki lekówi genów,
w zakresie diagnostyki czy też terapii przeciwnowotworowej. Co ważniejsze, stosunkowa łatwość modyfikacji tych
nanostruktur powoduje, iż pojawiają się coraz to nowsze dendrymery, o odmiennych właściwościach, zwiększających
potencjalny obszar ich zastosowania [1-2].
Celem pracy było zbadanie właściwości biologicznych dendrymerów wiologenowo-karbokrzemowofosforowych dwóch generacji (SMT G1 oraz SMT G2). Aby osiągnąć ten cel badano wpływ dendrymerów na
fibroblasty chomika chińskiego (komórki linii B14) stosując test MTT oraz na erytrocyty ludzkie poprzez pomiar
stopnia hemolizy. Określano również wpływ dendrymerów na strukturę drugorzędową albuminy ludzkiej (HSA)
stosując metodę dichroizmu kołowego oraz na potencjał zeta.
Na podstawie otrzymanych wyników zaobserwowano, że 24 godz. inkubacja z dendrymerami przyczynia się
do spadku żywotności dla najwyższego stosowanego stężenia (10 µmol/l) do ok. 70% dla SMT G1 i ok. 10% dla SMT
G2. Stwierdzono również, że obydwa dendrymery powodują znaczny wzrost stopnia hemolizy i przyczyniają się do
zmiany struktury drugorzędowej HSA oraz potencjału zeta.
[1]

Klajnert B., Bryszewska M.: Dendrimers: properties and applications. Acta Biochimica Polonica 2001, 48,
199–208.

[2]

Klajnert B., Cladera J., Bryszewska M.: Molecular interactions of dendrimers with amyloid peptides: pH
dependence. Biomacromolecules 2006, 7, 2186–2191.

Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2012/04/M/NZ1/00059.
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CRISPR, czyli jak bakterie bronią się przed szkodnikami?
Antoni Szych
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
Bakterie są powszechnie uważane za ucieleśnienie wszelkiego zła, które należy zwalczać wszelkimi
dostępnymi środkami. Nie powinno więc martwić, iż poza lekarstwami produkowanymi przez człowieka, również
wirusy atakują bakterie i zakłócają ich „szkodliwy” żywot. Niestety świat nie jest czarno-biały i okazuje się, że fagi
(czyli wirusy atakujące bakterie) mogą przynieść człowiekowi również wiele szkody. Nie tylko dlatego, że większość
bakterii na świecie wcale nie szkodzi zdrowiu, a pomaga np. w trawieniu, ale też dlatego, iż bakterie spełniają swoje
pożyteczne role na olbrzymią skalę w przemyśle spożywczym, rolniczym czy chemicznym. Dość wspomnieć, że bez
nich nie tylko byśmy nie zjedli kiszonej kapusty, nie potrafili wydajnie oczyszczać ścieków, a być może nawet nie
mielibyśmy stosunkowo powszechnie dostępnego gazu i ropy naftowej.
Dlatego też interesujące jest w jaki sposób niewidoczne gołym okiem bakteriei archeony walczą z jeszcze
mniejszymi wrogami, jakimi są fagi. W 2002 roku odkryto mechanizm obronny, który jest zaskakująco zwięzły,
uporządkowany i elegancki – CRISPR-CAS [1] (ang. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats,
CRISPR Associated Sequence). Choć na pierwsze ślady tego systemu natrafiono już w 1987 roku [2], dopiero później
odkryto jego prawdziwą naturę. CRISPR zawiera w sobie sekwencje identyfikujące obce DNA, zaś białka CAS
pozwalają na unieszkodliwienie niepożądanych „gości” znajdującej się na „czarnej liście” CRISPR.
Mechanizm ten, piękny w swojej prostocie, pozwala lepiej zrozumieć nam skomplikowane życie bakterii.
Może też mieć ciekawe zastosowania praktyczne. Przykładowo, gdyby udało się sztucznie wzbogacić system CRISPRCAS o DNA identyfikujące fagi atakujące bakterie wykorzystywane do produkcji np. jogurtu, w zapomnienie
odeszłyby „zepsute” partie mlecznych wyrobów i wielodniowe przestoje w fabrykach.
[1]

Jansen R, Embden JD, Gaastra W, Schouls LM (2002), „Identification of genes that are associated with DNA
repeats in prokaryotes.” Molecular Microbiology 43(6):1565-75.

[2]

