
Zeszyt Studentów Biotechnologii

ACTAMYGENICA
numer 8

Kraków, wrzesień 2015



Zespół redakcyjny

Agnieszka Seretny
Agata Kalita
Jan Majta

Patryk Motyka
Róza Pietrzycka
Igor Tomczyk
Krzysztof Ufir

Okładka

Jan Majta

Skład

Jan Majta

Wydawca

KNSB Mygen

Nakład 350 szt.

Kontakt

aga.seretny@gmail.com

ISSN 1899-5535

Sfinansowane przez:

2



Od redakcji

DRODZY CZYTELNICY!
Witamy Was na łamach ósmego nu-
meru naszych Zeszytów Nauko-
wych. Po raz kolejny udało nam się
poszerzyć nasz zasięg, co zaowoco-
wało napływem jeszcze większej
liczby artykułów z całej Polski. Bę-
dziecie mogli dzięki temu zapoznać
się z publikacjami o bardzo rozległej
tematyce. Część z publikowanych
przez nas artykułów powstało na
podstawie referatów wygłoszonych
podczas I Studenckiej Konferencji
Genetycznej „Genomica” współor-
ganizowanej przez członków nasze-
go Koła wraz z Kołem Naukowym
Genetyki UJ.
Życzymy miłej lektury!
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Taj emni ce zapłod ni en i a i n vi tro
Agn ieszka Kiełbasa , Dorota Sabat, Katarzyna Wi l czak

Koło Naukowe Embriologi i

Wydzia ł Biologi i

Mianem „in vitro” określa się zapłod-
nienie, które przeprowadza się poza
drogami rodnymi kobiety. Jest to
technika wspomaganego rozrodu,
która wzbudza obecnie w Polsce wie-
le kontrowersji m.in. z powodu pro-
blemów natury etycznej i moralnej.
Jednak dla niektórych par zmagają-
cych się z bezpłodnością, zapłodnie-
nie in vitro może okazać się jedyną
szansą na posiadanie własnego
dziecka. Procedurę zapłodnienie in
vitro można podzielić na cztery etapy.
Pierwszy z nich – stymulacja hormo-
nalna, skutkuje rozwojem w jajnikach
kilku pęcherzyków Graffa jednocze-
śnie. Uzyskuje się z nich od pięciu do
dziesięciu dojrzałych oocytów, pod-
czas gdy w naturalnie zachodzącej
owulacji dojrzewa zwykle tylko jeden.
W drugim etapie oocyty pobierane są
laparoskopowo. Następnie, przepro-
wadzane jest zapłodnienie w warun-
kach laboratoryjnych, a powstałe
zarodki są przenoszone do macicy
kobiety.

Metody
Mało kto wie, że określenie „zapłod-
nienie in vitro” odnosi się tak na-
prawdę do czterech różnych odmian
tej metody leczenia niepłodności.
Kryją się one pod tajemniczymi na-
zwami: IVF, ICSI, PZD i SUZI. Ale co
to tak właściwie znaczy?
IVF (z ang.: in vitro fertilization – za-
płodnienie in vitro) to najstarsza od-
miana tej metody zwana też niekiedy
klasycznym zapłodnieniem in vitro.
Polega ona na umieszczeniu żeńskich

komórek rozrodczych (oocytów) i
plemników w szalce laboratoryjnej, w
specjalnym płynie zawierającym sub-
stancje odżywcze. W tej metodzie
plemniki samodzielnie wnikają do
komórek jajowych, w taki sam sposób
jak w drogach rodnych kobiety w
czasie naturalnego poczęcia. Jest to
metoda najchętniej wybierana przez
lekarzy, ponieważ jest ona najbardziej
zbliżona do naturalnego zapłodnie-
nia, aczkolwiek jej zastosowanie jest
możliwe jedynie w około 30% przy-
padków.
Często przyczyną problemów z zaj-
ściem w ciążę jest właśnie to, że u
danej pary naturalne wniknięcie
plemnika do komórki jajowej jest nie-
możliwe. Może to wynikać z proble-
mów zdrowotnych zarówno kobiety,
jak i mężczyzny. W takich przypad-
kach lekarze decydują się zazwyczaj
na zastosowanie metody zwanej ICSI
( z ang. Intracytoplasmic sperm in-
jection – docytoplazmatyczna iniekcja
plemnika). Polega ona na wprowa-
dzeniu pod mikroskopem plemnika
do wnętrza oocytu za pomocą cien-
kiej pipety, która poruszana jest przy
pomocy bardzo precyzyjnych urzą-
dzeń zwanych mikromanipulatorami.
Stosuje się ją w około 70% przypad-
ków. Metoda ICSI ma zastosowanie
głównie wtedy, kiedy niemożność zaj-
ścia w ciążę wynika z niepłodności u
mężczyzn. Przyczyny niepłodności le-
żące po stronie mężczyzn związane
są m.in. z nieprawidłową ruchliwo-
ścią plemników czy zbyt małą liczbą
plemników w nasieniu. Choć dotych-
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dziecka dla par, które mają problemy
z naturalnym poczęciem, i u których
nieskuteczne okazały się inne metody
leczenia. W przypadku niektórych
schorzeń, takich jak na przykład nie-
drożność jajowodów uniemożliwiają-
ca dotarcie plemników do
owulowanych oocytów, zapłodnienie
pozaustrojowe jest jedyną nadzieją
na posiadanie własnego potomstwa.
Podobnie, jeżeli niepłodność dotyczy
tak zwanego „czynnika męskiego”,
czyli niskiej liczby lub jakości plemni-
ków, metoda ICSI połączona z wcze-
śniejszą diagnostyką nasienia daje
szanse na przezwyciężenie tego pro-
blemu.
Najnowsze udoskonalenia metody
zapłodnienia in vitro dają też nadzieję
na wyeliminowanie dziedziczenia
chorób mitochondrialnych, będących
groźną grupą chorób dziedziczonych
od matki. Jeżeli pacjentka nie chce
przekazać swojej choroby dzieciom,
może zdecydować się na zapłodnienie
in vitro połączone z tak zwanym
transferem jądra. Ponieważ przyczy-
na chorób mitochondrialnych leży w
wadliwie funkcjonujących mitochon-
driach obecnych w cytoplazmie oocy-
tu, materiał genetyczny pacjentki
może zostać przeniesiony do zdrowe-
go oocytu pochodzącego od innej ko-
biety, z którego przedtem zostały
usunięte chromosomy. Metoda ta nie
jest jeszcze dostępna w Polsce, ale
niedawno została zaakceptowana i
wprowadzona do użytku w Wielkiej
Brytanii.

Czego zapłodnienie in vitro nie
rozwiązuje?
Mimo wielu zalet, zapłodnienie in vi-
tro nie jest skuteczne w leczeniu nie-
płodności kobiet zależnej od wieku.

czasowe doświadczenie wskazuje, że
nie ma różnicy w częstości pojawia-
nia się wad wrodzonych u dzieci uro-
dzonych po stosowaniu procedury
ICSI i standardowych metod IVF, to
jednak należy pamiętać, że w przy-
padku zbyt małej liczby plemników w
nasieniu przy ICSI istnieje prawdo-
podobieństwo wyselekcjonowania
plemnika obarczonego wadą gene-
tyczną. Bowiem przy tej metodzie
wyboru plemnika, który ma być
wstrzyknięty do oocytu, dokonuje się
na podstawie jego ruchliwości oraz
morfologii, a nie bierze się pod uwa-
gę tego, jakie geny niesie dany
plemnik.
Istnieją też metody polegające na
ułatwieniu plemnikowi przedostania
się przez barierę, którą musi pokonać
w czasie wnikania do oocytu, czyli
tak zwaną osłonkę przejrzystą, ota-
czająca i chroniąca oocyt. W czasie
naturalnego zapłodnienia plemnik
przebija się przez nią, a następnie
wnika do wnętrza komórki jajowej.
Aby ułatwić plemnikowi to przejście
lekarze mogą zdecydować się na na-
cięcie osłonki przejrzystej, czyli me-
todę PZD (z ang.: partial zona
pellucida dissection – częściowe
przerwanie osłonki przejrzystej) bądź
wprowadzenie kilku plemników pod
osłonkę, czyli tak zwane SUZI (z
ang.: sub-zonal insemination – za-
plemnienie podosłonkowe). Niestety
w czasie stosowania tych metod czę-
sto do oocytu wnika więcej niż jeden
plemnik, co uniemożliwia prawidłowy
rozwój i dlatego stosuje się je bardzo
rzadko.

Zalety
Zapłodnienie in vitro jest niewątpli-
wie wielką szansą na posiadanie
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Dzieci poczęte dzięki metodzie in vi-
tro mogą mieć takie same problemy
rozwojowe, wynikające z późnego
wieku reprodukcyjnego matki, jak
dzieci poczęte naturalnie. Jedyną
możliwością, jaką w tej chwili oferują
metody wspomaganej reprodukcji,
jest pozyskanie oocytów od kobiety w
momencie, gdy nie ma jeszcze ryzy-
ka, że poczęte dziecko będzie obar-
czone wadami wynikającymi z wieku
matki i przeprowadzenie procedury
zapłodnienia in vitro wtedy, gdy zde-
cyduje się na zajście w ciążę.

Porównanie dzieci, które przyszły
na świat po zapłodnieniu in vitro i
poczętymi w sposób naturalnym
Po latach stosowania metody in vitro
możliwe stało się przeprowadzenie
badań, które mają na celu sprawdze-
nie wpływu tej metody na rozwój i
zdrowie dzieci poczętych przy jej po-
mocy. Jak wiadomo, głoszone są
sprzeczne opinie dotyczące zdrowia
dzieci, które przyszły na świat po-
przez sztuczne zapłodnienie. Często
słyszymy jakże odmiennie informacje:
„metoda ta jest niezawodna i w 100
% bezpieczna” lub „zapłodnienie in
vitro niesie ze sobą ogromne ryzyko
wystąpienia u dzieci wad genetycz-
nych i wynikających z nich zaburzeń
rozwojowych”. Jak jest naprawdę?
Warto pamiętać o tym, że dzieci po-
częte dzięki zapłodnieniu in vitro, to
dzieci rodziców, u których zdiagnozo-
wano problemy z płodnością. Nie są
to więc dzieci osób całkowicie zdro-
wych, co może powodować podwyż-
szone szanse wystąpienia patologii
ciąży i rozwoju. Niektóre badania su-
gerują, że dzieci poczęte metodą in
vitro mogą być zagrożone zwiększo-
nym ryzykiem przedwczesnego poro-

du, a także wystąpieniem niższej ma-
sy urodzeniowej, zaburzeń neurolo-
gicznych (trudności w uczeniu się,
problemy językowe) i zwiększonej
śmiertelności okołoporodowej. Nie
jest to jednak najprawdopodobniej
wynikiem samej procedury zapłod-
nienia pozaustrojowego, a proble-
mów zdrowotnych rodziców. Należy
też zwrócić uwagę na to, że ciąże
mnogie stanowią ok. 25 % ciąż uzy-
skanych za pomocą zapłodnienia in
vitro (dla porównania ciąże mnogie
stanowią ok. 1% ciąż naturalnych).
Ogólne problemy z ciążami mnogimi
wynikłymi po zapłodnieniu in vitro są
takie same jak w przypadku ciąż
mnogich poczętych naturalnie. Czy to
ciąża mnoga jest przyczyną powyż-
szych zaburzeń? Wydaje się, że głów-
nie tak, gdyż większość prac nie
wykazuje zwiększonej częstości wy-
stępowania wspomnianych proble-
mów w przypadku ciąż pojedynczych
uzyskanych przy pomocy in vitro.
Każdemu z nas zapewne nasuwa się
pytanie, czy istnieją widoczne „gołym
okiem” różnice między dziećmi uro-
dzonymi po zapłodnieniu in vitro, a
poczętymi naturalnie. U większości
dzieci w wieku do lat 12 nie zauwa-
żono żadnych zmian w ogólnym roz-
woju fizycznym. Pojawiają się
doniesienia, że dzieci poczęte po-
przez sztuczne zapłodnienie są wyż-
sze, niż ich rówieśnicy poczęci
naturalną metodą. Dyskutuje się czy
zwiększony wzrost może prowadzić
do późniejszego osłabienia zdrowia
tych dzieci, ponieważ są dowody
wskazują na to, iż przyspieszony
przyrost masy ciała w dzieciństwie
może w przyszłości prowadzić nadci-
śnienia tętniczego. Poza tym w więk-
szości prac na ten temat nie



8

zaobserwowano różnic pomiędzy
dziećmi poczętymi naturalnie a tymi
po zapłodnieniu in vitro, jeśli chodzi o
rozwój mowy, rozwój poznawczy oraz
zachowanie (zarówno u dzieci kilku-
miesięcznych jak i kilkuletnich).
Istotne jest również, iż stwierdzono,
że dzieci poczęte przy pomocy
sztucznego zapłodnienia nie chorują
częściej i nie wymagają częstszej ho-
spitalizacji w porównaniu z dziećmi
poczętymi naturalnie.
W obecnej sytuacji, kiedy coraz czę-
ściej słyszymy o rosnącym zagrożeniu
nowotworami, istotnym problemem
jest to czy „dzieci z in vitro” obarczo-
ne są ryzykiem zachorowania na
choroby tego typu. Istnieją doniesie-
nia, że dzieci poczęte poprzez sztucz-
ne zapłodnienie mogą nieznacznie
częściej zapadać na nowotwory takie
jak siatkówczak, czy też ostra bia-
łaczka. Są to jednak bardzo nieliczne
przypadki i nie ma przekonujących
dowodów, by podejrzewać, że za-
płodnienie in vitro może mieć jaki-
kolwiek związek z rozwojem
nowotworów u dzieci.
Jak wygląda sytuacja z rozwojem
psychosocjalnym i życiem rodzinnym
dzieci poczętych poprzez sztuczne
zapłodnienie? Czy mają one problem
z aklimatyzacją wśród rówieśników?
Czy czują się zagubione i niechciane?
Otóż, badania dotyczące dzieci czte-
ro-, ośmio- oraz dwunastoletnich nie
wykazały wśród nich częstszego wy-
stępowania problemów psychiatrycz-
nych lub zmienionego zachowania w
społeczeństwie. Dzieci te wykazują
takie same zdolności komunikacyjne,
poznawcze oraz taką samą pewność
siebie jak dzieci poczęte naturalnie.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy

dziecku trudno jest zaakceptować
sposób, w jaki zostało poczęte, (jeśli o
tym wie) lub z tego powodu brak mu
poczucia własnej wartości, ale po-
dobne sytuacje zdarzają się również
w przypadku dzieci poczętych natu-
ralnie, gdy nie mają one odpowied-
niej opieki, bądź nie czują miłości
rodzicielskiej. Jednocześnie panuje
powszechna opinia, że dzieci poczęte
przez in vitro są to dzieci upragnione
i długo oczekiwane przez rodziców, a
decyzja o ich poczęciu była w pełni
świadoma.

Podsumowanie
Zapłodnienie in vitro to procedura
skomplikowana pod względem biolo-
gicznym i medycznym, jest to także
metoda dość kosztowna, wymagająca
dużego zaangażowania i poświęcenia
rodziców. Nie da się także wykluczyć
tego, że jest również obciążona pew-
nym ryzykiem. W niektórych przy-
padkach, aby proces ten zakończył
się sukcesem, wymaga przeprowa-
dzenia wielu prób. Pomimo tego,
procedura ta jest często jedyną szan-
są na posiadanie własnego dziecka
dla par, które zmagają się z niepłod-
nością. Wykorzystanie techniki: IVF,
ICSI, PZD i SUZI umożliwia w ich
przypadku skuteczne zapłodnienie
oocytu i po przeniesieniu zarodka do
macicy zajście kobiety w ciążę.
Skuteczność metod IVF i ICSI jest
podobna i wynosi przeciętnie około
30% ciąż na jeden cykl stymulacji
hormonalnej, co owocuje około 20%
szansą urodzenia dziecka na jeden
cykl stymulacji. Skuteczność tej me-
tody leczenia niepłodności jest oczy-
wiście różna dla różnych par, biorąc
pod uwagę ich specyficzne problemy



z płodnością. Na przykład w grupie
kobiet młodych, u których jedynym
problemem była niedrożność jajowo-
dów, w 80% przypadków procedura
kończyła się narodzinami zdrowego
dziecka. Jednocześnie, także przy
zastosowaniu metod wspomaganej
reprodukcji, podobnie jak w przypad-
ku naturalnego poczęcia, szanse na
urodzenie dziecka maleją wraz z wie-
kiem przyszłej matki.
Większość dzieci poczętych in vitro
jest w pełni zdrowa, główne ryzyko to
przede wszystkim słabsze wyniki
okołoporodowe – niższa masa uro-
dzeniowa i przedwczesny poród. Nie
można całkowicie wykluczyć tego, że

u dzieci poczętych metodą in vitro w
niewielkim stopniu rośnie ryzyko
wrodzonych anomalii chromosomal-
nych, wystąpienia bardzo rzadkich
schorzeń i dużych wad płodu. Należy
jednak podkreślić, że wzrost ryzyka
jest nieznaczny. Nie wiadomo także
czy przyczyną obserwowanych zabu-
rzeń jest procedura in vitro, czy też
inne czynniki m.in. stan zdrowia lub
wiek rodziców. Bez wątpliwości jed-
nak można stwierdzić, że rozwój psy-
chosomatyczny tych dzieci jest w
pełni prawidłowy, a prawdopodobnie
jedynym realnym ryzykiem związa-
nym z zapłodnieniem in vitro są ciąże
mnogie.
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Wprowadzenie

MikroRNA (miRNA) są przykładem
funkcjonalnych niekodujących białek
RNA. Biorą udział w  regulacji potran-
skrypcyjnej poprzez wpływanie na
translacje i  stabilność mRNA [1 ]. Są to
krótkie ~22 nukleotydowe (19-24nt)
jednoniciowe fragmenty RNA [2]. Po
raz pierwszy odkryto je w  trakcie ba-
dań nad rozwojem Caenorhabditis ele-
gans w  latach 90. Wykryto miRNA lin-4
komplementarne do mRNA genu lin-
14. Okazało się, że lin-4 zmniejsza eks-
presję lin-14. Geny dla miRNA u  czło-
wieka mieszczą się głównie (25-40%)
w  intronach i/lub egzonach genów
strukturalnych, a  także w  obszarach
międzygenowych [3]. Funkcja miRNA
wiąże się z  regulacją wielu genów. Do-
tychczasowe badania wskazują na
istotny udział tych cząsteczek w  takich
procesach jak np.: karcynogeneza, re-

gulacja metabolizmu, angiogeneza,
a  także reakcja immunologiczna
w  przebiegu infekcji wirusowych [4].
Biogeneza mikroRNA została dobrze
poznana i  opisana. W  skrócie proces
powstawania miRNA rozpoczyna się
przy udziale polimerazy II (najczę-
ściej ), z  której udziałem zachodzi
transkrypcja genów kodujących miR-
NA. Transkrypt pierwotny miRNA (pri-
miRNA) na końcu 5’ posiada czapeczkę
z  7-metyloguanozyny oraz ogon, które-
go koniec 3’ jest złożony z  Poli-A.
W  obrębie tej struktury można wyróż-
nić fragment długości około 60-70 nt,
przypominający strukturę spinki do
włosów (harpin). Następnie enzym
DROSHA tnie pri-miRNA u  podstawy
harpin. Powstała w  ten sposób struktu-
ra pre-miRNA, przy udzialne białka
transportowego eksportyny-5, przenika
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tody leczenia.
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do cytoplazmy. Tam enzym DICER wy-
korzystując energię z  ATP tnąc skrajne
końce pre-miRNA przekształca go
w  przejściowy dupleks długości ~21nt.
Dupleksy te są nietrwałe, po rozpadzie
jedna z  nici – dojrzały miRNA łączy się
z  enzymem RISC – który kieruje go do
docelowego mRNA [3].

miRNAw  zaburzeniach psychicznych

Badania przeprowadzone u  kręgowców
pokazały jak ważną rolę odgrywają
miRNA w  rozwoju tych organizmów,
w  tym ośrodkowego układu nerwowe-
go. Zaobserwowano między innymi, że:
· miRNA i  inne niekodujące RNA są
obecne w  mózgu:
· miRNA wpływa zarówno na neuroge-
nezę jak i  na szlaki neuroprzekaźników
· na modelach zwierzęcych potwier-
dzono, że miRNA jest istotnym regula-
torem w  rozwoju układu nerwowego
· badania prowadzone na hodowlach
komórkowych wykazały, że miRNA bie-
rze udział w  różnicowaniu się neuro-
nów
Poczynione obserwacje pozwoliły na
sformułowanie hipotezy o  udziale miR-
NA w  molekularnym podłożu zaburzeń
układu nerwowego [5]. Dowody po-
twierdzające ww. hipotezę wynikają
z  badań nad cyklem okołodobowym
zwierząt i  ich związkiem z  miRNA [6].
Ze względu na istotne znaczenie miR-
NA, zarówno dla rozwoju mózgu, jak
i  dla zachowania, molekuła ta wydaje
się istotnym czynnikiem w  etiologii za-
burzeń psychicznych. Z  tego też
względu stała się obiecującym obiek-
tem badań opartych na analizie mikro-
macierzy oraz ilościowej odwróconej
reakcji polimerazy (qRT-PCR), uzupeł-

nionych o  badania genetyczne skiero-
wane na identyfikację polimorfizmów
pojedynczych nukleotydów (SNP) oraz
zmiany liczby kopii (CNV).
W  zaburzeniach psychicznych punktem
wyjścia w  badaniach nad ekspresją
miRNA są badania post mortem tkanki
mózgowej - głownie okolic kory przed-
czołowej i  hipokampa. Z  jednej strony
badania te pozwalają na bezpośredni
wgląd w  zmiany zachodzące w  mózgu –
tkance najistotniejszej w  zaburzeniach
psychicznych. Z  drugiej strony jest to jed-
nak metoda obarczona pewnymi ograni-
czeniami związanymi z  pośmiertnymi
zmianami zachodzącymi w  mózgu, któ-
re wpływają na integralność RNA,
a  tym samym mogą zaburzać wyniki
analiz ekspresj i i  poprawność ich in-
terpretacji [7].
W  dalszej kolejności miRNA o  zidenty-
fikowanej odmiennej ekspresj i post
mortem u  pacjentów z  zaburzeniami
psychicznymi stanowią cel poszukiwań
we krwi obwodowej . Ten łatwy do po-
zyskania materiał badawczy pozwala
na poszukiwanie pośród wytypowanych
kandydujących miRNA potencjalnych
biomarkerów o  charakterze diagno-
stycznym (obiektywne badanie labora-
toryjne wspierające lub potwierdzające
diagnozę lekarską) i  predykcyjnym
(ocena rokowania, przebiegu choroby
i  odpowiedzi na leczenie).
Dalsza część artykułu poświęcona jest
przedstawieniu istotnych wyników do-
tychczasowych badań dotyczących
zmian poziomu ekspresjii miRNA
w  chorobach afektywnych takich jak
depresja (depression) i  choroba afek-
tywna dwubiegunowa (bipolar disor-
der, BP).
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Depresja

Depresja jest to stan psychiczny cha-
rakteryzujący się obniżeniem nastroju,
któremu często towarzyszą dodatkowe
objawy, takie jak np.: lęk, poczucie ni-
skiej wartości, myśli samobójcze, spo-
wolnienie psychomotoryczne oraz
różne objawy somatyczne np.: bezsen-
ność, zaburzenia apetytu [8].
Pierwsze dowody na istnienie związku
pomiędzy depresją a  miRNA pochodzą
z  dwóch niezależnych badań nad inhi-
bitorem wychwytu zwrotnego seroto-
niny (Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor, SSRI) – fluoksetyny [9,10].
Leczenie fluoksetyną, przed ustąpie-
niem objawów, trwa zwykle kilka tygo-
dni, co sugeruje, że leki
przeciwdepresyjne wywołują ważne
zmiany w  szlaku neurotransmisj i sero-
toninergicznej . W  wyniku analizy kom-
puterowej zidentyfikowano miR-16 jako
regulator genu transportera serotoniny
– SERT. W  badaniach z  wykorzystaniem
ludzkich neuroektodermalnych linii ko-
mórkowych i  badaniach in vivo na
zwierzętach zablokowano ekspresję
miR-16 drogą sygnałową Wnt. Wyko-
rzystanie fluoksetyny spowodowało po-
nowne zwiększenie poziomu miR-16.
Zwiększenie stężenia miR-16 doprowa-
dziło do zmniejszenia ilości transporte-
ra serotoniny co może być związane ze
wzmocnieniem sygnalizacji serotoniny
w  synapsie [10]. Kolejne badanie tej
samej grupy badawczej sprawdzało ro-
lę miR-16 w  neurogenezie w  mysim hi-
pokampie. Zauważono różnicę
w  działaniu leku w  różnych obszarach
mózgu. Fluoksetyna wpłynęła pozy-
tywnie na dojrzewanie miR-16 w  jądrze

szwu, obniżyła poziom miR-16 w  miej-
scu sinawym i  hipokampie [9]. Pomimo
obiecujących wyników badań kandydu-
jących miRNA podjęto tylko kilka prób
badających rolę miRNA u  pacjentów
z  depresją.
Samobójstwo to celowe działanie ma-
jące na celu odebranie sobie życia. Za-
burzenia psychiczne stwierdzane są od
27-90% przypadków samobójców, przy
czym połowa osób, które giną w  rezul-
tacie samobójstwa, cierpi na zaburze-
nia depresyjne [11 ]. Badania nad
ekspresją miRNA w  tkance mózgowej
post mortem pacjentów z  dokonanym
samobójstwem w  przebiegu depresji
przedstawiają ogólne obniżenie pozio-
mu mikroRNA [12], z  wyjątkiem zwięk-
szonego poziomu miRNA w  przypadku:
miR-139, miR-320 i  miR-34, które
związane są z  regulacją ekspresj i
dwóch genów: SAT1 (związany z  meta-
bolizmem poliamin) i  SMOX (odgrywa
rolę w  regulacji cyklu komórkowego
i  neurotransmisj i), których obniżenie
poziomu obserwowano post mortem
u  samobójców z  diagnozą depresji [13].
Li i  wsp. (2013) skupili się nad oceną
poziomów miRNA jako potencjalnych
biomarkerów depresji. Do badania wy-
typowano dwa kandydujące miRNA:
miR-132 i  miR-182, odpowiedzialne za
zmniejszenie poziomu neurotropowego
czynnika pochodzenia mózgowego
(BDNF). Zauważono ich zwiększony po-
ziom w  depresji w  surowicy [1 ].
Badano również ekspresję na poziomie
miRNA z  wykorzystaniem mikromacie-
rzy. Oznaczenia zostały przeprowadzone
na fibroblastach uzyskanych od pacjen-
tów z  depresją oraz z  grupy kontrolnej.
Zidentyfikowano zmiany na poziomie

13



14

ekspresji 38 miRNA, biorących udział
w  regulacji ekspresj i genów związa-
nych z  komunikacja międzykomórko-
wą, wrodzona i  nabytą odpornością
oraz proliferacją komórek [14].
Większość dotychczasowych badań
skupiła się na zmianach w  ekspresj i
miRNA związanymi z  wpływem leków
przeciwdepresyjnych. Badania zapre-
zentowane przez Angelucci i  wsp.
(2011 ) były przeprowadzone na liniach
komórkowych glejaka. Miały one na
celu określić poziom ekspresj i miR-
30 podczas terapii paroksetyną. Za-
obserwowano zmniej szenie poziomu
miR-30 z  j ednoczesnym zwiększe-
niem ekspresj i BDNF [1 5] . Z  kolei
Belzeaux i  wsp. (201 2 ) przeprowa-
dzili profilowanie miRNA krwi obwo-
dowej pacjentów z  depresją.
Stwierdzono podwyższony poziom
dwóch miRNA: miR-589 oraz miR-
941 , bez względu na rodzaj stosowa-
nej farmakoterapii [1 6] . W  innych
badaniach wykorzystano linie komó-
rek limfoblastoidialnych. Badania
skupiły się nad zmianami ekspresj i
miRNA po terapii paroksetyną. Stwier-
dzono zmniejszenie odpowiedzi na le-
czenie tym lekiem. Zauważono
również, iż w  liniach, których dawcą
były kobiety nastąpił wzrost ekspresj i
miRNA miR-151 [17].
Zaobserwowano również zmianę po-
ziomu ekspresji 30 miRNA po podaniu
leków przeciwdepresyjnych (escitalo-
pram) we krwi obwodowej pacjentów
z  depresją. Badania te jednak przepro-
wadzone były na małej grupie,
w  związku z  czym mogą być jedynie
podstawą do postawienia hipotezy
o  ich związku z  efektem leczenia [18].

