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WSTĘP DO CHEMII BIOLOGICZNEJ
AN INTRODUCTION TO BIOLOGICAL CHEMISTRY

Marcin Poręba
Katedra Chemii Biologicznej i Bioobrazowania, Wydział Chemiczny, Politechnika
Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska
e-mail: marcin.poreba@pwr.edu.pl
Chemia biologiczna jest interdyscyplinarną dziedziną nauki z pograniczna chemii
i biologii, która w najbardziej ogólnym ujęciu zajmuje się badaniem układów
biologicznych przy minimalnej ingerencji w te układy (np. mikroskopia
fluorescencyjna z wykorzystaniem niskocząsteczkowych sond aktywności) lub przy
całkowitym braku takiej ingerencji (np. spektroskopia NMR). Ta immanentna cecha
chemii biologicznej odróżnia ją np. od chemii medycznej, która z kolei koncentruje się
na opracowaniu związków chemicznych lub biologicznych mających wywołać
określony efekt w komórce czy organizmie. Dzięki chemii biologicznej i jej
możliwościom „podglądania” układów biologicznych możemy lepiej zrozumieć w jaki
sposób funkcjonują komórki, jaka jest patogeneza chorób oraz w jaki sposób im
przeciwdziałać. Chemię biologiczną można podzielić na trzy główne dziedziny, tj.
biologię strukturalną, enzymologię i metabolizm, które obejmują szeroki zakres
tematyki naukowej od kwasów nukleinowych i mechanizmów naprawy DNA, przez
peptydy i peptydomimetyki oraz ich oddziaływania z makromolekułami, aż po
wizualizację procesów chemicznych czy biologiczną katalizę. Na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci obserwujemy znaczący postęp w rozwoju chemii biologicznej, która
odniosła ogromny sukces w wyjaśnianiu procesów molekularnych zachodzących
w pojedynczych komórkach, a także pomiędzy komórkami na poziomie tkanek,
narządów czy całych organizmów. Arsenał metod badawczych stosowanych w chemii
biologicznej jest bowiem niezwykle szeroki - od prostych narzędzi chemicznych
takich jak substraty do badania aktywności enzymów czy niskocząsteczkowe sondy
DNA i RNA, aż po zaawansowane techniki multi-omiczne, krystalografię
rentgenowską białek czy badania z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu
jądrowego.
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Dzięki temu ta dziedzina nauki znajduje zastosowanie w genetyce, biologii
molekularnej, bioinformatyce czy medycynie. Należy pamiętać, że nie istnieje jedna
definicja chemii biologicznej, ani również wyraźna granica pomiędzy chemią
biologiczną a naukami pokrewnymi tj. biochemią, biologią chemiczną, chemią
bioorganiczną oraz bionieorganiczną, czy technikami omicznymi przynależnymi do
bioinformatyki. W wielu przypadkach nauki te wzajemnie się uzupełniają i przenikają.
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej oraz czasopismach
dedykowanym tym obszarom badawczym. W obiegu międzynarodowym istnieje kilka
periodyków, które są ściśle dedykowane chemii biologicznej i naukom pokrewnym,
takie jak tygodnik Journal of Biological Chemistry wydawany przez Amerykańskie
Towarzystwo Biochemii i Biologii Molekularnej, czy tygodnik Biological Chemistry
wydawany przez niemieckie wydawnictwo De Gruyter. Niemniej lista recenzowanych
czasopism znajdujących się na liście JCR, które publikują badania z zakresu chemii
biologicznej zawiera co najmniej kilkadziesiąt tytułów.
Gwałtowny rozwój chemii biologicznej oraz wzrost znaczenia tych badań
w obszarze zdrowia publicznego i medycyny spowodował, że coraz więcej zespołów
badawczych w Polsce i na świecie zajmuje się tą dziedziną naukową. Co więcej, na
przestrzeni ostatnich lat chemia biologiczna znalazła się w programie studiów
akademickich I i II stopnia w naszym kraju. Pionierem w tej dziedzinie był Uniwersytet
Jagielloński, który w 1993 roku utworzył specjalność „Chemia biologiczna” na
kierunku Chemia. Specjalność ta miała za zadanie „wprowadzić do programu nauczania
(…) przedmioty z pograniczna chemii, biologii i medycyny” oraz „odpowiedzieć na
zapotrzebowanie ze strony rynku pracy (…) w interdyscyplinarnych zespołach
naukowych, instytucjach badawczych (…)”. W kolejnych latach podobna specjalność
została utworzona na trzech uczelniach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Politechnika Gdańska), a na wielu innych chemia
biologiczna weszła do programu nauczania w postaci nowego bloku przedmiotów czy
pojedynczych zajęć w formie wykładu, seminarium projektowego lub ćwiczeń
laboratoryjnych. W związku z rosnącą pozycją chemii biologicznej w obszarze badań
naukowych i edukacji akademickiej, zrodziła się potrzeba stworzenia przestrzeni
naukowej, w której nasze środowisko mogłoby swobodnie dzielić się wynikami pracy
badawczej oraz wzajemnie się wspierać, inspirować i współpracować w tym obszarze.
Potrzeba ta zmaterializowała się 21. czerwca 2021 roku, kiedy to Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Chemicznego utworzył Sekcję Chemii Biologicznej.
Członkami-założycielami tej sekcji są naukowcy zajmujący się różnymi obszarami
chemii biologicznej, od peptydów i peptydomimetyków projektowanych dla medycznie
ważnych enzymów, poprzez projektowanie sond DNA i RNA, po chemię
koordynacyjną i strukturalną oraz badania metabolomiczne. Nasze środowisko
reprezentuje naukowców pracujących zarówno na uczelniach (Uniwersytet Gdański,
Politechnika Gdańska, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska,
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski), jak również w instytutach Polskiej
Akademii Nauk czy centrach badawczych przy ośrodkach akademickich. W związku
z powołaniem do życia Sekcji Chemii Biologicznej PTChem postanowiliśmy przybliżyć
naszą aktywność naukową czytelnikom Wiadomości Chemicznych. Przygotowaliśmy
zatem Zeszyt Specjalny, w którym publikujemy nasze zainteresowania naukowe
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i badania, które do tej pory prowadziliśmy. Mamy nadzieję, że ta lektura sprawi
Państwu przyjemność i być może będzie inspiracją do zapoczątkowania badań
w obszarze chemii biologicznej lub nawiązania współpracy badawczej z członkami
naszej Sekcji.

Przewodniczący Sekcji Chemii Biologicznej PTChem
dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. Uczelni
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BIOMATERIAŁY HYBRYDOWE NA BAZIE
ZWIĄZKÓW KRZEMU
HYBRID BIOMATERIALS BASED ON SILICON
COMPOUNDS

Łukasz John

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
e-mail: lukasz.john@uwr.edu.pl

Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Organiczno-nieorganiczne biokompozyty polisiloksanowe
2. Projektowanie biomateriałów hybrydowych o potencjalnym zastosowaniu
w hipertermii
3. Biomateriały na bazie funkcjonalizowanych klatkowych związków krzemu
Uwagi końcowe
Podziękowania
Piśmiennictwo cytowane
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Dr hab. Łukasz John, prof. UWr jest absolwentem Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), gdzie uzyskał z wyróżnieniem
stopień doktora nauk chemicznych (2008) oraz stopień doktora
habilitowanego (2018). Jego główne zainteresowania naukowe
skupiają się na chemii związków krzemu w kontekście syntezy
funkcjonalnych organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych
(bazujących
głównie
na
wielościennych
oligomerycznych
silseskwioksanach POSS, silseskwioksanach typu double-decker
DDSQ i polisiloksanach) oraz nowej klasy ligandów dla chemii
koordynacyjnej. Jego prace naukowe wielokrotnie nagradzane były
promocją artykułu na okładkach czasopism, m.in. Dalton Transactions,
Chemistry – A European Journal czy New Journal of Chemistry. W latach 2009–2010, dzięki
stypendium Rządu Francuskiego, odbył staż podoktorski w Uniwersytecie Blaise Pascal
w Clermont-Ferrand (Francja) w grupach badawczych prof. Jean-Marie Nédéleca i prof. Edouarda
Jallota. Obecnie kieruje Zespołem Chemii Biomateriałów oraz Pracownią Technologii Chemicznej
w macierzystej jednostce. Laureat licznych nagród naukowych i wyróżnień, m.in. dwukrotnie
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award, Narodowego
Centrum Nauki (granty SONATA, OPUS), Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
W latach 2011–2012 był członkiem Rady Młodych Naukowców w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Jako promotor pomocniczy wypromował dwóch doktorów (2017, 2016),
a obecnie sprawuje opiekę nad sześcioma Kandydatkami do stopnia naukowego.
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ABSTRACT
Biomaterials based on silicon compounds are considered ideal building blocks of
hybrid materials due to their unique structures and excellent performance. This
review article highlights the selected achievements published by the Biomaterials
Chemistry Research Group led by Professor Łukasz John, working at the Faculty of
Chemistry, University of Wrocław, Poland. Paper deals with specific issues in the
field of polysiloxanes and cage-like silsesquioxane-based hybrid materials, ranging
from monomer functionalization and materials preparation to biomedical
applications and tissue engineering. The findings reported in the original papers are
summarized, and the challenges and prospects in the biomaterials field are also
discussed for further development and exploitation.

Keywords: biomaterials, silicon chemistry, polysiloxanes, cage-type silsesquioxanes
POSSs, tissue engineering
Słowa kluczowe: biomateriały, chemia krzemu, polisiloksany, klatkowe
silseskwioksany POSS, inżynieria tkankowa
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
DMEM
EDS
EGDMA
FBS
FDA
FT-IR
GC-MS
HEMA
HR-MS
ICP
ISO
JCPD
KK
NHOst
NMR
OAc
OAS
OBM
OR
pH
PIXE-RBS

POSS
PXRD
RSiX3
SAED
SAV
SEM
SRB
T8, T10, T12
TCA
TEM
TEOS
TEVS
TMSPMA
δ

– analog płynu biologicznego (z ang. Dulbecco Modified Eagle
Medium)
– mikroanaliza rentgenowska
– dimetakrylan glikolu etylenowego
– bydlęca surowica płodowa (z ang. Fetal Bovine Serum)
– Agencja Żywności i Leków (z ang. Food and Drug
Administration)
– spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera
– chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrem
masowym
– 2-hydroksyetylometakrylan
– wysokorozdzielcza spektrometria mas
– atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie
indukowanej (z ang. Inductively Coupled Plasma)
– Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (z ang.
International Organization for Standarization)
– baza krystalograficzna (z ang. Joint Committee on Powder
Diffraction Standards)
– kontrola komórkowa
– prawidłowa linia ludzkich fibroblastów
– spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
– grupa octanowa
– okta(3-aminopropylo)silseskwioksan
– suplementowane medium hodowlane
– grupa alkoksylowa
– indykator kwasowości
– protonowa analiza fluorescencyjna promieni X
z razefordowskim rozpraszaniem wstecznym (z ang. Particle
Induced X Ray Emission Spectroscopy - Rutherford
Backscattering Spectrometry)
– poliedryczny (wielościenny) oligomeryczny silseskwioksan
(z ang. Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane)
– rentgenowska dyfraktometria proszkowa (z ang. Powder XRay Diffraction)
– trójfunkcyjny silan
– dyfrakcja elektronowa z wybranego obszaru w TEM
– stosunek powierzchni właściwej do objętości (z ang. Surface
area/volume ratio)
– skaningowy mikroskop elektronowy
– sulforodamina B
– oznaczenia klatkowych silseskwioksanów, w których
narożach jest odpowiednio 8, 10 i 12 atomów krzemu
– kwas trichlorooctowy
– transmisyjny mikroskop elektronowy
– tetraetoksysilan
– trietoksywinylosilan
– 3-(trimetoksysililo)propylometakrylan
– sigma, przesunięcie chemiczne
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WPROWADZENIE
W ostatnich latach, po okresie intensywnej pracy w obszarze chemii koordynacyjnej
i metaloorganicznej dotyczącej modelowych układów katalitycznych i prekursorów
molekularnych dla złożonych materiałów tlenkowych, moje zainteresowania naukowe
przesunęły się w stronę związków krzemu. Poszukiwania te odnoszą się do efektywnej
syntezy nowych układów oraz ich potencjalnego zastosowania na pograniczu chemii,
biologii i inżynierii materiałowej. Unikatowość tej tematyki na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego, stała się przyczyną powołania Zespołu Chemii
Biomateriałów, którego jestem kierownikiem.
Mimo że krzem znajduje się w 14. grupie układu okresowego, to charakter wiązań
oraz właściwości jego związków odbiegają od typowych dla analogicznych związków
węgla. Do trwałych termodynamicznie wiązań typowych dla związków krzemu zalicza
się mostki siloksanowe –Si–O–Si–, podczas gdy połączenia krzemowe –Si–Si–Si– nie
tworzą trwałych układów. W przypadku związków węgla w szeregu alkanów sytuacja
jest odwrotna, ponieważ łańcuchy węglowe –C–C–C– są trwałe termodynamicznie,
a połączenia typu –C–O–C– w większości przypadków wykazują mniejszą stabilność
(tutaj do wyjątków można zaliczyć między innymi eter dietylowy). Podobnie jest
w przypadku form cyklicznych, gdzie trwałymi termodynamicznie są odpowiednio te
z jednostkami budulcowymi Si–O i pierścienie węglowe; przykładem trwałego
pierścienia z połączeniem –C–O–C– jest tetrahydrofuran. W związkach krzemu
preferowane są wiązania kowalencyjne spolaryzowane, natomiast w związkach węgla
występują kowalencyjne, mało spolaryzowane wiązania typu sigma, powstające na
skutek nałożenia odpowiednich orbitali atomowych. W związkach krzemu w tworzeniu
wiązania Si–O bierze udział niezapełniony orbital atomowy 3d krzemu. Z kolei,
w tworzeniu wielokrotnych wiązań pomiędzy atomami węgla uczestniczą również
orbitale molekularne typu π powstające na skutek nakładania się orbitali atomowych p.
Ponadto, wiązanie Si–H jest reaktywne i podatne na hydrolizę. Z kolei zhybrydyzowane
wiązanie C(sp3)–H w szeregu alkanów wykazuje dużą trwałość. Za podobieństwa
związków węgla i krzemu należy uznać: (I) tworzenie bogatej gamy połączeń związanych
z prostymi, rozgałęzionymi lub pierścieniowymi sekwencjami –C–C–C– i –Si–O–Si–,
(II) tetraedryczną geometrię atomów krzemu i węgla, (III) zdolność do tworzenia
układów oligo- i polimerycznych, (IV) uleganie samorzutnym przemianom
w zmieniających się warunkach zewnętrznych, i (V) naturalne występowanie
w przyrodzie licznych związków tych pierwiastków [1,2].
Prace Zespołu Chemii Biomateriałów koncentrują się, m.in. na wybranych
aspektach
chemii
i
zastosowaniach
funkcjonalizowanych
kompozytów
polisiloksanowych oraz wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów w kierunku
otrzymywania „skrojonych na miarę” biomateriałów hybrydowych. Obecnie, definicja
biomateriału odnosi się do substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które
zostały zaprojektowane tak, aby przybrać formę (same lub w ramach bardziej złożonego
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układu) zdolną do kontrolowanej interakcji z układami biologicznymi. Biomateriały
o ściśle zdefiniowanych właściwościach mają niezaprzeczalny wpływ na szereg
interdyscyplinarnych obszarów badań z pogranicza biologii, chemii, fizyki i inżynierii
materiałowej, a także ogromne oddziaływanie na szeroko pojęte zdrowie człowieka.

1. ORGANICZNO–NIEORGANICZNE BIOKOMPOZYTY
POLISILOKSANOWE
W ostatniej dekadzie, badania i odkrycia w zakresie organiczno–
nieorganicznych biomateriałów hybrydowych opartych na związkach krzemu zostały
zintensyfikowane [3]. Z początkiem XXI wieku szczególnym zainteresowaniem
zaczęły cieszyć się biomateriały trzeciej generacji, które indukują odbudowę
i regenerację uszkodzonej tkanki, same ulegając z czasem resorpcji [4].
Będąc zainspirowanymi doniesieniami dotyczącymi biomateriałów najnowszej
generacji, podjęliśmy badania nad kompozytami zol–żelowymi bazującymi na
związkach
krzemu
i
dopuszczonymi
przez
Agencję
Żywności
i Leków, FDA (z ang. Food and Drug Administration) polimerami (Rysunek 1).

Rysunek 1.
Figure 1.

Związki stosowane przy projektowaniu makroporowatych biomateriałów hybrydowych
Compounds used in the design of macroporous hybrid biomaterials

Wykorzystanie monomeru TMSPMA do modyfikowania ramion bocznych
POSS szerzej omówiono w rozdziale 3. zatytułowanym „Biomateriały na bazie
funkcjonalizowanych klatkowych związków krzemu”. Natomiast, związki TEVS
i HEMA zostały użyte w badaniach nad organiczno–nieorganicznymi materiałami
hybrydowymi domieszkowanymi ważnymi z punktu widzenia osteogenezy
(kościotwórczości) jonami, tj. Ca2+, PO43– i Sr2+.
HEMA jest monomerem, który posiada wiązanie podwójne zdolne do
polimeryzacji oraz grupę hydroksylową, dzięki której może tworzyć połączenia
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sieciujące. Należy on do grupy materiałów termoutwardzalnych i jest bezpieczny dla
zdrowia człowieka (jest stosowany m.in. przy wytwarzaniu soczewek
kontaktowych). Z kolei TEVS, oprócz grupy winylowej, posiada grupy alkoksylowe
≡Si–OEt, które ulegając hydrolizie tworzą grupy silanolowe ≡Si–OH uczestniczące
w wymianie jonów i umożliwiające krystalizację związków nieorganicznych na
amorficznej powierzchni żelu. Ponadto, grupy te ulegając kondensacji
i polikondensacji tworzą sieć ugrupowań siloksanowych Si–O–Si stanowiących
platformę dla rusztowań tkankowych. Na Rysunku 2 pokazano obrazy SEM
otrzymanych układów makroporowatych [5,6].

Rysunek 2.
Figure 2.

Obrazy SEM otrzymanych przykładowych rusztowań hybrydowych [5]
SEM images of the obtained sample hybrid scaffolds [5]

Organiczno–nieorganiczne materiały hybrydowe otrzymano w procesie zol–żel
poprzez zmieszanie monomerów HEMA i TEVS z odpowiednimi domieszkami
(Schemat 1). Oznaczenia kompozytów, stosunki monomerów oraz ilości domieszek
zamieszczono w Tabeli 1.

Schemat 1.
Scheme 1.

Ogólny schemat otrzymywania organiczno–nieorganicznych kompozytów na bazie związków
krzemu
General flow chart for the preparation of organic–inorganic composites based on silicon
compounds

260

Ł. JOHN

Domieszki jonów zostały dobrane tak, aby: (I) inicjowały krystalizację soli
fosforanów wapnia oraz ich pochodnych hydroksylowych i węglanowych (jony Ca2+
i PO43–), (II) opracowany kompozyt wykazywał działanie antyosteoporotyczne (rola
jonów Sr2+). Jony strontu pełnią istotną rolę w osteogenezie i stosowane są
z powodzeniem (głównie w postaci ranelinianu strontu, leku wpływającego na
odbudowę tkanki kostnej przez bezpośrednie oddziaływanie na osteoblasty),
pobudzając tworzenie tkanki oraz hamując jej resorpcję [5-7].
Tabela 1.
Table 1.
Kompozyt

Skład przykładowych kompozytów [5,6]
Composition of exemplary composites [5,6]
TEVS/HEMA

1THC

Ca2+
[%]

PO43–
[%]

25,0

0,00

1:9
1THCP

Sr2+
[%]
0,00

15,0

12,5

1:4

15,0

12,5

0,00

1:4

15,0

12,5

10,0

1HCP
1HCP_H
1HCPP
1HCPS
1HCPS_H
1HCPSP

Uwagi
Biomineralizowana
w DMEM
Biomineralizowana
w DMEM
Biomineralizowana
w DMEM
Pokryta
hydroksyapatytem
Brak biomineralizacji
w DMEM
Biomineralizowana
w DMEM
Pokryta
hydroksyapatytem
Brak biomineralizacji
w DMEM

Domieszki
Ca2+
Ca2+, PO43–

Ca2+, PO43–

Ca2+, Sr2+,
PO43–

Mechanizm działania jonów Sr2+ w kości nie został do końca poznany, ale
postuluje się, że receptory jonów wapnia w niektórych typach komórek mogą być
przez nie aktywowane, czego rezultatem jest uruchomienie mechanizmów
przekaźnikowych w organizmie i transdukcji sygnałów w komórkach [8].
Opracowane organiczno–nieorganiczne materiały hybrydowe poddane były
testom biomineralizacji w analogu płynów biologicznych DMEM (z ang. Dulbecco
Modified Eagle Medium). DMEM jest płynem powszechnie stosowanym
w hodowlach komórkowych i oprócz ważnych z punktu widzenia osteogenezy jonów
(Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Cl–, HCO3–, HPO42–, SO42–) posiada również m.in.
węglowodany, aminokwasy i witaminy. Testy biomineralizacji miały na celu analizę
składu soli mineralnych krystalizujących na styku powierzchni materiału
hybrydowego i płynu biologicznego w funkcji czasu ekspozycji [9]. Próbki
inkubowane były w stałej temperaturze (37°C) stosując metodę statyczną [5,6,10,11].
Zmiany stężenia jonów w płynie inkubacyjnym, w którym umieszczono
materiały kompozytowe śledzono za pomocą spektrometrii ICP. Analiza wyników
wykazała duże zmiany stężenia jonów Ca2+, Si4+ i PO43– w funkcji czasu. Jony wapnia
i fosforanowe(V) zaczynają dyfundować z materiału do płynu tuż po umieszczeniu
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próbek w DMEM. W przypadku próbek 1THC i 1THCP stężenie jonów Ca2+ osiąga
równowagę po ok. 70. godzinach inkubacji – stężenia wyniosły odpowiednio 110,40
i 35,65 mg/dm3 dla próbki domieszkowanej jonami wapnia oraz jonami wapnia
i fosforanowymi(V) ([Ca2+] = 67,97 mg/dm3 w wyjściowym roztworze DMEM).
W przypadku kompozytu 1THC stężenie jonów Ca2+ malało w funkcji czasu. Z kolei,
ich mniejsze stężenie w próbce 1THCP jest spowodowane wytrącaniem na
powierzchni styku bogatych w jony wapnia soli nieorganicznych, co również wpływa
na wyższą koncentrację jonów krzemu. Na uwalnianie jonów Si4+ ma również wpływ
wbudowanie jonów PO43– w strukturę materiału 1THCP. Dla 1THCP, większość
jonów wapnia wytrąca się na powierzchni kompozytu, z jednoczesnym spadkiem
stężenia jonów PO43– w roztworze DMEM. Ponadto, możliwa jest również
substytucja jonów PO43– przez inne aniony obecne w płynie biologicznym, np.
węglanowe CO32–. Stężenie jonów fosforanowych(V) w roztworze po 70. godzinach
inkubacji wyniosło 48,32 mg/dm3 dla 1THCP ([PO43–] = 30,94 mg/dm3
w wyjściowym płynie DMEM). W przypadku próbki 1THC praktycznie nie
obserwuje się żadnych fluktuacji stężenia jonów PO43– w płynie. Z kolei, dla próbek
1THC i 1THCP widoczny jest wzrost stężenia jonów Si4+ w czasie w płynie DMEM.
Po 70. godzinach inkubacji stężenie tych jonów wyniosło 19,63 i 70,62 mg/dm3 dla
1THC i 1THCP ([Si4+] = 0,11 mg/dm3 w wyjściowym roztworze DMEM) [5].
Uwalnianie jonów krzemu z biokompozytu jest efektem pożądanym i oczekiwanym
od biomateriałów najnowszej generacji, gdyż stanowią one czynnik odżywczy
w metabolizmie kości. Wiele badań sugeruje, że jony Si4+ odbudowują i odżywiają
tkankę kostną na różne sposoby, włączając w to procesy mineralizacji kości, zjawiska
sprzyjające deponowaniu jonów Ca2+ i PO43– w kościach, obniżają liczbę
osteoklastów, które powodują destrukcję kości, a jednocześnie wpływają na
gromadzenie się komórek osteoblastów, czyli przyczyniają się pośrednio do
regeneracji tkanki twardej [12]. Podobne zmiany w stężeniach i przebieg krzywych
stężenia jonów Ca2+, PO43– i Si4+ w funkcji czasu obserwuje się dla kompozytów
1HCP oraz 1HCPS, który dodatkowo zawiera jony strontu. Zmiany stężenia tych
jonów w funkcji czasu były nieznaczne, a ich stężenie w płynie DMEM po 170.
godzinach inkubacji wyniosło ok. 32 mg/dm3 [6]. Identyfikacji soli nieorganicznych,
które powstały na powierzchni kompozytów podczas inkubacji w płynie
biologicznym dokonano m.in. za pomocą spektroskopii FT–IR i analizy proszkowej
PXRD. Należą do nich przede wszystkim hydroksyapatyt (Ca10(PO4)6(OH)2), który
jest głównym składnikiem budulcowym kości oraz inne istotne z punktu widzenia
osteogenezy sole, m.in. węglan wapnia, siarczan(VI) magnezu, itp. Krystalizacja
hydroksyapatytu rozpoczyna się już w pierwszych godzinach inkubacji (po 30.
minutach widać pierwsze piki dyfrakcyjne, które przypisano tej soli). Z czasem jony
fosforanowe(V) są w nieznacznym stopniu wymieniane przez aniony węglanowe
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[5,6]. Warto również podkreślić, że zmiany stężenia jonów w płynie biologicznym
w momencie inkubacji badanych kompozytów pozostają w zgodności
z mechanizmem wymiany jonowej w tego typu układach zaproponowanym przez
Hencha, który sugeruje wytrącanie soli fosforanowych(V) i ich pochodnych na styku
dwóch faz [9,13]. Pytanie jakie można tutaj zadać dotyczy sposobu migracji jonów
w materiale porowatym, ściślej wewnątrz porów. W tym celu posłużyliśmy się
prostym tlenkowym, makroporowatym (pory o wielkości poniżej 500 µm) układem
modelowym o składzie SiO2–CaO (75-25 %wag.), który otrzymano metodą zol–żel.
Dla otrzymanego modelowego bioszkła wyznaczono tzw. mapy dystrybucji
poszczególnych jonów obrazujące ich rozmieszczenie we fragmentach materiału
inkubowanego w płynie biologicznym DMEM w różnych odstępach czasu.
Wyznaczenie map możliwe było dzięki zastosowaniu protonowej analizy
fluorescencyjnej promieni X z razefordowskim rozpraszaniem wstecznym (PIXE–
RBS, z ang. Particle Induced X Ray Emission Spectroscopy – Rutherford
Backscattering Spectrometry). Na Rysunku 3 przedstawiono dystrybucję jonów
krzemu i wapnia w materiale przed procesem biomineralizacji [14].

Rysunek 3.
Figure 3.

Mapy dystrybucji jonów obrazujące stężenie jonów krzemu i wapnia przed inkubacją w płynie
DMEM [14]
Ion distribution maps showing the concentration of silicon and calcium ions before incubation
in DMEM fluid [14]

Rozmieszczenie tych jonów jest jednorodne, co zazwyczaj obserwuje się
w przypadku materiałów otrzymywanych metodą zol–żel. Na mapach chemicznych
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widoczne są pory o rozmiarze od 10 do 800 µm. Zaledwie po 30. minutach
przebywania SiO2–CaO w płynie biologicznym, na mapach dystrybucji jonów
widoczne jest tworzenie na powierzchni porów warstw o grubości 5 µm
wzbogaconych o jony Ca2+ (Rysunek 4) [14].

Rysunek 4.
Figure 4.

Mapy dystrybucji jonów obrazujące stężenia wapnia i krzemu po 30–minutowej inkubacji
w płynie DMEM [14]
Ion distribution maps showing calcium and silicon concentrations after 30-minute incubation
in DMEM [14]

Z kolei Rysunek 5 przedstawia mapy chemiczne po okresie 2. dni inkubacji materiału
w płynie DMEM. Można na nich zaobserwować materiał SiO2–CaO w środkowej
części map i dwa makropory. Rdzeń materiału składa się głównie z jonów krzemu,
podczas gdy powierzchnie warstw wyściełających wnętrza porów składają się
z jonów wapnia i fosforu. Grubość powstałej warstwy Ca–P wynosi 10 µm, dzięki
czemu na tym etapie, pory o rozmiarach powyżej 30 µm są puste (otwarte światło
porów) [14].

Rysunek 5.
Figure 5.

Mapy dystrybucji jonów rusztowania SiO2–CaO po 2. dniach inkubacji w płynie DMEM [14]
Ion distribution maps of the SiO2–CaO scaffold after 2 days of incubation in DMEM [14]

Jak wynika z Rysunków 3–5, mapy obrazujące rozmieszczenie jonów
bezpośrednio związane ze stężeniami poszczególnych jonów, podlegały ciągłym
zmianom (Tabele 2 i 3) [14].

264

Ł. JOHN

Tabela 2.
Table 2.

Jon
Si

0 min.
35,18 ±
0,79
14,91 ±
0,47

Ca

Tabela 3.
Table 3.

Jon
Si
Ca
P
Mg

Zmiany stężenia jonów krzemu i wapnia (%wag.) wyznaczone dla wewnętrznych warstw SiO2–
CaO w funkcji czasu ekspozycji materiału w płynie DMEM [14]
Changes in the concentration of silicon and calcium ions (wt.%) determined for the internal SiO2–
CaO layers as a function of the exposure time of the material in the DMEM fluid [14]
15 min.
36,12 ±
0,85
13,54 ±
0,50

30 min.
36,14 ±
0,94
13,23 ±
0,64

1 godz.
37,26 ±
0,94
11,54 ±
0,56

6 godz.
37,90 ±
0,98
11,62 ±
0,61

12 godz.
42,23 ±
0,94
3,15 ±
0,20

1 dzień
42,69 ±
1,12
1,04 ±
0,26

2 dni
42,83 ±
0,96
1,51 ±
0,10

Zmiany stężenia jonów krzemu, wapnia, fosforu i magnezu (%wag.) wyznaczone dla powierzchni
porów w SiO2–CaO w funkcji czasu ekspozycji materiału w płynie DMEM [14]
Changes in the concentration of silicon, calcium, phosphorus and magnesium ions (wt.%)
determined for the pore surface in SiO2–CaO as a function of the exposure time of the material
in the DMEM fluid [14]

0 min.
35,18 ± 0,79
14,91 ± 0,47

15 min.
14,80 ± 0,75
42,97 ± 1,89

30 min.
12,78 ± 0,79
45,77 ± 1,70

1 godz.
11,32 ± 0,41
46,47 ± 1,26
0,37 ± 0,11

6 godz.
5,92 ± 0,47
49,23 ± 1,83
0,38 ± 0,15

12 godz.
5,19 ± 0,23
56,18 ± 1,33
0,39 ± 0,10

1 dzień
3,99 ± 0,23
53,70 ± 1,41
4,03 ± 0,95

2 dni
2,49 ± 0,20
47,26 ± 1,26
5,80 ± 0,29
0,42 ± 0,05

Podczas ekspozycji próbek w płynie biologicznym, stężenie jonów krzemu wzrosło
z 35,18 do 42,83% po 2. dniach, natomiast wapnia w tym samym czasie zmalało
z 14,91 do 1,51%. Z analizy wyników widać, że w pierwszym etapie dochodzi do
szybkiej wymiany pomiędzy jonami Ca2+ z materiału i H+ z roztworu DMEM.
Stężenie jonów wapnia w materiale gwałtownie spada w ciągu pierwszych 12. godzin
ekspozycji w płynie. Wymiana ta jest gwałtowna i towarzyszy jej destrukcja sieci
krzemowej, która stopniowo „rozpuszcza się”. Z kolei stężenie jonów zmierzone na
powierzchni rusztowania potwierdzają przebieg reakcji zachodzących na granicy
dwóch faz (Tabela 3). Po 15. minutach inkubacji, powierzchnia porów zubożana jest
o jony krzemu i jednocześnie wzbogacana o Ca2+. Powstawanie bogatej w jony
wapnia warstwy spowodowane jest ich dyfuzją z wnętrza materiału do jego peryferii.
Ponadto, po 1. godzinie ekspozycji w płynie biologicznym, pojawiają się ślady jonów
fosforanowych(V) z DMEM, które wbudowywane są w powstającą warstwę
mineralną na granicy faz i ich stężenie rośnie z czasem. Po 2. dniach inkubacji
obserwuje się również ślady wbudowanych do powierzchni styku materiału i płynu
śladowych ilości jonów Mg2+ (Rysunek 5, Tabela 3), które pochodzą z DMEM.
Tworzenie warstwy Ca–P–Mg świadczy o zachodzącym procesie bioaktywnym
wewnątrz makroporowatego rusztowania. Po dwóch dniach zanurzenia materiału
w płynie biologicznym, stężenia jonów Ca2+ i PO43– wynosiły odpowiednio 47,26
i 5,80%, co daje stosunek Ca/P równy 1,67, który dokładnie odpowiada temu
w hydroksyapatycie Ca10(PO4)6(OH)2 [14]. Można zaryzykować stwierdzenie, że
gdyby dodać do modelowego układu SiO2–CaO komponent w postaci P2O5 tworząc
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bioszkło trójskładnikowe SiO2–CaO–P2O5, proces tworzenia hydroksyapatytu na
powierzchni porów byłby jeszcze szybszy.
Niezwykle ważnym aspektem badań związanych z oceną bioaktywności
materiałów są testy cytotoksyczności i przeżywalności komórek kościotwórczych,
oraz obserwacja adhezji fibroblastów i osteoblastów do powierzchni
zaprojektowanych układów. Badania analizy przeżywalności komórek w obecności
biokompozytów hybrydowych przeprowadzono na referencyjnej linii prawidłowej,
fibroblastach mysich – Balb/3T3. Do testów tych wybrano kompozyty 1THC
i 1THCP, które wcześniej biomineralizowano w płynie biologicznym DMEM.
Pierwszym etapem badań było przygotowanie komórek do doświadczenia i założenie
testu. Komórki hodowano w płynie DMEM wzbogaconym w 10% bydlęcą surowicę
płodową (FBS) oraz 1% mieszaninę L–glutaminy–penicyliny–streptomycyny.
Komórki w fazie logarytmicznego wzrostu wysiano na płytkę 12–dołkową w ilości
100. tysięcy komórek na dołek, a następnie inkubowano w temperaturze 37°C
(w atmosferze wzbogaconej w 5% CO2) przez 24 godziny. Drugiego dnia, po
przytwierdzeniu komórek do podłoża, wymieniono płyn hodowlany na świeży i nad
komórkami umieszczono biokompozyty hybrydowe 1THC oraz 1THCP. W celu
zbadania efektu cytotoksycznego biokompozytów hybrydowych, płytki umieszczano
w inkubatorze na 24, 48 oraz 72. godziny. Po upływie tego czasu, 3., 4. i 5. dnia od
momentu założenia płytek wykonywano test SRB, czyli pomiar przeżywalności
komórek z wykorzystaniem sulforodaminy B. SRB jest anionowym barwnikiem,
który wiąże się z podstawowymi aminokwasami białek komórkowych barwiąc
komórki na kolor ciemnoróżowy. Oznaczanie aktywności cytotoksycznej w tym
teście prowadzi się na podstawie pomiaru całkowitej ilości białka komórkowego,
która jest wprost proporcjonalna do ilości żywych komórek po przeprowadzeniu
testu. Podstawą tego badania jest elektrostatyczne wiązanie się sulforodaminy do
białek w odpowiednim pH, zależnym od składu jakościowego aminokwasów, po
wcześniejszym utrwaleniu komórek kwasem trichlorooctowym (TCA). Procedurę
wykonania testu SRB przedstawiono na Schemacie 2 [5].

Schemat 2.
Scheme 2.

Procedura wykonania testu SRB
Procedure for performing the SRB test
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Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wpływ biokompozytów
hybrydowych na przeżywalność komórek Balb/3T3. Wyniki jednoznacznie
wykazały, że materiały te nie wykazują cytotoksyczności. W obu przypadkach nie
obserwowano obumierania komórek, a wręcz przeciwnie – komórki fibroblastów
przetrwały okres inkubacji na materiale trwający 72. godziny [5].
Z kolei oceny cytotoksyczności organiczno–nieorganicznych materiałów
hybrydowych na ludzkiej linii osteoblastów wykonano dla próbek 1HCP, 1HCP_H,
1HCPP, 1HCPS, 1HCPS_H, 1HCPSP (Tabela 1). Hodowla prawidłowej linii
ludzkich osteoblastów NHOst prowadzona była w medium hodowlanym OBM
suplementowanym 10% FBS, 0,1% kwasem askorbinowym, a także 0,1%
gentamycyną. Badania wykonano na linii NHOst będącą między 5. a 7. pasażem.
Przeżywalność komórek NHOst badano za pomocą testów SRB (Schemat 2).
Komórki NHOst inkubowano 72. godziny w obecności badanych materiałów.
Kontrolę stanowiły komórki NHOst bez obecności biomateriałów. Na podstawie
przeprowadzonych badań zaobserwowano wyższą przeżywalność komórek NHOst
w obecności 1HCP oraz 1HCPS w porównaniu do komórek hodowanych
w obecności takich samych rusztowań, ale dodatkowo pokrytych syntetycznym
hydroksyapatytem. Analiza wyników wykazała istotne statystycznie zahamowanie
przeżywalności komórek NHOst pod wpływem działania rusztowań 1HCP_H oraz
1HCPS_H względem kontroli (Rysunek 6) [6].

Rysunek 6.

Figure 6.

Przeżywalność komórek NHOst w obecności organiczno–nieorganicznych rusztowań po okresie
72–godzinnej inkubacji. Po stronie lewej: 1HCP, 1HCP_H, 1HCPP, a po stronie prawej:
1HCPS, 1HCPS_H, 1HCPSP. Kontrolę stanowiły komórki NHOst bez badanych materiałów
hybrydowych. *p<0.05 vs. kontrola komórek (KK) [6]
Viability of NHOst cells in the presence of organic-inorganic scaffolds after the period 72-hour
incubation. Left: 1HCP, 1HCP_H, 1HCPP, and Right: 1HCPS, 1HCPS_H, 1HCPSP. The
control constitute NHOst cells without the tested hybrid materials. *p<0.05 vs. cell control (KK)
[6]

W kolejnym etapie badań, w celu zobrazowania przy użyciu skaningowej
mikroskopii elektronowej (SEM), komórki hodowano na materiałach
biokompozytowych przez 20 dni, po trzech uprzednich nakropieniach komórek na
badane materiały makroporowate. Obserwacja za pomocą SEM po 20. dniach
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hodowli komórek NHOst na biokompozytach hybrydowych 1HCPS potwierdziła, że
komórki te adherują do powierzchni badanego materiału (Rysunek 7). Na
przedstawionych obrazach można zauważyć, że komórki osteoblastów
przytwierdzone są do podłoża za pomocą licznych wypustek. Materiał ten nie jest
toksyczny dla komórek NHOst [6].

Rysunek 7.
Figure 7.

Obrazy SEM komórek NHOst na rusztowaniu 1HCPS po 20. dniach hodowli [6]
SEM images of NHOst cells on the 1HCPS scaffold after 20 days of culture [6]

W badaniach oceniano wpływ sześciu różnych rusztowań hybrydowych 1HCP,
1HCP_H, 1HCPP, 1HCPS, 1HCPS_H, 1HCPSP na przeżywalność linii
komórkowej NHOst podczas 72–godzinnej inkubacji. Wyniki wskazują, że materiały
1HCP i 1HCPS nie wykazują znaczącego, negatywnego wpływu na przeżywalność
komórek NHOst. Z kolei, kompozyty 1HCP_H oraz 1HCPS_H, posiadające na
powierzchni syntetyczny hydroksyapatyt, istotnie hamują przeżywalność komórek
NHOst (*p<0.05). Przeżywalność wyniosła w tym przypadku odpowiednio 65% oraz
45%. Z kolei, rusztowania 1HCPP i 1HCPSP również wykazują hamujący wpływ
na komórki NHOst, ale zahamowanie wyniosło jedynie około 20%
w porównaniu do kontroli. Natomiast, wyniki testów SRB pokazały, że materiały
1HCP oraz 1HCPS nie mają negatywnego wpływu na przeżywalność linii
komórkowej NHOst. Z tego powodu mogą być wykorzystane w przyszłych
eksperymentach, gdyż nie powodują toksycznego wpływu na badane komórki.
Obrazowanie SEM rusztowań 1HCPS wykazało, że komórki są w stanie nie tylko
przeżyć, ale także przytwierdzać się oraz rosnąć na badanych materiałach, wskazując
że makroporowaty kompozyt zawierający domieszki ważnych z punktu widzenia
osteogenezy jonów, tj. Ca2+, Sr2+ i PO43–, okazał się najlepszym, w badaniach in vitro,
materiałem [6].

268

Ł. JOHN

Rysunek 8.
Figure 8.

Właściwości mechaniczne rusztowań 1HCPP i 1HCPSP [6]
Mechanical properties of 1HCPP and 1HCPSP scaffolds [6]

Ponadto,
wyznaczenie
podstawowych
parametrów
związanych
z właściwościami mechanicznymi (moduł Younga, wytrzymałość na ściskanie dla
monolitów i rusztowań) potwierdziło duży potencjał opracowanych materiałów
w aspekcie zastosowań w inżynierii tkankowej kości (Rysunek 8). Wszystkie opisane
w niniejszym artykule biomateriały mogą być zastosowane do tworzenia
trójwymiarowych makroporowatych rusztowań tkankowych i dla wszystkich
zaproponowanych rozwiązań zastosowano analogiczną metodologię. Dokładny
sposób wytwarzania takich struktur został opisany w rozdziale 3. zatytułowanym
„Biomateriały na bazie funkcjonalizowanych klatkowych związków krzemu”.
2. PROJEKTOWANIE BIOMATERIAŁÓW HYBRYDOWYCH
O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W HIPERTERMII
Do opracowywanych przez Zespół Chemii Biomateriałów układów
wprowadzono również nanocząstki magnetyczne oparte na spinelu MgFe2O4, które
będą mogły być użyte w terapii termalnej, stanowiącej jedną z najwłaściwszych przy
leczeniu pierwotnych nowotworów złośliwych kości (mięsaków kości). W tym celu
opracowaliśmy metodę syntezy biokompozytu na bazie 3–(trimetoksysililo)propylometakrylanu (TMSPMA) i dimetakrylanu glikolu etylenowego (EGDMA)
[11]. Monomery te zostały użyte ze względu na powszechne zastosowanie przy
wytwarzaniu szeregu biomateriałów, takich jak materiały dentystyczne, soczewki
kontaktowe, sztuczna skóra, nośniki leków, itp. [15]. Ponadto, z chemicznego punktu
widzenia stanowią użyteczne czynniki modyfikujące, na przykład EGDMA może
być użyty w wolnorodnikowych reakcjach sieciowania, a TMSPMA jako efektywny
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czynnik funkcjonalizujący klatkowe związki krzemu, co zostanie uzasadnione
w dalszej części artykułu. Dodatkowo, TMSPMA posiada grupy alkoksylowe na
atomie krzemu, co jest wykorzystywane przy wytwarzaniu organiczno–
nieorganicznych (nano)materiałów hybrydowych. Obecna w strukturze TMSPMA
grupa –Si(OMe)3 w reakcjach zol–żel jest przekształcana w jednostki silanolowe –
Si(OH)3, które w wyniku dalszej polikondensacji tworzą sieci krzemowe [11].
Synteza kompozytu pTMSPMA/pEGDMA została przedstawiona na
Schemacie 3. Przed syntezą kompozytu, TMSPMA poddano hydrolizie, a następnie
polikondensacji. Reakcja hydrolizy prowadzona była w środowisku kwasu
octowego, który zapobiegał degradacji wiązania estrowego. Otrzymana silanolowa
pochodna jest termodynamicznie stabilna w pH = 4. W warunkach tych nie tworzą
się oligomery, a równowaga reakcji jest przesunięta w kierunku tworzenia silanoli.
Warto również podkreślić, że reakcja hydrolizy nie może być prowadzona
w obecności mocnych kwasów, np. HCl, ponieważ prowadzi to do rozerwania
wiązania Si–O. Otrzymany w ten sposób pcTMSPMA przed właściwą reakcją jest
odgazowywany, a następnie użyty w reakcji z EGDMA w stosunku
stechiometrycznym 9 : 1. Stosunek ten jest kluczowy przy późniejszym tworzeniu
rusztowania tkankowego na wymywalnym porogenie, ponieważ przy innej
stechiometrii (np. 1 : 1 lub 1 : 9) tworzona sieć jest zbyt miękka i krucha [11].

Schemat 3.
Schemat 3.

Synteza kompozytu pTMSPMA/pEGDMA [11]
Synthesis of pTMSPMA/pEGDMA composite [11]
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Po reakcji kompozyt nie zawiera grup metoksylowych. Bazując na danych
literaturowych można stwierdzić, że powstały heteropolimer posiada sekwencje
izotaktyczne, ataktyczne i syndiotaktyczne [16]. Jest oczywistym fakt, że
polimeryzacja rodnikowa prowadzona w roztworze pomiędzy dwoma różnymi
monomerami jest dużo bardziej skomplikowana, niż analogiczne reakcje
homopolimeryzacji [17]. Jak pokazano na Schemacie 3., syntezowany biokompozyt
może być również domieszkowany dichlorkiem wapnia lub fosforanem(V) trietylu,
które są źródłem jonów Ca2+ i PO43–. Obie formy kompozytu, mianowicie
domieszkowana i bez domieszek nieorganicznych, są amorficzne co może
sugerować, że podczas syntezy jony te zostały wbudowane w sieć polimerową i będą
mogły zostać uwolnione w czasie degradacji matrycy lub przemieścić na granicę faz
tworząc na powierzchni styku hydroksyapatyt i jego pochodne [11,18].
Powierzchnia otrzymanego kompozytu pTMSPMA/pEGDMA może być
również modyfikowana, w celu utworzenia materiału dogodnego m.in. dla adhezji,
różnicowania i wzrostu komórek, wymiany jonów, przyłączania czynników wzrostu,
itp. Modyfikacje te mogą być przeprowadzane na różnym etapie syntezy
biomateriału. Wykazano, że na przykład „chropowatość” powierzchni może być
modyfikowana na drodze krystalizacji hydroksyapatytu lub jego pochodnej
węglanowej (Rysunek 9) [11]. Przeprowadzono również wstępne badania degradacji
hydrolitycznej i termicznej biokompozytu pTMSPA/pEGDMA. Po 48–godzinnej
ekspozycji kompozytu w wodzie destylowanej jego masa nieznacznie wzrasta (o ok.
1,7%). Analiza GC–MS cieczy po inkubacji wykazała obecność
3–(trihydroksysililo)propylometakrylanu oraz nieznaczne ilości fragmentów
silanolowych z przyłączoną grupą tert–butoksylową. Degradację również
przeprowadzono w płynie DMEM mierząc stężenie jonów Si4+. Stężenie to rosło
w czasie, co wskazuje na powolny rozkład sieci polimerowej zawierającej te jony.
Wymywanie Si4+ obserwuje się od początku ekspozycji w DMEM zarówno dla
kompozytu nie zawierającego związków nieorganicznych, jak i domieszkowanego
jonami Ca2+ i PO43–, co uważa się za pozytywną odpowiedź materiału z punktu
widzenia zastosowań biologicznych [11].
Krzem stanowi składnik odżywczy dla odnawiających się zdrowych fragmentów
kości, włączając w to mineralizację, zmniejszenie liczby komórek osteoklastów,
jednocześnie wpływając na zwiększenie aktywności osteoblastów [12]. Ponadto,
zanurzony materiał nie zmienia pH środowiska inkubacji, co jest wymogiem normy
ISO (PN–EN ISO 10993–12) i warunkiem koniecznym stawianym implantom
przeznaczonym dla organizmów żywych (PN–EN ISO 10993–5). Dodatkowo,
biokompozyt może być sterylizowany termicznie, a jego stabilność termiczna wynosi
aż 200oC [11].
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Rysunek 9.

Figure 9.