Ishino Y, Shinagawa H, Makino K, Amemura M, Nakata A (1987), „Nucleotide sequence of the iap gene,
responsible for alkaline phosphatase isozyme conversion in Escherichia coli, and identification of the gene
product”. Journal of Bacteriology 169 (12): 5429–5433.
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PROJEKTOWANIE I SYNTEZA DIAMINOWYCH I AMINOKWASOWYCH
KONIUGATÓW URYDYNY JAKO NOWYCH POTENCJALNYCH INHIBITORÓW
RYBONUKLEAZY A.
Mateusz Tomczyk1, Michał Jakubczak2, Andrzej Gondela1, Marcin Pacholczyk2, Krzysztof
Walczak1
1Politechnika Śląska, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział
Chemiczny, ul Krzywoustego 4, 44-100 Gliwic
2Politechnika Śląska, Instytut Automatyki, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
Rybonukleaza A (RNaza A) jest enzymem z grupy hydrolaz odpowiedzialnym za degradację RNA. Enzym ten
jest jednym z popularnych modeli białkowych stosowanym w badaniach ze względu na dostępność i łatwość
oczyszczania dużych jego ilości, znana jest również jego struktura przestrzenna. Te cechy umożliwiają wykorzystanie
RNazy A jako celu doświadczalnego dla wspomaganego komputerowo projektowania związków o pożądanej
aktywności biologicznej. RNaza A wykazuje ponadto właściwości cytotoksyczne dzięki zdolności do specyficznego
agregowania na powierzchni białka i wnikaniu do cytozolu gdzie degraduje RNA wykorzystywane do syntezy białek,
w wyniku czego indukuje śmierć komórki. Opracowanie selektywnego inhibitora tego enzymu pozwoli otrzymać
narzędzie pozwalające sterować funkcjami komórki. Funkcję regulatorów aktywności RNAzy A mogą spełniać
małocząsteczkowe pochodne z grupy nukleozydów. Z danych literaturowych wiadomo, że 3’-estrowe pochodne
tymidyny i aminokwasów, oraz kwasów alkanodiowych są efektywnymi inhibitorami RNAzy A..
Naszym celem było opracowanie nowej grupy związków mogących w sposób efektywny wiązać się z RNazą
A w miejscu aktywnym, powodując inhibicję jej aktywności. Związki te są pochodnymi 2’-amino-2’-deoksy-β-Durydyny i jak wykazały wstępne badania efektywnie wiążą się do miejsca aktywnego modelu RNazy A. Powinowactwo
opracowanych przez nas związków do miejsca aktywnego RNazy A jest bardzo zbliżone do powinowactwa naturalnego
substratu, jakim jest cząsteczka RNA.
W naszej pracy wprowadziliśmy kompleksową metodykę wykorzystującą metody bioinformatyczne, syntezę
chemiczną i będące obecnie w toku badania biologiczne.
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Eukariotyczne polimerazy TLS z rodziny Y
Przemysław Tomczyk
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Sekcja Genetyczna Studenckiego
Koła Naukowego Biologów UŁ
Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Woźniak, Katedra Genetyki Molekularnej, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska UŁ
Polimerazy TLS są polimerazami zdolnymi do replikowania uszkodzonego DNA, czego nie potrafią klasyczne
replikazy. Dzięki temu zapobiegają śmierci komórek w wyniku naruszenia integralności i stabilności genomu (nie
doprowadzając do bloków replikacyjnych). Z drugiej jednak strony narażają komórki na większe ryzyko mutacji z racji
swojej niskiej wierności [1]. Są więc wynikiem swoistego kompromisu ewolucyjnego.
Omawiane polimerazy zaliczane są do rodzin: A, X oraz przede wszystkim: Y i B. Najlepiej poznane są
polimerazy Rev1, κ, η, ι (z rodziny Y) oraz polimeraza ζ (z rodziny B), którym to właśnie poświęcone jest to
opracowanie.
W budowie polimeraz TLS, choć odnajdujemy podobieństwa do budowy innych polimeraz DNA, to jednak
wyraźnie zaznaczone są także ich specyficzne przystosowania do pełnionych przez nie funkcji. Każda polimeraza TLS
posiada pewne odmienne, specyficzne właściwości, i co z tego wynika – każda z nich odznacza się również
swoistością wobec konkretnych typów uszkodzeń DNA, wobec których inne polimerazy TLS mogą takiej swoistości
nie wykazywać.
Istnieją dwa mechanizmy działania polimeraz TLS: model przełączania polimeraz i model wypełniania
przerw. Wybór mechanizmu zależy głównie od fazy cyklu komórkowego [2].
Regulacja aktywności tych polimeraz może odbywać się na poziomie transkrypcji oraz na poziomie rekrutacji
do miejsc uszkodzeń DNA. W tym drugim przypadku kluczowe znaczenie ma monoubikwitylacja PCNA [3].
W regulacji tego procesu u człowieka uczestniczą również białka p53 i p21.
Zaburzenia ekspresji polimeraz TLS występują w różnych rodzajach nowotworów. Wyniki badań sugerują, że
polimerazy TLS mogą być użyte w ich leczeniu per se bądź też wspomagająco w chemioterapii [4].
[1]

Shcherbakova P.V., Fijalkowska I.J., 2006, Translesion synthesis DNA polymerases and control of
genome stability. Frontiers in Bioscience 11: 2496-2517.

[2]

Waters L.S., Minesinger B.K., Wiltrout M.E., D'Souza S., Woodruff R. V., Walker G.C., 2009, Eukaryotic
translesion polymerases and their roles and regulation in DNA damage tolerance, Microbiology and
Molecular Biology Reviews 73: 134-154.

[3]

Andersen P.L., Xu F., Xiao W., 2008, Eukaryotic DNA damage tolerance and translesion synthesis
through covalent modifications of PCNA. Cell Research 18: 162-173.

[4]

Knobel P.A., Marti T.M., 2011, Translesion DNA synthesis in the context of cancer research. Cancer Cell
International 11: 39.
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Zaburzenia szlaku sygnalizacyjnego Hedgehog w raku prostaty
Andrzej Wasilewski, Maria Nowacka-Zawisza
Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Podczas embriogenezy szlak sygnalizacyjny Hedgehog kontroluje prawidłowe formowanie kończyn, szkieletu,
mięśni, skóry, oczu, płuc, jelit, zębów, układu nerwowego i prawidłowy przebieg gametogenezy. Aktywność szlaku
ulega znacznemu zmniejszeniu po zakończeniu embriogenezy, jednakże szlak ten dalej odgrywa istotną rolę
w utrzymaniu stanu komórek macierzystych oraz naprawie i regeneracji tkanek. W prostacie osób dorosłych aktywność
szlaku Hedgehog jest stosunkowo mała, ale szlak ten nadal jest aktywny i istotny dla regeneracji nabłonka gruczołu
krokowego [1, 2].
Zaburzenia szlaku sygnalizacyjnego Hedgehog mogą przyczyniać się do transformacji nowotworowej, w tym
również rozwoju i progresji raka prostaty (ang. prostate cancer; PC). Nieprawidłowości w przebiegu szlaku Hedgehog
w raku prostaty przejawiają się m. in. nadekspresją ligandów szlaku Hedgehog – Shh (ang. Sonic Hedgehog), Ihh (ang.
Indian Hedgehog); Dhh (ang. Desert Hedgehog). Z jednej strony ligandy szlaku Hedgehog wytwarzane przez komórki
nowotworowe przekazują sygnał do komórek otaczających guz i tym samym indukują w sposób parakrynny produkcję
czynników wzrostu powodujących rozwój nowotworu. Z drugiej natomiast strony istnieją dane wskazujące na
mechanizm autokrynny, w którym komórki nowotworowe zarówno produkują, jak i odpowiadają na ligand. W raku
prostaty mechanizmy parakrynny i/lub autokrynny współistnieją ze sobą wpływając na rozwój i progresję raka [2].
W zaburzenia szlaku Hedgehog w raku prostaty zaangażowane są również inne mechanizmy i dotyczą białek
uczestniczących w sygnalizacji, takich jak Ptch (ang. patched), Smo (ang. smoothened), Sufu (ang. suppressor of fused)
oraz czynników trankrypcyjnych z rodziny Gli (ang. glioma-associated antigen). Do zmian genetycznych wpływających
na białka uczestniczące w szlaku Hedgehog zalicza się mutacje typu utraty funkcji (ang. loss-of-function) w genach
kodujących białka Ptch i Sufu, mutacje typu nabycia funkcji (ang. gain-of-function) w genie kodującym białko Smo, jak
również mutacje zmiany sensu w genach dla czynników transkrypcyjnych Gli1 i Gli3 [3].
[1]

Heretsch P, Tzagkaroulaki L, Giannis A. Modulators of the hedgehog signaling pathway. Bioorganic &
Medicinal Chemistry 2010; 18: 6613-6624.