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
(bipolar disorder, BP) charakteryzuje
się występowaniem dwóch lub więcej
epizodów istotnego zaburzenia nastro-
ju i  aktywności pacjenta. Obserwuje się
występujące odrębnie okresy wzmoże-
nia nastroju jak i  jego obniżenia (obja-
wy depresji). Wzmożenie nastroju
może objawiać się występowaniem hi-
pomanii – utrwalone, łagodne podwyż-
szenie nastroju, energii i  aktywności
lub manii – wzmożenie nastroju, które-
mu mogą towarzyszyć również urojenia
i  omamy [8].
Podobnie jak w  depresj i, BP jest choro-
bą wieloczynnikową o  nieustalonej jed-
noznacznie etiologii. Podobieństwa
i  różnice w  obrazie klinicznym impliku-
ją hipotezę o  częściowo wspólnym
podłożu biologicznym obu chorób. Za-
burzenia afektywne najczęściej rozpo-
czynają się od epizodu depresyjnego,
na podstawie którego nie można po-
stawić jednoznacznej diagnozy o  de-
presj i lub BP. Zatem poszukiwanie
biomarkerów różnicujących pacjentów
cierpiących na depresję i  BP przy
pierwszym epizodzie choroby jest waż-
nym celem diagnostycznym, pozwala-
jącym na włączenie właściwego
leczenia prewencyjnego.
Leki normotymiczne stanowią istotny
element leczenia i  profilaktyki w  obu
biegunach tj . manii i  depresj i w  BP.
Najczęściej stosowanym lekiem z  wy-
boru są sole litu [19].
Pierwsze badania dotyczące związku
miRNA z  leczeniem litem u  pacjentów
BP przeprowadzono w  limfoblastoidal-
nych liniach komórkowych. Linie zo-
stały wyprowadzone od dawców,



skupiła się na miR-137. Materiałem do
oznaczeń była okolica kory przedczoło-
wej zmarłych pacjentów cierpiących na
BP i  schizofrenię oraz tkance pobranej
post mortem od zdrowej kontroli.
Stwierdzono zwiększona ekspresję
miR-137 zarówno u  chorych na schizo-
frenie i  BP w  porównaniu do grupy
kontrolnej [25]. Wyniki tych badań po-
twierdzają, że zaburzenia psychiczne
przynajmniej częściowo mają wspólne
podłoże biologiczne.
Bavamian i  wsp. (2015) ocenili poziom
ekspresji miR-34 w  kilku obszarach
mózgu post mortem. Stwierdzono
zwiększoną ekspresje miR-34
w  móżdżku u  pacjentów w  porównaniu
do kontroli. Zauważono również wy-
raźne różnice dotyczące płci. Wykaza-
no wyższą ekspresję miR-34 w  mózgu
kobiet w  porównaniu do mężczyzn z  BP.
Nie stwierdzono podobnych różnic
między kobietami i  mężczyznami
w  grupie kontrolnej . Dodatkowo w  tych
samych badaniach wykorzystano fibro-
blasty w  celu uzyskania z  nich induko-
wanych linii komórek pluripotentnych
(iPS). Po pobraniu fibroblastów od jed-
nego pacjenta i  jednej osoby zdrowej
i  otrzymaniu z  nich prekursorowych
komórek nerwowych (hNPC), wykaza-
no w  obu przypadkach zmniejszony po-
ziom ekspresji miR-34e. Natomiast po
zróżnicowaniu komórek prekursoro-
wych w  nerwowe, zaobserwowano wy-
raźny wzrost tego miRNA w  linii
pochodzącej od pacjenta [26].
Wang i  wsp. (2014) analizowali związek
polimorfizmu w  obrębie sekwencji ko-
dującej miRNA-206 z  ryzykiem BP oraz
odpowiedzią na leczenie normotymicz-
ne. miRNA-206 został wytypowany do
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którymi byli pacjenci z  BP oraz niele-
czone rodzeństwo, u  którego nie
stwierdzono objawów w  momencie ba-
dania (wewnętrzna grupa kontrolna)
[20]. Na podstawie wcześniejszych ba-
dań wytypowano do analiz 13 miRNA,
po których spodziewano się zmian eks-
presj i po leczeniu litem [21 ]. Po 16
dniach leczenia u  pacjentów nastąpiła
zmiana poziomu ekspresji tylko 4 z  1 3
badanych miRNA (miR-34a, miR-152,
miR-155, miR-221 ). Z  kolei badania
przeprowadzone w  Instytucie Zdrowia
Psychicznego w  Shenzhen wykazały
obniżenie poziomi ekspresji miR-134
podczas epizodu manii. U  tych pacjen-
tów u  których leczenie litem okazało
się skuteczne zaobserwowano zwięk-
szenie poziomu ekspresji tego miRNA
[22].
W  badaniach Weigelt i  wsp. (2013) brały
udział pacjentki z  psychozą poporodową.
W  monocytach wyizolowanych z  krwi
stwierdzono obniżenie poziomu ekspresji
miR-146 oraz miR-212 u  tych pacjentek,
u  których wcześniej zdiagnozowano BP,
w  przeciwieństwie do kobiet u  których
nie stwierdzono wcześniej BP oraz do
grupy zdrowej kontroli [23].
Walker i  wsp. na podstawie wcześniej -
szych badań dotyczących miRNA w  BP
i  schizofrenii wytypowali do analizy 20
miRNA. Przeprowadził ich analizę
w  grupie młodych, nieleczonych krew-
nych I  stopnia, w  porównaniu do zdro-
wej kontroli. Stwierdził zwiększoną
ekspresję trzech miRNA: miR-15, miR-
132 i  miR-652. Wyniki te sugerują, że
zmieniona ekspresja tych miRNA może
stanowić istotny element podatności
genetycznej na BP [24].
W  innym badaniu uwaga naukowców



analiz w  związku z  jego udziałem w  re-
gulacji translacji mRNA dla genu
BDNF. Analizie poddano dwa polimor-
fizmy – jeden w  genie MIR206
(rs16882131 ) oraz funkcjonalny poli-
morfizm Val66Met w  genie BDNF
(rs6265). Nie stwierdzono istotnych
związków w  analizie pojedynczych po-
limorfizmów, natomiast stwierdzono
silną interakcję gen x gen oraz istotny
wpływ na związek z  ryzykiem choroby
i  efektem leczenia. Wyniki te wydają
się być istotnym uzupełnieniem analiz
interakcji [27]. Pełne nazwy charakte-
rystycznych miRNA dla prezentowa-
nych chorób zawarte są w Tabeli 1 .

Dyskusja

Zaprezentowane badania skupiły się na
poszukiwaniu miRNA charakterystycz-
nych dla zaburzeń afektywnych
w  tkance mózgowej post mortem, li-
niach komórkowych i  krwi obwodowej .
Badania te stanowią wstępny etap
analiz prowadzących do wytypowania
biomarkerów molekularnych chorób
psychicznych. Jest to ogromne wyzwa-
nie, którego głównym celem jest stwo-
rzenie laboratoryjnych paneli
diagnostycznych, ułatwiających posta-
wienie diagnozy przez lekarza psychia-
trę oraz dobranie optymalnego
leczenia zgodnie z  ideą medycyny
spersonalizowanej . Drugim ważnym
celem jest opracowanie nowych celów
i  środków terapeutycznych. Trudnością
prowadzonych badań jest fakt, że te
same miRNA, które różnicują chorych
i  zdrowych często są wspólne dla nie-
których jednostek chorobowych
[24,25]. Jest to wynikiem regulacji eks-
presj i wielu genów przez jedno miRNA.

Na obecnym etapie badań wykazano
w  wielu przypadkach związek poszcze-
gólnych miRNA z  chorobą. Jednak do
poznania ich roli na poziomie moleku-
larnym konieczne są wieloetapowe ba-
dania obejmujące: bioinformatyczne
analizy miejsca startu transkrypcji ze
względu na brak pełnej walidacji eks-
perymentalnej ; poznanie polimorfi-
zmów SNP dla wewnątrzgenowych
(intragenic) miRNA znajdujących się
w  obrębie sekwencji genów kodujących
białka (host gene), które mogą wpły-
wać zarówno na ekspresję miRNA jak
i  białka genu „gospodarza”; ocena ilo-
ściowa ekspresji miRNA; przewidywa-
nie genów docelowych, których
ekspresja jest regulowana przez odpo-
wiedni miRNA oraz zintegrowana ana-
liza uzyskanych danych genetycznych
i  szlaków biologicznych [28]
Wielkie nadzieje wiąże się z  możliwo-
ścią wykorzystania miRNA jako środ-
ków terapeutycznych. Istotnym
problemem wydaje się przekroczenie
bariery krew-mózg przez syntetyczne
anty-miRNA. Na obecnym etapie poko-
nanie tej bariery wydaje się możliwe
jedynie poprzez bezpośrednie podanie
miRNA do mózgu, co jest związane
z  zabiegami wysokiego ryzyka utraty
zdrowia, a  nawet życia [29].
Wśród prezentowanych badań mate-
riałem wyjściowym była często tkanka
mózgowa post mortem. Nie jest to jed-
nak idealne źródło wyników, ze wzglę-
du na daleko posuniętą degradację,
zarówno komórek, jak i  transkryptów
RNA [30]. Z  oczywistych względów,
wyżej przedstawionych, nie możliwe są
badania przyżyciowe na tkance mózgo-
wej . Alternatywą jest badanie płynu
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mózgowo-rdzeniowego. Ze względu na
najmniejszą inwazyjność zdecydowanie
najlepszym materiałem do poszukiwań
biomarkerów jest krew obwodowa. Ba-
dania nowotworów mózgu wykazały, że
przynajmniej część miRNA jest uwal-
niana przez komórki nowotworowe do
krwiobiegu [31 ]. Na ich podstawie mo-
żemy sadzić, że podobna sytuacja ma
miejsce w  przypadku miRNA ulegają-
cych ekspresji w  mózgu. Wydają się
zatem zasadne profile ekspresj i miRNA
we krwi obwodowej i  poszukiwanie
różnic dla poszczególnych chorób psy-
chicznych.

Podsumowanie

Przedstawione w  niniejszej pracy wy-
niki należy traktować jako wstępne,
mające na celu ocenę możliwości wy-
korzystania mikroRNA jako biomarke-
rów choroby oraz środków
terapeutycznych [32]. Wyniki te są
bardzo obiecujące i  otwierają nowe
możliwości analizy molekuł miRNA,
które mogą przyczynić się do postępu
w  dziedzinie biomarkerów i  możliwości
terapeutycznych w psychiatrii.
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Tabela 1 . Wykaz miRNA o istotnym związku z chorobami afektywnymi
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Rola komórek NK w odpowiedzi prze-

ciwwirusowej.

Układ immunologiczny, poprzez wykształ-

cenie wielu swoistych elementów komór-

kowych, jak i humoralnych, odgrywa

ogromną rolę w zwalczaniu zakażeń wiru-

sowych. Wśród komórek biorących udział

w odpowiedzi przeciwwirusowej wyróżnia-

my m.in. : komórki dendrytyczne (DC), ko-

Zaburzenia liczby i funkcji komórek NK u ludzi
Agn ieszka Bodzioch , I zabela Górska
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Komórki NK (ang. natural killer) to duże ziarniste limfocyty należące do

wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. We krwi obwodowej człowieka stanowią

od 5 do 20% limfocytów [78] . (Rys.1) Komórki NK mają na swojej powierzchni

charakterystyczne markery i receptory takie jak CD16, najważniejszy receptor

biorący udział w cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ang.

antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC) czy cząsteczka adhezyjna CD56

(Rys.1). Główną rolą komórek NK jest zabijanie komórek zakażonych przez wirusy,

nowotworowych oraz prawidłowych komórek hematopoetycznych wykazujących

ekspresję allogenicznych cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej. Liza

komórki docelowej następuje poprzez działanie perforyn i granzymów

wydzielanych przez lizosomy komórek NK lub dzięki aktywacji „receptorów

śmierci” na komórkach docelowych, takich jak np. Fas [78] . Komórki NK zdolne

są również do sekrecji różnych cytokin i chemokin takich jak interferon γ (IFN-γ),

istotny w odpowiedzi przeciwwirusowej, czynnik martwicy nowotworów (ang.

tumour necrosis factor, TNF), czynnik stymulujący tworzenie koloni granulocytów

i makrofagów (ang. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF),

interleukinę 5 (IL-5), IL-13, białko zapalne makrofagów (z ang. macrophage

inflammatory protein, MIP-1) i RANTES [77] . Uwalnianie tych cytokin stymuluje

zależną od limfocytów Th1 aktywację makrofagów zabijających

wewnątrzkomórkowe patogeny i wzrost ekspresji cząsteczek antygenów zgodności

tkankowej (ang. Major Histocompatibility Complex, MHC) klasy I. Dodatkowo

komórki NK mogą zapewniać sygnały ko-stymulujące pomiędzy limfocytem T i B

poprzez CD40L i OX40L [80] .

mórki NK, monocyty- makrofagi, neutrofi-

le, trombocyty, limfocyty T i ich subpopu-

lacje oraz limfocyty B [69, 70, 71 ,72, 73]

Podczas infekcji dochodzi do wzrostu na-

turalnej cytotoksyczności komórek NK wo-

bec komórek zakażonych wirusami [74].

Napływ komórek NK do miejsca zakażenia

odbywa się pod wpływem miejscowo wy-

twarzanych chemokin, np. CCR7 (ang. C-C
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toksyczności komórek NK [81 ]. Z drugiej

strony, aktywacja komórek NK może być

także spowodowana zwiększoną ekspresją

ligandów (obecnych na komórkach zmie-

nionych czy zakażonych) dla receptorów

aktywujących obecnych komórkach NK.

Dla przykładu, receptor NKG2D wiąże czą-

steczki ligandów, jakimi są białka MICA,

MICB czy UL16, których to ekspresja jest

bardzo niska lub niewykrywalna na ko-

mórkach zdrowych, lecz znacznie wzrasta

na komórkach zakażonych czy będących

pod wpływem stresu oksydacyjnego [82].

Natomiast, receptory naturalnej cytotok-

syczności rozpoznają ligandy pochodzenia

wirusowego, obecne na zakażonych ko-

mórkach, np. receptor NKp30 rozpoznaje

cząsteczkę osłonki wirusa cytomegalii –

pp65 [83], a receptory NKp44 i NKp46

wiążą cząsteczki hemaglutyniny i neurami-

nidazy wirusa grypy [84].

Po rozpoznaniu komórki docelowej przez

komórkę NK następuje tworzenie się po-

między nimi immunologicznej synapsy, na-

stępnie dochodzi do polaryzacji centrum

organizacji mikrotubul (z ang. microtubule-

organizing center, MTOC) i sekrecji ziarni-

stości w kierunku błony presynaptycznej ,

po zetknięciu się z nią dochodzi do uwol-

nienia perforyn i granzymów do szczeliny

synaptycznej . Perforyny, będące glikopro-

teinami, w ziarnistościach związane są z

kalretikuliną, która wiążąc jony Ca2+, za-

pobiega spontanicznej zmianie konformacji

i tworzeniu kanałów preforynowych w bło-

nach ziaren cytolitycznych. Jednak po de-

granulacji perforyny w wyniku

powinowactwa do fosfatydylocholiny po-

siadającej zdolność wiązania jonow Ca2+ ,

wbudowują się do błony komórki docelowej

tworząc kanały. Średnica porów jest na tyle

duża, że umożliwia wypływ i dopływ do cy-

chemokine receptor type 7), czy CXR4 (z

ang. C-X-C chemokine receptor type 4), po

czym następuje niszczenie komórek zain-

fekowanych wirusem. Aktywacja komórek

NK, a tym samym zabijanie przez nie ko-

mórek docelowych, możliwa jest dzięki

obecności różnorodnych receptorów na

powierzchni komórek NK, które może po-

dzielić na hamujące, jak receptor KIR (ang.

killer cell inhibitory receptors) i

CD94/NKG2A, oraz aktywujące, jak CD16,

receptory lektyno-podobne typu C, recep-

tory naturalnej cytotoksyczności (ang. na-

tural cytotoxicity receptors, NCR) oraz

receptory z rodziny SLAM (ang. signaling

limphocyte activating molecules) [79]. Dla

naturalnych ligandów receptorów hamują-

cych KIR oraz CD94/NKG2A, są antygeny

MHC klasy I na powierzchni potencjalnych

komórek docelowych [3-5]. W wyniku inte-

rakcji pomiędzy obiema cząsteczkami do-

chodzi do fosforylacji reszt tyrozynowych

motywów hamujących ITIM (ang. immuno-

receptor tyrosine- based inhibitory motif),

stanowiących fragment wewnątrzkomór-

kowej domeny białkowej receptora [6].

Następstwem tego jest zahamowanie funk-

cj i cytotoksycznej komórki NK. Brak lub

obniżenie ekspresji cząsteczek MHC klasy

I obserwuje się na komórkach nowotworo-

wych lub zakażonych wirusem, co prowa-

dzi do efektu przeciwnego, czyli braku

hamowania aktywności komórek NK [3].

Dzięki temu mechanizmowi komórki NK są

zdolne do zabijania zakażonych wirusem

komórek, które poprzez zmniejszenie eks-

presj i MHC klasy I na swojej powierzchni

wymykają się spod kontroli limfocytów T.

Natomiast w wyniku związania receptorów

aktywujących z ligandami obecnymi na ko-

mórkach zakażonych bądź zmienionych

nowotworowo prowadzi do aktywacji cyto-
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niedojrzałe prekursory komórek o niskiej

ekspresj i cząsteczki CD56 (CD56dim), któ-

re to z kolei są końcowym stadium rozwo-

jowym komórek NK [18-19]. Potwierdzają

to badania, w których kontakt komórek NK

CD56bright z węzła chłonnego z limfocy-

tem T, produkującym IL-2, powodował ich

transformację do CD56dimCD16+ i wzrost

ich cytotoksyczności [20]

Komórki NK standardowo dzieli się na

dwie subpopulacje: CD56dim (CD16bri-

ghtCD56dim), tj . dojrzałe, stanowiące ok.

90% komórek NK krwi obwodowej; oraz

CD56bright (CD56brightCD16dim), czyli

komórki mniej dojrzałe, stanowiące ok.

10% (Rys. 2 A ). Można je również podzie-

lić pod względem poziomu ekspresji mar-

kerów CD16 i CD56 na pięć subpopulacji:

(1 ) CD56brightCD16- (50-70% of CD56bri-

ght), (2) CD56brightCD16dim(30-50% of

CD56bright), (3) CD56dimCD16-, (4)

CD56dimCD16bright, (5) CD56-CD16bri-

ght [7-9] (Rys.2 B)

Różnice w fenotypie i funkcji obu subpo-

pulacji, CD56dim i CD56bright, wynikają z

różnorodnej ekspresj i ich białek po-

wierzchniowych, co przedstawia tabela 1

[Tab.1 ]. Komórki o fenotypie CD56dim, ze

względu na wysoką ekspresję cząsteczek

CD16, odpowiadających za reakcję ADCC

oraz większą zawartość perforyn, granzy-

mów i cytolitycznych ziarnistości, charak-

teryzują się wysoką cytotoksycznością, w

odróżnieniu od komórek o fenotypie

CD56bright, posiadających znacznie

mniejszą ilość cząsteczek CD16 na swojej

powierzchni [15]. Natomiast, komórki

CD56bright są bardziej efektywnymi pro-

ducentami cytokin takich jak INF-γ (które-

go głównym źródłem są komórki NK),

TNF-α, GMCSF, IL-10, IL-13 [7] [16], peł-

toplazmy różnych jonów i polipeptydów,

powodując zniesienie integralności komór-

ki, zaburzenie gospodarki mineralnej i szok

toniczny. W wyniku działania perforyn do-

chodzi do indukcji apoptozy w komórce

docelowej , co w konsekwencji prowadzi,

poprzez wniknięcie jonów wapnia, do akty-

wacji endonukleaz oraz granzymów i de-

gradacji DNA [89].

Ludzki organizm jest także zdolny do wy-

twarzania komórek NK pamięci, które

efektywniej i szybciej biorą udział w zwal-

czaniu komórek zakażonych wirusem, co

odbywa się w niżej przedstawionych eta-

pach:

1 . Kontakt z wirusem - wielokrotna prolife-

racja komórek NK w śledzionie i wątrobie;

2. Przebywanie przez kilka miesięcy w na-

rządach limfatycznych i nielimfatycznych

po redukcji ich liczby po zwalczeniu zaka-

żenia;

3. Reaktywacja, degranulacja i wydzielanie

cytokin przez komórek NK pamięci po po-

nownym kontakcie z wirusem [75].

Rozwój komórekNKoraz ich subpopulacje

Komórki NK stanowią populację komórek

pochodzących ze szpiku, posiadającą

wspólną komórkę progenitorową z limfo-

cytami T [2]. W odróżnieniu od limfocytów

B i T, ich różnicowanie oraz funkcje nie są

uzależnione od rearanżacji genów immu-

noglobulinowych [11 -12]. Fenotypowo, ko-

mórki te charakteryzuje obecność

powierzchniowych cząsteczek CD56 i brak

cząsteczki CD3 [13]. Podstawowym rezer-

wuarem komórek NK nie jest, jak niegdyś

uważano, krew, ale strefa T zależna węzłów

chłonnych oraz migdałki, w których prze-

ważają komórki o wysokiej ekspresj i czą-

steczki CD56 (CD56bright) [17]. Przyjęta

obecnie hipoteza zakłada, iż stanowią one
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Tab.1 Różnice fenotypowe komórek CD56bright i CD56dim [20]. ++ silna ekspresja (bright); + słaba

ekspresja (dim); +/- ekspresja tylko u części komórek; - brak ekspresji

zarówno ilościowych, jak i jakościowych,

m.in. : zmniejszenia cytotoksyczności, nie-

prawidłowej produkcji i uwalniania ziarni-

stości litycznych. Dotychczas opisano

szereg zaburzeń dotyczących komórek NK,

zarówno ilościowych jak i funkcjonalnych,

których wynikiem jest wysoka podatność

na zakażenia wirusowe, szczególnie wiru-

sami z rodziny Herpesviridae.

Najlepiej poznanym przykładem jednostek

chorobowych, w których dochodzi do

znacznego zmniejszenia się liczby więk-

szości komórek układu immunologicznego,

a w tym komórek NK, są różne postacie

niąc raczej funkcje regulatorowe odpowie-

dzi immunologicznej .

Defekty genetyczne warunkujące zabu-

rzenia komórek NK.

Ze względu na rolę, jaką pełnią komórki

NK w prawidłowym funkcjonowaniu układu

odpornościowego, jakiekolwiek zaburzenia

dotyczące tych komórek mogą prowadzić

do zaburzeń odporności, głównie przeciw-

wirusowej , a tym samym do ciężkich cho-

rób, a nawet śmierci chorego. Defekty

komórek NK mogą dotyczyć każdego etapu

ich dojrzewania, prowadząc do zaburzeń
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mon γ chain) stanowiącej podjednostkę re-

ceptora dla interleukiny 2, 4, 7, 9, 15 i 21

(czyli także cytokin niezbędnych dla pra-

widłowego rozwoju komórek NK) [27]. Pa-

cjenci z tym niedoborem cierpią na brak

komórek T i NK przy obecności nieprawi-

dłowo funkcjonujących limfocytach B [28-

30]. Z kolei defekt receptora IL-2Rα/CD25

prowadzi do niedoboru limfocytów T i ko-

mórek NK [31 ,32,33].

Dobrze poznane są także izolowane defek-

ty liczby komórek NK. Mutacja genu dla

białka MCM4 prowadzi do izolowanego

niedoboru komórek NK, dotyczący głównie

subpopulacji CD56dim [51 ]. Białko to pełni

ważną rolę w inicjacj i replikacji DNA. Pa-

cjenci z mutacją MCM4 wykazują prawi-

dłowy poziom limfocytów T i B, przy

niewielkiej ilości krążących komórek NK,

głównie CD56dim [52]. W komórkach

CD56bright, obecnych w prawidłowej licz-

bie, zaobserwowano zaburzenia proliferacji

pod wpływem IL-2 i IL-15. Niedobór MCM4

powoduje zaburzoną replikację DNA, pro-

wadzącą do niestabilności genetycznej i

gromadzenia aberracji chromosomalnych.

Pacjenci cierpiący na ten niedobór prezen-

tują wzmożoną niedoczynność kory nad-

nerczy, która oprócz zwiększonej

podatności na infekcje wirusowe, stanowi

charakterystyczny objaw tej choroby [53].

Zaburzenie liczby komórek NK może także

wynikać z mutacji genu dla białka STAT5b.

STAT5b, będący przekaźnikiem sygnału i

aktywatorem transkrypcji, jest zaangażo-

wany w kaskadę przekazu sygnału od re-

ceptorów dla hormonu wzrostu, IL-2 czy

IL-15 [36]. Pacjenci z niedoborem STAT5b

posiadają obniżony poziom komórek T i NK

oraz słabą cytotoksyczność częściowo po-

wodowaną małą ilością tych komórek [37-

41 ]. Wykazano, iż zaburzenia molekularne

ciężkiego złożonego niedoboru odporności

(ang. severe combined immunodeficiency

disease, SCID). Są to wrodzone niedobory

odporności spowodowane różnymi defek-

tami molekularnymi, charakteryzujące się

upośledzeniem lub brakiem odpowiedzi

humoralnej i komórkowej . Klinicznie, pa-

cjenci z zaburzeniami typu SCID cierpią na

ciężkie infekcje wirusowe zagrażające ich

życiu, białaczki i zaburzenia cytogenetycz-

ne związane z upośledzeniem funkcji lim-

focytów [34,35]. Mogą temu towarzyszyć

m.in. : zatrzymanie wzrostu, wystąpienie

zaburzeń w układzie kostno-szkieletowym

oraz zaburzeń neurologicznych jak ślepota

korowa czy dystonia. Jak dotąd opisano

kilkanaście mutacji, które mogą doprowa-

dzić do SCID. Dziedziczą się one autoso-

malnie recesywnie lub w sposób związany

z płcią. Na podstawie zaburzeń w liczbie i

funkcjonowaniu komórek NK można wyod-

rębnić 4 podstawowe fenotypy SCID, w

których komórki NK są albo nie są obecne:

(1 ) SCID T-B+NK-, (2) T-B+NK+, (3) T-B-

NK-, (4) T-B-NK+ [85].

Niedobory białek AK2 i ADA (fenotyp T-B-

NK-). Białko AK2 pełni rolę w produkcji

adenozynotrifosforanu (ADP), a jego nie-

dobór związany jest z dysgenezją siateczki,

objawiającą się zaburzeniami różnicowania

komórek limfoidalnych oraz mieloidalnych

[25-26]. Natomiast deaminaza adenylowa

(ADA), uczestniczy w metabolizmie puryn,

a jej mutacja prowadzi do gromadzenia

toksycznego dla niedojrzałych limfocytów

metabolitu, czego efektem jest limfopenia

(<500 komórek/µl krwi), powodując obni-

żenie liczny komórek T, B i NK [21 -22].

Niedobór IL-2Rγ i JAK3 (fenotyp T-B+NK-).

W przypadku defektu JAK3 obserwuje się

mutację kinazy tyrozynowej Jak3, przeka-

zującej sygnał przez łańcuch γc (ang. com-
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nowsze badania wskazują, iż zmiana 230

nukleotydu w genie kodującym receptor

CD16, jest raczej naturalnie występującym

polimorfizmem niż chorobotwórczą muta-

cją [58].

Przetrwała infekcja wirusem EBV jest tak-

że obserwowana u pacjentów, u których

wykryto mutację w genie PRKCD, kodują-

cym kinazę białkową Cδ. Kinaza ta należy

do rodziny kinaz serynowo-treoninowych,

które odgrywają kluczową rolę w regulacji

wielu procesów komórkowych, takich jak

proliferacja, różnicowanie czy apoptoza.

Białko to jest kluczowe w regulacji prolife-

racji limfocytów B, odpowiedzialnych za

produkcję przeciwciał oraz w funkcjono-

waniu komórek NK, przetrwałą infekcją

wirusem EBV – u pacjentów tych obserwu-

je się także podwyższony poziom immuno-

globulin (hipergammaglobulinemię) oraz

zespół limfoproliferacyjny, podobny do au-

toimmunizacyjnego syndromu limfoprolife-

racyjnego (ALPS) [ 90, 91 ].

Obniżony poziom naturalnej cytotoksycz-

ności komórek NK obserwuje się także u

pacjentów z niedoborem białka NEMO.

Niedobór ten jest spowodowany mutacją w

genie IKBKG, sprzężonym z chromosomem

X, który to koduje inhibitor podjednostki γ

( IKK- γ) kinazy NF-kB, nazywany także

białkiem NEMO (ang. NF-kB essentials

modulator), regulującym aktywność jedne-

go z najważniejszych czynników trans-

krypcyjnych jakim jest NF-kB [53, 54].

Mutacja w genie kodującym NEMO może

być przyczyną zespołu anhydrotycznej

dysplazj i ektodermalnej , często przebiega-

jący z niedoborem immunologicznym. Ob-

jawia się skąpym owłosieniem, brakiem

uzębienia i podatnością na zakażenia bak-

teryjne [55].

Innym zaburzeniem komórek NK związa-

zarówno STAT5a jak i STAT5b prowadzą do

wzmożonej śmierci komórek oraz do de-

gradacji DNA, ale przy zachowaniu prawi-

dłowego cyklu komórkowego [42].

Klinicznie pacjenci cierpią z powodu cięż-

kiego śródmiąższowego zapalenia płuc,

krwotocznej ospy wietrznej , atopii oraz

zwiększonej podatności na choroby auto-

immunizacyjne w młodym wieku [76].

Zaburzenia liczby komórek NK obserwuje

się także w przypadku niedoboru GATA-2.

Autosomalnie dominujący, dziedziczny nie-

dobór GATA2 powoduje infekcje Mycobac-

terium sp., związane z brakiem komórek

dendrytycznych, monocytów, limfocytów B

i komórek NK [43-49]. W wyniku tego de-

fektu dochodzi do apoptozy komórek NK

CD56bright, skutkując w ten sposób

znacznym spadkiem liczby komórek NK

CD56dim [50]. Pacjenci z tym niedoborem

cierpią z powodu częstych infekcji wiruso-

wych, białaczek pochodzenia mieloidalne-

go czy zaburzeń cytogenetycznych.

Poza zaburzeniami ilościowymi obserwuje

się wiele jednostek chorobowych z zabu-

rzeniami funkcji komórek NK. Objawiają

się ona głównie zmniejszeniem cytotok-

syczności komórek NK przy zachowaniu

ich prawidłowej liczby.

Najlepiej opisanym izolowanym niedobo-

rem funkcji komórek NK jest defekt epito-

pu B73.1 /Leu11c receptora CD16 związany

z mutacją w genie FCGR3A, kodującym ten

receptor. Dzieci, u których wykryto tą mu-

tację (polegającą na substytucji 230 nukle-

otydu, skutkującą zamianą 48 aminokwasu

łańcucha białkowego z leucyny na histydy-

nę) cierpiały na ciężkie i nawracające za-

każenia wirusami z rodziny Herpesviridae,

głównie wirusem opryszczki pospolitej , wi-

rusem ospy wietrznej i półpaśca oraz wiru-

sem Epsteina-Barr (EBV) [86-88]. Jednakże
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najczęściej nadmierną proliferacją tych

komórek i „zespołem burzy cytokin” oraz

brakiem limfocytów NKT [66, 67] . Nato-

miast zespół XPL-2 jest związany z mu-

tacją w genie XIAP kodującym białko o

takiej samej nazwie, będące inhibitorem

apoptozy. Zespół XLP charakteryzuje się

niekontrolowaną proliferacją limfocytów

T po zakażeniu wirusem EBV, która jed-

nak nie prowadzi do skutecznej elimina-

cj i wirusa. Pacjenci wykazują także

zmniej szoną aktywność i liczbę komórek

NK [68] .

Opisano także choroby genetyczne skut-

kujące zaburzeniami w produkcj i i uwal-

nianiu ziarnistości komórek NK, czego

przykładem może być zespół Papillon-

Lefevre’a. Jest to rzadka choroba gene-

tyczna, dziedziczona autosomalnie rece-

sywnie, związana z mutacją w genie

CTSC, kodującym katepsynę C będącą

lizosomalną proteazą [59] . Katepsyna C

bierze udział w tworzeniu granzymów A

i B [60,61 ] . W związku z niedoborem ki-

nazy C, pacjenci cierpią na zaburzoną

cytotoksyczność komórek NK [62 ] . Ob-

jawia się to hiperkeratozą dłoni i stóp w

pierwszych miesiącach życia oraz zapa-

leniem przyzębia skutkującym utratą zę-

bów.