Po lewej: Obrazy SEM powierzchni kompozytu pTMSPMA/pEGDMA pokrytego warstwą
syntetycznego hydroksyapatytu (a, b) i jego węglanowej pochodnej (c, d). Po prawej: Histogramy
prezentujące różnice w „chropowatości” powierzchni pTMSPMA/pEGDMA dla: (a) monolitu,
(b) rusztowania bez modyfikacji powierzchni oraz (c) rusztowania pokrytego hydroksyapatytem
[11]
On the left: SEM images of the surfaces of the pTMSPMA/pEGDMA composite covered with
a layer of synthetic hydroxyapatite (a, b) and its carbonate derivative (c, d). On the right:
the histograms presenting differences in the ’roughness’ of the surfaces of
pTMSPMA/pEGDMA for (a) monolith, (b) scaffold without the modification of surface,
and also (c) scaffold covered with hydroxyapatite [11]

Do kompozytu pTMSPMA/pEGDMA wprowadzono również nanocząstki
MgFe2O4 o wielkości od 80 do 110 nm (Rysunek 10) [11].
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Rysunek 10. Po lewej: Obrazy TEM nanocząstek MgFe2O4 (a, b), widmo SAED (c) i MgFe2O4 pokryty
warstwą krzemionki MgFe2O4@SiO2 (d). Po prawej: Widmo proszkowe (PXRD) otrzymanego
nano–MgFe2O4 analogiczne do widma bazowego (JCPD 88–1935) [11]
Figure 10.
On the left: The TEM images of the MgFe2O4 nanoparticles (a, b), the SAED spectrum (c) and
MgFe2O4 covered with a layer of silicon dioxide MgFe2O4@SiO2 (d). On the right: powder
spectrum (PXRD) of the obtained nano–MgFe2O4 analogical to the base spectrum (JCPD 88–
1935) [11]
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Mieszany tlenek otrzymano w reakcji w fazie stałej z użyciem Fe2O3
i 4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O w temperaturze 1100oC prowadzonej przez 2 dni
w atmosferze powietrza. Po reakcji, surowy proszek przemyto 1M kwasem octowym
w celu usunięcia nadmiaru węglanu magnezu, jaki powstaje podczas reakcji.
Otrzymany materiał nie zawiera zanieczyszczeń tlenkiem żelaza(III) α–Fe2O3,
którego można oczekiwać prowadząc reakcję w stosunkowo niskiej temperaturze.
Struktura otrzymanego złożonego tlenku została potwierdzona za pomocą PXRD,
FT–IR i analizatorem składu TEM–EDS [11].
Dwuskładnikowy
tlenek
MgFe2O4
przed
wprowadzeniem
do
pTMSPMA/pEGDMA został pokryty warstwą krzemionki za pomocą metody
Stöbera. Metoda ta polega na hydrolizie i kondensacji tetraetoksysilanu TEOS na
powierzchni nanocząstek w środowisku MeOH/H2O w obecności niewielkich ilości
amoniaku pełniącego rolę katalizatora procesu zol–żel. Tak powstała amorficzna
powłoka zawiera liczne grupy hydroksylowe, które odpowiedzialne są za
efektywniejsze zakotwiczenie MgFe2O4@SiO2 do matrycy polimerowej. Na
Rysunku 10d pokazana jest powstała warstwa krzemowa otaczająca nanotlenek.
Przyłączenie w ten sposób MgFe2O4@SiO2 do kompozytu nie tylko zapobiega
wymyciu tlenku podczas degradacji sieci polimerowej, ale również zwiększenie
stosunku powierzchni właściwej w jednostce objętości wpływa na „efektywność”
powstałego nano–układu magnetycznego. Zjawisko to wpływa między innymi na
zmniejszenie/wyeliminowanie agregacji (nanocząstki są rozseparowane), obecność
dodatkowych efektów powierzchniowych (nie zawsze pozytywnych w aspekcie
zastosowań medycznych) oraz fluktuacji termicznych momentów magnetycznych,
które mają największy negatywny wpływ na właściwości magnetyczne powstałego
złożonego materiału. Czynniki te mają decydujący wpływ na zwiększenie
toksycznego efektu powstałego materiału, stąd niezwykle ważnym było otoczenie
nanotlenku warstwą krzemionki, stanowiącej swoistą warstwę ochronną [11].
Otrzymany spinel otoczony warstwą krzemionki został dodany do
biokompozytu tworząc potencjalny materiał do celów termicznej apoptozy komórek
nowotworowych kości. Obecny w nim Fe2O3 stanowi składnik magnetyczny,
natomiast MgO dodatkową ochronę antybakteryjną i przeciwzapalną. Terapia
hipertermiczna przy użyciu nanocząstek magnetycznych stanowi komplementarną
strategię w leczeniu onkologicznym. Jest to metoda nieinwazyjna, która niszczy
komórki nowotworowe w podwyższonej temperaturze wywołanej przez działanie
zmiennego pola magnetycznego, nie wywołując szkód komórkom zdrowym.
Zsyntezowany
nanokrystaliczny
MgFe2O4@SiO2
posiada
właściwości
superparamagnetyczne. Wartość indukcji magnetycznej, która osiągana jest po
nasyceniu magnetycznym materiału, wynosi 0,2 emu/g. Wartość ta jest na tyle duża
aby zapobiegać interakcjom magnetycznym po odłączeniu zewnętrznego pola
magnetycznego, co jest ogromną zaletą w aplikacjach medycznych. Z kolei, wartość
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siły koercji, czyli niezbędnej dawki zewnętrznego pola magnetycznego niezbędnego
do rozmagnesowania układu, wynosi 2 Oe. Nanocząstki magnetyczne w porównaniu
do konwencjonalnych materiałów magnetycznych w skali makro, wykazują mniejsze
nasycenie magnetyczne, dzięki czemu mają dużo większą „aktywność magnetyczną”
w małych polach magnetycznych. Dla otrzymanego materiału parametr ten wynosi
ok. 28 emu/g i jest mniejszy dzięki obecności amorficznej niemagnetycznej
krzemionkowej powłoki o wielkości 1–2 nm (z ang. magnetic dead layer). Ponadto,
materiał dzięki wąskiej pętli histerezy, wykazuje polaryzację magnetyczną
analogiczną jak dla materiałów konwencjonalnych. W każdym cyklu magnetycznym,
materiały magnetyczne wykazują pewne straty magnetyczne, które są proporcjonalne
do powierzchni ich pętli histerezy. Dlatego, jeśli nanocząstki magnetyczne zostaną
umieszczone w określonym miejscu, np. w kości człowieka, w obecności zmiennego
pola magnetycznego podnoszą temperaturę otoczenia do ok. 40–43oC, co warunkuje
śmierć komórek rakowych, nie wpływając negatywnie na zdrowe [11].
3. BIOMATERIAŁY NA BAZIE FUNKCJONALIZOWANYCH
KLATKOWYCH ZWIĄZKÓW KRZEMU
W ostatnich latach kowalencyjne materiały hybrydowe cieszą się ogromnym
i rosnącym zainteresowaniem. Spośród bogatej grupy tego typu związków,
szczególne miejsce zajmują dobrze zdefiniowane związki krzemu o strukturze
zamkniętej klatki i ogólnym wzorze (RSiO3/2)n (gdzie: R = H, rozmaite grupy
organiczne; n = 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). Związki te powstają w wyniku hydrolizy
i następującej po niej kondensacji trójfunkcyjnych silanów RSiX3 (gdzie: X = Cl,
OR, OAc, NH2, itp.) w obecności kwasowych lub zasadowych katalizatorów. O ile
grupa alkilowa tworząca wiązanie C–Si jest inertna w reakcji hydrolizy, to grupa
sililowa jest labilna i tworzy sieć siloksanową Si–O–Si. Tego typu silany łatwo
ulegają hydrolizie tworząc grupy silanolowe Si–OH, które w dalszych etapach
kondensują tworząc siloksanową klatkę. Występuje wiele rodzajów klatek
krzemowych, takich jak T8, T10, T12, itd., które zawierają odpowiednio 8, 10 i 12
atomów krzemu. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak klatkowe
oktasilseskwioksany T8, które są dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach
organicznych. Do związków tych można przyłączać różnorodne organiczne grupy
boczne, które warunkują strukturalne i fizykochemiczne właściwości powstających
materiałów hybrydowych. Kowalencyjnie związane z rdzeniem krzemowym boczne
ramiona, stanowią labilne grupy umożliwiające prowadzenie na nich różnorodnych
reakcji chemicznych i stanowią efektywne bloki budulcowe dla wysublimowanych
struktur supramolekularnych [19-21].
Wielościenne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) stanowią tę klasę
związków krzemowych, które mogą być również funkcjonalizowane w kierunku
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otrzymania biomateriałów przeznaczonych dla inżynierii tkankowej. POSS
z przyłączonymi grupami metakrylanowymi oraz ich pochodnymi są jednym
z pierwszych przykładów tego typu hybrydowych kopolimerów [22]. Celem
prowadzonych badań było opracowanie prostej i szybkiej metody otrzymywania
porowatego rusztowania tkankowego (z ang. porous scaffold) dla zastosowań
w inżynierii tkankowej kości (Rysunek 11).

Rysunek 11. Zaprojektowane porowate rusztowanie tkankowe (a) i jego obrazy SEM (b-d) [23]
Figure 11.
Designed porous tissue scaffold (a) and its SEM images (b–d) [23]

W badaniach użyto TMSPMA jako czynnika modyfikującego okta(3–
aminopropylo)oktasilseskwioksan, OAS–POSS–NH2 (wychodząc z jego soli
triflatowej [OAS–POSS–NH3]CF3SO3) (Schemat 4) [23]. Zaletą takiego układu jest
to, że dzięki obecności grup metoksylowych –OMe na łańcuchach bocznych możliwe
jest jego użycie w metodzie zol–żel. Na widmie 29Si NMR powstałego w wyniku
reakcji związku TMSPMA–POSS widoczne są dwa symetryczne sygnały: od
rdzenia krzemowego Si8O12 przy przesunięciu chemicznym δ = –66,2 ppm
oraz fragmentów –Si(OMe)3 przy –42,8 ppm.
Obecność grup Si(OMe)3 umożliwiła przeprowadzenie reakcji (poli)kondensacji
hydrolitycznej, w wyniku której powstaje sieć stanowiąca platformę dla
trójwymiarowego rusztowania [23].
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Synteza związku TMSPMA-POSS [23]
Synthesis of TMSPMA-POSS compound [23]

Trójwymiarowe porowate rusztowanie zostało otrzymane metodą wymywania
porogenu jakim był cukier (metodę wymywania porogenu zastosowano przy
otrzymywaniu
wszystkich
organiczno–nieorganicznych
biomateriałów
hybrydowych opisanych w niniejszym artykule) [5,6,11,23,24]. W tym celu cukier
umieszczony w kształtkach nasycono zolem. Następnie materiał żelowano
w temperaturze 40°C, a powstały żel poddano starzeniu przez 3 dni. Po otrzymaniu
elastycznego żelu porogen został wymyty na drodze wypłukiwania w łaźni z wodą
destylowaną w temperaturze 60°C. Postęp wymywania cukru monitorowano za
pomocą testu Molisch’a [25]. Po całkowitym wymyciu porogenu, powstały materiał
poddano termicznej kondensacji otrzymując twarde i odtwarzalne rusztowanie
makroporowate (pTMSPMA–POSS,
Rysunek 11a). Porogen dodatkowo
domieszkowany był węglanem amonu (2 %wag.). Przeprowadzone badania
wykazały, że dodatek węglanu amonu, po rozkładzie do CO2(g) i NH3(g), powoduje
powstawanie na powierzchni materiału „chropowatości” rzędu 0,2–7 μm (rola
amoniaku), ułatwiającej adhezję komórek [26], a także zapewnia utworzenie
otwartych porów o wielkości 150–600 μm (rola ditlenku węgla),
co umożliwia migrację i osiedlanie komórek w głębi implantu i wzrost naczyń
krwionośnych (waskularyzację). Cukier wytworzył makropory o wielkości, która
dodatkowo umożliwia transport czynników odżywczych, wymianę jonów
i przyłączanie białek, w tym białek wzrostu [27]. Otrzymany materiał pTMSPMA–
POSS jest stabilny termicznie do ok. 360°C. W analizie nie obserwowano żadnych
przejść fazowych, co może dostarczyć informacji na temat wyboru form sterylizacji
materiału przed badaniami in vitro i in vivo. Dla porównania materiał wykonany
jedynie
ze
spolimeryzowanego
3–(trimetoksysililo)propylometakrylanu
(pTMSPMA) wykazuje stabilność termiczną do ok. 250°C [23]. Warto również
dodać, że w zależności od potrzeb, kształt i wielkość porów makroporowatego
rusztowania może być modyfikowana w zależności od użytego porogenu. Jak
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wykazano dla kompozytu pTMSPMA/pEGDMA jako porogenów można, zamiast
cukru, alternatywnie użyć chlorku sodu (pory o wielkości 100–300 μm) lub chlorku
amonu (20–200 μm) (Rysunek 12) [11].

Rysunek 12. Obrazy SEM rusztowań tkankowych na bazie pTMSPMA/pEGDMA powstałych przy użyciu
różnych porogenów: (a) NaCl, (b) NH4Cl i (c) cukier [11]
Figure 12.
SEM images of tissue scaffolds based on pTMSPMA/pEGDMA formed with the use of various
porogens: (a) NaCl, (b) NH4Cl and (c) sugar [11]

Dla otrzymanego rusztowania wykonano również serię analiz
mikrostrukturalnych w celu wyznaczenia jego parametrów geometrycznych
i mechanicznych, które warunkują ewentualne użycie materiału jako implantu
ubytków kostnych. W badaniach tych użyto próbek materiału hybrydowego
w postaci rusztowań oraz monolitów z pTMSPMA–POSS, a jako próbki odniesienia
stosowano rusztowania i monolity wykonane z pTMSPMA [23].
Na Rysunku 13 zostały przedstawione pomiary porowatości w funkcji
wysokości próbek. Z wykresów widać, że materiał hybrydowy pTMSPMA–POSS
wykazuje większą porowatość aniżeli próbka odniesienia pTMSPMA; materiały
posiadają stałą porowatość w całej objętości. Rozrzut wielkości porów dla
pTMSPMA–POSS wynosi od 300 do 800 µm, z maksimum przypadającym na ok.
500 µm. Z kolei sferyczność porów dla jednego i drugiego materiału jest zbliżona
i wynosi ok. 0,8, co oznacza że pory są niemal sferyczne. Rusztowanie polimerowe
pTMSPMA zawiera również nieliczne duże pory, odbiegające wielkością znacznie
od pozostałych, podczas gdy pTMSPMA–POSS posiada pod tym względem
strukturę homogeniczną z obecnością dużej ilości mniejszych porów [23].
Dodatkowo rozrzut stosunku powierzchni właściwej do objętości (SAV), który jest
niezwykle istotnym parametrem z punktu widzenia adhezji komórek do ścian porów,
dla obu próbek jest wyraźnie inny, tj. dla pTMSPMA wynosi 75 mm–1 z dużą
wariancją wyników, a dla pTMSPMA–POSS średnia wartość SAV wynosi
122 mm–1 i cechuje ją wąska zmienność wyników. Średnie wartości parametrów
graficznie przedstawionych na Rysunku 13 zestawiono w Tabeli 4. Z kolei na
Rysunku 14 zobrazowano trójwymiarową rekonstrukcję oraz przykładowe zdjęcia
przekrojów dla dwóch typów rusztowań [23].
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S1 = pTMSPMA

S2 = pTMSPMA–POSS

Rysunek 13. (a) Zmiany porowatości wzdłuż osi z, (b) zmiany otwartej porowatości wzdłuż osi z, (c) zmiany
porowatości zamkniętej wzdłuż osi z, (d) rozrzut grubości struktury, (e) rozrzut wielkości porów,
(f) rozrzut sferyczności porów, (g) rozrzut wielkości porów wyznaczony metodą Sauter’a i (h)
rozrzut stosunku powierzchni właściwej do objętości porów [23]
Figure 13.
(a) Porosity changes along the z-axis of the specimens, (b) open porosity changes along the z-axis
of the specimens, (c) closed porosity changes along the z-axis of the specimens, (d) structure
thickness distribution, (e) pore size (equivalent spherical diameter) distribution, (f) pore shape
(sphericity) distribution, (g) surface area/volume ratio of pore distribution [23]
Tabela 4.
Table 4.

Zestawienie średnich wartości parametrów strukturalnych otrzymanych rusztowań [23]
Collation of average values of the structural parameters of the obtained scaffolds [23]

Próbka

Porowatość
[%]

pTMSPMA
pTMSPMA–POSS

50,34
57,68

Otwarta
porowatość
[%]
49,57
57,38

Zamknięta
porowatość
[%]
1,52
0,70

Średni
rozmiar
porów [µm]
390
480

Średnia
sferyczność
porów
0,76
0,80

SAV
[mm–1]
75,6
122,2

Dla otrzymanych materiałów wyznaczono również średnie wartości modułu
Younga, twardości oraz wytrzymałości na ściskanie. Wyniki analiz zestawiono
w Tabeli 5. Materiał hybrydowy w postaci makroporowatego rusztowania posiada
większy moduł Younga i twardość, niż polimerowa próbka referencyjna. Z kolei,
większą wytrzymałość na ściskanie posiada próbka rusztowania polimerowego;
sytuacja odwrotnie wygląda w przypadku monolitów, gdzie większą wytrzymałość
wykazuje układ hybrydowy [23].
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Rysunek 14. Zdjęcia przekrojów próbek oraz rekonstrukcja 3D rusztowań (S1 = pTMSPMA; S2 =
pTMSPMA-POSS) [23]
Figure 14.
Image of the cross sections of samples, and also 3D reconstruction of scaffolds (S1 = pTMSPMA;
S2 = pTMSPMA–POSS) [23]
Tabela 5.
Table 5.

Średnie wartości modułu Younga, twardości oraz wytrzymałości na ściskanie [23]
Average values of Young’s modulus, hardness, and compressive strength [23]

Próbka
pTMSPMA
pTMSPMA–POSS

Moduł Younga
Twardość [GPa]
[GPa]
Rusztowanie
3,91 ± 0,34
0,46 ± 0,08
4,36 ± 0,57
0,57 ± 0,13

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
Rusztowanie
0,82 ± 0,22
0,21 ± 0,03

Monolit
1,2 ± 0,16
1,8 ± 0,05

Należy również podkreślić, że ciekawą cechą otrzymanego rusztowania
hybrydowego pTMSPMA–POSS jest zaskakująco wysoka elastyczność jego
struktury. Dodatkowo mechaniczna deformacja tego materiału jest niemal w 100%
odwracalna. Na Rysunku 15 pokazano stopień odkształcania (test nanoindentacji)
materiału hybrydowego w funkcji przyłożonej siły oraz zestawiono go z danymi dla
zęba ludzkiego [23].

Rysunek 15. Krzywe odkształcenia pTMSPMA–POSS (wykres lewy) i zęba ludzkiego (wykres prawy) [23]
Figure 15.
Deformation curves of pTMSPMA–POSS (left diagram) and a human tooth (right diagram) [23]
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Zestawienie modułu elastyczności oraz innych wyznaczonych parametrów
mechanicznych otrzymanego organiczno–nieorganicznego materiału hybrydowego
pTMSPMA–POSS z innymi materiałami opisanymi w literaturze i parametrami
wyznaczonymi dla tkanek ludzkich pokazuje ogromny potencjał opracowanego
układu w aspekcie potencjalnego zastosowania w inżynierii tkanek twardych [23,28].
Związek wyjściowy OAS–POSS–NH2 był również z sukcesem
funkcjonalizowany za pomocą monomerów HEMA i EGDMA otrzymując
odpowiednio HEMA–POSS i EGDMA–POSS (Rysunek 16) [24].

Rysunek 16. Struktury klatek silseskwioksanowych sfunkcjonalizowanych za pomocą HEMA i EGDMA
[19,24]
Figure 16.
Structures of silsesquioxane cages functionalized by HEMA and EGDMA [19,24]

Na widmach 29Si NMR HEMA–POSS i EGDMA–POSS widoczny jest jeden
symetryczny sygnał przy przesunięciu δ = –66 ppm, oczekiwany dla alkilo–
podstawionych klatek typu T8; jednocześnie wykluczono obecność analogów T10
i T12. Struktury związków potwierdzono również spektrometrią mas HR–MS.
Ponadto, podobnie jak dla związku TMSPMA–POSS, również HEMA–POSS
i EGDMA–POSS użyto do otrzymania makroporowatych rusztowań tkankowych
w analogiczny sposób (Rysunek 17) [24].
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Rysunek 17. Obrazy SEM dal rusztowań utworzonych przez pHEMA-POSS (a, b) i pEGDMA-POSS (c, d)
[24]
Figure 17.
SEM images for scaffolds formed by pHEMA–POSS (a, b) and pEGDMA–POSS (c, d) [24]

Wielościenne oligomeryczne silseskwioksany mogą również pełnić rolę
systemów dostarczających leki, jako ciekawa alternatywa dla rozgałęzionych,
usieciowanych polimerów, układów bazujących na dendrymerach lub micelach.
Motywacją do tego typu badań było ciągłe poszukiwanie w literaturze
nieskomplikowanych, bardziej efektywnych i tańszych rozwiązań. Do zalet
potencjalnych koniugatów lek–POSS można zaliczyć: (I) silną tendencję do
tworzenia supramolekularnych sieci budulcowych, które są wstanie
związać/zaadsorbować małe cząsteczki [17], (II) możliwość wykluczenia wad
związanych z bezpośrednim, doustnym dawkowaniem substancji farmakologicznie
czynnych, jak: niska rozpuszczalność, negatywny wpływ na śluzówkę żołądka,
ograniczona biodystrybucja, niska selektywność, szybka dezaktywacja leku i rozkład
w warunkach in vivo [29], (III) niską toksyczność klatkowych związków krzemu
i skuteczną absorpcję komórkową [30], (IV) rozmiar w skali nano, (V) możliwość
precyzyjnego zaplanowania struktury w odróżnieniu od micelarnych,
dendrymerycznych i polimerowych koniugatów, w których ilość zaadsorbowanego
lub związanego leku bywa często przypadkowa oraz występuje niebezpieczeństwo
uwięzienia cząsteczek leku w rozgałęzionej strukturze nośnika (zjawisko
niepożądanego kapsułkowania leku).
Otrzymane wcześniej w naszym zespole badawczym pochodne amidowe-POSS
[31] (Rysunek 18) posłużyły w niniejszych poszukiwaniach jako układy modelowe
nośników dla cząsteczek paracetamolu i ibuprofenu. Analiza zaproponowanych
układów
wykazała,
że
cząsteczki
nanonośników
po
uwolnieniu
w warunkach fizjologicznych substancji farmakologicznie czynnych ulegają
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hydrolizie w pH = 7,40 do nietoksycznych soli kwasów karboksylowych
i rozpuszczalnego w wodzie związku OAS-POSS-NH2, które mogą bezpiecznie być
wydalone z organizmu (Rysunek 19) [32].

Rysunek 18. Pochodne amidowe POSS stosowane w badaniach nad modelowymi nośnikami substancji
farmakologicznie czynnych
Figure 18.
Amide derivatives of POSS applied in studies into the model carriers of pharmacologically–active
substances

W strukturze pochodnych amidowych I-III terminalne grupy posiadają możliwość
oddziaływania z cząsteczkami leków na drodze wiązań wodorowych, halogenowych
i słabych oddziaływań typu π. Największa ilość leku (zarówno dla paracetamolu, jak
i ibuprofenu) jest związana z pochodną III, dla której efektywność związania leku
(z ang. nanoparticle entrapment efficiency) z nośnikiem sięga rzędu 65%.

Rysunek 19. Idea działania koniugatu lek-POSS [32]
Figure 19.
Idea of the functionalization of the drug–POSS conjugate [32]
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Połączenie leku z nośnikiem ma wpływ na morfologię układu (Rysunek 20). Jak
wykazano wcześniej [33] cząstki nośnika I-III posiadają morfologię sferyczną,
a wielkość odseparowanych nanocząstek mieści się w przedziale 5–10 nm. Po
zakotwiczeniu leku, układy wykazują tendencję do agregacji, powstałe układy
przyjmują kształt cylindryczny (Rysunek 20h), a ich wielkość szacowana jest na ok.
100 nm [32]. Warto tutaj podkreślić, że zgodnie z danymi literaturowymi oraz
z punktu widzenia potencjalnych zastosowań in vivo wielkość układów
dostarczających leki powinna wynosić poniżej 200 nm [33]. Utworzenie
cylindrycznej morfologii sugerować może samoorganizację powstających
koniugatów na skutek tworzących się oddziaływań pomiędzy cząsteczkami leków,
a bocznymi ramionami nośnika. Obecność paracetamolu i ibuprofenu na nośniku
została potwierdzona m.in. za pomocą analizy EDS oraz PXRD [32].
(a)

(b)

50 nm

20 nm

(d)

(c)

(e)

5 nm

(g)

50 nm

50 nm

(h)

20 nm

50 nm

(f)

(i)

20 nm

50 nm

Rysunek 20. Obrazy HR–TEM: (a) związek III, (b) koniugat III–paracetamol, (c) koniugat III–ibuprofen,
(d) związek I, (e) koniugat I–paracetamol, (f) koniugat I–ibuprofen, (g) związek II, (h) koniugat
II–paracetamol oraz (i) koniugat II–ibuprofen [32]
Figure 20.
HR–TEM images: (a) compound III, (b) conjugate III–paracetamol, (c) conjugate III–
ibuprofen, (d) compound I, (e) conjugate I–paracetamol, (f) conjugate I–ibuprofen, (g)
compound II, (h) conjugate II–paracetamol, and also (I) conjugate II–ibuprofen [32]

Proces uwalniania leków z nośnika śledzony był za pomocą molekularnej
spektroskopii elektronowej UV–Vis. Badania wykazały, że najwięcej leku
uwalnianego jest z układu III–paracetamol i III–ibuprofen (ok. 45%), następnie I–
i II–ibuprofen (35%), a najmniej z I– i II–paracetamol (ok. 18%) [32]. Większa
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ilość uwalnianego leku z koniugatu III wynika ze słabszych oddziaływań substancji
czynnej i nośnika. Ramiona boczne w związku III nie posiadają dodatkowych
podstawników w pozycji para pierścienia aromatycznego i jedynie „zerwanie”
wiązań wodorowych powoduje uwolnienie cząsteczek leku. W przypadku
pochodnych I i II, które już posiadają dodatkowe podstawniki w pozycji para,
cząsteczki substancji aktywnej są dodatkowo związane za pomocą oddziaływań typu
wiązanie halogenowe oraz oddziaływania C–H∙∙∙O lub N∙∙∙O, co skutkuje podobnym
profilem uwalniania w przypadku tych dwóch nośników [32,34]. Przebieg
uwalniania dla paracetamolu i ibuprofenu jest logarytmiczny i typowy dla
nanoporowatych oraz nanocylindrycznych struktur [35]. Otrzymane w wyniku badań
nanonośniki uwalniają substancje farmakologicznie czynne w określonym pH
środowiska. Wykazano, że uwalnianie nie odbywa się przy pH neutralnym lub
w środowisku kwaśnym (jakie występuje w sokach żołądkowych), ale lekko
zasadowym, jakie panuje np. w jelitach czy w komórkach [32,34].
UWAGI KOŃCOWE
Od wielu lat biomateriały bazujące na związkach krzemu i pochodnych
metakrylanowych stanowią obiecującą grupę układów do zastosowań medycznych.
Obecnie zainteresowanie tego typu biomateriałami przeżywa swoisty renesans, czego
dowodem są liczne doniesienia literaturowe publikowane w prestiżowych
czasopismach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza chemii,
biologii i pokrewnych dziedzin. W niniejszym artykule omówiono wycinek tematów
realizowanych w Zespole Chemii Biomateriałów Wydziału Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego. W niniejszym opracowaniu podsumowałem wyniki prowadzonych
badań związanych z chemią wybranych związków krzemu i ich potencjalnych
zastosowań jako biomateriały nowej generacji dla inżynierii tkankowej. Za
najważniejsze osiągnięcia wynikające z zaprezentowanych wyników uważam: (I)
opracowanie kompozytowego biomateriału 1HCPS na bazie krzemu o strukturze
makroporowatego rusztowania domieszkowanego ważnymi, z puntu widzenia
osteogenezy, jonami (Ca2+, Sr2+ i PO43–), dla którego wyniki badań cytotoksyczności,
adhezji i przeżywalności komórek osteoblastów oraz właściwości mechaniczne są
wyróżniające spośród podobnych materiałów opisanych do tej pory w literaturze
naukowej; (II) określenie mechanizmu wymiany jonów wewnątrz struktury
makroporowatej skutkującej krystalizacją hydroksyapatytu na granicy faz układ
modelowy/osocze; (III) opracowanie nowatorskiego materiału hybrydowego
pTMSPMA–POSS dla inżynierii tkankowej kości bazującego na klatkowym
silseskwioksanie typu T8 zmodyfikowanym za pomocą 3–(trimetoksysililo)propylometakrylanu o konkurencyjnych właściwościach mikrostrukturalnych; (IV)
opracowanie metody wytwarzania i modyfikacji rusztowań tkankowych za pomocą
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m.in. węglanu amonu wpływającą na topografię powierzchni makroporów
sprzyjającą adhezji i osiedlaniu komórek; (V) opracowanie biomateriału
hybrydowego o potencjalnym zastosowaniu w terapii termalnej.
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w niniejszym artykule. Szczególne podziękowania kieruję do swoich wychowanków –
dr. Mateusza Janety i dr Marty Podgórskiej (z domu Bałtrukiewicz).
Zaprezentowane wyniki badań realizowane były w ramach dwóch grantów
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2013/09/D/ST8/03995 oraz
OPUS 2016/23/B/ST5/01480).
PIŚMIENNICTWO CYTOWANE
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Shriver & Atkins Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 2006.
M. Handke, Krystalochemia krzemianów, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2008.
M. Vallet-Regí, M. Colilla, B. González, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 596.
W. Craelius, Science, 2002, 295, 1018.
Ł. John, M. Bałtrukiewicz, P. Sobota, R. Brykner, Ł. Cwynar-Zając, P. Dzięgiel, Mater. Sci. Eng.
C, 2012, 32, 1849.
Ł. John, M. Podgórska, J.-M. Nedelec, Ł. Cwynar-Zając, P. Dzięgiel, Mater. Sci. Eng. C, 2016,
68, 117.
W. Xue, J.J. Moore, H.L. Hosick, S. Bose, A. Bandyopadhyay, W.W. Lu, K.M.C. Cheung, K.D.K.
Luk, J. Biomed. Res. A, 2006, 79A, 804.
J.P. Marie, Curr. Opin. Pharmacol., 2005, 5, 633.
Ł. John, Wiad. Chem., 2012, 66, 21.
A. Ramila, M. Vallet-Regí, Biomaterials, 2001, 22, 2301.
Ł. John, M. Janeta, S. Szafert, Mater, Sci. Eng. C, 2017, 78, 901.
C.D. Seaborn, F.H. Nielsen, Biol. Trace Elem. Res., 2002, 89, 251.
L.L. Hench, J.K. West, Chem. Rev., 1990, 90, 33.
E. Jallot, J. Lao, Ł. John, J. Soulié, P. Moretto, J.-M. Nedelec, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2010,
2, 1737.
H. Bai, F. Walsh, B. Gludovatz, B. Delattre, C. Huang, Y. Chen, A.P. Tomsia, R.O. Richie, Adv.
Mater., 2016, 28, 50.
J. Du, Y. Chen, Macromolecules, 2004, 37, 6322.
Y. Kotani, M. Kato, M. Kamigaito, M. Sawamoto, Macromolecules, 1996, 29, 6979.
H.S. Mansur, H.S. Costa, A.A.P. Mansur, M. Pereira, Mater. Sci. Eng. C, 2012, 32, 404.
Ł. John, Mater. Sci. Eng. C, 2018, 88, 172.
A. Kowalewska, Curr. Org. Chem., 2017, 21, 1243.
M. Janeta, Ł. John, J. Ejfler, S. Szafert, Dalton Trans., 2016, 45, 12312.
V. Raus, E. Čadová, L. Starovoytova, M. Janata, Macromolecules, 2014, 47, 7311.
Ł. John, M. Janeta, M. Rajczakowska, J. Ejfler, D. Łydżba, S. Szafert, RSC Adv., 2016, 6, 66037.
Ł. John, M. Janeta, S. Szafert, New. J. Chem., 2018, 42, 39.
J.H. Foulger, J. Biol. Chem., 1931, 92, 345.

BIOMATERIAŁY HYBRYDOWE NA BAZIE ZWIĄZKÓW KRZEMU

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

285

C. Larsson, P. Thomsen, J. Lausmaa, M. Rodahl, B. Kasemo, L.E. Ericson, Biomaterials, 1994,
15, 1062.
G. Wang, L. Zheng, H. Zhao, J. Miao, C. Sun, H. Liu, Z. Huang, X. Yu, J. Wang, X. Tao, ACS.
Appl. Mater. Interfaces, 2011, 3, 1692.
K. Rezwan, Q.Z. Chen, J.J. Blaker, A.R. Boccaccini, Biomaterials, 2006, 27, 3413.
T.M. Allen, P.R. Cullis, Science, 2004, 303, 1818.
A. Janaszewska, K. Gradzińska, M. Marcinkowska, B. Klajnert-Maculewicz, W.A. Stańczyk,
Materials, 2015, 8, 6062.
M. Janeta, Ł. John, J. Ejfler, S. Szafert, Chem. Eur. J., 2014, 20, 15966.
Ł. John, M. Malik, M. Janeta, S. Szafert, RSC Adv., 2017, 7, 8394.
H. Maeda, J. Wu, T. Sawa, Y. Matsumura, K. Hori, J. Control. Release, 2000, 65, 271.
W.–Y. Qian, D.–M. Sun, R.–R. Zhu, X.–L. Du, H. Liu, S.–L. Wang, Int. J. Nanomedicine, 2012,
7, 5781.
M.S. Aw, M. Kurian, D. Losic, Biomater. Sci., 2013, 2, 10.

Praca wpłynęła do Redakcji 6 kwietnia 2022 r.

DOI: 10.53584/wiadchem.2022.5.2

2022, 76, 5-6

BAKTERYJNE STRATEGIE WYKORZYSTANIA
JONÓW METALI – KULISY CHEMII
KOORDYNACYJNEJ
BACTERIAL STRATEGIES FOR THE USE OF METAL
IONS – BACKSTAGE OF COORDIANTION
CHEMISTRY

Karolina Piasta1, Andrzej Mular1, Anna Rola1,
Valentyn Dzyhovskyi1, Paulina Potok1, Bartosz
Orzeł1, Sławomir Potocki1, Kamila Stokowa-Sołtys1,
Henryk Kozłowski1,2, Elżbieta GumiennaKontecka1,*
1

Zespół Biologicznej Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet
Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
2
Zespół Chemii Medycznej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski,
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
*e-mail: elzbieta.gumienna-kontecka@chem.uni.wroc.pl

Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Biomimetyczne analogi sideroforów jako strukturalne sondy procesów
asymilacji żelaza przez mikroorganizmy
2. Toksyczność metali
3. Generowanie reaktywnych form tlenu przez kompleksy białek błonowych
bakterii zaangażowanej w proces nowotworzenia
Uwagi końcowe
Podziękowania
Piśmiennictwo cytowane

288

K. PIASTA, A. MULAR, A. ROLA, V. DZYHOVSKYI, P. POTOK …

Mgr Andrzej Mular – doktorant IV roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego, gdzie bada oddziaływania jonów metali z ligandami pochodzenia
mikrobiologicznego i ich syntetycznymi analogami. Od 2022 roku Członek Królewskiego
Towarzystwa Chemicznego.
https://orcid.org/0000-0003-1172-762X

Mgr Anna Rola jest doktorantką w Zespole Biologicznej Chemii Nieorganicznej. Celem
jej pracy jest zrozumienie oddziaływania między jonami takimi jak Zn(II), Ni(II), Cu(II),
a fragmentami wybranych białek patogennych bakterii i grzybów.
https://orcid.org/0000-0001-7881-7174

Mgr Valentyn Dzyhovskyi jest doktorantem III roku w Kolegium Doktorskim Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy bada oddziaływania jonów Fe(II), Cu(II)
i Zn(II) z fragmentami białek transportujących jony metali u bakterii Staphylococcus
aureus.
https://orcid.org/0000-0003-2089-1624

Mgr Paulina Potok – doktorantka I roku Kolegium Doktorskiego Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Zajmuje się analizą chemii koordynacyjnej kompleksów jonów metali
przejściowych z bakteryjnymi metalopeptydazami w Zespole Biologicznej Chemii
Nieorganicznej.
https://orcid.org/0000-0002-5263-6794

Mgr Bartosz Orzeł jest doktorantem I roku w Kolegium Doktorskim Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się badaniem oddziaływania jonów Fe(II),
Mn(II) i Zn(II) z fragmentami białek bakteryjnych transportujących jony metali
przejściowych.
https://orcid.org/0000-0001-9299-1697

Dr Karolina Piasta uzyskała stopień doktora w 2020 r. Adiunkt naukowy w ramach
stażu podoktorskiego w Zespole Biologicznej Chemii Nieorganicznej na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmująca się badaniem naturalnych
metaloforów i ich analogów oraz ich kompleksów, głównie z dwuwartościowymi jonami
metali.
https://orcid.org/0000-0003-0160-6920

BAKTERYJNE STRATEGIE WYKORZYSTANIA JONÓW METALI – KULISY CHEMII KOORDYNAYCJNEJ

289

Dr inż. Sławomir Potocki – absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu
Wrocławskiego i École Normale Supérieure de Cachan. Stopień doktora uzyskał na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2014 r. pod kierunkiem prof.
Henryka Kozłowskiego. Laureat programu Marie Skłodowska-Curie, Horyzont
2020. Aktualnie kierownik grantu NCN SONATA: „Zrozumienie oddziaływań
cynku z regulatorami transkrypcji z rodziny ArsR z Mycobacterium tuberculosis”.
https://orcid.org/0000-0002-5528-7200

Dr Kamila Stokowa-Sołtys – Wrocławianka Roku 2021, na liście „22 Polek, które
warto obserwować” Forbes Women, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej.
Kierowała projektem OPUS NCN. Zainteresowania badawcze obejmują
właściwości
koordynacyjne
i
prooksydatywne
fragmentów
białek
powierzchniowych F. nucleatum oraz syntezę związków hamujących rozwój tej
bakterii czy też namnażanie wirusa SARS-CoV-2 (projekt realizowany w Stanach
Zjednoczonych).
https://orcid.org/0000-0003-4723-0658

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski – twórca polskiej chemii bionieorganicznej.
Członek Rzeczywisty PAN. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na
Uniwersytecie Opolskim i jest profesorem emerytowanym na Wydziale Chemii
UWr. Tematyka badań prof. Kozłowskiego obejmuje zagadnienia z pogranicza
chemii, biologii i medycyny, koncentrując się wokół homeostazy jonów metali.
https://orcid.org/0000-0001-5769-8583

Prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka kieruje Zespołem Biologicznej
Chemii Nieorganicznej na WChUWr, gdzie bada strukturę i termodynamikę
układów bionieorganicznych, a szczególnie transport i homeostazę jonów metali
u patogenów, zależności struktura-funkcja metaloforów, ich kompleksów oraz
układów biomimetycznych. Laureatka stypendium naukowego Marie
Skłodowskiej-Curie (Uniwersytet w Strasburgu), odbyła liczne staże badawcze
w Europie i USA. Kierowała projektami finansowanymi przez MNiSW, NCN, czy
Horyzont 2020 UE. Nagradzana m.in. przez MNiSW, Rektora UWr za działalność naukową
i organizacyjną. Od 2021 r. członkini Society of Biological Inorganic Chemistry Council.
https://orcid.org/0000-0002-9556-6378

290

K. PIASTA, A. MULAR, A. ROLA, V. DZYHOVSKYI, P. POTOK …

ABSTRACT
In the Biological Inorganic Chemistry Group we are inspired to better understand
metal ions acquisition and homeostasis in pathogenic bacteria, and in this review
we present three different approaches to the role of these processes.
The growing importance of a full understanding of the iron transport system in
pathogens prompted us to study synthetic analogs of siderophores, used as structural
probes in the process of iron uptake by microorganisms. The ferrichrome biomimetic
analogs allowed efficient Fe(III) chelation under biological conditions and were
recognized better by P. putida. than E. coli, suggesting differences in uptake
mechanisms. Addition of a fluorescent probe to the compound allowed to track
biological fate of studied complexes [1, 2]. Biomimetics of ferrioxamine E revealed
their potential as radioactive 68Ga(III)-based probes [3], and studies of Zr(IV)
complexes permitted to explain the in vivo behavior of desferrioxamine B as 89Zr(IV)
radionuclide carrier [4], as well as design better chelators for this metal ion [5].
One of the possible mammalian immune system responses to mycobacterial infection
is the increase of Zn(II) concentration in phagosomes to a toxic level [6-8]. The
mycobacterial SmtB protein is a transcription regulator that in the presence of high
concentrations of metals, dissociates from DNA and activates the expression of metal
efflux proteins. We focused on α5 Zn(II) binding domains of SmtB/BigR4 proteins
[9], looking at the coordination modes and thermodynamics of their Zn(II) and Ni(II)
complexes. The study points out the specificity of metal-ligand interactions and the
effect of mutations on the coordination properties of studied systems. The project can
be considered as an introduction to the new strategies in tuberculosis treatment based
on Zn(II)/Ni(II)-sensitive mechanisms.
F. nucleatum is an anaerobic bacteria present in the plaque. It leads not only to
periodontal diseases but also, angina, purulent inflammation of the lung tissue or
reproductive organs [10]. Moreover, F. nucleatum promotes colon cancer growth
[11]. This bacteria strain promotes inflammation and tumorigenesis by
modulating the tumor immune microenvironment [12, 13]. Microbial pathogens
drive tumorigenesis in 15–20% of cancer cases [14]. However, not only
microorganisms are considered a major risk factor, but also metal ions play an
important role in tumor promotion [15, 16]. Therefore, our primary research goal
is to investigate the effect of metal ions coordination on the activity of outermembrane proteins from F. nucleatum and to answer whether these proteins
increase the prooxidative activity of Cu(II) and Fe(II) ions [16-18].

Keywords: metal homeostasis, metalophores, metalloproteins, metal toxicity,
Słowa kluczowe: homeostaza metali, metalofory, metaloproteiny, toksyczność
metali,
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
CDF
DFO
FC
FOXE
PET
QD
RFT

– Cation Diffusion Facilitators, białka ułatwiające dyfuzję
kationów
– Desferrioksamina B
– Ferrichrom
– Ferrioksamina E
– Pozytonowa Tomografia Emisyjna
– Quantum Dot, kropka kwantowa
– Reaktywne formy tlenu
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WPROWADZENIE
Według WHO i najnowszych analiz [19, 20], w ostatnich dekadach obserwujemy
gwałtowny wzrost oporności patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe, czyniąc
powszechne choroby zakaźne nieuleczalnymi i stanowiącymi coraz poważniejsze
zagrożenie dla zdrowia publicznego na świecie, co z kolei wymaga opracowania
nowatorskich, skutecznych metod leczenia i sposobów ich specyficznego dostarczania
bakteriom i grzybom opornym na antybiotyki. Jednym ze sposobów walki
z patogenami jest celowanie w homeostazę jonów metali, które często stanowią
element, o który mikroorganizmy konkurują z gospodarzem [21]. Zainteresowania
naukowe Zespołu Biologicznej Chemii Nieorganicznej doskonale wpisują się w ten
obszar badawczy, obejmując szerokie spektrum zagadnień chemii bionieorganicznej
i biomedycznej, a zwłaszcza takie jej działy jak asymilacja, transport i homeostaza
jonów metali (m.in. żelaza, miedzi, cynku czy niklu) u patogenów. Badania zależności
struktura-funkcja metaloforów i ich biomimetyków służą jako narzędzia do
opracowania nieinwazyjnych, działających in vivo czynników obrazujących
pozwalających na bardziej specyficzną i czułą diagnostykę i rozróżnienie źródła
infekcji bakteryjnych/grzybiczych oraz leków opartych o zasadę konia trojańskiego.
Badania termodynamiki, struktury i funkcji kompleksów metal-białko/peptyd są
wstępem do projektowania nowej strategii terapeutycznej wobec patogennych
szczepów bakteryjnych. Ze względu na możliwe działanie toksyczne jonów metali
w komórkach bakteryjnych, nasze badania obejmują również analizę oddziaływań
cynku oraz niklu z metalo-zależnymi regulatorami transkrypcji ArsR/SmtB bakterii
Mycobacterium tuberculosis. Rodzina białek ArsR/SmtB jest jednym z czynników
zapewniających przeżycie prątków gruźlicy podczas ekspozycji na zbyt wysokie
stężenie metali.
Jednym z naszych celów jest również uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy
białka adhezyjne Fusobacterium nucleatum zwiększają prooksydatywną aktywność
jonów żelaza i miedzi? To zagadnienie jest bardzo interesujące między innymi ze
względu na jego istotny aspekt społeczny i ekonomiczny. Nasze badania mają bowiem
za zadanie wyjaśnić molekularny mechanizm oddziaływań pomiędzy ważnymi
biologicznie jonami metali, a białkami powierzchniowymi bakterii związanej
z patogenezą chorób nowotworowych. Wiadomo, że wiele tych chorób ma charakter
dietopochodny. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na dodatnią korelację pomiędzy
spożywaniem bogatego w przejściowe jony metali czerwonego mięsa
a częstotliwością występowania nowotworów przewodu pokarmowego, zwłaszcza
jelita grubego.
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1. BIOMIMETYCZNE ANALOGI SIDEROFORÓW JAKO
STRUKTURALNE SONDY PROCESÓW ASYMILACJI ŻELAZA PRZEZ
MIKROORGANIZMY
Żelazo jest mikroelementem niezbędnym dla wszystkich organizmów żywych,
jednak trudno dostępnym. Aby ułatwić odpowiedni wychwyt jonów Fe(III) ze
środowiska mikroorganizmy wykształciły system poboru tego metalu oparty na
niskocząsteczkowych związkach, zwanych sideroforami, które wydzielane do
otoczenia wiążą jony żelazowe i wracają do komórki poprzez specyficzne dla danego
sideroforu receptory błonowe i białka transportowe. Właściwości i biologiczna
aktywność sideroforów dyktowana jest przez ich strukturę, chiralność oraz to, w jakim
stopniu kształt kompleksu pasuje do miejsc wiążących receptora. Ze względu na
ogromną różnorodność strukturalną, skomplikowaną budowę sideroforów (dotąd
wyizolowano ich ponad 500) [22] oraz dużą specyfikę oddziaływania
z dedykowanymi receptorami, pomimo rozwiązania struktur krystalicznych kilku
receptorów, i wglądu w reszty uczestniczące w wiązaniu ligandów i kompleksów,
wymagania strukturalne i charakter interakcji siderofor - białko receptorowe nie są
jeszcze absolutnie dostatecznie poznane. W takiej sytuacji badania syntetycznych
analogów jako biomimetyków naturalnych sideroforów, mają na celu przybliżenie
kluczowych czynników istotnych dla rozpoznania i transportu ich kompleksów
z jonami Fe(III). Główną podstawą takiego zastosowania jest uzyskanie
funkcjonalności naturalnego związku bez konieczności wprowadzania jego pełnej,
szczegółowej struktury. Metodologia projektowania struktur biomimetycznych opiera
się na identyfikacji głównych, niezbędnych elementów oraz ich grup obecnych
w złożonych systemach biologicznych, i wprowadzeniu dokładnie tych detali do
możliwie najprostszych struktur molekularnych [23].
Wzrost znaczenia pełnego zrozumienia systemu transportu żelaza u patogenów,
jak również wspomniane wcześniej trudności w syntezie naturalnych, strukturalnie
skomplikowanych sideroforów, skłoniły nas do badań nad ich syntetycznymi
analogami, wykorzystywanymi jako strukturalne sondy w procesie poboru żelaza
przez mikroorganizmy. Racjonalnie zaprojektowane biomimetyki sideroforów,
rozpoznawane i wykorzystywane przez te same systemy wychwytu, co naturalne
siderofory, mogą stanowić wyjątkową platformę badań nad kluczowymi elementami
struktury, efektami ich modyfikacji oraz strategicznymi czynnikami wpływającymi
na dopasowanie kompleks-receptor. Ponadto, w połączeniu z odpowiednimi
markerami, np. sondami fluorescencyjnymi, mogą stanowić nowe, nieinwazyjne
środki do obrazowania in vivo, które zapewnią bardziej czułe i specyficzne metody
diagnozowania i rozróżniania inwazyjnych zakażeń grzybiczych / bakteryjnych, lub
platformy do transportu leków, działające na zasadzie konia trojańskiego.
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W pracach z tej tematyki, prowadzonej we współpracy z prof. A. Shanzerem
(Weizmann Institute of Science, Rehovot, Izrael) [1, 2] przedstawiliśmy badania
kilkunastu biomimetycznych analogów naturalnego i najszerzej poznanego sideroforu
– ferrichromu, FC (Schemat 1), który jest prototypem sideroforów hydroksamowych
[24], oraz ferrioksaminy E, FOXE, cyklicznego sideroforu hydroksamowego
wykorzystywanego przez wiele gatunków bakterii. Co istotne, mimo, że są to
siderofory produkowane przez konkretne gatunki grzybów czy bakterii, mogą być
rozpoznawane także przez receptory obecne na powierzchni komórek innych
mikroorganizmów. Pomimo poznania wielu szczegółów dotyczących procesu
asymilacji jonów żelaza w formie kompleksów z FC czy FOXE, również dzięki
syntetycznym analogom, wciąż nie do końca jest jasne, jakie dokładnie elementy
struktury cząsteczki tych sideroforów decydują o rozpoznaniu tworzonego kompleksu
przez ich receptory, odpowiednio FhuA [25] oraz FoxA [26, 27]. Pomimo
opracowania wielu biomimetyków sideroforów, dla FC oraz FOXE nie pokonano
dotąd pewnych nieodłącznych ograniczeń, w tym: (i) niskiej ogólnej liczby analogów
zdolnych do promowania wzrostu drobnoustrojów, szczególnie patogennych jak
E. coli oraz (ii) faktu, że aktywność u wielu gatunków, podobną do natywnych FC
oraz FOXE, uzyskiwano tylko sporadycznie.
Projektując serię mimetyków dla FC oparliśmy ich strukturę na czterech
podstawowych elementach: (i) C3-symetrycznym (tripodalnym) motywie,
zastępującym natywny heksapeptyd FC; (ii) jego rozbudowie poprzez ramiona będące
pochodnymi naturalnych aminokwasów i (iii) zakończone ugrupowaniem
retrohydroksamowym, oraz (iv) zachowaniu apikalnego atomu C, pozwalającego
na wydajną koniugację fluorescencyjnego chromoforu, która nie zakłóca wiązania
żelaza, ani rozpoznania przez receptor (Schemat 1).

Schemat 1.
Scheme 1.