[2]

Gonnissen A, Isebaert S, Haustermans K. Hedgehog signaling in prostate cancer and its therapeutic
implication. International Journal of Molecular Sciences 2013; 14: 13979-14007.

[3]

Kar S, Deb M, Sengupta D, Shilpi A, Bhutia SK, Patra SK. Intricacies of hedgehog signaling pathways:
A perspective in tumorigenesis. Experimental Cell Research 2012; 318: 1959-1972.
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MikroRNA a rak prostaty
Ewelina Wiśnik, Maria Nowacka-Zawisza
Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
MikroRNA (ang. microRNA; miRNA, miR) są to krótkie około 20-nukleotydowe, jednoniciowe, niekodujące
cząsteczki RNA, których funkcją jest regulacja procesów proliferacji, różnicowania i apoptozy komórek, a także
embriogenezy i organogenezy. MikroRNA funkcjonując jako składniki rybonukleinowego kompleksu zwanego miRISC
(ang. RNA induced silencing complex; RISC) po związaniu się z mRNA prowadzą albo do jego degradacji, albo
hamują proces translacji [1].
Zaburzenia ekspresji miRNA w komórce mogą skutkować rozwojem wielu nowotworów, w tym raka prostaty
(ang. prostate cancer; PC). Zmiany poziomu ekspresji mogą wynikać z umiejscowienia genów miRNA w tzw.
miejscach łamliwych, często ulegających amplifikacji, delecji lub translokacji w przebiegu transformacji
nowotworowej. Przypuszcza się, że mechanizmy epigenetyczne oraz defekty związane z dojrzewaniem miRNA,
prowadzą do zaburzeń syntezy miRNA. Dzięki zróżnicowanemu poziomowi ekspresji miRNA w czasie promocji
transformacji nowotworowej, miRNA mogą stanowić narzędzie prognostyczne pozwalające określić stan
zaawansowania choroby oraz klasyfikację typów PC [2, 3].
MikroRNA mogą regulować ekspresję onkogenów i genów supresorowych, a także pełnić funkcję onkogenów
(zwane wówczas onkomirami) lub genów supresorowych. W wyniku delecji lub metylacji locus kodującego gen
miRNA następuje obniżenie poziomu ekspresji miRNA, czego efektem jest podwyższenie ekspresji regulowanego
przez niego onkogenu. Natomisat w wyniku amplifikacji locus kodującego gen miRNA następuje podwyższenie
poziomu ekspresji miRNA, powodując efekt onkogenny prowadzący do obniżenia ekspresji genu supresorowego.
Funkcję onkomirów w raku prostaty pełnią m. in. miR-221 i miR-222. Zarówno miRNA pełniące funkcję onkomirów,
jak i supresorów nowotworów prowadzą do wzrostu proliferacji oraz nasilenia procesu nowotworzenia[1, 4].
MikroRNA również zaangażowane w mechanizmy epigenetyczne. Mogą bezpośrednio i/lub pośrednio
regulować metylację DNA, czy też potranslacyjne modyfikacje histonów, wpływając tym samym na represję lub
aktywację transkrypcji. Rozwój raka prostaty hamuje miR-34 przez demetylację DNA i trimetylację reszty lizyny
w pozycji 4 histonu H3 (H3K4me3). Z kolei miR-499a ulegając nadekspresji w PC obniża aktywność deacetylazy
histonów (ang. histone deacetylases; HDAC) i prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego [3, 5].
[1]

Majorek K, Krzyżosiak WJ. Rola mikroRNA w patogenezie, diagnostyce i terapii nowotworów. Współczesna
Onkologia 2006; 10: 359-366.

[2]

Porkka KP, Pfeiffer MJ, Waltering KK, Vessella RL, Tammela TL, Visakorpi T. MicroRNA expression
profiling in prostate cancer. Cancer Research 2007; 67: 6130-6135.

[3]

Singh PK, Campbell MJ. The interactions of microRNA and epigenetic modifications in prostate cancer.
Cancers 2013; 5: 998-1019.

[4]

Zhang B, Pan X, Cobb GP, Anderson TA. microRNAs as oncogenes and tumor suppressors. Developmental
Biology 2007; 302: 1-12.

[5]

Majid S, Dar AA, Saini S, Shahryari V, Arora S, Zaman MS, Chang I, Yamamura S, Tanaka Y, Chiyomaru T,
Deng G, Dahiya R. miRNA-34b inhibits prostate cancer through demethylation, active chromatin
modifications, and AKT pathways. Clinical Cancer Research 2013; 19: 73-84.
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Zastosowanie metody ELF 97 do lokalizacji sekwencji intronowych w ciałach Cajala
mikrosporocytów modrzewia europejskiego Larix decidua Mill.
Barbara M. Wojciechowska, Natalia Wojciechowska, Agnieszka Kołowerzo
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
b.wojciechowska89@tlen.pl
Wykrywanie unikalnych sekwencji intronów podlegających retencji w niektórych typach mRNA, mogących
występować w niewielkiej liczbie, wymaga zastosowania metod detekcji na poziomie pojedynczej cząsteczki RNA
(single molecule FISH- smFISH). Nowoczesną i niezwykle skuteczną metodę stanowi system ELF 97 (EnzymeLabeled Fluorescence), wykorzystujący aktywność enzymatyczną alkalicznej fosfatazy. System umożliwia dokładną
detekcję pojedynczego pre-mRNA, zawierającego nawet krótkie sekwencje intronowe. Materiał do badań stanowiły
mikrosporocyty modrzewia, czyli męskie komórki generatywne, znajdujące się w stadium profazy I podziału
mejotycznego.
Ciała Cajala (Coiled Bodies - CB) są ewolucyjnie konserowowanymi domenami jądrowymi, obecnymi
zarówno w komórkach roślinnych, jak i zwierzęcych. Wieloletnie badania wykazały, że CB są strukturami niezwykle
bogatymi w elementy maszynerii splicingowej, jednak nie zachodzi w nich synteza oraz dojrzewanie pierwotnych
transkryptów mRNA. Najnowsze badania (Smoliński, Kołowerzo, 2011) wykazały, że ciała Cajala obecne
w mikrosporocytach modrzewia są miejscem przechowywania 11 rodzajów genów kodujących mRNA. Są wśród nich
zarówno transkrypty genów metabolizmu podstawowego, jak również mRNA kodujące białka występujące specyficznie
w ciałach Cajala. Biologiczna funkcja CB związana z gromadzeniem mRNA jest nadal niewyjaśniona.
Celem badań było sprawdzenie czy w mikrosporocytach modrzewia występuje zjawisko retencji intronów
w mRNA i czy ciała Cajala są zaangażowane w magazynowanie transkryptów zawierających retencyjne introny. Ma to
istotne znaczenie dla poznania istotnej roli ciał Cajala w procesie regulacji ekspresji mRNA.
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Ciała cytoplazmatyczne w komórkowym cyklu snRNP
Natalia Wojciechowska1, Malwina Hyjek1, Barbara M. Wojciechowska1, Dariusz J. Smoliński1,2
1 Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
2 Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Biogeneza snRNP jest wieloetapowym procesem zachodzącym zarówno na terenie jądra jak i cytoplazmy.
Pomimo wielu informacji na temat dojrzewania snRNP, nadal mało wiadomo o przestrzennej organizacji tych molekuł
na terenie cytoplazmy. Ostatnie badania sugerują, że U1 i U2 snRNA po transporcie do cytoplazmy gromadzą się na
terenie ciał cytoplazmatycznych (CsBs) [1]. Ciała te są strukturami niezwykle dynamicznymi i prawdopodobnie
stanowią miejsce, gdzie dochodzi do montażu kompleksów snRNP.
Modelem badawczym były mikrosporocyty modrzewia europejskiego Larix decidua Mill., znajdujące się
w stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego. Model ten charakteryzuje się długotrwałą, trwającą 6 miesięcy
profazą oraz znacznymi zmianami poziomu metabolizmu snRNP. W naszych badaniach sprawdziliśmy czy podobnie
jak wcześniej opisywane cząsteczki (U1, U2 snRNA), U4 i U5 snRNA również gromadzą się na terenie ciał
cytoplazmatycznych. W celu detekcji tych cząsteczek zastosowano technikę TSA pozwalającą wykryć nawet minimalne
ilości molekuł w komórce. Dodatkowo za pomocą technik immunocytochemicznych zlokalizowane zostały białka Sm
i TMG. Uzyskane przez nas wyniki sugerują, że przyłączanie białek Sm i hipermetylacja czapeczki TMG zachodzi na
terenie ciał cytoplazmatycznych. Potwierdza to tezę, że ciała cytoplazmatyczne stanowią platformę do montażu
kompleksów snRNP.
[1]