Inną jednostką chorobową, w której de-

fekt komórek NK związany jest z ich ziar-

nistościami, to anomalia May’a

Hegglininga. Jest to dziedziczona autoso-

malnie dominująco mutacja w genie MYH

9, kodującym niemięśniowy łańcuch ciężki

miozyny. Charakteryzuję się ona wystąpie-

niem małopłytkowości, obecnością dużych

płytek i ciałek Dohlego. Dodatkowo w ko-

mórkach NK dochodzi do defektu ich cyto-

toksyczności, w wyniku nieprawidłowej

lokalizacji ziarnistości litycznych, objawia-

nych z ich funkcją, ale wywołanym mutacją

białek niezwiązanych z samą komórką NK,

tak jak niedobór białka NEMO, jest zespół

nagich limfocytów (ang. Bare lymphocyte

syndrome, BLS). Jest to choroba związana

z autosomalnie recesywną mutacją w ge-

nach TAP1 i TAP2, które kodują białka

transportujące (ang. Transporters asso-

ciated antygen-processing, ) , przenoszące

peptydy antygenowe do siateczki śród-

plazmatycznej . Mutacja ta skutkuje bra-

kiem białek TAP, prowadząc do braku

załadunku peptydów do cząsteczek i

zmniejszenia powierzchniowej ekspresj i

cząsteczek MHC klasy I. U pacjentów z tą

chorobą dochodzi do zmniejszenia liczby

cytotoksycznych limfocytów T, przy pra-

widłowej liczbie komórek NK, które to

jednak wykazują znacznie zredukowaną

cytotoksyczność. Do charakterystycznych

objawów klinicznych należą: nawracające

zakażenia bakteryjne i zmiany ziarninu-

jące.

Natomiast w zespole limfoproliferacyj-

nym związanym z chromosomem X (ang.

X-linked lymphoproliferative disorder,

XLP) obserwuje się mutacje w genach

SH2D1A i XIAP (ang. X-linked inhibitor of

apoptosis) , odpowiadające za dwa zespo-

ły tego typu – odpowiednio, XLP1 i XLP2.

SHD2D1A koduje białko SAP (ang.

SLAM-associated protein) , które to jest

cytoplazmatycznym białkiem adaptoro-

wym [63, 64] . SAP wykazuje ekspresję w

limfocytach T, NKT (ang. natural-killer T

lymphocytes) oraz komórkach NK, hamu-

jąc przekaz sygnału od receptorów z ro-

dziny SLAM (ang. signalling lymphocytic

activation molecule) [65]. Niedobór białka

SAP związany z mutacją w tym genie po-

woduje dysfunkcję komórek NK i limfocy-

tów T, głównie CD8+, objawiający się
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wykazać, jak ważną rolę pełnią w naszym

organizmie komórki NK, niegdyś pomijane

i uważane za mało znaczący element ukła-

du immunologicznego. Defekt nawet poje-

dynczej subpopulacji tych komórek może

prowadzić do nieoczekiwanych poważnych

zaburzeń odporności. Precyzyjna diagno-

styka niedoboru odporności jest zatem

bardzo istotna, ponieważ wczesne wykry-

cie choroby umożliwia skuteczniejsze le-

czenie i lepsze rokowanie dla pacjenta.

jącej się wewnątrzkomórkowymi zakaże-

niami bakteryjnymi [23].

Podsumowanie

Układ odporności człowieka jest obecnie

jednym z najintensywniej badanych, co

skutkuje nie tylko szybko postępującym

poszerzaniem obecnego stanu wiedzy, ale i

odkrywaniem coraz to nowszych zaburzeń

genetycznych odpowiadających za niedo-

bory odporności. Dzięki temu udało się

Rys.1 Receptory komórek NK
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Rys.2 A Przedstawienie podziału komórek NK na

dwie subpopulacje w zależności od ekspresji

molekuł CD16 i CD56.

Rys.2B Przedstawienie podziału komórek NK

względem ekspresji markera CD16/ FcγRA1 i

CD56

Rys.4 Przedstawienie procesu inhibicj i i aktywacji komórek NK.
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Wstęp

Próby odtworzenia wymarłych gatunków
sięgają już lat 30-tych XX wieku, kiedy to
dwaj niemieccy zoologowie, bracia Heinz i
Lutz Heck, próbowali drogą selektywnego
rozrodu wstecznego odtworzyć populację
tura europejskiego (Bos primigenius) i tar-
pana (Equus ferus ferus) [1 , 2]. Jednakże
ówczesny stan wiedzy o genetyce był nie-
wystarczający, aby eksperyment można

było uznać za udany. Co więcej , skutecz-
ność tej metody wymaga długiego czasu,
podczas gdy bracia uznali efekt za osią-
gnięty po upływie nieco ponad dekady [1 ,
3a, 4, Tab.1 ].
De-ekstynkcja (ang. de-extinction) jest po-
jęciem utworzonym w 2012 roku, które
obejmuje szeroko pojęte metody zmierza-
jące do najwierniejszego odtworzenia po-
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pulacji wymarłych gatunków [2]. Jednakże
jeszcze przed pełnym zdefiniowaniem, po
raz pierwszy zostało użyte prawdopodob-
nie w książce Piers’a Anthony’ego The So-
urce of Magic z 1979 roku [3b]. Za
synonimiczne można uznać określenia ta-
kie jak ‘odwrócenie wymierania’ (ang.
extinction reversal) lub ‘odrodzenie’(ang.
revival). W marcu 2013 roku, jako wynik
współpracy trzech organizacji non-profit :
TED (ang. Technology, Entertainment and
Design), National Geographic Society oraz
Revive & Restore, odbyła się całodniowa
konferencja obejmująca serię wykładów
wybitnych naukowców, w czasie której
przybliżali oni tematykę de-ekstynkcji, tym
samym czyniąc zagadnienie bardziej popu-
larnym [2, 3c, 5].

Możliwe drogi

Zależnie od gatunku i czasu jego wymar-
cia, w kwestii de-ekstynkcji spekuluje się
przydatność następujących metod: selek-
tywnego rozrodu wstecznego, transferu ją-
der komórkowych oraz połączenia tej
ostatniej z techniką edycji genomu [6].
Pierwsza z metod, w której naukę w znacz-
nej mierze wyręcza ewolucja, została wy-
korzystana między innymi w projekcie
odtworzenia populacji kwagi właściwej
(Equus quagga quagga). Projekt trwa od
1987 roku i obejmuje już piąte pokolenie
młodych, u których redukcja pasków coraz
bardziej przypomina umaszczenie kwagi
[7, Fig.1 ]. Skuteczność metody umożliwia
fakt, że kwaga właściwa to w istocie pod-
gatunek wywodzący się z gatunku zebry
stepowej [8]. Innym przykładem jest plan
odtworzenia populacji tura, którym kieruje
holenderski naukowiec Henri Kerkdijk-Ot-
ten [3d]. Transfer jąder komórkowych mo-
że być przeprowadzony z wykorzystaniem
żywych komórek i gatunków żyjących ga-
tunków [3e]. W przyszłości źródłem geno-
mów mogą okazać się tzw. zamrożone zoo,
gdzie w ciekłym azocie przechowywane są
gamety i embriony gatunków zagrożonych
wyginięciem [9]. Dla wielu jest to jednak

nieosiągalne i oznacza, że genom wymaga
uprzedniej rekonstrukcji. Punktem wyjścia
będzie wówczas uzyskiwany ze szczątków
DNA kopalny (ang. fossil DNA, fDNA) lub
starożytny (ang. ancient DNA, aDNA,),
który wymaga specjalnych metod obróbki
[10].

Pozyskiwanie materiału

Pierwszym przypadkiem pracy z aDNA było
ustalenie genomu mitochondrialnego
wspomnianej kwagi [8]. Z uwagi na wa-
runki przechowywania, a także brak me-
chanizmów naprawczych w martwych
tkankach, praca z aDNA jest problema-
tyczna, zaś DNA endogenny zwykle stano-
wi mniej niż 1% całkowitego pozyskanego
materiału genetycznego [11 ,12]. W związ-
ku z tym, opracowano specjalne protokoły,
zwiększające wydajność izolacji aDNA ze
sproszkowanego materiału. Przykładem
może być metoda wykorzystująca związa-
nie DNA z krzemionką w obecności izotio-
cyjanianu guanidyny, której jedną z zalet
jest rozdzielenie badanego materiału i po-
tencjalnych inhibitorów reakcji PCR [13].
Inny przykład to protokół wskazujący na
korzystne działanie „nadtrawiania” mate-
riału przed właściwym trawieniem enzy-
matycznym trwającym dobę, w roztworze
zawierającym m.in. EDTA, który (dla tem-
peratury 50 stopni Celsjusza i czasu 1 h),
zwiększa stosunek DNA endogennego w
badanych próbkach nawet 2,7-krotnie [14].
Nie bez znaczenia pozostaje też rodzaj wy-
korzystywanej tkanki [15, Fig.2]. Wykaza-
no na przykład, że z zewnętrznej warstwy
korzeni zęba można pozyskać nawet do 14
razy więcej DNA w porównaniu z we-
wnętrzną zębiną [14].

Poziom molekularny

Kolejnym po izolacji krokiem jest zwielo-
krotnienie uzyskanego materiału. Przed
odkryciem metody PCR w 1983 roku, do
namnażania DNA wykorzystywano kolonie
bakteryjne [3f]. Metoda PCR, z uwagi na
szereg zalet, znalazła wiele zastosowań,
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również w dziedzinie archeologii [16, 17,
3g]. W przypadku gatunków wymarłych,
praca wymaga zastosowania starterów o
sekwencji stałej dla wszystkich zwierząt
kręgowych lub dla gatunku najbliżej spo-
krewnionego [18]. Innymi stosowanymi
metodami mogą być real-time PCR, nested
PCR lub whole genome amplification [10].
W 2006 roku, z wykorzystaniem metody
emulsion PCR oraz technologii SBS (sequ-
encing by synthesis), możliwe stało się do-
kładne określenie oraz lokalizacja zmian,
jakim ulegały zasady w aDNA [19]. Rok
później opublikowano pracę, w której , z
wykorzystaniem metody CSR (ang. com-
partmentalized self-replication), otrzymano
polimerazy łączące cechy trzech gatunków
rodzaju Thermus, o wydajności i czułości
wobec pochodzącego z epoki Plejstocenu
aDNA, a także termostabilności znacznie
przewyższających polimerazę Taq [20, 21 ].
W 2007 roku opracowano również metodę
opartą na wydłużaniu pojedynczych starte-
rów (single primer extension –based,
SPEX), której największą zaletą była zdol-
ność do rozróżniania błędnego parowania
wywołanego upływem czasu od błędów po-
limerazy, tym samym zapewniając znacznie
bardziej wiarygodny materiał do później -
szego sekwencjonowania [22].

Problem genomu

Z uwagi na artefakty wywołane procesami
rozpadu aDNA, jeszcze w 2001 roku, aby
uwierzytelnić prawidłowość sekwencji, na-
leżało dokonać kilku niezależnych reakcji
PCR, co było kosztowne i czasochłonne
[23]. Rozważając hipotetyczne sekwencjo-
nowanie mitochondrialnego genomu
niedźwiedzia jaskiniowego z wykorzysta-
niem ówczesnych możliwości, zajęłoby to
dziesiątki tysięcy lat pracy [24]. Obecne
technologie czynią ten proces osiągalnym
czasowo: w 2008 roku, z wykorzystaniem
sekwencjonowania nowej generacji, z wło-
sów mamuta uzyskano 80% sekwencji ge-
nomu jądrowego i był to pierwszy genom
jądrowy uzyskany z aDNA [25]. Jednakże

nawet genomy jakiegokolwiek z żyjących
organizmów nie są obecnie zsekwencjono-
wane w 100%, a to za sprawą niemalże
niemożliwych na dzień dzisiejszy do se-
kwencjonowania fragmentów genomu, jak
heterochromatyna lub centromery [3h, 26].
Choć udało się już uzyskać syntetyczne
centromery ludzkich chromosomów, skła-
danie genomu wymarłego osobnika wiąże
się ze zbyt wieloma trudnościami, by moż-
na je było rozważać w kategoriach osiągal-
ności w najbliższym czasie [27, 26, 3i] .

Transfer jąder komórkowych

Transfer jąder komórkowych (somatic cell
nuclear transfer, SCNT) jest metodą, która
powszechnie znana jest pod mniej precy-
zyjnym pojęciem „klonowania” i która po-
zwoliła w 1996 roku przyjść na świat owcy
Dolly, pierwszemu ssakowi, który rozwinął
się z pozbawionej jądra komórki somatycz-
nej dorosłego osobnika [28]. Powyższą
procedurę można odnieść również do ga-
tunków wymarłych, jeżeli dysponujemy ich
nienaruszonymi genomami. Przykładem są
narodziny w 2003 roku zwierzęcia o hisz-
pańskiej nazwie bucardo, będącego pod-
gatunkiem gatunku koziorożców
pirenejskich (Capra pyrenaica). Jądra po-
brano z komórek pozyskanych z tkanek
ostatniej samicy, Celii, zmarłej w 2000 ro-
ku. Jako surogatki wykorzystano kozioroż-
ce hiszpańskie lub ich hybrydy z kozami
domowymi. Urodzone z jedynej donoszonej
ciąży młode zmarło wkrótce po narodzi-
nach ze względu na zniekształcone płuca
[29]. Podobne projekty miały miejsce
wcześniej (np. dla zagrożonego wyginię-
ciem muflona śródziemnomorskiego), jed-
nak młode nie dożywały wieku dorosłego
[30]. Transfer jąder komórkowych pozo-
staje długotrwałym i żmudnym sposobem z
niezwykle małą wydajnością i ryzykiem
niepowodzenia na każdym z etapów. Dla
opisanego wyżej przykładu bucardo, przy
założeniu, że zakończył się on powodze-
niem, wskaźnik powodzenia/porażki wyno-
siłby 0,1% [3j] .
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CRISPR/Cas9 i edycja genomu

W 2012 roku, na mini konferencji w Wyss
Institute w Cambridge, światowej sławy
inżynier genetyczny George Church przed-
stawił hipotetyczną drogę de-ekstynkcji,
która pozwala ominąć krok składania całe-
go genomu, wykorzystując genomy obecnie
żyjących bliskich krewnych zwierząt jako
matryce. Należy zidentyfikować odcinki
genomu decydujące o różnicach między
osobnikami i w tych miejscach dokonać
zmian [3k]. Uzyskanie komórek, w których
doszło do ekspresji wprowadzonych genów,
byłoby etapem równoważnym z pobraniem
tkanek zwierzęcia, pozostałe kroki byłyby
identyczne jak dla metody SCNT. O tym, że
geny wymarłych osobników są aktywne in
vivo, świadczą wyniki eksperymentu z
2008 roku, w którym element wzmacniają-
cy transkrypcję genu Col2A1 , pochodzący
od wilka workowatego, doprowadził do
ekspresji genu reporterowego u mysich
płodów [31 , Fig.3]. Trwa poznawanie ge-
nów o kluczowym znaczeniu dla cech feno-
typowych niektórych zwierząt, na przykład
genu TRPV3 u mamuta, który wykazuje
plejotropowy wpływ na termoregulację,
porost włosów i rozmieszczenie tkanki
tłuszczowej [32]. Analizie poddawana jest
też cząsteczka hemoglobiny występująca u
mamuta i kodujący ją gen. Wykazano na
przykład, że powinowactwo do tlenu ma-
muciej hemoglobiny jest mniej wrażliwe na
zmiany temperatury niż tej samej czą-
steczki u słonia indyjskiego [33].
Metody edycji genomu wykorzystują sa-
moistny proces naprawy uszkodzonego
DNA. Doprowadzając do pęknięć obydwu
nici (DBS – double - stranded breaks), ini-
cjują jedną z dwóch dróg naprawy: poprzez
homologię (HDR – homology – derived re-
pair) i łączenie niehomologicznych końców
(NHEJ – non – homologous end – joining)
[34]. W przypadku de–ekstynkcji przydatna
może okazać się pierwsza z nich, w której
rolę nici matrycowej do naprawy, w natu-
ralnych warunkach zapewnianej przez
chromosom homologiczny, pełniłby egzo-

genny aDNA dostarczony do komórki [3l] .
Narzędziem, które umożliwi realizację tego
planu są enzymy restrykcyjne, z których w
najpowszechniejszym użyciu znajdują się:
nukleazy palców cynkowych (ZFNs –
zinc–finger nucleases), TALENs ( trans-
cription activator–like effector nucleases)
oraz najnowsza z nich, system CRI-
SPR/Cas9 (clustered regularly interspaced
short palindromic repeats/CRISPR-asso-
ciated) [34]. Dwie pierwsze metody znala-
zły zastosowanie między innymi w
medycynie: dzięki nukleazom palców cyn-
kowych i delecji genu receptora chemokin,
CCR5, udało się uzyskać in vivo linie ko-
mórek odpornych na infekcję wirusem HIV
[35]. Jednakże zarówno jeden, jak i drugi
enzym mają swoje ograniczenia, takie jak
określona ilość miejsc naprawy lub rozmiar
cząsteczki [34]. Lepszym rozwiązaniem
wydaje się CRISPR/Cas9. Odkryty w geno-
mach bakterii jako wynik koewolucji mię-
dzy bakterią a fagiem, służy do usuwania
obcego DNA [36]. CRISPR/Cas9 działa w
następujący sposób: materiał genetyczny
patogenu cięty jest na fragmenty (tzw.
protospacer sequences) i włączany w ge-
nom bakterii. Sekwencje te są następnie
transkrybowane jako crRNA (CRISPR
RNA), które wraz z nukleazą bakteryjną
Cas9 oraz trans-aktywującym RNA (tracr-
RNA) tworzą kompleks wiążący obcy ge-
nom. Nukleaza, ta sama u różnych
gatunków bakterii, łączy się z gatunkowo
specyficzną sekwencją zwaną PAM (proto-
spacer adjacent motif) i przecina obie nici
obcego DNA na wysokości 3 par zasad po-
wyżej motywu PAM [34]. Zalety systemu to
m.in. możliwość jednoczesnej zmiany kilku
loci w genomie oraz łatwość w programo-
waniu enzymów [36, 34]. Niemniej , wciąż
występuje ryzyko zajścia niepożądanej mu-
tagenezy, co próbuje się niwelować m.in.
poprzez skracanie długości protospacer
RNA [37]. Na dzień dzisiejszy, zespołowi
profesora Churcha udało się otrzymać ko-
mórki słonia, w których za pomocą CRI-
SPR/Cas9 dokonano zmiany 14 genów na
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Fig.1 Samica Jemyma i  młode TJ13 – prawo własności autorskiej należy do Quagga Project Association, publikacja
za zgodą koordynatora projektu, Pana Craiga Lardnera.

Fig.2 Młody mamut– model (własność Muzeum Historii Natural-
nej w  Wiedniu, fotografia własna, publikacja za pozwoleniem).
W  żadnych z  odnalezionych mamucich szczątków nie zachowała
się dostateczna ilość sierści mamuta, by wystarczyło jej do wy-
konania rekonstrukcji. Włosy w  tym przypadku to w  istocie
sierść bydła rasy Highland Cattle – szkockie bydło górskie.

Fig.3 Wilk workowaty (Thylacinus cynocephalus) – ekspo-
nat będący własnością Muzeum Historii Naturalnej
w  Wiedniu, fotografia własna, publikacja za pozwoleniem.

Fig.4 Gołąb wędrowny (Ectopistes migratorius)
- eksponat będący własnością Muzeum Historii
Naturalnej w Wiedniu, fotografia własna, publi-
kacja za pozwoleniem.
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pochodzące od mamuta [38]. Znane są
sukcesy wykorzystania metody w medycy-
nie i rolnictwie [39, 40].

Pierwotne komórki zarodkowe

De–ekstynkcja ptaków stanowi dla na-
ukowców wyzwanie. Specyfika ich rozrodu
wyklucza wykorzystanie gamet jako obiek-
tu manipulacji genetycznych. W tym przy-
padku celem będą pierwotne komórki
zarodkowe (primordial germ cells, PGCs),

które wędrują przez układ krwionośny za-
rodka do będących w początkowej fazie
rozwoju gonad. Ma to miejsce w pierwszej
dobie po tym, jak jajo zostanie zniesione.
Osobniki w pierwszym pokoleniu zachowa-
ją morfologię gatunku, bowiem zmieniane
są jedynie ich gamety. Dopiero osobniki
drugiego pokolenia mogą prezentować od-
mienne cechy fenotypowe. Znacznym uła-
twieniem jest to, że PGCs, w
przeciwieństwie do komórek somatycz-
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nych, nie wymagają re -programowania.
Powyższy plan będzie wykorzystany w
przypadku projektu przywrócenia populacji
gołębia wędrownego (Ectopistes migrato-
rius) [3m, Fig.4]. Również genom mito-
chondrialny gołębia wędrownego został
zsekwencjonowany [41 ]. PGCs mogą być
hodowane in vitro i szlaki sygnalizacji mię-
dzykomórkowej między nimi są coraz lepiej
poznawane [42]. Z wykorzystaniem nowe-
go systemu transpozonowego o nazwie
piggyBac udało się uzyskać długotrwałą
ekspresję białka GFP (green fluorescent
protein) w komórkach PGC kurczaków, co
stwarza możliwości bardziej wydajnej pro-
dukcji komórek transgenicznych [43]. Z
kolei przeszkodę, jaką stanowi mały odse-
tek pozyskiwanych komórek w organi-
zmach osobników in vivo, próbuje się
zniwelować, programując również za po-
mocą systemu piggyBac zarodki kurcząt, u
których migracja endogennych PGC byłaby
upośledzona [3n, 44].

Wnioski

Zdobycze techniki i nauki coraz bardziej
przybliżają wizję de-ekstynkcji, jednak
otwartą kwestią pozostaje, czy na pewno
powinna ona mieć miejsce. Pomyślne za-

kończenie działań na poziomie moleku-
larnym i komórkowym otwiera szereg
pytań o dalsze losy organizmów. Obawy
budzi samo ingerowanie w naturę i natu-
ralny przebieg ewolucj i, a także losy
osobników: znalezienie matki zastępczej ,
rozwój i wychowanie a także wpływ na ist-
niejące ekosystemy [26, 4].
Prawdopodobnie jednym z lepszych roz-
wiązań byłoby wykorzystanie dostępnych
metod de-ekstynkcj i w służbie żyjących
obecnie gatunków zagrożonych wyginię-
ciem. Przykładem może być populacja
słonia indyjskiego, wśród osobników któ-
rej wprowadzone mamucie wersje genów
zwiększyłyby szanse na przetrwanie w
chłodniejszym klimacie [38] . Metody te
znajdują też zastosowanie w terapii cho-
rób (np. pierwotnych zespołów niedoboru
odporności) lub w badaniach przesiewo-
wych [34, 36].
De-ekstynkcja wymaga dalszego postępu
technologii, który uczyni ją łatwiej osiągal-
ną, a także szerokiego rozpatrzenia pod
kątem problemów etycznych, społecznych,
finansowych i środowiskowych. Z tych
względów pozostaje ona nadal odległą w
czasie wizją.
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Chemeryna jest wielofunkcyjnym białkiem z rodziny adipokin odgrywającym
ważną rolę w rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Chemeryna stanowi czyn-
nik chemotaktyczny dla leukocytów posiadających receptor CMKLR1. Szereg
badań sugeruje udział chemeryny w pewnych schorzeniach autoimmunizacyj-
nych, takich jak łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie
rozsiane. Z drugiej strony równoległe badania wskazują na udział chemeryny
w rozwoju tkanki tłuszczowej poprzez stymulację różnicowania i dojrzewania
adipocytów. Podniesiony poziom chemeryny zaobserwowano u pacjentów
cierpiących na otyłość, która jest związana z występowaniem chronicznego,
systemowego stanu zapalnego. Stawia to chemerynę w roli potencjalnego
łącznika między stanem zapalnym a schorzeniami związanymi z syndromem
metabolicznym.

Wprowadzenie

Chemeryna jest białkowym produktem genu
RARRES2 (ang. retinoic acid receptor respon-
ding 2), znanego także jako TIG2 (ang.  tazaro-
tene-induced gene 2). Pierwsze informacje na
temat tego genu pochodzą z  późnych lat dzie-
więćdziesiątych. Zidentyfikowano wtedy se-
kwencję DNA, której ekspresja była indukowana
przez tazaroten – lek stosowany w  łuszczycy [1].
Kilka lat później chemeryna została odkryta na
nowo jako ligand receptora CMKLR1 [2]. Jej
pierwszą zaobserwowaną biologiczną funkcją
była indukcja chemotaksji leukocytów do miej-
sca wystąpienia stanu zapalnego. Ma ona miej-
sce dzięki oddziaływaniu z  receptorem
CMKLR1 (ang. chemokine-like receptor 1), któ-
ry ulega ekspresji w  licznych populacjach ssa-
czych komórek eukariotycznych, w  tym  m.in.
w  niektórych leukocytach. Sam receptor należy
do grupy receptorów sprzężonych z  białkami G
(ang. G protein-coupled receptors, GPCR). [2–4].
Chemeryna zalicza się także do adipokin – bia-
łek sygnałowych wydzielanych przez białą
tkankę tłuszczową (ang. white adipose tissue,
WAT). Znaczenie chemeryny jako białka regula-
torowego przejawia się w  stosunkowo szerokim
zakresie jej działania. Obejmuje ono między in-

nymi:  (1) Regulację rekrutacji komórek układu
odpornościowego, takich jak pDC (ang. pla-
smacytoid dendritic cells), makrofagi oraz ko-
mórki NK (ang. natural killers) do miejsc
wystąpienia  stanu  zapalnego [1,19,20]. Należy
przy tym zaznaczyć, że w  przypadku niektórych
modeli badawczych zaobserwowano także
działanie przeciwstawne polegające na hamo-
waniu migracji leukocytów, co sugeruje dwojaki,
czyli prozapalny i  przeciwzapalny charakter
działania tego białka [3,5]. (2) Regulacja proli-
feracji i  różnicowania komórek tłuszczowych
[6,7]. (3) Regulacja metabolizmu glukozy i  lipi-
dów dojrzałych adipocytów poprzez wpływ na
poziom transportera glukozy GLUT4 oraz
DGAT2 - enzymu uczestniczącego w  syntezie
trójglicerydów, a  także wpływ na insulinoopor-
ność [6]. (4) Stymulacja angiogenezy, polegająca
na pobudzeniu podziałów komórek endotelium
i  uwalnianiu metaloproteinaz MMP-2 i  MMP-9
odpowiedzialnych za degradację macierzy ze-
wnątrzkomórkowej [8].
Ekspresja chemeryny na wysokim poziomie ma
miejsce w  białej tkance tłuszczowej, wątrobie
i  łożysku, zaś na niższym poziomie także w  skó-
rze, trzustce, drogach oddechowych, jelitach,
nerkach i  nadnerczach. Frakcją komórek cha-



rakteryzującą się całkowitym brakiem ekspresji
chemeryny są leukocyty. Z  tego powodu regula-
cja rozwoju stanu zapalnego przez chemerynę
może odbywać się na osi tkanka-leukocyty, lecz
nie na osi leukocyty-leukocyty [9].
Obecnie podejrzewa się istotny udział chemery-
ny zarówno w  szeregu zaburzeń metabolicz-
nych, do których zalicza się otyłość, zespół
metaboliczny, czy cukrzyca typu II, jak i  w  cho-
robach o  charakterze autoimmunizacyjnym, ta-
kich jak reumatoidalne zapalenie stawów
i  łuszczyca. Zaproponowany został także zwią-
zek pomiędzy zwiększoną ekspresją chemeryny
a  otyłością i  towarzyszącym jej chronicznym,
ogólnoustrojowym stanem zapalnym [10].

Struktura chemeryny

Struktura przestrzenna chemeryny nie została
jeszcze rozwiązana ani metodami krystalografii
rentgenowskiej, ani NMR, a  obecne przypusz-
czenia oparte są o  analizy bioinformatyczne.
Charakterystyczną jej cechą wydaje się być
obecność ugrupowania spotykanego w  struktu-
rze cystatyn (cystatin-like fold), będących grupą
inhibitorów proteaz cysteinowych. Stanowi je β-
arkusz złożony z  pięciu antyrównoległych łań-
cuchów owinięty wokół N-końcowej α-helisy.
Struktura jest stabilizowana przez dwa mostki
disiarczkowe [11].  Chemeryna wydaje się wy-
kazywać odstępstwa od tego schematu. Z  prze-
widywań wynika, że na arkusz β składają się
jedynie dwa łańcuchy otaczające α-helisę zloka-
lizowaną w  pobliżu C-końca oraz obecny jest
dodatkowy mostek disiarczkowy. Przewidywana
struktura trójwymiarowa chemeryny jest zatem
swego rodzaju lustrzanym odbiciem struktury
typowej chemokiny, jednakże wykazuje również
pewne podobieństwo do trójwymiarowej struk-
tury cystatyn [12].

Potranslacyjne modyfikacje

Po zakończeniu translacji chemeryna opuszcza
rybosom w  postaci pre-probiałka o  długości 163
aminokwasów. N-koniec  łańcucha peptydowego
poddawany jest następnie proteolitycznej de-
gradacji polegającej na usunięciu 20-amino-
kwasowego peptydu sygnałowego. Prowadzi to
do powstania formy wydzielniczej, tzw. proche-

meryny, zbudowanej ze 143 aminokwasów
(w  przybliżeniu 18 kDa) (Ryc. 1). Prochemeryna
charakteryzuje się jednak niską aktywnością
biologiczną i  wymaga dalszego działania enzy-
mów proteolitycznych w  obrębie C-końca  [2].
Konieczność dokonania modyfikacji tego odcin-
ka sugeruje, że odgrywa on kluczową rolę w  in-
terakcji z  receptorem. W  procesie tym
uczestniczy szereg enzymów odpowiedzialnych
także za przebieg procesów krzepnięcia, fibry-
nolizy oraz generowania stanu zapalnego,
z  których każdy poprzez hydrolizę wiązania
peptydowego w  obrębie C-końca prowadzi do
powstania pochodnych o  różnej długości łańcu-
cha (Ryc. 1). Z  kolei długość łańcucha determi-
nuje poziom aktywności chemeryny [12,13]. Do
grupy enzymów katalizujących utworzenie bio-
aktywnej formy chemeryny należą obecne
w  ziarnistościach neutrofili: elastaza oraz ka-
tepsyny G, L i  K [12,14]. Plazmina - enzym roz-
kładający fibrynę oraz tryptaza - proteaza
serynowa obecna w  ziarnistościach komórek
tucznych odpowiadają za utworzenie formy
o  względnie niskiej aktywności [12], jednak
kontynuacja obróbki przez karboksypeptydazy
B i  N prowadzi do powstania chemeryny-157 -
najaktywniejszej znanej postaci [15]. Część en-
zymów proteolitycznych posiada zdolność inak-
tywacji aktywowanej wcześniej chemeryny. Do
tych należy konwertaza angiotensyny (ang. an-
giotensin converting enzyme, ACE) uczestni-
cząca w  regulacji ciśnienia tętniczego oraz
chymaza - proteaza serynowa obecna w  ziarni-
stościach komórek tucznych oraz bazofili. Oba
wymienione białka modyfikują postać aktywną
prowadząc do jej całkowitej inaktywacji (Ryc. 1)
[16,17]. Podsumowując, aktywność chemeryny
oraz lokalne stężenie formy biologicznie czynnej
podlega kontroli przez skomplikowaną sieć en-
zymów proteolitycznych. Efekt zaś może zostać
osiągnięty na drodze pojedynczych modyfikacji
lub kooperacyjnego działania kilku enzymów.