Struktura kompleksu ferrichromu z Fe(III) oraz elementy strukturalne zaprojektowanych
analogów
Structure of the Fe(III)-ferrichrome complex and structural elements of the designed analogs
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Co istotne, w proponowanych analogach zastosowaliśmy następujące dodatkowe
strategie ich modyfikacji: (v) optymalizację ogólnego rozmiaru i względnej orientacji
wiązań, (vi) zwiększenia wiązań wodorowych poprzez wprowadzenie zewnętrznych
donorów H w szkielecie ramion lub grup polarnych oraz (vii) modyfikację pozycji grupą metylową [1, 2].
Na podstawie wyników uzyskanych z wykorzystaniem szeregu
komplementarnych metod fizykochemicznych stwierdziliśmy, że kompleksy
tripodalnych analogów FC z jonami Fe(III) charakteryzują wysokie wartości stałych
trwałości (rzędu 1027 - 1028) oraz pFe mniej niż dwa rzędy wielkości niższe niż dla FC
(pFe = -log[Fe(III)]aq, wyznaczane w pH=7.4, dla cligand = 1·10-5 M i cFe = 1·10-6 M stężenie jonów metalu fizjologiczne dla mikroorganizmów), pozwalając na efektywne
chelatowanie jonów Fe(III) w warunkach biologicznych. Badania biologiczne,
przeprowadzone na dwóch szczepach bakterii, Pseudomonas putida JM218 oraz
E. coli UT5600 pozbawionych zdolności syntezy FC, pozwoliły sprawdzić
rozpoznawalność kompleksów przez receptory bakteryjne, a zatem ocenić czy dzięki
wprowadzonym modyfikacjom mogą stanowić biomimetyczne analogi ferrichromu.
Z przeprowadzonych badań wynika, że bakterie E. coli są znacznie bardziej
selektywne niż P. putida, a fakt, że niektóre analogi nie transportowały żelaza do
E. coli, będąc w pełni aktywne u P. putida, sugeruje, że systemy wychwytu FC z tych
dwóch szczepów bakteryjnych nie są identyczne.
Dwa główne parametry strukturalne wydają się kontrolować rozpoznanie
analogów FC przez bakteryjny receptor FhuA i są to: (i) obecność podstawników na
ramionach chelatujących jony Fe(III) oraz (ii) długość łącznika pomiędzy
kotwiczącym motywem C3 oraz grupami hydroksamowymi. Zasadniczo, w badanej
serii biomimetyków, obecność podstawników zakłóca rozpoznanie kompleksu przez
FhuA, z wyjątkiem reszt karboksylanowych, które mogą odgrywać pewną rolę
w tworzeniu wiązań wodorowych z transporterem, a optymalna długość łącznika to
dwie reszty metylenowe. Przestrzeganie tych wytycznych prowadzi do uzyskania
aktywności u szerokiego spektrum mikroorganizmów, także bardzo restrykcyjnej
E. coli (długo oczekiwany cel!), a ich zignorowanie powoduje, że analogi
rozpoznawane są tylko przez receptor bardziej tolerancyjnej P. putida.
Wprowadzenie barwnika naftalimidowego do struktury najbardziej aktywnego
i szeroko rozpoznawanego chelatora pozwoliło na śledzenie jego dystrybucji
w komórce bakteryjnej (peryplazma) i grzybiczej (cytozol), wskazując tym samym
cele terapeutyczne. Odkrycia te są zgodne z raportem dotyczącym aktywności
przeciwdrobnoustrojowej hydroksamowego sideroforu sprzężonego z antybiotykiem
β-laktamowym u bakterii Gram-ujemnych [28]. Ten sam chelator przyłączono
również do powierzchni kropki kwantowej (QD) i inkubowano jego kompleks
z jonami Fe(III) z bakteriami w środowisku ubogim w żelazo. W przeciwieństwie do
sondy naftalimidowej, fluorescencja zastosowanej QD nie jest wygaszana w obecno-
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ści związanych jonów Fe(III), dzięki czemu można było obserwować tworzenie
klastrów bakteryjnych na powierzchni QD. Takie zachowanie przybliża nas do
opracowania metod koncentracji komórek bakteryjnych przy użyciu różnych
analogów sideroforów, a co za tym idzie metodologii selektywnego zatężania bakterii
w rozcieńczonych próbkach, zwłaszcza gdy pojawiają się problemy z hodowlą [2].
Kolejną grupą badanych biomimetyków była seria 6 analogów cyklicznego
sideroforu – ferioksaminy E (FOXE). Badane związki różniły się położeniem atomu
azotu z grupy hydroksamowej w pozycji retro (retrohydroksamy). Taka modyfikacja
nie wpływa znacząco na stałą trwałości kompleksu [29], a jednocześnie upraszcza
syntezę [27]. Drugą znaczącą modyfikacją była zmiana wielkości 33-członowego
pierścienia naturalnego sideroforu wpływająca na wielkość wnęki koordynacyjnej
wewnątrz heterocyklicznego układu.
Podczas szeroko zakrojonych badań obejmujących właściwości koordynacyjne
tak przygotowanych sideroforów dostarczyliśmy wyczerpujących informacji o sile ich
wiązania, trwałości i sposobie koordynacji jonów Fe(III), Fe(II) i Ga(III), które
pomimo wprowadzonych modyfikacji wiążą z siłą porównywalną do naturalnych
związków. Kolejnym krokiem były badania biologiczne mające na celu określenie
zdolności do rozpoznawania, pobierania i włączenia w szlaki metaboliczne
proponowanych analogów przez mikroorganizmy. W tym celu użyto radioaktywny
izotop 68Ga, który został podany kolonii bakteryjnej. Po czasie inkubacji zmierzono
poziom radioaktywności kolonii za pomocą licznika promieniowania gamma i w ten
sposób określono wychwyt badanych analogów względem naturalnego sideroforu,
FOXE. Dodatkowo przeprowadzono próby wzrostu kolonii bakteryjnych, gdzie
jedynym źródłem żelaza, mikroelementu niezbędnego do rozwoju, były badane
analogi. Badania takie zostały przeprowadzone we współpracy z prof. C. Decristoforo
(Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, Austria). Pierwsza część badań biologicznych,
w których wykorzystano bakterie z gatunku S. aureus dały bardzo obiecujące
rezultaty. Analogi najbardziej podobne do naturalnego sideroforu, a więc FOX 2-5,
FOX 2-6 i FOX 3-5 były rozpoznawane i pobierane przez bakterie na poziomie nie
wiele mniejszym od próby kontrolnej FOXE, obserwowano także znaczny wzrost
kolonii bakteryjnych suplementowanych kompleksami Fe(III)-FOX dla analogów 24, 2-5, 2-6 i 3-5 [29].
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Schematyczne przedstawienie wykorzystania biomimetyków sideroforów jako sondy
znakowane jonami radioaktywnych izotopów metali
Schematic representation of the use of siderophore biomimetics as probes labeled
with radioactive metal isotopes

Powyższe badania pokazały, że siderofory i ich analogi mogą być podstawą
nieinwazyjnych czynników kontrastowych działających in vivo, a najlepszym
przykładem jest stosowanie w tym aspekcie kompleksu jonów 89Zr(IV)
z desferrioksaminą B (DFO), pomimo faktu, iż badania biologiczne wskazują na
uwalnianie się jonu metalu in vivo i jego akumulację w kościach. Zatem, jednym
z kluczowych elementów radiofarmaceutyku wykorzystywanego w obrazowaniu, np.
Pozytonową Tomografią Emisyjną (PET), jest czynnik chelatujący – ligand, który
wiąże jon metalu radioaktywnego tworząc termodynamicznie trwały, kinetycznie
inertny kompleks koordynacyjny, który in vivo skierowany zostanie w odpowiednie
miejsce za pomocą kowalencyjnie związanego wektora, umożliwiając obrazowanie
(lub terapię) danej tkanki. Obecne kierunki rozwoju radiochemii i medycyny
nuklearnej podkreślają ważne znaczenie PET, a wśród najbardziej obiecujących w jej
rozwoju jonów metali wymienia się izotopy 68Ga(III) i 89Zr(IV).
Ponieważ w literaturze nie opisano charakterystyki termodynamicznej układu
DFO – Zr(IV), w 2019 roku podjęliśmy takie badania, z sukcesem przezwyciężając
wszystkie trudności jakie napotyka charakterystyka chemii roztworów wodnych
kompleksów jonów Zr(IV), wynikające z silnej tendencji do hydrolizy i braku
informacji spektroskopowych [4]. Zaproponowany model wskazywał na obecność
tylko kompleksów monojądrowych, w całym mierzonym zakresie pH (1-11),
a wyznaczone stałe trwałości pozwoliły uplasować desferrioksaminę wśród dobrych
chelatorów jonów Zr(IV). Jednak tworzenie 6-koordynacyjnych, nienasyconych
kompleksów (ze sferą koordynacyjną 8-koordynacyjnego jonu Zr(IV) uzupełnioną
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cząsteczkami wody), razem z podatnością skoordynowanych cząsteczek wody na
deprotonację sugerowane są jako przyczyna niestabilności kompleksów 89Zr(IV)DFO in vivo.
Dalej, badania kolejnych kilku tri– i tetra–hydroksamowych analogów
sideroforów pozwoliły zbadać wpływ strukturalnych elementów liganda, takich jak
liczba grup wiążących, możliwość zaistnienia efektu makrocyklicznego, rozmiar
wnęki liganda czy jego symetria, na właściwości fizykochemiczne kompleksów
jonów Zr(IV) i Ga(III) [5]. Należy przy tym zaznaczyć, że, jak dotąd, wartości stałych
trwałości tetrahydroksamowych kompleksów jonów Zr(IV) były wyznaczane jedynie
na podstawie obliczeń teoretycznych dla liniowego DFOB oraz cyklicznego CTH36
[30-32]. Badany ligand trihydroksamowy stanowi efektywny chelator dla jonów
Ga(III), jednakże trwałość jego kompleksu z jonami Zr(IV) jest o jeden rząd trwałości
słabszy niż Zr(IV)-DFOB. W przypadku liganda tetrahydroksamowego
zaobserwowano wzrost trwałości o 8.5 rzędów trwałości w stosunku do analogu
trihydroksamowego, co jest konsekwencją wprowadzenia do struktury liganda
czwartej
grupy
hydroksamowej. Podsumowując, określenie
trwałości
termodynamicznej kompleksów powyższych metali w połączeniu z odpowiednią
strukturą liganda pomoże w dalszym rozwoju optymalnych chelatorów do zastosowań
w obrazowaniu PET. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w celu wykorzystania tych
ligandów jako chelatorów PET potrzebne są kolejne badania, takie jak wydajność
i kinetyka radioznakowania, testy biodystrybucji itp. Obecnie koncentrujemy się na
projektowaniu i badaniach tetrapodalnych ligandów hydroksamowych, aby określić,
jak ich kształt i wielkość wpływają na trwałość termodynamiczną kompleksów jonów
Zr(IV) [5].
Zatem, przedstawione badania pozwalają na lepsze rozumienie procesów
asymilacji jonów żelaza u mikroorganizmów oraz opracowanie schematu
postępowania w analizie oddziaływań kompleks Fe(III)-biomimetyk z receptorem,
szczególnie istotne, w przypadku braku danych krystalograficznych dla receptorów
sideroforów. Wiodące wytyczne pozwalające na projektowanie analogów o szerokim
spektrum rozpoznania obejmują (i) modelowanie transportera o najbardziej
rygorystycznych wymaganiach, jak transporter u E. coli; (ii) opracowanie biblioteki
analogów, w których każdy element budulcowy może być systematycznie
i stopniowo modyfikowany, aż do uzyskania optymalizacji, jak zademonstrowano
w naszych pracach na przykładzie stopniowej modyfikacji struktur modułowych
analogów FC czy FOXE. Ciekawe, że nawet mniej znaczące modyfikacje mogą
niwelować możliwość rozpoznania przez szerokie spektrum mikroorganizmów,
prowadząc tym samym do analogów rozpoznawanych przez wąskie spektrum stosując
praktycznie tę samą platformę.
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Ze względu na różnorodną stymulację wzrostu komórek bakteryjnych
biomimetyki mogą potencjalnie znaleźć bardzo szerokie zastosowanie w diagnostyce
i leczeniu różnego rodzaju zakażeń [24, 33]. Związki, które są rozpoznawane przez
wiele szczepów bakteryjnych mogą np. stanowić nośniki leków o szerokim spektrum
działania lub element układu koncentrowania bakterii, natomiast związki
rozpoznawane tylko przez jeden rodzaj bakterii mogą stanowić podstawę testów
wykrywających obecność konkretnych mikroorganizmów np. w płynach
fizjologicznych.
2. TOKSYCZNOŚĆ METALI
Metale przejściowe są niezbędnymi pierwiastkami dla wszystkich form życia
[34, 35]. Około jedna trzecia wszystkich białek do swojej biologicznej aktywności
wymaga jonów metali, które pełnią rolę strukturalnych składników białek, bądź służą
jako kofaktory w reakcjach enzymatycznych [36]. Zbyt wysokie lub za niskie stężenie
metali niezbędnych do funkcjonowania komórek, może powodować ich obumieranie.
Niektóre jony metali (np. Hg(II), Pd(II), Cr(III), As(III), itp.) są toksyczne dla
komórek nawet w śladowych ilościach, natomiast inne (takie jak Cu(II), Zn(II)) mogą
być tolerowane w większych ilościach. Taką zależność wykorzystują organizmy
gospodarzy, które potrafią zwiększać stężenie niektórych metali do aktywnego
zwalczania bakterii [37]. W celu zneutralizowania szkodliwego wpływu jonów metali
ciężkich, drobnoustroje wykazują ekspresję genów kodujących białka, które biorą
udział w ich transporcie, sekwestracji, buforowaniu i usuwaniu [38]. Do tej pory
zidentyfikowano 7 głównych rodzin metaloregulatorów, których nazwy pochodzą od
pierwszych zidentyfikowanych przedstawicieli: MerR, ArsR/SmtB, DtxR, Fur, NikR
CsoR/RncF, CopY [39-41]. Poprzez wiązanie jonów metali, wspomniane
metaloproteiny, bezpośrednio tłumią lub aktywują transkrypcję operonów kodujących
m.in. pompy wypływu metali, transportery membranowe, reduktazy metali, białka
transportujące lub sekwestrujące, a także same regulatory transkrypcji [42].
Rodzina homodimerowych białek ArsR/SmtB umożliwia bakteriom przetrwanie
w trudnych warunkach środowiskowych wywołanych przez układ odpornościowy
gospodarza. Do rodziny ArsR należą białka wrażliwe na takie jony metali, jak np.
Zn(II) (SmtB), Cd(II) i Pb(II) (CmtR), Ni(II) i Co(II) (Nmtr, KmtR). Białka z rodziny
ArsR/SmtB posiadają wysoce konserwatywny motyw helisa-skręt-helisa (HTH - ang.
helix-turn-helix) rozpoznający DNA. Gdy stężenie jonów metali jest niskie
w komórce, białka pozostają związane z DNA i bezpośrednio hamują ekspresję
operonów uczestniczących w szlakach metabolicznych specyficznych dla
określonego metalu. Gdy w komórce poziom jonów metali jest toksyczny, zostają one
związane przez białka ArsR/SmtB. Następnie, taki kompleks oddysocjowuje od DNA,
co prowadzi do ekspresji białek odpowiedzialnych za utrzymanie homeostazy metali
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(Rysunek 1) [43]. Konsekwencją tak działającego mechanizmu jest utrzymywanie
stężenia metali przejściowych (i innych) na odpowiednim poziomie i dzięki temu
hamowanie ich szkodliwego wpływu [42].
Oddysocjowanie białka
Kompleks DNA-białko

Represja
Rysunek 1.
Figure 1.

Jony metalu

Derepresja

Mechanizm działania białkowych regulatorów transkrypcji z rodziny ArsR/SmtB (opracowanie
własne na podstawie [41])
Mechanism of action of protein transcriptional regulators from the ArsR / SmtB family (own
elaboration based on [41])

Jednym z przedstawicieli rodziny metalo-zależnych regulatorów transkrypcji jest
białko SmtB wyizolowane z bakterii Mycobacterium tuberculosis. Odpowiedzią
immunologiczną organizmu ludzkiego na infekcję M. tuberculosis jest m.in.
zwiększenie stężenia miedzi i cynku w fagosomie (wakuoli, która podczas fagocytozy
otacza patogenną komórkę – bakterię), dlatego też kontrola homeostazy tych jonów
jest kluczowa w patogenezie bakterii. SmtB działa jako represor transkrypcji białek
z rodziny CDF (ang. Cation diffusion facilitators) odpowiedzialnych za usuwanie
jonów cynku z cytozolu na zewnątrz komórki. Przy niskim, nietoksycznym stężeniu
cynku, białko SmtB związane jest z DNA, bezpośrednio hamując ekspresję białek
CDF. Gdy stężenie cynku w komórce jest wysokie, SmtB wiąże jony Zn(II), co
zmniejsza jego powinowactwo do DNA. Białko oddysocjowuje od regionu operatorpromotor,w konsekwencji czego jony cynku wydalane są na zewnątrz komórki przez
białka CDF. Za wiązanie koordynacyjne jonów cynku, który wywołuje kaskadę
reakcji i przemian prowadzących do utrzymania homeostazy jonów metali w komórce
bakteryjnej, odpowiada domena wiążąca α5 o następującej strukturze
pierwszorzędowej: 116DHHLAHIVLDAVAHAGE132. Nasze badania skupiają się na
opisie właściwości domen wybranych wirulencyjnych białek bakteryjnych jako
ligandów dla jonów metali z punktu widzenia chemii koordynacyjnej oraz
bionieorganicznej. Wykorzystanie metod bioanalitycznych takich jak: spektrometria
mas, potencjometria, spektroskopia UV-Vis, dichroizm kołowy czy spektroskopia
magnetycznego rezonansu jądrowego pozwoliło nam na określenie dokładnych
miejsc wiążących cynk, a także geometrii kompleksu modelowego peptydu domeny
α5 białka SmtB (M. tuberculosis) oraz BigR4 (M. smegmatis) i jej mutantów. Analiza
struktury i właściwości termodynamicznych tej domeny z innym metalem przejścio-
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wym – niklem, pozwoliła na określenie znaczenia poszczególnych reszt
aminokwasowych w wiązaniu jonów cynku oraz niklu. Wykazano, że domena α5
mykobakteryjnego białka SmtB charakteryzuje się innym motywem wiążącym dla
jonów Zn(II) – DXHX10HXXE i jonów Ni(II) – HX4HX3DX3HXXED (Rysunek 2)
[9, 44]. Podobieństwem dla cynkowych i niklowych kompleksów jest zróżnicowany
typ donorów wiążących jon metalu: są to zarówno reszty histydyny, jak i kwasowe
reszty aminokwasowe. W przypadku kompleksów jonów Zn(II), tylko dwie z czterech
obecnych w sekwencji reszt histydyny są zaangażowane w wiązanie metalu. Sferę
koordynacyjną jonu cynku dopełnia reszta kwasu asparaginowego i glutaminowego.
W kompleksie Ni(II) natomiast, jon metalu jest związany z trzema resztami histydyny
oraz najprawdopodobniej z trzema resztami aminokwasów kwasowych:
glutaminowego i asparaginowego. Różna liczba donorów w kompleksie z jonami
Zn(II) i Ni(II) wynika najprawdopodobniej z tego, że jony cynku preferują geometrię
tetraedru w kompleksach (l. koordynacyjna = 4), natomiast jony Ni(II) – oktaedru (l.
koordynacyjna = 6), lub płaskiego kwadratu (l. koordynacyjna = 4).

Zn

(A)

(B)
Rysunek 2.
Figure 2.

Proponowany model kompleksu białka SmtB z jonami (A) cynku, (B) niklu
The proposed model of the SmtB protein complex with (A) zinc and (B) nickel ions
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Badania dotyczące właściwości kompleksów jonów metali oraz modelowych
peptydów, będących fragmentami wirulencyjnych białek bakteryjnych, dostarczają
informacji niezbędnych do pełnego zrozumienia mechanizmu homeostazy metali
w patogennych organizmach. To potencjalnie ważny krok w kierunku planowania
i projektowania nowych strategii terapeutycznych chorób wywołanych przez bakterie.
3. GENEROWANIE REAKTYWNYCH FORM TLENU PRZEZ
KOMPLEKSY BIAŁEK BŁONOWYCH BAKTERII ZAANGAŻOWANEJ
W PROCES NOWOTWORZENIA
Wiele ostatnich badań wskazuje na związek pomiędzy dysbiozą (patologiczną
florą bakteryjną przewodu pokarmowego) a występowaniem gruczolaków
(stosunkowo jeszcze niegroźnych, wczesnych stadiów raka) i nowotworów jelita
grubego [45]. Dokładny mechanizm tego procesu nie jest jeszcze znany. W sierpniu
2013 r w „Cell Host & Microbe” ukazały się dwa artykuły Kostic’a [12] i Rubinstein’a
[13], dotyczące relacji pomiędzy obecnością w jelitach Fusobacterium nucleatum
(symbiotycznej bakterii naturalnie występującej w jamie ustnej) a rakiem tego
narządu.
Fusobacterium to jedna z najbardziej rozpowszechnionych beztlenowych
bakterii Gram-ujemnych. Jej obecność w płytce nazębnej może być powodem nie
tylko chorób przyzębia, ale także, gdy dostanie się do krwioobiegu [46], anginy,
ropnego zapalenia tkanki płucnej lub narządów rodnych [47]. Uzyskane dotychczas
wyniki sugerują, że F. nucleatum promuje nie tylko stan zapalny, ale także proces
nowotworzenia. Ponadto, białka występujące na powierzchni zewnętrznej błony
komórkowej tej bakterii, tzw. białka adhezyjne, odpowiadają za jej związanie się
z komórkami gospodarza i ich kolonizację [12, 48]. Dlatego też badania właściwości
białek błony zewnętrznej są niezbędne do zrozumienia procesów patogenezy
nowotworów jelita grubego [13].
Choroby nowotworowe układu pokarmowego, w szczególności jelita grubego,
częściej związane są ze stylem życia niż z zaburzeniami genetycznymi. Stany zapalne,
spożywanie produktów o dużej zawartości tłuszczu, wysoka konsumpcja czerwonego
mięsa od lat znane są jako jedne z najważniejszych czynników etiologicznych tych
chorób. W raporcie opublikowanym niedawno przez World Cancer Fund i American
Institute for Cancer Research, by zmniejszyć częstotliwość występowania
nowotworów zaleca się znaczne ograniczenie spożycia czerwonego i przetworzonego
mięsa [49]. Korelacja pomiędzy umieralnością na raka a dietą jest niezwykle silna.
Istnieje kilka hipotez próbujących wyjaśnić tą zależność. Wyniki opublikowane przez
Sawę [15], Sesinka [50] i Corpeta [51] sugerują, że jony metali przejściowych obecne
w czerwonym mięsie, w tym w podrobach oraz przetworzonym mięsie [51], są
głównym czynnikiem promocji nowotworu. Warto podkreślić, że jony te mogą
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uczestniczyć w reakcji Fentona prowadząc do generowania reaktywnych form tlenu
(RFT). Ze względu na długi czas przejścia treści kałowej przez jelito grube (12-30
godzin) i obecność endogennego nadtlenku wodoru, który jest wytwarzany przez np.
oksygenazy hemowe [52], reakcja Fentona może być bardzo efektywna. Powstające
RFT uszkadzają ważne biologicznie makromolekuły, w tym kwasy nukleinowe,
białka i lipidy. Uszkodzenia DNA przyczyniają się do niestabilności genomu,
powstawania mutacji i odgrywają istotną rolę w procesie nowotworzenia [53, 54].
Z kolei utlenianie białek może zakłócić funkcjonowanie receptorów, przeciwciał czy
enzymów. Co więcej, takie utlenione białka mogą być uważane przez nasz układ
odpornościowy jako obce, prowadząc tym samym do powstawania przeciwciał
i reakcji autoimmunologicznych [55]. Lipidy także ulegają procesom utleniania.
Produkty ich peroksydacji modyfikują właściwości fizyczne błon komórkowych. Jest
to konsekwencją wprowadzenia grup polarnych do cząsteczek fosfolipidów, co
skutkuje obniżeniem hydrofobowości wnętrza błony komórkowej. Efekt ten
podwyższa przepuszczalność błon dla jonów wodorowych i innych substancji
polarnych. Oprócz tego, peroksydacja lipidów powoduje zahamowanie aktywności
enzymów błonowych i białek transportujących [56]. Wszystkie te zjawiska
podwyższają ryzyko zachorowania na choroby dietopochodne, takie jak m.in.
miażdżyca, cukrzyca czy nowotwory.
Uzyskane przez nas wyniki badań sugerują, że związanie jonów żelaza i miedzi
do białek błonowych Fusobacterium nucleatum zwiększa efektywność generowania
RFT. Co za tym idzie, przyczyniają się do uszkadzania potencjalnych celów
komórkowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na siłę i charakter oddziaływania
związków na kwasy nukleinowe jest ich wypadkowy ładunek. Zarówno cząsteczki
DNA, jak i RNA, jako polianiony silniej wiążą związki o wysokim ładunku dodatnim.
Jednym ze sposobów zwiększania wypadkowego ładunku związku jest utworzenie
kompleksów z jonami metali. Chelaty takie charakteryzują się nie tylko wyższym
ładunkiem, ale bardzo często posiadają też odmienne właściwości fizykochemiczne
niż nieskompleksowane ligandy w tych samych warunkach. Poza strukturą
i ładunkiem często drastycznej zmianie ulega także reaktywność, w tym zdolność do
generowania RFT. W efekcie badania kompleksów obfitują niejednokrotnie
w znacząco większą liczbę oddziaływań niż badania samych ligandów [17].
Jednym z naszych celów badawczych jest zatem scharakteryzowanie
molekularnych mechanizmów reaktywności kompleksów jonów Cu(II) z peptydami
poprzez określenie ich zdolności do degradacji kwasów nukleinowych. Ponieważ
degradacja materiału genetycznego, może zachodzić w różnoraki sposób, podjęto
próbę określenia mechanizmu, jaki towarzyszy uszkodzeniom DNA oraz RNA.
Analiza porównawcza stałych trwałości badanych kompleksów wykazała, że
w roztworze wodnym o wartości pH niższej od 7.5, jony miedziowe są najsilniej
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wiązane przez peptyd o sekwenkcjiAc-FGEHEHGRD-NH2, co obrazuje Rysunek 3.
Sytuacja ulega zmianie dopiero w pH powyżej 8, w którym spośród badanych
peptydów najefektywniejszym chelatorem staje się peptyd Ac-GVVHKNI-NH2, co
jest związane z tworzeniem licznych wiązań wodorowych stabilizujących strukturę
kompleksu [16].

Rysunek 3.
Figure 3.

Wykres kompetycyjny obrazujący konkurencję w wiązaniu jonów Cu 2+ pomiędzy wybranymi
peptydami M:L 1:1.1, [Cu2+] = 1 mM
Competition plot illustrating the competition in Cu2+ ion binding between selected M: L 1: 1.1
peptides, [Cu2+] = 1 mM

W ramach pracy badawczej określono również wpływ peptydów i ich
kompleksów na plazmidowy DNA. Zaobserwowano szereg intrygujących i wręcz
nieprzewidywalnych efektów. Zgodnie z uzyskanymi wynikami zarówno kompleksy,
jak i co rzadsze - ligandy, oddziałują w różnorodny sposób z DNA. Rozmiar
i charakter uszkodzeń plazmidu może być jedynie efektem działania samych jonów
Cu(II) lub też być wzmocniony efektem chelatacji. Właśnie taki destrukcyjny wpływ
zaobserwowano w przypadku kompleksów z fragmentami białka porynowego P1 [17,
18]. Reakcji degradacji DNA często towarzyszy generowanie reaktywnych form
tlenu, a w szczególności najbardziej z nich „agresywnego” rodnika hydroksylowego,
co potwierdzono badaniami spektroskopowymi z użyciem NDMA (N,N-dimetylo-4nitrozoanilina) [16, 17].
Zaobserwowano także zdolność niektórych peptydów do niespecyficznej
degradacji DNA, polegającej na jego rozpadzie do krótszych form oligonukleoty-
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dowych. Szczególnie silny efekt zaobserwowano w przypadku peptydów
stanowiących fragmenty białka YadA, które w swej strukturze zawierały zasadowe
aminokwasy [16].
Rezultaty uzyskanych badań przyczyniły się do głębszego poznania
molekularnego podłoża chorób nowotworowych jelita grubego oraz stanowią
„pomost” pomiędzy różnymi czynnikami etiologicznymi. Najważniejszym
osiągnięciem tych badań jest określenie zależności pomiędzy dysbiozą przewodu
pokarmowego a jonami metali występującymi w jelitach [10].
UWAGI KOŃCOWE
Przedstawione przykłady metaloforów wskazują na ich centralną rolę w homeostazie
jonów metali i ewolucji ważnych ludzkich patogenów.
Jak podkreślono, właściwości i aktywność biologiczna sideroforów podyktowane są
ich strukturą, chiralnością oraz stopniem dopasowania kształtu kompleksu Fe(III)siderofor do miejsc wiązania specyficznych białek receptorowych wewnątrz błony [57].
Z uwagi na znaczną różnorodność sideroforów i odpowiadających im receptorów, a także
odkrycia nowych ról ligandów wcześniej uważanych za drugorzędowe chelatory, proces
rozpoznawania sideroforów przez drobnoustroje nie jest jeszcze w pełni poznany.
Dotychczasowe odkrycia potwierdzają również ideę dodatkowej roli sideroforów
w pozyskiwaniu jonów metali innych niż Fe(III) oraz obronie przed toksycznością metali.
Nadal jednak brakuje badań chemii koordynacyjnej w tym kontekście, określających ich
powinowactwo wiązania do jonów Zn(II), Cu(II) i Cu(I) (obie formy prawdopodobnie
obecne w fagosomie), jak również innych kationów. Lepsze zrozumienie tych właściwości
oraz mechanizmu transportu kompleksów sideroforów z jonami metali pozwoli określić,
w jaki sposób osiągana jest swoistość jonów metali i sideroforów.
Toksyczność metali wobec patogennych bakterii stanowi solidną podstawę do
projektowania nowych strategii terapeutycznych. Dokładne zbadanie mechanizmów
homeostazy metali jest zatem kluczowym krokiem w tym kierunku. Nasze badania,
dotyczące właściwości koordynacyjnych wybranych białek wirulencyjnych, mogą
przyczynić się do lepszego zrozumienia oddziaływania metale-patogen.
Wykazano także, iż układy jon metalu-peptyd posiadają odmienne właściwości
fizyko-chemiczne niż nieskompleksowane ligandy. Ponadto, cząsteczki kwasów
nukleinowych jako polianiony, silniej wiążą związki o wysokim ładunku dodatnim, a taki
właśnie posiadają kompleksy białek adhezyjnych po związaniu jonu metalu. Uzyskane
wyniki świadczą o istotnym udziale reaktywnych form tlenu w procesie rozwoju
nowotworu i o zwiększaniu aktywności prooksydacyjnej jonów metali na skutek wiązania
przez niektóre ligandy.
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ABSTRACT
Alphaviruses belong to the worldwide distributed Togaviridae family and
Alphavirus genus. They are spherical, enveloped, single-stranded RNA arthropodborne viruses. Alphaviruses are mostly transmitted by mosquitoes (Aedes spp. and
Anopheles spp.) and are geographically distributed in restricted areas where
appropriate vectors are present (Fig.1.). The most recognized members of this genus
are Sindbis (SINV), Semliki Forest (SFV), Venezuelan equine encephalitis (VEEV),
Ross River (RRV), and Chikungunya (CHIKV) viruses. Alphaviruses are infection
agents for humans and many animals. Clinically, most human infections with
arthritogenic alphaviruses are associated with symptoms such as fever, headache,
joint pain, rash, chronic arthritis, and encephalitis. Major events during the alphaviral
infection are virus entry, replication, assembly, and budding of new virions.
Alphaviral RNA encodes four nonstructural and five structural proteins.
Nonstructural proteins are mainly involved in the replication process and virus
pathogenesis, while structural proteins form new virions. Both groups of viral
proteins are produced as single polyproteins which undergo autoproteolytic
maturation. This process is carried out by the two viral proteases, cysteine protease
nsP4 and C protein serine protease (CP), and is considered to be critical for virus
replication. The capsid protease CP is a chymotrypsin-like serine protease with the
catalytic triad including His145, Asp167, and Ser219. What is important, after a suicidal
autoproteolytic event the side chain of Trp267 remains bound in a hydrophobic S1
pocket thus inhibiting further trans-proteolytic activity. Alphaviral capsid protein
undergoes a single proteolytic reaction before maturation and then, after selfinactivation, it assembles to form a viral capsid shell. Inhibitors of the capsid protease
have significant antiviral activity. Compounds belonging to this group can be good
candidates for new antiviral drugs.

Keywords: alphaviruses, arboviruses, serine proteases, capsid protease CP, inhibitors
Słowa kluczowe: alfawirusy, arbowirusy, proteazy serynowe, proteaza kapsydowa
CP, inhibitory
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
AVCP
CHIKV
CP

CVCP
EEEV
MAYV
ONNV
RRV
SFV
SINV
VEEV
WEEV

– proteaza kapsydowa wirusa Aura
– wirus Chikungunya
– proteaza kapsydowa
– proteaza kapsydowa wirusa Chikungunya
– wirus wschodniego końskiego zapalenia mózgu
– wirus Mayaro
– wirus O’nyong-nyong
– wirus rzeki Ross
– wirus Semliki Forest
– wirus Sindbis
– wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu
– wirus zachodniego końskiego zapalenia mózgu
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WPROWADZENIE
Wirusy należące do rodzaju Alphavirus rodziny Togaviridae to kuliste RNA-wirusy,
otoczone nukleokapsydem i otoczką glikolipidową. Wywołują choroby obejmujące
najczęściej gorączkę, wysypkę, zapalenie stawów oraz zapalenie mózgu.
Są niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla i zwierząt, chociaż dla większości z nich
człowiek stanowi żywiciela przypadkowego. Głównymi wektorami alfawirusów
są komary z rodzaju Aedes oraz Anopheles, które występują na całym świecie, jednak
największe zagęszczenie infekcji alfawirusowych obserwowane jest w rejonach klimatu
tropikalnego i umiarkowanego. Chociaż alfawirusy znane są od dawna to nadal pozostają
tematem wielu badań naukowych. Potwierdzają to najnowsze publikacje dotyczące
tej grupy wirusów, opisujące poszukiwanie związków o charakterze przeciwwirusowym
oraz opracowywanie szczepionek przeciwko infekcjom spowodowanym przez wirusy
Chikungunya i O’nyong-nyong [1–6].
Proteazy serynowe pełnią kluczowe role w cyklach życiowych alfawirusów,
umożliwiając utworzenie dojrzałych białek strukturalnych, niezbędnych do zbudowania
nowych cząsteczek potomnych wirusa. Zahamowanie aktywności tych enzymów
jest skutecznym sposobem kontrolowania rozwoju infekcji alfawirusowej na poziomie
cyklu replikacyjnego, a związki o charakterze inhibitorów proteaz serynowych stanowią
potencjalną grupę związków o właściwościach przeciwwirusowych.

1. ALFAWIRUSY
1.1. WYSTĘPOWANIE I OBJAWY ZAKAŻENIA

Rodzina Togaviridae obejmuje wirusy z rodzaju Alphavirus, oraz Rubivirus.
Alfawirusy to arbowirusy przenoszone przez komary, w większości z rodzaju Aedes,
Anopheles oraz Culex spp. i Culiseta spp. [7,8]. Do rodzaju Alphavirus należy ponad
40 przedstawicieli, są to m.in. wirus Sindbis (SINV), wirus Semliki Forest (SFV),
wirus wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu (VEEV), wirus wschodniego
końskiego zapalenia mózgu (EEEV), wirus zachodniego końskiego zapalenia mózgu
(WEEV), wirus rzeki Ross (RRV), wirus Mayaro (MAYV), wirus Chikungunya
(CHIKV) czy wirus O’nyong-nyong (ONNV). Chociaż rozmieszczenie alfawirusów
jest mocno ograniczone do obszarów występowania ich wektorów, to wirusy z tego
rodzaju rozprzestrzenione są na całym świecie (Rys. 1.) [8,9].
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Rysunek 1.
Figure 1.

K. TORZYK, M. SKOREŃSKI, M. SIEŃCZYK

Miejsca występowania wybranych przedstawicieli z rodzaju Alphavirus [8,9]
Places of occurrence of selected viruses of the Alphavirus genus [8,9]

Do infekcji alfawirusowych może dojść podczas żerowania zainfekowanego
komara na organizmie człowieka. W trakcie tego procesu z gruczołów ślinowych
stawonoga do krwi żywiciela wraz ze śliną dostają się cząsteczki wirusa, jeśli ich
miano we krwi jest wystarczająco wysokie, a proces pożywiania trwa wystarczająco
długo, dochodzi do zainfekowania organizmu gospodarza [10]. Zakażenia
spowodowane przez alfawirusy mogą występować sporadycznie i dotyczyć kilku
przypadków, lub rozrastać się do epidemii. Pierwsze objawy chorobowe pojawiają
się zazwyczaj po upływie od kilku do około 14 dni od infekcji. Zakażenie
początkowo może przyjąć postać samoograniczającej się kilkudniowej choroby,
która w przebiegu przypomina przeziębienie z łagodnymi objawami, głównie
grypopodobnymi m.in. wysoką gorączką, bólem głowy, mięśni czy stawów,
dreszczami, nudnościami, a także wysypką. Ta łagodna forma może jednak rozwinąć
się w ciężki lub długotrwały stan chorobowy z objawami charakterystycznymi
dla infekcji wywołanych przez alfawirusy, takimi jak: zapalenie wielostawowe,
artropatia, limfadenopatia, rozległa wysypka gruzdkowo-kostna, zapalenie mięśnia
sercowego, objawy neurologiczne w tym zapalenie opon mózgowych, zapalenie
mózgu i rdzenia. W większości przypadków ciężki przebieg choroby prowadzi
do wielomiesięcznej terapii, zespołu astenii lub do nagłej śmierci [11–17].
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Porównanie charakterystycznych objawów klinicznych infekcji wywoływanych przez kilku
przedstawicieli z rodzaju Alphavirus
Comparison of the characteristic clinical symptoms of infections caused by several
representatives of the Alphavirus genus
Czas
inkubacji

Charakterystyczne objawy kliniczne

wirus
Chikungunya
[12,15,22,23]

2 – 12 dni

gorączka, ból mięśni, ból i obrzęk stawów, rozległa wysypka
rumieniowa, obezwładniający ból stawów, zapalenie mózgu,
encefalopatie, zapalenie mięśnia serowego, zapalenie wątroby

wirus Mayaro
[7,12,13,19]

3 - 12 dni

ostre bóle stawów, ból mięśni, wysypka grudkowo-plamista,
gorączka, ból głowy, dreszcze, obrzęk stawów, krwotoki,
zapalenie mózgu

wirus
O’nyong-nyong
[7,24–27]

8 - 12 dni

gorączka, ból głowy, wysypka grudkowo-plamista,
obezwładniający ból stawów, ostre długotrwałe zapalenie
wielostawowe, limfadenopatia

wirus Ross River
[14,20,21]

7 – 14 dni

gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów, wysypka grudkowoplamista, objawy reumatyczne, ciężkie długotrwałe zapalenie
wielostawowe, chroniczne zmęczenie

wirus Sindbis
[9,16–18]

2 - 10 dni

gorączka, bóle głowy i mięśni, zmęczenie, nudności, wysypka,
bóle stawowe

Mało specyficzne objawy początkowej fazy infekcji przypominające klasyczne
przeziębienie utrudniają diagnozę choroby wirusowej, dodatkowo większość infekcji
wywołanych przez alfawirusy charakteryzuje się podobnymi objawami (Tab. 1.),
co również może prowadzić do błędnego rozpoznania. Trudności diagnostyczne oraz
łatwość przemieszczania się wektorów sprawiają, że infekcje wywoływane przez
alfawirusy posiadają wysoki potencjał epidemiczny. W bardzo krótkim czasie mogą
opanować ogromne obszary geograficzne i wywołać epidemie, co skutkuje
milionami zakażeń oraz prowadzi do głębokiego kryzysu ekonomicznego.
W dotychczasowej historii w ten sposób zapisały się już epidemie wywołane przez
wirusy MAYV [19,28], SINV [18,29], RRV [20,21], CHIKV [30,31], ONNV
[24,27].
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1.1. CYKL REPLIKACYJNY

Genom alfawirusów stanowi pojedyncza dodatnio spolaryzowana nić RNA.
Materiał genetyczny wspólnie z białkiem kapsydowym C tworzy rdzeń wirusa, który
dodatkowo otoczony jest przez warstwę lipidową zbudowaną z powtarzających
się sekwencji glikoprotein E1/E2/E3/6K [32,33]. Aflawirusowe RNA koduje cztery
białka niestrukturalne (nsP1-P4), odpowiedzialne za przeprowadzanie procesów
replikacyjnych, oraz pięć białek strukturalnych (C,E1,E2,E3,6K), zaangażowanych
w budowanie nowych cząsteczek wirusa. Obie grupy białek produkowane
są jako prekursory w postaci dwóch pojedynczych poliprotein, które w trakcie cyklu
replikacyjnego
ulegają
krytycznemu
procesowi
autoproteolitycznego
dojrzewania [34].
Cząsteczka wirusa po rozpoznaniu i związaniu się do odpowiedniego receptora
błonowego wnika do komórki gospodarza na drodze endocytozy, jest to pierwszy
etap infekcji. W powstałym endosomie, na skutek obniżenia pH, dochodzi do fuzji
glikolipidowej otoczki wirusowej oraz błony endosomu, rozpadu nukleokapsydu
i uwolnienia materiału genetycznego wirusa do cytoplazmy [35]. W wyniku
translacji części wirusowego RNA powstaje poliproteina P1234, z której
po autoproteolizie, przeprowadzanej przez proteazę cysteinową nsP2, uwolnione
zostaje dojrzałe białko nsP4. Pozostała poliproteina P123 działa jako polimeraza
podczas syntezy ss(-)RNA wirusa, które dalej staje się matrycą do syntezy
subgenomowego ss(+)RNA. W dalszym etapie poliproteina P123 ulega ponownej
autoproteolizie, co prowadzi do uwolnienia kolejnych białek niestrukturalnych nsP1,
nsP2, nsP3 oraz utworzenia aktywnego kompleksu replikacyjnego [36]. Białka
strukturalne wirusa powstają w analogiczny sposób po translacji subgenomowego
ss(+)RNA jako pojedyncza poliproteina. Następnie po posttranslacyjnej
autoproteolizie przeprowadzanej przez serynową proteazę kapsydową CP, uwolnione
zostaje dojrzałe białko kapsydowe C, mogące budować nowe nukleokapsydy.
Kolejne modyfikacje pozostałej poliproteiny w retikulum endoplazmatycznym
i aparacie Golgiego prowadzą do uwolnienia ostatnich białek strukturalnych, które
następnie są gotowe aby odtworzyć otoczkę glikolipidową wirusa [37].
Punktami krytycznymi cyklu replikacyjnego alfawirusów są miejsca
autoproteolitycznego dojrzewania, zależne od aktywności cysteinowej proteazy nsP2
oraz serynowej proteazy kapsydowej CP.
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1.3. PROTEAZA KAPSYDOWA CP

Proteaza kapsydowa wirusa Sindbis zbudowana jest z 264 reszt
aminokwasowych, które tworzą trzy funkcjonalnie i strukturalnie odmienne regiony.
Region pierwszy (reszty 1-80) dzięki obecności dużej liczby zasadowych
aminokwasów uczestniczy w tworzeniu niespecyficznych oddziaływań z RNA
wirusa oraz neutralizuje jego ładunek. Region drugi (reszty 81-113) odpowiada
za specyficzne wiązanie się do wirusowego RNA, natomiast C-końcowy region
trzeci (reszty 114-264) zawiera domenę proteazy oraz tworzy kapsomery [38,39].
Proteaza kapsydowa białka C to proteaza serynowa podobna do chymotrypsyny,
posiadającą charakterystyczną sekwencję reszt Gly-Asp-Ser-Gly konserwatywną
dla większości proteaz chymotrypsynopodobnych [40,41]. W swoim centrum
aktywnym posiada klasyczną triadę katalityczną składającą się z reszt His135, Asp167
oraz Ser219. Znaczącą różnicą w strukturze wirusowej proteazy jest występowanie
dwóch nici β zamiast α-helisy na C-końcu. Taki układ struktur drugorzędowych
jest niezbędny dla aktywności, ponieważ umożliwia zginanie łańcucha białkowego,
dzięki czemu miejsce katalityczne enzymu uzyskuje dostęp do miejsca cięcia
znajdującego się pomiędzy resztami Trp267↓Ser268. Po autoproteolizie łańcuch
boczny reszty Trp267 pozostaje związany w hydrofobowej kieszeni wiążącej S1,
a nowo powstała C-końcowa grupa karboksylowa oddziałuje z atomem Nε2 reszty
His145 oraz atomem Oγ reszty Ser219 tworząc wiązania wodorowe i powstrzymując
w ten sposób dalszą aktywność trans-proteolityczną. Chociaż miejsce
auoproteolitycznego cięcia jest konserwatywne u alfawirusów (CHIKV, SFV, SINV,
EEEV, RRV) to elementem niezbędnym do przeprowadzenia katalizy jest wyłącznie
obecność reszty Trp, reszta Ser nie jest wymagana [42]. Proteaza ulega
autoinaktywacji. Z tego względu alfawirusowe białka kapsydowej ulegają tylko
pojedynczej autoproteolizie podczas procesu dojrzewania, a następnie jako dojrzałe
formy mogą tworzyć otoczkę kapsydową wirusa [43].
2. INHIBITORY PROTEAZY KAPSYDOWEJ
Pierwsze doniesienia o poszukiwaniu inhibitorów kapsydowej proteazy
alfawirusów pochodzą z 2015 roku [44]. Aggarwal M et al. przedstawili wyniki,
wysokosprawnych testów przesiewowych (ang. high throughput screening, HTS),
w których wykorzystali wcześniej opracowaną metodę badania aktywności proteazy
CP z użyciem fluorogenicznego substratu FRET [45]. Żadne z badanych, prostych
analogów substratów proteazy CP (Glu-Trp; Glu-Trp-Ser; 3-acetylindol) nie
wykazywały aktywności inhibitorowej. Dodatkowo, standardowe inhibitory proteaz
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serynowych takie jak: fluorek fenylometylosulfonylu (PMSF) czy
keton chlorometylowy tosylo-L-fenyloalaniny (TPCK) nie wpływały na aktywność
proteolityczną badanej proteazy CP z wirusa Chikungunya.
Dwa lata później ta sama grupa badawcza opublikowała badania w której
przedstawia aktywność inhibitorowej małej cząsteczki - piperazyny względem
proteazy CP wirusa Aura (AVCP) oraz Chikungunya (CVCP) [46]. Struktura
krystaliczna proteazy AVCP z piperazyną wykazała iż cząsteczka organiczna wiąże
się w tzw. kieszeni hydrofobowej białka. Reszty Met135, Glu136, Lys138, Tyr183, Trp250
oraz Gly254 tworzą odziaływania hydrofobowe z cząsteczką piperazyny. Reszta
Trp250 odpowiedzialna jest za odziaływania typu π-π z cząsteczką piperazyny.
Dodatkowo reszta Asn251 tworzy wiązanie wodorowe z cząsteczką wody, która
z kolei tworzy kolejne wiązanie wodorowe z resztą NH piperazyny. Testy
przeciwwirusowe - badanie oparte na immunofluorescencji oraz test „łysinkowy”
wykazały przeciwwirusową aktywność piperazyny względem CHIKV. Należy
zauważyć jednak, iż do osiągnięcia aktywności przeciwwirusowej konieczne było
użycie wysokiego stężenia inhibitora. Stężenie równe 6 mM powodowało 98%
inhibicji replikacji wirusa w komórkach. Wyniki tych badań skłaniają do poszukiwań
nowych inhibitorów proteazy CP alfawirusów na bazie struktury piperazyny.
W 2020 roku Fatma et al. przeprowadzili wirtualne badania przesiewowe.
Z biblioteki związków LOPAC (Sigma Aldrich) zidentyfikowali, trzy o potencjalnej
aktywności względem proteazy CVCP: octan eptifibatydu (EAC, 1), P1,P4Di(adenozyno-5’)tetrafosforan (AP4, 2) oraz siarczan paromomycyny (PSU, 3),
(Rys. 2.) [1]. Badanie aktywności powyższych związków wykazały ich zdolność do
hamowania aktywności proteolitycznej CVCP. Dodatkowo testy aktywności
przeciwwirusowej wykazały zdolność do inhibicji replikacji wirusa Chikungunya.
EAC, AP4 i PSU wykazały EC50 równe odpowiednio: 4.01 µM, 10.66 µM oraz 22.91
µM. Badania wykazały, że związki 1,2 oraz 3 hamują namnażanie wirusa podczas
późnego etapu cyku replikacji (6-12 hpi, ang. hours post infection) co sugeruje
hamowanie aktywności proteolitycznej enzymu CP.
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Rysunek 2.
Figure 2.
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Struktury znanych inhibitorów proteazy CVCP
Structures of known CVCP protease inhibitors

UWAGI KOŃCOWE
Alfawirusy to grupa arbowirusów wywołujących choroby związane z zapaleniem
wielostawowym oraz zapaleniem mózgu u ludzi, a także u zwierząt. Pomimo
ograniczonych obszarów występowania, przedstawiciele tej grupy wirusów występują
praktycznie na całym świecie. Wszystkie infekcje alfawirusowe charakteryzują się
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podobnymi objawami klinicznymi, co w przypadku braku specyficznego testu
diagnostycznego może prowadzić do trudności diagnostycznych.

Epidemia wirusa SARS-CoV2 pokazała jak ważna jest podstawowa wiedza na
temat biologii wirusa w kontekście projektowanie i produkcji szczepionek oraz
leków. Wcześniejsze badania nad wirusem SARS-CoV umożliwiły szybkie
opracowanie skutecznych szczepionek oraz inhibitorów wirusowych enzymów
stosowanymi w czasie epidemii SARS-CoV2. Chociaż badania nad alfawirusami
doprowadziły do szeregu ciekawy informacji to, w porównani z koronawirusami
o alfawirusach wiemy zdecydowanie mniej. Dlatego tak ważne jest prowadzenie
badań mających na celu poznanie biologii wirusa i identyfikacji cząsteczek będących
jego inhibitorami.
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ABSTRACT
Metabolomics approaches allow systematic identification and quantitation of all
metabolites in biological samples analyzes. As already known metabolism is directly
or indirectly related to every aspect of cell function, therefore a careful observation
of every changes taking place in metabolism, for example endogenous biochemical
reaction products, reflects the phenotype of any living cell. Monitoring the metabolite
profiles using metabolomics technologies, especially nuclear magnetic resonance
(NMR) spectroscopy based on cell culture, allows us to evaluate drug efficiency and
outcome of experimental therapy, and most importantly, it allows us to monitor
the reaction of the model cell lines to a given treatment. The continued development
of metabolomic approaches, e.g. analytical technique, or chemometric software, will
accelerate the widespread use of metabolomics not only in the clinical field but also
in different biological fields. This work presents a use of nuclear magnetic resonance
to characterize and understand the cellular metabolome in a wide range of
pathophysiological and clinical contexts.

Keywords: metabolomics, nuclear magnetic resonance (NMR), cell lines
Słowa kluczowe: metabolomika, NMR, linie komórkowe
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
NMR
1D NMR

2D NMR

MS
LC-MS
GC-MS
Cr
PCr
CA19-9
KG1a, K562, HL-60
BEZ
MPA
APAP
APAP-NAC
PDAC
EOC
AML
ROS
GSH
GPC
OPLS – DA

– jądrowy rezonans magnetyczny (ang. Nuclear Magnetic
Resonance spectroscopy)
– jednowymiarowa analiza jądrowego rezonansu
magnetycznego (ang. One-dimensional Nuclear Magnetic
Resonance spectroscopy)
– dwuwymiarowa analiza jądrowego rezonansu
magnetycznego (ang. Two-dimensional Nuclear Magnetic
Resonance spectroscopy)
– spektrometria mas (ang. Mass Spectrometry)
– chromatografia cieczowa sprzężona z spektrometrią mas
(ang. Liquid chromatography – mass spectrometry)
– chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas
(ang. Gas chromatography – mass spectrometry)
– kreatynina (ang. Creatine)
– fosfokreatynina (ang. Phosphocreatine)
– biomarker, antygen węglowodanowy 19-9 (ang. Cancer
antigen 19-9, Carcinoma antigen 19-9)
– linie komórkowe ostrej białaczki szpikowej
– bezafibrat (ang. Bezafibrate)
– octan medroksyprogesteronu (ang. Medroxyprogesterone
acetate)
– acetaminophen (ang. Acetaminophen)
– N-acetylo-L-cysteiny acetaminofenu (ang. N-acetyl-Lcysteine acetaminophen)
– gruczolakorak przewodowy trzustki (ang. Pancreatic ductal
adenocarcinoma)
– linii nabłonkowego raka jajnika (ang. Epithelial ovarian
cancer)
– ostrą białaczka szpikowa (ang. Acute myeloid leukaemia)
– reaktywne formy tlenu (ang. Reactive oxygen species)
– glutation (ang. Glutathione)
– glicerofosfocholina (ang. Glycerophosphocholine)
– ortogonalna analiza cząstkowych najmniejszych kwadratów
z analizą dyskryminacyjną (ang. Orthogonal partial least
squares discriminant analysis)
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WPROWADZENIE
Atrakcyjność wykonywania analiz metabolomicznych w aspekcie próbek
biologicznych opiera się przed wszystkim na możliwości uzyskania indywidulanego
metabolomicznego obrazu zmian w poszczególnych szlakach biochemicznych. Takie
podejście pozwala na zaobserwowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi metabolitami,
ale również korelacji w odniesieniu do całego metabolomu analizowanego materiału
biologicznego. Szczególnie interesującym aspektem jest coraz częstsze wykorzystywanie
technik metabolomicznych w oparciu o linie komórkowe, co zostało przedstawione
w niniejszej pracy.