Smoliński D.J., Wróbel B., Noble A., Zienkiewicz A., Górska-Brylass A. (2011) Periodic expression of Sm
proteins parallels formation of nuclear Cajal bodies and cytoplasmic snRNP-rich bodies. Histochemistry and
Cell Biology 136: 527 - 541
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Wpływ stężenia glukozy na ekspresję enzymów związanych z O-GlcNAcylacją białek oraz
genów Polycomb w komórkach raka piersi
Magdalena Wojtera, Piotr Ciesielski, Ewa Forma, Paweł Jóźwiak
Katedra Cytobiochemii Uniwersytetu Łódzkiego
Wyniki szeregu badań potwierdzają pozytywną korelację pomiędzy wysokim stężeniem glukozy we krwi
i wysokim indeksem masy ciała a ryzykiem zachorowania na raka piersi. Uważa się, że hiperglikemia będąca cechą
charakterystyczną zbyt dodatniego bilansu energetycznego jest również czynnikiem progresji nowotworów. Część
glukozy, która dostaje się do komórek wchodzi na szlak biosyntezy heksozoamin i ulega przekształceniu w UDPGlcNAc. Stwierdzono, że ilość powstającego UDP-GlcNAc w komórkach zmienia się wraz ze zmianą stężenia glukozy
w środowisku. UDP-GlcNAc jest substratem dla O-GlcNAc transferazy (OGT), enzymu modyfikującego białka
wewnątrzkomórkowe przez przyłączenie pojedynczych reszt N-acetyloglukozoaminy wiązaniem O-glikozydowym.
OGT wydaje się odgrywać rolę sensora metabolicznego ponieważ jej aktywność jest regulowana przez stężenie UDPGlcNAc w bardzo szerokim zakresie. Enzymem odpowiedzialnym za odłączenie reszt O-GlcNAc jest Nacetyloglukozoaminidaza (OGA). Odwracalna i dynamiczna modyfikacja białek przez przyłączenie reszt O-GlcNAc
w odpowiedzi na stężenie glukozy w surowicy może regulować szereg procesów związanych z powstawaniem
i progresją nowotworów. Ostatnie badania wskazują na istnienie związku między szlakiem biosyntezy heksozamin
i OGT a represją transkrypcji z udziałem białek Polycomb. Zaburzenia funkcji białek Polycomb wpływają na rozwój
nowotworów oraz przyczyniają się do utraty przez komórki nowotworowe cech zróżnicowania.
Celem prezentowanej pracy było określenie wpływu stężenia glukozy na ekspresję OGT, OGA i białek
Polycomb w komórkach raka piersi linii MCF7, T47D, Hs578t oraz MDA-MB-231. W komórkach hodowanych w
warunkach hipoglikemii (2 mM glukoza), normoglikemii (5 mM glukoza) i hiperglikemii (25 mM glukoza) określano
ekspresję OGT, OGA, BMI1, EZH2, SUZ12 i RING1. Ekspresję badano na poziomie mRNA techniką real time RTPCR oraz na poziomie białka metodą Western blot. Wyraźny wpływ stężenia glukozy na ekspresję OGT i OGA
stwierdzono głównie w przypadku komórek linii Hs578t wywodzącej się z przerzutu mięsakoraka sutka. W warunkach
hipoglikemii ekspresja OGT w tych komórkach zarówno na poziomie mRNA jak i białka była największa a OGA
najmniejsza. Stężenie glukozy wpływało także na ekspresję RING1. Białko to jest składnikiem kompleksu PRC1
(Polycomb Repressive Complex 1) o aktywności ligazy ubikwitynowej E3, której celem jest lizyna 119 histonu H2A.
Nie stwierdzono znaczącego wpływu warunków hipo- i hiperglikemii na ekspresje badanych białek w komórkach
dobrze zróżnicowanych, tj. MCF7 i T47D
Uzyskane wyniki sugerują, że w przypadku niektórych typów komórek stężenie glukozy w środowisku może
powodować zmiany w ekspresji enzymów związanych z procesem O-GlcNAcylacji białek oraz kompleksów
Polycomb.
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Tajemniczy składnik Echinacea
Aleksandra Woźniak, Bartłomiej Koźniewski
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Podstaw Chemii Żywności, PŁ
Naturalne substancje wykazujące aktywność biologiczną są przedmiotem wielu prac badawczych. Największe
zainteresowanie wzbudzają te, które mogą być wykorzystane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym jako
naturalne dodatki o wielokierunkowym działaniu, np. utrwalającym i farmakologicznym. [1] Ważną grupę takich
związków stanowią polifenole i ich pochodne, obecne przede wszystkim w warzywach i owocach.
Jedną z pochodnych polifenoli jest kwas cykoriowy ( 2,3–O–dikawoilo–L–winowy). Substancja aktywna
występująca w wielu roślinach, m. in. Echinacea purpurea czy Ocimum basilicum. Związek o silnym potencjale
przeciwutleniającym. Przebadany pod kątem wpływu na wzrost wydzielania insuliny i wchłaniania glukozy,oraz wielu
innych właściwości biologicznych. [2] Jako substancja o działaniu przeciwbakteryjnymi przeciwwirusowym może stać
się alternatywą dla wielu środków konserwujących wykorzystywanychw przemyśle spożywczym.
Kwas cykoriowy wykazuje wiele właściwości. Dzięki temu oddziaływuje na wiele organizmów w różny
sposób. Najważniejszą zaletą tego związku jest potencjał hamowania integrazy wirusa HIV–1, potwierdzona badaniami
in vitro. Jednak izolowanie bioaktywnego związku z roślinnych ekstraktów jest pracochłonne i nieopłacalne finansowo.
Można je otrzymywać poprzez syntezę chemiczną bądź znaleźć inną drogę. [3][4]
Produkcja dodatków do żywności drogą syntezy chemicznej budzi wśród konsumentów wiele obaw, dlatego
poszukuje się innych metod do uzyskania takich samych efektów. Wykorzystywanie naturalnych ekstraktów roślinnych
jest bardziej powszechne i bliższe ludzkości od lat. Wytwarzanie ich na drodze enzymatycznej może stać się nową
możliwością. Opracowanie efektywnej metody otrzymywania związków takich jak kwas cykoriowy może stać się
przełomem dla obecnej medycyny oraz pomóc leczyć choroby takie jak AIDS.