Rola chemerynyw  procesach zapalnych

Chemeryna jest białkiem o  licznych funkcjach,
jednak jedną z  ważniejszych jest regulacja od-
powiedzi immunologicznej w  oparciu o  zjawisko
chemotaksji. Polega ona na rekrutacji leukocy-
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tów posiadających receptor CMKLR1 do miejsc
wystąpienia stanu zapalnego [2]. Stężenie che-
meryny we krwi koreluje także z  markerami
stanu zapalnego [19]. Była to pierwsza zaobser-
wowana korelacja i  proponowana rola cheme-
ryny. Z  tego powodu początkowo była ona
traktowana jako czynnik wyłącznie prozapalny
[2]. Jednak niedawne badania zasugerowały, że
chemeryna może w  pewnych okolicznościach
wykazywać działanie przeciwzapalne i  hamo-
wać rekrutację niektórych leukocytów [3,5]. Nie
wszystkie typy komórek układu odpornościo-
wego stanowią cel chemeryny. Do tej pory eks-
presję receptora chemeryny zaobserwowano w 
komórkach NK oraz w  części komórek prezen-
tujących antygen – makrofagach i  niedojrzałych
pDC [2,20,21]. Natomiast do komórek niepo-
siadających receptora CMKLR1, toteż niewraż-
liwych na chemerynę zalicza się bazofile,
eozynofile oraz limfocyty B i  T [9].
Obecnie białko to jest szczególnie intensywnie
badane pod kątem potencjalnego udziału
w  przewlekłych chorobach o  charakterze auto-
immunizacyjnym. Zaobserwowano bowiem
zwiększoną aktywność leukocytów CMKLR1+
w  obrębie zmian wywołanych przez te choroby
Do tego typu zaburzeń należą  m.in. łuszczyca,
reumatoidalne zapalenia stawów oraz stward-
nienie rozsiane [22–25]. Badania materiału po-
branego od łuszczyków wykazały zwiększoną
migrację komórek NK oraz pDC do skóry zmie-
nionej chorobowo w  porównaniu do skóry zdro-
wej, co może być spowodowane przez
chemotaktycznie aktywną chemerynę. Z  kolei
cennych danych na temat stwardnienia rozsia-
nego dostarczyły badania przeprowadzone na
mysim modelu eksperymentalnego autoimmu-
nizacyjnego zapalenia mózgu (EAE) - ostrej
choroby demielinizacyjnej pod pewnymi wzglę-
dami przypominającej stwardnienie rozsiane
u  ludzi. Po pierwsze, u  osobników chorych za-
obserwowano wyższy poziom transkryptów
chemeryny w  rdzeniu kręgowym. Ponadto my-
szy pozbawione receptora chemeryny CMKLR1
charakteryzowały się mniejszą migracją makro-
fagów do zmian chorobowych, a  objawy samej
choroby także były łagodniejsze. Korelowało to
z  mniejszym uszkodzeniem mieliny niż u  osob-

ników z  funkcjonalnym receptorem [26]..Pełne
poznanie sposobu działania chemeryny może
mieć kluczowe znaczenie w  zrozumieniu me-
chanizmu powstawania i  terapii tych chorób.

Rola chemerynyw  metabolizmie

Tkanka tłuszczowa oprócz roli ochronnej, izola-
cyjnej oraz magazynującej funkcjonuje jako na-
rząd wydzielniczy odpowiedzialny za syntezę
i  sekrecję czynników regulatorowych, nazywa-
nych adipokinami oraz cytokin prozapalnych
(m.in. IL-1β, IL-6 i  TNFα). Jest to także przy-
puszczalnie jedno z  najważniejszych źródeł che-
meryny w  krwiobiegu – adipocyty budujące
tkankę tłuszczową są zdolne do jej produkcji
i  wydzielania. Jednocześnie komórki tłuszczowe
syntezują receptor CMKLR1, co wskazuje na
autokrynny i  parakrynny charakter oddziaływa-
nia [6].
Obecnie wiadomo, że otyłość jest związana
z  umiarkowanym, chronicznym stanem zapal-
nym, o  czym świadczą podniesione poziomy cy-
tokin prozapalnych we krwi osób otyłych oraz
wzmożona migracja leukocytów do tkanki
tłuszczowej. Komórki te dodatkowo nasilają
procesy zapalne poprzez dalszą produkcję cyto-
kin [10,27]. Zwiększona ekspresja prozapalnych
adipokin stanowi czynnik promujący wystąpie-
nie metabolicznych dysfunkcji często łączonych
z  otyłością, takich jak zespół metaboliczny, który
może być przyczyną rozwoju chorób układu
sercowo-naczyniowego i  cukrzycy typu II (Ryc.
2). Związek ten wynika z  zakłócania działania
szlaków insulinowych przez cytokiny prozapalne
(przede wszystkim TNFα i  IL-1β) produkowane
przez tkankę tłuszczową i  rezydujące w  niej
leukocyty, które wpływając na aktywność re-
ceptora insulinowego oraz białka adaptorowego
IRS-1 (ang. insulin receptor substrate) prowa-
dzą do zwiększonej insulinooporności [27].
W  tym kontekście oraz po uwzględnieniu wła-
ściwości prozapalnych i  chemotaktycznych
chemeryna może odpowiadać za napływ leuko-
cytów CMKLR1+ do przerośniętej tkanki tłusz-
czowej i  – w  konsekwencji – wywołanie w  niej
stanu zapalnego. Obecnie brakuje danych do-
świadczalnych potwierdzających tę tezę, jednak
warto tutaj nadmienić, że w  przypadku otyłości
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Ryc. 1 . Modyfikacje proteolityczne prochemeryny. Chemeryna jest syntezowana jako preprobiałko,
które przekształcane jest do formy wydzielniczej (prochemeryny) wskutek usunięcia peptydu sygna-
łowego z N-końca. Prochemeryna nie wykazuje aktywności wobec receptora CMKLR1 . Do jej aktywa-
cj i konieczna jest proteolityczna modyfikacja C-końca przez proteazy kaskad krzepnięcia, fibrynolizy
i stanu zapalnego. Aktywacja może przebiegać poprzez pojedynczą modyfikację lub sekwencyjne cię-
cie przez różne enzymy. Znany jest szereg białek uczestniczących w obróbce C-końca, pośród któ-
rych znajdują się enzymy aktywujące chemerynę (elastaza, karboksypeptydazy, katepsyny), enzymy
katalizujące powstanie formy o niskiej aktywności oraz dezaktywujące postać aktywną. Za [18].

i  cukrzycy typu II poziom tego białka jest we
krwi podniesiony [8]. Z  kolei w  badaniach in vi-
vo na myszach pozbawionych genu chemeryny
obserwuje się zmniejszenie migracji makrofa-
gów do tkanki tłuszczowej w  porównaniu z  my-
szami dzikimi [28]. Obecnie przypuszcza się, że
chemeryna wraz z  CMKLR1 jest kluczowa
w  procesie proliferacji i  dojrzewania adipocytów,
ponieważ ich ekspresja znacznie wzrasta u  adi-
pocytów w  czasie adipogenezy. Badania prze-
prowadzone na komórkach z  linii 3T3-L1
(fibroblastach fenotypowo przypominających
preadipocyty) pokazały, że brak ekspresji jedne-
go z  tych białek skutkuje zahamowaniem proli-

feracji i  różnicowania komórek [6]. W  sprzecz-
ności z  tymi obserwacjami stoją wyniki badań in
vivo przeprowadzonych na wspomnianych
wcześniej myszach z  pozbawionych genu che-
meryny. Pokazały one, że wyciszenie ekspresji
chemeryny nie wpływa na produkcję adipokin
w  preadipocytach, ani na masę ciała myszy [28].
Te same badania na linii 3T3-L1 sugerują,
oprócz ważnej roli we wzroście tkanki tłuszczo-
wej, udział chemeryny w  regulacji metabolizmu
cukrów i  lipidów w  dorosłych adipocytach. Wy-
kazano bowiem, że wyciszenie ekspresji che-
meryny koreluje ze spadkiem ekspresji GLUT4,
leptyny i  adiponektyny - białek kluczowych
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Ryc. 2. Proponowany związek chemeryny z zespołem metabolicznym. Białko to stanowi potencjalny
łącznik między układem immunologicznym a metabolizmem. Ekspresja chemeryny wzrasta w
otyłości, czego skutkiem jest zwiększenie napływu leukocytów do tkanki tłuszczowej . Komórki te
poprzez wydzielanie cytokin prozapalnych mogą powodować zaburzenie sygnalizacji insulinowej
innych komórek, zwane insulinoopornością. Konsekwencje jej wystąpienia mogą obejmować rozwój
zespołu metabolicznego, cukrzycy typu II i chorób układu sercowo-naczyniowego. Jednocześnie
podniesiony poziom chemeryny może wpływać na metabolizm adipocytów oraz promować dalszą
adipogenezę. Z kolei stymulacja angiogenezy umożliwia powstanie nowych naczyń krwionośnych
odżywiających nowopowstające obszary tkanki tłuszczowej . Za [18].

w  metabolizmie tych związków [6]. Wpływ che-
meryny na gospodarkę węglowodanami suge-
rują także badania in vivo, w  których wykazano,
że brak tego białka może prowadzić do zabu-
rzeń wydzielania insuliny i  tym samym spadku
wychwytu glukozy z  osocza [28]. Precyzyjne
określenie roli chemeryny w  regulacji metaboli-
zmu cukrów i  tłuszczów wymaga jednak dal-
szych badań.

Rola chemeryny w  angiogenezie

Wzrost tkanki tłuszczowej pociąga za sobą ko-
nieczność wytworzenia nowych naczyń krwio-
nośnych, które będą odżywiały nowopowstające
obszary. Śródbłonek wyścielający naczynia jest
miejscem ekspresji licznych białek  m.in. istot-
nych dla właściwego formowania odpowiedzi
immunologicznej i  stanu zapalnego. Budujące
go komórki endotelialne posiadają receptor
CMKLR1, dlatego mogą odpowiadać na biolo-
gicznie czynną chemerynę. Jak wiadomo, stan
zapalny wiąże się z  podniesieniem poziomu cy-
tokin prozapalnych w  krwiobiegu,  m.in. TNFα,
IL-6, IL-1β. Wykazano, że komórki śródbłonka
odpowiadają na ten stan wzrostem ekspresji re-

ceptora CMKLR1. Skutkiem działania cheme-
ryny na śródbłonek naczyń jest nasilenie proli-
feracji komórek oraz uwolnienie
metaloproteinaz MMP-2 i  9. Białka te należą do
endopeptydaz i  stymulują proces angiogenezy
poprzez degradację i  remodeling macierzy ze-
wnątrzkomórkowej. [8]. Ponadto obserwacje
mikroskopowe pozwoliły zaobserwować formo-
wanie i  wydłużanie nowych naczyń włosowa-
tych oraz rozgałęzianie już istniejących pod
wpływem chemeryny. Są to procesy krytyczne
dla angiogenezy i  wynikają z  aktywacji przez
chemerynę szlaku kinaz MAP odpowiedzialnego
za regulację tempa podziałów komórkowych [8].

Konkluzje

Wiele badań przeprowadzonych zarówno
w  warunkach in vitro jak i  in vivo wskazuje na
wielofunkcyjność chemeryny. Adipokina ta we
współpracy z  receptorem CMKLR1 bierze
udział w  rekrutacji komórek odpornościowych
do zmian zapalnych, lecz także w  innych proce-
sach, takich jak regulacja funkcjonowania tkan-
ki tłuszczowej jako organu endokrynnego oraz
procesach metabolicznych. Badania wykazały,
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że poziom ekspresji chemeryny wzrasta w  oty-
łości. Jednocześnie białko to stymuluje różnico-
wanie adipocytów oraz angiogenezę, która jest
procesem kluczowym dla rozwoju tkanki tłusz-
czowej. Chemotaktyczne właściwości chemery-
ny wywołują migrację leukocytów do tkanki
tłuszczowej, co powoduje zwiększoną sekrecję
cytokin prozapalnych i  adipokin. Czynniki te
mogą wpływać na metabolizm adipocytów oraz
wywoływać niekorzystne ogólnoustrojowe efek-
ty, takie jak wzrost insulinooporności, czy zabu-
rzenie metabolizmu węglowodanów i  lipidów.
Są to czynniki sprzyjające rozwojowi zespołu

metabolicznego, cukrzycy typu II i  chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego (Ryc. 2). Chemeryna
może zatem stanowić pomost pomiędzy meta-
bolizmem a  układem immunologicznym. Z  te-
rapeutycznego punktu widzenia jest to także
potencjalny cel w  leczeniu wielu chorób zarów-
no autoimmunizacyjnych jak i  metabolicznych,
w  których występuje chroniczny stan zapalny.
Konieczne są jednak dalsze badania, które po-
zwolą potwierdzić zaproponowany wyżej zwią-
zek, dokładniej scharakteryzować funkcje
chemeryny i  wyjaśnić wszelkie rozbieżności po-
między wynikami in vitro a  in vivo.
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Wstęp
Każdy żywy organizm by utrzymać sta-
łość swojego środowiska wewnętrznego
musi niezmiennie przystosowywać się
do otoczenia na poziomie molekular-
nym, komórkowym oraz fizjologicznym
[1 ]. Sposobem na utrzymanie home-
ostazy jest mutualistyczna relacja z flo-
rą bakteryjną. Najistotniejszym
miejscem tej interakcji są jelita i to wła-
śnie tu dochodzi do największej koloni-
zacji przez symbiotyczną florę [2].
Liczba bakterii sięga wartości 1013-
1014, a tym samym jest dziesięciokrot-
nie większa niż liczba komórek ludzkie-
go ciała [2,3]. Około 100 bilionów
komórek związanych z ludzkim ciałem,
ale nie będących ludzkiego pochodze-
nia, obejmuje 1 -2 kg. Stanowi to istotną
masę w porównaniu z masą mózgu,
która wynosi średnio 1 ,5 kg.
Symbiotyczna więź organizmu ludzkie-

go z mikroorganizmami, którą współ-
cześnie obserwujemy ma długą historię
ewolucji. Organizm, będący gospoda-
rzem dla mikrobów nie jest bierny wo-
bec zasiedlania swojego ciała i może
działać jak swego rodzaju filtr, wybiera-
jąc które bakterie będą miały możliwość
ulokowania się w obrębie jego tkanek. Z
drugiej strony mikroorganizmy również
będą miały pewne preferencje w sto-
sunku do rodzaju zasiedlanych gospo-
darzy [4].
Jedność działania mózgu, układu wy-
dzielniczego i immunologicznego oraz
mikrobioty jelitowej może być ujęta
wspólnym łącznikiem jako wielokierun-
kowa sieć zależności warunkująca ho-
meostazę. Molekuły zaangażowane w
ten dialog to neurotransmitery, neuro-
peptydy, hormony endokrynne oraz cy-
tokiny [5]. Brak prawidłowej flory
jelitowej może skutkować pogorszeniem
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tej relacji i przyczynić się do stanu pa-
tologicznego oraz rozwoju jednostek
chorobowych. Dysfunkcja na poziomie
„zapomnianego narządu” skutkuje bo-
wiem nieprawidłowościami w funkcjo-
nowaniu układu nerwowego, przemian
metabolicznych, jak i układu pokarmo-
wego [2].

Korzystna rola mikrobioty jelitowej
Początkowy okres życia jest czasem
bardzo istotnym dla prawidłowego roz-
woju flory jelitowej. Pionierscy ,,koloni-
zatorzy” dróg układu pokarmowego
noworodka odgrywają kluczową rolę w
utrzymaniu integralności interakcji mi-
krobiom-gospodarz. Jest to proces, któ-
ry w dużej mierze determinuje zdrowie
podczas niemowlęcego i dorosłego życia
[6].
Zyskiem dla mikrobioty jest stała do-
stępność substancji odżywczych oraz
odpowiednie dla ich rozwoju warunki
fizykochemiczne: pH, warunki oksyda-
cyjno-redukcyjne, wilgotność, ciśnienie
osmotyczne oraz relatywnie wysoka i
stała temperatura, umożliwiająca dyna-
miczniejszy metabolizm. Korzyści z tej
interakcji dla gospodarza są mnogie:
ochrona przed bakteriami patogennymi
oraz pasożytami, pobudzanie odpowie-
dzi immunologicznej, warunkowanie
prawidłowej szczelności bariery jelito-
wej, natomiast na pierwsze miejsce wy-
suwają się zwiększone możliwości
trawienne. Progresywny i dynamiczny
rozwój mózgu spowodował, że narząd
ten jest najbardziej energochłonnym
organem w całym ciele. W trakcie ewo-
lucji, podczas silnego rozwoju mózgu
jednoczesnej redukcji uległ inny kosz-
towny energetycznie układ – pokarmo-
wy [4]. Mnogość gatunków bakterii
zasiedlających jelito stała się sposobem
na zwiększenie możliwości trawiennych
i spektrum substancji możliwych do wy-
chwytu. Przykładem są bakteryjne fita-
zy, enzymy rozkładające kwas fitowy w

nasionach, uwalniające jony Ca2+ ,
Mg2+ oraz związki fosforu będące w
kompleksach z tym kwasem. Czyni to
jony dostępnymi i użytecznymi dla go-
spodarza [7].
Innym przykładem substancji użytecz-
nych, będących końcowym produktem
fermentacji węglowodanów są krótko-
łańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang.
SCFA - Short-chain fatty acids) [7,8].
SCFA powstają głownie z włókna po-
karmowego oraz skrobi opornej- skład-
ników, których człowiek nie jest w
stanie strawić. Najistotniejszymi pro-
duktami tej przemiany jest octan, pro-
pionian oraz maślan w proporcjach
odpowiednio 60:25:15. Kwasy te pełnią
ważną funkcję w zwiększaniu przyswa-
jalności pierwiastków, stanowią źródło
energii oraz balansują pH w jelicie
[4,8]. Maślan jako istotne źródło odżyw-
cze dla enterocytów pomaga w utrzy-
maniu integralności ścian jelita,
promuje stabilność genetyczną oraz jest
czynnikiem immunomodulującym [7].
Poza tym kwas masłowy znany jest ze
zdolności inhibicji deacetylazy histono-
wej (ang. HDAC - Histone deacetyla-
ses). Kwas octowy natomiast wpływa na
dostępność substratu- koenzymu A, dla
acetylotransferazy histonowej (ang.
HAT - Histone  acetyltransferases). Ra-
zem oba procesy skutkują promocją
acetylacji histonów w neuronach, która
może działać nieprawidłowo przy zabu-
rzeniach lub braku flory jelitowej. Poko-
nywanie bariery krew-mózg przez SCFA
w standardowych warunkach jest mar-
ginalne, natomiast długotrwała sekrecja
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczo-
wych wpływa na epigenetykę neuronów.
Prowadzi to do wzmocnienia procesów
pamięciowych, neurogenezy oraz działa
ochronnie na komórki nerwowe. [4]

Metagenom
Według koncepcji metagenomu adapta-
cja makroorganizmów do środowiska
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nie jest podyktowana jedynie zmienno-
ścią genów w obrębie genomu jądrowe-
go, ale również genetyczną adaptacją
symbiontów zamieszkujących dany ma-
kroorganizm. W ten sposób mikroorga-
nizmy mogą być rozumiane jako część
informacji genetycznej całej jednostki –
holobiontu [4]. Symbionty zawierają
150 razy więcej genów niż genom ludzki
[3]. Selekcja takich organizmów może
być rozumiana jak ,,przedłużenie feno-
typu”, czyli poszerzenie kodowanych
cech gospodarza o cechy zagubione
przez rdzenny genom. W ten też sposób
mikroorganizmy przyczyniają się do
zwielokrotnienia całkowitej informacji
genetycznej kodowanej przez organizm
gospodarza i wpływają na jego kondycję
oraz możliwość adaptacji.
Bakterie mikrobioty mają zdolność do
rozprzestrzeniania się na nowe habitaty
i nowych gospodarzy. W odróżnieniu od
rdzennego genomu przekazywanego je-
dynie transferem pionowym, ta część
informacji mogłaby być rozpatrywana
jako poziome przekazywanie informacji
genetycznej między holobiontami. W
organizmie holobiontu dochodzi do
transferu genów na dwóch poziomach:
mikrobiota-mikrobiota oraz mikrobiota-
gospodarz. Ten dodatkowy system
przechowywania informacji genetycznej
ma swoje silne uzasadnienie w możli-
wości niezależnego reagowania mikro-
organizmów na warunki środowiskowe,
prowadząc do szeregu adaptacji. Bez
organizmu nadzorującego ,,nagi” mate-
riał genetyczny nie ma tej zdolności.
Oprócz zmienności wśród samych mi-
krobów warunkowanej przez selekcję
oraz horyzontalny transfer genów ist-
nieją również mechanizmy, które gene-
rują adaptację w zależnej od
gospodarza zmienności na poziomie
struktury chromatyny tj . modyfikacji
epigenetycznej. Niekodujące RNA jest
alternatywnym sposobem nadzorującym
organizm człowieka i jest zabezpiecze-

niem przed obniżona regulacją np. w
przypadku bakteryjnej dysbiozy. Epige-
netyka jest mechanizmem regulującym
geny, które ulegają transkrypcji oraz
translacji lub tych, które pozostają na
poziomie transkryptu. Modyfikowanie
epigenetyczne umożliwia plastyczną
odpowiedź na zmiany środowiska i de-
terminuje polimorfizm. Mechanizmy
epigenetyczne zależne od RNA są nie-
zwykle istotne dla prawidłowej pracy
układu nerwowego, funkcji poznaw-
czych oraz pamięciowych. Edytowanie
oraz metylacja RNA, zwłaszcza na po-
ziomie mRNA, uległa znacznemu
zwiększeniu w tkance nerwowej u
ludzi, w porównaniu z innymi gatunka-
mi.
Łącząc oba rodzaje mechanizmów nad-
zorujących: obecność mikroorganizmów
jako żywej puli genetycznej zdolnej do
adaptacji oraz wzmocnienie regulacji
zależnej od niekodującego RNA, uzy-
skujemy poważnych kandydatów w wy-
jaśnianiu rozwoju ludzkiej inteligencji
[4].

Wpływ mikrobioty na układ ner-
wowy
Pozornie dwa odrębne światy – mikro-
biota oraz gospodarz mają zdolność do
molekularnego dialogu. Nerw błędny
jest kluczowy dla tej komunikacji i łączy
jelita z mózgiem za pośrednictwem 100
milionów neuronów, tworząc w ten spo-
sób jelitowy układ nerwowy (ang. ENS –
Enteric nervous system) [9]. Układ en-
teryczny określany jest mianem ,,dru-
giego mózgu” i odgrywa kluczową rolę
w prawidłowym funkcjonowaniu jelit tj .
motoryce i zdolnościach wydzielniczych
[2]. Z drugiej strony ENS posiada re-
ceptory reagujące na obecność określo-
nych bakterii lub produktów ich
metabolizmów np. SCFA [9]. Komunika-
cja ta daje możliwość aktywacji nerwu X
przez neurony ENS i kontakt z ośrodko-
wym układem nerwowym [2]. To poka-

47



zuje, że molekularny dialog ma charak-
ter dwukierunkowy, działa na osi mikro-
biota-gospodarz oraz
gospodarz-mikrobiota [2,10].
Wolne, pozbawione mikroorganizmów
postrzeganie neurobiologii uległo prze-
obrażeniu podczas badań nad florą
bakteryjną człowieka, w szczególności
związaną ze środowiskiem jelita [10].
Pozytywną korelację istniejącą między
wielkością kory nowej mózgu a zacho-
waniami społecznymi opisuje hipoteza
społecznego mózgu i jest kluczowa dla
wyjaśnienie akceleracji ludzkiej inteli-
gencji. Umysły gatunków żyjących w
grupie są zdolne do współpracy w ra-
mach osiągnięcia swoich celów. Wyma-
gało to jednak przekształcenia pewnych
obszarów mózgowia w trakcie ewolucji
tj . części przedczołowej, oraz rozwoju
systemu neuroendokrynnego. Współ-
działanie w społeczności stworzyło po-
trzebę odczuwania przywiązania oraz
empatii we wspólnocie bliskich. Silny
rozwój układu endokrynnego wzmocnił
potrzebę odczuwania emocji, w tym
stresu. Prócz nadzoru ze strony ośrod-
kowego układu nerwowego potrzebował
również kontroli ze strony alternatyw-
nego systemu- mikrobioty [4].
Mimo, że wiele hipotez opartych jest na
badaniach prowadzonych na gryzo-
niach, wstępne badania na ludziach
zdają się potwierdzać bliską relację
między mikrobiotą jelitową a funkcjo-
nowaniem mózgu [10]. Kluczowa rola
osi mikrobiota-ENS-mózg ukazuje czę-
ste współwystępowanie dolegliwości ze
strony układu pokarmowego jak np. ze-
spół jelita drażliwego oraz chorób za-
palnych jelit, z zaburzeniami
psychicznymi: depresją, stanami lęko-
wymi czy sklerozą.
Zaburzenia szczelności bariery jelitowej
doskonale obrazują silną korelację mię-
dzy mikrobiotą a dysfunkcjami psy-
chicznymi. Istniejące zaburzenia na osi
jelito-mózg często związane są z prze-

wlekłym bólem brzucha oraz zaburze-
niami łaknienia. Istotność homeostazy
jelit wynika z ogromnej powierzchni
jaką osiągają, 400-600 m2, a to z kolei
stanowi największy obszar kontaktu
organizmu ze środowiskiem zewnętrz-
nym [3].
Przykładem choroby, w której przepusz-
czalność bariery jelitowej ulega znacz-
nemu zwiększaniu jest choroba
Parkinsona. Wieloukładowe dysfunkcje
obejmują także układ pokarmowy oraz
ENS, i co najistotniejsze- zmiany w ob-
rębie układu enterycznego obserwuje
się przed degradacją ośrodkowego
układu nerwowego. Zwiększona prze-
puszczalność dla substancji ze światła
jelita, w tym również dla lipopolisacha-
rydu zwiększa odczyn zapalny i koreluje
z uszkodzeniami w obrębie układu en-
terycznego [7]. W badaniu śluzówki
oraz mikrobioty obecnej w kale pacjen-
tów z chorobą Parkinsona zaobserwo-
wano znaczące zmiany względem grupy
kontrolnej. U zdrowych pacjentów wy-
kryto znamiennie większą liczbę do-
mniemanych przeciwzapalnych grup
taksonomicznych, o zdolności do pro-
dukcji maślanu, z rodzajów Blautia, Co-
prococcus, Roseburia w próbkach kału,
oraz Faecalibacterium izolowany ze ślu-
zówki. Natomiast ze śluzówki osób z
chorobą Parkinsona izolowano więcej
bakterii związanych z aktywnością pro-
zapalną, głównie z rodzaju Ralstonia. W
metagenomicznych badaniach wykaza-
no, że duża część genów zaangażowa-
nych w metabolizm uległa redukcji u
badanych pacjentów z chorobą Parkin-
sona, natomiast geny biosyntezy LPS
oraz zaangażowane w III system bakte-
ryjnej sekrecji uległy zwiększeniu w po-
równaniu do grupy kontrolnej [11 ].
Encefalopatia wątrobowa (ang. HE –
Hepatic encephalopathy) jest syndro-
mem neuropsychicznym związanym ze
zmianą flory jelitowej, szczególnie w
obrębie śluzówki [2,12]. Sugeruje to, że
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w patogenezie tej choroby kluczową ro-
lę odgrywa dysfunkcja bariery jelitowej
[12]. HE jest związane z akumulowa-
niem toksyn przez układ krwionośny,
szczególnie amoniaku oraz aminokwa-
sów aromatycznych [2,12]. Związki tok-
syczne, które nie są neutralizowane
przez wątrobę, za pośrednictwem ukła-
du krwionośnego pokonują barierę
krew-mózg, wywołując efekt endotok-
semii [2].
U organizmów z dysbiozą bakteryjną
funkcje socjalne oraz prawidłowy roz-
wój mózgu zostają zachwiane, a z dru-
giej strony trudno takie funkcje
przywrócić, ponieważ brak organu nad-
zorującego – mikrobioty. Zmniejszenie
funkcji socjalnych u ludzi z dysbiozą
ogranicza możliwość transferu mikro-
organizmów drogą transferu poziomego
i może pogłębić stan, w którym obecnie
się znajdują. Przykładem zaburzenia
układu nerwowego, w którym obserwu-
je się zarówno zaburzenia w prawidło-
wej florze jelitowej oraz
nieprawidłowości w epigenetycznych
mechanizmach zależnych od niekodują-
cego RNA jest autyzm. Te dysfunkcje
sprawiają, że osoby autystyczne przeja-
wią problemy z zachowaniem socjalnym
oraz wyrażaniem emocji [4].

Wpływ mikrobioty na układ immu-
nologiczny
Według koncepcji psychoneuroimmuno-
logii układ nerwowy jest kluczowym
czynnikiem koordynującym układ od-
pornościowy zarówno na poziomie sys-
temicznym, jak i lokalnym – śluzówki
jelita [1 ]. Udowodniono, że interakcja
typu mikrobiota-gospodarz jest ko-
nieczna do prawidłowego rozwoju ukła-
du immunologicznego [4]. Nadrzędna
funkcja symbiontów jelitowych w kon-
troli jakościowej i ilościowej cytokin
wynika z interakcji z GALT (ang. gut-as-
sociated lymphoid tissue), tkanką limfa-
tyczną przewodu pokarmowego. Tu

powstaje 70-80% komórek odporno-
ściowych [3].
Począwszy od życia płodowego dochodzi
do jedności w dojrzewaniu układu ner-
wowego oraz immunologicznego. Oba
te układy wraz z kolonizacją organizmu
przez bakterie i rozwojem mikrobioty
mają dynamiczny, progresywny i zależy
od siebie charakter, który kształtuje się
jeszcze miesiącami i latami po urodze-
niu. Kolonizacja od pierwszych momen-
tów życia przebiega bardzo gwałtownie
i nie jest obojętna dla nowonarodzone-
go. Powoduje to kaskadę reakcji z in-
dukcją wrodzonej odpowiedzi
immunologicznej, aktywacją receptorów
TLR (ang. Toll-like receptor) oraz stresu
wywołanego kolonizacją bakteryjną i
ekspozycją na mikrobiologiczne meta-
bolity. Jest to proces naturalny, który po
pewnym czasie ulega normalizacji. Nie-
patogenne bakterie obecne w jelitach
dorosłego człowieka mają zdolność sty-
mulacji układu odpornościowego i po-
wstania limfocytów Th1 oraz Treg, ale
nie Th2. Limfocyty tych subkultur akty-
wują podgrupę neuronów serotoniner-
gicznych, które warunkują metabolizm
serotoniny i dobre samopoczucie w
okresie zdrowia, w odróżnieniu od pa-
tologicznych stanów i niekorzystnego
działania na te neurony [5].
Takim patologicznym stanem jest stres,
który może być definiowany jako jakie-
kolwiek zaburzenie homeostazy organi-
zmu. Stres jest czynnikiem, który
przyczynia się do powstania zaburzeń
układu pokarmowego, najczęściej o
charakterze zapalnym. Gwałtowny stres
charakteryzuje się zdolnością do leuko-
cytozy, czyli podwyższenia całkowitej
ilości białych krwinek. To przyczynia się
do zmian procentowych w obrębie po-
pulacji limfocytów. Szczególnie liczne
stają się limfocyty cytotoksyczne oraz
limfocyty NK, a to przyczynia się do
zwiększenia zdolności cytolitycznych i
pogłębienia stanu zapalnego. Chronicz-
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ny, trwały stres powoduje przedłużone
wysokie stężenie kortyzolu i działa re-
dukująco na ilość wspomnianych wcze-
śniej subpopulacji limfocytów. To
przyczynia się do ogólnoustrojowej im-
munosupresji i w konsekwencji również
powoduje utrzymujący się stale stan za-
palny.
ENS w odpowiedzi na stres zwiększa
bakteryjne możliwości adhezji do ślu-
zówki oraz uwrażliwia śluzówkę na me-
diatory wydzielane przez komórki
tuczne. To z kolei stymuluje limfocyty T
do uwalniania prozapalnych cytokin
IFN-γ oraz TNF-α, które przyczyniają
się do inicjacji stanów zapalnych i wtór-
nie do obniżenia przepuszczalności bło-
ny jelit. W doświadczeniu na szczurach
z deficytem komórek tucznych spraw-
dzano indukujący wpływ stresu na
wzrost przepuszczalności jelit. Okazało
się, że szczury z deficytem w produkcji
komórek tucznych traciły jedynie na
wadzę, bez zmian w przepuszczalności
śluzówki, w odróżnieniu od szczurów z
kontroli [1 ]. W innym badaniu na gryzo-
niach o zwiększonej liczbie komórek
tucznych, będących na diecie wysoko-
tłuszczowej sprawdzano przeciwzapalny
wpływ probiotycznych szczepów: Lac-
tobacillus rhamnosus GG oraz Propioni-
bacterium freudenreichii spp. shermanii
JS. Po terapii bakteriami uzyskano lecz-
niczą redukcję w ilości komórek tucz-
nych. Dodatkowo Propionibacterium sp.
JS zmniejszył stężenie TNF-α, podczas
gdy L. rhamnosus GG zwiększył stęże-
nie przeciwzapalnej cytokiny IL-10 [13].