1. METABOLOMIKA – UJĘCIE OGÓLNE
Metabolity będące naturalnymi niskocząsteczkowymi związkami o małej masie
cząsteczkowej poniżej 1.5 kDa do których można zaliczyć np.: aminy, aminokwasy,
kwasy organiczne, etc., stanowią szeroki zbiór związków chemicznych pełniących
istotne role w funkcjonowaniu systemów biologicznych. Ogół tych
niskocząsteczkowych związków występujących w danym układzie biologicznym
nazywany jest metabolomem. Termin ten został po raz pierwszy użyty przez S. G.
Olivera podczas analizy składu metabolitów w komórkach drożdży [1]. Z kolei
monitorowanie zmian metabolitów we wszelakiego rodzaju organizmach żywych
odbywa się w celu porównania ich poziomów w badanych układach względem
układu odniesienia. Dla przykładu takie porównanie pozwala na określenie
aktualnego stanu fizjologicznego, monitorowanie wpływu czynników zewnętrznych
na dany układ biologiczny, czy porównywanie układów biologicznych względem
siebie. Badaniem systemów biologicznych poprzez analizę związków
niskocząsteczkowych - metabolitów zajmuje się nauką zwana metabolomiką [2].
W porównaniu do nauk omicznych takich jak genomika, transkryptomika czy
proteomika, metabolomika dostarcza informacji na temat aktualnego stanu
fizjologicznego badanego modelu biologicznego, pozwalając na skonstruowanie
unikatowego „chemicznego odcisku palca” zależnego od indywidualnych oraz
środowiskowych uwarunkowań [3]. Jest to nauka porównawcza, w której za pomocy
analizy celowanej lub niecelowanej można analizować zmiany w różnych szlakach
metabolicznych wywołanych różnego rodzaju bodźcami. Z tego względu znalazła
ona szerokie zastosowanie w naukach biologicznych, środowiskowych, medycznych
oraz toksykologicznych. Szczególnie interesującym aspektem jest wykorzystanie
podejścia metodycznego jakim jest mapowanie metaboliczne w celu odkrywania
potencjalnych biomarkerów chorobotwórczych [4]. Obiecującym zatem podejściem
pozwalającym na szybką identyfikację metabolizmu organizmów jest monitorowanie
poziomów stężeń metabolitów występujących w danym materiale biologicznym,
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takim jak biofluidy ludzkie i zwierzęce, ekstrakty tkankowe, ekstrakty bakteryjne
oraz ekstrakty grzybów strzępkowych, za pomocą standardowych metod
analitycznych (NMR, GC-MS, LC-MS). Metabolomiczna analiza składa się
z czterech etapów do których zaliczamy: przygotowanie próbki, analizę w oparciu
o metody NMR lub MS, analizę bioinformatyczną, a także identyfikację metabolitów
stosując dostępne bazy danych, standardy wewnętrzne lub zewnętrzne. Analiza
materiału biologicznego za pomocą wymienionych powyżej technik analitycznych
polega na dostarczeniu wyników w postaci „panoramicznego obrazu metabolomu”,
który jest ściśle związany z monitorowanymi szklakami metabolicznymi [5].
2. ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII NMR W METABOLOMICE
Znaczący wzrost liczby publikacji na przełomie ostatnich dwudziestu lat,
jednoznacznie wskazuje na coraz szersze zainteresowanie magnetycznym
rezonansem jądrowym (NMR), jako potencjalnym narzędziem umożliwiającym
profilowanie metabolomu. Wykorzystywanie metody NMR w ujęciu
metabolomicznym, ma swój początek w połowie lat siedemdziesiątych, jednakże
dopiero na początku lat osiemdziesiątych z powodzeniem zastosowano metodę 1H
NMR do analizy biofluidów oraz nienaruszonych tkanek [6]. Metoda spektroskopii
magnetycznego rezonansu jądrowego, jak każda technika analityczna posiada liczne
zalety, ale również ograniczenia. W przypadku metody NMR główne zalety
determinujące jej wykorzystywanie w analizie próbek pochodzenia biologicznego
odnoszą się do wysokiej powtarzalności pomiarów, możliwości odzysku próbki oraz
faktu, że jest to metoda zarówno jakościowa oraz ilościowa [7]. Podstawowe
protokoły metabolomiczne przeznaczone dla metody NMR, nie wymagają
przeprowadzenia derywatyzacji. Opracowana metodologia przygotowania próbki
pozwala na jej wielokrotne wykorzystanie podczas analiz metabolicznych opartych
na różnych technikach (sekwencji pulsów) NMR. Fakt ten ma kluczowe znaczenie
w przypadku materiałów biologicznych o charakterze unikatowym oraz pozwala na
uzyskanie wiarygodnych danych [8]. Dodatkowo duża różnorodność eksperymentów
jednowymiarowych (1D NMR) oraz dwuwymiarowych (2D NMR) w połączeniu
z podejściem chemometrycznym umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie licznych
niskocząsteczkowych związków chemicznych uczestniczących w różnych szlakach
biochemicznych [9]; [10]. Aktualnie dostępne są liczne protokoły przygotowania
próbki oraz analizy danych [11]; [12]. Metoda NMR posiada jednak swoje
ograniczenia odnoszące się przede wszystkim do minimalnego stężenia metabolitów
oraz związanego z nim limitu detekcji związków niskocząsteczkowych w próbce.
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3. LINIE KOMÓRKOWE W UJĘCIU METABOLOMICZNYM
Jeszcze na początku lat 50 eksperymenty oparte na liniach komórkowych były
problematyczne. Wiązało się to z licznymi aspektami do których śmiało można było
zaliczyć np. problemy z utrzymaniem sterylnych warunków lub trudnościami
w pozyskiwaniu odpowiednich mediów hodowlanych [12]. Aktualnie, zarówno
techniki hodowli komórkowych jak i metody akwizycji danych oraz metody analizy
w przeciągu ostatnich dekad odnotowały znaczny postęp, co miało bezpośrednie
przełożenie na szerokie zastosowanie linii komórkowych począwszy do badań
naukowych po perspektywy przemysłowe [13]. Szczególnie interesującym wydaje
się być wykorzystywanie linii komórkowych w ujęciu metabolomicznym. Obecnie
zastosowanie technik metabolomicznych w systemach adherentnych hodowli
komórek ssaczych zostało udokumentowane wieloma pracami, dla przykładu na
liniach ludzkich fibroblastów [14], komórek wątroby [15], komórek nowotworowych
[16] etc. Drugim typem hodowli są linie komórkowe rosnącej w postaci zawiesiny
w medium hodowlanym do których zaliczają się komórki jajnika chomika chińskiego
czy mysich komórek szpiczaka NS0 [17]. Badania metabolomiczne na liniach
komórkowych wymagają ścisłego przestrzegania opracowanych protokołów ze
względu na zmienności, które mogą powstawać przy zastosowaniu różnego medium
hodowlanego, dostępu tlenu czy chociażby różnej temperatury. Oprócz prowadzenia
samej hodowli komórkowej uwagę skupia się również na sposobie zbierania
komórek oraz metodach ekstrakcyjnych.
W przypadku komórek adherentnych standardowym podejściem pozwalającym
na ich oddzielenie od podłoża była metoda trypsynizacji. Aktualnie liczne badania
wykazały, że stosowanie trypsyny wskazuje na uszkodzenie błon komórkowych
i utratę metabolitów [18], co w aspekcie badań metabolomicznych może stanowić
problem. Z tego względu metabolity wewnątrzkomórkowe, uzyskuje się poprzez
zdrapywanie komórek z powierzchni dołka, po uprzednim przemyciu z medium, przy
użyciu odpowiednich rozpuszczalników ekstrakcyjnych [19]. Szczególnie istotnym
krokiem jak wspomniano powyżej jest dobór odpowiedniej metody ekstrakcji
w szczególności w odniesieniu do pozyskiwania wewnątrzkomórkowych
metabolitów. Za „złote standardy” uważa się protokoły, w których
rozpuszczalnikami ekstrakcyjnymi jest mieszanina acetonitrylu z wodą (1:1) lub
metanolu z wodą (3:1) (Rysunek 1) [20].

330

N. PUDEŁKO-MALIK, M. SAPETA, P. MŁYNARZ

Rysunek 1.
Figure 1.

Procedura przygotowania hodowli komórkowych do analiz metabolomicznych (źródło:
opracowywanie własne)
Metabolomics protocol for cell culture (Source: own)

3.1. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METABOLOMIKI W BADANIACH
NA LINIACH KOMÓRKOWYCH

Przykładem zastosowania metody NMR w badaniach metabolomicznych na
liniach komórkowych może być analiza wpływu kreatyniny (Cr), na mysią linię
komórkową mioblastów C2C12. Genezą tych badań było powszechne stosowanie
kreatyniny w sporcie w celu zwiększania tolerancji na wysiłek. Mysią linię
komórkową traktowano Cr przez okres 24 godzin. Za pomocą metody OPLS-DA
zidentyfikowano 13 statystycznie istotnych metabolitów różnicujących próbę badaną
od kontrolnej. W porównaniu z kontrolną linią komórkową, linia poddana działaniu
Cr wykazała znacząco podwyższone relatywne stężenia Cr, PCr, GSH i glukozy oraz
wyraźnie obniżone poziomy innych metabolitów, w tym leucyny, waliny,
izoleucyny, fenyloalaniny, metioniny, choliny, PC, GPC i glicerolu. Uzyskane
wyniki pozwoliły na stwierdzenie, iż suplementacja kreatyniną powoduje poprawę
zdolności utrzymania systemu obronnego przed stresem oksydacyjnym oraz
stabilizacje błon lipidowych [21]; [22]. W kolejnej pracy były monitorowane zmiany
metaboliczne komórek nowotworowych za pomocą spektroskopii 1H HR-MAS
NMR, które były traktowane związkiem rutenu, jako potencjalnym terapeutykiem.
Badaniom zostały poddane trzy linie komórkowe A2780 (komórki ludzkiego raka
jajnika), A2780cisR (komórki oporne na cisplatynę) i HEK-293 (ludzkie
embrionalne komórki nerkowe). Linie komórkowe inkubowano z kompleksem
rutenu przez 24 godziny i 72 godziny, a następnie porównywano z hodowlą

MONITOROWANIE METABOLIZMU KOMÓRKOWEGO ZA POMOCĄ METODY SPEKTROSKOPII NMR

331

kontrolną. Najbardziej wyraźne zmiany stwierdzono w przypadku lipidów,
związków zawierających cholinę, glutaminianu, glutationu, mleczanu oraz
niektórych aminokwasów [23]. Przeprowadzone badania metabolomiczne z użyciem
metody NMR oraz modelowych linii komórkowych wykazały duży potencjał
w monitorowaniu zmian ilościowych metabolitów komórkowych indukowanych
kompleksami metali jako potencjalnych metaloterapeutyków [23]. Jeszcze jednym
przykładem mogą być badania metaboliczne wykonane na liniach komórkowych
ostrej białaczki szpikowej (KG1a, K562, HL-60) z wykorzystaniem dwóch znanych
leków bezafibratu (BEZ) oraz medroksyprogesteronu (MPA). Połączenie bezafibratu
BEZ oraz MPA wykazywało działanie przeciwbiałaczkowe w przypadku ostrej
białaczki szpikowej (AML), które było związane z generowaniem reaktywnych form
tlenu (ROS) w komórkach nowotworowych. Zastosowanie leków spowodowało
zmianę metaboliczną, która była zbliżona dla komórek linii KG1a i K562 oraz różna
dla linii komórkowej HL-60. Badane leki przede wszystkim indukują różne procesy,
apoptozę w obu liniach komórkowych (KG1a, K562), natomiast w komórkach HL60 różnicowanie. W pracy tej wykazano, że zastosowanie profilowania
metabolomicznego umożliwia fenotypowanie linii komórkowych, badanie wpływu
leków na linie komórkowe oraz pozwala na określenie potencjalnego mechanizmu
działania terapeutyków poprzez monitorowanie zmian w metabolomie [24]. Za
pomocą metody badań metabolomicznych, z użyciem metody 1H NMR, dokonano
charakterystyki metabolicznej linii komórkowej MDA MB-468. Jest to linia
komórkowa wywodząca się z tzw. potrójnie ujemnego rak piersi (TNBC)
charakteryzującego się dużą śmiertelnością, złym rokowaniem oraz częstym
nawrotem choroby. Założeniem pracy była analiza składu medium hodowlanego
w czasie, poprzez określenie puli pobieranych i wydalanych metabolitów przez
komórki nowotworowe. Eksperyment był prowadzony przez 72 godziny,
a otrzymane wyniki były analizowane za pomocą metod jednowymiarowych
i wielowymiarowych. Zidentyfikowano dziewięć metabolitów o różnych tendencjach
zmian stężeń związków niskocząsteczkowych w czasie. Porównano profile
metabolitów zewnątrzkomórkowych komórek in vitro MDA MB-468 (media)
z profilami próbek krwi pacjentów. Badania wykazały, że zmiany składu
metabolitów w mediach nie korelują ze zmianami w surowicy krwi. Wykryte różnice
w profilach metabolitów są prawdopodobnie związane ze zmianami wynikającymi
z odpowiedzi na chorobę, co świadczy o złożoności organizmu w porównaniu do
modelowych hodowli komórkowych [25].
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UWAGI KOŃCOWE
Zastosowanie spektroskopii NMR wraz z analizą jednowymiarową
i wielowymiarową stwarzają narzędzia metabolomiczne do monitorowania metabolizmu
hodowli komórkowych zachodzących pod wpływem potencjalnych terapeutyków lub
zmiennych warunków hodowlanych. Obserwacja zmian w metabolitach wewnątrz oraz
zewnątrzkomórkowych pozwala na fentopowanie linii komórkowych, badanie
mechanizmów działania leków i suplementów diety, określania potencjału
przeciwnowotworowego związków chemicznych oraz porównywanie zmian na poziomie
komórkowym ze zmianami zachodzącymi w organizmach.
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ABSTRACT
Proteolytic enzymes are essential for the proper functioning of every living cell.
Due to their great importance in controlling metabolic changes in living organisms,
they could be used in the diagnosis of civilization diseases. Hence, the search for new
methods of determining and controlling their activity is extremely important. Our
team, has been studying substrates of proteases and their potential use in detection of
biomarkers activity for many years.

Keywords: proteolytic enzymes, substrate specificity, civilization diseases,
cancerous diseases
Słowa kluczowe: enzymy proteolityczne, specyficzność substratowa, choroby
cywilizacyjne, choroby nowotworowe
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
ABZ
ACC
AMC
AMF
ANB
CatC
Cbz
DABCYL
Dap
Dnp
EDANS
G1
G2
G3
GO1
HNE
HTRA
KLK13
MCA
NSPs
O2
PR3
Thi
Tyr(3-NO2)

– kwas 2-aminobenzoesowy
– kwas 7-aminokumarylo-4-octowy
- 7-amino-4-metylokumaryna
- 4-amino-4-flourokumaryna
- kwas 5-amino-2-nitrobenzoesowy
- katepsyna C
- benzyloksykarbonyl
- kwas 4-(4’-dimetyloaminofenyloazo)benzoesowy
- kwas 2,3-diaminopropionowy
- 2,4-dinitrofenol
- kwas 5-[(2-aminoetylo)amino]naftaleno-1-sulfonowy
- 1 stopień zaawansowania nowotworu (ang. grade 1)
- 2 stopień zaawansowania nowotworu (ang. grade 2)
- 3 stopień zaawansowania nowotworu (ang. grade 3)
- kwas 5-guanidyno-3-oksapentanowy
- ludzka elastaza neutrofilowa
- proteaza ang. High Temperature Requirement A
- kallikreina 13
- kwas (7-metoksy-4-kumarylo)octowy
- proteazy serynowe neutrofilii
- kwas 3,6-dioksaoktanowy
- proteinaza 3
- 2-acetylo-4-tetrahydroksybutyloimidazol
- 3-nitro-L-tyrozyna
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WPROWADZENIE
Badania nad możliwością wykorzystania enzymów proteolitycznych w diagnostyce
chorób cywilizacyjnych stanowią nowy, rozwijający się obszar nauki. Biorąc pod uwagę
rosnącą liczbę diagnozowanych przypadków nowotworów oraz liczbę zgonów nimi
spowodowanych, poszukiwanie nowych metod wykrywania chorób na wczesnym etapie
może stanowić ogromną szansę dla pacjentów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej.
Obecnie pacjent, o tym, że ma nowotwór dowiaduje się często, gdy jest już za późno na
efektywne leczenie lub zastosowanie jakiejkolwiek terapii. W poniższym artykule
podsumowujemy prowadzone w Naszym zespole badania nad profilowaniem enzymów
proteolitycznych oraz ich wykorzystaniem w diagnostyce chorób cywilizacyjnych.

1. ENZYMY PROTEOLITYCZNE.
HOMEOSTAZA I STANY PATOLOGICZNE
Proteazy należą do grupy enzymów z klasy hydrolaz, które katalizują
hydrolityczny rozpad wiązania peptydowego białek i peptydów. To właśnie ta
reakcja decyduje o naszym zdrowiu i nierzadko życiu [1,2]. Proces proteolizy, czyli
hydrolitycznego rozpadu białek i peptydów, stanowi główny element homeostazy,
czyli samoregulacji każdego żywego organizmu [3]. Począwszy od powstania życia,
podziałów komórkowych, trawienia, poprzez podział komórki, obronę przed
mikroorganizmami czy ostatecznie śmierć komórki czy organizmu – stanowią
wybrane przykłady procesu proteolizy. Utrzymanie homeostazy to nie jedyny
przykład, w którym enzymy proteolityczne odgrywają istotną rolę [4]. Ich nadmierna
lub niekontrolowana aktywność prowadzi do szeregu procesów degradacyjnych,
patologii czy ciężkich lub śmiertelnych chorób. Typowym przykładem są tu
zaburzenia krzepliwości krwi wynikające z braku czynników krzepnięcia, które są
w istocie rzeczy enzymami proteolitycznymi [5]. Z kolei dziedziczna mutacja
genetyczna skutkująca brakiem proteazy - katepsyny C, prowadzi do szeregu
zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka noszącym nazwę Zespołu
Papillon- Lefèvre. W wyniku schorzenia, osoba posiadająca tą mutację, cierpi na
choroby przyzębia, rogowacenie naskórka czy inne powikłania wynikające
z obniżenia odporności [6]. Przykładów zaangażowania proteaz w procesy
destrukcyjne można mnożyć, lecz nawet te poruszone powyżej dowodzą, że proces
monitorowania funkcji czy też aktywności enzymów proteolitycznych może
stanowić element diagnostyczny procesów patologicznych. Poniżej zaprezentowane
zostaną metody oznaczania aktywności proteaz, ich rola w wybranych stanach
patologicznych, które stanowiły przedmiot zainteresowania autorów tego artykułu.
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2. SYSTEMY KONTROLI AKTYWNOŚCI PROTEAZ
Enzymy proteolityczne występują w naszym organizmie w dwóch odmiennych
stanach aktywności. Pierwszy z nich to enzym, który nie jest zdolny do katalizowania
reakcji proteolizy i nosi miano nieaktywnego [7]. Proces zahamowania aktywności
enzymatycznej jest jednym z najstarszych procesów kontroli tego zjawiska i ze
względu na jego rangę obejmuje szereg mechanizmów [8]. Chronologicznie
pierwszy z etapów regulacji zachodzi tuż po syntezie enzymu w rybosomach.
Powstały enzym zazwyczaj występuje w postaci nieaktywnej, zwanej proenzymem
czy też zymogenem [9]. Taka forma enzymu zostaje przetransportowana do
odpowiedniego miejsca/lokalizacji komórkowej i tam ulega aktywowaniu. Proces ten
zachodzi poprzez hydrolizę enzymatyczną nieaktywnej formy, bądź rzadziej przez
inną cząsteczkę enzymu aktywowanego. Proteaza staje się aktywna i w tym
momencie zaczyna się swoisty wyścig z czasem. Aktywność powstałej formy
enzymu musi być odpowiednia i ściśle regulowana tak, aby katalizować
w odpowiednim miejscu i czasie, tylko wybrane reakcje, nie hydrolizując przy tym
innych białek stanowiących budulec każdej żywej komórki [10,11]. Aktywność
enzymatyczną organizm reguluje na szereg sposobów, miedzy innymi poprzez
zmienne pH środowiska reakcji, łączenie się aktywnej formy enzymu z inhibitorami
w sposób nieodwracalny lub odwracalny, pułapkowanie aktywnej formy enzymów
wewnątrz olbrzymich białek zwanych makroglobulinami, czy też autohydrolizę,
czyli zdolność do hydrolitycznego rozpadu cząsteczek tego samego enzymu [12,13].
Inne systemy kontroli aktywności to między innymi: regulacja allosteryczna proteaz
z grupy HTRA, czy też kowalencyjna modyfikacja aparatu katalitycznego
prowadząca do utraty jego funkcji [14]. Przykładem może być tutaj regulacja
aktywności kaspaz poprzez nitrozowanie tiolowej grupy katalitycznej cysteiny, który
to proces w istotny sposób reguluje procesy apoptotyczne [15].
3. MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI
Z powyższych rozważań jasno wynika, że kluczowa dla funkcji enzymu jest jego
aktywność proteolityczna kontrolowana wieloetapowo, a nie ilość czy stężenie
proteazy.
Istnieje szereg metod naukowych mających na celu pomiar aktywności proteazy
bądź proteaz. Do najbardziej powszechnych należą te, które wykorzystują
niskocząsteczkowe substraty lub znakowane nieodwracalne inhibitory określonych
enzymów proteolitycznych ogólnie zwanych niskocząsteczkowymi sondami
aktywności [16,17].
Pierwsza grupa - substraty peptydowe, pod wpływem aktywnej formy proteazy,
ulegają hydrolizie do fragmentów, czego efektem jest pojawienie się mierzalnego
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sygnału optycznego. Dochodzi do uwolnienia cząsteczki barwnej (chromoforu) np.
4-nitroanilidu, kwasu 5-amino-2-nitrobenzoesowego [18,19] lub cząsteczki
emitującej fluorescencję (donora fluorescencji) np. pochodnych kumaryny (AMF,
AMC, ACC) (Rysunek 1A) [20-22]. Alternatywnie w wyniku hydrolizy
enzymatycznej może dojść do zmniejszenia efektu wygaszania donora przez akceptor
fluorescencji, co z kolei powoduje wzrost emisji fluorescencji (Rysunek 1B).
Uwalnianie określonego indywiduum chemicznego, którego stężenie mierzone jest
w funkcji czasu przy zastosowaniu różnych metod detekcji, stanowi podstawę
oznaczania aktywności proteaz [23]. Powszechnie stosowanymi przykładami par
donor-akceptor stanowią: ABZ-Dnp, ABZ-Tyr(3-NO2), Dabcyl-Edans [24-26].
Jedną z podstawowych cech, charakteryzującą substraty powinna być ich absolutna
lub wysoka selektywność w stosunku do określnego enzymu proteolitycznego.
Istotną zaletą metody oznaczania aktywności opisanej powyżej, jest fakt amplifikacji
w czasie uzyskiwanego sygnału. W wyniku proteolizy dochodzi do ciągłego
uwolnienia określonej ilości cząsteczek reporterowych (chromogeniczych bądź
fluorescencyjnych), co znacznie ułatwia proces ich monitorowania [8].

Rysunek 1
Figure 1.

Budowa i schemat działania (A) substratów zawierających C -końcowy znacznik ( B) substratów
wykazujących zjawisko wewnątrzcząsteczkowego transferu energii
Structure and mechanism of (A) substrates with C-terminal tag (B) intramolecular quenched
substrates

Istnieje szereg metod prowadzących do otrzymania wyżej wymienionych
związków, choć dwie z nich: selekcja metodami chemii kombinatorycznej oraz
projektowanie z wykorzystaniem struktury docelowych/badanych proteaz (ang.
rational drug design), należą do najczęściej stosowanych [27,28]. Wymienione
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strategie są w istocie na tyle odmienne, że stanowią idealne połączenie zazwyczaj
prowadzące do sukcesu. Istnieje jednak wiele prac, w tym naszej grupy badawczej,
w których zastosowanie jednej z nich owocuje otrzymaniem niezwykle selektywnego
substratu oddziałującego z wybraną proteazą (PR3, CatC, proteasom, NSPs) [29-34].
4. SONDY AKTYWNOŚCI
Niskocząsteczkowe sondy aktywności to grupa inhibitorów nieodwracalnych
o wysokiej lub bezwzględnej selektywności wobec badanego enzymu
proteolitycznego, zbudowanych z trzech zasadniczych fragmentów [33]. Rysunek 2
przedstawia schematyczną budowę tej grupy związków, gdzie każdy z elementów
składowych jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania sond aktywności.
Pierwszy z nich to grupa reaktywna (ang. warhead), która reaguje z określoną resztą
aminokwasową aparatu katalitycznego określanej grupy enzymów. Drugi
z fragmentów to część peptydowa, w znaczącym stopniu decydująca o selektywności
wiązania/oddziaływań z określonym enzymem. Sekwencja peptydu pochodzi
zazwyczaj z selektywnego wobec określonej proteazy substratu, o którym
wspomniano wyżej [34]. Trzeci element to znacznik o określonych cechach takich
jak: fluorescencja, luminescencja lub powinowactwo do określonego liganda, tak jak
obserwujemy to w przypadku oddziaływań biotyny z białkami z grupy awidyn [35].

Rysunek 2.
Figure 2.

Niskocząsteczkowa sonda aktywności
Low molecular activity probe
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5. PRZYKŁADY DIAGNOSTYCZNEGO ZASTOSOWANIA
ENZYMÓW
Zastosowanie diagnostyczne enzymów stanowi obiekt prac naszej grupy
badawczej. Poniżej przedstawimy kilka przykładów.
W tym miejscu chcielibyśmy zaznaczyć, że wybór proteaz jako potencjalnych
celów diagnostycznych wynika bezpośrednio z ich funkcji oraz łatwości
w oznaczaniu. Istnieją dwa teoretyczne scenariusze, w których proces oznaczania
aktywności proteaz może być pomocny. Pierwszy z nich dotyczy enzymów, które nie
występują lub nie wykazują aktywności w materiale (płynach, tkankach)
pochodzącym od zdrowego człowieka. Przykładem może być tutaj infekcja
wirusowa lub bakteryjna skutkująca pojawieniem się enzymów proteolitycznych
pochodzenia egzogennego [36]. W takim przypadku rozpad selektywnego substratu
pod wpływem takiej proteazy prowadzi do pozytywnej diagnozy i w konsekwencji
potwierdzenia zakażenia. Badania tego typu prowadziliśmy nad proteazą wirusa
Zika, w której identyfikacja selektywnej sekwencji mogłaby stać się elementem
diagnostyki zakażenia tym wirusem [37,38]. Określiliśmy specyficzną sekwencję
ABZ-Val-Lys-Lys-Arg-Ala-Ala-Trp-Tyr(3-NO2)-NH2, wykazującą
doskonałe
parametry kinetyczne (kcat/KM osiąga prawie 1,26 × 108 M-1 × s-1), nie rozpoznawaną
przez białka wirusa West Nile.
Poszukiwanie nowych testów diagnostycznych pozwalających na szybkie
i bezinwazyjne rozpoznanie choroby jest jednym z kluczowych zagadnień w walce
z nowotworami. Rak pęcherza moczowego z roku na rok zbiera coraz większe żniwo
przypadków śmiertelnych, z tego względu, że choroba jest wykrywana zbyt późno.
Od kilku lat nasz zespół prowadzi badania nad wykorzystaniem enzymów
proteolitycznych do wczesnego rozpoznania tego stanu patologicznego. Pierwszym
przykładem jest ludzki proteasom 20S [39]. Zoptymalizowaliśmy specyficzny
substrat
ABZ-Val-Val-Ser-Tyr-Ala-Met-Gly-Tyr(3-NO2)-NH2,
wykazujący
5
-1
-1
doskonałą stałą specyficzności (9,7 × 10 M × s ) i wysoką wartość kcat = 8 s-1.
Używając tego peptydu, zidentyfikowaliśmy aktywność chymotrypsynową
proteasomu w większości próbek moczu uzyskanych od pacjentów z nowotworem
pęcherza moczowego, podczas gdy aktywność proteasomu w próbkach moczu
zdrowych ochotników była poniżej granicy wykrywalności (0,5 pmola). Dodatkowo
opracowaliśmy wysoce czułe sondy do określania aktywności podjednostki
trypsynowej tego enzymu [40]. Wyselekcjonowaliśmy peptydomimetyk o ogólnym
wzorze ABZ-Dap(O2(Cbz))-Dap(GO1)-Dap(O2(Cbz))-Arg-ANB-NH2, którego
hydroliza przebiegała według kinetyki sigmoidalnej, charakterystycznej dla
enzymów allosterycznych, uzyskując wartości Km = 3,22 ± 0,02 μM, kcat = 245 s-1,
i kcat/Km = 7,61× 107 M-1 s-1. Substrat pozwala na wykrycie ludzkiego proteasomu
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20S w stężeniu do 10-11 M. Związek wykorzystaliśmy również do wykrycia enzymu
w próbkach moczu pobranych od pacjentów z rakiem pęcherza moczowego.
Kolejnym przykładem jest wykorzystanie jako biomarkera ludzkiej kallikreiny
13. Opracowaliśmy wysoce czuły substrat, ABZ-Val-Arg-Phe-Arg-Ser-Thr-GlnTyr(3-NO2)-NH2, odpowiedni do oznaczania aktywności KLK13, charakteryzujący
się kcat/KM ≈ 107 M−1 × s-1 [25]. Posiadając odpowiednie narzędzia, wykorzystaliśmy
je do określenia obecności enzymu w próbkach moczu pacjentów ze
zdiagnozowanym rakiem pęcherza moczowego, w zależności od stopnia rozwoju
choroby [41]. Próbki pobrane od pacjentów z nowotworem ze stopniem stopniu
rozwoju G2 i G3 zawierały aktywną proteolitycznie kallikreinę 13, co potwierdziła
analiza kinetyczna i detekcja immunochemiczna. Interesującym jest fakt, że enzym
nie został wykryty w moczu pacjentów ze stopniem G1 raka pęcherza.
Wiadomo, że procesy zapalne odgrywają złożoną rolę w karcynogenezie. Z tego
względu zdecydowaliśmy się na pomiar aktywności proteolitycznej w próbkach
moczu pobranych od pacjentów z nowotworami nabłonkowymi i/lub stanami
zapalnymi [42]. Wykazaliśmy, że substrat ABZ-Leu-Glu-Pro-Val-ANB-NH2 może
być stosowany jako marker stanu zapalnego związanego bądź nie z nowotworami
nabłonkowymi. Dodatkowo okazało się, że stan zapalny związany jest z aktywnością
elastazy neutrofilowej (HNE) u ludzi. Podejrzewamy, że aktywność proteolityczna
próbek moczu wynika z odpowiedzi neutrofili na czynnik zapalny, który jest
bezpośrednio związany z procesem nowotworowym.
W toku prowadzonych badań nad nowotworem pęcherza moczowego udało nam
się potwierdzić, że wraz z rozwojem choroby zmienia się także profil enzymatyczny,
co można wykorzystać w ocenie stopnia rozwoju tego schorzenia [43]. Wykazaliśmy,
że substraty ABZ-Ile-Leu-Pro-Trp-ANB-NH2 (G1), ABZ-Leu-Glu-Thr-Lys-ANBNH2 (G2) oraz ABZ-Thr-Gln-Leu-Val-ANB-NH2 (G3) mogą być stosowane jako
narzędzia diagnostyczne do wykrywania raka pęcherza, a także otrzymaliśmy panel
substratów do rozróżnienia trzech etapów rozwoju nowotworu. Przedstawiona
metoda może być wykorzystana do diagnozowania raka pęcherza moczowego ze
wskazaniem stadium rozwoju choroby.
Określanie aktywności poszczególnych enzymów proteolitycznych w próbkach
biologicznych może mieć istotne znaczenie w rozpoznawaniu chorób
cywilizacyjnych, do jakich należy cukrzyca. Zastosowaliśmy zoptymalizowany
wcześniej [30], wysoce selektywny substrat fluorescencyjny dla katepsyny C: ThiAla(Mca)-Ser-Gly-Tyr(3-NO2)-NH2, i udowodniliśmy, że w przypadku nefropatii
cukrzycowej poziom enzymu wzrasta, co może stanowić ważny czynnik
prognostyczny w rozwoju tej choroby [44].
Podsumowując, monitorowanie aktywności proteolitycznej określonego
enzymu lub grupy enzymów, przy użyciu syntetycznych specyficznych
selektywnych związków (substratów bądź znakowanych inhibitorów), może w naszej
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ocenie stanowić istotny element diagnostyki wybranych chorób cywilizacyjnych
(takich jak nowotwory, przewlekły proces zapalny czy cukrzyca). Kluczową rolą
w tym zakresie jest określenie celu czyli właściwa identyfikacja określonej proteazy
a następnie otrzymanie narzędzi chemicznych o wysokim stopniu selektywności.
Uważamy że w świetle naszych badań wybrane proteazy o zmienionej aktywności
w stosunku do ich poziomu z grupy kontrolnej mogą w przyszłości stać się celami
molekularnymi nie tylko w diagnostyce lecz także w terapii.
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ABSTRACT
The interests of the research group working under the supervision of professor
Rafał Latajka at the Department of Bioorganic Chemistry at the Wrocław
University of Science and Technology are focused on several projects in the field
of biological chemistry. Regardless of whether a given project concerns –
the synthesis and activity of new enzyme inhibitors, peptides, peptidomimetics,
or aromatic foldamers – the thread of correlation between the structure and activity
of the studied systems always plays a pivotal role. In this article we are presenting
current projects in our research group.

Keywords: inhibitors of enzymes, peptidomimetics, conformation, cosmeceutics,
aromatic foldamers, SAR
Słowa kluczowe: inhibitory enzymów, peptydomimetyki, konformacja,
kosmeceutyki, foldamery aromatyczne, SAR
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
BLI
CuAAC
DMSO
ff14SB
GPCR
MBP
MR
MS
OT
OTR
RuAAC
TZLff

– ang. Bio-Layer Interferometer
– Reakcja cykloaddycji pomiędzy azydkiem i alkinem
katalizowana jonami miedzi(I) (ang. Copper(I)-catalyzed
alkyne-azide cycloaddition)
– Dimetylosulfotlenek
– ang. Force field 14 Stony Brook
– Receptor sprzężony z białkiem G (ang. G Protein-Coupled
Receptor)
– Zasadowe białko mieliny (ang. Myelin Basic Protein)
– Rozpoznawanie molekularne (ang. Molecular Recognition)
– Stwardnienie rozsiane (ang. Multiple Sclerosis)
– Oksytocyna
– Receptor oksytocyny
– Reakcja cykloaddycji pomiędzy azydkiem i alkinem
katalizowana jonami rutenu(II) (ang. Ruthenium(II)-catalyzed
azide-alkyne cycloaddition)
– ang. Triazole force field
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WPROWADZENIE
Zespół badawczy pracujący pod kierunkiem profesora Rafała Latajki ma swe
początki w Zakładzie Chemii Bioorganicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki
Wrocławskiej, którego kierownikiem był profesor Paweł Kafarski. W związku z tym
początkowo tematyka badań dotyczyła nurtów rozwijanych przez profesora
Kafarskiego, czyli badań strukturalnych fosfono- i fosfinopeptydów oraz
dehydropeptydów, a także prób zrozumienia korelacji między strukturą a aktywnością
w podanych grupach związków chemicznych. Zainteresowania badawcze ewoluowały
i aktualnie grupa profesora Latajki wchodząca w skład Katedry Chemii Bioorganicznej,
której kierownikiem jest profesor Łukasz Berlicki, skupia się na trzech głównych
i zazębiających się wątkach badawczych:
- projektowanie, struktura i aktywność inhibitorów różnych klas enzymów,
- korelacja pomiędzy strukturą a aktywnością peptydów i peptydomimetyków,
- foldamery aromatyczne.
1. PROJEKTOWANIE, STRUKTURA I AKTYWNOŚĆ INHIBITORÓW

RÓŻNYCH KLAS ENZYMÓW
Niezwykle istotnym obszarem prowadzonych przez nas badań było
poszukiwanie inhibitorów tyrozynazy, enzymu odgrywającego ważną rolę
w procesie melanogenezy [1, 2]. Niniejszy kierunek badań jest ważny nie tylko ze
względu na zastosowanie inhibitorów tegoż enzymu w przemyśle spożywczym,
kosmetycznym czy w medycynie, ale również dlatego, że wszystkie dotąd znane
związki o takiej aktywności wykazują szereg niekorzystnych dla człowieka efektów
ubocznych w czasie stosowania.
Pierwszym problemem badawczym było zbadanie pirydynowych pochodnych
kwasów fosfonowych. Na podstawie metod modelowania molekularnego oraz
badań kinetycznych stwierdziliśmy, że prezentowane układy są słabymi
inhibitorami tyrozynazy (stałe inhibicji na poziomie milimolowym), a na ich
aktywność ma wpływ podstawienie grupy fenylowej na grupie aminowej lub
fosfonowej [3]. W czasie realizowania wspominanych wyżej badań, w literaturze
pojawiły się pierwsze doniesienia na temat dużego potencjału pochodnych
tiosemikarbazonów jako inhibitorów tyrozynazy. Biorąc pod uwagę, że
raportowane w piśmiennictwie wyniki były obiecujące [4], a synteza tej klasy
związków jest tania i mało problematyczna, zdecydowaliśmy się na podjęcie tegoż
tematu. W ramach projektu zsyntezowano i przebadano aktywność inhibitorową
kilkudziesięciu
pochodnych
tiosemikarbazonu
–
aromatycznych
[5],
halogenopochodnych [6] oraz pochodnych acetofenonu [7], co pozwoliło na pełne
zbadanie korelacji pomiędzy strukturą i aktywnością tej grupy związków. Zestawie-
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nie wyników modelowania molekularnego, badań kinetyki oddziaływania
inhibitorów z enzymem oraz badań inhibicji procesu melanogenezy jak
i toksyczności przeprowadzone na liniach komórkowych stanowi solidną podstawę
do racjonalnego projektowania jeszcze silniejszych i bardziej selektywnych
inhibitorów. Wymiernym efektem tego kilkuetapowego projektu było uzyskanie
jednych z najsilniejszych znanych inhibitorów tyrozynazy. Uwzględniając fakt, że
krótkie peptydy zawierające głównie reszty fenyloalaniny, tryptofanu oraz tyrozyny
okazały się być dobrymi inhibitorami wspomnianego enzymu [8], a ich koniugaty
z kwasem kojowym, komercyjnie dostępnym inhibitorem tyrozynazy,
charakteryzują się niższą wartością IC50 w stosunku do samego kwasu kojowego
(poniżej 20 μM), kolejnym przedmiotem naszych badań są koniugaty
tiosemikarbazonów (Rysunek 1) z krótkimi łańcuchami peptydowymi. Układy tego
typu powinny wykazywać mniejszą cytotoksyczność niż same tiosemikarbazony
oraz charakteryzować się zwiększoną zdolnością penetracji przez warstwy skórne.
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Rysunek 1.
Figure 1.

Struktura chemiczna trzech przykładowych tiosemikarbazonów z grupą karboksylową, które
zostały wykorzystane w syntezie opisanych koniugatów
Chemical structure of three examples of thiosemicarbazones which were applied during
the synthesis of described conjugates

Nasze zainteresowania naukowe związane z kosmeceutykami nie ograniczają
się jedynie do inhibitorów tyrozynazy. Peptydy stanowią interesująca grupę
składników aktywnych zawartych w kosmeceutykach, a w ostatnich latach
produkty z peptydami i ich pochodnymi stały się łatwiej dostępne i szerzej
stosowane [9]. Jednym z opatentowanych peptydów mających wpływ na wzrost
stężenia kolagenu w komórkach fibroblastów ludzkiego naskórka jest sekwencja
Ac-MGKVVNPTQK-NH2 [10, 11]. Głównymi czynnikami wpływającymi na taki
postęp są m.in. łatwość syntezy oraz niska toksyczność peptydów [12]. Niemniej
jednak, istotne są również stabilność takich związków, ich zdolność do penetracji
przez warstwy naskórka oraz biodostępność. Stosuje się wiele metod korzystnie
działających na wspomniane aspekty, zarówno mechanicznych, np. zastosowanie
mikroigieł, jak i chemicznych, np. cyklizacja czy użycie D-aminokwasów [13].
Swoją szczególną rolę w procesach biosyntezy i hamowaniu degradacji kolagenu
mają również peptydomimetyki i koniugaty peptydowe [14].
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Jednym z enzymów biorących udział w procesie degradacji kolagenu jest
enzym elastaza [15]. Warto zauważyć, że w skórze obserwujemy przynajmniej dwa
typy elastazy – neutrofilową (EC 3.4.21.37) i produkowaną przez fibroblasty,
wykazującą znaczne podobieństwo strukturalne do neprilizyny (EC 3.4.24.11) [16].
Pierwsza z nich to proteaza serynowa, a druga to metaloproteza, co wiąże się
z dwoma odrębnymi mechanizmami zarówno działania jak i inhibicji [17].
Niemniej jednak, każda z zaprezentowanych elastaz jest odpowiedzialna za rozpad
włókien kolagenowych, tworzenie zmarszczek oraz zanik elastyczności skóry.
Główną grupę peptydowych i nieodwracalnych inhibitorów elastazy stanowią
ketony chlorometylowe, których grupa karbonylowa zajmuje miejsce aktywne
w enzymie (wnęka między His57 a Ser195), co wpływa na utrudnienie zajścia reakcji
katalitycznej [18, 19]. Przykładami takich związków są Ac-Ala-Ala-Pro-AACH2Cl
(gdzie AA=Ile, Val), ze szczególnym uwzględnieniem MeO-Suc-Ala-Ala-ProAACH2Cl (gdzie AA=Val, Ala), które stały się komercyjnie dostępnymi
inhibitorami elastazy. Nowe, niskocząsteczkowe inhibitory ludzkiej elastazy
neutrofilowej oparte na strukturze N-benzoilopirazolu, opisane w literaturze w 2007
roku, wskazały szczególną rolę heterocyklicznych inhibitorów tego enzymu [20].
Kontynuacją i potwierdzeniem tej tezy były wyniki opublikowane w 2011 roku,
dotyczące pochodnych N-benzoiloindazolu [21]. Obecnie nasza grupa badawcza
zajmuje się projektowaniem i syntezą nowych, peptydowych inhibitorów elastazy
zawierających ugrupowanie heterocykliczne położone na N-końcu bądź
w łańcuchach bocznych aminokwasów znajdujących się w łańcuchu peptydowym.
Zaprojektowane cząsteczki są krótkimi peptydami wzbogaconymi o dodatkowe
modyfikacje strukturalne, które jako klasyczne peptydomimetyki cechują takie
właściwości jak lepsze oddziaływanie cząsteczki z docelowym białkiem, odporność
na rozpad enzymatyczny czy zwiększona rozpuszczalność w środowisku wodnym.
Dodatkową cechą zsyntezowanych układów są ich właściwości fluorescencyjne.
2. KORELACJA POMIĘDZY STRUKTURĄ A AKTYWNOŚCIĄ
PEPTYDÓW I PEPTYDOMIMETYKÓW
Jednym z wątków badawczych realizowanych w naszym zespole w ciągu
ostatnich lat, wpisującym się w tematykę peptydomimetyków, był projekt
dotyczący syntezy krótkich peptydów zawierających pierścienie triazolowe
w łańcuchu peptydowym. Układy tego typu są obiecującym celem badań ze
względu na właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne, jak
również z uwagi na możliwość ich zastosowania jako inhibitory różnych klas
enzymów. Uzupełniająco, są one typowym przykładem peptydomimetyków
posiadających wszystkie zalety w stosunku do klasycznych peptydów. Powszechnie
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wiadomo, że wiele chorób neurodegeneracyjnych jest związanych z agregowaniem
nieuporządkowanych łańcuchów białkowych. W związku z tym rozpoczęliśmy
projekt mający na celu syntezę oraz określenie konformacji tego typu
peptydomimetyków – peptydotriazolamerów jako inhibitorów procesu agregacji
białek. Niniejsze badania były realizowane we współpracy z profesorem Norbertem
Sewaldem z Uniwersytetu w Bielefeld. Pierwszym krokiem w ramach projektu,
wykonanym przez naszych niemieckich współpracowników, była synteza peptydów
zawierających
układ
trans-amidowy
1,4-dipodstawionych
pierścieni
1H-1,2,3-triazolowych na podstawie procedury CuAAC (ang. Copper(I)-catalyzed
alkyne-azide cycloaddition) oraz łańcuchów zawierających 1,5-dipodstawione
pierścienie 1H-1,2,3-triazolowe, lecz mimikujące wiązanie cis-amidowe według
procedury RuAAC (ang. Ruthenium(II)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition).
Wykonane w naszym zespole badania preferencji konformacyjnych otrzymanych
peptydów wykazały, że obliczenia populacji konformerów, w oparciu o wyniki
eksperymentów NMR, wykonane przy użyciu dotychczas stosowanego pakietu
oprogramowania X-PLOR, nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów.
Problematyczną kwestią był brak właściwej parametryzacji pola siłowego dla tego
typu układów.
Wspomniany problem metodologiczny zdeterminował kierunek naszych
dalszych badań, które były realizowane we współpracy z profesor Iris Antes
z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Stworzyliśmy pierwszy kompletny
zestaw parametrów dedykowany tej grupie związków o nazwie TZLff (ang.
Triazole force field). Następująca parametryzacja jest kompatybilna z wersją pola
siłowego AMBER (ff14SB, ang. Force field 14 Stony Brook) i może być
zastosowana do modelowania peptydomimetyków zawierających pierścienie
triazolowe. Walidacja parametryzacji pola siłowego zestawionego z systemami
referencyjnymi opartymi na obliczeniach jak i wynikach pomiarów NMR pokazuje,
że otrzymaliśmy satysfakcjonujące rezultaty, które właściwie wychwytują cechy
konformacyjne tego rodzaju peptydomimetyków. Co istotne, algorytm
parametryzacji został opracowany na tyle uniwersalnie, że można go zastosować
w prosty sposób do parametryzacji innych peptydomimetyków oraz biopolimerów
[22]. Stworzona przez nas metodologia została zastosowana do badań preferencji
konformacyjnych peptydotriazolamerów – w przypadku 1,5-dipodstawionych
pochodnych stwierdziliśmy, że dla układu homochiralnego dominuje konformacja
β-zwrotu, podczas gdy dla łańcucha heterochiralnego o naprzemiennej chiralności
obserwowana jest konformacja poliproliny typu I [23]. Pochodne zawierające
1,4-dipodstawione pierścienie triazolowe wykazywały tendencje do tworzenia
konformacji helikalnej oraz typu „S” w DMSO, co więcej tej tendencji nie
obserwowaliśmy w roztworze wodnym [24].
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Kolejnym wątkiem badawczym, który był de facto konsekwencją naszych
wcześniejszych zainteresowań, jest synteza, badanie struktury i aktywności
triazolowych pochodnych oksytocyny.
Oksytocyna (OT) jest hormonem
neuropeptydowym wytwarzanym w podwzgórzu i wydzielanym do krwiobiegu
przez tylną część przysadki mózgowej. Jest zaangażowana w różnorodne funkcje
biologiczne, m.in. reprodukcję, laktację, osmoregulację, proces pamięci czy uczenia
się dzięki oddziaływaniu z receptorem sprzężonym z białkiem G (GPCR)
i receptorem oksytocyny (OTR) [25, 26].
Sekwencja aminokwasowa OT: [Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys]-Pro-Leu-Gly-NH2
sugeruje, iż wspomniany hormon zawiera w swojej budowie mostek disulfidowy
odpowiadający za stabilizację struktury. Ponadto, w przytoczonym peptydzie
występują charakterystyczne układy β-zgięć stabilizowane za pomocą wiązań
wodorowych [27-29]. Badania zależności struktura-aktywność, oddziaływań
ligand-receptor czy analiza konformacyjna OT dowiodły, że Ile3, Gln4 oraz Pro7 są
aminokwasami odpowiedzialnymi za wiązanie z receptorem, natomiast Tyr2 i Asn5
odgrywają kluczową rolę w aktywności uterotonicznej. Co więcej, eliminacja
N-końcowego aminokwasu, a także zastąpienie wiązania disulfidowego
przyczyniają się do zmniejszenia podatności na degradację enzymatyczną oraz
zwiększenia stabilności [30, 31]. Aktywność biologiczna OT jest ściśle związana ze
zmianami konformacyjnymi [32]. Wprowadzenie ugrupowania 1,2,3-triazolowego
do łańcucha peptydowego jest powszechną techniką wpływającą na stabilizację
struktury i poprawiającą odporność na rozpad pod wpływem proteaz, zwiększając
tym samym ich stabilność in vitro oraz in vivo [31, 33-35]. Celem niniejszych
badań jest zaprojektowanie serii analogów OT, w których mostek disulfidowy
został zastąpiony wiązaniem 1,2,3-triazolowym, aby zwiększyć selektywność oraz
stabilność [36]. Zaprojektowane i zsyntezowane układy zostały przedstawione na
Rysunku 2. W ramach projektu zsyntezowano i przeprowadzono optymalizację
struktur, analizę konformacyjną oraz zbadano aktywność biologiczną otrzymanych
peptydomimetyków – aktualnie publikacja dotycząca tej tematyki jest
w przygotowaniu.
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Rysunek 2.
Figure 2.
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Zaprojektowane triazolowe analogi oksytocyny
Designed triazole oxytocin analogues

Ostatni z aktualnie realizowanych projektów dotyczy stwardnienia rozsianego
(MS, ang. Multiple Sclerosis), które jest przewlekłą, zapalną, demielinizacyjną
chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Dochodzi w niej do złożonego
uszkodzenia tkanki nerwowej w mózgu i rdzeniu kręgowym wywołanym przez
infekcje wirusowe i/lub bakteryjne [37]. Aktualne badania sugerują, iż limfocyty B
w znacznym stopniu przyczyniają się do jej inicjacji i przewlekłej propagacji [38].
W związku z tym charakterystyka przeciwciał przeciwko białkom mieliny może
prowadzić do opracowania wydajnych biomarkerów [39].
W prowadzonych przez nas badaniach skupiliśmy się na różnego rodzaju
peptydach MBP (ang. Myelin Basic Protein). Jest to wewnętrznie
nieuporządkowane białko, składające się z 170 reszt aminokwasowych,
charakteryzujące się motywem helikalnym oraz będące drugim najliczniej
występującym składnikiem osłonki mielinowej. Zawiera epitop konformacyjny
prawdopodobnie zaangażowany w wyzwalanie przeciwciał w MS [40].
W niniejszym projekcie badamy znaczenie struktury helikalnej w rozpoznawaniu
przeciwciał przez serię peptydów MBP różniących się długością łańcucha
peptydowego [41].
3. FOLDAMERY AROMATYCZNE
Rozpoznawanie molekularne (MR, ang. Molecular Recognition) jest
specyficznym oddziaływaniem pomiędzy minimum dwiema cząsteczkami.
Zachodzi ono na drodze oddziaływań niekowalencyjnych, takich jak wiązania
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wodorowe, oddziaływania hydrofobowe, oddziaływania van der Waalsa,
oddziaływania elektrostatyczne czy też oddziaływania π-π elektronów. Proces ten
pełni kluczową rolę w wielu układach biologicznych. Obserwowany jest pomiędzy
receptorami a ligandami, np. w procesie regulacji wewnątrzkomórkowego stężenia
wapnia przez pompy wapniowe podczas kontrolowanej śmierci komórki. Pełni on
również zasadniczą rolę w procesach odpowiedzi immunologicznej układu
w stanach zapalnych. Dzięki selektywnemu rozpoznawaniu występującemu na linii
antygen-przeciwciało, uruchamiana jest cała kaskada procesów biochemicznych
i fizjologicznych prowadzących do zwalczenia zaistniałego stanu patologicznego.
Dlatego też projektowanie nowych, skutecznych i selektywnie rozpoznających cele
molekularne związków aktywnych biologicznie, nieustannie znajduje się w centrum
zainteresowania wielu zespołów badawczych. Cząsteczki takie nie tylko mogą
pozwolić kontrolować szereg procesów zachodzących w żywych organizmach, jak
ma to miejsce w przypadku inhibitorów rozmaitych enzymów, ale również znajdują
one zastosowanie w monitorowaniu stanów patologicznych, służąc jako ich
markery, jak w przypadku związków zwanych sondami molekularnymi.
Zagadnieniem ściśle powiązanym z tematem projektowania sond
molekularnych jest ich stabilność proteolityczna, umożliwiająca odpowiednio długi
czas trwania w warunkach zastosowania. Wiele układów pełniących rolę sond
molekularnych zbudowanych jest w oparciu o naturalnie występujące bloki
budulcowe, takich jak m.in. aminokwasy. Niestety związki tego typu mają jedną
niewątpliwą wadę, mianowicie podatne są na szybką degradację proteolityczną.
W centrum naszego zainteresowania znalazły się sondy molekularne
projektowane w oparciu o układy oligoamidowych foldamerów aromatycznych,
wykorzystujących szkielet węglowy chinoliny.
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Rysunek 3.
Figure 3.
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Struktura chemiczna chinolinowych bloków budulcowych
Chemical structure of quinoline building blocks

Foldamery są to związki organiczne o masie molekularnej od kilkuset do kilku
tysięcy Daltonów, o wysoce zorganizowanej budowie przestrzennej. Niewątpliwą
zaletą zastosowania układów oligoamidowych, a w szczególności pochodnych
kwasu aminochinolinokarboksylowego, jest możliwość zastosowania strategii
Fmoc/tBu do ich syntezy na podłożu stałym. Równie ważna jest relatywnie łatwa
synteza potrzebnych bloków budulcowych z pożądanymi grupami funkcyjnymi
(Rysunek 3). Wobec zastosowania nietypowych bloków budulcowych i ze względu
na brak odpowiedniej maszynerii biochemicznej, niniejsze związki cechują się
wysoką stabilnością proteolityczną. Jak pokazują uzyskane wyniki zastosowanie
pochodnych kwasu 8-aminochinolino-2-karboksylowego pozwalają otrzymać
foldamery o helikalnej budowie. Zastosowanie helikalnych sond molekularnych
pozwoliło zaprojektować związki zdolne rozpoznawać powierzchnie takich białek
jak ludzka anhydraza węglanowa (Rysunek 4), interleukina 4 czy też cyklofilina A
[42-44].