Rys1. Wzór strukturalny kwasu 2,3–O–dikawoilo–L–winowego.[2]
[1]

P.M. Kris-Etherton, K.D. Hecker, A. Bonanome i wsp., Bioactive compounds in food: their role in the
prevention of cardiovascular disease and cancer. The American Journal of Medicine, 2002, 113:71S-88S.

[2]

J. Lee, C.F. Scagel, Chicoric acid levels in commercial basil (Ocimum basilicum) and Echinacea purpurea
products, Journal of Functional Foods, 2010, 2, 77-84

[3]

Z. Lin, N.Neamati, H. Zhao, Y. Kiryu, J.A. Turpin i wsp., Chicoric Acid Analogues as HIV-1 Integrase
Inhibitors, Journal of Medicinal Chemistry 1999, 42, 1401-1414

[4]

R.A. Reinke, P.J. King, J.G. Victoria i wsp., Dicaffeoyltartaric Acid Analogues Inhibit Human
Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Integrase and HIV-1 Replication at Nontoxic Concentrations, Journal
of Medicinal Chemistry, 2002, 45, 3669-3683
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Wpływ ekstraktu z owoców Vaccinium macrocarpon na cykl komórkowy
w merystematycznych komórkach korzeni Allium cepa
Anna Zalewska Opiekunowie naukowi: dr Aneta Żabka, prof. dr hab. Janusz Maszewski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytofizjologii
e-mail: zalewska_a@poczta.fm
Współczesna nauka opiera się na wielu skomplikowanych i wysoce rozwiniętych technikach, które są w stanie
stworzyć zupełnie nowe związki wykorzystywane w przemyśle, czy lecznictwie. Jednak sięgając do medycyny ludowej
można znaleźć wiele substancji pochodzenia roślinnego, których ponowne zbadanie pod kątem nowych zastosowań
przynosi nieoczekiwane rezultaty.
Celem przeprowadzonych eksperymentów było przebadanie wpływu ekstraktów z owoców żurawiny
wielkoowocowej (Vaccinium macrocarpon) na przebieg cyklu komórkowego. Żurawina to roślina powszechnie znana
jako środek leczniczy wykorzystywany w leczeniu chorób nerek i pęcherza moczowego.
Do badań wykorzystano szybko dzielące się komórki merystematyczne 4-dobowych korzeni siewek cebuli
zwyczajnej (Allium cepa), które inkubowano przez 24 godziny (bez dostępu światła) w świeżo wyciśniętym soku
z owoców żurawiny.
W celu określenia wpływu ekstraktu z żurawiny na procentowe udziały komórek w poszczególnych okresach
interfazy, przeprowadzono analizy zawartości DNA jądrowego po barwieniu metodą Feulgena. W porównaniu
z rozkładem populacji komórek kontrolnych, sporządzone histogramy wykazały zmiany w przebiegu cyklu
komórkowego. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody (przy użyciu odczynników z zestawu Click-iT® EdU
Imaging Kits), polegającej na fluorescencyjnym wykrywaniu procesu replikacji DNA, ujawniono całkowite
zablokowanie fazy S po 24-godzinnym działaniu ekstraktu roślinnego. Konsekwencją długotrwałej inkubacji siewek
w tym ekstrakcie była także zmiana w strukturze jąder komórkowych, zaburzenia w tworzeniu wrzeciona podziałowego
oraz niemal całkowite zahamowanie podziałów mitotycznych.
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Mechanizmy antybakteryjnego działania dendrymerów
Katarzyna Zawadzka, Natalia Wrońska, Aleksandra Felczak, Katarzyna Lisowska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
W dobie narastającej lekooporności drobnoustrojów poszukuje się nowych związków o właściwościach
antybakteryjnych. Struktura dendrymerów, a szczególnie ich rozbudowana aktywna powierzchnia sprawia, że wykazują
ogromny potencjał przeciwdrobnoustrojowy i mogą być alternatywą dla tradycyjnych antybiotyków. Prowadzone są
liczne badania, których celem jest określenie aktywności antybakteryjnej, antygrzybicznej, przeciwwirusowej oraz
przeciwprionowej różnych dendrymerów [1-3].
Dendrymery stanowią nową klasę makromolekuł, które charakteryzują się regularnie rozgałęzioną,
przestrzenną budową oraz kształtem zbliżonym do kuli. Wielu badaczy potwierdziło, że wykazują one zdolność
dezintegracji oraz przenikania błon biologicznych dzięki czemu są obiecującym czynnikiem antybakteryjnym zarówno
przeciw bakteriom Gram-dodatnim, jak i Gram-ujemnym. Wśród czynników determinujący aktywność
przeciwbakteryjną dendrymerów wymienia się ich generację, wielkość, strukturę chemiczną oraz ładunek
powierzchniowy [1-2].
Dendrymery wysokich generacji posiadające wiele dodatnich grup funkcyjnych na swojej powierzchni
wykazują duży powierzchniowy ładunek dodatni co pozwala na odziaływania elektrostatyczne z ujemnie naładowaną
błoną bakteryjną. Im wyższa generacja dendrymeru tym większy dodatni ładunek powierzchniowy, a tym samym
większa zdolność zaburzenia funkcji i struktury błony komórkowej [3-4].
Wielkość dendrymeru ma znaczący wpływ na możliwość wnikania do komórek drobnoustrojów. Dendrymery
o bardzo dużej masie np. wysycone glikolem polietylenowym mogą być blokowane przez ścianę komórkową.
Dendrymery o wielkości mieszczącej się w granicach przepuszczalności ściany komórkowej mogą natomiast ją
przenikać i wchodzić w interakcje z błoną [4].
Rodzaj końcowych grup funkcyjnych wpływa na interakcje pomiędzy błoną bakteryjną, a dendrymerami.
Dendrymery posiadające charakter polikationowy mogą być skutecznym czynnikiem antybakteryjnym. Kationowe
dendrymery PAMAM i PPI zakończone czwartorzędowymi grupami amoniowymi wykazują aktywność
przeciwdrobnoustrojową zarówno wobec bakterii Gram- dodatnich jak i Gram-ujemnych dzięki zdolności zaburzania
membrany bakteryjnej. Działania takiego nie obserwuje się w przypadku dendrymerów PAMAM generacji
5 zakończonych grupami acetamidowymi [4].
[1]