Terapia bakteriami
Już od dawna wiadomo, że probiotyki
mają korzystne działanie na zdrowie
człowieka. Jednak stosunkowo od nie-
dawna zauważono, że pewne szczepy
bakterii mają szczególnie pożyteczny
efekt na układ nerwowy człowieka. W
ten sposób wyodrębniono specjalną kla-
sę probiotyków o korzystnym efekcie

dla osób ciepiących na schorzenia psy-
chiatryczne. Psychobiotyki to żywe or-
ganizmy o zdolności do produkcji i
dostarczania makroorganizmowi sub-
stancji neuroaktywnych takich jak GA-
BA (kwas γ-aminomasłowy) lub
serotonina. Pożyteczny wpływ polega
głównie na redukcji stanów zapalnych
oraz na hamowaniu aktywności osi pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza, która
jest zaangażowana w rozwój depresji
psychologicznej [14]. Istnieje dużo do-
wodów naukowych potwierdzających
możliwość zmiany chemizmu mózgu
przez florę jelitową i w konsekwencji
możliwość modyfikacji zachowania. Co-
raz więcej dowodów naukowych łączy
stany dysbiozy lub zachwiania mikro-
bioty z depresją, stanami lękowymi,
problemami z pamięcią lub chronicz-
nym stresem. To też stało się motorem
napędowym do poszukiwania alterna-
tywnych terapii w leczeniu dolegliwości
psychicznych przy pomocy pożytecz-
nych bakterii- psychobiotyków [15].
W teście wymuszonego pływania (ang.
FST - Forced swim test) myszy, które
zasiedlono dodatkowo szczepem L.
rhamnosus JB-1 , pływały dłużej niż my-
szy kontrolne. Wykazano, że szczep tych
mikroorganizmów redukuje stres wy-
wołany kortyzolem. Efekt oddziaływania
na gospodarza znika kiedy nerw błędy
zostaje zerwany, co sugeruje, że jest
kluczowy w komunikacji mikrobiota-go-
spodarz [9]. W innym doświadczeniu
FST u szczurów z użyciem Bifidobacte-
rium infantis uzyskano podobne wyniki,
tym razem prawdopodobnie przez re-
dukcję stężenia prozapalnych cytokin
IFN-γ, TNF-α oraz IL-6 [9].
Psychobiotyki mają duży potencjał by
redukować negatywne skutki psychicz-
nych dolegliwości. 30-dniowa konsump-
cja Lactobacillus helveticus oraz
Bifidobacterium longum doprowadziła
do obniżenia poziomu hormonu stresu –
kortyzolu, i tym samym wpłynęła na po-
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prawę zachowań depresyjnych i lęko-
wych [2]. Długotrwałe podawanie
szczepu B. infantis tłumi stres nowo-
rodków spowodowany pierwotną kolo-
nizacją w pierwszych etapach życia oraz
redukuje zachowania depresyjne u do-
rosłych [10]. Szczep B. infantis 35624
ma zdolność do zwiększania stężenia
tryptofanu, prekursora serotoniny, oraz
produkcji neurotransmiterów tj. GABA,
aktywujących te same receptory co leki
przeciwlękowe [9].
Inną cenną właściwością psychobioty-
ków jest zdolność do poprawy funkcji
poznawczych i pamięciowych. Szczep
probiotyczny L. helveticus ROO52 jest
zdolny do redukcji zachowań lękowych
oraz złagodzenia dysfunkcji pamięcio-
wych. Terapia kombinowana polegająca
na spożyciu L. rhamnosus oraz L. he-
lveticus skutkowała złagodzeniem za-
burzeń pamięciowych wywołanych
przez infekcję Citrobacter rodentium u
myszy. W innych badaniach udowodnio-
no redukujący wpływ na zachowania lę-
kowe oraz lepsze rezultaty w teście na
przejście labiryntu u gryzoni zasiedlo-
nych Mycobacterium vaccae. Przyczynił
się do tego prawdopodobnie wzmożony
proces neurogenezy oraz podwyższone
stężenie serotoniny warunkowane przez
tę bakterię [10].

Mikrobiologiczna kontrola
Nie ma wątpliwości, że flora jelitowa
odgrywa bardzo ważną, pozytywną rolę
w utrzymaniu homeostazy swojego go-
spodarza. Jest jednak również negatyw-
na strona interakcji
gospodarz-mikrobiota. Istnieje dużo do-
niesień naukowych, które łączą obec-
ność osi mikrobiota-ENS-mózg z
mikrobiologiczną kontrolą układu ner-
wowego. Mikroorganizmy mają zdol-
ność manipulacji zachowaniami
żywiciela, tak by zwiększyć swoją kon-
dycję kosztem gospodarza, w którym
bytują. Strategią uzyskania przez mi-

kroby swojego celu jest generowanie
pragnienia na rodzaj jedzenia sprzyjają-
cy ich rozwojowi, działający inhibująco
na ich konkurencję, lub wzbudzanie
przyjemności przy spożywaniu określo-
nego rodzaju pożywienia bądź powodo-
wania bólu gdy tego jedzenia brak
[9,10].
Mikrobiota jelitowa, w której obecne
jest małe zróżnicowanie mikroorgani-
zmów stanowi potencjalnie większe za-
grożenie dla organizmu który zasiedla.
Jednym ze sposobów uzyskania wła-
snych profitów przez bakterie jest osią-
gnięcie quorum sensing, czyli ilości
która umożliwia masową koordynację
zachowań grupy mikroorganizmów. Po
uzyskaniu kworum mikroorganizmy
mają zdolność do ekspresji genów wiru-
lencji np. odpowiedzialnych za produk-
cję toksyn oraz białek indukujących
receptory bólu gospodarza, i w odpo-
wiedzi na niskie stężenie ważnych sub-
stancji wzrostowych manipulacji
zachowaniami żywieniowymi makroor-
ganizmu. W pewnych badaniach suge-
rowano, że nieutulny płacz dziecka
związany z kolką niemowlęcą może
mieć swoją przyczynę w zmienionej mi-
krobiocie. Wykazano, że w porównaniu
z kontrolą niemowlaki takie posiadały
zmniejszoną różnorodność flory jelito-
wej połączoną ze zmniejszeniem Bacte-
roidetes kosztem wzrostu liczby
Proteobacteria. Kolka rozpatrywana
może być jako przyczyna płaczu, który
ma na celu zwrócenie uwagi rodziców,
to zaś z kolei przyczynia się do zwięk-
szonego dostarczania substancji odżyw-
czych i energii bakteriom [9].
Kolejnym sposobem na bakteryjną ma-
nipulację jest zdolność do produkcji
neuroaktywnych transmiterów lub ich
prekursorów: GABA, tryptofan, seroto-
nina, histamina, noradrenalina oraz do-
pamina [4]. Produkty
mikrobiologicznego pochodzenia pobie-
rane są z przewodu pokarmowego i ra-
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zem z krwią mogą wędrować do róż-
nych tkanek gospodarza [7]. Jelita są
bardzo bogatym źródłem dopaminy dla
ludzkiego ciała i produkcja całkowitej
ilości tego hormonu sięga nawet 50%.
Zdolność do produkcji dopaminy ma
wiele potencjalnie chorobotwórczych
bakterii jak: Escherichia coli, Bacillus
cereus, Bacillus subtilis, Proteus vulga-
ris czy Staphylococcus aureus. W do-
świadczeniu na myszach wykazano, że
dopamina i noradrenalina zwiększają
zdolność adherencji E. coli O157 do
śluzówki kątnicy. Noradrenalina dodat-
kowo promowała internalizację Salmo-
nella choleraesuis oraz E. coli O157.
Makroorganizm nie jest bierny wobec
bakteryjnej manipulacji i w procesie ko-
ewolucji wykształcił szereg mechani-
zmów obronnych. Kontrola mikrobioty i
zasiedlanie przez różnorodne mikroor-
ganizmy nie dopuszcza do osiągnięcia
przez dany gatunek bakterii quorum
sensing i ogranicza ekspresję czynni-
ków wirulencji. Ssaki, w tym również
człowiek mają zdolność do produkcji
przeciwciał wychwytujących hormony
obcego pochodzenia, jednak z powodu
dużego podobieństwa strukturalnego
istnieje zagrożenie wytworzenia auto-
przeciwciał przeciw własnym hormo-
nom. Z tego też powodu istnieje
dodatkowy system ochronny polegający

na degradowaniu neurotransmiterów
pochodzenia bakteryjnego przez oksy-
dazę monoaminową, która wycisza sub-
stancje egzogenne [9].

Podsumowanie
Mnogość badań dotyczących mikroor-
ganizmów pokazuje jak złożone interak-
cje występują na osi
mikrobiom-gospodarz. Rozpatrywanie
ludzi jako niepodległych, odrębnych
jednostek jest niemożliwe, ponieważ ży-
ją w świecie bakterii. Nie powinno więc
zaskakiwać, że flora symbiotyczna czło-
wieka odgrywa kluczową rolę w zdro-
wiu i okresie choroby. Stany dysbiozy
bakteryjnej coraz częściej łączone są
przez naukowców z depresją, obniżoną
percepcją oraz stanami lękowymi. Za-
chwianie prawidłowej mikrobioty jelito-
wej warunkuje również szereg innych
jednostek chorobowych takich jak: aler-
gie, zwiększona podatność na organi-
zmy patogenne, przewlekłe stany
zapalne, zaburzenia hormonalne czy
problemy z trawieniem. Właściwa dia-
gnoza choroby połączona z odpowiednio
dobranymi bakteriami probiotycznymi
może już wkrótce okazać się podstawo-
wą formą leczenia. Dzięki temu terapia
osób chorych będzie skuteczniejsza, a
czas rekonwalescencji zredukowany.
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Wstęp

Białko p53 jest czynnikiem transkrypcyj-

nym, który odgrywa ważną rolę w supresj i

nowotworów. W prawidłowej , zdrowej ko-

mórce tworzy ono kompleks z białkiem

MDM2, które hamuje jego aktywność i

kieruje je do degradacj i w proteasomie

[1 ] . Gdy komórka zostanie narażona na

szkodliwe czynniki sprzyjające uszkodze-

niom DNA (m.in. promieniowanie rentge-

nowskie), dochodzi do fosforylacj i białka

p53, czego konsekwencją jest rozłączenie

kompleksu z MDM2 i stabilizacja białka.

Aktywowane w ten sposób białko p53 in-

dukuje transkrypcję szeregu genów, w tym

genu kodującego białko p21 . Białko to

wiąże się z kompleksem cyklina-Cdk po-

wodując jego inaktywację, co prowadzi

do zahamowania cyklu komórkowego,

dając w ten sposób komórce czas na usu-

nięcie ewentualnych uszkodzeń DNA. W

przypadku braku możliwości naprawy

uszkodzeń, białko p53 bierze udział w

aktywacj i apoptozy, chroniąc w ten spo-

sób organizm przed ryzykiem indukcj i

procesów nowotworzenia.

Białka MDM2, MDMX i p53 oraz znaczenie ich interakcji w
nowotworzeniu i terapii przeciwnowotworowej
Katarzyna Si tarz
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Białko MDM2 (z ang. mouse double minute 2 homolog) jest ważnym ne-

gatywnym regulatorem supresora nowotworowego, jakim jest białko p53.

Regulacja białka p53 przez MDM2 zachodzi na dwa sposoby: poprzez

zmniejszanie aktywności białka p53 lub zmniejszanie jego stabilności.

Badania prowadzone na 28 typach nowotworów wykazały zwiększoną eks-

presję tego regulatora w 7% z nich. Wysoka ekspresja białka najczęściej

jest spowodowana amplifikacją genu, ale mogą ją powodować także inne

mechanizmy, takie jak polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP309) w

rejonie promotora, a także mutacje powodujące zwiększoną transkrypcję

lub translację. Nadekspresja MDM2 w nowotworach jest skorelowana ze

złym rokowaniem klinicznym, a obecne metody terapii nie są w takim

przypadku skuteczne.

Jedną z dróg w tworzeniu nowoczesnych terapii nowotworów jest projek-

towanie drobnocząsteczkowych antagonistów białka MDM2, służących

blokowaniu interakcji pomiędzy białkami MDM2 oraz p53. Kilka związków

tego typu, otrzymanych w ostatnich latach, poddawana jest obecnie te-

stom klinicznym, w celu weryfikacji ich potencjału terapeutycznego.
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Białko p53: informacje podstawowe

Zostało odkryte w 1979 roku [2] w wyniku

prowadzenia badań nad indukcją nowo-

tworów za pomocą czynników chemicz-

nych. Ludzkie białko p53 budują 393

aminokwasy, a jego przewidywana masa

cząsteczkowa jest równa około 43,7 kDa,

jednak, z powodu składu aminokwasowego,

w elektroforezie daje prążek o szacunko-

wej masie 53 kDa i to właśnie od tego po-

chodzi nazwa „p53” [3]. Gen kodujący

białko (gen TP53) leży na chromosomie 17

(17p13) [4].

Mutacje w genie TP53

Somatyczne mutacje w genie TP53 są jed-

nymi z najczęstszych zmian w ludzkich no-

wotworach. Stanowią one przyczynę

występowania syndromu Li-Fraumeni, któ-

ry predysponuje do wczesnego wystąpienia

szerokiego spektrum nowotworów [5].

Większość mutacji spowodowana jest pod-

stawieniem pojedynczej zasady w całej se-

kwencji kodującej białko. Zarówno rodzaj

mutacji, jak i miejsce, którego ona dotyczy,

mogą być cenną informacją odnośnie mu-

tagenu, który ją wywołał [5]. Mutacje TP53

są również potencjalnymi markerami pro-

gnostycznymi i predykcyjnymi, oraz celami

dla interwencji farmakologicznej [5]. Wy-

stępują one w przypadku prawie wszyst-

kich rodzajów nowotworów z

częstotliwością od około 5% przypadków w

białaczce szpikowej , mięsaku, raku jąder,

czerniaku złośliwym i raku szyjki macicy,

do 38-50% przypadków w raku jajnika, je-

lita grubego, przełyku, głowy i szyi, gardła

i płuc [5].

Według dostępnych danych, 86% mutacji

skupia się pomiędzy kodonami 125 i 300,

co odpowiada umiejscowieniu domeny

białka wiążącej DNA [5]. Większość muta-

cj i w tym regionie polega na zmianie sensu

(87,9%) [5]. Co ciekawe, poza tym regio-

nem, mutacje typu zmiany sensu stanowią

tylko około 40% mutacji, większość to

przedwczesny kodon STOP lub zmiana

ramki odczytu [5].
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Fig. 1 . Uproszczony schemat współdziała-
nia białek p53 i MDM2 w hamowaniu re-
plikacji DNA

Fig. 2. Struktura przestrzenna białka p53
(PDB: 2J0Z)



Syndrom Li-Fraumeni

Zespół Li-Fraumeni został opisany w 1969

roku na skutek retrospektywnej analizy

przypadków ponad 600 dzieci chorych na

mięsaka [6]. Jest to choroba dziedziczona

w sposób autosomalny dominujący. W

większości przypadków, rodzice oraz inni

członkowie rodziny chorego także zapadają

na nowotwory charakterystyczne dla tego

zespołu [7]. Zespół Li-Fraumeni powoduje

mutacje w genach CHEK2 i TP53 [7]. Po-

nad połowa osób dotkniętych chorobą po-

siada mutację w genie TP53 [7].

Zespół Li-Fraumeni powoduje predyspozy-

cje m.in. do: mięsaka tkanki miękkiej ,

kostniakomięsaka, przedmenopauzalnego

raka piersi, guzów mózgu, raka kory nad-

nerczy (ACC) oraz białaczki. Nowotwory

często występują już w dzieciństwie lub

wczesnej dorosłości [8].

Białko p53 w apoptozie i autofagii

W odpowiedzi na sygnały spowodowane

silnym stresem, p53 jest w stanie zainicjo-

wać procesy kierujące komórkę na drogę

apoptozy lub starzenia komórkowego [2].

Tak zaindukowana apoptoza związana jest z

zależną od p53 transkrypcją genów, kodują-

cych białka-składniki zarówno zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych szlaków śmierci,

m.in. BAX, FAS, NOXA i PUMA [2]. Nato-

miast starzenie komórkowe indukowane

jest poprzez aktywację transkrypcji genów

p21 , PAI1 i PML [15]. W warunkach niż-

szego stresu, gdy naprawa DNA jest możli-

wa, p53 promuje tymczasowe wstrzymanie

cyklu komórkowego i naprawę DNA [15].

Oprócz roli czynnika transkrypcyjnego p53

pełni też dodatkowe funkcje, czego dowo-

dem jest obserwacja, że białko to może

promować apoptozę w obecności inhibito-

rów transkrypcji [9]. p53 odgrywa rolę w

różnych procesach jądrowych, takich jak

regulowanie homologicznej rekombinacji i

przetwarzanie mikroRNA, jak również w

kilku procesach cytoplazmatycznych [2].

p53 może również bezpośrednio wzmagać

MOMP (permabilizację zewnętrznej błony

mitochondrialnej) i tym samym wywołać

apoptozę [2]. Dzieje się tak dlatego, że

białko p53 moduluje regulatory apoptozy z

rodziny Bcl-2 [2].

p53 pełni również rolę w regulacji autofa-

gii [2]. Proces ten pozwala na ponowne

użycie makrocząsteczek będących produk-

tami katabolizmu komórki - jest to strate-

gia przeżycia w warunkach stresu oraz

droga do usuwania szkodliwych, uszkodzo-

nych struktur [10]. Autofagia może prowa-

dzić do śmierci komórek i jest związana z

tłumieniem rozwoju nowotworu [10].

Białka MDM2 i MDMX

Białka MDM2 i MDMX wiążą p53 i tym sa-

mym dezaktywują je. Dodatkowo białko

MDM2 jest w stanie skierować p53 na dro-

gę proteasomalnej degradacji. W związku z

tymi aktywnościami białek MDM, amplifi-

kacja genów MDM lub zmieniona ekspresja

kodowanych przez nie białek jest cechą

charakterystyczną wielu nowotworów.

MDM2 jest białkiem zbudowanym z 491

aminokwasów, a jego masa molekularna

wynosi około 56 kDa [12]. Białko to zawie-

ra wiele konserwowanych domen struktu-

ralnych, w tym domenę N-końcową,

wchodzącą w interakcje z p53, której

struktura została rozwiązana za pomocą

krystalografii rentgenowskiej [12]. Zawiera

również domenę o aktywności ligazy ubi-

kwitynowej E3, która pełni kluczową rolę

dla aktywności białka.

Białko MDMX (znane również jako MDM4)
56
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charakteryzuje się długością 490 amino-

kwasów i w swojej strukturze posiada do-

menę RING [13]. Jego mRNA ulega

ekspresji na wyjątkowo wysokim poziomie

w grasicy. Białko MDM4 także wchodzi w

interakcje z białkiem p53 dzięki swojej do-

menie N-końcowej [13]. MDM4 wykazuje

znaczące podobieństwo strukturalne do

białka MDM2 [13].

Podobieństwa i różnice pomiędzy

MDM2 a MDMX

Oba białka mają zdolność hamowania ak-

tywności białka p53 za pomocą hydrofobo-

wego końca N. Jednak różnice w ich

budowie wpływają zarówno na zdolność

regulacji aktywności p53, jak i na jego

funkcje biochemiczne [11 ]. Jedną z różnic

jest fakt, że chociaż obecność elementów

reagujących na p53 stwierdzono w promo-

torach obu genów, to promotor genu

MDM2 jest szerzej reagujący na aktywację

p53 niż promotor genu MDMX [11 ]. MDM2

wiążąc i ubikwitynując p53 prowadzi do

jego degradacji proteasomalnej , dzięki te-

mu utrzymywany jest stały, niski poziom

białka p53 w komórkach. Natomiast

MDMX nie ma wewnętrznej aktywności li-

gazy ubikwityny, chociaż może zwiększać

lub zmniejszać aktywność ligazy ubikwity-

ny MDM2 w zależności od liczby cząste-

czek białka MDMX [11 ].

Oligomeryzacja MDM2 i MDMX poprzez

ich domeny RING ma zasadnicze znaczenie

dla tłumienia aktywności p53 podczas roz-

woju embrionalnego [11 ]. Ponadto, reszty

aromatyczne, które są obecne w pozycji C-

końcowej domeny pierścieniowej zarówno

MDM2 jak i MDMX, są wymagane do re-

krutacji ubikwityny E3[11 ]. Tak więc oligo-

meryzacja MDM2 i MDMX może

powodować powstanie bardziej skuteczne-

go kompleksu ligazy ubikwityny E3 białka

p53, lub bardziej skutecznego inhibitora

p53 zależnego od transaktywacji [1 1 ].

Drobnocząsteczkowe inhibitory od-

działywań białka p53 z białkiem MDM2

Duże nadzieje dotyczące terapii chorób

nowotworowych pokłada się w drobnoczą-

steczkowych antagonistach białka MDM2.

Obecnie siedem takich związków jest w fa-

zie badań klinicznych. W niniejszym arty-

kule zostaną pokrótce opisane 4 z nich.

1. RG7112. Pierwszy inhibitor MDM2 włą-

czony do fazy I badań klinicznych [16]. Zo-

stał on przetestowany w trakcie badań

klinicznych pod kątem wielu nowotworów,

Fig. 3. Struktura przestrzenna białka
MDM2 (PDB: 1Z1M)

Fig. 4. Struktura przestrzenna białka MDMX
(PDB: 2CR8)
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m.in. białaczki szpikowej , mięsaka i nowo-

tworów hematologicznych [16]. Terapia

dawała pozytywne rezultaty [16]. Stwier-

dzono aktywację białka p53, wzrost pozio-

mu białka p21 i indukcję apoptozy [16]. Do

skutków ubocznych leku zaliczono m.in.

neutropenię i trombocytopenię [16].

2. RG7388. Wiąże się z MDM2 z wysokim

powinowactwem, ale ma słabą biodostęp-

ność przy podaniu doustnym, jednak bada-

nia wykazują, iż dodanie reszt fluoru do

określonych grup cząsteczki ją poprawia

[16]. Wykazuje wysoką selektywność

względem komórek nowotworowych posia-

dających ekspresję białka p53 (100x) [16].

Badania kliniczne wykazały ponadto, że

RG7388 z niższą częstotliwością niż

RG7112 powoduje skutki uboczne [16].

3. MI-77301 . Budowa oparta na struktu-

rach naśladujących trzy kluczowe reszty

wiążące p53 (Phe19, Trp23 i Leu26). Wadą

jest słabe powinowactwo względem białka

MDM2 [16]. Podobnie jak RG7388 wyka-

zuje wysoką (ok. 100x) selektywność [16].

4. AMG 232. Jest to związek zawierający

piperydynę [16]. Również naśladuje on 3

kluczowe dla wiązania z MDM2 reszty p53

[16]. Na podstawie badań na myszach wy-

kazano, że zazwyczaj powoduje on regresję

guza (10 na 12 przypadków) [16].

Podsumowanie

Mutacje powodujące silne oddziaływanie

białek p53 i MDM2 są jednymi z najczę-

ściej spotykanych w nowotworach. Drob-

nocząsteczkowe inhibitory tych

oddziaływań są nadzieją na opracowanie

skutecznej terapii nowotworów, wykazują-

cych ekspresję prawidłowego białka p53.

Jeśli dalsze etapy badań klinicznych tych

cząsteczek przebiegną pomyślnie, być mo-

że powstanie nowa generacja leków prze-

ciwnowotworowych.
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Aminokwasy aromatyczne w roślinach, oprócz swej funkcji strukturalnej,

służą jako prekursory do biosyntezy pierwotnych i wtórnych metabolitów,

związków zaangażowanych w kluczowe interakcje ze środowiskiem. Roślin-

ne dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych to enzymy katalizujące

zależną od fosforanu pirydoksalu dekarboksylację albo dekarboksylację –

deaminację. Pomimo istotnych różnic aktywności katalitycznych oba typy

dekarboksylaz są niezwykle trudne do rozróżnienia, gdyż cechuje je duże

podobieństwo sekwencji aminokwasowych.

Tryptofan, tyrozyna i fenyloalanina mogą być przekształcane przy pomocy

dekarboksylaz do odpowiednich amin aromatycznych: tryptaminy, tyraminy

i 2-fenyloetyloaminy. Tryptamina jest ważnym prekursorem alkaloidów in-

dolowych i prostych alkaloidów β-karbolinowych, bierze też udział w bio-

syntezie IAA oraz monoaminy serotoniny.

Tyramina jest prekursorem syntezy alkaloidów benzyloizochinolinowych.

Odkładana w ścianie komórkowej zwiększa jej wytrzymałość, pełniąc rolę

ochronną przeciw patogenom. Obecnie prowadzonych jest wiele badań ge-

netycznych nad dekarboksylazami tryptofanu i tyrozyny, ze względu na ich

znaczenie dla przemysłu farmaceutycznego, jak również możliwość zwięk-

szenia odporności gatunków uprawnych na pasożyty.

Proces dekarboksylacji fenyloalaniny jest mniej znany, chociaż tak jak w

przypadku tryptofanu i tyrozyny potwierdzono tu indukcję poprzez szlak

zależny od jasmonianów, aktywny w reakcji roślin na stresy biotyczne i

abiotyczne. Głównym jego produktem jest 2-fenyloetyloamina, występująca

stosunkowo rzadko w roślinach wyższych. 2-Fenyloetyloamina (PEA) w

tkankach roślinnych może być przekształcana w takie metabolity jak kwas

fenylooctowy (PAA), aldehyd fenylooctowy (PAAld), oraz 2-fenyloetanol

(PE).

U pomidora wyizolowano geny odpowiedzialne za konwersję fenyloalaniny

do PEA, a następnie PAAld i PE – związków pełniących rolę w przywabianiu

owadów zapylających i odstraszaniu żerujących. Natomiast u róży, petunii i

rzodkiewnika funkcjonuje w tym szlaku bifunkcjonalny enzym o aktywności

zarówno dekarboksylazy, jak i aminooksydazy, przekształcający fenyloala-

ninę bezpośrednio do aldehydu fenylooctowego.

W niniejszej pracy przeglądowej omówione zostaną budowa, regulacja, me-

taboliczne i fizjologiczne role dekarboksylaz w roślinach, a także ich za-

stosowanie w inżynierii genetycznej.
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Wstęp

Dekarboksylazy aminokwasów aromatycz-

nych (AAAD) to zaawansowane ewolucyjnie

enzymy katalizujące zależną od fosforanu

pirydoksalu dekarboksylację aminokwasów

aromatycznych, występujące u roślin, ssa-

ków i owadów.

Chociaż roślinne i zwierzęce AAAD cechuje

rozległa homologia, istnieją między nimi

ogromne różnice co do specyficzności sub-

stratowej. Roślinne dekarboksylazy tyrozy-

ny (TyDC) i tryptofanu (TDC) wykazują

specyficzność jedynie wobec aminokwasów

o bocznym łańcuchu fenolowym (TyDC, ak-

tywna wobec tyrozyny i dihydroksyfenylo-

alaniny -DOPY) lub indolowym (TDC

aktywna jedynie wobec tryptofanu), jednak

nigdy wobec obu naraz. W toku ewolucji u

roślin doszło do powstania wielu paralogów

AAAD o różnych funkcjach. Np. tyramina

pochodząca od tyrozyny to prekursor synte-

zy wielu roślinnych metabolitów wtórnych:

(amidy kwasu hydroksycynamonowego, al-

kaloidy benzyloizochinolinowe), zaś po-

wstająca z tryptofanu tryptamina to

prekursor syntezy alkaloidów indolowych.

Roślinne dekarboksylazy aminokwasów

aromatycznych katalizują dekarboksylację

albo dekarboksylację – deaminację.

Te dwie różne aktywności enzymatyczne

prowadzą do powstania:

1 ) amin arylowo-alkilowych i CO2 , 2) al-

dehydów aromatycznych, CO2, NH4,

H2O2. (Ryc. 1 )

Pomimo istotnych różnic aktywności kata-

litycznych oba typy dekarboksylaz są nie-

zwykle trudne do rozróżnienia, ponieważ

roślinne syntazy aromatycznych aldehydów

(AAS) cechuje ogromne podobieństwo se-

kwencji do AAAD.

Analiza krystalograficzna pozwoliła na

identyfikację reszt aminokwasowych odpo-

wiadających za każdą z tych funkcji: reszta

tyrozyny w pętli katalitycznej enzymu odpo-

wiada za typową reakcję dekarboksylacji,

zaś fenyloalanina w tej samej pozycji decy-

duje o aktywności syntazy aldehydowej .

AAS pełnią w roślinach dodatkowe, zna-

czące role fizjologiczne, np. biorą udział w

produkcji związków lotnych będących

składnikami zapachu kwiatów i pełniących

rolę atraktantów.[1 ], [2]

Dekarboksylacja a dekarboksylacja-de-

aminacja

Niektóre roślinne dekarboksylazy, oprócz

typowej reakcji konwertującej aminokwasy

do odpowiednich amin, mogą też przepro-

wadzać szczególny rodzaj dekarboksylacji

połączonej z oksydacyjną deaminacją, w

efekcie której powstają aromatyczne alde-

hydy.