Rysunek 4.
Figure 4.

Struktura krystalograficzna kompleksu ludzkiej anhydrazy węglanowej II oraz foldamerów
chinolinowych (PDB ID: 5L6K)
Crystal Structure of the complex of human carbonic anhydrase II and quinoline foldamers (PDB
ID: 5L6K)
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UWAGI KOŃCOWE
Zainteresowania grupy badawczej pracującej pod kierunkiem profesora Rafała
Latajki w Katedrze Chemii Bioorganicznej na Politechnice Wrocławskiej skupiają się
na kilku projektach wpisujących się w obszar chemii biologicznej. Niezależnie czy dany
projekt dotyczy syntezy i aktywności nowej grupy inhibitorów enzymów, peptydów,
peptydomimetyków czy foldamerów aromatycznych, nieustannie przewija się wątek
korelacji pomiędzy strukturą a aktywnością badanych układów.
Planowane prace badawcze, czy to w najbliższej przyszłości, czy też rozumiane
perspektywicznie, niewątpliwie związane będą z poszukiwaniem zastosowania dla
syntezowanych w naszej grupie peptydomimetyków, takich jak tiosemikarbazony czy
triazolamery i ich koniugaty peptydowe jako nowych i zarówno efektywnych jak
i selektywnych inhibitorów nowych klas enzymów. Do grupy tych enzymów zaliczyć
można metalozależne beta-laktamazy. Enzymy te, ze względu na swoje zdolności do
inaktywacji szeregu beta-laktamowych antybiotyków, odpowiedzialne są za wysoką
lekooporność wielu szczepów bakterii. Problem ten wydaje się interesujący ze względu
na fakt, że do dnia dzisiejszego nie wprowadzono na rynek skutecznego inhibitora
metalo-beta-laktamaz. Drugim nurtem badawczym, który aktualnie będzie rozwijany
w zespole jest zastosowanie techniki BLI (ang. Bio-Layer Interferometer) do badania
odziaływań w układach białko-peptyd i peptyd-peptyd.
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ABSTRACT
Increasing bacterial and fungal drug resistance makes novel, effective
antimicrobial treatments actively sought. Because of the general lack of resistance
towards antimicrobial peptides (AMPs), they are being relied on as a novel class of
therapeutics aimed to conquer drug-resistant bacteria and fungi.
There are numerous ways in which AMPs might interact with pathogens, such
as membrane disruption, production of reactive oxygen species, inhibition of cell
wall, nucleic acid and protein synthesis or by the withdrawal of essential metal ions.
Biologically indispensable metal ions, such as Zn(II) and Cu(II), which are the key
players of this project, have a dual effect on the activity of antimicrobial peptides: (i)
AMPs bind them, so that microbes cannot get enough metals essential for their life
and virulence (withdrawal of metal ions, nutritional immunity) or (ii) AMPs need the
given metal ion as a booster of their antimicrobial activity (metal ions affect the AMP
charge and/or structure).
In this chapter, we discuss the impact of the coordination of Cu(II) and Zn(II) to
several antimicrobial peptides, focusing on the thermodynamics, structure and
coordination chemistry. The comparison of these data to the outcome of biological
growth studies (determination of minimal inhibitory concentration (MIC) of metalAMP complexes and their derivatives allows to draw conclusions about the
relationship between the metal-antimicrobial peptide complex structure, stability
mode of action and efficacy. In the nearest future, the most efficient complexes may
serve as templates for a rational design of novel, more potent AMP-based
therapeutics. Further improvement can be reached through the modification of the
most promising AMP complexes using (i) specifically targeted antimicrobial
peptides, in which the AMP will be covalently linked to a targeting peptide (Figure
1) or (ii) chimeric compounds comprising AMPs bound to conventional
antimicrobials or peptidomimetic modifications (Figure 2).

Keywords: antimicrobial peptides, metal coordination, antibiotic resistance
Słowa kluczowe: peptydy przeciwdrobnoustrojowe, koordynacja metali,
antybiotykooporność
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
AMP
AFM
ATCUN
Atox1
ATP7A
ATP7B
CCS
COX17
CTR1
CTR2
DFT
ESKAPE
HPLC
HPV
IAPP
IL-18
IL-1α
IL-1β
IL-6
MAPK
MIC
NK cells
PSA
RFT
SCO1
SCO2
SDS
SOD
STAMP

– peptyd przeciwdrobnoustrojowy (ang. Antimicrobial peptide)
– mikroskopia sił atomowych (ang. Atomic force microscope)
– amino-terminalny motyw wiążący jony Cu(II) oraz Ni(II)
(ang. Amino terminal Cu(II) and Ni(II) binding site)
– białko chaperonowe wiążące jony miedzi ang. Copper
metallochaperone protein)
– ATP-aza ATP7A transportująca miedź (ang. Coppertransporting P-type ATPase)
– ATP-aza ATP7B transportująca miedź (ang. Coppertransporting P-type ATPase)
– chaperon miedziowy dysmutazy ponadtlenkowej (ang.
Copper chaperone for superoxide dismutase)
– metalochaperon COX17 (ang. Copper chaperone for
cytochrome c oxidase)
– metalochaperon CTR1 (ang. Copper transporters and
chaperone)
– metalochaperon CTR2(ang. Copper transporters and
chaperone)
– teoria funkcjonału gęstości (ang. Density functional theory)
– patogeny bakteryjne wysoce zjadliwe i oporne na antybiotyki
(ang. Highly virulent and antibiotic resistant bacterial
pathogens)
– wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. Highperformance liquid chromatography)
– wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human papillomavirus
infection)
– amyloidowy polipeptyd wyspowy – (ang. Islet amyloid
polypeptide)
– interleukina 18 (ang. Interleukin-18)
– interleukina 1α (ang. Interleukin-1α)
– interleukina 1β (ang. Interleukin-1β)
– interleukina 6 (ang. Interleukin-6)
– kinazy aktywowane mitogenami (ang. Mitogen-activated
protein kinases)
– minimalne stężenie hamujące (ang. Minimum Inhibitory
Concentration)
– komórki NK (ang. Natural killer cells)
– swoisty antygen sterczowy (ang. Prostate-specific antigen)
– reaktywne formy tlenu (ang. Reactive oxygen species)
– białko składające się z oksydazy cytochromu c kodowane
przez gen SCO1 (ang. Cytochrome c oxidase assembly protein
SCO1 homolog)
– białko składające się z oksydazy cytochromu c kodowane
przez gen SCO2 (ang. Cytochrome c oxidase assembly protein
SCO2 homolog)
– laurylosiarczan sodu (ang. Sodium dodecyl sulfate)
– dysmutaza ponadtlenkowa (ang. Superoxide dismutase)
– specjalnie ukierunkowane peptydy przeciwdrobnoustrojowe
(ang. Specifically targeted antimicrobial peptides)
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– regulowane cynkiem, regulowane żelazem białko podobne
do transportera (ang. The zinc-regulated, Iron-regulated
transporter-like Proteins)
– transporter cynku (ang. Zinc transporter)

Zastosowane skróty jedno- i trójliterowe dla nazw aminokwasów w sekwencjach wszystkich
opisywanych peptydów oraz badanych ligandów przedstawiono zgodnie z zaleceniami
IUB-IUPAC.
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WPROWADZENIE
Problem oporności przeciwdrobnoustrojowej stał się poważnym zagrożeniem dla
zdrowia publicznego. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, w wyniku
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe na całym świecie umiera ponad 700 000
osób rocznie. Już teraz znajdujemy się w krytycznym punkcie walki z opornością
przeciwdrobnoustrojową, tak więc jeśli nie zostaną podjęte żadne działania liczba ta
drastycznie wzrośnie. W związku z tym zaleca się nasilenie działań profilaktycznych,
zapewnienie dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, jak również
przeprowadzanie wzmożonych kontroli w placówkach medycznych, czy budowanie
świadomości społeczeństwa w zakresie antybiotykoterapii. Jednak główny nacisk należy
położyć przede wszystkim na rozwój nowych, skutecznych i specyficznych leków
przeciwdrobnoustrojowych. Z uwagi na fakt, że od około 30 lat nie została opracowana
żadna nowa klasa antybiotyków, poszukuje się alternatywnych metod walki
z chorobotwórczymi mikroorganizmami. Jedną z obiecujących klas związków stanowią
peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMPs – ang. Antimicrobial peptides), wobec których
drobnoustroje praktycznie nie wykazują oporności.

1. PEPTYDY PRZECIWDROBNOUSTROJOWE – DLACZEGO
INTERESUJĄCY JEST SPOSÓB ICH ODDZIAŁYWANIA
Z JONAMI METALI?
Peptydy przeciwdrobnoustrojowe stanowią jeden z elementów nieswoistej
odpowiedzi odpornościowej organizmów żywych i są to niewielkie peptydy, które
zawierają od 5 do 100 reszt aminokwasowych. Ich wspólną cechą jest zdolność do
zabijania bądź hamowania wzrostu drobnoustrojów. Ze względu na niezwykłą
różnorodność tej grupy związków, jednoznaczna klasyfikacja peptydów
przeciwdrobnoustrojowych jest bardzo trudna. AMPs można podzielić biorąc pod
uwagę wiele kryteriów, takich jak: źródło pochodzenia, właściwości
fizykochemiczne czy cel działania przeciwdrobnoustrojowego. Wśród AMPs
najliczniejszą i najlepiej poznaną grupę stanowią peptydy o działaniu
przeciwbakteryjnym, których działanie opiera się na dwóch mechanizmach:
(i) prowadzącym do permeabilizacji lub przerwania ciągłości błon i ścian
komórkowych patogenów lub (ii) atakującym cele wewnątrzkomórkowe [1].
Niezależnie od właściwego mechanizmu działania danego AMP, niezbędna jest
interakcja pomiędzy peptydem, a powierzchnią drobnoustroju, która zachodzi
poprzez oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy kationowym peptydem
a negatywnie naładowanymi elementami zewnętrznej powłoki patogenu [2].
Dotychczas zaproponowano kilka modeli, które wyjaśniają, w jaki sposób AMPs
mogą przenikać przez błonę komórkową, a następnie tworzyć w niej pory lub kanały
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transbłonowe. Wśród nich można wyróżnić: model klepek beczki, model
toroidalnych porów oraz model dywanowy [1].
Dlaczego warto zrozumieć sposób oddziaływania AMPs z jonami metali?
Aktywność wielu peptydów przeciwdrobnoustrojowych jest zależna od obecności
biologicznie niezbędnych, dwuwartościowych jonów metali, takich jak Zn(II) oraz
Cu(II), które mogą być wykorzystywane przez AMPs na dwa sposoby. Pierwszym
z nich jest tzw. odporność odżywcza. Jest to proces, w którym organizm gospodarza
w odpowiedzi na infekcję, ogranicza dostęp do niezbędnych dla przeżycia
i wirulencji patogenu jonów metali takich jak żelazo, cynk, miedź oraz mangan [3].
Niektóre AMPs mogą tworzyć z jonami metali związki kompleksowe o wysokim
powinowactwie, dzięki czemu nie są one łatwo dostępne dla drobnoustrojów. Drugi
sposób działania AMPs opiera się na wykorzystaniu dwuwartościowych jonów
metali do zmiany swoich właściwości fizykochemicznych takich jak struktura czy
ładunek wypadkowy, co umożliwia lub wzmacnia ich aktywność
przeciwdrobnoustrojową [4].
Ze względu na szereg zalet oraz fakt, że AMPs funkcjonują jako podstawowy
składnik wrodzonej odporności organizmu, stały się one obiecującym kandydatem
na nową klasę leków o działaniu antybiotycznym, bakteriostatycznym, ale również
przeciwwirusowym oraz przeciwgrzybiczym. Do ich niewątpliwych zalet zalicza się
fakt, że (i) często wykorzystują więcej niż jeden mechanizm działania, dzięki czemu
ryzyko wykształcenia wobec nich oporności jest mniejsze, w porównaniu do
konwencjonalnych antybiotyków [5], (ii) charakteryzują się krótkim czasem
działania i szerokim spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej, co ma
szczególne znacznie w leczeniu rozległych, wielogatunkowych infekcji skóry
i tkanek miękkich, (iii) produktami degradacji AMPs są aminokwasy, wobec czego
ryzyko ogólnoustrojowej toksyczności, a także zachodzenia interakcji pomiędzy
innymi lekami jest minimalne. Jednakże AMPs nie są wolne od mankamentów.
Jednym z czynników ograniczających ich kliniczne zastosowanie jest niska
stabilność metaboliczna. Ze względu na degradację enzymatyczną i słabą penetrację
błony śluzowej jelit, leki peptydowe charakteryzują się niską biodostępnością przy
stosowaniu doustnym, a stosowanie AMPs ogólnoustrojowo ograniczone jest przez
stosunkowo krótki czas półtrwania i ich szybką eliminację z organizmu przez
wątrobę i nerki [6]. Zastosowanie ogólnoustrojowe ogranicza również potencjalna
toksyczność wobec komórek eukariotycznych, w szczególności nefronów [7] oraz
względnie wysoki koszt produkcji w porównaniu z lekami o podobnej masie
cząsteczkowej [8]. Tak więc w celu zwiększenia skuteczności działania AMPs oraz
przezwyciężenia przedstawionych ograniczeń, opracowano kilka strategii, które
obejmują: (i) modyfikacje chemiczne peptydu oraz (ii) stosowanie różnych systemów
dostarczania leków, które mają na celu poprawienie stabilności peptydu w obecności
enzymów proteolitycznych. Jedną z najbardziej obiecujących technik jest projekto-
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wanie peptydów STAMP (ang. Specifically targeted antimicrobial peptides).
W odróżnieniu od klasycznych AMPs, są one specyficzne wobec danego szczepu,
dzięki czemu nie wyniszczają naturalnej mikroflory organizmu i wykazują
obiecującą aktywność in vitro oraz w badaniach przedklinicznych. Zbudowane są
z dwóch niezależnych od siebie domen: (i) klasycznego AMP lub jego analogu,
stanowiącego domenę niszczącą, której zadaniem jest szybki atak na komórkę
drobnoustroju oraz (ii) domeny kierującej, która dzięki charakterystycznym
oddziaływaniom na powierzchni patogenu zwiększa specyficzność wobec danego

gatunku i powoduje selektywną akumulację AMP wokół komórek drobnoustroju [9].
Na Rysunku 1 przedstawiony został schematyczny sposób działania STAMP.

Rysunek 1.
Figure 1.

Schematyczne przedstawienie A) budowy peptydu STAMP oraz B) sposobu działania peptydów
STAMP wobec komórek gospodarza i komórek patogenów
Schematic representation of A) the structure of the STAMP peptide and B) the mode of action of
STAMP peptides against host cells and pathogen cells

Drugą strategią poprawy właściwości AMPs jest zastosowanie specyficznych
systemów dostarczania leku do organizmu, które obejmują: (i) materiały
nieorganiczne, (ii) materiały polimerowe, (iii) dyspersję związków surfaktantowych
oraz (iv) systemy samoorganizacji peptydów. Ich zastosowanie pozwala na lepszą
kontrolę ekspozycji i uwalniania peptydów w organizmie, ochronę przed degradacją,
a w niektórych przypadkach może również zwiększać działanie
przeciwdrobnoustrojowe.
Dodatkową zaletą stosowania AMPs jest relatywnie niska oporność
drobnoustrojów na ich działanie. Należy zaznaczyć również, że w środowisku
naturalnym drobnoustroje spotykają się z AMPs od przynajmniej 2 milionów lat,
wobec czego całkowita oporność na ich działanie wydaje się być niemożliwa [10],
natomiast proces ten jest nieporównywalnie wolniejszy niż w przypadku oporności
wobec konwencjonalnych antybiotyków. Wytworzenie oporności drobnoustrojów
przeciwko AMPs może zachodzić poprzez mechanizmy bierne (konstytutywne),
które związane są z ekspresją odpowiednich genów oraz indukowane (adaptacyjne).
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Do wykształcenia oporności indukowanej bakterie wykorzystują mechanizmy
opierające się na: (i) syntezie enzymów proteolitycznych, (ii) modyfikacji zewnętrznych osłon komórkowych, (iii) modyfikacji ściany komórkowej bakterii Gramdodatnich oraz Gram-ujemnych, (iv) tworzeniu biofilmu bakteryjnego czy
(v) pomp wyrzutu.
2. JONY METALI – DLACZEGO SĄ AŻ TAK ISTOTNE?
Cynk jest mikroelementem niezbędnym do wzrostu i rozwoju, nie tylko dla
organizmu ludzkiego, ale dla wszystkich form życia. W organizmie dorosłego
człowieka znajduje się 3 g cynku, a jego średnie stężenie w tkankach wynosi ok. 0.6
mM. Po żelazie, cynk jest drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem
w organizmie [11]. Szacuje się, że jest on zaangażowany w działanie ok. 10%
wszystkich białek znajdujących się w ludzkim organizmie [12], gdzie pełni rolę
strukturalną oraz katalityczną w ponad 300 enzymach, należących do wszystkich
sześciu klas. W większości przypadków cynk katalizuje hydrolizę lub przenoszenie
specyficznych grup funkcyjnych. Ponadto: (i) stabilizuje strukturę palców
cynkowych, czyli domen białkowych, które występują w białkach wiążących kwasy
nukleinowe, (ii) jest niezbędny do podziału i różnicowania komórek, (iii) bierze
udział w reakcjach układu immunologicznego, (iv) procesie spermatogenezy,
(v) procesie gojenia ran oraz (vi) syntezie hormonów steroidowych. Cynk pełni także
rolę w sygnalizacji międzykomórkowej, zmieniając swoje stężenie w odpowiedzi na
dany czynnik, np. stres oksydacyjny, apoptozę, stymulację elektryczną czy
ekspozycję na glukozę [13]. Ma również szczególne znaczenie dla ośrodkowego
układu nerwowego, a zaburzenia homeostazy jonów cynku w strukturach mózgu
mogą wpływać na działanie receptorów odpowiedzialnych za przewodzenie
sygnałów nerwowych, indukować stres oksydacyjny oraz prowadzić do śmierci
neuronów i astrocytów. Za homeostazę i transport cynku w organizmie
odpowiedzialne są białka z rodzin ZIP, które odpowiadają za import cynku do
cytozolu oraz ZnT - transporter cynku (ang. Zinc transporter) odpowiadające za jego
eksport. Za magazynowanie i odpowiednie uwalnianie cynku odpowiadają natomiast
metalotioneiny - niskocząsteczkowe białka bogate w reszty cysteiny, o wysokim
powinowactwie do dwuwartościowych jonów metali [14]. W odróżnieniu od innych
dwuwartościowych jonów metali, Zn(II) nie wykazuje właściwości
oksydoredukcyjnych, a jego konfiguracja elektronowa ([Ar]310) sprawia, że przejścia
elektronowe typu d-d nie występują, przez co nie są widoczne w badaniach
spektroskopii absorpcyjnej. W przypadku peptydów i białek, najbardziej
preferowanymi atomami donorowymi dla jonu cynku są atomy azotu, tlenu i siarki
znajdujące się odpowiednio w łańcuchach bocznych reszty histydylowej, kwasu
glutaminowego lub asparaginowego i cysteiny. Otoczenie koordynacyjne może być
także uzupełnione cząsteczką wody [11]. Charakterystyczna dla cynku jest wysoce
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elastyczna geometria koordynacyjna, która zależna jest wyłącznie od wielkości
i ładunku liganda. Liczba koordynacyjna dla cynku może wynosić 4, 5 lub 6 przyjmując odpowiednio geometrię tetraedru, bipiramidy trygonalnej lub piramidy
kwadratowej i oktaedru. Jednakże najczęściej spotykaną w białkach i peptydach
cynkowych, jest geometria tetraedryczna [15].
Innym niezbędnym mikroelementem, który odgrywa niezwykle istotną rolę
w utrzymaniu zdrowia i życia wielu organizmów jest miedź. U ludzi jest niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania narządów i procesów metabolicznych, a jej
zawartość kształtuje się na poziomie ok. 2 mg/kg masy ciała. Jej przyswajalność
z przewodu pokarmowego wynosi ok. 50%, a ilość wchłanianej miedzi zależna jest
od obecności jonów żelaza oraz cynku, które rywalizują z miedzią o miejsca
absorpcji w jelicie cienkim. Następnie, po związaniu do albuminy, jony tego metalu
transportowane są do wątroby, gdzie są magazynowane. Większość jonów miedzi
obecnych we krwi związana jest z ceruloplazminą - enzymem odpowiedzialnym za
homeostazę żelaza, który bierze udział w mechanizmach obronnych w warunkach
stresu oksydacyjnego. Nadmiar wolnych jonów miedzi w organizmie może być
toksyczny. Zredukowana forma - Cu(I), katalizuje reakcję Fentona, której
produktami są reaktywne formy tlenu (RFT) mogące uszkadzać żywe komórki,
prowadząc do oksydacyjnego uszkodzenia białek, peroksydacji lipidów oraz pękania
nici kwasów nukleinowych [16]. Za utrzymywanie odpowiedniego stężenia jonów
miedzi w komórkach odpowiedzialne są transbłonowe transportery
jednowartościowych jonów metali CTR1 i CTR2, białka chaperonowe CCS, Atox1,
Cox17, SCO1 i SCO2 oraz białka ATP7A oraz ATP7B, które biorą udział
w aktywnym eksporcie miedzi z komórki lub jej przyłączanie do białek
enzymatycznych [17]. Zaburzenia homeostazy jonów miedzi skutkują
występowaniem wielu schorzeń takich jak choroba Wilsona, choroba Menkesa,
choroba Huntingtona, aceruloplazminemia, choroba Alzheimera czy choroba
Parkinsona [18]. Ponadto miedź warunkuje działanie wielu enzymów, z których duża
część bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, np. oksydaza
cytochromowa, odpowiedzialna za transport elektronów w łańcuchu oddechowym
czy dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalizująca dysproporcjonowanie
anionorodnika ponadtlenkowego (O2•-) do tlenu (O2) i nadtlenku wodoru (H2O2).
Zazwyczaj miedź występuje na +I (forma zredukowana) lub +II (forma utleniona)
stopniu utlenienia, dzięki czemu może pełnić rolę donora lub akceptora elektronów
i brać udział w kluczowych reakcjach redoks [16]. Forma zredukowana, Cu(I)
o konfiguracji elektronowej: [Ar]3d10, może tworzyć związki kompleksowe o liczbie
koordynacyjnej 2, 3 lub 4 przyjmując przy tym odpowiednio geometrię liniową,
trygonalną oraz tetraedryczną. Forma utleniona, o konfiguracji elektronowej: [Ar]3d9
tworzy związki kompleksowe o liczbie koordynacyjnej równej 4, 5 lub 6, preferując
geometrię odpowiednio płaskiego kwadratu, piramidy kwadratowej lub zniekształ-
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conego oktaedru, który powstaje na skutek efektu Jahna-Tellera. Większość
związków Cu(II) jest koloru niebieskiego lub zielonego, z charakterystycznymi
przejściami elektronowymi typu d-d w zakresie 600-900 nm [19]. Atomami
donorowymi, znajdującymi się w peptydach i białkach są reszty histydyny, cysteiny
oraz metioniny, a zgodnie z teorią twardych i miękkich kwasów i zasad: Cu(I) jest
kwasem miękkim i preferuje miękkie ligandy, takie jak ugrupowania tiolowe oraz
tioeterowe, natomiast Cu(II), o charakterze pośrednim, silnie wiąże ligandy
pośrednie takie jak atom azotu. Twardszy jon Cu(II) oddziałuje również silniej
z cząsteczkami wody, wobec czego jest znacznie bardziej stabilny
w roztworach wodnych [19].
3. KOMPLEKSY AMYLINY – PRZECIWCUKRZYCOWE
I PRZECIWGRZYBICZE
Amylina (ang. Islet Amyloid Polypeptide – IAPP) jest polipeptydem
wytwarzanym oraz wydzielanym przez komórki beta wysp Langerhansa trzustki.
Należy do białek z rodziny kalcytoniny, do której zalicza się hormony peptydowe.
Jej obecność potwierdzono również w innych narządach układu pokarmowego oraz
w komórkach układu nerwowego [20]. Wydzielana jest razem z insuliną
z pęcherzyków sekrecyjnych, w których zidentyfikowano również proinsulinę,
C-polipeptyd oraz jony metali Zn(II) i Ca(II). W odpowiedzi na wzrost stężenia
glukozy po spożyciu pokarmu, amylina hamuje wydzielanie glukagonu, w efekcie
obniżając stężenie glukozy we krwi. Aktywna biologicznie amylina zbudowana jest
z 37 reszt aminokwasowych, zawiera mostek disulfidowy pomiędzy resztami cystein
znajdującymi się w pozycjach 2 i 7 oraz amid na C-końcu. Jedną z ważniejszych cech
charakteryzujących amylinę jest jej skłonność do fibrylacji. Złogi amyloidowe,
znajdujące się w komórkach trzustki u ponad 90% pacjentów chorych na cukrzycę,
zbudowane są głównie z amyliny. Najbardziej toksyczne dla komórek β-trzustki są
tzw. struktury prefibrylarne, które powstają podczas konwersji natywnej postaci
amyliny do amyloidu [21]. W zależności od gatunku, sekwencja aminokwasowa
amyliny oraz skłonność do fibrylacji różnią się. Modelowym przykładem
nietworzącego fibryli peptydu jest amylina szczurza, która różni się od tworzącej
fibryle amyliny ludzkiej sześcioma aminokwasami. Największe znaczenie wydaje się
mieć fragment 20-29, w którym zawiera się aż pięć z nich [22]. W pozycjach 25, 28
i 29 znajdują się reszty proliny (sekwencje analizowanych peptydów przedstawiono
w Tabeli 1), z czego szczególne znaczenie ma reszta proliny w pozycji 25, która
ogranicza interakcję z sąsiadującymi aminokwasami uniemożliwiając tworzenie się
struktur β [23]. Na szczególną uwagę zasługuje również reszta histydyny znajdująca
się wyłącznie w sekwencji amyliny ludzkiej [24]. U pozostałych gatunków w tym
miejscu (pozycja 18) znajduje się reszta argininy. Histydyna jako aminokwas wrażli-
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wy na zmianę pH, a także efektywny ligand dla jonów metali może istotnie wpływać
na proces fibrylizacji [25]. Analogiem amyliny, dopuszczonym do stosowania jako
lek u pacjentów cukrzycowych, u których terapia insuliną nie daje odpowiednich
rezultatów jest pramlintyd. W sekwencji aminokwasowej pramlintydu trzy
aminokwasy (Ala-25, Ser-28 i Ser-29) zostały zastąpione resztami proliny, na wzór
nietworzącej fibryli amyliny szczurzej. Peptydy amyloidowe, do których zalicza się
amylina oraz niektóre peptydy przeciwdrobnoustrojowe posiadają szereg wspólnych
cech, które skłoniły badaczy do poszukiwania powiązań pomiędzy tymi dwiema
grupami. Obie klasy wykazują podobny mechanizm niszczenia błon komórkowych
poprzez tworzenie kanałów jonowych. Część AMPs przyjmuje drugorzędową
strukturę β-kartki, podobną do struktury peptydów amyloidowych. Podobieństwo
tworzonych kanałów w błonie komórkowej, oprócz badań empirycznych, zostało
potwierdzone również poprzez obliczenia teoretyczne, które pokazały, że organizacja
podjednostek β w kanałach błonowych tworzonych przez protegrynę-1 i β-amyloid
(Aβ) jest podobna [26]. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe amyliny wykazano
wobec bakteriom Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Autorzy publikacji
[27] zaproponowali następujący sposób działania: w fizjologicznym pH monomery
amyliny posiadają ładunek dodatni. W pierwszym etapie następuje ich
elektrostatyczne przyciąganie do negatywnie naładowanej błony S. aureus,
a następnie dochodzi do zmiany struktury drugorzędowej z nieuporządkowanej do αhelikalnej, dzięki czemu peptyd zostaje zakotwiczony w błonie. Po osiągnięciu
odpowiedniego stężenia, peptydy tworzą strukturę przypominającą micelę, a wtedy
błona zostaje przerwana. Struktury fibrylarne wykazują znacznie mniejszą
toksyczność wobec błon i prawdopodobnie układają się równolegle do błony
komórkowej bakterii, a po czasie tworzą nierozpuszczalne złogi amyloidowe [27].
Jony metali takich jak Zn(II), Cu(II) i Fe(II) są powszechnie kojarzone z procesem
agregacji amyliny i innych peptydów amyloidogennych oraz z rozwojem cukrzycy
typu II. Jony Zn(II) biorą udział w procesie regulacji glikemii oraz znajdują się razem
z amyliną w pęcherzykach sekrecyjnych. Zaburzenie równowagi pomiędzy
stężeniem amyliny i jonów Zn(II) powoduje wzmożoną agregację peptydu. Jony
Fe(II) przyczyniają się do wzrostu tworzenia pofałdowanych struktur β. Żelazo
zawarte w hemie, może z amyliną tworzyć kompleks hem-amylina prowadząc do
tworzenia toksycznych reaktywnych form tlenu [28].
Przeprowadzone przez nas badania umożliwiły określenie termodynamicznych
i strukturalnych kompleksów amyliny szczurzej i pramlintydu (Tabela 1).
W przypadku jonów Zn(II), kompleks z pramlintydem, w którym koordynacja
następuje przez dwa atomy azotu, jest znacznie bardziej stabilny w porównaniu do
kompleksu z amyliną szczurzą, w której atomem donorowym jest tylko jeden Nkońcowy atom azotu. Kompleksy z jonami Cu(II) wykazują porównywalną
stabilność. Powyżej pH 6, kompleks z pramlintydem jest minimalnie mniej stabilny,
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co prawdopodobnie spowodowane jest występowaniem równowagi pomiędzy
dwoma sposobami koordynacji dla tego układu. Znacząca aktywność
przeciwdrobnoustrojowa została zarejestrowana wyłącznie dla układu Zn(II)pramlintyd wobec gatunku grzybiczego Candida albicans. Dodatkowo, kompleks
Zn(II)-pramlintyd jest jedynym układem, w którym struktury fibrylarne tworzą się
w przeciągu 24 h, co sugeruje, że ich obecność może mieć bezpośredni związek
z działaniem przeciwdrobnoustrojowym tego kompleksu. Badania AFM (ang.
Atomic force microscope) dla acetylowanego pramlintydu i jego kompleksów
z jonami metali, wskazują na istotną rolę koordynacji cynku zarówno do imidazolu
His-18, jak i wolnej N-końcowej grupy aminowej w tworzeniu struktur fibrylarnych.
Prawdopodobnie ten sposób koordynacji Zn(II) powoduje istotną zmianę
konformacji peptydu (przypuszczalnie jego zgięcie), która inicjuje powstawanie
(podobnych do ‘igieł’) struktur fibrylarnych, które najprawdopodobniej odpowiadają
za
fizyczne
uszkodzenia
komórek
C.
albicans.
W
kompleksie
Cu(II)-pramlintyd, w którym w pH fizjologicznym w koordynację zaangażowane są
trzy azoty amidowe oraz N-końcowy azot aminowy lub azot imidazolowy (dwa
sposoby koordynacji są ze sobą w równowadze) nie obserwujemy tworzenia się
struktur fibrylarnych, ani aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Nie zauważamy
równoczesnej koordynacji jonów Cu(II) do N-końcowej aminy i imidazolu His-18,
a więc nie obserwujemy, w przeciwieństwie do Zn(II), konieczności wygięcia się
łańcucha peptydowego. Prawdopodobnie, płaskokwadratowa geometria, którą
przyjmuje kompleks Cu(II) zapobiega agregacji peptydu. Udział drugorzędowej
struktury α-helikalnej zwiększa się w środowisku imitującym błonę komórkową
(SDS), zarówno dla pramlintydu, jak i amyliny szczurzej (która nie wykazuje
działania przeciwdrobnoustrojowego) niezależnie od obecności jonów metali.
Przyjmowanie uporządkowanej struktury drugorzędowej może ułatwiać
oddziaływanie z zewnętrzną powłoką drobnoustroju, natomiast w tym przypadku nie
determinuje mechanizmu działania przeciwdrobnoustrojowego. Przypuszczalnie,
fibryle formujące się na skutek tworzenia kompleksu Zn(II)-pramlintyd, uszkadzają
błonę komórkową patogenu, w sposób przypominający nakłucie igłą co prowadzi
ostatecznie do utraty ciągłości błony i śmierci komórki. Podobny mechanizm został
przedstawiony dla amyliny ludzkiej, która w warunkach fizjologicznych jest
wyjątkowo skłonna do tworzenia fibryli [27], a także dla innych amyloidowych
białek związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi np. α-synukleiny – białka
biorącego udział w patogenezie choroby Parkinsona, która koordynuje jony Cu(II)
przez N-końcową grupę aminową Met-1, sąsiadujący z nią azot amidowy, grupę
karboksylową Asp-2 i oddalony od nich imidazol His-50, przyspieszając proces
fibrylacji tego białka [24].
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4. KALCYTERMINA Z LUDZKICH DRÓG ODDECHOWYCH
Kalcytermina jest peptydem przeciwdrobnoustrojowym występującym
w wydzielinie ludzkich dróg oddechowych. Stanowi 15-aminokwasowy, C-końcowy
fragment kalgranuliny C (S100A12), należącej do rodziny białek wiążących wapń –
S100, która obejmuje przynajmniej 25 białek o niskiej masie cząsteczkowej
(9-14 kDa) [29]. Białka z tej rodziny zaangażowane są w: (i) fosforylację białek,
(ii) regulację aktywności niektórych enzymów, (iii) utrzymywanie homeostazy
Ca(II), (iv) proces krzepnięcia krwi oraz (v) proliferację i różnicowanie komórek.
Ponadto wykazują także właściwości przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz
pobudzające układ odpornościowy [30]. Sekwencja tych białek jest wysoce
konserwatywna pośród różnych gatunków kręgowców. Sekwencje peptydów, które
zostały poddane badaniom zestawiono w Tabeli 1. W swojej strukturze posiadają
dwa charakterystyczne miejsca wiązania jonów wapnia tzw. motywy typu ręki EF
i przyjmują strukturę typu helisa-pętla-helisa. W roztworze białka S100 występują
najczęściej jako dimery [31], a koordynacja jonów Ca(II) wpływa na zmiany
konformacyjne tych białek, umożliwiając im interakcje z innymi białkami
efektorowymi. Oprócz jonów Ca(II), wiele białek z rodziny S100 może wiązać
również jony Zn(II) i Cu(II). Oddziaływanie z dwuwartościowymi jonami metali
powoduje zmiany konformacyjne oraz zwiększenie powinowactwa białka do jonów
Ca(II). Działanie przeciwdrobnoustrojowe kalcyterminy warunkowane jest wartością
pH środowiska [29]. Aktywność przeciwbakteryjna przeciwko E. coli i Pseudomonas
aeruginosa została zaobserwowana po obniżeniu pH z wartości fizjologicznej (pH
7.4) do lekko kwasowej (pH 5.4), w której reszty histydylowe są uprotonowane, co
zwiększa dodatni ładunek peptydu. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym
działanie przeciwbakteryjne kalcyterminy jest obecność jonów Zn(II). W przypadku
bakterii Listeria monocytogenes, działanie bójcze kalcyterminy warunkowane było
obydwoma czynnikami. Badania przeprowadzone z udziałem kalcyterminy oraz jej
trzech mutantów H9A, H11A oraz H13A dowiodły, że najwyższe powinowactwo do
jonów Zn(II) oraz Cu(II) wykazuje natywna kalcytermina, która w swojej sekwencji
zawiera trzy reszty histydylowe, a jony Cu(II) nie wykazują szczególnych preferencji
pomiędzy resztami imidazolowymi. Powinowactwo Cu(II) do mutanta H11A jest
najniższe spośród badanych ligandów, co jest zgodne z hipotezą dotyczącą
koordynacji tylko jednej z dwóch obecnych w łańcuchu reszt histydylowych.
Zauważono, że większa część reszt histydylowch w łańcuchu zapewnia bardziej
stabilny kompleks z jonami Cu(II), a układy w których histydyny oddzielone są od
siebie tylko jedną inną resztą są bardziej skutecznie w wiązaniu Cu(II), w porównaniu
do układów, w których dwie reszty histydylowe oddzielone są od siebie trzema
resztami. W przypadku jonów Zn(II), oprócz liczby reszt histydylowych
w sekwencji, wpływ na efektywność wiązania jonów Zn(II) ma również ich
położenie. Tak jak w przypadku jonów Cu(II), najwyższe powinowactwo do Zn(II)
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można zaobserwować dla kalcyterminy, a analiza wyników uzyskanych dla jej
mutantów wskazuje, że kluczową rolę w wiązaniu Zn(II) mają reszty histydylowe
w pozycjach 9 oraz 11 [32]. Przeprowadzone badania mikrobiologiczne umożliwiły
nam wyznaczenie wartości MIC i wykazanie działania przeciwdrobnoustrojowego
kalcyterminy wobec bakterii S. aureus oraz K. pneumoniae. Jako pierwsi
pokazaliśmy także działanie przeciwgrzybicze, które warunkowane jest obecnością
jonów metali. Analiza otrzymanych wyników umożliwia nam stwierdzenie, że
zarówno substytucja reszt histydylowych na alaninę, jak i obecność jonów metali
mają korzystny wpływ na aktywność przeciwdrobnoustrojową. Ponadto, w wielu
przypadkach wartości MIC były mniejsze od 8 µg/ml, co czyni kalcyterminę, jej
analogi oraz ich kompleksy konkurencyjnymi wobec komercyjnie stosowanych
terapeutyków. Najbardziej obiecujące wyniki badań przeciwdrobnoustrojowych
otrzymaliśmy dla mutanta H9A wobec C. albicans. Zarówno dla samego mutanta,
jak i dla jego kompleksów z jonami Zn(II) oraz Cu(II) otrzymano niższe wartości niż
dla amfoterycyny i flukonazolu, które są powszechnie stosowane w leczeniu zakażeń
grzybiczych. Porównywalne bądź dużo niższe wartości MIC w stosunku do
stosowanych leków zaobserwowano również dla mutanta H13A oraz jego
kompleksów z jonami metali wobec S. aureus oraz Enterococcus faecalis. Brak
zależności między aktywnością biologiczną a termodynamiczną stabilnością
tworzonych kompleksów pozwala wyciągnąć wnioski, że aktywność
przeciwdrobnoustrojowa kalcyterminy, jej analogów oraz kompleksów nie jest
osiągana w procesie odporności odżywczej, ,a najprawdopodobniej dzięki zmianom
w ładunku i/lub lokalnej struktury. Przypuszczenie to potwierdza również tendencja
kalcyterminy oraz jej mutantów do przyjmowania struktury α-helikalnej
w środowisku imitującym błonę komórkową (SDS), co może ułatwić interakcję
z błoną komórkową [32].
5. SEMENOGELINY Z OSOCZA NASIENIA
Semenogelina I (SgI) oraz semenogelina II (SgII) są białkami dominującymi
w osoczu nasienia ludzkiego [33]. SgI jest białkiem o masie molekularnej 52 kDa,
zbudowanym z 462 reszt aminokwasowych. SgII ma masę 65 kDa i składa się z 582
aminokwasów. Sekwencje aminokwasowe SgI i SgII pokrywają się w 78%, jednakże
kodowane są przez dwa różne geny. W sekwencjach białek SgI i SgII pojawiają się
60-aminokwasowe konserwatywne motywy, które wielokrotnie się w nich
powtarzają [34]. Ich synteza zachodzi w nabłonku gruczołowym pęcherzyków
nasiennych i stanowią one ok. 60% objętości wszystkich białek ejakulatu. Podczas
ejakulacji wszystkie frakcje łączą się tworząc koagulat o żelowej strukturze,
a w procesie tym dużą rolę odgrywają jony Zn(II), których stężenie w osoczu nasienia
jest ok. 100-krotnie wyższe niż w osoczu krwi i wynosi ok. 2 mM. Wydzielina
gruczołu krokowego bogata jest w wolne jony Zn(II) oraz PSA (ang. Prostatespecific
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antigen), którego aktywność jest przez nie hamowana. Po połączeniu
z frakcją nasienia zawierającą duże stężenie semenogelin, następuje wychwyt jonów
Zn(II) przez semenogeliny. Koordynacja jonów metalu prowokuje zmianę konformacyjną białek, umożliwiając tworzenie się żelowego koagulatu, który ma za zadanie
unieruchomić plemniki. Jednocześnie zmniejsza się stężenie wolnych jonów Zn(II),
co powoduje aktywację PSA. Dochodzi do rozkładu proteolitycznego semenogelin,
niszczenia macierzy koagulatu i umożliwienia plemnikom swobodnego ruchu [35].
Oprócz udziału w procesie koagulacji i upłynnienia nasienia, semenogeliny mogą
służyć jako substraty dla transglutaminazy i aktywatory hialuronidazy plemników,
które odpowiedzialne są za degradację otoczki wokół komórki jajowej, co ma
znaczenie w procesie zapłodnienia [36]. Semenogeliny pełnią również funkcję
przeciwdrobnoustrojową. W badaniach przeprowadzonych przez H. Zhao i in. [37]
zidentyfikowano cztery fragmenty semenogeliny I, powstałe w wyniku rozpadu
proteolitycznego. Jeden z nich, SgI-29 (sekwencja przedstawiona w Tabeli 1)
wykazuje właściwości przeciwbakteryjne wobec szeregu patogenów. Inna grupa
badawcza zidentyfikowała przeciwbakteryjny fragment SgII (sekwencja
przedstawiona w Tabeli 1), który nazwano „SgII peptide A” [38]. Badania
mikrobiologiczne wykazały znaczącą aktywność wobec bakterii z rodzaju
Streptococcus, oraz gatunków E. coli, S. aureus i E. faecalis, a także umiarkowane
działanie wobec P. aeruginosa. Dodatkowo, udowodniono, że aktywność
przeciwdrobnoustrojowa fragmentów semenogelin zależna jest od jonów Zn(II).
Eksperyment wykazał, że usunięcie jonów Zn(II) z osocza nasienia powoduje prawie
całkowite zahamowanie właściwości bójczych, natomiast ich ponowny dodatek
przywrócił
działanie
przeciwbakteryjne.
Przeprowadzone
przez
nas,
z wykorzystaniem wybranych fragmentów semenogelin (Tabela 1), badania
dowiodły, że dla wszystkich kompleksów z jonami Cu(II) oraz Zn(II), w pH
fizjologicznym, zestaw atomów donorowych biorących udział w koordynacji jonów
metali jest taki sam, a w sferze koordynacyjnej znajdują się N-końcowy azot
aminowy oraz trzy azoty imidazolowe, jednakże w przypadku kompleksów SgI-29
obserwujemy koordynację typu histaminowego (koordynacja jonów metali następuje
przez N-końcową grupę aminową oraz resztę histydyny w pozycji 1), w którym
tworzy się pięcioczłonowy pierścień. Analiza właściwości termodynamicznych
wykazała, że w całym zakresie pH najbardziej stabilny kompleks tworzy SgI-29
z jonami Zn(II). SgIIA oraz Sg-15 koordynują jony Zn(II) z powinowactwem
niższym, odpowiednio o 20% oraz 40%, co wskazuje na fakt, że histaminowy sposób
koordynacji jest bardziej efektywny niż koordynacja przez N-końcowy azot aminowy
oraz trzy imidazolowe atomy azotu. W sekwencji SgIIA znajdują się 3 miejsca,
w których reszty histydylowe znajdują się w swoim bliskim sąsiedztwie
(-His-13-Phe-14-His-15-,
-His-20-His-21i
–His-27-His-28-).
Wyniki
potencjometryczne i spektroskopowe pokazały, że w roztworze mogą w równowadze
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znajdować się kompleksy o takim samym sposobie koordynacji, w których atomy
donorowe pochodzą od różnych zestawów reszt histydylowych, co
najprawdopodobniej wyjaśnia wyższą stabilność termodynamiczną SgIIA w porównaniu do Sg-15. W przypadku jonów Cu(II) do pH ok. 6.5 najbardziej skuteczny
w wiązaniu jonów miedzi jest histaminowy sposób koordynacji. Powyżej tego pH,
w koordynacji zaczynają brać udział amidowe atomy azotu, w wyniku czego
w przypadku SgIIA, tworzą się termodynamicznie stabilne, pięcio- i sześcioczłonowe
pierścienie chelatowe. W układzie Cu(II)-SgI-29, w związku z koordynacją typu
histaminowego, koordynacja grup amidowych zachodzi w kierunku C-końca
z utworzeniem mniej stabilnego 7-członowego pierścienia, co może być przyczyną
różnicy w stabilności porównywanych kompleksów. Wspólny fragment obu
semenogelin, SgI-15, w obecności jonów Cu(II) oraz SgI-29 w natywnej postaci
i z dodatkiem Zn(II) oraz Cu(II), jak i SgIIA w obecności Zn(II) i Cu(II) wykazują
właściwości przeciwbakteryjne wobec szczepu E. faecalis [39].
6. ALLOFERONY – PEPTYDY PRZECIWWIRUSOWE Z OWADÓW
Alloferon 1 oraz alloferon 2, bioaktywne peptydy pochodzenia owadziego, po
raz pierwszy zostały wyizolowane z limfy eksperymentalnie zakażonych bakteriami
E. coli oraz Micrococcus luteus larw plujek pospolitych (Calliphora vicina) [40]. Ich
sekwencje przedstawiono w Tabeli 1. W początkowej fazie badań stwierdzono, że
wykazują
działanie
stymulujące
oporność
przeciwwirusową
oraz
przeciwnowotworową u myszy, którym wstrzyknięto hemolimfę owadów.
Zaobserwowano znaczący wzrost aktywności komórek NK (ang. Natural killer
cells), które stanowią ważny element odporności wrodzonej. Następnie
przeprowadzono oczyszczanie hemolimfy metodą HPLC, dzięki czemu
wyizolowano dwa peptydy: 13-aminokwasowy alloferon 1 oraz odpowiadający jego
fragmentowi 2-13, alloferon 2. Nie stwierdzono natomiast czy obecność tych dwóch
peptydów w hemolimfie zainfekowanych owadów jest wynikiem degradacji
alloferonu 1, czy są one kodowane przez różne geny. W szeregu testów biologicznych
wykazano, że syntetyczny alloferon 1 pobudza cytotoksyczność naturalną ludzkich
limfocytów poprzez aktywację komórek NK oraz indukuje syntezę interferonu
w modelach ludzkich i mysich, dzięki czemu wzmacnia odporność na wirusy oraz
nowotwory u myszy. Grupa badawcza, która po raz pierwszy wyizolowała peptyd
udokumentowała także jest działanie przeciwko wirusowi grypy A i B. Działanie
przeciwnowotworowe wykazano natomiast in vivo u myszy uprzednio
zaszczepionych komórkami białaczkowymi w ilości 102-103, u których zastosowano
terapię alloferonem 1. Terapia okazała się natomiast nieskuteczna, gdy komórki
nowotworowe podane były w wyższym stężeniu (104) [40]. W kolejnych badaniach
wykazano, że alloferon 1 zmniejsza wytwarzanie cytokin prozapalnych tj. IL-1α, IL1β, IL-6 oraz IL-18, indukowanych przez promieniowanie UVB oraz hamuje aktywa-
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cję kinazy białkowej aktywowanej mitogenem p38 (MAPK), która po czasie może
przyczyniać się do rozwoju zapalenia i raka skóry [41]. Sprawdzono również
działanie neurotoksyczne alloferonu 1 u szczurów i nie stwierdzono żadnych negatywnych skutków stosowania alloferonu 1 na ich ośrodkowy układ nerwowy [42].
Alloferon 1 wykazuje również skuteczność przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV). Związki kompleksowe alloferonu 1 i alloferonu 2 oraz ich
syntetycznych analogów z jonami miedzi, zostały szczegółowo zbadane i opisane
w pracach [43-45]. W pH około fizjologicznym alloferon 1 tworzy kompleks typu
4N. W roztworze dominuje wówczas forma CuL, w której w sferze koordynacyjnej
znajdują się N-końcowy atom azotu oraz 3 imidazolowe atomy azotu {NH2, 3Nim}.
Wraz ze wzrostem pH, sposób koordynacji zmienia się i w koordynację metalu
angażowane są trzy amidowe atomy azotu {Nim, 3N-}. W przypadku alloferonu 2,
koordynacja jonów miedzi następuje przez 3 atomy azotu, w tym dwa pochodzące
z pierścieni imidazolowych i jeden z N-końcowej grupy aminowej. Sferę
koordynacyjną dopełnia grupa karboksylowa. Wraz ze wzrostem pH, podobnie jak
w przypadku alloferonu 1, sposób koordynacji miedzi zmienia się na {Nim, 3N-} [43].
Przeprowadzone przez nas badania pokazują, że w roztworze o pH fizjologicznym
dominującą formą kompleksową dla alloferonu 1 oraz alloferonu 2 jest ZnL, a jony
Zn(II) koordynowane są przez następujący zestaw atomów donorowych
{NH2, 3Nim}. Badane ligandy różnią się między sobą wyłącznie jedną resztą
aminokwasową. W alloferonie 1, w pozycji 1 znajduje się reszta histydyny, która nie
występuje w alloferonie 2. Ze względu na tę różnicę, szczegółowy sposób
koordynacji Zn(II) jest różny dla obu ligandów. Dla alloferonu 1 obserwuje się
koordynację typu histaminowego, gdzie w sferze koordynacyjnej znajdują się:
N-końcowa grupa aminowa oraz trzy imidazolowe atomy azotu w pozycjach 1, 6
oraz 9. W przypadku alloferonu 2, w koordynację jonów Zn(II) zaangażowana jest
natomiast N-końcowa grupa aminowa oraz reszty histydylowe w pozycjach 4, 7 oraz
13. Sporządzone wykresy kompetycyjne umożliwiające analizę powinowactwa
ligandów do jonu metalu w szerokim zakresie pH pokazały, że kompleks Zn(II)
z alloferonem 1 jest termodynamicznie bardziej stabilny w całym zakresie pH, niż
ten tworzony przez alloferon 2. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że sposób
koordynacji typu histaminowego jest znacznie bardziej stabilny niż sposób
koordynacji zaobserwowany dla alloferonu 2 [46].
7. ŚLINOWE HISTATYNY
Histatyny to grupa małych, bogatych w reszty histydylowe, kationowych
peptydów, które są wydzielane przez gruczoły ślinowe człowieka oraz niektórych
wyższych naczelnych. Rodzina histatyn obejmuje 12 peptydów, których sekwencje
przedstawiono w Tabeli 1, spośród których tylko histatyna 1 i 3 są kodowane
genetycznie. Pozostałe peptydy są produktami ich cięć proteolitycznych lub modyfi-
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kacji post-transkrypcyjnych. Histatyny stanowią pierwszą linię obrony przeciwko
patogenom jamy ustnej. Wykazują działanie przeciwbakteryjne wobec bakterii
z grupy ESKAPE (Enterococcus faecium, S. aureus, K. pneumoniae, Acinetobacter
baumanni, P. aeruginosa oraz bakterii z rodziny Enterobacter) [47], a także działanie
przeciwgrzybiczne głównie przeciwko grzybom z rodzaju Candida, Cryptococcus
neoformans oraz Aspergillus fumigatus. Największą aktywnością przeciwgrzybiczną
in vitro, szczególnie wobec C. albicans, charakteryzuje się histatyna 5 [48-49].
Pomimo wieloletnich badań, mechanizm działania przeciwdrobnoustrojowego
histatyn nie został jak dotąd dokładnie poznany. Ostatnie doniesienia wskazują, że
celem ich działania są elementy wewnątrzkomórkowe, a szczególnie mitochondria.
Wykazano, że histatyna 5 obniża potencjał błony mitochondrialnej i może hamować
oddychanie komórkowe izolowanych organelli [50]. Co więcej, konsekwencją
ingerencji w aparat oddechowy komórki jest zwiększona produkcja reaktywnych
form tlenu (RFT) [51], która może także wynikać z faktu, iż histatyny są zdolne do
tworzenia kompleksów z jonami metali dwuwartościowych, takich jak jony
miedzi(II) lub cynku(II), co dodatkowo zaburza homeostazę jonów tych metali
w
komórce
patogenu,
potencjalnie
wpływając
na
aktywność
przeciwdrobnoustrojową histatyn [52].
Analizując sekwencje aminokwasowe histatyn, można zauważyć, że wiele z nich
posiada wiążący jony niklu(II) i miedzi(II) motyw NH2-XXH, czyli tzw. motyw
ATCUN - amino-terminalny motyw wiążący jony Cu(II) oraz Ni(II) (ang. Amino
terminal Cu(II) and Ni(II) binding site). Wiązanie jonów miedzi zachodzi poprzez
N-końcowy atom azotu, pierścień imidazolowy histydyny w pozycji 3, a także dwa
amidowe azoty z wiązania peptydowego. Także obecność motywu HH w sekwencji
aminokwasowej sprzyja wiązaniu jonów miedzi(II) [53-54] oraz dodatkowo jonów
miedzi(I). Oprócz tego, histatyny są dobrymi ligandami dla jonów cynku(II), dzięki
obecności motywu HEXXH, gdzie w koordynację jonów metali zaangażowane są
dwie reszty histydyny oraz grupa boczna kwasu glutaminowego [55].
8. KLAWANINY I PISCYDYNY – EFEKTYWNIE DZIAŁAJĄCE
PEPTYDY PRZECIWDROBNOUSTROJOWE ZE STWORZEŃ
MORSKICH
Klawaniny są peptydami przeciwdrobnoustrojowymi wyizolowanymi
z morskich organizmów Styela clava (osłonice). Do tej grupy należy sześć peptydów
– klawaniny A-E oraz klawaspiryna [56-57]. Peptydy te posiadają 23 reszty
aminokwasowe, z czego cztery (bądź w przypadku klawaniny D – trzy) to reszty
histydylowe. W środowisku imitującym błonę komórkową, klawaniny przyjmują
strukturę α-helisy [57]. Dane literaturowe wskazują, że w pH 5.5 klawaniny działają
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przeciw bakteriom L. monocytogenes, E. coli czy K. pneumoniae oraz grzybom
C. albicans [58-59]. Dodatkowo zaobserwowano, że w przypadku klawaniny A
związanie jonów Zn(II) w pH 5.5 powoduje szesnastokrotny wzrost aktywności
przeciwko bakteriom E. coli [58].
Badania mające na celu ustalenie stechiometrii, geometrii tworzonych
kompleksów, struktury drugorzędowej badanych układów oraz ich aktywności
przeciwdrobnoustrojowej wobec wybranych bakterii i grzybów (E. coli, E. faecalis,
S. aureus i C. albicans) wykazały, że wszystkie peptydy tworzą – zarówno
z cynkiem(II), jak i z miedzią(II) – kompleksy o stechiometrii 1:1. W przypadku
Cu(II), zaobserwowano tworzenie się kompleksów o strukturze płaskiego kwadratu,
gdzie w pH około 7.4 atomami donorowymi są trzy azoty pochodzące
z histydylowych pierścieni imidazolowych oraz jednej grupy amidowej. Nieco
inaczej wygląda sytuacja w przypadku klawaniny C, która posiadając specyficzny
N-końcowy motyw wiążący (tzw. motyw ATCUN) koordynuje jon miedzi(II)
poprzez N-końcową grupę aminową, dwa kolejne azoty amidowe z łańcucha
głównego oraz azot imidazolowy z łańcucha bocznego reszty His-3 [59].
W przypadku kompleksów z Zn(II), w pH 7.4 w koordynację metalu we
wszystkich peptydach były zaangażowane po trzy azoty imidazolowe. Dla klawanin
A, B oraz E były to azoty pochodzące z łańcuchów bocznych His-10, His-11 oraz
His-17, a dla klawanin C i D – His-10, His-11 i His-21 [59].
Spośród badanych klawanin i ich kompleksów, układem o najbardziej
wszechstronnym i skutecznym działaniu jest kompleks Zn(II)-klawanina C. Aby
zrozumieć przyczyny tego zjawiska wykonano obliczenia DFT, które jednoznacznie
wskazały, że powyższy układ wyróżnia się budową miejsca wiążącego. Podczas, gdy
jon Zn(II) jest koordynowany przez trzy azoty imidazolowe, poniżej jonu metalu
znajduje się grupa O=C-N-H pochodząca z łańcucha głównego. Wodór z tej grupy
jest skierowany idealnie w stronę jonu Zn(II), a dzięki oddziaływaniom
elektrostatycznym powoduje wypychanie metalu z jego sfery koordynacyjnej, co
skutkuje wydłużeniem wiązań Zn(II)-N. Dłuższe i słabsze oddziaływania
najprawdopodobniej ułatwiają oddysocjowanie metalu, co najwyraźniej przekłada
się na podwyższoną aktywność przeciwdrobnoustrojową [59].
Przeciwdrobnoustrojowe piscydyny naturalnie występują w komórkach
tucznych ryb z gatunku Morone saxatilis; są to bogate w histydyny, kationowe
peptydy zawierające 22 reszty aminokwasowe, które tworzą strukturę α-helikalną
w środowisku imitującym błonę komórkową [60].
Podczas badania oddziaływań piscydyn z jonami Zn(II) i Cu(II) zaobserwowano
tworzenie się kompleksów o stechiometrii 1:1 W koordynacji miedzi(II)
w piscydynach 1-3 uczestniczy wspomniany wcześniej motyw ATCUN, wiążący jon
metalu poprzez wolną N-końcową grupą aminową, dwa sąsiadujące azoty amidowe
oraz azot z pierścienia imidazolowego z łańcucha bocznego histydyny. W pH około
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fizjologicznym w koordynację cynku najprawdopodobniej zaangażowane są trzy
azoty pochodzące z łańcuchów bocznych histydyn.
Podczas badań aktywności biologicznej, zarówno piscydyny jak i ich kompleksy
wykazały bardzo wysoką aktywność przeciwbakteryjną (porównywalną lub wyższą
od obecnie stosowanych antybiotyków (nitrofurantoina, fosfomycyna V)),
przeciwgrzybiczą, przeciwwirusową i przeciwnowotworową [61].
Tabela 1.
Table 1.