Sękowski S., Miłowska K., Gabryelak T. 2008. Dendrymery w naukach biomedycznych i nanotechnologii.
Postepy Hig Med Dosw 62: 725-733.

[2]

Rasines B., Hernández-Ros J.M., de las Cuevas N., Copa-Patiño J.L., Soliveri J., Muñoz-Fernández M.A.,
GómezR., de la Mata F.J. 2009. Water-stable ammonium-terminated carbosilane dendrimers as efficient
antibacterial agents. Dalton Trans. 40: 8704–8713.

[3]

Huh A.J., KwonY.J. 2011. “Nanoantibiotics”: A new paradigm for treating infectious diseases using
nanomaterials in the antibiotics resistant era. J Control Release 156: 128–145.

[4]

Wang B., Navath R.S., Menjoge A.R., Balakrishnan B., Bellair R., Dai H., Romero R., Kannan S.,Kannan
R.M. 2010. Inhibition of bacterial growth and intramniotic infection in a guinea pig model of chorioamnionitis
using PAMAM dendrimers. Int J Pharm 395: 298-308.
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Wybuchowy neutrofil – rola reaktywnych form tlenu w funkcjonowaniu neutrofili
Marcin Zawrotniak
Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków, Polska
Reaktywnymi formami tlenu (RFT) nazywane są wszystkie cząsteczki zawierające tlen, wykazujące większą
aktywność chemiczną, niż tlen w stanie trypletowym. Mogą to być zarówno wolne rodniki tlenowe jak i inne wysoce
reaktywne cząsteczki [1]. RFT występują we wszystkich żywych komórkach, jako produkty metabolizmu. Najwięcej
wolnych rodników tlenowych pojawia się w komórce na skutek ucieczki z łańcucha oddechowego w mitochondrium.
Powszechnie uważa się je za produkt uboczny, odpowiedzialny za szereg reakcji prowadzących do uszkodzenia struktur
komórkowych oraz szlaków metabolicznych. RFT są jednak nie tylko czynnikami o działaniu negatywnym, lecz
wykazano także szereg pozytywnych, a wręcz niezbędnych funkcji tych związków w komórkach [2]. Przykładem
komórek, w których RFT odgrywają niebagatelną rolę są neutrofile.
Neutrofile są krótko żyjącymi komórkami układu odpornościowego, których podstawową funkcją jest
zwalczanie patogenów powodujących infekcje organizmu. Zadanie to realizowane jest poprzez mechanizmy
fagocytozy, degranulacji oraz netozy. Fagocytoza oraz degranulacja są dobrze poznanymi mechanizmami zwalczania
patogenów, polegającymi na uszkodzeniu komórek intruza za pomocą mieszaniny czynników antybakteryjnych
zgromadzonych w specjalnych przedziałach zwanych granulami [3]. Netoza natomiast jest stosunkowo niedawno
poznanym mechanizmem opartym na wykorzystaniu antybakteryjnej zawartości granuli, wkomponowanej w sieci
utworzone z chromatyny uwolnionej na zewnątrz komórki (Neutrophil Extracellulat Traps – NETs). Patogeny
unieruchamiane są w sieci NET i jednocześnie uszkadzane przez czynniki antybakteryjne. W każdym z mechanizmów
udział RFT jest bardzo istotny [4].
RFT w neutrofilach pełnią funkcje zarówno obronne jak i funkcje sygnałowe. Sztandarowym przykładem
antybakteryjnej roli związków tlenowych jest wybuch tlenowy, polegający na wyrzuceniu do przestrzeni
zewnątrzkomórkowej, podczas kontaktu z patogenem, mieszaniny wolnych rodników tlenowych oraz innych RFT.
Mieszanina ta jest silnie toksyczna dla patogenów, uszkadza błonę komórkową oraz szlaki enzymatyczne. Podobną rolę
RFT odgrywają w fagosomie. Duże stężenia wolnych rodników tlenowych występują także wokół sieci NET, co
spowodowane jest m.in. obecnością mieloperoksydazy, jednego ze składników sieci. Rola RFT, jako mediatorów
sygnału jest widoczna w procesie netozy. Oksydaza NADPH jest głównym producentem RFT wykorzystywanych przez
neutrofile. Zaobserwowano, iż u pacjentów chorych na przewlekłą chorobę ziarniniakową (CGD), czyli genetycznie
uwarunkowany defekt oksydazy NADPH – głównego producenta RFT w komórce - neutrofile nie są zdolne do
uwalniania sieci NET. Dostarczenie RFT zewnątrzkomórkowo przywraca zdolność netozy. Podobnie, zablokowanie
działania NADPH za pomocą inhibitorów powoduje zatrzymanie produkcji sieci NET.
Pomiar produkcji reaktywnych form tlenu w neutrofilach dostarcza cennych informacji na temat ich stanu
fizjologicznego, zdolności do odpowiedzi oraz walki z infekcją. W oparciu o metody chemiluminescencyjne oraz
fluorescencyjne możliwe jest śledzenie generacji RFT zarówno, jako przekaźników sygnału wewnątrzkomórkowego,
jak i broni uwalnianej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej.
Odwołania:
[1]
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J. Sroka and Z. Madeja, “[Reactive oxygen species in regulation of cell migration. The role of thioredoxin
reductase].,” Postepy Biochem., vol. 55, no. 2, pp. 145–52, Jan. 2009.
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30, no. 11, pp. 513–21, Nov. 2009.
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Badanie wpływu reszt aminokwasowych D167 i H169 na aktywność metalopeptydazy MlrC
Sphingomonas sp. ACM-3962.
Gabriela Zielińska1*, Dariusz Dziga2, Benedykt Władyka1
1 Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Jagielloński
2 Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytet Jagielloński
Bakteryjny szczep Sphingomonas sp. ACM-3962 posiada unikalną zdolność degradacji mikrocystyn, (MC)
będących jednymi z najczęściej występujących toksyn produkowanych przez Cyanophyta. Właściwość ta jest związana