Pomimo wspomnianych różnic katalitycz-

nych, oba typy dekarboksylaz są nie do od-

różnienia przed etapem ekspresji białka, co

w przeszłości prowadziło do błędnego spo-

Ryc. 1 . Porównanie aktywności enzymatycznych AAAD i AAS
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sobu klasyfikacji – i tak wszystkie poznane

obecnie AAS początkowo zaliczane były do

TyDC.

Z uwagi na całkowicie odmienne role fizjo-

logiczne obu typów dekarboksylaz, rozróż-

nienie ich jest szczególnie istotne. W celu

identyfikacji reszt aminokwasowych odpo-

wiadających za każdą z tych funkcji, Tor-

rens-Spence i wsp (2013) użyli jako punktu

odniesienia ludzkiej dekarboksylazy histy-

dynowej , ze względu na silną homologię do

roślinnych AAAD oraz konserwatywny

charakter reszt w centrum aktywnym en-

zymu.

Porównanie tych reszt do ich homologów w

scharakteryzowanych roślinnych sekwen-

cjach AAAD i AAS pozwoliło zidentyfikować

aminokwasy potencjalnie odpowiadające za

zróżnicowanie aktywności. I tak reszta ty-

rozyny w pętli katalitycznej odpowiada za

typową reakcję dekarboksylacji, fenyloala-

nina w tej samej pozycji odpowiada za ak-

tywność syntazy aldehydowej .

Zamiana fenyloalaniny na tyrozynę u AAS z

Arabidopsis thaliana L. (rzodkiewnik po-

spolity) i Petroselinum crispum (Mill) Fuss

(pietruszka zwyczajna) zmieniła aktywność

tych enzymów z dekarboksylacyjno-deami-

nacyjnej na dekarboksylacyjną, a zamiana

tyrozyny na fenyloalaninę u Catharanthus

roseus (L.) G. Don (katarantus różowy) i

Papaver somniferum L. (mak lekarski) spo-

wodowała zmianę aktywności tych AAAD z

dekarboksylacyjnej na dekarboksylacyjno-

deaminacyjną.

Tyrozyna i fenyloalanina w centrum katali-

tycznym enzymu pełnią rolę „podpisu”

umożliwiającego rozróżnienie między

dwiema aktywnościami.

W celu wyodrębnienia reszt aminokwaso-

wych decydujących o zaliczeniu białka do

AAAD czy AAS zsyntetyzowano enzym chi-

meryczny o N-końcu z TYDC pochodzącym

z Thalictrum flavum L. (rutewka żółta) i C-

końcu z AAS pochodzącym z P. crispum.

Aktywność hybrydy była typowa dla AAS,

tak więc decydująca okazała się rola reszt

zlokalizowanych na C-końcu.

Wcześniejsza błędna klasyfikacja wielu ro-

ślinnych dekarboksylaz może wynikać z

metody stosowanej wówczas powszechnie

do oznaczania ich aktywności – poprzez

wykrywanie wydzielanego CO2, co samo w

sobie nie pozwala na rozróżnienie między

AAS a AAAD.

Drugą przyczyną może być też niestabil-

ność czy wysoka reaktywność niektórych

AAS, uniemożliwiająca wykrycie ich bez

odpowiednio czułej metody, jak np. HPLC

(wysokosprawna chromatografia cieczo-

wa). To może wyjaśniać, dlaczego AAS u

roślin i owadów zostały odkryte stosunko-

wo niedawno, podczas gdy pozostałe AAAD

poznano znacznie wcześniej . [3]

Metaboliczne i fizjologiczne funkcje

roślinnych AAAD

Dekarboksylaza tryptofanu (TDC)

W wyniku dekarboksylacji tryptofanu po-

wstaje tryptamina, będąca prekursorem

alkaloidów indolowych, do których należy

wiele związków znajdujących zastosowanie

jako farmaceutyki (winblastyna, ajmalina,

chinina, kamptotecyna). Roślinna TDC zo-

stała po raz pierwszy wyizolowana z C. ro-

seus [4], następnie wyizolowano też geny z

innych gatunków (Camptotheca acuminata

Decne, Ophiorrhiza pumila L, Oryza sativa

L, Capsicum annuum L, Rauvolfia verticil-

lata (Lour.) Baill). Dekarboksylaza trypto-

fanu (TDC) bierze też udział w biosyntezie

monoaminy serotoniny (5-hydroksytrypta-

miny) i prostych alkaloidów β-karbolino-

wych, jest też zaangażowana w biosyntezę
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IAA. Większość badań skupia się jednak na

roli TDC w biosyntezie terpenoidów alka-

loidów indolowych. Związki te powstają ze

wspólnego prekursora stryktozydyny, w

wyniku kondensacji tryptaminy (ścieżka

indolowa) i sekologaniny (terpenoid), kata-

lizowanej przez syntazę stryktozydyny

(STR). U C. roseus regulacja ekspresj i TDC

i STR jest skoordynowana – oba geny miały

najwyższy poziom ekspresji w korzeniach,

natomiast znacznie niższy w liściach, łody-

gach i kwiatach – co odpowiada rozmiesz-

czeniu alkaloidów indolowych w tych

organach. W tkankach C. roseus TDC jest

kodowana przez jeden gen, natomiast u C.

acuminata są to dwa niezależnie regulo-

wane geny: TDC1 uczestniczy w obronie

chemicznej warunkowanej przez stadia

rozwojowe, TDC2 odpowiada za mechani-

zmy obronne indukowane przez atak pato-

gena. Transkrypty TDC1 u C. acuminata

wystepowały głównie w łodygach, w

mniejszych ilościach w liściach, owocach i

nasionach, najmniej w korzeniach – co

również odpowiada rozmieszczeniu kamp-

totecyny – głównego alkaloidu u tego ga-

tunku.

TDC należy do genów których ekspresja

jest zależna od elicytorów – u rauwolfii

żmijowej potwierdzono stymulację ekspre-

sj i TDC przez jasmonian metylu i UV, su-

presję pod wpływem kwasu salicylowego,

brak było natomiast różnicującego wpływu

ABA. [5]

Dekarboksylaza tyrozyny (TyDC)

Dekarboksylacja tyrozyny odgrywa rolę w

biosyntezie wielu metabolitów wtórnych u

roślin.

W wyniku dekarboksylacji tyrozyny przez

dekarboksylazę tyrozynową (TyDC) po-

wstaje tyramina, prekursor syntezy róż-

nych metabolitów wtórnych: jak fitoaleksy-

na hordeina u Hordeum vulgare L., werba-

skozyd u Syringa vulgaris L. , a także wielu

związków z grupy alkaloidów benzyloizo-

chinolinowych (jak morfina, kodeina, pa-

paweryna, kolchicyna). Geny TyDC

zidentyfikowano m. in u gatunków takich

jak rzodkiewnik, pietruszka, mak, ryż.

Tyramina w stanie wolnym i w postaci

amidu kwasu hydroksycynamonowego od-

kładanego w ścianie komórkowej , zwiększa

jej odporność na strawienie, pełniąc rolę

ochronną przeciw patogenom. Ta druga

rola tyraminy jako integralnego kompo-

nentu roślinnej obrony została potwierdzo-

na przez wyizolowanie genów TYDC z

gatunków takich jak jęczmień czy rzod-

kiewnik, nie wytwarzających alkaloidów

benzyloizochinolinowych.

W roślinach tyramina jest też jedną z tzw.

fenetylamin (jak dopamina, norepinefryna)

wykazującą toksyczność wobec kultur ka-

lusowych wielu gatunków. Wykazano, że

toksyczność tyraminy wynika z jej utlenia-

nia przez oksydazę polifenolową, której

aktywność jest indukowana przez auksyny.

Toksyczność tyraminy w tkankach roślin-

nych może być zniesiona przez potrakto-

wanie ich egzogennymi cytokininami.

Wydzielanie tyraminy do ściany komórko-

wej w postaci nierozpuszczalnych amidów

jest sposobem na unikanie autotoksyczno-

ści. [6]

Wysoki poziom ekspresji TyDC i towarzy-

szącą mu akumulację tyraminy stwierdzo-

no w kwiatach rzodkiewnika, tytoniu i

petunii.

W przeciwieństwie do wielu znanych TyDC,

aktywnych w reakcji na atak patogenu,

u A. thaliana nie zaobserwowano zmian

regulacji ekspresj i tego genu przy infekcji

różnymi patogenami grzybowymi (Botrytris



63

cinerea) czy bakteryjnymi (Pseudomonas

syringae), co więcej nie wykryto też żad-

nych pochodzących od tyraminy amidów

kwasu hydroksycynamonowego.[7]

Dekarboksylaza fenyloalaniny

Procesem dekarboksylacji fenyloalaniny u

roślin zaczęto się interesować od niedaw-

na. Głównym produktem jest 2-fenyloety-

lamina, która następnie może być

przekształcana w dalsze metabolity: alde-

hyd fenylooctowy (PAAld), kwas fenylooc-

towy (PAA) i 2-fenyloetanol (PE). PEA, tak

jak pozostale aromatyczne monoaminy, na-

leży do substratów preferowanych przez

aminooksydazy – enzymy generujące

H2O2, wykorzystywany następnie w pro-

cesie wzmocnienia ściany komórkowej . Tak

więc powstające podczas utleniania PEA

reaktywne formy tlenu (ROS) to pierwszy

etap aktywnej obrony przeciw patogenom.

Generowane przez PEA ROS powodowały

wzrost stężenia w cytozolu jonów Ca2+ ,

pełniących rolę wtórnego przekaźnika sy-

gnału. [8]

PAAld powstający w reakcji katalizowanej

przez aminooksydazy, dalej może być utle-

niany do PAA przez oksydazę aldehydową

bądź też redukowany do PE za pośrednic-

twem dehydrogenaz alkoholowych/reduk-

taz aldehydowych. Kwas fenylooctowy jest

związkiem o aktywności auksynowej , wy-

stępującym powszechnie wśród roślin. PA-

Ald i PE to główne składniki zapachu

kwiatów (petunia, róża). Przyczyniają się

też do aromatu owoców pomidora, wino-

gron, mandarynki, smaku herbaty. PAAld

jest też, obok aldehydu salicylowego, jed-

nym z głównych związków zapachowych

produktów otrzymywanych z nasion gryki

zwyczajnej . Fenyloetanol i aldehyd fenylo-

octowy to silne atraktanty dla owadów za-

pylających, fenyloetanol ma też właściwo-

ści przeciwbakteryjne. Synteza tych związ-

ków głównie w kwiatach i owocach

wskazuje więc na ich ochronną rolę w pro-

cesie rozmnażania roślin.

Pierwsze badania nad genetycznym i mo-

lekularnym podłożem szlaku u roślin wyż-

szych zostały wykonane przez Tiemana i

wsp. [9], [10]. Wyodrębnione zostały u po-

midora geny kodujące dekarboksylazę fe-

nyloalaniny i reduktazę aldehydu

fenylooctowego, potwierdzono również ak-

tywność enzymów wobec odpowiednich

substratów. Zidentyfikowano trzy geny ko-

dujące enzymy katalizujące konwersję fe-

nyloalaniny do fenyloetyloaminy i tyrozyny

do tyraminy: LeAADC1A, LeAADC1B, Le-

AADC2. Tyrozyna jest preferowanym sub-

stratem in vitro, ale stężenie fenyloalaniny

w owocach pomidora znacznie przewyższa

stężenie tyrozyny, co wskazuje na rolę fe-

nyloalaniny jako substratu fizjologicznego.

Wszystkie trzy geny ulegają ekspresji w

owocach, LeAADC1B i LeAADC2 są też do-

datkowo eksprymowane w liściach.

PAAld może powstawać z fenyloalaniny na

dwa sposoby: poprzez PEA (jeśli najpierw

zachodzi dekarboksylacja, a później de-

aminacja), lub też kwas pirogronowy (jeśli

najpierw tracona jest grupa aminowa, a

później karboksylowa – ten drugi typ reak-

cj i występuje powszechnie u drożdży. W

celu sprawdzenia, która z tych ścieżek me-

tabolicznych funkcjonuje u pomidora, Tie-

man i wsp. wykorzystali transgeniczną

linię Solanum pennellii IL 8-2-1 , zawieraja-

cą locus malodorus, związany z podwyż-

szonym stężeniem aldehydu

fenylooctowego, fenyloetanolu, 1 -nitro-2-

fenyloetanu i 2-fenyloacetonitrylu. Obec-

ność azotu w łańcuchu bocznym 1 -nitro-2-

fenyloetanu i 2-fenyloacetonitrylu wskazuje



64

że związki te są pochodnymi fenyloetylo-

aminy a nie fenylopirogronianu. (Ryc. 2)

W owocach winorośli również odkryto bar-

dzo podobną dekarboksylazę (79% iden-

tyczności sekwencji z LeAADC), jak

również potwierdzono obecność metaboli-

tów: PEA, PAAld, PE. [1 1 ]. Natomiast u

melona przemiany aminokwasów prowa-

dzące do biosyntezy aromatycznych związ-

ków lotnych zachodzą raczej poprzez

transaminację niż dekarboksylację – eks-

presja genów aminotransferaz CmArAT1 i

CmBCAT2 była bardzo wysoka podczas

dojrzewania owoców. [12]

Większość dekarboksylaz aminokwasów

aromatycznych konwertuje substraty do

odpowiednich amin. Jednak u petunii zi-

dentyfikowano bifunkcjonalny tetrame-

ryczny enzym przekształcający

fenyloalaninę bezpośrednio do aldehydu

fenylooctowego.

Kwiaty petunii akumulują duże ilości alde-

hydu fenylooctowego i mniejsze ilości fe-

nyloetanolu. Tieman i wsp. (2007)

wprowadzili gen reduktazy aldehydu feny-

looctowego (LePAR) pochodzący z pomido-

ra do petunii. Linie transgeniczne

cechowały się wyższą zawartością fenylo-

etanolu, a niższą aldehydu fenylooctowego

w porównaniu do typu dzikiego, co dowo-

dzi działania enzymów LePAR in vivo. Od-

wrotnie niż u pomidora, aktywność

reduktazy aldehydu fenylooctowego u pe-

tunii jest limitująca, prowadząc do jego

dominacji nad fenyloetanolem w profilu

zapachowym kwiatów. U róży też opisano

istnienie podobnej bifunkcjonalnej syntazy

aldehydu fenylooctowego [13]

Ryc. 2. Szlak dekarboksylacji fenyloalaniny u Solanum lycopersicum L. i jej dalsza konwersja do lot-
nych metabolitów (Tieman i wsp. 2006)
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Poszukiwanie homologów PAAS w genomie

Arabidopsis thaliana [7] pozwoliło na wy-

krycie genu At2g20340 o aktywności syn-

tazy aldehydu octowego (AtAAS). W

przeciwieństwie do tetrameru PAAS z pe-

tunii , AtAAS to homodimer. Enzym

At2g20340 przekształca Phe do PHA i L-

DOPĘ do dopaldehydu, brak natomiast ak-

tywności wobec tryptofanu i tyrozyny.

Oprócz aldehydów produktem reakcji był

też Nh4 i CO2, nie dochodziło jednak do

utworzenia H2O2, inaczej niż u petunii.

Chociaż L-DOPA jest preferowanym sub-

stratem dla AtAAS in vitro, nie znaleziono

jej u A. thaliana, nie stwierdzono też obec-

ności alkaloidów benzyloizochinolinowych,

dla syntezy których L-DOPA jest bezpo-

średnim prekursorem.

Funkcja AtAAS nie jest konserwatywna

wśród różnych ekotypów Arabidopsis tha-

liana, jak też u różnych gatunków Arabi-

dopsis. Przetestowano 3 ekotypy

Arabidopsis thaliana : Col-0, Sei-0 i Di-G

pod względem ekspresji AtAAS. Kwiaty

Col-0 nie wytwarzały PHA w warunkach

normalnych, jednak jest on głównym

związkiem lotnym u ekotypów Sei-0 i Di-G,

podobnie jak w kwiatach Arabidopsis lyra-

ta, co wskazuje na znaczenie dla przywa-

biania owadów zapylających. W liściach

Col-0 ekspresja At2g20340 była indukowa-

na pod wpływem jasmonianu metylu i w

odpowiedzi na zranienie, co sugeruje rolę

PHA w obronnej reakcji rośliny.

Badania na kukurydzy również potwierdzi-

ły istnienie ścieżki dekarboksylacji fenylo-

alaniny, aktywowanej przez jasmoniany

(Sytykiewicz i wsp. 2014, wyniki niepubli-

kowane). Zaobserwowano duże zróżnico-

wanie poziomu ekspresji genów w

zależności od stężenia elicytora, czasu

ekspozycji i tkanki. Jak dotąd brak jest po-

dobnych doświadczeń genetycznych nad

szlakiem dekarboksylazy fenyloalaniny u

zbóż, dlatego potrzeba dalszych badań

uwzględniających znaczenie innych czyn-

ników stresowych w regulacji ekspresj i za-

angażowanych w nim genów.

Znaczenie dekarboksylaz w inżynierii

genetycznej

Obecnie prowadzonych jest wiele badań

genetycznych nad roślinnymi TDC i TYDC,

zwłaszcza na roślinach transgenicznych.

Celem tych badań często jest otrzymanie

roślin o podwyższonej zawartości alkalo-

idów mających duże znaczeniu w medycy-

nie i farmacji, bądź też synteza tych

związków przez gatunki normalnie ich nie

wytwarzające, zwiększenie odporności ga-

tunków uprawnych na pasożyty, ale może

nim być też zmiana danego szlaku bioche-

micznego skutkująca np. zmniejszeniem

stężenia związków niepożądanych.

Catharanthus roseus (katarantus różowy)

to endemiczny gatunek z Madagaskaru

który stał się szczególnie istotny w bada-

niach molekularnych nad dekarboksylazą

tryptofanową. TDC z C. roseus jest kluczo-

wym enzymem dla biosyntezy alkaloidów

indolowych takich jak winblastyna (zwią-

zek wykorzystywany m. in w terapii nie-

których nowotworów ze względu na

zdolność hamowania mitozy) czy ajmalina

(lek przeciw arytmii). Do alkaloidów indo-

lowych należą też chinina (lek przeciwma-

laryczny z drzewa chinowego) i strychnina

(silnie toksyczna substancja pozyskiwana z

kulczyby-wronie oko, stosowana od lat jako

pestycyd).

U tytoniu z wprowadzonym genem TDC z

C. roseus stwierdzono zwiększenie stężenia

tryptaminy, wprost proporcjonalne do po-

ziomu aktywności TDC, jak również prawie
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zupełne zahamowanie rozwoju larw mącz-

lika ostroskrzydłego. Produkcja tryptaminy

w transgenicznych zbożach może być więc

skuteczną metodą ochrony przed pasoży-

tami, bez użycia toksycznych środków

ochrony roślin. Introdukcja genu TDC do

rzepaku spowodowała natomiast przekie-

rowanie tryptofanu do syntezy tryptaminy

zamiast glukozynolanów indolowych,

wpływających na znaczne pogorszenie wa-

lorów smakowych u zbóż oleistych. [2]

Jednakże wszelkie manipulacje genetyczne

powinny uwzględniać złożoność mechani-

zmów regulacji ekspresj i genów, jak rów-

nież możliwe interakcje z innymi szlakami

biochemicznymi – jest to szczególnie istot-

ne w przypadku TDC czy TyDC, operują-

cych na granicy między pierwotnym i

wtórnym metabolizmem. Przykładem może

być drastyczne zaburzenie szlaków sziki-

mowego i biosyntezy fenylopropanoidów w

bulwach ziemniaków z introdukowanym

genem TDC. Przekierowanie tryptofanu do

syntezy tryptaminy spowodowało spadek

zawartości związków fenolowych groma-

dzonych w odpowiedzi na zranienie czy

atak patogenu; w efekcie bulwy stały się

bardziej podatne na infekcje. Tak więc

AAAD mogą w roślinach transgenicznych

zmienić dostępność innych substratów, na-

wet jeśli dany wprowadzony gen działa po-

za ich ścieżką biochemiczną. [5]

Transformacja różnych roślin heterologa-

mi TDC czy TyDC wykazała, że zakres ak-

tywności introdukowanych genów zależy

od gatunku – u tytoniu z wprowadzonym

TDC poziom ekspresji jak i zawartość tryp-

taminy były kilkanaście-kilkadziesiąt razy

wyższe niż u ziemniaka i rzepaku. U rze-

paku transformowanego TyDC rośliny nie

wykazywały ekspresji transgenu, w dodat-

ku cechowały się obniżoną aktywnością

TyDC w porównaniu roślin do typu dzikie-

go.

Odrębną i istotną kwestią jest utrzymywa-

nie się wprowadzonych zmian w kolejnych

pokoleniach roślin. W doświadczeniu nad

rzepakiem transformowanym TyDC z maku

wszystkie pierwotne transformanty cecho-

wały się obniżoną aktywnością własnego

TyDC, nie wykryto natomiast w nich mRNA

transgenu. W następnych pokoleniach wy-

ciszenie transgenu zostało przezwyciężone,

jednak dynamika ekspresji różniła się dla

dwóch izoform TyDC. [2]

Badania genetyczne nad mechanizmem

dekarboksylacji fenyloalaniny w roślinach

to kwestia ostatniej dekady, więc w porów-

naniu do pozostałych AAAD wiedza ta jest

wciąż niewielka.

Warto jednak wspomnieć o najnowszym

osiągnięciu jakim jest opracowanie tech-

nologii pozyskiwania fenyloetanolu poprzez

sklonowanie w E. coli PAAS z Rosa hybrid

[14]. PE to główny składnik zapachu róża-

nego, dlatego jest szeroko wykorzystywany

w przemyśle kosmetycznym, znajduje też

zastosowanie jako konserwant i dodatek

aromatyczny w przemyśle spożywczym.

Obecnie większość światowej produkcji PE

odbywa się przy użyciu metod wysoce tok-

sycznych dla środowiska, stąd potrzeba al-

ternatywnych technologii. Dotychczas

jedyną alternatywą było pozyskiwanie PE z

drożdży, naturalnie go wytwarzających. Ze

względu na szybkość wzrostu oraz łatwość

manipulacji genetycznych, bakterie mają

zdecydowaną przewagę nad drożdżami –

jednak do tej pory wykorzystanie E.coli do

produkcji PE było niemożliwe, ponieważ

nie funkcjonuje u nich szlak Ehrlicha,

przekształcający fenyloalaninę do PE w

trójetapowej reakcji. Rozwiązaniem okaza-

ło się wykorzystanie bifunkcjonalnej PAAS
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z róży, przeprowadzającej dwie pierwsze

reakcje szlaku w jednej . Po sklonowaniu do

E. coli na plazmidzie pTYB21 , komórki

syntetyzowały PE – jest to pierwszy szczep

E. coli wytwarzający PE z fenyloalaniny

bez konieczności dodawania zewnętrznego

kofaktora PLP. Zastosowanie PAAS zamiast

trójetapowego szlaku Ehrlicha może

znacznie uprościć proces, redukując ilość

wpływających na niego czynników i po-

zwalając na rozdzielenie fazy wzrostu ko-

mórek gospodarza od produkcji PE.

Podsumowanie

Roślinne dekarboksylazy aminokwasów aro-

matycznych są enzymami operującymi na

granicy między pierwotnym a wtórnym meta-

bolizmem, a mechanizm ich regulacji jest

wciąż słabo poznany. Dotychczasowe badania

sugerują związek ich aktywności z chemiczną

odpowiedzią rośliny na różne czynniki streso-

we, zależną od jasmonianów. Jednak niewiele

wiadomo o możliwych interakcjach z innymi

szlakami biochemicznymi, kluczowymi w pro-

cesie wzrostu i rozwoju. Poznanie ich mole-

kularnego podłoża i wyselekcjonowanie

markerów genetycznych ma istotne znaczenie

dla zrozumienia podstaw odporności roślin na

stresy biotyczne i abiotyczne, a także możli-

wości uzyskiwania plonu o cechach pożąda-

nych.
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Wstęp

Rozwój roślin okrytonasiennych jest ściśle

regulowany światłem. Chloroplasty, zawie-

rające chlorofil wbudowany w złożone

struktury aparatu fotosyntetycznego,

umożliwiają roślinom prowadzenie auto-

troficznego trybu życia. Organella te są

wynikiem różnicowania proplastydów. W

ciemności proplastydy roślin okrytonasien-

nych różnicują w etioplasty (przegląd w

[1 ]). Biosynteza chlorofilu w okrytonasien-

nych jest ściśle zależna od światła; w

ciemności proces ten zostaje zahamowany

na etapie biosyntezy protochlorofilidu

(Pchlid) i jest kontynuowany tylko po

oświetleniu rośliny[2]. Uproszczony sche-

mat biosyntezy Chlid w okrytonasiennych

przedstawiono na Fig 1 .

Pchlid jest cząsteczką porfirynową, skła-

dającą się z 4 pierścieni pirolowych i pier-

ścienia izopentanowego [3]. Gdy tkanki

rośliny okrytonasiennej nie mają dostępu

do światła, Pchlid gromadzi się w etiopla-

stach [4].

Reakcję redukcji Pchlidu przeprowadza

enzym: indukowana światłem oksydore-

duktaza protochlorofilid:NADPH (EC

1 .3.1 .13; LPOR) [5]. LPOR jest fotoenzy-

mem, bezpośrednio wymagającym światła

do przeprowadzenia reakcji katalitycznej

[6]. Brak światła blokuje biosyntezę chlo-
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rofilu, podstawowego barwnika fotosynte-

tycznego i uniemożliwia wytworzenie apa-

ratu fotosyntetycznego.

Wewnątrz etioplastów wytwarza się uni-

kalna struktura, nazywana ciałem prola-

mellarnym (ang. prolamellar body, PLB).

Jest to wysoce uporządkowana, parakry-

staliczna struktura. Po raz pierwszy została

opisana w roku 1954 na podstawie obra-

zów z mikroskopu fluorescencyjnego [7], i

zanim zaadoptowano określenie „ciało

prolamellarne” była określana, między in-

nymi, jako gęste jądro (ang. dense core),

pierwotne granum (ang. primary granum)

lub centrum krystaliczne (ang. crystalline

centre) [8].

Powstawanie PLB jest ściśle powiązane z

gromadzeniem się kompleksów

Pchlid:LPOR:NADPH (nazywane „fotoak-

tywnym Pchlidem”) [1 ,9,10].

Występowanie PLB w naturze

Etiolowane siewki okrytonasiennych są

dobrym modelem do badania PLB. Jednak

niektórzy badacze twierdzą, że uprawianie

roślin w ciemności przez długi czas nie od-

zwierciedla ich naturalnego rozwoju, a ba-

danie PLB może być pozbawione praktycz-

nych aspektów (przegląd w [1 ]). Istnieją

również sytuacje, w których rośliny rozwi-

jają się w ciemności, a rozwój chloropla-

stów przechodzi przez etap etioplastów.

Pierwszym przykładem może być kiełko-

wanie siewek pod ziemią, do których nie

dociera światło słoneczne. Takie siewki są

naturalnie etiolowane, a ich chloroplasty

rozwijają się dopiero po przebiciu się na

powierzchnię [11 ]. Kolejnym przykładem

mogą być nadziemne części niektórych

warzyw, np. głowa kapusty czy sałaty. Za-

wiera ona bardzo wiele warstw liści, co

powoduje, że te położone najgłębiej są za-

cienione i także podlegają naturalnej etio-

lacj i [12]. Podobny efekt można

zaobserwować w przypadku zawiązków li-

ściowych wewnątrz pąków [13]. Intensyw-

ność padającego światła jest znacznie

obniżana przez liście (np. ponad stukrotnie

w przypadku liści bluszczu) lub mętną wo-

dę [14], co może promować powstawanie

PLB w runie gęstych lasów lub w nieprzej-

rzystych przybrzeżnych wodach. Przykłady

te pokazują, że etiolacja, prowadząca do

powstania PLB, może być uznana jako na-

turalny etap rozwoju tkanek roślin okryto-

nasiennych. Ponadto, zaobserwowano że w

komórkach jęczmienia formowanie chloro-

plastów z etioplastów zachodzi szybciej niż

z protoplastów [15].

Skład PLB

PLB złożone jest z lipidów i białek. Zawie-

ra Pchlid, głównie w formie kompleksów z

białkiem LPOR. Całkowite stężenie tego

barwnika jest niewielkie [16], gdyż jego

akumulacja spowalnia syntezę kwasu δ-

aminolewulinowego, będącego prekurso-

rem szlaku syntezy chlorofilu [3]. Struktu-

rę Pchlidu przedstawiono na Fig. 1 .

Fig. 1 . Uproszczony schemat biosyntezy chlorofi-
lu w okrytonasiennych. Szczegółowo przedsta-
wiono etap redukcji protochlorofilidu do
chlorofilidu. Zaznaczono wiązanie ulegające re-
dukcji w cząsteczce Pchlidu (*). Podwójna strzał-
ka na schemacie oznacza złożony ciąg reakcji.
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Oprócz Pchlidu w PLB występują także

barwniki karotenoidowe, zwłaszcza trans-

wiolaksantyna i trans-luteina [2,17].

Zwiększenie zawartości trans-luteiny kore-

luje z akumulacją Pchlidu w komórkach

rzodkiewnika zwyczajnego (Arabidopsis

thaliana) [17].

W preparatach PLB wykryto obecność 64

białek, biorących udział w m.in. cyklu Calvi-

na-Bensona, biosyntezie barwników, syntezie

białek czy w reakcjach fazy świetlnej foto-

syntezy [18]. Przegląd najważniejszych bia-

łek w PLB przedstawiono w Tabeli 1 .

Najbardziej obficie występującym białkiem w

PLB jest LPOR, które stanowi nawet 95%

całkowitej zawartości białka [18,19]. Enzym

ten ma masę 35-38 kDa [5,20] i jest globu-

larnym białkiem oddziałującym z błoną oraz

zdolnym do tworzenia oligomerów [4],

Pomimo, że skład lipidowy PLB jest podobny

do składu tylakoidów [21], to ilości poszcze-

gólnych składników lipidowych oraz ich

względna zawartość różnią się. Stosunek

zawartości monagolaktozylodiacylogliceroli

(MGDG) do digalaktozylodiacylogliceroli

(DGDG) wynosi 1 ,6-1 ,8 [19,22,23]. PLB

składa się także w niewielkim stopniu z

fosfo- i sulfolipidów [19]. Dane dotyczące

składu lipidowego PLB pszenicy zostały

przedstawione w Tabeli 2. Jeśli chodzi o kwa-

sy tłuszczowe, to ich skład nie odstaje od

składu tylakoidów w chloroplastach [24].

Struktura PLB

Mikroskopia elektronowa ujawniła, że PLB

Tabela 1 . Przykładowe białka zidentyfikowane w PLB pszenicy (za [18]).

Fig. 2. Fotografia z mikroskopu elektronowego
przedstawiająca 14-dniowy etiolowany liść pszenicy
Triticum aestivum. Zaznaczone ciało prolamellarne
przedstawia dwie formy morfologiczne – typową
(bardziej kompaktową) i „otwartą” (luźniejszą).
Skala - 1 μm.