Omawiane sekwencje peptydowe
Discussed peptide sequences
Nazwa

Sekwencja

Alloferon 1 (owady)

HGVSGHGQHGVHG

Alloferon 2 (owady)

GVSGHGQHGVHG

Kalcytermina (człowiek)

VAIALKAAHYHTHKE

Kalcytermina mutant H9A

VAIALKAAAYHTHKE

Kalcytermina mutant H11A

VAIALKAAHYATHKE

Kalcytermina mutant H13A

VAIALKAAHYHTAKE

SgI-29

HNKQEGRDHDKSKGHFHRVVIHHKGGKAH

Semenogelina IIA (człowiek)

KQEGRDHDKSKGHFHMIVIHHKGGQAHHG

Semenogelina 15

KQEGRDHDKSKGHFH

Amylina szczurza (szczur)

KCNTATCATQRLANFLVRSSNNLGPVLPPTNVGSNTY

Amylina ludzka (człowiek)

KCNTATCATQRLANFLVHSSNNFGAILSSTNVGSNTY

Pramlintyd

KCNTATCATQRLANFLVHSSNNFGPILPPTNVGSNTY

Klawanina A (osłonice)

VFQFLGKIIHHVGNFVHGFSHVF

Klawanina B (osłonice)

VFQFLGRIIHHVGNFVHGFSHVF

Klawanina C (osłonice)

VFHLLGKIIHHVGNFVYGFSHVF

Klawanina D (osłonice)

AFKLLGRIIHHVGNFVYGFSHVF

Klawanina E (osłonice)

LFKLLGKIIHHVGNFVHGFSHVF

Piscydyna 1 (ryby)

FFHHIFRGIVHVGKTIHRLVTG
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Piscydyna 2 (ryby)

FFHHIFRGIVHVGKTIHKVTG

Piscydyna 3 (ryby)

FIHHIFRGIVHAGRSIGRFLTG

Ludzka histatyna 1 (człowiek)

DSHEKRHHGYRRKFHEKHHSHREFPFYGDYGSNYLYDN

Ludzka histatyna 2 (człowiek)

RKFHEKHHSHREFPFYGDYGSNYLYDN

Ludzka histatyna 3 (człowiek)

DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGYRSNYLYDN

Ludzka histatyna 4 (człowiek)

RKFHEKHHSHRGYRSNYLYDN

Ludzka histatyna 5 (człowiek)

DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY

Ludzka histatyna 6 (człowiek)

DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGYR

Ludzka histatyna 7 (człowiek)

RKFHEKHHSHRGY

Ludzka histatyna 8 (człowiek)

KFHEKHHSHRGY

Ludzka histatyna 9 (człowiek)

RKFHEKHHSHRGYR

Histatyna (makak)

DSHEERHHGRHGHHKYGRKFHEKHHSHRGYRSNYLYDN

Mfa-hst5 (makak)

DSHEERRQGRHGHHEYGRKFHEKHHSHRGY

Hcl-hst5 (gibbon)

DSHEKRHHEHRRKFHEKHHSHRGY

PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Jony metali są jednym z czynników zdolnych do precyzyjnego modulowania
właściwości biologicznych peptydów przeciwdrobnoustrojowych, obiecującej grupy
potencjalnych leków. Ich wadą jest jednak problematyczna stabilność metaboliczna
[62-63]. W rzeczywistości wiele endo- i egzopeptydaz działa tak, aby przekształcać
peptydy o wysokiej masie cząsteczkowej w krótsze oligopeptydy, czyniąc je
nieaktywnymi i ostatecznie degradowanymi [64]. Wyzwaniem, które należy
pokonać, jest zmniejszenie aktywności biologicznej in vivo (w porównaniu
z eksperymentami in vitro): różnice w pH i stężeniach soli oraz obecność różnych
oddziałujących cząsteczek hamują skuteczność AMP. Te problemy łącznie
przekładają się na krótkie okresy półtrwania (poniżej 30 minut)
i słabą biodostępność [65].
W celu zwiększenia potencjału terapeutycznego tych (i innych) peptydów, stale
poszukuje się nowych rozwiązań pozwalających na tworzenie innowacyjnych

388

D. DUDEK, K. GARSTKA, A. MILLER, E. DZIEŃ, J. WĄTŁY…

związków naśladujących biologicznie aktywne peptydy. Niezwykle potrzebne jest
racjonalne projektowanie nowych analogów peptydów w celu optymalizacji ich
właściwości chemicznych. Nadrzędne cele, które zostały wyznaczone przy
projektowaniu nowych bioaktywnych peptydów to: (i) zwiększenie ich stabilności
biologicznej poprzez modyfikację szkieletu peptydowego lub przez włączenie
nienaturalnych aminokwasów, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo
degradacji przez enzymy oraz (ii) ograniczenie ruchliwości konformacyjnej peptydu,
zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo reakcji z pożądanym celem
i ograniczając niepożądane skutki uboczne [66-67] .
Zmiany strukturalne mogą poprawić stabilność biologiczną, siłę wiązania
i selektywność celu, a zatem rozsądną strategią jest projektowanie nowych
pochodnych peptydów – peptydomimetyków - modyfikując naturalne peptydy przy
zachowaniu zdolności do interakcji z ich biologicznymi celami, które powodują taki
sam efekt biologiczny jak peptyd macierzysty [68].
Peptydomimetyki mogą zawierać nienaturalnie występujące elementy
budulcowe i/lub zmiany chemiczne, które nadają odporność na proteolizę
i degradację [69]. Wzmocnienie działania przeciwdrobnoustrojowego i polepszenie
stabilności enzymatycznej AMP ze śliny wiążących jony metali można uzyskać
poprzez wprowadzenie nienaturalnych elementów budulcowych, m.in. D-, β-, γi nienaturalnych aminokwasów (Rysunek 2). Takie podejście może być milowym
krokiem w kierunku znalezienia nowych, specyficznych terapii przeciwdrobnoustrojowych, opierających się na stabilnych metabolicznie kompleksach
peptydomimetyków z jonami metali [70].

Rysunek 2.
Figure 2.

Przykłady modyfikacji aminokwasów
Examples of amino acid modifications
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Dr inż. Irena Bylińska (mgr 2005, inż. 2008, dr 2011) zajmuje się
poszukiwaniem nowym efektywnych fluoroforów. W ostatnich latach
skupiła się na projektowaniu, syntezie oraz badaniu właściwości
spektroskopowych układów o znaczącym potencjale biologicznym.
W centrum jej zainteresowań znajdują się fluorofory, które bada pod
kątem ich zdolności do przenikania błony komórkowej wykorzystując
konfokalną mikroskopię fluorescencyjną.
https://orcid.org/0000-0001-9053-3043

Dr Maria Dzierżyńska (mgr 2008, dr 2014) poszukuje zależności
struktura - aktywność peptydomimetyków przeciwdrobnoustrojowych,
których struktura oparta jest na N-terminalnym fragmencie ludzkiej
cystatyny C. Zajmuje się również hybrydowymi hydrożelami
peptydowymi wykorzystywanymi do hodowli komórek skóry. Jest
stypendystką Fulbrighta.
https://orcid.org/0000-0003-0861-2514

Dr Małgorzata Giżyńska (mgr 2014, dr 2020) zajmuje się badaniem
oddziaływań ludzkiego proteasomu 20S z biocząsteczkami
wykazującymi właściwości amyloidogenne oraz projektowaniem
i syntezą peptydów zdolnych do aktywacji proteasomu 20S.
https://orcid.org/0000-0002-3206-5605

Dr Katarzyna Guzow (mgr 2000, dr 2005) zajmuje się syntezą
fluoryzujących aminokwasów niebiałkowych, opartych na szkielecie
benzoksazolyloalaniny oraz modyfikowanych nimi peptydów,
poszukuje zależności struktura-aktywność biologiczna dla tej grupy
związków.
https://orcid.org/0000-0001-6343-4787
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Dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG (mgr 1995, dr 2001, dr. hab.
2013) Poszukuje skutecznych aktywatorów ludzkiego proteasomu 20S
i testuje ich zdolność do pobudzania enzymu do degradacji oligomerów
polipeptydowych i białkowych. Zajmuje się badaniem biocząsteczek
wykazujących tendencje do oligomeryzacji i agregacji (osoczowe
białko amyloidu A, amylina).
https://orcid.org/0000-0002-1099-8885

Dr Przemysław Jurczak (mgr 2012, dr 2019) zajmuje się badaniami
nad wpływem istotnych biologicznie molekuł na proces oligomeryzacji
ludzkiej cystatyny C oraz projektowaniem nośników czynników
aktywnych, otrzymanych na bazie nanomateriałów.
https://orcid.org/0000-0001-7962-3953

Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG (mgr 1995, dr 2002, dr hab.
2012). Odbył trzyletni staż podoktorski w grupie prof. Otto Holsta
w Research Center Borstel (Niemcy). Zainteresowania naukowe
obejmują badania strukturalne glikanów i glikokoniugatów, głównie
pochodzenia bakteryjnego i grzybowego. Od 2013 roku kieruje
Pracownią Biochemii Strukturalnej
https://orcid.org/0000-0002-4590-4690

Dr Natalia Karska (mgr 2011, dr 2018) zajmuje się projektowaniem,
syntezą oraz badaniami strukturalnymi peptydów techniką
magnetycznego rezonansu jądrowego. Badania skupią się głównie na
białkach herpeswirusów (ligandy białka TAP).
https://orcid.org/0000-0003-2429-4157

Mgr Agnieszka Kowalczyk (mgr 2018) zajmuje się analizą
strukturalną lipopolisacharydów bakteryjnych. Badania polegają na
wyodrębnianiu lipopolisacharydów z fitopatogenów bakteryjnych,
a następnie ustaleniu ich struktury chemicznej, wykorzystując metody
chemiczne, GC-MS i techniki NMR.
https://orcid.org/0000-0002-5890-9618

AMINOKWASY, GLIKANY, PEPTYDY I BIAŁKA W ŚCIEŻKACH DIAGNOSTYCZNYCH
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dr 2019) zajmuje się
oddziaływań z celami
przeciwnowotworowych,
kontrolnych
układu

https://orcid.org/0000-0003-4730-3343

Dr Marta Orlikowska (mgr 2007, dr 2012) odbyła staż podoktorski
w grupie prof. Zbyszka Otwinowskiego (University of Texas,
Southwestern Medical Center, Dallas, TX, USA) oraz w grupie prof.
Grzegorza Bujacza (Politechnika Łódzka). Zajmuje się otrzymywaniem
białek i wyznaczaniem ich struktur przestrzennych metodą
rentgenografii strukturalnej. W wolnych chwilach fotografuje.
https://orcid.org/0000-0002-5814-8767

Dr Justyna Sawicka (mgr 2013, dr 2019) zajmuje się projektowaniem,
syntezą
oraz
charakterystyką
fizyko-chemiczną
rusztowań
peptydowych o właściwościach pro-regeneracyjnych i przeciwbakteryjnych a także opracowaniem biotuszu do druku 3D w medycynie
regeneracyjnej.
https://orcid.org/0000-0002-1506-3202

Dr Marta Spodzieja (mgr 2007, dr 2012) zajmuje się projektowaniem
i syntezą inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego.
Jej badania skupiają się głównie na badaniu wpływu otrzymanych
związków na kompleksy białek BTLA/HVEM, PD-1/PD-L1,
CD160/HVEM oraz HVEM/LIGHT.
https://orcid.org/0000-0003-2712-0048

Mgr Nikola Szpakowska (mgr 2018) zajmuje się badaniami
strukturalnymi polisacharydów o potencjalnych właściwościach
prozdrowotnych. Jej zainteresowania naukowe głównie koncentrują się
na wyodrębnieniu bioaktywnych polisacharydów z grzybów leśnych
oraz ustaleniu ich struktury chemicznej z wykorzystaniem GC, MS oraz
NMR.
https://orcid.org/0000-0002-6129-4239
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Dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG (mgr 1996, dr 2001,
dr hab. 2013) od początku kariery zawodowej związana z Wydziałem
Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Odbyła staż podoktorski w grupie
prof. Lili Gierasch na Uniwersytecie Massachusetts w Amherst (USA).
Zajmuje się badaniami peptydów i białek o charakterze
amyloidogennym. Głównym przedmiotem badań jest ludzkie białko
cystatyna C i jej analogi. Jest autorką ponad 50 publikacji
w czasopismach naukowych i kilku patentów.
https://orcid.org/0000-0002-8664-2041

Dr Ewa Wieczerzak (mgr 1997, dr 2002) odbyła staże podoktorskie
w grupach prof. Andersa Grubba (Lund University, Szwecja) i prof.
Emanuela Eschera (Sherbrooke University, Kanada). Zajmuje się
projektowaniem, syntezą i badaniem peptydów i peptydomimetyków
o potencjalnym działaniu terapeutycznym.
https://orcid.org/0000-0003-2539-5160

Dr Julia Witkowska (mgr 2011, dr 2017) poszukuje zależności
struktura-aktywność dla biologicznie aktywnych peptydów
wykorzystując badania strukturalne – krystalografię oraz sieciowanie
chemiczne połączone ze spektrometrią mas.
https://orcid.org/0000-0003-0518-0162

Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło (mgr 1997, dr 2001,
dr hab. 2011, prof. 2021) – odbyła staż podoktorski w grupie prof.
Harolda Scheragi w Cornell Univeristy (USA), wypromowała
9
doktorów,
a
jej
prace
były
cytowane
ponad
1500 razy. Jest autorką ponad 100 publikacji w czasopismach
naukowych i kilku patentów. Intensywnie poszukuje zależności
struktura-aktywność dla biologicznie aktywnych peptydów. Od 2012
kieruje Katedrą Chemii Biomedycznej. Zaraża optymizmem do nauki
i poznaje historię Gdańska.
https://orcid.org/0000-0002-4471-5951
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ABSTRACT
The civilization diseases of the 21st century are non-infectious disorders, affecting
a large part of modern society. They are associated with the significant development of
industry and technology, and hence with environmental pollution and an unhealthy
lifestyle. These factors have led to the development of many civilization diseases, which
currently include: cardiovascular diseases, respiratory diseases, diabetes, obesity,
malignant tumors, gastrointestinal diseases, mental disorders and allergic diseases. The
development of technologies, including modern therapies and new drugs, resulted in
increase in life expectancy. This creates a global problem of an aging population with an
increasing number of diseases of the old age, i.e. dementias. In addition, sedentary
lifestyles and changing diets are the reasons why more and more people develop
metabolic diseases, as well as neurological and cognitive disorders characterized by
progressive damage to nerve cells and dementia. Currently, problem on a global scale is
also the growing resistance to existing antimicrobial drugs. Therefore, the scientists face
many challenges related to searching for the causes of these diseases, their diagnosis and
treatment. Scientific research conducted at the Department of Biomedical Chemistry
at the Faculty of Chemistry of the University of Gdańsk is part of this research trend.
In this publication, we discuss various research topics with the long-term aim of
solving the problems associated with the diseases mentioned above. The following
chapters are dedicated to (i) looking for new effective fluorophores with diagnostic and
anti-cancer activity; (ii) designing of new compounds with antibacterial and antiviral
activity and their synthesis; (iii) investigating the mechanisms of amyloid deposit
formation by human cystatin C and possibilities of inhibition of this process; (iv)
designing and studies of compounds activating the proteasome with the potential to
suppress the development of neurodegenerative diseases; (v) designing peptide fibrils and
hydrogels as drug carriers; (vi) searching for peptide inhibitors of immune checkpoint as
potential drugs for immunotherapy; (vii) studying the mechanism of action of selected
herpesviruses by determining the structure of viral proteins and (viii) studying the
composition of natural glycans and glycoconjugates in order to better understand the
mechanisms of interaction of bacteria with the environment or with the host.

Keywords: fluorophores, fluorescence spectroscopy, antimicrobial and anticancer
activity, Cystapep, Stahylococcus aureus, antimicrobial compounds, amyloidogenic
protein, mutagenesis, fibrilization, proteasome, aging, neurodegeneration, selfassembling peptides, tissue engineering, biomaterials, immune checkpoints, peptide
inhibitors, immunotherapy, ligands of TAP protein, viral diseases, NMR structure of
the UL49.5 protein, glycans, glycoconjugates
Słowa kluczowe: fluorofory, spektroskopia fluorescencyjna, aktywność
przeciwdrobnoustrojowa i antynowotworowa, Cystapep, Staphylococcus aureus,
związki przeciwbakteryjne, białko amyloidogenne, mutageneza, fibrylizacja,
proteasom, procesy starzeniowe, neurodegeneracja, peptydy samoorganizujące,
inżynieria tkankowa, biomateriały, punkty kontrolne układu immunologicznego,
inhibitory peptydowe, immunoterapia, ligandy białka TAP, choroby wirusowe,
struktura NMR białka UL49.5, glikany, glikokoniugaty
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
APC
BoHV-1
BTLA
CNAntAcDMA
CPS
CPXV012
Cy5
DPC
EBV
EHV-1
EHV-4
EPS
FAD
FLIM
FITExP
FMN
gD
gN
h20S
h26S
hCC
HCMV
HVEM
LPS
LTA
MHC
MHC I
MRSA
MSSA
NADH
OPS
PRV
Rh110
SAP
SDS
TAP
TCR

- komórka prezentująca antygen (ang. antigen presenting cell)
- bydlęcy herpeswirus typu 1
- inhibitor limfocytów T i B (ang. B- and T-lymphocyte
attenuator)
- 9-(2-(4-(N,N-dimetylamino)fenylo)etynylo)antraceno-10karbonitryl (ang. 9-(2-(4-(N,Ndimethylamino)phenyl)ethynyl)anthracen-10-carbonitrile)
- polisacharyd kapsularny
- wirus ospy krowiej
- karboksymetyloindocyjanina (ang. carboxymethylindocyanine)
- dodecylofosforylocholina (ang. dodecylphosphorylcholine)
- wirus Epstein-Barr
- koński herpeswirus typu 1
- koński herpeswirus typu 4
- egzopolisacharyd
- dinukleotyd flawinoadeninowy (ang. flavin adenine
dinucleotide)
- mikroskopia obrazowania oparta na pomiarze czasów życia
fluorescencji (ang. fluorescence lifetime imaging microscopy)
- identyfikacja celu molekularnego za pomocą ekspersji proteomu
(ang. functional identification of target by expression proteomics)
- mononukleotyd flawinowy (ang. flavin mononucleotide)
- białko wirusowe glikoproteina D
- glikoproteina N
- ludzki proteasom 20S
- ludzki proteasom 26S
- ludzka cystatyna C (ang. human cystatin C)
- ludzki wirus cytomegalii
- białko wejścia wirusa opryszczki (ang. herpesvirus entry
mediator)
- lipopolisacharyd
- kwas lipotejchojowy
- główny układ zgodności tkankowej (ang. major
histocompatibility complex)
- główny układ zgodności tkankowej klasy I
- gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (ang. methicillinresistant Staphylococcus aureus)
- gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (ang. methicillinsusceptible Staphylococcus aureus)
- dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (ang. nicotinamide
adenine dinucleotide)
- O-swoisty polisacharyd
- wirus pseudowścieklizny
- rodamina 110 (ang. rhodamine 110)
- peptydy samoorganizujące (ang. self-assembling peptides)
- siarczanu dodecylu (ang. sodium dodecyl sulfate)
- transporter związany z przetwarzaniem antygenu
- receptor komórek T (ang. T-cell receptor)
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- transmisyjna mikroskopia elektronowa (ang. transmission
electron microscopy)
- termiczne profilowanie proteomu (ang. thermal proteome
profiling)
- kwas tejchojowy

Zastosowane skróty jedno- i trójliterowe dla nazw aminokwasów w sekwencjach wszystkich
opisywanych peptydów, białek oraz badanych ligandów przedstawiono zgodnie z zaleceniami
IUB-IUPAC.
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WPROWADZENIE
Katedra Chemii Biomedycznej wywodzi się z jednej z najstarszych szkół
naukowych gdańskiej chemii uniwersyteckiej – chemii aminokwasów i peptydów. Jej
historia sięga roku 1959, kiedy to na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, w powstałym w 1957 roku Zakładzie Chemii Ogólnej,
rozpoczął pracę dr inż. Bogdan Liberek. W 1970 roku, wraz z powstaniem Uniwersytetu
Gdańskiego (UG) i Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii został powołany Zespół Naukowy Chemii Aminokwasów
i Peptydów pod kierownictwem doc. dr hab. inż. Bogdana Liberka (prof. od 1971).
Funkcjonował on, pod kierownictwem prof. Liberka, do roku 1994. W latach 1994-1996,
już na powstałym w 1991 r. Wydziale Chemii UG, Zespołem kierował prof. dr hab. inż.
Zbigniew Grzonka. W roku 1996 Zespół przekształcił się w Zakład Chemii Peptydów –
w ramach Katedry Chemii Organicznej, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Gotfryda
Kupryszewskiego – a jego kierownikiem pozostał prof. Zbigniew Grzonka. Zakład
Chemii Peptydów rozwijał się i od roku 1999 funkcjonował jako Katedra Chemii
Organicznej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Grzonki. Wraz z przejściem prof.
Grzonki na emeryturę w roku 2008 Katedra Chemii Organicznej zmieniła nazwę na
Katedra Chemii Medycznej, a jej kierownikiem został prof. dr hab. Franciszek
Kasprzykowski, prof. nadzw. (prof. od 2014). W roku 2012 obowiązki kierownika
Katedry Chemii Medycznej przejęła dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw.
(prof. od 2021). Rok później nazwa katedry zyskała przedrostek Bio- i powstała Katedra
Chemii Biomedycznej. W Katedrze realizowane są rozliczne projekty naukowe we
współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi. Poniżej opisane zostały jedynie
główne wątki tematyki badawczej realizowanej w Katedrze Chemii Biomedycznej.
1. POSZUKIWANIA NOWYCH EFEKTYWNYCH FLUOROFORÓW
O POTENCJALE APLIKACYJNYM W OBSZARZE CHEMII, BIOLOGII
I MEDYCYNY
Czułe metody monitorowania zarówno ludzkiego ciała, jak i jego otoczenia mają
krytyczne znaczenie dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Wśród
technik instrumentalnych, które to umożliwiają, spektroskopia fluorescencyjna jest
uznawana za jedną z najbardziej czułych i selektywnych. Właściwości te pozwalają na
pracę z niskimi stężeniami próbek (co jest ważne zwłaszcza w badaniach biomedycznych)
i wizualizację nawet bardzo subtelnych zmian w badanym układzie. Warunkiem
koniecznym, by móc wykorzystać spektroskopię fluorescencyjną, jest obecność
odpowiedniego fluoroforu w analizowanym układzie. Wybór znacznika jest kluczowy
dla powodzenia zaprojektowanego eksperymentu, ponieważ od jego właściwości zależy
zakres informacji uzyskiwanych w toku badań. Sondy fluorescencyjne można podzielić
na dwie główne klasy: wewnętrzne (naturalnie występujące) i zewnętrzne (wprowadzane
sztucznie). Przykładami naturalnych fluoroforów są: aminokwasy aromatyczne (Trp, Tyr,
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Phe), kofaktory enzymów fluorescencyjnych (NADH, ryboflawina FMN, FAD).
W takich przypadkach zastosowanie technik fluorescencyjnych do ich badania wydaje
się stosunkowo proste. Układy z fluoroforami o nieodpowiednich właściwościach lub bez
nich powinny być wyznakowane zewnętrznymi sondami. Dla przykładu w przypadku
białek często wymagane jest wprowadzenie znacznika wzbudzanego bardziej
długofalowo niż aminokwasy aromatyczne (naturalne fluorofory obecne w próbce).
Ponadto, rosnąca złożoność zadań badawczych podnosi wymagania stawiane narzędziom
badawczym, takim jak fluorofory. Pomimo ogromnej ich liczby wciąż istnieje
zapotrzebowanie na bardziej czułe i selektywne układy dedykowane konkretnym
zadaniom badawczym, których potrzeby uwzględnia się już na etapie projektowania
fluoroforu. Ze względu na to wielu naukowców zajmuje się obecnie syntezą i określaniem
właściwości zsyntezowanych fluoroforów. W ten nurt badań wpisuje się nasza grupa
badawcza. Wśród naszych aktualnych tematów badań można wyróżnić syntezę oraz
badanie aktywności mikrobiotycznej peptydów zawierających fluoryzujący niebiałkowy
aminokwas oparty na szkielecie benzoksazolyloalaniny a także projektowanie, syntezę
oraz badanie właściwości spektralnych oraz fotofizycznych:
• symetrycznych i asymetrycznych pochodnych aromatycznych mono- oraz
diacetylenu;
• znakowanych fluorescencyjnie pochodnych izotiocyjanianów, wykazujących
właściwości antynowotworowe;
• fluorogennych niebiałkowych aminokwasów zawierających wiązanie potrójne
między atomami węgla;
• nowych znaczników fluorescencyjnych opartych na strukturze oksazolonu
o potencjale diagnostycznym oraz terapeutycznym w chorobach nowotworowych.
Dotychczas otrzymane przez nas wyniki badań pozwoliły wyselekcjonować
aktywne biologicznie pochodne benzoksazolyloalaniny oraz ustalić wpływ sąsiadującego
aminokwasu i sekwencji na ich aktywność względem bakterii oraz grzybów (Rysunek 1)
[1]. Ponadto, dla otrzymanych peptydów zweryfikowaliśmy cytotoksyczność względem
nowotworowych oraz prawidłowych linii komórkowych. Wnikliwa analiza wyników
badań uzyskanych dla licznej grupy tych związków, otrzymanych metodami chemii
kombinatorycznej, pozwoliła nam ustalić sekwencje najbardziej obiecujących peptydów,
wykazujących także aktywność względem szczepów bakterii wielolekoopornych.
Efektem tych badań jest uzyskany w 2017 r patent. [2].
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Rysunek 1.
Figure 1.
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Bakterie B. subtilis potraktowane estrem metylowym 3-[2-(8-chinolilo)benzoksazol-5ylo]alaniny
Bacteria B. subtilis treated with 3-[2-(8-quinolinyl)benzoxazol-5-yl]alanine methyl ester

W toku badań symetrycznych pochodnych acetylenowych oraz diacetylenowych
ustaliliśmy wpływ wielkości podstawnika, ilości jednostek acetylenowych między
aromatycznymi podstawnikami, polarności otoczenia oraz temperatury na ich
właściwości spektralne oraz fotofizyczne. Widma absorpcyjne badanych związków
wykazują dużą spójność w przeciwieństwie do widm emisji. Intensywność fluorescencji
i fosforescencji jest silnie zależna od wielkości podstawnika oraz temperatury [3]–[8].
Pośród pochodnych asymetrycznych zbudowanych z fragmentu donorowego oraz
akceptorowego, które połączone są mostkiem ᴨ-elektronowym, niezwykle ciekawe
właściwości
wykazuje
9-(2-(4-(N,N-dimetylamino)fenylo)etynylo)antraceno-10karbonitryl (CNAntAcDMA). W przypadku widm absorpcyjnych zaobserwowaliśmy
rozmywanie struktury oscylacyjnej oraz standardowe tendencje do batochromowego
przesuwania się widm wraz ze wzrostem polarności otoczenia [9]. Z kolei na widmach
emisji w rozpuszczalnikach o małych wartościach stałych dielektrycznych wzrost
polarności powoduje batochromowe przesuwanie się widma, natomiast dla większych
wartości tych stałych tendencja ta ulega zmianie, co wskazuje na niezwykle rzadkie
zjawisko dwukierunkowej solwatofluorochromii (Rysunek 2).
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Figure 2.
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Widma
fluorescencji
pochodnej
CNAntAcDMA
(9-(2-(4-(N,Ndimetylamino)fenylo)etynylo)antraceno-10-karbonitryl) zarejestrowane w acetonitrylu,
cykloheksanie oraz 2-metylotetrahydrofuranie
Emission spectra of CNAntAcDMA (9-(2-(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)ethynyl)anthracen10-carbonitrile) in acetonitrile, cyclohexane and 2-methyltetrahydrofurane

Pozostałe otrzymane i przebadane pochodne tego typu charakteryzują się silnym,
ale zgodnym z oczekiwaniem wpływem rozpuszczalnika na właściwości spektralne oraz
fotofizyczne i mogą znaleźć zastosowanie np. jako sondy środowiskowe (Rysunek 3)
[10].
Ponadto zsyntezowaliśmy i zbadaliśmy aminokwasy niebiałkowe zawierające
wiązanie potrójne między atomami węgla będące pochodnymi alaniny, dla których
ustaliliśmy jak na właściwości spektroskopowe wpływają modyfikacje strukturalne oraz
polarność rozpuszczalnika. Związki te charakteryzują się wysokimi lub średnimi
molowymi współczynnikami absorpcji, dużym przesunięciem Stokesa, wysoką
wydajnością kwantową fluorescencji oraz bardzo wysoką jasnością [11]. Ich jasność jest
prawie 20 razy wyższa od jasności często stosowanego wzorca fluorescencyjnego
chininy. Parametr ten dla otrzymanych związków jest większy lub zbliżony do jasności
stosowanych obecnie znaczników z rodziny cyjanin lub rodamin (ponad 1,5 razy wyższa
od jasności Cy5, a zbliżona do Rh110). Takie wysokie wartości jasności umożliwiają pracę
z małymi stężeniami tych związków w badanym analicie, prostą i łatwą detekcję zarówno
absorpcji, jak i fluorescencji. Dodatkowo, obecność fragmentu aminokwasowego
umożliwia kowalencyjne wbudowanie takiego znacznika w łańcuch peptydowy lub
białko i wykorzystanie tych fluoroforów do analizy układów biologicznych. Badania tej
grupy związków są obecnie rozwijane w kierunku poszukiwania efektywnego fluoroforu,
którego struktura oparta jest na szkielecie naturalnego aminokwasu aromatycznego –
tyrozyny.
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Rysunek 3.
Figure 3.

Fluorescencja wybranej asymetrycznej pochodnej acetylenowej w rozpuszczalnikach o różnej
polarności
Fluorescence of selected asymmetric acetylene derivative in solvents with different polarity

Otrzymaliśmy także aktywne, znakowane fluorescencyjnie pochodne
izotiocyjanianów o aktywności przeciwnowotworowej, w których obecność znacznika
nie pozbawiła ich aktywności, a ją wzmocniła. Umożliwia to zastosowanie spektroskopii
fluorescencyjnej do dalszej eksploracji tej niezwykle interesującej grupy związków.
Dodatkowo poszukujemy fluoroforów o potencjale diagnostycznym
i terapeutycznym w chorobach nowotworowych, które mogą być skutecznymi
narzędziami w nowym nurcie medycyny - teranostyce. Pierwsze zaprojektowane
i zsyntezowane pochodne oparte na strukturze oksazolonu mają satysfakcjonujące
właściwości spektroskopowe i wnikają do komórek, co zostało zweryfikowane
z wykorzystaniem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej przy użyciu techniki FLIM.
W toku badań wstępnych ustaliliśmy, że po 24 godzinach ekspozycji większość komórek
wykazuje morfologiczne cechy apoptozy, co wskazuje na duży potencjał tej grupy
związków i zachęca do dalszych badań.
2.

ZWIĄZKI PRZECIWBAKTERYJNE I PRZECIWWIRUSOWE

Związki przeciwbakteryjne stanowią zainteresowanie wielu naukowców ze względu
na problem lekooporności. Lata nadużywania antybiotyków w infekcjach
niebakteryjnych, rolnictwie oraz hodowli zwierząt doprowadziły do powstania takich
mikroorganizmów, które po wniknięciu do organizmu mogą prowadzić nawet do śmierci
gospodarza ze względu na brak dostępnych skutecznych terapii. Poszukiwanie chemo-
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terapeutyków o odmiennym mechanizmie działania niż wykazują do tej pory poznane
antybiotyki jest ważnym elementem tej gałęzi nauki. Peptydy i małe białka mogą być
inspiracją do tworzenia nowych typów związków. Jednym z takich białek jest inhibitor
proteaz cysteinowych cystatyna C (hCC), która wykazuje działanie
przeciwdrobnoustrojowe [12], [13].
Wykazaliśmy, że N-terminalny fragment hCC o sekwencji -Arg-Leu-Val-Glyuczestniczy w wiązaniu z enzymem, dlatego nową grupę antybiotyków oparto
strukturalnie na inhibitorowym centrum ludzkiej cystatyny C. Pokazaliśmy, że Nbenzyloksykarbonylo-leucylo-walilo-glicylo-diazometan
(Z-Leu-Val-Gly-DAM)
hamuje wzrost bakterii Streptococcus pyogenes [13]. Bakteriobójcze działanie tego
związku przypisano zdolności do inhibicji proteaz cysteinowych, a konkretnie tzw.
proteazy streptokokowej. Podjęte później badania aktywności antybakteryjnej jego
analogów wykazały brak jednoznacznego związku pomiędzy aktywnością
antybakteryjną a zdolnością do inhibicji proteaz cysteinowych [14].
W dalszych etapach badań zaprojektowaliśmy związki przeciwbakteryjne z tzw.
szeregu A o ogólnej strukturze: X-Arg-Leu-ValΨ[CH2-NH]-Y. Spośród wielu liniowych
analogów, związek o nazwie Cystapep 1 (A-20, Rysunek 4) wykazywał największą
aktywność. Jest on aktywny wobec bakterii Staphylococcus aureus (MSSA oraz MRSA)
oraz Streptococcus pyogenes. Jego protekcyjne działanie wobec Streptococcus pyogenes
wykazaliśmy eksperymentalnie. W eksperymencie tym związek A-20 podano myszom,
wraz z letalną ilością bakterii. Przeżywalność myszy w tym eksperymencie wyniosła
100% [14], [15]. Ponadto nie udało się wyhodować bakterii, które byłyby odporne na
działanie tego związku. Do tej pory otrzymaliśmy wiele analogów związku A-20, na
podstawie budowy których próbowaliśmy wyjaśnić mechanizm jego działania. Dzięki
tym badaniom znaleźliśmy wiele związków, których działanie jest silniejsze wobec
Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes, co dało możliwość określenia
składowych budowy, które związek wykazujący działanie przeciwbakteryjne musi
posiadać. Charakterystyczne elementy stałe to niepodstawione pierścienie fenylowe na
obu końcach związku oraz reszta 1,2-diaminy w środkowej części struktury łańcucha
peptydowego [16].

Rysunek 4.
Figure 4.

Struktura jednego z szeregu związków zaprojektowanych na podstawie N-terminalnego
fragmentu wiążącego cystatyny C – Cystapep 1 (A-20)
One of the structures of the designed peptidomimetics based on N-terminal binding fragment
of human cystatin C – Cystapep 1 (A-20)
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Z uwagi na fakt, iż mechanizm działania związku A-20 nie jest znany, a wiele
peptydów przeciwbakteryjnych oddziałuje z błonami komórkowymi, zbadaliśmy
oddziaływanie tego związku oraz jego aktywnych i nieaktywnych analogów
z mimetykami bakteryjnej błony komórkowej. Wyniki te zostały skorelowane ze
strukturą przestrzenną związków oraz ich aktywnością przeciwbakteryjną. Uzyskane
rezultaty nie dały jednoznacznej odpowiedzi na temat mechanizmu działania tych
związków, co sugeruje, iż związek A-20 i jego analogi najprawdopodobniej wykazują
inny mechanizm działania niż oddziaływanie z błoną komórkową bakterii [16].
Cystapep 1 wykazuje aktywność wobec bakterii koagulazo-pozytywnych Gramdodatnich szczepów streptokoków (Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermdius,
Staphylococcus schleiferi) oraz szczepów koagulazo-negatywnych (Staphylococcus
haemoliticus, Staphylococcus saprofiticus i Staphylococcus cohnii). Dodatkowo jest on
również aktywny wobec Streptococcus pyogenes (serogrupa A), Streptococcus
agalactiae (serogrupa B), Streptococcus mutans, Enterococcus faecium oraz
Enterococcus faecalis. A-20 nie działa na bakterie Gram-ujemne takie jak Proteus
vulgaris, Pseudomonas aeruginosa czy Klebsiella pneumonia. Posiada niewielkie
działanie wobec Escherichia coli [17].
Dalsze badania związku A-20 wykazały jego brak cytotoksyczności wobec komórek
skóry (tj. keratynocytów oraz fibroblastów) do stężenia 50 µg/ml, brak odczynu
alergizującego oraz pro-zapalnego. Badania wykazały jego działanie immunomodulujące
[17]. Oprócz aktywności przeciwbakteryjnej, związek A-20 wykazuje aktywność
przeciwwirusową wobec wirusa opryszczki (Herpes simplex type 1). Jego działanie jest
chronione patentem [18], [19].
Obecnie prowadzimy prace nad poznaniem celu molekularnego oraz mechanizmu
działania A-20 i jego analogów z wykorzystaniem zaawansowanych technik
spektrometrii mas, takich jak TPP (termiczne profilowania proteomu) oraz FITExP
(identyfikacja celu molekularnego za pomocą ekspresji proteomu). Dodatkowo, mając
bazę już ponad 100 związków o znanej aktywności biologicznej wykorzystujemy techniki
chemometryczne do analizy i poszukiwania elementów strukturalnych tych związków
odpowiedzialnych za ich określone działanie.
3.

CYSTATYNA C - BIAŁKO O POTENCJALE AMYLOIDOGENNYM

Białka, podstawowy składnik każdej komórki, spełniają kluczową rolę we
wszelkich przejawach aktywności biologicznej organizmów żywych. Warunkiem ich
prawidłowego funkcjonowania jest osiągnięcie przez nie określonej struktury
przestrzennej, czyli prawidłowe sfałdowanie. Zdarza się jednak, że białka przyjmują
konformacje inne od natywnej. Nastąpić to może już podczas ekspresji białka w komórce,
często w wyniku pojawiania się spontanicznych mutacji punktowych, lub też na
późniejszych etapach „życia” białka, jako następstwo przemian konformacyjnych,
wymuszonych przez czynniki środowiskowe (napromieniowanie, zmiana pH lub tempe-
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ratury, stres oksydacyjny, oddziaływanie z innymi cząsteczkami, etc.). Każda taka
zmiana w strukturze przestrzennej białka może mieć konsekwencje biologiczne. Jedną
z nich są tzw. choroby konformacyjne (proteopatie), do których zalicza się m.in. choroby
Parkinsona, Alzheimera, Huntingtona, prionozy i ponad 40 innych rodzajów amyloidoz
[20]–[22].
Cystatyna C (hCC) jest jednym z białek organizmu ludzkiego, którego
nieprawidłowe fałdowanie, będące następstwem mutacji punktowej (zamiana reszty
leucyny w pozycji 68 na glutaminę) prowadzi do amyloidowej angiopatii mózgowej,
powodującej śmierć w młodym wieku z powodu licznych krwotoków mózgowych [23].
Są one konsekwencją odkładania się w naczyniach krwionośnych mózgu złogów
amyloidowych wspomnianego mutanta. Cystatyna C znajdowana jest również w złogach
tworzonych przez inne amyloidogenne białka i peptydy, w tym peptyd β-amyloidowy
[24]–[26].
Cystatyna C jest niewielkim, 120-aminokwasowym białkiem o strukturze
trzeciorzędowej charakterystycznej dla wszystkich cystatyn z rodziny II (I25), w której
wokół pojedynczej, centralnej α-helisy owinięta jest β-kartka zbudowana z pięciu β-nici
(Rysunek 5 A). W warunkach fizjologicznych hCC występuje w płynach ustrojowych
i tkankach człowieka gdzie pełni rolę efektywnego inhibitora proteaz cysteinowych
z rodziny papain i legumain [27]–[29]. Epitop, rozpoznawany przez proteazy cysteinowe,
tworzą reszty aminokwasowe znajdujące się w N-końcowej części białka oraz pętle L1
i L2 [30]. Cystatyna C wykazuje aktywność w szerokim zakresie i obejmuje m.in. udział
w obronie organizmu ludzkiego przed zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi. Białko
to bierze również udział w procesach nowotworowych, stanach zapalnych i resorpcji
kości [31]. Przypisuje mu się również funkcję neuroprotekcyjną [26], [32], [33]. Aktywna
biologicznie cystatyna C jest monomerem, jednak w stanach patologicznych obserwuje
się występowanie znacznych ilości zewnątrzkomórkowych dimerów białka [34].
Struktury te powstają w następstwie procesu określanego mianem trójwymiarowej
wymiany domen (3D domain swapping), zaobserwowanego dla hCC podczas prób
określenia struktury przestrzennej białka za pomocą metod rentgenografii strukturalnej
[35]. W procesie dimeryzacji hCC istotną rolę odgrywa pętla L1, która łączy fragmenty
białka ulegające wymianie: N-końcową domenę zbudowaną z α-helisy oraz nici β1 i β2,
z C-końcowym fragmentem o charakterze β-kartki [35]. Pętla L1 jest również jedynym
fragmentem białka ulegającym znaczącym zmianom konformacyjnym podczas wymiany
domen polegającym na przejściu od struktury typu „spinka do włosów” do długiej, prostej
β-nitki (βL, Rysunek 5B). Zjawisko dimeryzacji przez wymianę domen nie jest jednak
unikalne dla cystatyny C. Obserwuje się je także dla innych przedstawicieli inhibitorów
proteaz cysteinowych z rodziny I25, stefiny A i B [36], [37], oraz szeregu białek
o charakterze amyloidogennym [38], [39]. Dlatego też, proces wymiany domen
rozważany jest jako jeden z mechanizmów prowadzących do tworzenia fibryli
amyloidowych [40]. Zależność pomiędzy zdolnością do ulegania procesowi wymiany
domen i fibrylizacją wykazano również w przypadku cystatyny C [41]. Jak się okazuje
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proces oligomeryzacji hCC można modulować wprowadzając niewielkie zmiany
w strukturze białka. Stabilizacja struktury cystatyny C w formie monomerycznej, przez
wprowadzenie dodatkowych mostków disulfidowych, łączących ze sobą elementy
struktury drugorzędowej białka ulegające wymianie, powoduje istotne zmniejszenie
szybkości tworzenia wyższych form oligomerycznych (z fibrylami włącznie) nie tylko
przez białko dzikiego typu, ale również jego amyloidogennego mutanta hCC L68Q [41].

Rysunek 5.

Figure 5.