występowaniem w genomie bakterii z rodzaju Sphingomonas zespołu czterech genów mlr kodujących trzy białka
enzymatyczne MlrA, MlrB i MlrC oraz białko MlrD pełniące funkcje transportowe.
Mikrocystyny są hepatotoksynami o strukturze cyklicznych heptapeptydów i ogólnym wzorze cyklo-(D-Ala1X2-D-MeAsp3-Z4-Adda5-D-Glu6-Mdha7), gdzie kolejne reszty aminokwasowe stanowią: D-alanina (1), kwas Derytro-β-metyloasparaginowy (3), kwas (2S,3S,8S,9S,4E,6E)-3-amino-9-metoksy-2,6,8-trimetylo-10-fenyldeka-4,6dienowy (5), kwas D-glutaminowy (6), N-metylodehydroalanina (7).
W pozycjach X2 i Z4 znajdują się zmienne reszty L-aminokwasowe. W wykazującej najwyższą toksyczność
mikrocystynie-LR (MC-LR) są to leucyna (L) i arginina (R).
Metalopeptydaza MlrA odpowiada za decyklizację cząsteczki MC-LR poprzez hydrolizę wiązania pomiędzy
resztami Adda i argininy, MlrB hydrolizuje wiązanie między alaniną i leucyną w linearnej cząsteczce mikrocystyny,
natomiast MlrC degraduje do pojedynczych reszt aminokwasowych zarówno formę linearną powstałą na skutek
działania MlrA, jak i produkty pośrednie MlrB [1],[2],[4].
Białko MlrC na podstawie danych eksperymentalnych zostało zaszeregowane do klasy metalopeptydaz [1],
brak było jednak szczegółowych informacji dotyczących budowy centrum aktywnego.
Dlatego też podjęto próbę nadekspresji białka MlrC oraz jego mutein w układzie heterologicznym.
Wklonowując gen mlrC do wektora plazmidowego pET21a otrzymano konstrukt genetyczny, który następnie
poddano ekspresji w komórkach szczepu E. coli BL21(DE3). Wyprodukowane w ten sposób białko rekombinowane
MlrC oczyszczano z lizatu komórkowego przy użyciu chromatografii metalopowinowactwa na kolumnie
z immobilizowanymi jonami niklu (Ni-NTA) oraz chromatografii jonowymiennej.
Testy aktywności enzymatycznej wykazały aktywność degradacyjną rekombinowanego MlrC względem
linearnej cząsteczki mikrocystyny.
Od 2009 roku znana jest struktura krystalograficzna metalopeptydazy homologicznej do MlrC pochodzącej
z Mesorhisobium sp. BNC1. Na tej podstawie przewidziano, że białko MlrC-podobne wiąże jon cynku przy pomocy
reszt aminokwasowych: D138, H140 oraz H162 [5].
Sekwencja białka MlrC-podobnego wykazuje 24 % identyczności i 40 % podobieństwa sekwencji w stosunku
do MlrC. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że budowa centrum aktywnego i struktura trzeciorzędowa białka
MlrC Sphingomonas sp. ACM-3962 jest zbliżona i jon cynku jest chelatowany w tym przypadku przez reszty D167,
H169 i H191.
Aby zweryfikować teorię o lokalizacji miejsca aktywnego, na drodze mutagenezy ukierunkowanej
w konstrukcie pET21a/mlrC, otrzymano konstrukty mutein pET21a/mlrCD167A i pET21a/mlrCH169A, w których
kodony dla reszt kwasu asparaginowego (D167) i histydyny (H169) zostały zastąpione kodonami dla alaniny. Tak
zmodyfikowane konstrukty poddano ekspresji. W przypadku otrzymanych w ten sposób białek MlrCD167A oraz
MlrCH169A nie notowano zdolności do degradacji linearnej formy mikrocystyny-LR.
Przeprowadzone badania wykazały, że postulowana sekwencja ORF mlrC jest kompletna i pozwala na syntezę
funkcjonalnego białka rekombinowanego MlrC posiadającego zdolność degradacji linearnej MC-LR. Ponadto
udowodniono, że reszty aminokwasowe D167 oraz H169 odgrywają kluczową rolę w reakcji hydrolizy cząsteczki
mikrocystyny i ich substytucja resztą alaniny znosi aktywność enzymatyczną MlrC.
Bibliografia:
[1] Bourne D.G., Riddles P., Jones G.J., Smith W., Blakeley R.L. Characterisation of a Gene Cluster Involved in Bacterial Degradation of the Cyanobacterial Toxin
Microcystin LR, 2001, Environmental Toxicology, 16(6):523-534
[2] Dziga D., Władyka B., Zielińska G., Meriluoto J., Wasylewski M. Heterologous expression and characterisation of microcystinase, 2012, Toxicon, 59: 578–586
[3] Dziga D., Wasylewski M., Szetela A., Bocheńska O., Wladyka B. Verification of the role of MlrC in microcystin biodegradation by studies using a heterologously
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Czynniki bakteryjne w rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów
Weronika Gonciarz1, Karolina Żmijewska2
1Sekcja Mikrobiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów, Katedra Immunologii
i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
2Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS; gościec przewlekle postępujący, łac. polyarthritis reumatoidea) to
przewlekła choroba zapalna tkanki łącznej, która jest wynikiem aktywacji wrodzonego systemu odporności. RZS
charakteryzuje się zapaleniem błony maziowej oraz postępującym z różną szybkością procesem destrukcji chrząstki
i kości stawowej. Choroby reumatyczne dotykają ok. 0,5% populacji, a ich pochodzenie wciąż jest słabo poznane [1].
W procesie zapalnym towarzyszącym RZS uczestniczą takie chemokiny zapalne takie jak białko chemotaktyczne
monocytów-1 (MCP-1) / CCL2, MIP-1α / CCI3, MIP-1α / CCL4 i RANTES/CCL5. Biorą one udział w patogenezie
RZS poprzez rekrutację monocytów i limfocytów T do stawów. Natomiast w procesie tworzenia się nacieków
zapalnych w reumatoidalnym zapaleniu stawów uczestniczą chemokiny CXCL8, CXCL10 oraz CCL4 [2].
Ponadto, coraz częściej sugeruje się, że udział w patogenezie chorób reumatycznych mają także niektóre