Tabela 2. Średnie zawartości poszczególnych klas lipidów oraz średni skład kwasów tłuszczowych
danej klasy w błonach PLB wyizolowanych z pszenicy (za [19]). Oznaczenia: „-” – śladowa ilość, 16:0 –
kwas palmitynowy, 16:1 – kwas oleopalmitynowy, 18:0 – kwas stearynowy, 18:1 – kwas oleinowy, 18:2 –
kwas linolowy, 18:3 – kwas linolenowy.



71

jest parakrystaliczną strukturą, otoczoną

przez protylakoidy (Fig. 2) – układ błonowy

przypominający tylakoidy stromy [3,25].

PLB i protylakoidy tworzą ciągły układ błon

wewnątrz etioplastów [25].

PLB jest zbudowane z rozgałęzionych i

wzajemnie połączonych tubul błonowych

[26]. Budujące je dwuwarstwy lipidowe

mają grubość 5-6 nm, a średnica światła

tych tubul wynosi 5-10 nm [8,21 ]. Całko-

wita średnica PLB wynosi około 1 μm [26].

Lipidy, z których składają się tubule, two-

rzą ciągłe fazy kubiczne [21 ], które nadają

tym błonom krzywiznę, umożliwiającą

osiągnięcie wysokiej gęstości błon - w 1

μm3 PLB może się znajdować nawet 50

μm2 błon lipidowych [27]. Powstawanie faz

kubicznych w PLB jest podyktowane wyso-

ką całkowitą zawartością lipidów oraz wy-

sokim stosunkiem zawartości MGDG do

pozostałych lipidów [21 ].

Najczęściej występującą podstawową jed-

nostką organizacji rozgałęzionych tubul

jest struktura czteroramienna (tetra-

edryczna), która zwykle układa się pier-

ścień heksagonalny (przegląd w [2]).

Rzadkością są struktury sześcioramienne,

mogące tworzyć sieć sześcienną [2,28].

Ciekawą odmianą PLB jest tak zwane

„otwarte” PLB, charakteryzujące się

mniejszym stopniem upakowania błon, w

porównaniu z innymi formami PLB (zob.

Fig. 1 ). Jest ono zbudowane z tetraedrycz-

nych jednostek, budujących skomplikowa-

ne wielościany, przywodzące na myśl

klatraty cząsteczek wody utworzone wokół

rozpuszczonych cząsteczek [27].

Istnieje kilka czynników, od których zależy

stabilność złożonej struktury PLB. Jak

wspomniano wyżej , istnienie faz kubicz-

nych zależy od dużego stężenia lipidów

stożkowatych (takich jak MGDG). Jednak

eksperymenty polegające na obniżeniu za-

wartości MGDG o około połowę w wyniku

mutacji syntazy MGDG nie wykazały zmian

w ultrastrukturze PLB [29]. Oznacza to, że

szczególny skład lipidowy błon PLB nie jest

jedynym czynnikiem wymaganym do ich

powstania.

Zaproponowano, że białka, takie jak LPOR,

rozłożone asymetrycznie mogą powodować

zakrzywienia błon lipidowych [30]. Zostało

to poparte badaniami, które pokazały, że

LPOR asocjuje ze stromalną stroną błon

PLB [31 ]. Świadczy to o możliwym udziale

tego białka (w kompleksach z substratem i

kofaktorem) w kształtowaniu i stabilizowa-

niu struktury PLB. Ważnym czynnikiem jest

także sam kofaktor LPOR – NADPH, który

umożliwia asocjację tego białka z błonami

PLB [31 ,32].

Kolejnym istotnym czynnikiem jest obec-

ność karotenoidów. Wykazano, że niedobór

karotenoidów, spowodowany traktowaniem

norflurazonem (inhibitorem desaturacji fi-

toenu), powoduje słabsze związanie LPOR

z błonami PLB [33]. Znaczenie ma też sa-

ma struktura cząsteczek karotenoidów.

Park i współaut. zaproponowali, że trans-

karotenoidy (o liniowej budowie) stabilizu-

ją krzywiznę błon, spowodowaną obecno-

ścią kompleksów Pchlid:LPOR:NADPH. Z

kolei poli-cis-karotenoidy (wykazujące

„schodkową” budowę) destabilizują krzy-

wiznę błon PLB, poprzez zmianę ich płyn-

ności [34]. Wykazano także, że mutant

Arabidopsis thaliana ccr2, odznaczający się

znacznym obniżeniem produkcji luteiny,

nie wykazuje obecności PLB [35].

Indukowane światłem zmiany w PLB

Oświetlenie, którego efektem jest fotore-

dukcja Pchlidu do Chlidu, powoduje stop-

niową dezintegrację regularnej struktury
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PLB. Początkowo dochodzi do zwiększenie

rozmiarów PLB i rozluźnienia jego tubu-

larnej struktury, a następnie do formowa-

nia małych pęcherzyków [26]. Następnie

od powierzchni PLB zaczynają odchodzić

struktury przypominające protylakoidy.

Powstały po fotoredukcji Chlid wykazuje

maksimum fluorescencji przy 685-693 nm.

To maksimum stopniowo przesuwa się w

stronę fal krótszych, by po upływie ok. pół

godziny osiągnąć wartość 675-682 nm

[26,36]. Ten efekt, obserwowany również w

widmach absorpcji, określany jest jako

„przesunięcie Shibaty” [37]. Szybkość

zmian spektralnych obserwowanych w izo-

lowanych błonach etioplastów zależy od

takich czynników jak stężenie sacharozy,

glicerolu, NADPH, EDTA oraz od tempera-

tury i stężenia jonów niektórych metali [38-

40]. Mechanizm molekularny zmian obser-

wowanych jako przesunięcie Shibaty nie

został jeszcze dokładnie poznany. Równo-

cześnie z przesunięciem Shibaty zachodzą

procesy takie jak rozpad struktury PLB,

rozpad oligomerów LPOR, oddysocjowanie

chlorofilidu od LPOR oraz synteza chloro-

filu (przegląd w [2]). Niedawne badania

pokazały, że w izolowanych błonach etio-

plastów przesunięcie Shibaty zostaje

ukończone przed całkowitą dyspersją PLB

[26].

Hipoteza o fotoprotekcyjnej roli PLB

W wyniku oddziaływania światła z wolnymi

tetrapirolami, takimi jak Pchlid lub Chlid,

dochodzi do powstania wolnych rodników

tlenowych [41 ]. Wzbudzony Pchlid lub

Chlid w stanie trypletowym może reago-

wać z tlenem trypletowym, co prowadzi do

powstania tlenu singletowego, oraz w kon-

sekwencji innych wolnych rodników [4].

Uszkadzają one m.in. białka oraz błony, co

ostatecznie prowadzi do śmierci komórki

[1 ]. Uważa się, że obecność PLB pozwala

uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez

wolne rodniki. Po pierwsze, w ciemności

dochodzi do akumulacji kompleksów

Pchlid:LPOR:NADPH. Umożliwia to szybką

przemianę Pchlidu do Chlidu od razu po

oświetleniu tkanki. Dzięki temu cząsteczki

Pchlidu ulegają fotoredukcji, a nie fotook-

sydacji [1 ]. Po drugie, wykorzystywany jest

mechanizm tzw. mikrocyklu chlorofilidu

[4]. Polega on na tym, że w kompleksach

LPOR z Chlidem dochodzi do wymiany

NADP+ (powstającego po fotoredukcji

Pchlidu) na NADPH. Energia świetlna za-

absorbowana przez Chlid w kompleksie z

LPOR i NADPH prowadzi do utlenienia

NADPH (a nie Chlidu), który jest następnie

wymieniany na nową cząsteczkę NADPH i

cykl może się powtórzyć [4].

Podsumowanie

Ciało prolamellarne jest ciekawą strukturą,

nie tylko pod względem nietypowej , para-

krystalicznej budowy. Jest ono bezpośred-

nim prekursorem rozwoju chloroplastów w

przypadku etiolowanych tkanek, groma-

dzącym białka i lipidy niezbędne do wy-

tworzenia tylakoidów. Ponadto PLB

umożliwia szybkie wznowienie biosyntezy

chlorofilu po okresie naturalnej etiolacj i.

Kompleksy zawarte w tej strukturze po-

zwalają na znaczące ograniczenie produk-

cj i wolnych rodników, generowanych przez

wolne barwniki, takie jak protochlorofilid.

Wyjaśnienie roli PLB przyczyni się do zro-

zumienia mechanizmów rozwoju aparatu

fotosyntetycznego i procesu deetiolacj i

okrytonasiennych.
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Jednym z ciężkich powikłań występujących w przebiegu chemoterapii

jest neutropenia (chemotherapy induced neutropenia - CIN). CIN

predysponuje do ciężkich zakażeń, które są z kolei najczęstszą

przyczyną śmierci w okresie chemioterapii. CIN jest wskazaniem do

redukcji dawek chemioterapii i jest najczęstszym powodem opóźnień

leczenia, co niekorzystnie wpływa na końcowy wynik leczenia

nowotworu. Aby skrócić czas trwania CIN i ograniczyć ryzyko infekcji

stosuje się czynniki stymulujące wzrost granulocytów (G-CSF). Jednak

czas powrotu poziomu granulocytów do wartości oczekiwanych jest

różny u różnych pacjentów - najczęściej trwa około 2-3 dni, czasem

jednak konieczne jest podawanie G-CSF dłużej niż tydzień.

Chemioterapia prowadzi również do indukcji wielu mechanizmów

cytoprotekcyjnych, w tym np. do aktywacji oksygenazy hemowej 1 (HO-

1) . Podstawową funkcją HO-1 jest rozkład toksycznego hemu do tlenku

węgla (CO), Fe i biliwerdyny. Badania na modelu mysim wykazały, że

częściowy niedobór tego enzymu prowadzi do zaburzeń w odpowiedzi

komórek macierzystych na stres.

U ludzi występują częste polimorfizmy rejonu promotorowego genu

kodującego HO-1 (HMOX1), które wpływają na poziom transkrypcji

HMOX1 i aktywność samego enzymu. Można zatem przypuszczać, że

poziom indukcji HO-1 u danego pacjenta w odpowiedzi na

chemioterapię, będzie zależny od obecności danego polimorfizmu.

Celem badań była ocena poziomu mRNA dla HO-1 u pacjentów z ostrą

białaczką limfoblastyczna (ALL), w czasie lub po zakończeniu

chemioterapii. Ponadto, w pracy zbadano korelację częstości
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wystąpienia CIN z występowaniem danego polimorfizmu rejonu

promotorowego genu kodującego HO-1 (HMOX1) oraz z czasem

powrotu poziom granulocytów po podaniu G-CSF, do wartości

oczekiwanych.

Do badań zostali zakwalifikowani pacjenci Oddziału i Poradni Onkologii

i Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, u

których w latach 2010-2015 zdiagnozowano ALL, oraz u których w

trakcie leczenia wystąpiła neutropenia, z powodu której zastosowano

leczenie G-CSF. Badanym materiałem była krew obwodowa.

W badanych próbkach wykazano istotnie statystycznie podwyższony

poziom mRNA dla HO-1, w porównaniu do grupy kontrolnej. Wykazano

także, że polimorfizm typu krótkiego w obrębie promotora genu

HMOX1 może mieć związek z częstszym występowaniem CIN.

Wstęp

Granulopoeza

Granulopoeza jest procesem, w przebiegu

którego z krwiotwórczych komórek macie-

rzystych (hematopoietic stem cells – HSCs)

powstają dojrzałe granulocyty, a głównym

miejscem ich powstawania jest szpik kost-

ny. Granulocyty żyją na obwodzie jedynie

od 3 do 6 godzin, zatem w celu zachowania

homeostazy codziennie produkowane są

znaczne ilości granulocytów. Dziennie ze

szpiku kostnego do krwi obwodowej uwal-

niany jest około miliard granulocytów na

kilogram masy ciała, natomiast część po-

wstałych granulocytów pozostaje w szpiku

kostnym, tworząc tzw. rezerwę szpiku

kostnego. Z puli tej neutrofile mogą być

mobilizowane w stanach zapalnych lub w

odpowiedzi na zakażenie, co powoduje

szybki wzrost liczby krążących granulocy-

tów obojętnochłonnych. Dodatkowo, w sta-

nach „awaryjnych”, tj . infekcja, następuje

ukierunkowanie różnicowania HSCs do li-

nii mieloidalnej oraz stymulacja końcowego

dojrzewania progenitorów granulocytar-

nych w szpiku kostnym, co powoduje skró-

cenie czasu potrzebnego do wytworzenia

dojrzałych form. Proces ten jest regulowa-

ny poprzez szereg mechanizmów zewnątrz-

i wewnątrzkomórkowych .

Istotnym czynnikiem działającym zewną-

trzkomórkowo jest czynnik stymulujący

powstawanie kolonii granulocytarnych (G-

CSF), który działa poprzez receptor G-

CSFR. Do podstawowych funkcji G-CSF

należy regulacja wytwarzania i proliferacji

progenitorów linii granulocytarnej oraz

uwalniania ze szpiku kostnego do krwi ob-

wodowej dojrzałych granulocytów obojęt-

nochłonnych. Działanie G-CSF prowadzi

także do degranulacji dojrzałych neutrofi-

lów, w trakcie której dochodzi do uwalnia-

nia elastazy. Enzym ten przecina nisze

szpikowe, co skutkuje uwolnieniem komó-

rek hematopoetycznych do krwi obwodo-

wej . Dodatkowo G-CSF powoduje

ukierunkowanie komórek progenitorowych

do różnicowania w stronę linii granulocy-

tarnej . G-CSF łączy się ze swoistym re-

ceptorem cytokinowym, zwanym G-CSF

receptor (G-CSFR, w nomenklaturze „CD”

opisywanym jako CD114), którego ekspre-

sję wykazano przede wszystkim na granu-

locytach obojętnochłonnych czy
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monocytach, ale także na komórkach nie-

hematopoetycznych oraz komórkach no-

wotworowych.

Regulacja granulopoezy odbywa się rów-

nież poprzez czynniki wewnątrzkomórko-

we, głównie za pośrednictwem czynników

transkrypcyjnych z rodziny C/EBP (białka

wiążącego sekwencje wzmacniające CCA-

AT)[26] (Rys. 3).[27]

C/EBPβ reguluje proliferację progenitorów li-

nii granulocytarnej oraz odgrywa zasadniczą

rolę w granulopoezie związanej ze stresem.

Co ciekawe, wykazano, że poziom tego

czynnika może być negatywnie regulowany

m.in. przez tlenek węgla (CO), ponieważ

CO hamuje jego translokacje do jadra ko-

mórkowego. Co ciekawe, CO fizjologicznie

powstaje w komórkach wskutek aktywno-

ści enzymatycznej oksygenazy hemowej ,

rozkładającej hem m.in. właśnie do CO.

Oksygenaza hemowa 1 (HO-1 )

Oksygenaza hemowa 1 (HO-1 ) jest enzy-

mem rozkładającym toksyczny hem do

tlenku węgla (CO), żelaza i biliwerdyny,

które mają właściwości przeciwzapalne i

antyoksydacyjne. Oksygenaza hemowa wy-

stępuje w trzech izoformach, które są ko-

dowane przez odrębne geny. Najlepiej

poznaną formą jest HO-1 , która jest enzy-

mem indukowalnym poprzez szereg czyn-

ników stresowych, m.in. wzrastające

stężenie hemu, stres oksydacyjny, endo-

toksyny, promieniowanie UV, hipoksję, czy

w odpowiedzi na chemioterapię. Doniesie-

nia ostatnich lat wskazują na fakt, iż HO-1

bierz udział w regulacji dojrzewania wielu

tkanek i komórek, m.in. tkanki kostnej czy

komórek hematopoetycznych, a ekspresja

tego enzymu ulega zmianie podczas różni-

cowania komorek hematopoetycznych.

Niedobór HO-1 prowadzi natomiast do za-

burzeń w odpowiedzi komórek macierzy-

stych na stres. U ludzi całkowity brak HO-1

występuje niezwykle rzadko, natomiast po-

wszechnie spotykane są różnice w pozio-

mie ekspresji HO-1 , które wynikają z

obecności polimorfizmów w obrębie pro-

motora genu kodującego HO-1 (HMOX1 ).

Polimorfizmy promotora HMOX1

Wyróżnia się dwa rodzaje polimorfizmów w

obrębie promotora genu HMOX1 :

·Polimorfizm długości dinukleotydu (GT)n

·Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (G

lub T).

U ludzi, różnice międzyosobnicze w aktyw-

ności HO-1 najczęściej związane są z wy-

stępowaniem polimorfizmów w zakresie

liczby powtórzeń GT. Mniejsza liczba po-

wtórzeń GT jest związana z wyższym po-

ziomem transkrypcji genu kodującego

HO-1 oraz wyższą aktywnością samego

enzymu.

Wyróżnia się trzy podtypy polimorfizmów

w zależności od liczby powtórzeń GT w ob-

rębie genu promotorowego HO-1 , które

zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Znaczący wpływ długości promotora genu

HMOX1 na aktywność enzymatyczną HO-1 ,

indukowaną przez stres oksydacyjny, od-

notowano w przypadku, kiedy liczba po-

Tabela 1 . Zestawienie ilości powtórzeń GT z danymi typami polimorfizmów.
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wtórzeń GT była niższa od 25, czyli w

przypadku występowania polimorfizmu

podtypu S. Ponadto, wykazano, że do

zwiększonej aktywności HO-1 wystarczają-

ca jest obecność tylko jednego allelu krót-

kiego. Co ciekawe, wykazano również, że

komórki białaczkowe od pacjentów z

mniejszą liczbą powtórzeń, były bardziej

odporne na apoptozę indukowaną oksy-

dantami.

Neutropenia

Neutropenia jest stanem hematologicznym,

który polega na obniżeniu liczby granulo-

cytów obojętnochłonnych poniżej 1500/µl.

Neutropenia często występuje jako powi-

kłanie terapii cytotoksycznej stosowanej w

trakcie leczenia chorób nowotworowych

(chemotherapy induced neutropenia -

CIN).

Neutropenia stanowi poważne zagrożenia

życia z powodu znacznej predyspozycji

chorych do ciężkich zakażeń (bakteryjnych,

wirusowych czy grzybiczych), które są z

kolei najczęstszą przyczyną śmierci w

okresie chemioterapii. Ciężka neutropenia

jest wskazaniem do redukcji dawek che-

mioterapii i najczęstszym powodem opóź-

nień leczenia, co niekorzystnie wpływa na

końcowy wynik leczenia nowotworu. Aby

skrócić czas występowania neutropenii i

gorączki neutropenicznej , podaje się czyn-

nik stymulujący powstawanie kolonii gra-

nulocytarnych (G-CSF). Czas leczenia

G-CSF nie jest ściśle określony i waha się

od 2 do 14 dni.

Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)

Najczęstszym nowotworem wieku dziecię-

cego jest ostra białaczka limfoblastyczna

(ALL), która stanowi 85% wszystkich no-

wotworów występujących u dzieci. W

przebiegu ALL obserwuje się niekontrolo-

waną proliferację i akumulacje niedojrza-

łych limfoblastów. Lokalizują się one w

szpiku kostnym, we krwi obwodowej , czy

węzłach chłonnych. Pomimo znacznych po-

stępów w leczeniu białaczek u dzieci, wciąż

największym problemem są wznowy cho-

roby i powikłania związane z samą che-

mioterapią.

Cel pracy

Celem pracy była ocena poziomu HO-1 po

chemioterapii, a także zbadanie korelacji

występowanie danego polimorfizmu rejonu

promotorowego genu kodującego HO-1 , z

liczbą występujących incydentów neutro-

penii i z czasem powrotu poziomu granulo-

cytów po podaniu G-CSF, do wartości

oczekiwanych.

Materiały i metody

Grupa badana

Grupę badaną stanowili pacjenci leczeni na

Oddziale lub w Poradni Onkologii i Hema-

tologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecię-

cego w Krakowie, u których w latach

2010-2015 zdiagnozowano ostrą białaczkę

limfoblastyczną, oraz u których w trakcie

terapii występowała neutropenia, z powo-

du której niezbędne było leczenie czynni-

kiem stymulującym powstawanie

granulocytów (G-CSF). Szczegółowe infor-

macje dotyczące przebiegu leczenia oraz

incydentów neutropenii pozyskiwane były

ze szpitalnej historii chorób pacjentów.

Ocena odpowiedzi na G-CSF

Dokonano podziału pacjentów pod kątem

dobrej i złej odpowiedzi na leczenie G-CSF.

Wyliczono współczynnik określający dzien-

ny przyrost granulocytów. Przyjęto wartość

graniczną 1 ,3. Pacjenci, posiadający
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współczynnik≤1 ,3 klasyfikowani byli do

grupy źle odpowiadającej na leczenie G-

CSF, natomiast gdy współczynnik wynosił

> 1 ,3 pacjenci kwalifikowani byli do grupy

dobrze odpowiadającej na leczenie. Ponad-

to, dla każdego pacjenta obliczono ilość

cykli podawania G-CSF, co odzwierciedlało

liczbę incydentów CIN u danego pacjenta.

Materiał badany

Materiał badany stanowiła krew obwodo-

wa, która była pobierana podczas rutyno-

wych wizyt kontrolnych (nr zgody Komisji

Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego:

KBET/76/B/2014).

Wykorzystywane metody

W pierwszym etapie dokonywano izolacji

komórek jednojądrzastych krwi obwodowej

(Peripheral blood mononuclear cells-

PBMCs) z krwi obwodowej pacjentów po-

branej na antykoagulant EDTA. Rozdziału

dokonywano poprzez wirowanie krwi w

gradiencie fikolu (Isopaque/Ficoll). Uzy-

skaną peletkę komórkową zabezpieczano

do dalszych eksperymentów. W kolejnym

etapie przeprowadzano izolację RNA przy

użyciu RNeasy® Mini Kit. Po zakończeniu

procedury mierzono stężenia RNA przy

użyciu spektrofotometru NanoDrop.

Reakcja PCR w czasie rzeczywistym (qRT-

PCR)

Próbki RNA poddawano reakcji odwrotnej

transkrypcji i poliadenylacji z użyciem

NCode™ VILO™ miRNA cDNA Synthesis

Kit (Life Technologies). Dzięki dodawaniu

łańcucha poli(A) do końca 3' cząsteczek,

możliwa była analiza zarówno mRNA, jak i

miRNA. W kolejnym etapie próbki analizo-

wano w oparciu o ilościowy PCR z użyciem

SYBR® Green JumpStart™ Taq Ready-

Mix™ (Sigma- Aldrich). Reakcję prowadzo-

no na płytce 96-dołkowej w termocyklerze

StepOne Plus (Applied Biosystems).

Genotypowanie polimorfizmów długości

promotora oksygenazy hemowej 1

Metodą służącą do wykrywania tego typu

polimorfizmów jest amplifikacja rejonu

promotorowego poprzez reakcję PCR z

wykorzystaniem fluorescencyjnie znako-

wanych starterów, a następnie analizę

fragmentów na sekwenatorze.

W pierwszym etapie z zabezpieczonych

próbek krwi obwodowej izolowano DNA

przy użyciu zestawu Syngen Blood/Cell

DNA Mini Kit zgodnie ze wskazaniami pro-

ducenta. Po zakończeniu procedury mie-

rzono stężenia DNA przy użyciu

spektrofotometru NanoDrop.

Reakcja PCR

Do reakcji PCR wykorzystywano startery, z

których jeden został wyznakowany na koń-

cu 5’ za pomocą karboksyfluoresceiny. (6-

FAM).

Analiza na sekwenatorze

Próbki były zawieszane w formamidzie z

dodatkiem standardu wielkości Gene-

ScanTM350 ROX Size Standard, a następ-

nie próbki były denaturowane Do analizy

próbek niezbędne było przygotowanie ma-

trycy zawierającej cztery barwniki: 6-FAM,

6-HEX, NED i ROX. Próbki rozdzielano na

sekwenatorze ABI PRISM 310 Genetic

Analyzer przy użyciu żelu Performance

Optimized Polymer 4 POP-4.
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Wyniki

Ocena poziomu ekspresji HO-1

U pacjentów poddawanych chemioterapii

cytotoksycznej obserwowano znacząco

wyższy poziom mRNA dla HO-1 , w porów-

naniu z grupą kontrolną. Najprawdopo-

dobniej było to związane z faktem, iż HO-1

jest enzymem cytoprotekcyjnym, induko-

wanym poprzez szereg czynników, w tym

właśnie chemioterapię. (Rys 1 .)

Ponieważ najwyższy poziom HO-1 fizjolo-

gicznie obserwowany jest w monocytach,

postanowiono sprawdzić, czy uzyskane

wyniki, wskazujące na wyższy poziom

mRNA dla HO-1 u pacjentów po chemiote-

rapii, nie są pochodną wyższego odsetka

monocytów w badanych próbkach. Jednak

pomiędzy poziomem mRNA dla HO-1 a

udziałem procentowym monocytów w

PBMC nie wykazano korelacji (Spearman

r= 0, 18 przy p = 0,45).

Ocena polimorfizmów występujących u pa-

cjentów

W dalszej części badań opracowano meto-

dę oceny długości polimorfizmów:

Nie wykazano istotnej zależności pomiędzy

obecnością konkretnego polimorfizmu, a

dobrą czy zła odpowiedzią na leczenie G-

CSF W kolejnym etapie postanowiono

sprawdzić, czy występuje zależność po-

między obecnością danego polimorfizmu, a

ilością przypadków neutropenii u danego

pacjenta.

U pacjentów posiadających polimorfizm

krótki (przynajmniej jeden allel S) wykaza-

no widoczną tendencję do większej liczby

incydentów neutropenii, w porównaniu do

pacjentów posiadających polimorfizm długi

(LL), jednak różnica ta nie osiągnęła staty-

stycznej istotności (p=0.055). Konieczne

jest przeprowadzenie powyższej analizy na

większej liczbie pacjentów.

Dyskusja

Oksygenaza hemowa 1 odgrywa istotną

rolę w wielu procesach fizjologicznych,

pełniąc funkcję enzymu cytoproteksyjnego,

Rys. 1 Poziom mRNA dla HO-1 w grupie kontrol-

nej i u pacjentów z ALL (RU- relative units; jed-

nostki względne).

Rys. 2 Zależnoności poziomu mRNA dla HO-1 od

procentowego udziału monocytów w PBMC. Oce-

na regresji liniowej : r2= 0,0029 przy p=0,83(RU-

relative units; jednostki względne)



80

ale również jest związana z procesami pa-

tologicznymi, np. chorobami układu krąże-

nia, czy nowotworami. W wielu typach

nowotworów wykazano, że ekspresja HO-1

jest zwiększona, co wiązało się z przyspie-

szonym wzrostem guzów pierwotnych i

tworzeniem się przerzutów. Nadekspresja

HO-1 bardzo często występuje w raku pro-

staty, nerek, czy też w ostrych białaczkach

szpikowych. Co ciekawe terapia przeciw-

nowotworowa uruchamia mechanizmy

obronne komórek, które prowadzą do

zwiększonej ekspresj i wielu enzymów cy-

toprotekcyjnych, w tym właśnie do wzrostu

ekspresji HO−1 . Może to mieć negatywne

znacznie w komórkach nowotworowych,

jako że komórki te, dzięki wyższej aktyw-

ności HO-1 , mogą być bardziej odporne na

leczenie, co potwierdzono w przypadku

chorych z ostrą białaczką szpikową AML.

Analiza wyników badań prowadzonych

Rys. 4 Rozkład częstości dobrej i złej odpowiedzi na
leczenie G-CSF w grupie pacjentów, u których był
obecny chociaż jedne allel krótki (SS, SL) i w grupie
pacjentów, u których allel krótki nie występował (LL).

Rys3 Elektroforegramy przedstawiające różne typy polimorfizmów występujących u pacjentów. (Próbka
nr 2- polimorfizm SL; próbka nr 17- polimorfizm SL; próbka nr 25- polimorfizm SS; próbka nr 30- poli-
morfizm LL) .

Rys. Ocena liczby incydentów neutropenii u pa-
cjentów w zależności od obecności, bądź braku
polimorfizmu tylu krótkiego. .
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przez nasz zespół wykazała, że poziom

mRNA dla HO-1 jest znacząco wyższy w

przypadku pacjentów, którzy poddawani

byli chemioterapii w przebiegu leczenia

ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL).

Próbki krwi pozyskiwano od pacjentów w

czasie badań kontrolnych, które były prze-

prowadzane w trakcie lub po zakończeniu

chemioterapii podtrzymującej remisję. W

tym czasie we krwi obwodowej nie stwier-

dzano obecności komórek białaczkowych.

Należy więc wnosić, że podwyższony po-

ziom mRNA dla HO-1 w tej grupie naj-

prawdopodobniej był wtórny do leczenia

cytotoksycznego, a nie był wynikiem nade-

kspresj i HO-1 w samych komórkach bia-

łaczkowych. Dodatkowo zbadano, czy

zwiększona ekspresja HO-1 nie jest wyni-

kiem różnorodnego składu komórkowego

badanych próbek, ponieważ wysoki poziom

HO-1 obserwuje się w monocytach. Nie

stwierdzono jednak korelacji pomiędzy

zwiększoną ekspresją HO-1 , a wysokim

poziomem monocytów w badanym mate-

riale, co wskazuje na fakt, że zmierzony

poziom mRNA dla HO-1 nie wynika ze

zwiększonego odsetka monocytów.

U ludzi niezmiernie rzadko występuje cał-

kowity brak HO-1 , natomiast powszechnym

zjawiskiem jest występowanie polimorfi-

zmów długości w obrębie promotora genu

HMOX1 . W przypadku rasy kaukaskiej naj-

częściej występującym polimorfizmem jest

typ SL. Potwierdziły to wyniki badań pro-

wadzonych w naszej grupie. U ponad 50%

pacjentów stwierdziliśmy obecność poli-

morfizmu SL.

Wykazano, że mniejsza ilość powtórzeń

(GT) występująca w proksymalnej części

promotora genu kodującego HO-1 ((GT)-

short) jest związana z wyższą aktywnością

transkrypcyjną genu HMOX1 , i tym samym

z większą aktywnością samego enzymu.

Łatwiejsza indukcja HO-1 w przypadku

krótkich polimorfizmów, może powodować

większą produkcje CO, a co za tym idzie,

może prowadzić do hamowania transloka-

cj i C/EBPb do jadra komórkowego i ogra-

niczenie proliferacji progeniotorów

granulocytarnych. Dlatego w naszych ba-

daniach poddaliśmy analizie związek obec-

ności danego polimorfizmu z neutropenią

indukowaną chemioterapią oraz odpowie-

dzią pacjentów na G-CSF.

Dokonaliśmy próby korelacji obecności

konkretnego typu polimorfizmu z dobrą lub

złą odpowiedzią na G-CSF. Ocenę związku

obecności danego typu polimorfizmu z od-

powiedzią na G-CSF utrudnia jednak fakt,

że w dostępnej szpitalnej dokumentacji

medycznej nie ma pełnej informacji co do

czasu przyjmowaniu G-CSF przez pacjenta.