Reprezentacje wstążkowe monomeru (A) i dimeru (B) cząsteczki cystatyny C. Model
przygotowany na podstawie danych krystalograficznych dla mutanta hCC V57G (monomer, kod
pdb 6ROA) i białka typu dzikiego (dimer, kod pdb 1G96) w programie PyMol
Ribbon presentations of monomer (A) and dimer (B) of cystatin C molecule. Models prepared
based on crystallographic data for mutant hCC V57G (monomer, pdb code 6ROA) and wild type
protein (dimer, pdb code 1G96) in PyMol [42]

W toku naszych badań wykazaliśmy, że wymiana labilnej konformacyjnie reszty
waliny w pozycji 57 pętli L1 na resztę asparaginy, kwasu asparaginowego lub glicyny
(hCC V57N, hCC V57D i hCC V57G) prowadzi do stabilizacji cząsteczki w formie
monomerycznej [43]–[45]. Stabilizacja ta nie blokuje całkowicie fibrylizacji wariantu
asparaginowego, jednak wariant glicynowy jest na tyle trwały, by możliwe było
otrzymanie jego nie tylko struktury krystalograficznej, ale również wyznaczenie struktury
w roztworze za pomocą techniki NMR [45]. Nasze prace obejmowały także wariant hCC
w którym reszta waliny została zastąpiona resztą proliny. Zmiana ta przyczyniła się do
powstania formy otwartej, białko hCC V57P wykazywało zwiększoną skłonność do
ulegania procesowi dimeryzacji [46]
Inherentną cechą cystatyny C jest jej skłonność do samoasocjacji i tworzenia
wyższych form oligomerycznych z fibrylami włącznie [47], [48]. W krysztale zaś
tendencja cystatyny C do samoasocjacji przejawia się w sposobie upakowania molekuł.
Zarówno dla białka dzikiego typu, jak i dla dimerycznego wariantu (hCC V57P),
obserwuje się tendencję do tworzenia oktaedrycznych asocjatów zbudowanych z czterech
wymienionych domenowo dimerów, oddziałujących za pośrednictwem wiązań
wodorowych [46], [47].
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W strukturze cystatyny C występuje jeszcze jeden element odgrywający bardzo
istotną rolę w procesie amyloidogenezy. Cząsteczka hCC posiada hydrofobowe jądro,
tworzone na powierzchni styku amfipatycznej helisy i β-kartki, stabilizowane przez sieć
oddziaływań hydrofobowych [35]. Naruszenie jego integralności przez wprowadzenie
sterycznie rozbudowanej, polarnej reszty glutaminy w pozycji Leu68, nadaje białku
właściwości wysoce amyloidogenne [49]. Jak się jednak okazuje to nie oddziaływania
steryczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za obniżoną stabilność
konformacyjną amyloidogennego wariantu cystatyny C – hCC L68Q. Przeprowadzone
przez nas badania obejmujące zastąpienie krytycznej reszty leucyny (L68) za pomocą
mniejszej sterycznie, hydrofobowej reszty waliny wykazały, że na destabilizację wariantu
L68Q wpływają głównie zaburzenia elektrostatyczne, wynikające z obecności polarnej
reszty glutaminy. Otrzymany wariant walinowy jądra hydrofobowego hCC L68V okazał
się być rozpuszczalny w warunkach nadekspresji w systemie bakteryjnym, a jego izolacja
i oczyszczanie prowadziło do otrzymania białka monomerycznego [50], [51], podobnie
jak w przypadku dwóch stabilnych wariantów wykazujących mutacje w pętli L1 (hCC
V57N, hCC V57G). W badaniach in vitro wariant hCC L68V wykazywał jednak
podwyższoną tendencję do dimeryzacji w porównaniu z białkiem dzikiego typu, co
wynika najprawdopodobniej z osłabienia sieci oddziaływań hydrofobowych w jądrze
cząsteczki, w wyniku wprowadzenia mniejszej sterycznie reszty. W warunkach
krystalizacji wariant ten zachowuje się jak białko dzikiego typy tworząc wymienione
domenowo dimery [51].
Oprócz czynników wewnątrzcząsteczkowych proces asocjacji białka sterowany
może być również za pomocą czynników środowiskowych, jak obecność niektórych
molekuł czy jonów metali [52], [53]. Tym ostatnim poświęca się w ostatnich czasach
sporo uwagi ze względu na ich postulowane powiązania z rozwojem chorób
neurodegeneracyjnych [54], [55]. Cystatyna C nie jest białkiem bezpośrednio
rozpatrywanym jako ligand dla jonów metali, zwłaszcza przejściowych jak miedź(II),
jednak w toku naszych badan wykazaliśmy istnienie w jej sekwencji miejsca, mogącego
z tymi jonami oddziaływać [56], [57]. Zlokalizowane jest ono w labilnym
konformacyjnie, C-końcowym fragmencie cząsteczki obejmującym tzw. appending
structure (AS, Rysunek 5). 10-Aminokwasowy peptyd zaprojektowany na bazie
sekwencji AS cystatyny C, obejmujący potencjalne miejsce wiązania jonów miedzi(II),
wykazuje zdolność do tworzenia szeregu mono- i binuklearnych kompleksów z tymi
jonami. Wykazaliśmy również, że z dwóch reszt histydyny obecnych w tym fragmencie
jedna (His86 w notacji sekwencji białkowej) wykazuje wyższe powinowactwo do jonów
metalu.
Nasze badania nad oddziaływaniami całego białka z jonami miedzi pokazały, że
wpływają one na stabilność hCC w formie monomerycznej, ułatwiając proces
dimeryzacji, nie modyfikują natomiast znacząco jego zdolności do fibrylizacji
(Żygowska i wsp. manuskrypt przesłany do recenzji), jak to zaobserwowano w przypadku
bliskiego analogu cystatyny C stefiny B [58], [59]. Badania za pomocą technik rentgeno-
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graficznych i NMR potwierdziły wiązanie jonów Cu(II) w zaproponowanym rejonie pętli
AS, jednak poznanie genezy wpływu jonów metalu oraz znaczenia tych oddziaływań
w kontekście fizjologicznym wymaga pogłębionych badań, które są obecnie prowadzone.
Innym czynnikiem wykazującym wysoki potencjał do modulowania procesu
oligomeryzacji białek amyloidogennych jest obecność błon biologicznych, w tym błony
komórkowej [60]. Badania wskazują, że błony biologiczne mogą stanowić powierzchnię
promującą patologiczne procesy oligomeryzajcji białek amyloidogenneych i tworzenia
fibryli amyloidowych. Ponadto, w trakcie oddziaływania z błonami, białka mogą
potencjalnie tworzyć toksyczne oligomery przejściowe o kształcie obwarzanków (ang.
annular oligomers), których destrukcyjny mechanizm działania jest podobny do tego
obserwowanego w wypadku toksyn tworzących kanały transbłonowe.
W wyniku prowadzonych przez nas badań ustaliliśmy, że cystatyna C oddziałuje
z różnymi fosfolipidowymi składnikami błony komórkowej, takimi jak DMPC, POPC,
POPG, DOPE itp. Jednak w wypadku żadnego z nich nie udało się zaobserwować
wpływu obecności lipidów na oligomeryzację białka. Co ciekawe, zastosowanie
micelarnego mimetyku błony komórkowej zbudowanego z DPC i SDS pozwoliło
wykazać, że proces monomeryzacji dimerycznych form hCC oraz stabilizacji białka
w postaci monomeru jest wprost proporcjonalny do stężenia miceli [61], [62].
4.

AKTYWACJA PROTEASOMU JAKO STRATEGIA
W POWSTRZYMYWANIU ROZWOJU PROCESÓW
STARZENIOWYCH I NEURODEGENERACYJNYCH

W Katedrze Chemii Biomedycznej od 2008 roku zajmujemy się tematyką związaną
z modulacją aktywności ludzkiego proteasomu. Proteasomy to ogromne kompleksy
enzymatyczne odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy białkowej (Rysunek 6).
W warunkach fizjologicznych występują głównie dwa rodzaje proteasomów: 20S i 26S.
Ludzki proteasom 26S (h26S) to ATP-zależny kompleks enzymatyczny powstający
w wyniku przyłączenia jednej lub dwóch cząsteczek regulatora 19S do rdzenia
katalitycznego 20S. Jest on zdolny do rozpoznawania znakowanych ubikwityną
substratów białkowych, ich rozfałdowywania i degradacji, a także odpowiada za
proteolizę większości białek komórkowych, przede wszystkim krótko żyjących białek
sterujących procesami zachodzącymi w komórkach. Z kolei proteasom 20S degraduje
białka uszkodzone, na przykład w wyniku stresu oksydacyjnego, nie potrzebując do tego
ATP, ubikwityny ani regulatora 19S. Spowodowane przez utlenienie rozfałdowanie
białek powoduje bowiem wyeksponowanie rejonów hydrofobowych, rozpoznawane
przez sam rdzeń katalityczny jako sygnał do degradacji białka [63], [64].
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Schemat przedstawiający dwie możliwe ścieżki degradacji białek przez system proteasomalny.
(A) Białka oznakowane przez ubikwitynę są trawione przez proteasom 26S przy udziale energii
pochodzącej z hydrolizy ATP. (B) Częściowo lub całkowicie rozfałdowane białka mogą być
bezpośrednio degradowane przez proteasom 20S lub 20S związany z regulatorami
Schematic diagram of two possible pathways of proteins degradation by the proteasomal system.
(A) Ubiquitin tagged proteins are digested by the 26S proteasome using energy from ATP
hydrolysis. (B) Partially or fully unfolded proteins can be directly degraded by the 20S or 20S
proteasome associated with regulators

Upośledzenie funkcjonowania szlaku proteolitycznego realizowanego przez
proteasom skutkuje rozwojem procesów starzeniowych, objawiających się m.in.
gromadzeniem uszkodzonych białek w komórkach, czego konsekwencją jest np.
powstawanie zaćmy w soczewce oka, zmniejszona tolerancja mięśnia sercowego na
niedokrwienie/reperfuzję, czy też powstawanie zmian barwnikowych w skórze na skutek
odkładania się złogów lipofuscyny [65]. Jeszcze poważniejszą konsekwencją zbyt mało
aktywnego proteasomu jest wzrost ilości niepotrzebnych i uszkodzonych białek,
a następnie powstawanie z nich toksycznych form oligomerycznych [66]. Gromadzenie
się tych form w komórkach nerwowych zaburza ich funkcjonowanie, prowadząc do
obumierania neuronów i rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba
Alzheimera, Parkinsona czy stwardnienie boczne zanikowe [65], [67].
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Związane z agregacją białek tzw. choroby konformacyjne stanowią poważny
i rosnący problem społeczny. Szybko starzejące się społeczeństwa, siedzący tryb życia,
a także zmieniający się sposób odżywiania, stanowią przyczyny, z powodu których coraz
więcej ludzi zapada na choroby metaboliczne, a także zaburzenia neurologiczne
i poznawcze, charakteryzujące się postępującym uszkodzeniem komórek nerwowych
i demencją. Odkładające się u tych osób uszkodzone białka w młodych, zdrowych
organizmach byłyby skutecznie usuwane przez systemy proteolityczne, głównie przez
proteasom 20S. Niestety, efektywność proteolizy wraz z wiekiem słabnie. Prowadzone
w ostatnich latach badania wyraźnie pokazują, że aktywacja proteasomu, czy to na
poziomie ekspresji genów, czy przy użyciu naturalnych lub syntetycznych związków,
może stanowić obiecującą strategię terapeutyczną, zapewniającą opóźnienie wystąpienia
związanych z wiekiem chorób neurodegeneracyjnych [68].
Badania prowadzone w naszym zespole koncentrują się na możliwości
przywrócenia efektywnego funkcjonowania ludzkiego proteasomu 20S (h20S) za
pomocą syntetycznych, niskocząsteczkowych aktywatorów. Jednak mechanizm
aktywacji proteasomu 20S nie jest dokładnie wyjaśniony, co utrudnia projektowanie
potencjalnych terapeutyków. Struktur wiodących do ich projektowania można
poszukiwać opierając się na kompleksach proteasomu z jego naturalnymi, białkowymi
aktywatorami. Liczne badania wykazują, że krótkie peptydy wywodzące się
z regulatorów 19S i PA200, zawierające ich C-końcowy motyw HbYX (reszta
hydrofobowa - tyrozyna - dowolna reszta aminokwasowa) są w stanie stymulować
proteasom 20S [69]–[72]. Wyniki naszych badań również to potwierdzają - odkryliśmy
nową grupę bardzo skutecznych aktywatorów proteasomu, których sekwencje wywodzą
się z C-końcowego fragmentu drożdżowego ortologu regulatora PA200, białka Blm10
(publikacja w przygotowaniu). Odkryliśmy także, że wprowadzenie motywu HbYX do
niekompetycyjnego inhibitora PR11 powoduje, że aktywuje on h20S [73]. Zdolność
stymulowania proteasomu 20S przez otrzymane przez nas peptydy wykazaliśmy zarówno
w testach aktywności ze standardowymi substratami fluorogennymi, jak i z modelowymi
białkami (α-synukleina, Tau441, enolaza).
Nasze aktywatory w swej obecnej postaci nie są, niestety, w stanie wnikać do
komórek, a także charakteryzują się niską stabilnością proteolityczną. W prowadzonych
przez nas obecnie badaniach projektujemy peptydomimetyki, które mają być pozbawione
dwóch głównych wad ograniczających terapeutyczne zastosowanie peptydowych
aktywatorów typu Blm: krótkiego okresu półtrwania w osoczu i braku przenikalności
przez błony komórkowe. Aktywatory modyfikujemy za pomocą nienaturalnych
aminokwasów, a także wprowadzając do sekwencji mimetyki wiązania peptydowego.
Równolegle prowadzimy badania, których celem jest zweryfikowanie, czy możliwe
jest zapobieganie gromadzeniu się oligomerycznych form polipeptydowych
biocząsteczek. Wyniki ostatnich badań wskazują, że to nie fibryle amyloidowe, ale
poprzedzające je w procesie agregacji rozpuszczalne oligomery stanowią formy
najbardziej toksyczne dla komórek [74], [75]. Gdyby wewnątrzkomórkowe systemy
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proteolityczne działały prawidłowo, te niewielkie oligomery mogłyby być trawione
i usuwane z komórek. Niestety jednak, wraz ze starzeniem się organizmu wydajność
proteolizy słabnie. Ponadto, same oligomery są w stanie hamować aktywność
odpowiedzialnego za degradację nieprawidłowych białek proteasomu 20S. Fakt ten został
potwierdzony
dla
kilku
peptydów/białek
związanych
z
chorobami
neurodegeneracyjnymi: peptydu β-amyloidowego związanego z chorobą Alzheimera, αsynukleiny, której agregacja jest powiązana z chorobą Parkinsona i zmutowanej formy
huntingtyny, tworzącej złogi u chorych cierpiących na chorobę Huntingtona [76].
W ramach prowadzonych przez nas badań chcemy sprawdzić czy hamowanie aktywności
proteasomu 20S przez rozpuszczalne oligomery ma miejsce tylko w przypadku
polipeptydów zaangażowanych w rozwój chorób neurodegeneracyjnych, czy też jest
właściwością
ogólną
agregujących
biocząsteczek.
Badania
prowadzimy
z wykorzystaniem ludzkiej amyliny, której agregacja jest powiązana z rozwojem
cukrzycy typu drugiego. Zajmujemy się również sprawdzaniem, czy zawierające motyw
HbYX peptydowe aktywatory proteasomu są w stanie przeciwdziałać hamowaniu
aktywności enzymu przez oligomery, a być może nawet ułatwiać i intensyfikować ich
degradację.
Kolejnym kierunkiem naszych badań jest zgłębianie wiedzy na temat mechanizmu
allosterycznej modulacji aktywności proteasomu. Jest to temat zyskujący coraz większe
zainteresowanie wśród naukowców, niemniej jednak bardzo słabo zbadany. W celu
określenia miejsca wiązania peptydowych, allosterycznych modulatorów badamy
struktury proteasomu 20S. Określiliśmy dotąd struktury krystaliczne dwóch kompleksów
drożdżowego proteasomu 20S z cząsteczkami zdolnymi do pobudzania aktywności
enzymu (kod PDB: 4X6Z, 5NIF). Dzięki temu określiliśmy wstępnie preferencje
strukturalne proteasomu względem małocząsteczkowych aktywatorów [77]. W ostatnim
czasie współpraca z dr Ashwinem Chari i dr Fabianem Hannebergiem z MaxPlanc
Institute w Getyndze doprowadziła do otrzymania kompleksów aktywatorów z ludzkim
proteasomem 20S oraz ludzkim immunoproteasomem (publikacja w przygotowaniu).
Prowadzone przez nas udokładnianie otrzymanych struktur pozwoli bardziej precyzyjnie
określić preferencje konformacyjne względem aktywatorów i ułatwi ich projektowanie.
Poszerzy też wiedzę na temat mechanizmu działania małocząsteczkowych modulatorów.
Dodatkowo, miejsce wiązania aktywatorów badamy także za pomocą trawienia
enzymatycznego połączonego ze spektrometrią mas, uprzednio wprowadzając do
sekwencji peptydów reszty sieciujące. Sieciowanie chemiczne planujemy także
wykorzystać do określenia miejsca wiązania oligomerów β-amyloidu i amyliny do
proteasomu 20S.
Medycyna nie zna obecnie żadnej skutecznej metody terapii chorób
konformacyjnych, wpływających nie tylko na centralny układ nerwowy, ale też na inne
tkanki i narządy w organizmie. Proponowane przez nas podejście zapobiegania chorobom
związanym z agregacją białek jest nowatorskie, ponieważ nie koncentruje się na samych
agregujących cząsteczkach. Otrzymane wyniki mogą pozwolić na otrzymanie w przy-
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szłości terapeutyków zdolnych do przeciwdziałania upośledzeniu aktywności proteasomu
przez toksyczne dla komórek formy oligomeryczne białek, a także do intensyfikowania
usuwania różnego typu oligomerów z komórek, co może zaowocować odtworzeniem
homeostazy u osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne i metaboliczne.
5.

FIBRYLE i HYDROŻELE PEPTYDOWE

Niektóre peptydy i białka potrafią w spontaniczny sposób połączyć się
w uporządkowane drugo- i trzeciorzędowe struktury. Takie peptydy nazywane są
peptydami samoorganizującymi się (SAP, ang. self-assembling peptides). Za tworzenie
struktury odpowiedzialne są wiązania wodorowe, oddziaływania hydrofobowe oraz siły
van der Waalsa. Ze względu na zdolność peptydów do samoorganizacji, związki te
znajdują coraz szersze zastosowania jako biomateriały peptydowe [78].
Medycyna regeneracyjna oraz inżynieria tkankowa stanowią sektor medycyny
zajmujący się poszukiwaniem sposobów zastępowania i/lub naprawiania uszkodzonych
tkanek. Trzy komponenty stanowiące triadę inżynierii tkankowej to połączone ze sobą
komórki (np. macierzyste), rusztowania oraz czynniki sygnalizacyjne (substancje
aktywne). Biomateriały peptydowe stosowane jako rusztowanie, czyli jeden z filarów
triady inżynierii tkankowej, powinny zapewnić komórkom odpowiednie
mikrośrodowisko do proliferacji, migracji czy różnicowania. Idealne rusztowania
biomimetyczne muszą posiadać szereg cech: doskonałą biokompatybilność, niską
immunogenność, odpowiednią porowatość, przepuszczalność i elastyczność
mechaniczną oraz muszą być łatwo syntetyzowane. Cechy te wykazują SAP, które
samoorganizują się w nanowłókna o średnicy około 10 do 20 nm, które układają się
w sieć [79]. Tak utworzona struktura sieci ma rozmiary włókien i wielkości porów
zbliżone do naturalnej macierzy pozakomórkowej. Stąd peptydy takie znalazły
zastosowanie jako rusztowania do hodowli komórkowej.
Biomateriały peptydowe mogą być stosowane jako magazyny do przechowywania
leków i uwalniania ich przez długi czas np. białek, które mogą być uwalniane przez okres
dni, tygodni lub miesięcy bez utraty ich aktywności biologicznej. Biologicznie aktywne
substancje mogą być również kowalencyjnie związane z łańcuchami peptydowymi, pod
warunkiem że nie zaburzą one samoorganizacji łańcuchów peptydowych.
Z uwagi na fakt, że Katedra Chemii Biomedycznej posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy z peptydami ulegającymi fibrylizacji, zostały one wykorzystane
jako nośniki substancji aktywnej. Do tego celu został wybrany przegrupowany fragment
motywu zamka sterycznego ludzkiej cystatyny C o sekwencji QAGIVV. Rusztowania
fibrylowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskać produkt multifunkcjonalny,
który po aplikacji na ranę utworzy mikrośrodowisko dla optymalnego wzrostu komórek,
a jednocześnie będzie stanowić rezerwuar substancji o działaniu biologicznym, która
zostanie uwolniona z fibryli pod wpływem aktywności elastazy neutrofilowej obecnej
w ranie [80].
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Sekwencja aminokwasowa zaprojektowanych przez nas rusztowań fibrylowych jest
połączeniem 4 różnych sekwencji o zdefiniowanym działaniu. Pierwszy fragment, FC
(QAGIVV), posiada potwierdzone właściwości agregacyjne. Fragment ten został
połączony łącznikiem glicynowym (GGG) z fragmentem wrażliwym na działanie
elastazy neutrofilowej (AAPV). Wprowadzenie łącznika glicynowego miało na celu
odsunięcie sekwencji aktywnej od celowanego miejsca degradacji oraz ułatwienie
enzymowi dostępu do sekwencji specyficznej AAPV. Czwarty fragment stanowi
sekwencja o potencjalnym działaniu pro-regeneracyjnym (Rysunek 7). Spośród
peptydów aktywnych wybraliśmy sekwencje GHK, KGHK oraz RDKVYR. Pierwsze
dwa są znanymi peptydami pro-regeneracyjnymi, stymulującymi angiogenezę,
wspomagającymi proces gojenia się ran oraz remodeling skóry poprzez zmniejszanie
poziomu cytokin TNF-α, regenerację nerwów oraz stymulację proliferacji fibroblastów
[81], [82]. Peptyd RDKVYR ma właściwości immunostymulującye odpowiedź
humoralną i komórkową oraz wspomagającym migrację keratynocytów oraz jest
zaangażowany w indukcję transkrypcyjną genu POUF5F1 kodującego czynnik
pluripotencji OCT4 oraz geny TET1 i TET3 uczestniczące w demetylacji DNA [83], [84].

Rysunek 7.
Figure 7.

Schemat zaprojektowanych hybryd fibrylowych [80]
Scheme of the peptide scaffold construct [80]

Uzyskane przez nas wyniki badań agregacyjnych z zastosowaniem tioflawiny T
potwierdziły tworzenie się kompleksu z barwnikiem w inkubowanych roztworach.
Zdjęcia mikroskopowe wykonane przy pomocy transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
jak i mikroskopii sił atomowych, jednoznacznie potwierdziły obecność fibryli
peptydowych o różnej długości i grubości. Analiza zdjęć mikroskopowych wykazała, że
fibryle tworzą się bezpośrednio po rozpuszczeniu, tworząc coraz bardziej złożone formy
aż do dnia 21, jak przedstawiono na zdjęciach TEM (Rysunek 8) [80].
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Rysunek 8.
Figure 8.
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Zdjęcia TEM otrzymanych fibryli peptydowych w 0,3,21 dniu inkubacji
Transmission electron micrographs for fibril peptides obtained in 0, 3 and 21 st day of incubation

Hybrydowa budowa peptydu w swoich założeniach zakładała uwalnianie fragmentu
o sekwencji aktywnej pod wpływem działania enzymu. Analiza widm masowych po
inkubacji peptydów z elastazą neutrofilową wykazała, że dla każdego ze związków
nastąpiła hydroliza w zaplanowanym miejscu cięcia enzymatycznego.
Analiza wyników badań przeprowadzonych na liniach komórkowych dostarczyła
informacji na temat cytotoksyczności oraz potencjału proregeneracyjnego peptydów.
Badania te jednoznacznie potwierdziły, że badane związki nie są toksyczne wobec
komórek skórnych tj. fibroblastów 46BR.1N oraz keratynocytów HaCaT w całym
badanym zakresie stężeń tj. 0,01-25 µg/ml. Wszystkie peptydy wykazały zwiększony
efekt pro-proliferacyjny w porównaniu do peptydu bazowego FC. Efekt ten utrzymywał
się na poziomie od 20 do 60%.
Obecnie prowadzimy prace badawcze nad drugim rodzajem nośnika peptydowego
jakim są hydrożele peptydowe na bazie sekwencji RADA16-I. Peptyd RADA16-I ma
wysoką skłonność do samodzielnego składania się w celu utworzenia bardzo stabilnych
struktur β-kartek, co prowadzi do szeregu zorganizowanych struktur. Na przykład
w kwaśnych warunkach pH obserwuje się nanofibryle, natomiast rusztowanie uzys-
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kuje się poprzez zwiększenie pH lub dodanie soli. Hydrożele RADA16-I są idealnymi
materiałami do tworzenia trójwymiarowych rusztowań do hodowli komórkowej
w inżynierii tkankowej. Prace badawcze z wykorzystaniem peptydu RADA16-I
wykazały, że regeneruje on skórę, tkankę nerwową oraz zatrzymuje mikrokrwotoki [85]–
[87].
Nasze badania konstruktów hydrożelowych potwierdziły ich zdolność do tworzenia
struktury β-kartki, a obrazowanie mikroskopowe uwidoczniło ich strukturę 3D
[publikacja wysłana] [88]. Efekt pro-proliferacyjny wobec fibroblastów i keratynocytów
utrzymywał się na wysokim poziomie. Wyniki badań in vivo pokazały, że w przypadku
dwóch hydrożeli tj. RADA-GHK oraz RADA-KGHK następuje szybsze zamknięcie rany
w porównaniu do kontroli. Analiza preparatów histologicznych pobranych ze skóry
grzbietu myszy wykazała, że odbudowana skóra była zdecydowanie grubsza niż
w przypadku zastosowania samego peptydu RADA16-I oraz posiadała prawidłową
strukturę [publikacja wysłana] [88].
6.

PEPTYDOWE INHIBITORY PUNKTÓW KONTROLNYCH UKŁADU
IMMUNOLOGICZNEGO

Nowotwory stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów na świecie
i odpowiadają za śmierć około 10 milionów chorych rocznie. Szacuje się, że do 2040 roku
zarówno liczba zgonów, jak i nowo diagnozowanych przypadków podwoi się [89].
Istnieje wiele strategii walki z chorobami nowotworowymi, do których zaliczyć można
chirurgię, radioterapię czy chemioterapię, nie są one jednak skuteczne w leczeniu
wszystkich typów raka. Odkrycie roli, jaką odgrywa układ immunologiczny w chorobach
nowotworowych zapoczątkowało nową metodę leczenia, określaną jako immunoterapia.
Jedną z jej strategii jest aktywacja układu odpornościowego poprzez blokowanie
oddziaływania białek określanych jako punkty kontrolne układu immunologicznego.
Tego typu podejście zaowocowało w 2018 roku przyznaniem Nagrody Nobla
w dziedzinie fizjologii lub medycyny dla James’a P. Allison’a z USA i Tasuku Honjo
z Japonii, za odkrycie terapii przeciwnowotworowej polegającej na hamowaniu
negatywnej regulacji immunologicznej.
Punkty kontrolne układu immunologicznego są to pary receptor/ligand znajdujące
się na powierzchni komórek układu odpornościowego, takich jak limfocyty T i komórki
prezentujące antygen (APC; ang. antigen presenting cell). Odgrywają one kluczową rolę
w aktywacji limfocytów T, do której potrzebne są dwa sygnały. Pierwszym z nich jest
prezentacja antygenu limfocytom T przez główny układ zgodności tkankowej (MHC;
ang. major histocompatibility complex) i jego związanie z receptorem komórek T (TCR;
ang. T-cell receptor). Drugi sygnał powstaje po utworzeniu odpowiedniego kompleksu
receptor/ligand (Rysunek 9) [90]. Pojęcie punktów kontrolnych nie odnosi się tylko do
białek, które przekazują sygnał aktywujący limfocyty T. Istnieją pary receptor/ligand,
które w wyniku związania się prowadzą do ich dezaktywacji [91]. Komórki
nowotworowe wykorzystały sygnał hamujący limfocyty T do wypracowania mechani-
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zmów pozwalających im uniknąć nadzoru układu immunologicznego. Zablokowanie
punktów kontrolnych, które negatywnie regulują działanie układu odpornościowego,
prowadzi do zaburzenia tolerancji wobec nowotworu i pobudzenia odpowiedzi
przeciwnowotworowej.

Rysunek 9.
Figure 9.

Punkty kontrolne - przykłady białek stymulujących oraz hamujących aktywację limfocytów T
Immune checkpoints – examples of immune system stimulatory and inhibitory complexes of T
cells

W Katedrze Chemii Biomedycznej od 2012 roku zajmujemy się poszukiwaniem
peptydowych inhibitorów punktów kontrolnych. Nasze badania skupiają się na
kompleksach hamujących aktywację limfocytów T, takich jak CD160/HVEM,
BTLA/HVEM, TNF/TNFR2, PD-1/PD-L1 oraz TIGIT/PVR. Peptydy projektujemy w
oparciu o struktury krystaliczne kompleksów receptor/ligand. Otrzymane związki
badamy pod kątem ich wiązania się z celem molekularnym oraz ich wpływu na
formowanie się kompleksu receptor/ligand.
Nasze badania nad punktami kontrolnymi rozpoczęliśmy od kompleksu
BTLA/HVEM. Receptor inhibitor limfocytów T i B (BTLA) znajduje się na powierzchni
limfocytów T i oddziałuje z ligandem białkiem wejścia wirusa opryszczki (HVEM)
obecnym na powierzchni komórek nowotworowych. Tworzenie kompleksu
BTLA/HVEM powoduje zahamowanie proliferacji limfocytów T oraz produkcji przez
nie cytokin. Projektowanie inhibitorów białka BTLA oparliśmy na strukturze
krystalicznej kompleksu BTLA/HVEM (PDB: 2AW2). Zsyntetyzowaliśmy szereg
peptydów, fragmentów białka HVEM, i przebadaliśmy je pod kątem wiązania z białkiem
BTLA oraz ich zdolności do blokowania tworzenia kompleksu receptor-ligand. Uzyskane
wyniki wskazują, że peptyd HVEM(14-39) oddziałuje 2,5 razy silniej z białkiem BTLA
niż HVEM oraz hamuje tworzenie kompleksu w testach wykonanych na liniach
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komórkowych. W swojej sekwencji peptyd HVEM(14-39) posiada cztery cysteiny
tworzące dwa mostki disulfidowe, które pozwoliły nam na uzyskanie peptydu
o strukturze podobnej do tej jaką ten fragment peptydu posiada w białku HVEM [92],
[93]. Do projektowania inhibitorów kompleksu BTLA/HVEM wykorzystaliśmy również
sekwencje aminokwasową wirusowego białka – glikoproteiny D (gD), które wiąże się
z HVEM w tym samym miejscu co białko BTLA. Struktura krystaliczna kompleksu
HVEM/gD (PDB: 1JMA) posłużyła nam do zaprojektowania szeregu peptydów,
fragmentów gD, do których wprowadzone zostały dodatkowo wiązania disulfidowe
stabilizujące strukturę. Najlepsze właściwości hamujące wykazywały dwa peptydy:
gD(1-36)(K10C-T29C) oraz gD(1-36)(K10C-D30C) [94], [95]. Otrzymane przez nas
związki są obecnie badane na komórkach pacjentów chorujących na czerniaka, we
współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Podobne podejście stosujemy przy
projektowaniu inhibitorów kompleksów PD-1/PD-L1, CD160/HVEM, TIGIT/PVR czy
TNF/TNFR, a prowadzone do tej pory prace pozwoliły na otrzymanie kilku obiecujących
związków.
Równolegle prowadzimy badania nad uzyskaniem struktur krystalicznych
wspomnianych wyżej białek oraz ich kompleksów z zaprojektowanymi w Katedrze
Chemii Biomedycznej inhibitorami peptydowymi. Nasze badania w tym zakresie
polegają na opracowaniu i optymalizacji warunków ekspresji i oczyszczania wybranych
białek, tak by uzyskiwane ilości pozwalały na przetestowanie kilkuset warunków
krystalizacji. Podejmujemy równoległe próby uzyskania białek w kilku systemach
ekspresyjnych: bakteryjnym [96], drożdżowym i ssaczym. Dla uzyskanych białek
sprawdzamy aktywność biologiczną badając zdolność wiązania się do biologicznego
partnera oraz zdolność wiązania peptydowego inhibitora.
7.

BADANIA KONFORMACYJNE HOMOLOGÓW GLIKOPROTEINY
N HERPESWIRUSÓW

Herpeswirusy są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych patogenów
zakażających człowieka oraz wywołujących liczne choroby u zwierząt hodowlanych
i dziko żyjących. Często są to choroby o charakterze epidemicznym, stanowiące poważny
problem ekonomiczny. Najlepszym sposobem aby zapobiec rozprzestrzenianiu się
herpeswirusów są profilaktycznie szczepionki [97]. Jednak ze względu na rozwijającą się
oporność herpeswirusów na obecnie stosowane leki, innym rozwiązaniem jest
opracowanie nowych terapeutyków przeciwwirusowych. Obecnie dostępne leki to
głównie analogi nukleotydów (acyklowir, gancyklowir, idoxurydyna, walacyklowir)
[98], [99]. Opracowanie nowych leków jest możliwe dzięki dokładnemu poznaniu
molekularnych mechanizmów działania herpeswirusów, które w toku ewolucji
wykształciły różnorodne mechanizmy hamowania lub unikania wrodzonej oraz nabytej
odpowiedzi immunologicznej zaatakowanego organizmu [100].
Do najbardziej charakterystycznych cech herpeswirusów wpływających na przebieg
choroby należą zdolność do przebywania w organizmie gospodarza w stanie utajonym,
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tzw. latencji oraz zdolność do modulacji odpowiedzi immunologicznej. Odporność
komórkowa, w której pośredniczą limfocyty T CD8+, jest podstawowym mechanizmem
obronnym przed wieloma infekcjami wirusowymi. Odporność ta zależy od skutecznego
rozpoznawania peptydów wirusowych prezentowanych przez cząsteczki MHC klasy I na
powierzchni komórki. Herpeswirusy znalazły różne strategie zakłócania przetwarzania
i prezentacji antygenu przez cząsteczki MHC I, których efektem jest obniżenie ekspresji
cząsteczek MHC I na powierzchni komórki. Jednym z mechanizmów unikania
odpowiedzi immunologicznej jest inhibicja transportera związanegoz przetwarzaniem
antygenu TAP [101]. Fizjologiczną rolą TAP jest transport peptydów antygenowych
z cytoplazmy do retikulum endoplazmatycznego w celu związania ich z białkami MHC
I. Ligandami białka TAP są wirusowe glikoproteiny N (gN, UL49.5). Białka UL49.5
pochodzące z wirusów rodzaju Varicellovirus, w tym BoHV-1, PRV, EHV-1 i EHV4,
EBV oraz HCMV zostały zidentyfikowane jako nowa klasa inhibitorów białka TAP.
U wirusów tych białko UL49.5 dokonuje modulacji mechanizmu odpornościowego
głównego układu zgodności tkankowej (MHC I) poprzez zahamowanie transportu
peptydów patogenu, będąc w kompleksie transportera peptydów antygenowych (TAP)
[100], [102]. W konsekwencji odpowiedź immunologiczna zaatakowanego organizmu
zostaje upośledzona. Skutkiem tego jest rozprzestrzenianie się wirusa w sposób
niekontrolowany w organizmie gospodarza.
Herpeswirusy HSV-1, EBV, HCMV oraz CPXV012 posiadają również gen UL49.5,
jednak białko, będące produktem tego genu, nie wpływa na transport wirusowych
peptydów z udziałem kompleksu TAP [101]. W większości przypadków przestrzenne
struktury eksperymentalne białek UL49.5 nie są znane. Jednak zbadanie struktury białka
UL49.5 jest niezbędne do określenia mechanizmu jego działania, a w przyszłości może
przyczynić się do projektowania nowych leków przeciwwirusowych. W ramach
kilkuletnich badań udało się określić strukturę przestrzenną białka UL49.5 pochodzącego
z wirusa BoHV-1 oraz jego analogów. Białko UL49.5 (BoHV-1) to małe białko błonowe
typu I (96 reszt aminokwasowych, 9 kDa w BoHV-1), którego struktura przestrzenna
tworzona jest przez trzy regiony α-helikalne. Pierwsza α-helisa 1 (D2-G20) jest
zlokalizowana w domenie światła ER, natomiast kolejne dwa fragmenty znajdują się
w domenie transmembranowej (helisa 2: V40-M46 i helisa 3: V49-F58). Ciągłość helis
domeny transbłonowej jest przerwana przez zwrot β w regionie M46-V49. Helisy 2 i 3
domeny transbłonowej są ułożone pod kątem około 110 i razem ze strukturą skrętu
tworzą motyw helisa-zgięcie-helisa (Rysunek 10) [103]. Struktura przestrzenna białka
UL49.5 wirusa BoHV-1 posiada charakterystyczne dwa zwroty β w domenie luminalnej
ER, w regionach V26-P27-L28-S29 i E30-P31-P32-Q33. Oba zwroty β angażują reszty
Pro31 i 32, które mogą być ważne dla specyficznego fałdowania UL49.5 i interakcji
między UL49.5 i TAP, a w konsekwencji hamowania transportu peptydów [103]. Co
ciekawe, Pro27 i Pro30/Pro32 są konserwatywne wśród homologów UL49.5 hamujących
TAP [104].
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Rysunek 10. Struktura przestrzenna fragmentów białka UL49.5 wirusa BoHV-1 w środowisku miceli DPC
(kolor błękitny) oraz struktura białka UL49.5 (kolor czerwony) umieszczona w dwuwarstwie
lipidowej POPC (kolor żółty) oraz w kompleksie z białkiem TAP (kolor zielony) [103]
Figure 10.
The spatial structure of the UL49.5 protein fragments of the BoHV-1 virus in the DPC micelle
(light blue) and the structure of the UL49.5 protein (red) located in the POPC lipid bilayer
(yellow) in the complex with the TAP protein (green) [103]

Z danych literaturowych wiadomo, że N-końcowy fragment białka UL49.5 wirusa
BoHV-1 oddziałuje z pętlami kompleksu TAP, podczas gdy jego C-końcowy fragment
stymuluje proteosomalną degradację TAP [100]. Wcześniejsze badania wykazały, że
niektóre reszty aminokwasowe białka UL49.5, w szczególności motyw R9RE11,
zlokalizowany w N-końcowym fragmencie UL49.5, są kluczowymi wyznacznikami jego
funkcji [105]. Natywny fragment N-końcowy białka UL49.5 tworzy strukturę α-helisy
we fragmencie R9-A19 [103]. Nasze badania konformacyjne i biologiczne obejmujące
modyfikacje domeny N-końcowej w regionie RRE mające na celu destabilizację lub
stabilizację i wydłużenie struktury helikalnej wykazały, że wprowadzone zmiany
strukturalne nie wpłynęły na inhibujące właściwości białka [106]. Obecnie pracujemy
nad ustaleniem struktury przestrzennej białka UL49.5 z innych wirusów, celem poznania
wszystkich elementów strukturalnych odpowiedzialnych za jego aktywność biologiczną.
8.

GLIKANY I GLIKOKONIUGATY POCHODZENIA NATURALNEGO

Glikany (oligosacharydy lub polisacharydy) oraz glikokoniugaty (połączenia
oligosacharydów lub polisacharydów z peptydami, białkami, lipidami i innymi
molekułami) odgrywają ogromne znaczenie w funkcjonowaniu żywych organizmów,
które w pewnym stopniu może być porównywane do roli jaką spełniają białka i kwasy
nukleinowe. Monosacharydy, będące podstawowymi elementami strukturalnymi
glikanów, stanowią szczególny rodzaj biologicznego alfabetu. Podobną funkcję
w kwasach nukleinowych i białkach spełniają odpowiednio nukleotydy i aminokwasy.
Jednak monosacharydy, w odróżnieniu od nukleotydów i aminokwasów, wykazują
zdecydowanie większą, a w zasadzie nieograniczoną zdolność kodującą. Przekłada się to
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na ogromną liczbę glikanów i glikokoniugatów, które teoretycznie mogą być
i praktycznie są syntezowane przez organizmy żywe [107]. W naszej grupie badawczej
zajmujemy się glikanami i glikokoniugatami będącymi zewnętrznymi elementami ścian
komórkowych bakterii, zwłaszcza bakterii powodujących choroby ludzi, zwierząt i roślin
oraz glikanami wyizolowanymi z grzybów podstawkowych.
Znajomość struktury chemicznej glikanów i glikokoniugatów ściany komórkowej
bakterii jest niezbędna do poznania mechanizmów oddziaływania bakterii ze
środowiskiem. W przypadku bakterii patogennych do poznania mechanizmów
oddziaływania z gospodarzem, niezwykle ważnych podczas procesu wywoływania
infekcji, ale także bardzo istotnych z punktu widzenia zapobiegania infekcjom oraz ich
zwalczania. Natomiast znajomość struktury chemicznej glikanów wyizolowanych
z grzybów jest niezbędna do wyjaśnienia ich właściwości prozdrowotnych dla człowieka.
Do określenia struktury chemicznej glikanów wykorzystuje się techniki
chromatograficzne i spektroskopowe (m.in. magnetyczny rezonans jądrowy,
spektrometria mas) oraz metody chemiczne (m.in. analiza cukrowa, analiza metylacyjna).
Wyznaczenie struktury chemicznej polisacharydów wymaga:
• zidentyfikowania monosacharydów i określenia ich liczby w powtarzającej się
jednostce,
• ustalenia miejsce podstawienia poszczególnych monosacharydów,
• określenia wielkości pierścieni cukrowych (furanozy lub piranozy),
• ustalenia konfiguracji anomerycznych atomów węgla ( lub ),
• przyporządkowania monosacharydów do szeregu konfiguracyjnego (D lub L),
• określenia sekwencji monosacharydów w powtarzającej się jednostce,
• zidentyfikowania obecności niecukrowych podstawników, ich liczby i miejsc
przyłączenia.
8.1. BAKTERIE GRAM-UJEMNE

Ściany komórkowe wszystkich bakterii Gram-ujemnych mają bardzo zbliżoną
budowę niezależnie od tego, czy są to bakterie patogenne względem człowieka, zwierząt
lub roślin, czy całkowicie niepatogenne. Podstawowym elementem budowy ściany
komórkowej, elementem najbardziej wyeksponowanym (najczęściej), jest
lipopolisacharyd (LPS). LPS patogennych bakterii jest istotnym czynnikiem
chorobotwórczym, wykazującym zróżnicowaną toksyczność, uzależnioną od struktury
chemicznej. LPS jest zbudowany z lipidu A (endotoksyczny fragment), części korowej
(reguluje toksyczność lipidu A) oraz wykazującego właściwości antygenowe Oswoistego polisacharydu (OPS) (Rysunek 11).
Ponadto niektóre bakterie mogą tworzyć polisacharydową otoczkę wokół komórki,
która może być zbudowana z polisacharydów kapsularnych (CPS) lub
egzopolisacharydów (EPS).
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Rysunek 11. Schemat budowy lipopolisacharydu
Figure 11.
Schematic presentation of the lipopolysaccharide structure

Badania strukturalne OPS-ów prowadziliśmy m.in. dla szczepów będących
patogenami roślinnymi: Pectobacterium parmentieri [108], Pectobacterium aquaticum
[109], Dickeya aquatica IFB0154 [110] i Dickeya solani [111], szczepów bakterii
będących patogenami ludzkimi: Cronobacter sakazakii 767 [112], Cronobacter sakazakii
Sequence Type 12 [113], Salmonella Abortusequi (O4) [114], Franconibacter helveticus
LMG23732T [115], a także szczepów bakterii wyizolowanych z ryzosfery roślin
uprawnych: Ochrobactrum rhizosphaerae PR17T [116]. Badania strukturalne
przeprowadziliśmy również m.in. dla oligosacharydów części korowej bakterii
Xanthomonas campestris pv. campestris B100 [117], lipidu A bakterii Oligotropha
carboxidovorans [118], egzopolisacharydu bakterii Burkholderia gladioli pv. agaricicola
[119] i polisacharydu kapsularnego bakterii Acinetobacter lwoffii F78 [120].
8.2. BAKTERIE GRAM-DODATNIE

Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich wyraźnie różni się od ściany
komórkowej bakterii Gram-ujemnych. W jej zewnętrznej części można wyróżnić dwa
charakterystyczne glikokoniugaty: kwas lipotejchojowy (LTA) i kwas tejchojowy
(WTA). Ponadto na powierzchni bakterii Gram-dodatnich, podobnie jak u bakterii Gramujemnych, może znajdować się CPS lub EPS, tworząc tzw. biofilm.
Badania strukturalne przeprowadziliśmy m.in. dla kwasów tejchojowych
wyizolowanych ze szczepów Enterococcus faecalis strain 12030 [121] i Enterococcus
faecium strain U0317 [122] oraz kwasów lipotejchojowych ze szczepu Enterococcus
faecalis strain 12030 [123].
8.3. GRZYBY PODSTAWKOWE

Polisacharydy wyizolowane z grzybów są ważną klasą substancji bioaktywnych,
wykazujących właściwości lecznicze, silnie stymulujących układ immunologiczny
człowieka. Badania strukturalne przeprowadziliśmy m.in. dla polisacharydów
wyizolowanych z grzybów Sparassis crispa [124] i Cantharellus cibarius [125].
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W większości przypadków prowadzonym badaniom strukturalnym towarzyszą
badania biologiczne mające na celu wyjaśnienie mechanizmów oddziaływań patogengospodarz (bakteria/człowiek/zwierzę/roślina) oraz mechanizmów biosyntezy
wyizolowanych glikokoniugatów.

UWAGI KOŃCOWE
Badania prowadzone w Katedrze Chemii Biomedycznej charakteryzują się
interdyscyplinarnością, zarówno w zakresie różnych tematów badawczych, jak i różnych
technik badawczych. Cechą wspólną tych badań jest próba znalezienia rozwiązania
problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi XXI wieku. Warto również
zaznaczyć, że wszystkie badania prowadzone są przez dynamiczny i zgrany zespół
pracowników, doktorantów i studentów.
.
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ABSTRACT
Proteolytic enzymes are molecular scissors that are responsible for the amide
bond breakdown in peptide and protein substrates. Over the years, the view on
proteases has been considerably changed from non-specific digestive enzymes to
sophisticated biocatalysts, which by performing limited proteolysis control virtually
all biological processes. In order to better understand how proteases work and what
are their biologically relevant target substrates, it is indispensable to determine their
catalytic preferences. This knowledge can be further utilized to develop selective
substrates, inhibitors and activity-based probes (ABPs) enabling the monitoring of
proteases activity in various settings, from in vitro analysis on recombinant enzymes
or cell lysates to ex vivo and in vivo imaging at the single cell level. Among many
chemical-based approaches that have been developed and applied over the years, the
Hybrid Combinatorial Substrate Library (HyCoSuL) technology has emerged as one
of the most powerful one. HyCoSuL is a combinatorial peptide-based library of
fluorogenic substrates, that comprise natural and unnatural amino acids, that can
deeply explore the chemical space in proteases active site, providing a structural
framework for the development of highly-selective chemical tools. In this review we
present the most prominent examples of proteolytic enzymes that have been profiled
with HyCoSuL approach yielding selective substrates, potent inhibitors, and very
sensitive activity-based probes.

Keywords: proteolytic enzymes, substrate specificity, unnatural amino acids,
substrates, inhibitors, activtiy-based probes, caspases, cathepsins, neutrophil serine
proteases, proteasome, SARS-CoV-2 proteases
Słowa kluczowe: enzymy proteolityczne, specyficzność substratowa, nienaturalne
aminokwasy, niskocząsteczkowe sondy aktywności, kaspazy, katepsyny, proteasom,
proteazy wirusa SARS-CoV-2
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
ABP
ADAM
ATP
DUBs
COVID-19
HyCoSuL
IL-1
IL-18
Mpro
MMP
NETs
NSPs
PLpro
PMNs
PS-SCL
SARS-CoV-2
TNF-

– niskocząsteczkowa sonda aktywności, marker chemiczny,
ang. activity-based probe
– a dysintegrina i metalloproteaza, ang. a disintegrin and
metalloproteinase
– adenozyno trójfosforan, ang. adenosine triphosphate
– enzymy deubikwitynujące, ang. deubiquitinating enzymes
– choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ang.
coronavirus disease 2019
– hybrydowa kombinatoryczna biblioteka substratów, ang.
hybrid combinatorial substrate library
– interleukina 1, ang. interleukin 1
– interleukina 18, ang. interleukin 18
– proteaza główna wirusa SARS-CoV-2, ang. main protease of
SARS-CoV-2
– macierzowa metaloproteaza, ang. matrix metalloprotease
– zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe ang. neutrophil
extracellular traps
– neutrofilowe proteazy serynowe, ang. neutrophil serine
proteases
– papainopodobna proteaza wirusa SARS-CoV-2, ang. papainlike protease
– polimorfojądrowe leukocyty/ granulocyty wielojądrzaste,
ang. polymorphonuclear neutrophils
– skanowanie pozycyjne kombinatorycznych bibliotek
substratów ang. positional scanning – substrate combinatorial
library
– drugi koronawirus ciężkiego ostrego zespołu oddechowego,
ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
– czynnik martwicy nowotoworu ang. tumor necrosis factor
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WPROWADZENIE
Obecnie choroby powodowane przez zaburzenie pracy enzymów
proteolitycznych, w tym nowotwory, choroby metaboliczne, degeneracyjne czy
autoimmunologiczne, stanowią poważne wyzwanie w obszarze zdrowia publicznego
[1]. W związku z tym poznanie mechanizmów działania tych enzymów, m.in.
poprzez selektywną wizualizację ich aktywności katalitycznej w układach
biologicznych jest jedną z głównych strategii do opracowywania skutecznych
narzędzi diagnostycznych oraz produktów terapeutycznych [2, 3]. Jednym
z podstawowych narzędzi chemii biologicznej do monitorowania proteaz są
małocząsteczkowe związki chemiczne, które wchodząc w reakcje z enzymem,
wskazują na jego aktywność [4, 5]. Związki te są reprezentowane głównie przez
substraty, które na drodze hydrolizy enzymatycznej emitują silny sygnał
fluorescencyjny lub luminescencyjny [6]. Takie substraty charakteryzują się dużą
czułością, ponieważ jedna cząsteczka enzymu, działając jak odtwarzalny katalizator,
może hydrolizować wiele cząsteczek substratu prowadząc do amplifikacji sygnału.
Innym narzędziem są niskocząsteczkowe sondy aktywności (nazywane również
markerami chemicznymi), które wiążą się kowalencyjnie do centrum aktywnego
enzymu na zasadzie inhibicji, wskazując na jego aktywność [4, 7]. Sondy te, są mniej
czułe niż substraty, ponieważ wiążą się do enzymu w proporcjach
stechiometrycznych, jednak pozwalają na lokalizację tego enzymu w tkance czy
komórce. Większość obecnie stosowanych substratów i sond aktywności
enzymatycznej składa się z peptydów, które oddziaływując z miejscem aktywnym
proteaz, są odpowiedzialne za selektywne wiązanie do określonych celów
molekularnych. Niestety przez wiele lat, związki te zawierały w swojej strukturze
jedynie naturalne aminokwasy, które nie zapewniały wystarczającej selektywności,
gdyż często oddziaływały z proteazami w obrębie jednego klanu czy rodziny. W 2014
roku nasza grupa po raz pierwszy opisała zastosowanie szerokiej gamy
nienaturalnych aminokwasów do badania specyficzności substratowej proteaz, dzięki
czemu możliwe stało się opracowanie bardziej aktywnych i selektywnych
substratów, inhibitorów i niskocząsteczkowych sond aktywności do wizualizacji tych
enzymów [8-10]. Co więcej, selektywne inhibitory stanowią punkt wyjścia do
poszukiwania nowych leków będących inhibitorami wybranych proteaz. W tym
rozdziale opisujemy nasze starania naukowe na polu badania specyficzności
substratowej proteaz z zastosowaniem nienaturalnych aminokwasów.
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Rysunek 1.