drobnoustroje. W przypadku reaktywnego zapalenia stawów wykazano, że następujące drobnoustroje biorą udział
w rozwoju tej choroby: Yersinia, Salmonella, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, C. difficile, Vibrio
parahaemolyticus, M. bovi, Campylobacter, Mycoplasma, Ureoplasma urealyticum, M. tuberculosis. W septyczym
zapaleniu stawów także udział mają niektóre drobnoustroje. Izolowane zostają przede wszystkim: S. aureus,
H. influenzae, Klebsiella, Enterobacter sp. Pseudomonas aeruginosa [3].
Kluczową rolę w zapoczątkowaniu RZS odgrywają bakteryjne czynniki zakaźne, do których zalicza się:
P. mirabilis, E. coli, Borrelia burgdorferi, Mycoplasma sp., M. tuberculosis, Porphyromonas gingivalis, Tannerella
forsythensis, Prevotella intermedia [4]. Białko szoku cieplnego dnaJ obecne u bakterii E.coli zawiera
sekwencjęQKRAAYDQY, która jest strukturalnie powiązana z sekwencją wrażliwości na reumatoidalne zapalenie
stawów QKRAAVDTY. Kiedy peptyd dnaJ jest prezentowany przez HLA-DQ powoduje proliferację synowialnych
limfocytów T u pacjentów z RZS [5]. W przypadku P. mirabilis zaobserwowano zjawisko mimikry molekularnej
pomiędzy ureazą bakteryjną a ludzkim kolagenem typu XI, który występuje w chrząstce stawu. Infekcja bakteryjna
prowadzi do stanu zapalnego oraz uszkodzenia chrząstki [6-7]. Ureaza jest również jednym z podstawowych białek
H. pylori. Enzym ten umożliwia kolonizację organizmu ludzkiego, a ponadto poprzez swoją aktywność może
prowadzić do uszkodzeń komórek żołądka. W przypadku H. pylori obecnie nie istnieją jednoznaczne wyniki badań
wskazujące na bezpośredni związek jej ureazy z RZS. Jednak, u osób chorych notowano występowanie przeciwciał
specyficznych wobec „ruchomego fragmentu” tego białka [6].
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Bakteriofagi kontra Yersinia enterocolitica O:3
Joanna Żur, Monika Rajtor
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
Yersinia enterocolitica, to obok Yersinia pseudotuberculosis oraz Yersinia pestis, jeden z trzech patogennych
dla człowieka przedstawicieli rodzaju Yersinia. Zdolność do wzrostu w szerokim spektrum temperatury, w tym
w zakresie od 4 do 8°C sprawia, iż Y. enterocolitica w chłodniach oraz zamrażarkach szybko staje się florą dominującą
nad innymi pałeczkami jelitowymi. Choroba, której czynnikiem etiologicznym są pałeczki Y. enterocolitica nazywana
jest jersiniozą. Ze względu na mało specyficzne objawy jest ona jednak rzadko rozpoznawana. W Europie, w tym
w Polsce, w zakażeniach dominuje serotyp O:3, rzadziej O:9, a głównym rezerwuarem patogenu jest niedogotowana
wieprzowina.
W związku ze zwiększającym się z roku na rok odsetkiem zachorowań podejmowane są próby protekcji
żywności. Jeden ze sposobów angażuje w tym celu, coraz bardziej przydatne w biologii molekularnej narzędzie bakteriofagi. Przydatność wirusów bakteryjnych w biotechnologii, medycynie i mikrobiologii m.in. w badaniach nad
ochroną żywności determinuje przede wszystkim ich ogromna ilość szacowana na 107 - 109/ml fagów w wodach
słonych, słodkich oraz glebie, łatwa izolacja, szerokie wykorzystanie, wysoka specyficzność oraz produkowane
enzymy.
W ochronie żywności bakteriofagi wykorzystywane są m.in. do odkażania surowego mięsa, świeżych owoców
oraz warzyw (phage biocontrol). Proces znany pod nazwą phage biosanitation ma na celu dezynfekcję powierzchni
przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, podczas gdy proces określany jako phage biopreservation
umożliwia konserwację żywności.
W literaturze istnieją liczne doniesienia o wykorzystaniu bakteriofagów do zwalczania patogenów z rodzajów
Salmonella sp., oraz gatunków takich jak Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Pseudomonas fragi,
Staphylococcus aureus czy E. coli O157:H7. Wysoka swoistość cechująca bakteriofagi znalazła również zastosowanie
w przypadku Yersinia enterocolitica O:3. W naszych badaniach, zdolność do lizy komórek patogenu testowana była na
dwóch szczepach, dzikim (YeO3 wild type) oraz mutancie szorstkim YeO3-R1 i opierała się na pomiarze gęstości
optycznej hodowli (OD600) mierzonej w odpowiednich odstępach czasu. W zależności od gospodarza, badaniom
poddano cztery bakteriofagi wyizolowane ze ścieków, ?fHe-YenO1, ?YeO3-12, ?R1-RT oraz ?R1-37. Ważny parametr
determinujący czas trwania eksperymentu oraz szybkość wzrostu komórek bakteryjnych stanowiła temperatura.
Receptorem dla bakteriofagów w przypadku bakterii Gram-ujemnych, do których zaliczana jest Y. enterocolitica, jest
łańcuch O-swoisty lipopolisacharydu. Synteza tej części endotoksyny również podlega termoregulacji. Dostępność
receptora bezpośrednio wpływa więc na efektywność lizy komórek patogenu.
[1]

K.. M. Mikula, R. Kołodziejczyk, A. Goldman, „Yersinia infection tools - characterization of structure and
function of adhesins.,” Frontiers in cellular and infection microbiology, vol. 2, no. 169, pp. 1-14, Jan. 2013.

[2]

J. A. Hudson, C. Billington, G. Carey-Smith, G. Greening, “Bacteriopages as Biocontrol Agents in Food.,”
Journal of food protection, no. 2, pp. 216-437, Nov. 2005.

[3]

G. G. Greer, “Bacteriophage control of foodborne bacteria.,” Journal of food protection, vol. 68, no. 5, pp.
1102-1111, Jan. 2005.
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