Jeśli bowiem stan pacjenta jest wystarcza-

jąco dobry, pacjenci otrzymują lek nie tylko

w trakcie hospitalizacji czy wizyt ambula-

toryjnych, ale także w trakcie domowej re-

konwalescencji. Z tego powodu w wielu

przypadkach niemożliwe było uzyskanie

informacji w szpitalnej historii choroby pa-

cjenta o końcowej ilość granulocytów, czy

też liczbie dni, w trakcie których był przyj-

mowany lek. Bardziej miarodajne wydawa-

ło się wiec określenie liczby cykli podań

G-CSF, a tym samym skłonność danego pa-

cjenta do rozwinięcia incydentów CIN w

trakcie leczenia chemotoksycznego. Dlate-

go analizie poddaliśmy liczbę cykli poda-

wania G-CSF w zależności od polimorfizmu

promotora genu HMOX1

Uzyskane przez nas wyniki wskazują na

występującą zależność pomiędzy występo-

waniem danego polimorfizmu, a częstością

incydentów neutropenii u danego pacjenta.

W przypadku występowania przynajmniej
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jednego allelu S, liczba incydentów była

znacząco wyższa w porównaniu z pacjen-

tami, u których nie występował allel krotki.

Wyniki przeprowadzonych analiz mogą

wskazywać, że obecność allelu krótkiego, a

co za tym idzie łatwiejsza transkrypcja i

wyższa aktywność enzymatyczna HO-1 w

odpowiedzi na czynniki stresogenne, takie

jak chemioterapia, może powodować wyż-

szą produkcję CO, a co z tym idzie, hamo-

wanie translokacji C/EBPb do jądra

komórkowego i ograniczenie proliferacji

progenitorów linii granulocytarnej i w

konsekwencji rozwój neutropenii, co skut-

kuje to koniecznością częstszego stosowa-

nia G-CSF. Niemniej jednak powstaje

pytanie, czy przy opisywanym zjawisku,

ważniejsze znaczenie ma indukcja HO-1 w

komórkach mikrośrodowiska szpiku czy też

w samych komórkach linii granulocytar-

nej?

Podsumowanie

Przedstawione wstępne wyniki badań sta-

nowią obiecującą podstawę do dalszych

badań dotyczących implikacji klinicznych

roli HO-1 i polimorfizmów promotora genu

HMOX1 w regulację granulopoezy. Obecnie

badania są kontynuowane celem poszerze-

nia grupy badanej , a także w celu rozsze-

rzenia analiz o nowe parametry i czynniki

regulujące ekspresję HO-1 .
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Nanocząstki magnetyczne, dzięki swoim specyficznym właściwościom, ta-

kim jak superparamagnetyzm oraz znaczny stosunek powierzchni do obję-

tości, od kilkudziesięciu lat przyciągają uwagę szerokiego grona

naukowców. Dzięki łatwej i taniej produkcji oraz szybkości procesu ich se-

paracji pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, stanowią one

ciekawy obiekt do licznych badań i zastosowań w biotechnologii. Opraco-

wano wiele metod mających na celu funkcjonalizację nanocząstek magne-

tycznych poprzez modyfikacje powierzchni celem nadania im nowych

właściwości.

Głównym celem autorów była synteza nanocząstek magnetycznych oraz ich

chemiczna modyfikacja jonami Ni2+ przy pomocy kwasu nitrylotrioctowe-

go (NTA, ang. nitrilotriacetic acid), umożliwiająca wiązanie do ich po-

wierzchni białek posiadających tzw. metkę histydynową. Syntezę

nanocząstek magnetycznych z Fe3O4 przeprowadzono metodą strącenio-

wą, następnie dokonano ich silanizacji za pomocą odczynnika APTES (ang.

(3-aminopropyl)triethoxysilane). Otrzymane nanocząstki scharakteryzo-

wano za pomocą pomiarów FT-IR oraz DLS. Następnie powierzchnię nano-

cząstek aktywowano poprzez immobilizację NTA oraz EDTA (ang.

ethylenediaminetetraacetic acid) za pomocą odczynnika EDC (ang. 1-ethyl-

3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide) oraz sulfo-NHS (ang. sulfo-N-hy-

droxysuccinimide). Tak przygotowane nanocząstki zastosowano jako złoże

chromatograficzne podczas oczyszczania białka MSP (ang. Membrane

Scaffold Protein) posiadającego metkę histydynową, oceniając ich zdol-

ność do wyłapywania białka z roztworu. Na silanizowanych nanocząstach,

za pomocą odczynników EDC i NHS, immobilizowano również NHS-biotynę

oraz biotynylowaną albuminę wołową. Zmodyfikowane w ten sposób nano-

cząstki wykazały zdolność wiązania streptawidyny. Możliwość wiązania

białka potwierdzono za pomocą elektroforezy SDS-PAGE. Uzyskane rezul-

taty wykazały możliwość zastosowania funkcjonalnych nanocząstek do

oczyszczania białek.
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Wstęp

Termin „nanocząstki” odnosi się do
materiałów, których co najmniej jeden
z wymiarów zawiera się w przedziale
od 1 do 100 nm. Nanocząstki magne-
tyczne są podklasą tej grupy, charakte-
ryzującą się dodatkowo odpowiedzią na
zastosowane zewnętrzne pole magne-
tyczne. Poniżej pewnej krytycznej ob-
jętości, charakterystycznej dla użytego
materiału, każda nanocząstka zaczyna
stanowić pojedynczą magnetyczną do-
menę, dzięki czemu wykazuje własno-
ści superparamagnetyczne.
Magnetyczne właściwości nanocząstek
mogą być kontrolowane poprzez zmia-
nę rozmiaru, kształtu lub składu synte-
tyzowanych cząstek. Wraz ze spadkiem
rozmiaru nanocząstki wzrasta jej sto-
sunek powierzchni do objętości - po-
wierzchnię nanocząstki o średnicy 6
nm buduje około 20% wszystkich ato-
mów tej struktury. Ta wysoka wartość
jest przyczyną występowania wielu
unikalnych dla nanocząstek cech, które
nie są obserwowane dla materiałów o
większych objętościach. Przykładem
odmiennych właściwości chemicznych
jest zmiana wytrzymałości mechanicz-
nej oraz twardości materiału [1 ]. Wy-
soka wartość stosunku powierzchni do
objętości jest również przyczyną obec-
ności wysokiej energii powierzchnio-
wej . Podczas syntezy, nieopłaszczone
nanocząstki wykazują tendencję do
agregacji celem zminimalizowania
energii powierzchniowej , co powoduje,
iż synteza nanocząstek o wąskim za-
kresie średnicy jest niemałym wyzwa-
niem. Kolejnym problemem
wynikającym z dużego stosunku po-
wierzchni do objętości jest wysoka re-

aktywność chemiczna metalicznych
nanocząstek. Nieopłaszczone nano-
cząstki nie są stabilne w standardo-
wych warunkach, łatwo ulegają
agregacji, utlenieniu do Fe2O3, czy też
roztworzeniu w roztworach o pH kwa-
śnym. W związku z tym obserwowany
jest ciągły rozwój metod prowadzących
do nadania nanocząstkom stabilności
chemicznej , jednolitej wielkości oraz
dobrego rozproszenia w docelowym
rozpuszczalniku. Jedną z najprostszych
praktyk jest modyfikacja ich po-
wierzchni poprzez immobilizację lizyny
lub kwasu glutaminowego.
W przeciągu ostatnich lat wiele prac
badawczych zostało poświęconych roz-
wojowi metod syntezy nanocząstek,
pozwalających równocześnie na kon-
trolę rozmiaru, kształtu oraz składu
powstających produktów. Do najbar-
dziej popularnych należą: współstrąca-
nie, rozkład termiczny, synteza
hydrotermiczna oraz synteza sonoche-
miczna [2-5]. Powszechnie stosowaną
metodą wytwarzania nanocząstek z
tlenków żelaza jest metoda współstrą-
cania z wodnych roztworów soli żelaza.
Praktyka ta polega na mieszaniu soli
żelaza trójwartościowego oraz żelaza
dwuwartościowego w zasadowym śro-
dowisku oraz atmosferze gazu obojęt-
nego. Poprzez zmianę stosunków
molowych mieszanych jonów, rodzaju
wykorzystanych soli, temperatury w
jakiej przebiega reakcja oraz pH śro-
dowiska, możliwa jest kontrola rozmia-
ru oraz kształtu otrzymywanych
nanocząstek [6]. Wadą opisanej metody
jest znaczna polidyspersyjność otrzy-
manych nanocząstek, przez co w obrę-
bie syntezatu cechują się one



86

niejednorodnym zachowaniem pod
wpływem zewnętrznego pola magne-
tycznego.
Kluczowym czynnikiem dla zastosowa-
nia nanocząstek jest obecność odpo-
wiednich grup funkcyjnych lub całych
molekuł na powierzchni. Umiejscowio-
ne już w trakcie syntezy związki mogą
zostać wykorzystane do dalszej funk-
cjonalizacji nanocząstek, na przykład
przez zastosowanie sieciowania che-
micznego wyeksponowanych reszt z
makromolekułami [7]. Różnorodność
dostępnych czynników sieciujących
pozwala na połączenie grup reaktyw-
nych różnego typu. Powszechnie wyko-
rzystywanymi czynnikami sieciującymi
są: karbodiimidy łączące grupę kar-
boksylową z aminową, estry NHS i sul-
fo-NHS tworzące wiązanie z grupą
aminową, maleimidy tworzące wiąza-
nie z grupami tiolowymi oraz glutaral-
dehyd pozwalający na połączenie
dwóch grup aminowych [7-9]. Jedną z
często stosowanych metod funkcjonali-
zacji jest silanizacja. Jest to technika
polegająca na opłaszczeniu nanoczą-
stek związkami zawierającymi krzem,
takimi jak krzemionka (SiO2) lub trial-
koksysilanopropan. Przykładami
związków stosowanych do silanizacji są
3-aminopropylotrietoksysilan (APTES,
Rys.1 ), 3-aminopropylotrimetoksysilan
(APTMS) oraz 3-merkaptopropylotrie-
toksysilam (MPTES). Proces silanizacji
pozwala na uzyskanie nanocząstek z
wyeksponowanymi na powierzchni
grupami aminowymi, które następnie
mogą zostać wykorzystane do dalszej
modyfikacji [10-13].
Funkcjonalizacja nanocząstek bardzo
często wykorzystywana jest do immo-

bilizacji na powierzchni nanocząstek
makromolekuł, takich jak białka, pep-
tydy, kwasy nukleinowe, lipidy czy cu-
kry, co niesie za sobą szerokie
możliwości aplikacyjne [14]. Występują
cztery klasyczne strategie przyłączania
makromolekuł do powierzchni nano-
cząstek, są to: ligandopodobne wiąza-
nie na zasadzie chemisorpcji
wykorzystujące np. grupy tiolowe, ad-
sorpcja elektrostatyczna dodatnio na-
ładowanych makromolekuł do ujemnie
naładowanego rdzenia nanocząstki (lub
odwrotnie), wytworzenie wiązania ko-
walencyjnego z wykorzystaniem grup
funkcyjnych oraz wytworzenie wiąza-
nia niekowalencyjnego na zasadzie po-
winowactwa chemicznego [7].
Technikami bazującymi na powinowac-
twie chemicznym są system biotyna-
awidyna (streptawidyna) oraz oddzia-
ływanie białek zawierającym metkę
polihistydynową z kompleksami Ni-
NTA immobilizowanymi na nanocząst-
kach. Oddziaływanie biotyna-awidyna
jest jednym z najsilniejszych występu-
jących w przyrodzie. Wytworzone wią-
zanie niekowalencyjne między
awidyną, a biotyną jest bardzo stabil-
ne, odporne na ostre warunki chemicz-
ne oraz wysoką temperaturę. Możliwe
jest unieruchomienie cząsteczki awidy-
ny lub streptawidyny na powierzchni
nanocząstki poprzez sieciowanie che-

Rys. 1 . APTES, związek często stosowany
w silanizacji nanocząstek.
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miczne, a następnie dołączenie bioty-
nylowanych makromolekuł, jak również
zastosowanie immobilizacji biotyny na
nanocząstkach [15]. Białka zawierające
na N- lub C-końcu (znacznie rzadziej
wewnątrz łańcucha aminokwasowego)
sześć lub więcej powtórzeń histydyny
silnie i specyficznie oddziałują z jonami
niklu lub innymi jonami dwuwartościo-
wymi immobilizowanymi na nanocząst-
kach poprzez kompleks chelatacyjny na
przykład z NTA. Tego typu oddziaływa-
nie znalazło szerokie zastosowanie w
oczyszczaniu białek rekombinowanych
po ich syntezie w różnych systemach
ekspresyjnych [16-18].
Uzyskane nanocząstki można zobrazo-
wać przy użyciu technik takich jak:
transmisyjna mikroskopia elektronowa,
mikroskopia sił atomowych czy skanin-
gowa mikroskopia tunelowa [19, 20].
Obrazy nanocząstek dostarczają wielu
cennych informacji m.in. o rozmiarze i
kształcie nanocząstek lub tylko ich
rdzenia, a zastosowanie komputero-
wych metod statystycznych pozwala
określić średni rozmiar, jak i rozkład
zmienności kształtu. Jednak surowe
warunki, jakim poddawane są nano-
cząstki przy przygotowywaniu próbek
do obrazowania tymi metodami, mogą
powodować ich agregację. Ponadto nie
nadają się do badania nanocząstek w
roztworach. W zawieszeniu w roztwo-
rze nanostruktury można szybko scha-
rakteryzować pod kątem ich
rozmiarów, korzystając ze zjawiska dy-
namicznego rozpraszania światła
(DLS). U podstaw tej metody leży ob-
serwacja fluktuacji intensywności roz-
proszonego światła. Na wartość tych
fluktuacji wpływ mają ruchy Browna

oraz dyfuzja cząsteczek. Wykorzystując
relacje Stokesa-Einsteina można okre-
ślić promień hydrodynamiczny czą-
steczki w oparciu o wartość dyfuzji
translacyjnej . Widma nanocząstek w
podczerwieni (absorbcyjno-emisyjne)
uzyskuje się korzystając z techniki fo-
urierowskiej spektroskopii w podczer-
wieni (FT-IR). Metoda ta pozwala na
szybką i wydajną identyfikację funkcjo-
nalnych nanocząstek opłaszczonych
substratem, przy użyciu stosunkowo
niedrogiej aparatury [21 , 22].
Nanocząstki magnetyczne poza wyko-
rzystaniem w oczyszczaniu białek,
znajdują także liczne zastosowanie w
biomedycynie, obrazowaniu komórek
nowotworowych, jako nośniki leków
przeciwnowotworowych [23, 24], a
także w ochronie środowiska, gdzie
wykorzystywane są do oczyszczania
oraz neutralizacji substancji szkodli-
wych - jak na przykład w remediacji
zanieczyszczeń gleby [25, 26]. Szcze-
gólnie interesujące wydają się bioche-
miczne możliwości wykorzystania
nanocząstek magnetycznych podda-
nych funkcjonalizacji powierzchni.
Niedawno opublikowane informacje
donoszoną, że nanomateriały zbudo-
wane między innymi z Fe3O4 mają ak-
tywność katalityczną zbliżoną do
peroksydazy, w wyniku czego zapropo-
nowano ich wykorzystanie w kolory-
metrycznym oznaczeniu nadtlenku
wodoru oraz glukozy [27]. Często uży-
wane do tego oznaczenia enzymy po-
siadają szereg wad związanych z
możliwością ich denaturacji w nieko-
rzystnych warunkach, inhibicj i czy też
dezaktywacji pod wpływem działania
proteaz. Podczas gdy nanomateriały są
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wysoce stabilne w trudnych warun-
kach, ich otrzymanie jest znacząco ła-
twiejsze, jednocześnie wykazują
wysoką efektywność [28].

Część eksperymentalna

Nanocząstki magnetyczne charaktery-
zują się prostotą i niskim kosztem wy-
konania. Mogą one być łatwo
modyfikowane w celu nadania nowych
funkcji i bez trudu dostosowywane do
potrzeb naukowca w zależności od
projektowanych doświadczeń.
Celem autorów było opracowanie na-
nocząstek magnetycznych Fe3O4, któ-
re mogą zostać wykorzystane jako
złoże chromatograficzne w procesie
oczyszczania białek posiadających po-
wtórzenia reszt histydynowych. Aby to
osiągnąć przeprowadzono silanizację
nanocząstek przy użyciu odczynnika
APTES, a następnie podjęto próby funk-
cjonalizacji ich powierzchni poprzez im-
mobilizację kwasów NTA oraz EDTA.
Przeprowadzone doświadczenia pozwo-
liły na otrzymanie nowego materiału,
stanowiącego tańszą alternatywę dla
powszechnie używanych złóż komercyj-
nych. Zoptymalizowana silanizacja na-
nocząstek magnetycznych nie tylko
zabezpiecza rdzeń otrzymanych nano-
cząstek przed degradacja, ale również
otwiera wiele potencjalnych możliwości
dalszej modyfikacji ich powierzchni.
Równolegle przeprowadzono immobili-
zację biotyny oraz biotynylowanej albu-
miny wołowej na powierzchni
nanocząstek. Efektywność procesu
sprawdzono poprzez ocenę zdolności
funkcjonalizowanych nanocząstek do
oddziaływania ze streptawidyną.
Charakterystyki nanocząstek dokonano

przy użyciu spektroskopii fourierowskiej
(FT-IR) oraz techniki dynamicznego
rozpraszania światła (DLS). Zdolność
wiązania białek przez funkcjonalizowa-
ne nanocząstki analizowano przy po-
mocy elektroforezy SDS-PAGE.

Metody

Synteza nanocząstek magnetycznych
Synteza nanocząstek magnetycznych
przebiegała następująco: 5,83g
FeCl3∙6H2O oraz 2,15g FeCl2∙4H2O
(stosunek molowy 2:1 ) rozpuszczono w
200 ml wody w atmosferze beztlenowej
w temperaturze równej 80°C, inten-
sywnie mieszając. Dodawano kroplami
25% amoniak aż do osiągnięcia pH
równego 9. Po półgodzinnej syntezie
nanocząstki przepłukano wodą do mo-
mentu uzyskania obojętnego pH.
Silanizacja nanocząstekmagnetycznych
W celu funkcjonalizacji powierzchni
nanocząstek, przeprowadzono ich sila-
nizację za pomocą odczynnika APTES,
w wyniku której na powierzchni otrzy-
mano grupę aminową (─NH2), umożli-
wiającą dalsze modyfikacje.
Nanocząstki (0,5 g) poddano mieszaniu
w 4% roztworze odczynnika APTES
oraz 5% glicerolu przez 2 godziny w
temperaturze 90°C (Rys. 2).
Charakterystyka otrzymanych nano-
cząstek magnetycznych
W celu charakterystyki modyfikacji
otrzymanych nanocząstek wykonano
pomiary FT-IR. Nanocząstki wysuszono
pod ciśnieniem 7 mTr, a następnie
przygotowano pastylkę ze szczyptą ba-
danych próbek oraz 0,2 g KBr. Pomiary
przeprowadzono na spektrometrze FT-
IR Nicolet 380 IR (Thermo Electron
Corporation, USA ) w zakresie liczb fa-
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lowych od 400 cm-1 do 40000 cm-1 ,
zbierając dane co 4 cm-1 .
Wykonano również analizę rozkładu
wielkości populacji nanocząstek ma-
gnetycznych metodą DLS. Przed po-
miarem zawiesinę nanocząstek
rozpuszczano w buforze PBS zawiera-
jącym 50% glicerol, w stosunku 1 :1000
w celu opóźnienia opadania próbek
przed pomiarem. Każdorazowo przed
pomiarem próbkę odgazowywano
przez 5 min przy pomocy pompy próż-
niowej . Pomiary DLS wykonywane były
z wykorzystaniem aparatu DynaPro-
MS800 (Protein Solutions Inc.) zgodnie
z parametrami zebranymi w tabeli 1 .
Funkcjonalizacja powierzchni nano-
cząstek magnetycznych
W czasie dalszych doświadczeń wyko-
rzystywano biotynylowaną albuminę
wołową (bt-BSA), otrzymaną następu-
jąco: 4 mg BSA rozpuszczono w 2 ml
20 mM buforu węglanowego o pH 8,3,
po czym dodano dwudziestokrotny
nadmiar NHS-biotyny rozpuszczonej w
DMSO. Po trzech godzinach inkubacji
na łaźni lodowej roztwór dializowano
przez noc względem 10 mM buforu HE-
PES o pH 7,4 w temperaturze 4oC.
W celu funkcjonalizacji silanizowanych
nanocząstek magnetycznych zastosowano
cztery strategie (Rys. 3).
(1) Do trzech porcji 50 mg nanocząstek
dodano 1 ml roztworu EDC o stężeniu 20
mg/ml oraz 1 ml związku immobilizowa-

nego lub białka (20 mg/ml NTA, 20 mg/ml
EDTA, bt-BSA o stężeniu 1 mg/ml). Reak-
cję przeprowadzano przez pięć godzin w
0,1 M buforze MES o pH 6,3.
(2) 50 mg nanocząstek zawieszono w 10%
roztworze glutaraldehydu w 10 mM bufo-
rze HEPES o pH 7,4 i inkubowano przez
dwie godziny, ciągle mieszając. Po zada-
nym czasie nanocząstki przepłukano pię-
ciokrotnie wodą, po czym dodano 5 ml 10
mM buforu HEPES o pH 7,4 oraz 0,8 ml
roztwór 2 mg/ml bt-BSA. Inkubowano dal-
sze dwie godziny, ciągle mieszając.
(3) 1 mg NHS-biotyny rozpuszczono w 30
μ1 DMSO, po czym dodano do 50 mg na-
nocząstek zawieszonych w 1 ml buforu
PBS o pH 8,4. Inkubowano na lodzie przez
trzy godziny, ciągle mieszając.
(4) 5 mg EDC rozpuszczono w 1 ml roz-
tworu zawierającego 50 mg sulfo-NHS
oraz  (a)  5  mg NTA, (b) 5 mg EDTA, (c) 1,4
mg bt-BSA w 0,1 M buforze MES o
pH  6,3. Po  półgodzinnej inkubacji do
mieszanin dodano po 4 ml buforu PBS
o pH 8,4, zawierającego po 50 mg na-
nocząstek.

Tab.1 . Parametry dla pomiarów DLS. (1 ) Wyższa
moc lasera daje lepszą dokładność pomiarów,
ale zwiększa zakłócenia pochodzące od zanie-
czyszczeń takich jak kurz.

Rys. 2. Schemat silanizacji.



90

Oczyszczanie białek za pomocą uzy-
skanych nanocząstek
Do nanocząstek z immobilizowaną na
powierzchni bt-BSA dodano po 100 µg
streptawidyny w  1 ,5 ml buforu PBS o
pH 7,4. Po całonocnej inkubacji nano-
cząstki przepłukano pięciokrotnie bu-
forem PBS o pH 7,4, po czym eluowano
streptawidynę poprzez denaturację w
95oC. Analizę rezultatów przeprowa-
dzono wykorzystując technikę SDS-PA-
GE.
W celu osiągnięcia pełnej funkcjonal-
ności nanocząstek opłaszczonych NTA
oraz EDTA przeprowadzono ich 20-mi-
nutową inkubację w roztworze NiCl2,
nanocząstki następnie dokładnie prze-
płukano, po czym do próbek dodano po
100 µg białka MSP z metką histydyno-
wą. Po całonocnej inkubacji mieszaninę
nanocząstek przepłukano pięciokrotnie
40 mM buforem Tris-HCl, 0,3 M NaCl,
1% Triton o pH 8,0, po czym eluowano
białko 40 mM buforem Tris-HCl zawie-
rającym 0,3 M NaCl oraz 0,5 M imida-
zol o pH 8,0. Analizę rezultatów
przeprowadzono wykorzystując techni-
kę SDS-PAGE.

Wyniki i dyskusja

Analiza metodą DLS wykazała, iż uzy-
skano preparat nanocząstek, w którym
widoczne są trzy populacje (przypusz-
czalnie wynikające z agregacji nano-
cząstek bez istotnego ładunku
powierzchniowego), pierwsza o śred-
niej średnicy hydrodynamicznej dhśr =
67,01 nm, druga dhśr = 569,2 nm i
trzecia dhśr = 5169 nm, polidyspersja
układu 1 . Nanocząstki magnetyczne po
reakcji silanizacji charakteryzują się
średnią średnicą hydrodynamiczną po-

pulacji równą dhśr = 251 ,3 nm, nato-
miast polidyspersja wynosi 0,257 (Rys.
4).
Silanizację nanocząstek odczynnikiem
APTES potwierdzono za pomocą po-
miarów spektroskopii FT-IR, wyniki zo-
stały znormalizowane, a następnie
przedstawione jako procent transmi-
tancji (Rys. 5). Zgodnie z dostępną li-
teraturą, pasma pochodzące od samych
nanocząstek, to pasma o liczbie falowej
wynoszącej około 580 cm-1 (Fe-O),
3400 cm-1 (O-H). Pasmo w okolicy
2400 cm-1 może wskazywać na zanie-
czyszczenie próbek (C-O). Pasma
wskazujące na efektywną silanizację to
900 cm-1 , 1000 cm-1 , 1 100 cm-1 (Si-
O), 3400 cm-1 , 1630 cm-1 (N-H), 2800
cm-1 (C-H) – wszystkie pochodzące od
odczynnika APTES. Niektóre maksyma
pasm nakładają się na siebie, uniemoż-
liwiając bezsprzeczne stwierdzenie na
podstawie widm FT-IR obecności pew-
nych grup funkcyjnych [21 -22].
Wyniki oczyszczania białek za pomocą
uzyskanych nanocząstek magnetycz-
nych zaprezentowano za pomocą obra-
zów elektroforezy SDS-PAGE (Rys. 6).
Zgodnie z oczekiwaniami na żelu
przedstawiającym wyniki wiązania
streptawidyny do nanocząstek widocz-
ny jest monomer streptawidyny o ma-
sie cząsteczkowej ok. 13,2 kDa. We
wszystkich przeprowadzonych do-
świadczeniach udało się uzyskać wią-
zanie streptawidyny do
funkcjonalizowanych nanocząstek.
Najgrubszy prążek pochodzi z wiązania
streptawidyny z zastosowaniem nano-
cząstek, na których immobilizowano bt-
BSA za pomocą obu odczynników –
EDC oraz NHS. Zgodnie z danymi lite-



91

Rys. 3. Strategie funkcjonalizacji nanocząstek (opis w tekście).
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raturowymi dodatek NHS do reakcji
wiążącej wybrane molekuły za pomocą
EDC zwiększa wydajność immobilizacji
[29]. Uzyskane wyniki stoją w zgodzie
z tym twierdzeniem. Ze względu na
odmienne warunki reakcyjne niemożli-
we jest porównanie wyników immobili-
zacji EDC/NHS z immobilizacją z
zastosowaniem glutaraldehydu.
Na żelu prezentującym wyniki po wią-
zaniu białka MSP zaobserwować moż-
na prążek na wysokości 25 kDa,
odpowiadającej masie cząsteczkowej
białka MSP (25,3 kDa) (Rys. 7). Zarów-
no przy immobilizacji NTA , jak i EDTA
nie zaobserwowano wiązania białka
MSP do nanocząstek, w przypadku im-
mobilizacji w których zastosowano je-

dynie odczynnik EDC. Chociaż metoda
ta zadziałała w wiązaniu białka, nie od-
niosła sukcesu w przypadku mniej-
szych ligandów jakimi są wybrane
związki chelatujące. Interesującą ob-
serwację stanowi fakt, iż nanocząstki z
immobilizowanym EDTA były w stanie
związać więcej MSP niż nanocząstki z
immobilizowanym NTA – pomimo
wcześniejszych przewidywań opierają-
cych się na budowie komercyjnie do-
stępnych produktów. Warto jednak
zauważyć, iż w produktach komercyj-
nych często występuje zmodyfikowana
forma NTA, wzbogacona np. o grupę
aminową przyłączoną do związku za
pomocą łącznika alkilowego. W przy-
padku zastosowanej przez autorów

Rys. 4. Wyniki analizy nanocząstek metodą DLS.

Rys. 5. Widma FT-IR otrzymanych nanocząstek.
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strategii immobilizacji, w wiązaniu
NTA wykorzystana została jedna z jego
grup karboksylowych, w skutek czego
tylko dwie z trzech mogły zostać zasto-
sowane do wiązania jonów niklu. W

przypadku EDTA zubożenie wiązania
skutkowało obniżeniem liczby grup
karboksylowych z czterech do trzech,
tym samym otrzymując związek NTA-
podobny [16-18]. Zastosowana strate-
gia pozwoliła znacznie obniżyć koszty
produkcji nanocząstek, zamieniając
kosztowny NTA z dodatkowymi grupa-
mi odpowiadającymi za immobilizację
na tani i łatwo dostępny EDTA.

Podsumowanie

W trakcie projektu udało się zsynte-
tyzować nanocząstki magnetyczne,
przeprowadzono ich silanizację oraz
funkcjonalizację, immobilizując NTA,
EDTA oraz bt-BSA. Dokonano cha-
rakterystyki uzyskanych nanocząstek
za pomocą spektroskopii FT-IR oraz
metody DLS, kolejno potwierdzając
silanizację nanocząstek oraz okre-
ślając ich wielkość. Wykazano, że
jest możliwe oczyszczanie białek z
metką histydynową za pomocą nano-
cząstek z NTA oraz EDTA na przy-
kładzie MSP. Stwierdzono również
wiązanie streptawidyny do nanoczą-
stek z immobilizowaną bt-BSA. Uzy-
skane nanocząstki, po optymalizacj i
procesu oczyszczania, mogą być ta-
nią alternatywą dla komercyjnych
produktów, umożliwiającą dostoso-
wanie do konkretnych potrzeb na-
ukowca.
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Rys. 7. Rozdział elektroforetyczne SDS-PAGE.
Zdjęcie rozdziału elektroforetycznego przedsta-
wia wyniki wiązania białka MSP do nanocząstek
z immobilizowanym na powierzchni NTA oraz
EDTA. P5 – piąte płukanie, E – elucja, EDC/ED-
TA – próbka otrzymana po immobilizacji EDTA
za pomocą EDC, EDC/NTA - próbka otrzymana
po immobilizacji NTA za pomocą EDC,
EDC/NHS/EDTA - próbka otrzymana po immobi-
lizacji EDTA za pomocą EDC i NTA,
EDC/NHS/NTA - próbka otrzymana po immobili-
zacji NTA za pomocą EDC i NTA.

Rys. 6. Rozdział elektroforetyczny SDS-PAGE.
Zdjęcie rozdziału elektroforetycznego prezentu-
jące wyniki po wiązania streptawidyny do nano-
cząstek z immobilizowaną na powierzchni
bt-BSA. P5 – piąte płukanie, E – elucja, EDC/bt-
BSA – próbka otrzymana po immobilizacji bt-
BSA za pomocą EDC, EDC/NHS/bt-BSA – próbka
otrzymana po immobilizacji bt-BSA za pomocą
EDC i NHS, GA-bt-BSA - próbka otrzymana po
immobilizacji bt-BSA za pomocą glutaraldehydu,
NHS-bt - próbka otrzymana po immobilizacji
NHS-biotyny. .
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