Figure 1.

1.

Narzędzia chemiczne do badania enzymów proteolitycznych. A Specyficzność substratowa
proteaz według nomenklatury Schechtera i Bergera. B Powszechnie stosowane
niskocząsteczkowe narzędzia chemiczne do detekcji aktywności proteaz: substraty, inhibitory
oraz sondy aktywności (markery chemiczne, ABPs)
Chemical tools for the investigation of proteolytic enzymes. A. Substrate specificity of proteases
according to Schechter and Berger nomenclature. B. Commonly used small molecule chemical
tools for the investigation of proteases activity: substrates, inhibitors and activity-based probes
(ABPs)

ENZMY PROTEOLITYCZNE I ICH SPECZYFICZNOŚĆ
SUBSTRATOWA

Jedną z największych grup enzymów są enzymy proteolityczne, nazywane
również proteazami czy peptydazami [11]. Enzymy te katalizują jedną z najstarszych
i najbardziej konserwatywnych reakcji biologicznych jaką jest hydroliza wiązania
peptydowego (amidowego) w peptydach i białkach. Proteazy są niezbędne dla wielu
procesów biologicznych, jednak deregulacja ich aktywności prowadzi również do
rozwoju wielu chorób [1, 2]. Enzymy te odgrywają kluczową rolę w prawie
wszystkich procesach związanych z nowotworzeniem: (a) apoptoza jest regulowana
przez apoptotyczne kaspazy, (b) stany zapalne są inicjowane przez prozapalne
kaspazy i neutrofilowe proteazy serynowe, (c) katepsyny i metaloproteazy macierzy
zewnątrzkomórkowej są odpowiedzialne za inwazję i agresywność nowotworów,
oraz (d) liczne proteazy, w tym MMPs, czy ADAMs, kontrolują angiogenezę. Co
więcej, enzymy te biorą także udział w chorobach neurodegeneracyjnych (kaspazy,
legumaina), (auto)immunologicznych (katepsyny cysteinowe, kaspazy, proteasom),
czy infekcjach wirusowych lub bakteryjnych. Niektóre proteazy stoją także na
pierwszej linii obrony organizmu przed patogenami, tak jak neutrofilowe serynowe
proteazy. Tak wyraźna rola proteaz w rozwoju chorób pokazuje, że enzymy te są
bardzo atrakcyjnymi celami molekularnymi w kontekście diagnostyki klinicznej czy
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projektowania nowych leków. Jednak do dokładnego monitorowania aktywności
poszczególnych enzymów potrzebne są narzędzia chemiczne do ukierunkowanego
działania na ich centra katalityczne. Okazuje się bowiem, że enzymy proteolityczne
hydrolizują jedynie te peptydy, które są komplementarne z budową ich centrum
aktywnego [12]. Preferencje katalityczne proteaz do hydrolizowania tylko wybranej
grupy substratów nazywane są specyficznością substratową i odgrywają ogromną
rolę przy projektowaniu niskocząsteczkowych narzędzi chemicznych. W 1967 roku
Schechter i Berger zaproponowali system określania specyficzności substratowej
proteaz, według którego w miejscu aktywnym proteazy wyodrębniono kieszenie, do
których wiąże się substrat (Rysunek 1A) [13]. W ogólnym ujęciu łańcuchy boczne
poszczególnych aminokwasów, nazywane pozycjami od Pn poprzez P4-P3-P2-P1P1’-P2’-P3’-P4’ do Pn’ (konwencja od N- do C-końca) wiążą się do kieszeni
budujących miejsce aktywne enzymu (odpowiednio Sn-...-S4-S3-S2-S1-S1’-S2’S3’-S4’-...-Sn’). Według tego sytemu, jeśli substrat i enzym wykazują
komplementarność, hydroliza wiązania peptydowego zachodzi pomiędzy pozycjami
P1 i P1’ (czyli w kieszeniach S1 i S1’). Enzymy hydrolizujące wiązania amidowe
wewnątrz łańcucha peptydowego nazywane są endoproteazami. Jednak nie wszystkie
proteazy mają możliwość wiązania tak dużej liczby aminokwasów w centrum
aktywnym. Na przykład aminopeptydazy potrafią wiązać tylko jeden aminokwas po
stronie N-końca (pozycja P1), podczas gdy diaminopeptydazy potrafią wiązać dwa
aminokwasy po stronie N-końca (pozycje P2-P1). Enzymy te należą do grupy
egzopeptydaz. Każdy enzym proteolityczny ma ściśle zdefiniowany profil
specyficzności substratowej, który pozwala mu na hydrolizę tylko określonych
substratów. Ta specyficzność może być bardzo szeroka, jak w przypadku katepsyn
czy macierzowych metaloproteaz, czy bardzo wąska, tak jak w przypadku kaspaz,
które hydrolizują substraty tylko po karboksylowej stronie kwasu asparaginowego
[14, 15]. Co więcej, niektóre proteazy w obrębie swoich rodzin jak np. kaspazy,
katepsyny, czy macierzowe metaloproteazy potrafią hydrolizować strukturalnie
podobne substraty, przez co wykazują tzw. nakładającą się specyficzność
substratową [15-17]. Cecha ta stanowi ogromne wyzwanie podczas projektowania
selektywnych narzędzi chemicznych do badania wybranych enzymów
proteolitycznych (Rysunek 1B). Określanie specyficzności substratowej proteaz
odbywa się za pomocą metod biologicznych (biblioteki peptydów produkowane
przez bakteriofagi, badania proteomiczne) lub chemicznych (biblioteki substratów,
biblioteki inhibitorów, badania proteomiczne) [6]. Przez ostatnie 30 lat badania
specyficzności substratowej proteaz za pomocą bibliotek substratów opierały się na
zastosowaniu peptydów, które w swojej strukturze zawierały jedynie naturalne
aminokwasy. Jedną z takich metod jest szeroko stosowana metoda pozycyjnego
skanowania syntetycznych kombinatorycznych bibliotek (ang. Positional Scanning

440

M. PORĘBA, P. KASPERKIEWICZ, W. RUT, M. DRĄG

Synthetic Combinatorial Libraries, PS-SCL) [17, 18]. Choć badania te doprowadziły
do znaczących odkryć na polu chemii biologicznej, to jednak nie zawsze pozwoliły
na opracowanie selektywnych i aktywnych narzędzie do badania poszczególnych
enzymów. W 2014 roku nasza grupa opracowała nową technologię badania
specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych, która opierała się za
zastosowaniu szerokiej gamy nienaturalnych aminokwasów w peptydowych
bibliotekach substratów fluorogenicznych [9] (Rysunek 2). Metoda ta zyskała nazwę
HyCoSuL (ang. Hybrid Combinatorial Substrate Library) i w ciągu ostatnich lat
została wykorzystana do określenia preferencji katalitycznych ponad 100 proteaz
i ich wariantów, co doprowadziło do opracowania wielu bardzo aktywnych
i selektywnych substratów, inhibitorów oraz niskocząsteczkowych sond aktywności.

Rysunek 2.

Figure 2.

Metodologia identyfikacji optymalnej sekwencji peptydowej dla wybranego enzymu
proteolitycznego za pomocą technologii HyCoSuL. Biblioteka HyCoSuL składa się zazwyczaj
z trzech podbibliotek do badania preferencji katalitycznych proteazy w kieszeniach S4, S3, S2
(pozycje P4, P3, P2 w bibliotece). W każdej z badanych pozycji (np. P2) znajdują się ściśle
określone aminokwasy naturalne i nienaturalne, podczas gdy w pozostałych pozycjach (np. P4,
P3) znajdują się równomolowe mieszaniny naturalnych aminokwasów. Po określeniu
specyficzności substratowej wybierane są najlepsze (lub najbardziej selektywne) aminokwasy,
które są wykorzystywane do syntezy optymalnych substratów fluorogenicznych czy markerów
chemicznych. Zaadaptowano z [10]
The methodology for the identification of optimal peptide sequence for selected proteases using
HyCoSuL technology. HyCoSuL contains three sub-libraries for the profiling of substrate
preferences at the S4, S3 and S3 pockets (positions P4, P3, and P2). In each sub-library one
position (for example P2) is occupied by defined individual natural and unnatural amino acids,
whereas the remaining positions (P4, P3) contain equimolar mixtures of natural amino acids.
Once the substrate profiling is performed, most active or most selective amino acids are selected
for the synthesis of fluorescent substrates or activity-based probes. Adapted from [10]
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2. NEUTROFILOWE PROTEAZY SERYNOWE
Neutrofile to tzw. granulocyty obojętnochłonne, które stanowią ponad połowę
białych krwinek krążących w krwiobiegu. Charakterystyczną cechą tych komórek
jest wielopłatowe, posegmentowane jądro, dlatego też często nazywane są one
leukocytami wielojądrzastymi (ang. polymorphonuclear leukocytes, PMNs) [19].
Neutrofile różnicują się z progenitora promielocytów i są komórkami terminalnymi,
co oznacza, że nie mają zdolności do namnażania się, a po osiągnięciu dojrzałej
formy po kilkunastu godzinach w krążeniu obumierają. Podczas infekcji te leukocyty
ulegają wynaczynieniu (diapedezie), czyli migrują z naczyń krwionośnych do
środowiska zapalnego pod wpływem czynników wabiących, tzw. chemoatraktantów
[20]. Neutrofile są jednymi z pierwszych komórek, które docierają do ognisk
zapalnych, dlatego stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów wrodzonego
układu odpornościowego [21]. Głównymi enzymami znajdującymi się w neutrofilach
są proteazy serynowe z grupy NSPs (and. Neutrophil Serine Proteases), wśród
których wyróżnia się elastazę (NE, ang. neutrophil elastase), katepsynę G (ang.
cathepsin G, CatG), proteinazę 3 (ang. proteinase 3, PR3) i neutrofilową serynową
proteinazę 4 (ang. neutrophil serine protease 4, NSP4), ale także granzymy A i B,
które pełnią kluczowe funkcje efektorowe w tych komórkach [22]. Enzymy te
hydrolizują liczne substraty, co prowadzi do destrukcji patogenów, aktywacji
receptorów, a także immunosupresji. Na przykład stwierdzono, że elastaza
neutrofilowa jest zaangażowana w proces tworzenia pułapek neutrofilowych (ang.
Neutrophil Extracellular Traps, NETs), czyli uwalnianiu DNA i tworzeniu struktury
przypominającej pajęczynę, która zatrzymuje bakterie, ograniczając ich
rozprzestrzenianie [23]. Inne funkcje poszczególnych NSPs w układzie
odpornościowym to regulacja aktywności cytokin (TNF-α, IL-1β), chemokin (IL-8),
receptorów komórkowych i czynników wzrostu (progranulina). Przez wiele lat
aktywność katalityczną elastazy neutrofilowej badano za pomocą substratów lub
inhibitorów zwierających w swojej strukturze motyw peptydowy Ala-Ala-Pro-Val
(pozycje P4-P3-P2-P1) [24]. W 2014 roku za pomocą metody HyCoSuL określono
profil specyficzności substratowej tego enzymu, co pozwoliło uzyskać substrat
peptydowy z sekwencją Nle(OBzl)-Met(O)2-Oic-Abu, który był ponad 10,000-razy
szybciej hydrolizowany (według parametru kcat/KM), niż substrat referencyjny [9].
Dzięki temu po raz pierwszy potwierdzono użyteczność stosowania nienaturalnych
aminokwasów w bibliotekach substratów do profilowania specyficzności proteaz.
Optymalny substrat dla elastazy został następnie przekształcony w biotynylowany
marker chemiczny (PK101), za pomocą którego zbadano status aktywności elastazy
podczas tworzenia się pułapek neutrofilowych w odpowiedzi na stres [9]. Co więcej,
rozwiązanie struktury krystalicznej elastazy z inhibitorem PK101, pozwoliło
zrozumieć w jaki sposób nienaturalne aminokwasy wiążą się do poszczególnych
kieszeni miejsca aktywnego enzymu, co bezpośrednio wpływa na aktywność inhibi-
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tora [25]. Metodę HyCoSuL wykorzystano także do określenia specyficzności
substratowej pozostałych neutrofilowych proteaz serynowych, dzięki czemu
możliwe było opracowanie fluorescencyjnych markerów chemicznych do
równoległej wizualizacji tych enzymów w neutrofilach (Rysunek 3) [26, 27].
Badania te doprowadziły do obserwacji, że neutrofile wykazują znaczącą
heterogeniczność w kontekście lokalizacji i aktywności poszczególnych enzymów
proteolitycznych. Biologiczne podłoże i dalsze konsekwencje tego zjawiska są
obecnie przedmiotem badań w grupie badawczej dr Pauliny Kasperkiewicz.

Rysunek 3.

Figure 3.

Równoległa wizualizacja czterech neutrofilowych proteaz serynowych za pomocą serii
fluorescencyjnych markerów chemicznych oraz konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej.
Zaadaptowano z [27]
The parallel visualization of serine neutrophil proteases using fluorescent activity-based probes
and confocal microscopy. Adapted from [27]

3. KASPAZY APOPTOTYCZNE
Śmierć komórki jest jednym z najważniejszych procesów biologicznych, który
jest niezbędny do zachowania równowagi w organizmie. Śmierć pojedynczej
komórki może odbywać się na wiele sposobów, wśród których najczęściej występuje
apoptoza, pyroptoza, autofagia, nekroptoza, czy śmierć niekontrolowana jak nekroza
[28]. Do tej pory najlepiej zbadanym procesem programowanej śmierci komórki jest
apoptoza, dzięki które z organizmu usuwane są komórki niefunkcjonalne, starzejące
się, zainfekowane lub zmienione chorobowo (np. nowotworowe) [29]. Kluczową rolę
w tym procesie odgrywają kaspazy, które zarówno inicjują jak i przeprowadzają
apoptozę [30]. U ludzi kaspazy są ekspresjonowane jako nieaktywne zymogeny
(proenzymy), które czekają w cytozolu na aktywację. Inicjacja procesu apoptozy jest
ściśle regulowanym procesem, który może zachodzić na dwa różne sposoby [14, 30].
Pierwszym z nich jest inicjacja na drodze zewnątrzkomórkowej. Proces ten
rozpoczyna się gdy receptor śmierci (ang. Death Receptor, DR) znajdujący się po
zewnętrznej stronie błony komórkowej wiąże się ze swoimi ligandami, którymi
najczęściej są bodźce apoptotyczne. Utworzenie kompleksu powoduje aktywację
prokaspazy 8 oraz prokaspazy 10, które następnie aktywują prokaspazy egzekucyjne
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(kaspazy 3, 6 oraz 7). Drugim sposobem inicjacji apoptozy w komórce jest ścieżka
wewnątrzkomórkowa, na drodze której rekrutowana jest kaspaza 9. Ścieżka ta
rozpoczyna się gdy do wnętrza komórki trafi bodziec apoptotyczny np. cząsteczki
powstałe w wyniki uszkodzenia DNA. W wyniku kaskady zdarzeń, tworzy się
apoptosom (kompleks kaspazy 9, białka Apaf, cząsteczki ATP i cytochromu C), który
aktywuje prokaspazy egzekucyjne. Kaspazy były pierwszymi enzymami, których
specyficzność substratowa została zbadana za pomocą kombinatorycznych bibliotek
substratów fluorogenicznych (PS-SCL) [17, 18]. Dzięki temu udało się
zaprojektować bardzo aktywne tetrapeptydowe substraty i inhibitory o sekwencjach
DEVD, LEHD, IETD, LETD, czy WEHD, które były rutynowo stosowane w badaniu
aktywności tych enzymów in vitro i in vivo. Niestety, mimo że te związki chemiczne
były aktywne, to nakładająca się specyficzność substratowa kaspaz powodowała, że
nie były one wystarczająco selektywne by monitorować aktywność katalityczną
wybranych enzymów [31, 32]. W 2014 za pomocą metody HyCoSuL określono
specyficzność substratową siedmiu kaspaz apoptotycznych, co zaowocowało
opracowaniem nowych substratów fluorescencyjnych [8]. Selektywność tych
narzędzi została potwierdzona in vitro w modelu wewnątrzkomórkowej aktywacji
kaspazy 3 poprzez apoptosom zawierający kaspazę 9. Kolejne badania
z wykorzystaniem nienaturalnych aminokwasów doprowadziły także do
opracowania bardzo selektywnych inhibitorów do kaspazy 2 oraz markerów
chemicznych dla pozostałych kaspaz apoptotycznych (Rysunek 4) [33, 34]. Markery
te zostały wykorzystane m.in. do określenia ścieżki apoptotyczne w komórkach
Jurkat T na drodze stymulacji zewnątrzkomórkowej białkiem TRAIL. Okazało się,
że kaspaza 8 odgrywa dominującą role w tym procesie, podczas gdy katalityczna rola
kaspazy 10 jest zaniedbywalna. Obecnie zarówno technologia HyCoSuL jak
i selektywne inhibitory i markery chemiczne dla kaspaz są wykorzystywane przez
naszą grupę do badania pyroptozy, programowanej śmierci komórki, wywołującej
reakcję zapalną, którą kontrolują kaspazy prozapalne.
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Rysunek 4.

Figure 4.
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Selektywność markerów chemicznych względem kaspaz apoptotycznych. A Struktura
biotynylowanego markera chemicznego dla kaspaz na przykładzie markera biotyna-ahx-DEVDAOMK dla kaspazy 3. Selektywność markerów był mierzona poprzez ich inkubację
z rekombinowanymi kaspazami, a następnie wizualizację za pomocą techniki Western blotting
B Selektywność poszczególnych markerów chemicznych względem siedmiu rekombinowanych
kaspaz apoptotycznych. Trzy markery (LEHD, DEVD i IETD) zawierały standardowe
sekwencje, natomiast pozostałe zawierały naturalne i nienaturalne aminokwasy, co zwiększyło
ich selektywność względem poszczególnych kaspaz. Zaadaptowano z [34]
The selectivity of activtiy-based probes towards apoptotic caspases. A The structure of biotinlabelled chemical probe for caspases exemplified with biotin-ahx-DEVD-AOMK probe for
caspase 3. The selectivity of chemical probes was measured by their incubation with recombinant
caspases, following by the enzyme-probe complex visualization using Western blot approach.
B The selectivity of individual chemical probes towards seven recombinant apoptotic caspases.
Three probes (LEHD, DEVD and IETD) contain classical sequences, while other ABPs contain
natural and unnatural amino acids, which improved their selectivity towards individual caspases.
Adapted from [34]

4. KATEPSYNY CYSTEINOWE I LEGUMAINA
Kolejną ważną grupą enzymów proteolitycznych, które podobnie jak kaspazy
wykazują nakładającą się specyficzność substratową są cysteinowe katepsyny
i legumaina, które działają w kwaśnym środowisku lizosomów [16, 35]. Katepsyny
cysteinowe należą do grupy enzymów papaino-podobnych (klan CA, rodzina C1).
Większość z nich to relatywnie małe białka, których masa cząsteczkowa mieści się
w zakresie 20-35 kDa. Enzymy te są syntezowane jako nieaktywne praproenzymy,
które po wyjściu z retikulum endoplazmatycznego tracą prapeptyd, a następnie na
drodze specyficznej proteolizy (lub autoproteolizy) są przekształcane w aktywne
enzymy [36]. Jak wskazuje nazwa "lizosomalne", proteazy te są najbardziej aktywne
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w kwaśnym środowisku, tak więc występują przede wszystkim w endosomach
i lizosomach. Stężenie katepsyn w lizosomach może przekraczać nawet 1 mM, co
w połączeniu z ich wysoką aktywnością katalityczną czyni je bardzo wydajnymi
narzędziami molekularnymi do rozkładu wielu białek zamkniętych w tych
organellach [37]. Jednak aktywność katalityczna katepsyn kontrolowana jest na kilku
poziomach, od wspomnianej wcześniej aktywacji zymogenów i zmian pH do
oddziaływań z ich endogennymi inhibitorami tj. cystatynami i tyropinami [36].
Zbadano, że cystatyny inhibitują katepsyny niespecyficznie, tym samym kontrolują
ich aktywność lizosomalną polegającą na degradacji białek. Natomiast tyropiny są
bardziej specyficznymi inhibitorami, co ma związek z nielizosomalną aktywnością̨
katepsyn. Główną rolą katepsyn jest hydroliza białek i peptydów w celu prezentacji
antygenów przez makrofagi, przebudowa macierzy zewnątrzkomórkowej czy
proteolityczna aktywacja innych enzymów [38-40]. Jednak podwyższony poziom
aktywności katepsyn prowadzi do rozwoju chorób, w tym wielu typów nowotworów
charakteryzujących się agresywnością i zdolnością do przerzutowania [41, 42]. Do
tej pory opracowano wiele substratów, inhibitorów i markerów chemicznych do
badania katepsyn cysteinowych, co było bezpośrednią konsekwencją analizy ich
preferencji katalitycznych za pomocą narzędzi proteomicznych czy bibliotek
substratów lub inhibitorów. Jednak, podobnie jak w przypadku kaspaz, dużym
problemem był brak selektywności tych narzędzi względem pojedynczych katepsyn
[16]. Zastosowanie metody HyCoSuL do określenia specyficzności substratowej
katepsyny L w pozycjach P4-P1, pozwoliło znaleźć sekwencję peptydową
zawierającą nienaturalne aminokwasy, która posłużyła do opracowania bardzo
selektywnych substratów i markerów dla tej proteazy [43]. W badaniach in vitro na
modelu linii potrójnie ujemnego raka piersi z wykorzystaniem mikroskopii
fluorescencyjnej pokazano aktywność tego enzymu w lizosomach i co więcej
udowodniono, że marker chemiczny (MP-cL2) jest selektywny i nie reaguje z innymi
enzymami (Rysunek 5A). Następnie w podobny sposób opracowano selektywne
narzędzia do wizualizacji katepsyny B. Jeden z fluorescencyjnych markerów
chemicznych (MP-cB3) selektywnie znakował aktywność tego enzymu w ponad 20
różnych liniach nowotworowych, od nowotworów hematologicznych, po agresywne
nowotwory raka piersi lub raka kości (Rysunek 5B) [44]. Co więcej, marker MPcB3 wykorzystano także do selektywnej detekcji aktywnej katepsyny B
w komórkach nowotworu płuc pobranych od pacjenta. Dzięki temu pokazano, że
selektywne markery chemiczne zawierające nienaturalne aminokwasy są użyteczne
nie tylko w badaniach in vitro ale również w analizach ex vivo, dzięki czemu zyskują
dodatkowy potencjał diagnostyczny. Inną proteazą, która jest obecna w lizosomach
i bierze udział w rozwoju nowotworów jest legumaina, która jako jeden z niewielu
enzymów potrafi hydrolizować substraty po karboksylowej stronie asparaginy [35].
Badania specyficzności substratowej tego enzymu za pomocą HyCoSuL również
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pozwoliły na opracowanie selektywnych narzędzi chemicznych umożliwiających
śledzenie aktywności katalitycznej tego enzymu w komórkach [45]. Selektywne
sekwencje peptydowe dla poszczególnych enzymów mogą być wykorzystane do
konstrukcji dowolnego typu markerów chemicznych. Jednym z takich przykładów są
niskocząsteczkowe sondy zawierające jako znaczniki stabilne izotopy metali zamiast
fluoroforów [46]. Dzięki temu markery te mogą być użyteczne w badaniach
z wykorzystaniem cytometrii masowej do równoległej analizy aktywności
katalitycznej wielu proteaz na poziomie pojedynczych komórek, co niesie ze sobą
ogromny potencjał medyczny w obszarze spersonalizowanej diagnostyki klinicznej.
Obecnie badania nad wykorzystaniem cytometrii masowej do badania aktywności
enzymatycznej proteaz są prowadzone w grupie badawczej dra hab. Marcina Poręby.

Rysunek 5.

Figure 5.

Struktury fluorescencyjnych markerów chemicznych dla katepsyny L (A) i katepsyny B (B) oraz
ich wykorzystanie do oznaczenia aktywności tych enzymów w komórkach nowotworowych za
pomocą konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej Zaadaptowano z [43] (A) oraz z [44] (B)
Structures of fluorescent activity-based probes for cathepsin L (A) and cathepsin B (B) and their
application for the detection of enzyme activities in cancer cells using confocal microscopy.
Adapted from [43] (A) and [44] (B)

5. SZLAK UBIKWITYNA-PROTEASOM
W komórkach organizmów eukariotycznych białka są degradowane na drodze
dwóch szklaków [47]. Pierwszym z nich jest szlak lizosomalny, w którym główną
rolę odgrywają wspomniane wcześniej lizosomalne katepsyny. Hydroliza białek
w lizosomach odbywa się na drodze nieselektywnej hydrolizy i prowadzi do
recyklingu aminokwasów. Drugim szlakiem jest natomiast szlak pozalizosomalny
(cytozolowy), który jest bardziej selektywny i kontrolowany głównie przez system
ubikwityna-proteasom 26S. Proteasom 26S składa się natomiast z proteasomu 20S,
który stanowi katalityczny rdzeń, oraz z kompleksu regulatorowego 19S [48, 49].
Jednak to właśnie proteasom 20S, który należy do proteaz treoninowych, odpowiada
za hydrolizę białek w cytozolu [11]. Aby ten kompleks mógł przeprowadzić wydają
katalizę szerokiej grupy białek komórkowych, musi posiadać szeroką specyficzność
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substratową, co zapewnia mu posiadanie aż trzech podjednostek katalitycznych,
z których każda rozpoznaje i hydrolizuje inne substraty [50]. Podjednostka beta-1
rozpoznaje w pozycji P1 kwas asparaginowy, przez co nazywana jest również
podjednostką kaspazopodobną. Podjednostka beta-2 hydrolizuje substraty po
karboksylowej stronie aminokwasów zasadowych (arginina, lizyna), w związku
z czym zyskała nazwę podjednostki trypsynopodobnej. Natomiast
chymotrypsynopodobna podjednostka beta-5 hydrolizuje substraty zawierające
hydrofobowe aminokwasy w P1, tj. tyrozynę, fenyloalaninę czy leucynę. Tak szeroki
wachlarz możliwości katalitycznych, czyni proteasom 20S bardzo wydajną
maszynerią do degradacji białek. Jednak proteasom, który jest konstytutywnie
aktywny w komórce, nie hydrolizuje przypadkowych białek. Aby taka hydroliza
zaszła, białka przeznaczone do degradacji muszą być najpierw odpowiednio
oznaczone. Dzieje się to na drodze procesu ubikwitynacji, podczas którego do białek
substratowych dołączane są cząsteczki ubikwityny i tylko takie kompleksy są
kierowane do degradacji [51]. Jednocześnie sama ubikwityna nie jest hydrolizowana,
gdyż przed degradacją jest odłączana przez specjalne enzymy z grupy deubikwitynaz
(ang. DeUbiquitinating Enzymes, DUBs), które najczęściej są proteazami
cysteinowymi, rzadziej metaloproteazami [11, 52]. U człowieka do tej pory
zidentyfikowano niemal 100 genów kodujących te białka, dzięki czemu hydroliza
ubikwityny z substratu białkowego odbywa się w sposób kontrolowany i selektywny
przy udziale odpowiedniego enzymu z grupy DUBs [53]. Opracowanie
specyficznych narzędzi chemicznych zarówno dla proteasomu jak i enzymów
deubikwitynujących może znacząco pomóc w zrozumieniu działania szlaku
proteasom-ubikwityna. W 2018 Rut i współpracownicy określili profil
specyficzności substratowej trzech podjednostek proteasomu 20S za pomocą
bibliotek substratów fluorogenicznych skierowanych odpowiednio do podjednostek
1 (biblioteki P1-Asp), 2 (P1-Arg) oraz 5 (P1-Phe) [54]. Wyniki profilowania
pozwoliły następnie na opracowanie trzech fluorescencyjnych markerów
chemicznych do niezależnej detekcji aktywności poszczególnych jednostek
proteasomu 20S zarówno w warunkach in vitro, jak również ex vivo przy wizualizacji
aktywności proteasomu w erytrocytach (Rysunek 6A,B). Dzięki zastosowaniu tych
markerów udało się określić wrażliwość poszczególnych podjednostek na działanie
bortezomibu, inhibitora proteasomu 20S, który jest stosowany m.in. w leczeniu
szpiczaka mnogiego. Okazało się, że bortezomib najpierw blokuje aktywność
podjednostki 5, następnie 1, a na końcu 2. Opracowane markery chemiczne mogą
więc służyć np. do monitorowania aktywności proteasomu w terapii
przeciwnowotworowej opartej na inhibitorach tego kompleksu katalitycznego
(bortezomib, carfilozomib, ixazomib) [55]. Z drugiej strony monitorowanie
aktywności enzymów deubikwitynujących, może być bardzo przydatne
w identyfikacji nowych celów terapeutycznych, gdyż wiadomo, że te enzymy regu-
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lują aktywność i stabilność wielu białek, a zaburzenie ich pracy może prowadzić do
rozwoju stanów patologicznych, w tym chorób nowotworowych czy
neurodegeneracyjnych [56, 57]. Niestety enzymy DUBs wykazują bardzo słabe
powinowactwo do hydrolizy krótkich substratów fluorescencyjnych, co powoduje,
że efektywne substraty i markery chemiczne muszą zawierać cząsteczkę ubikwityny
(lub poli-ubikwitynę), która zapewni odpowiednio silne oddziaływania z tymi
proteazami. Dodatkowo enzymy DUBs rozpoznają w pozycjach P2-P1 tylko
dipeptydowy fragment glicyna-glicyna, co znacząco utrudnia znalezienie
selektywnych narzędzi chemicznych dla poszczególnych enzymów [58]. Okazuje się
jednak, że zastosowanie szerokiej gamy nienaturalnych aminokwasów w pozycjach
P4 oraz P3, może znacząco zwiększyć selektywność względem wybranych enzymów
DUBs, co zostało pokazane na przykładzie substratów fluorescencyjnych dla
enzymów MERS PLpro oraz UCH-L3 (Rysunek 6C) [59]. Co więcej,
przekształcenie optymalnego substratu dla UCH-L3 w biotynylowany marker
chemiczny zawierający winylometylosulfon jako elektrofilową grupę wiążącą,
pozwoliło na selektywną identyfikację aktywności tego enzymu w lizatach komórek
raka skóry A-431 (Rysunek 6D). Badania te pokazały przede wszystkim, że możliwe
jest zastosowanie nienaturalnych aminokwasów do syntezy monoubikwitynowanych substratów i markerów chemicznych. W przyszłości ta
technologia może być również wykorzystana do opracowania poliubikwitynowanych narzędzi chemicznych, które mogłyby celować w wybrane
proteazy DUBs lub inne enzymy (np. SENPs), które rozpoznają białka ubikwitynopodobne takie jak np. SUMO [60].
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Markery chemiczne do badania szlaku ubikwityna-proteasom. A Struktury chemiczne
fluorescencyjnych sond aktywności do badania aktywności katalitycznych poszczególnych
podjednostek proteasomu 20S. B Wizualizacja aktywności proteasomu 20S w lizatach
biotynylowanej sondy chemicznej zawierającej cząsteczkę ubikwityny do badania aktywności
enzymów deubikwitynujących. D Detekcja proteazy DUB UCH-L3 w lizatach raka skóry A-431
za pomocą markera chemicznego (czerwony) oraz przeciwciała (zielony). Zaadaptowano z [59]
Activity-based probes for the investigation of ubiquitin-proteasome pathway. A Chemical
structures of fluorescent chemical probes for the visualization of the activity of three proteasome
20S catalytic subunits. B Visualization of proteasome 20S activity in erythrocyte lysates using
flurorescent chemical probes. Adapted from [54]. C The structure of biotin-labelled chemical
probe that contain ubiquitin moiety for the detection of deubiquitinating enzymes (DUBs)
activity. D Detection of DUB UCH-L3 in A-431 cancer cell lysates using chemical probe (red)
and antibody (green). Adapted from [59]

6. PROTEAZY WIRUSA SARS-COV-2
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 w ostatnim czasie zdominowała badania
naukowe w wielu dyscyplinach oraz zintensyfikowała wysiłki na rzecz opracowania
skutecznych szczepionek oraz leków. Jednymi z głównych celów molekularnych do
opracowania takich leków są dwie cysteinowe proteazy wirusowe, Mpro oraz PLpro,
które są kluczowe w procesie replikacji wirusa [61, 62]. Badania mające na celu
znalezienie skutecznych inhibitorów tych enzymów obejmowały wiele technologii
od badań in silico za pomocą dynamiki molekularnej i modelowania molekularnego,
poprzez syntezę peptydowych i niepeptydowych związków, aż do retargetowania
istniejących leków, które przeszły badania kliniczne i są w powszechnym użyciu
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[63]. Jednym z takich podejść było również określenie specyficzności substratowej
tych enzymów za pomocą technologii HyCoSuL [10]. Określenie preferencji
katalitycznych proteazy Mpro pozwoliło nie tylko opracować selektywne i aktywne
substraty, ale również fluorescencyjne markery chemiczne, które z powodzeniem
zostały wykorzystane do monitorowania aktywności tej proteazy w komórkach
nosogardła pacjentów chorych na COVID-19 (Rysunek 7A,B,C) [64]. Wyniki te
mają zatem wysoki potencjał diagnostyczny oraz farmakologiczny, gdyż wybrane
sekwencje peptydowe mogą posłużyć jako struktury wiodące do projektowania
leków. Hipoteza ta została bardzo szybko potwierdzona, gdy na rynku pojawił się
pierwszy lek na COVID-19 nirmatrelwir (nazwa handlowa Paxlovid), który jest
inhibitorem proteazy Mpro [65]. Co więcej, nirmatrelwir w swojej strukturze (pozycja
P3) posiada nienaturalny aminokwas tert-leucynę, który zostały zidentyfikowany
jako optymalny aminokwas podczas skanowania tego enzymu metodą HyCoSuL [64,
65]. Drugim enzymem SARS-CoV-2 dla którego został określony pełny profil
specyficzności substratowej jest proteaza PLpro [66]. W wyniku tych badań
opracowano bardzo selektywne i aktywne inhibitory, dla których mechanizm
wiązania został dodatkowo potwierdzony za pomocą struktur krystalicznych enzyminhibitor (Rysunek 7D). Badania przeprowadzone na proteazach Mpro i PLpro
pokazały zatem, że zastosowanie nienaturalnych aminokwasów w syntezie
substratów, inhibitorów i markerów chemicznych, jest nie tylko zasadne
z perspektywy badań podstawowych, ale również niesie ze sobą realny potencjał
w obszarze diagnostyki klinicznej oraz rozwoju nowych produktów
farmaceutycznych.
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Rysunek 7.

Figure 7.
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Narzędzia chemiczne do badania proteaz SARS-CoV-2 opracowane za pomocą technologii
HyCoSuL. A-C Wizualizacja aktywności proteazy Mpro w komórkach nosogardła pacjentów
chorych na COVID-19 za pomocą markera chemicznego znakowanego BODIPY (A) na
membranie nitrocelulozowej (B) oraz mikrografii fluorescencyjnej (C). Zaadaptowano z [64].
D Mechanizm wiązania tetrapeptydowego inhibitora VIR250 zawierającego nienaturalne
aminokwasy do centrum aktywnego proteazy PLpro. Zaadaptowano z [66]
HyCoSuL-derived chemical tools for the investigation of SARS-CoV-2 proteases. A-C
Visualization of Mpro catalytic activtiy in nasopharyngeal epithelial cells of COVID-19 patients
using BODIPY-labelled chemical probe (A) via Western blot approach (B) and fluorescence
microscopy (C). Adapted from [64]. D Mechanism of PLpro inhibition by tetrapeptide VIR250
inhibitor containing natural and unnatural amino acids. Adapted from [66]

UWAGI KOŃCOWE
Badanie specyficzności substratowej enzymów proteolitycznych jest bardzo
potężnym narzędziem chemii biologicznej do poszukiwania niskocząsteczkowych
związków chemicznych, które reagując z tymi enzymami wskazują na ich aktywność
katalityczną (substraty, markery) lub mogą blokować tę aktywność (inhibitory)
wywołując odpowiedni efekt biologiczny. Do tej pory u ludzi zidentyfikowano ponad 700
różnych proteaz, co stanowi ogromne wyzwanie w poszukiwaniu selektywnych narzędzi
chemicznych. Równolegle z odkrywaniem kolejnych enzymów proteolitycznych,
pracowano także nad substratami i inhibitorami, które ułatwiłyby ich biochemiczną
charakterystykę. Badania te opierały się zazwyczaj o testowanie bibliotek
zdefiniowanych substratów i inhibitorów, zawierających co najwyżej kilkadziesiąt
struktur. Dopiero opracowanie kombinatorycznej metody PS-SCL oraz metod proteomi-
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cznych opierających się na spektrometrii mas pozwoliło na dokładne zbadanie preferencji
katalitycznej tych enzymów. Jednak nie zawsze udawało się znaleźć aktywne czy
selektywne struktury, co było spowodowane ograniczoną liczną aminokwasów, które
wiązały się do miejsca aktywnego enzymu. Znaczącym krokiem naprzód okazało się
zastosowanie nienaturalnych łańcuchów bocznych aminokwasów, które umożliwiło
znacznie dokładniejsze eksplorowanie przestrzeni chemicznej w centrum aktywnym
protez. Oczywiście nienaturalne aminokwasy pojawiały się w substratach i inhibitorach
proteaz od samego początku badania tych enzymów, jednak były to pojedyncze związki
ukierunkowane na badanie wybranej kieszeni danego enzymu. Dopiero opracowanie
metody HyCoSuL pozwoliło na systematyczne i kompleksowe mapowanie centrum
aktywnego enzymu proteolitycznego, co doprowadziło do opracowania selektywnych
narzędzi chemicznych dla wielu medycznie ważnych proteaz. Technologia HyCoSuL jest
nadal rozwijana i stosowana dla nowych celów biologicznych i technologicznych, jak
choćby opracowywanie nowych peptydowych proleków selektywnie aktywowanych
przez wybrane proteazy. Tak szerokie zastosowanie tej technologii wynika przede
wszystkim z faktu, że HyCoSuL będąc nowym konceptem i ideą badawczą może być
adaptowana i aplikowana do rozwiązywania nowych problemów biologicznych, również
takich, o których jeszcze nie wiemy, a z którymi przyjdzie nam się zmierzyć
w przyszłości.
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ABSTRACT
The biological relevance of proteins and peptides for Cu(II) biology, including
the extracellular transport of this element, is commonly estimated by studying
stabilities and structures of their complexes. However, our experimental studies on
the kinetics of formation of Cu(II) complexes of ATCUN/NTS and Xaa-His-R
peptides, considered to be key actors in extracellular copper biology, revealed novel
long-lived reaction intermediates. These intermediates, rather than the final reaction
products fulfil the chemical criteria for actual biocomplexes derived from biological
studies. Our research clearly demonstrated that understanding of the kinetic aspect of
interactions is indispensable for realistic modeling of biological interactions of metal
ions.

Keywords: copper(II), peptide, complexation, reaction kinetics, biological
mechanisms
Słowa kluczowe: miedź(II), peptyd, kompleksowanie, kinetyka reakcji, mechanizmy
biologiczne
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW
ATCUN/NTS

Cco
Ctr1
hCtr1
HSA
NTA
RFT
SOD

– sekwencja peptydowa, zawierająca wolną grupę aminową w
pozycji 1, dowolny aminokwas naturalny z wyjątkiem proliny
w pozycji 2 i histydynę w pozycji 3 (amino-terminal Cu(II)-,
and Ni(II) binding motif/N-terminal site)
– oksydaza cytochrome c (cytochrome c oxidase)
– transporter miedzi 1 (copper transporter 1)
– ludzki transporter miedzi 1 (human copper transporter 1)
– ludzka albumina osocza krwi (human serum albumin)
– kwas nitrylotrioctowy (nitrilotriacetc acid)
– reaktywne formy tlenowe
– dysmutaza ponadtlenkowa (superoxide dismutase)
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WPROWADZENIE
Miedź stosowana była w medycynie od czasów antycznych, jednak prawdziwe jej
znaczenie jako pierwiastka niezbędnego dla życia opartego na tlenie rozpoznano dopiero
w XX wieku [1]. Do tej pory odkryto ponad 300 enzymów miedziowych, które realizują
rozmaite reakcje utleniania bezpośrednio lub pośrednio, jako przenośniki elektronów,
wykorzystując parę redoks Cu(I)/Cu(II). Bezwzględnie niezbędne dla metabolizmu tlenu
są dwa enzymy miedziowe: mitochondrialna oksydaza cytochromu c (Cco), zapewniająca
przyswajanie tlenu cząsteczkowego i cytozolowa miedziowo-cynkowa dysmutaza
ponadtlenkowa (SOD), odpowiedzialna za neutralizację toksycznych rodników
ponadtlenkowych, powstających jako skutek uboczny aktywności Cco [2]. Miedź jest
pierwiastkiem silnie toksycznym, gdyż zarówno akwajony miedziowe, jak i liczne
kompleksy Cu(II) oddziałują z tlenem i jego metabolitami komórkowymi, katalizując
powstawanie reaktywnych form tlenowych (RFT), w tym najbardziej reaktywnych
rodników hydroksylowych, w myśl reakcji Fentona i Habera-Weissa [3]. W związku
z tym wprowadzanie i wyprowadzanie jonów miedzi z komórki i ich transport
wewnątrzkomórkowy są ściśle kontrolowane przez dedykowane białka. System
transportu miedzi wewnątrz komórki eukariotycznej jest dość dobrze poznany. Jony
miedzi są wprowadzane do komórki głównie za pośrednictwem kanału błonowego Ctr1,
następnie odbierane i transportowane do enzymów docelowych przez system szaperonów
komórkowych, a ich nadmiar jest wyprowadzany do innych przedziałów komórkowych
i poza komórkę przez pompy jonowe zależne od ATP [4].
We wszystkich procesach transportu wewnątrz komórki i przez błony komórkowe
uczestniczą jony Cu(I), które są mniej reaktywne, niż jony Cu(II), zwłaszcza w postaci
bardzo silnie związanych kompleksów tiolowych, tworzonych przez wspomniane
szaperony [5]. Inaczej sprawy mają się w przestrzeniach pozakomórkowych organizmu,
zwłaszcza w osoczu krwi, gdzie ze względu na dostępność tlenu stężenie wolnych grup
tiolowych jest niskie, a zidentyfikowane jak dotąd kompleksy, uczestniczące
w transporcie miedzi, lub proponowane dla tej funkcji, zawierają jony Cu(II). Należy do
nich przede wszystkim albumina osocza krwi (ang. Human Serum Albumin, HSA,
obecna w stężeniu 0.6 mM), a także α2-makroglobulina i być może hemopeksyna,
występujące w stężeniach mikromolowych. Pewien udział w wiązaniu miedzi we krwi
ma też nie w pełni scharakteryzowana frakcja niskocząsteczkowa, składająca się głównie
z oligopeptydów i aminokwasów. W tej puli wyróżniają się odpowiednio peptyd GHK
i aminokwas histydyna [6]. Enzym zawierający większą część puli miedzi w osoczu krwi,
ceruloplazmina, nie jest powszechnie uznawany za transporter miedzi, gdyż ze względów
kinetycznych oddaje on miedź jedynie wskutek degradacji enzymatycznej
w hepatocytach [7]. Uzasadnieniem dla prowadzenia badań dystrybucji jonów
miedziowych pomiędzy składnikami krwi są coraz liczniejsze doniesienia na temat
dyshomeostazy miedzi w takich istotnych chorobach, jak cukrzyca typu II, choroba
Alzheimera i niektóre nowotwory złośliwe [8-10].
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Ze względu na labilność kompleksów Cu(II) z peptydami niełatwo jest określić
dystrybucję tego pierwiastka pomiędzy poszczególnymi transporterami za pomocą metod
analitycznych. Badania prowadzone w poszczególnych laboratoriów często dają
niespójne wyniki, czego przykładem są sprzeczne doniesienia co do roli α2M – według
jednych białko to zawiera prawie tyle samo miedzi(II), co HSA, a według innych nie
przenosi tego jonu wcale [11].

1. BADANIA RÓWNOWAG KOMPLEKSOWANIA
Alternatywnym podejściem badawczym jest wykonanie dokładnych badań
kompleksowania i reaktywności jonów Cu(II) dla poszczególnych potwierdzonych
analitycznie lub postulowanych biocząsteczek transportujących te jony, by następnie
stopniowo, wraz z uzyskiwaną wiedzą, rekonstruować możliwe równowagi chemiczne
i na ich podstawie formułować sprawdzalne hipotezy biologiczne. Postępując według
tego paradygmatu, scharakteryzowaliśmy wiązanie jonów Cu(II) do HSA, peptydów
GHK i hepcydyny, a także modeli peptydowych N-końcowego miejsca oddziaływania
jonów Cu(II) w receptorze hCtr1. W tych badaniach posługiwaliśmy się metodologią
ugruntowaną w pracowni prof. Henryka Kozłowskiego, uwcześnie w Instytucie, a potem
Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Metodologia ta obejmuje dokładny
ilościowy opis równowag kompleksowania za pomocą potencjometrii z równoczesnym
scharakteryzowaniem struktur i reaktywności powstających kompleksów za pomocą
spektroskopii UV-vis, dichroizmu kołowego i elektronowego rezonansu
paramagnetycznego [12, 13]. W późniejszych latach i w zależności od problemu
badawczego techniki te były uzupełniane przez badania elektrochemiczne,
kalorymetryczne, spektrometrię mas oraz inne techniki spektroskopowe. Badania te
prowadzone są w szerokim zakresie pH, gdyż praktyka wykazuje, że jedynie w ten sposób
można wiarygodnie opisać proces kompleksowania dla danych warunków
szczegółowych. Technika potencjometryczna nadaje się do stosowania tylko do
stosunkowo niewielkich cząsteczek, gdyż ze względu na ograniczenie rozdzielczości
pomiaru pH za pomocą elektrody szklanej do 0.002 jednostki pH, w większości
przypadków nie można wiarygodnie wyznaczyć wartości stałych protonowania dla
cząsteczek, które w roboczym zakresie pH (typowo 2.5-10.5) wymieniają z otoczeniem
więcej niż 10 jonów wodorowych. W takich sytuacjach można zastosować uproszczone
modele peptydowe, albo posłużyć się ligandami kompetycyjnymi.
Wyjściowym założeniem dla tych badań było przyjęcie, że ze względu na dużą
objętość i znaczne fizjologiczne czasy życia poszczególnych aktorów molekularnych,
procesy zachodzące dla jonów miedziowych mają charakter równowagowy. W takiej
sytuacji a priori można poznać charakter układu dzięki wyznaczeniu stałych wiązania dla
poszczególnych kompleksów i wyliczeniu na ich podstawie szerszego stanu
równowagowego, który może być modyfikowany przez procesy fizjologiczne, na przy-
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kład zmianę stężenia poszczególnych cząsteczek wskutek metabolizmu lub procesu
chorobowego.
Wyznaczyliśmy więc, a następnie skorygowaliśmy stałą wiązania jonu Cu(II) do
głównego miejsca wiązania Cu(II) w HSA. Jest to N-końcowy tripeptyd tego białka,
o sekwencji Asp-Ala-His (DAH), tworzący, tak jak inne peptydy typu ATCUN/NTS
(dowolny aminokwas z niemodyfikowanym N-końcem w pozycji 1, nieobecność
iminokwasu proliny w pozycji 2, obecność histydyny w pozycji 3), bardzo silne
kompleksy o płaskiej strukturze kwadratowej, w których jon Cu(II) jest związany
z czterema ligandami azotowymi (4N, Rys. 1) [14]. Logarytmiczne wartości
warunkowych stałych wiązania dla pH 7,4 (log CK7.4), charakterystycznego dla osocza
krwi, znajdują się w zakresie 12-15, co odpowiada femtomolowemu zakresowi stałych
dysocjacji.
Bezpośrednie wyznaczenie stałej wiązania z tego zakresu nie jest możliwe, ze
względu na bardzo niskie stężenie wolnych substratów reakcji kompleksowania w stanie
równowagi. Należało więc posłużyć się miareczkowaniem kompetycyjnym z użyciem
liganda o znanej stałej wiązania, zbliżonej do stałej poszukiwanej i charakterystyce
spektroskopowej, umożliwiającej ilościowy opis reakcji kompetycji. W takich
doświadczeniach szczególnie pożądane są sytuacje, gdy kompleksy konkurujących
ligandów mają dobrze rozdzielone widma, np. absorpcyjne lub CD, umożliwiające
detekcję punktów izozbestycznych, zazwyczaj gwarantujących istnienie w równowadze
tylko dwóch kompleksów – cząsteczki badanej i kompetytora. Nasz początkowy wynik,
otrzymany z użyciem chelatora NTA w roli kompetytora (log CK7.4 = 12.0) [15] okazał
się niedokładny, gdyż pomimo pozornego spełnienia przez układ badany powyższych
warunków, nie uwzględniliśmy tworzenia kompleksów ternarnych NTA z resztami
histydyn na powierzchni HSA. Prawidłową wartość, log CK7..4 = 13.0 uzyskaliśmy,
stosując do reakcji kompetycji tripeptyd Gly-Gly-His, również z rodziny ATCUN/NTS,
niezdolny do tworzenia kompleksów ternarnych w pH 7,4 [16].
Taką samą wartość, w granicy błędu eksperymentalnego, otrzymaliśmy dla modeli
peptydowych (tripeptydu i tetradekapeptydu) kompleksu ATCUN/NTS, tworzonego
przez N-końcową (zewnątrzkomórkową) domenę ludzkiego komórkowego transportera
miedziowego hCtr1, o sekwencji Met-Asp-His [17, 18].
Niewiele słabszy okazał się kompleks miedziowy peptydu GHK (Gly-His-Lys), dla
którego wyznaczyliśmy log CK7..4 = 12.62 [19]. Podobne wartości log CK7..4, w zakresie
12.6-13, obserwuje się dla innych kompleksów, zawierających sekwencję Xaa-His (resztą
Xaa nie może być prolina) [20-25]. Struktura tych kompleksów, przedstawiona również
na Rys. 1, jest podobna do kompleksu ATCUN/NTS, ale zawiera trzy, a nie cztery ligandy
azotowe (3N). Cząsteczka wody w czwartym miejscu koordynacyjnym może zostać
podstawiona przez cząsteczkę liganda. Możliwość takiego podstawienia jest ograniczona
ze względu na zawadę steryczną, wytwarzaną przez reszty aminokwasowe peptydów
Xaa-His-R. W serii publikacji wykazaliśmy, że preferowane w tej pozycji są atomy azotu
z pierścieni imidazolowych reszt His z peptydów lub białek, choć mogą się tam wiązać
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również grupy tiolowe i karboksylowe [20-25]. Wartości warunkowych stałych
równowagi dla wymiany cząsteczki H2O na ligand ternarny w pH 7.4 log TK7..4 dla małych
cząsteczek mieszczą się w zakresie 2-3. Nieco wyższymi wartościami log TK7..4, do 3.53.7 charakteryzują się kompleksy, w których donorem pierścienia imidazolowego
w czwartym miejscu koordynacyjnym jest dłuższy peptyd, bądź białko (HSA), dzięki
możliwości tworzenia dodatkowych wiązań wodorowych lub jonowych pomiędzy
cząsteczkami ligandów [22, 24].
Interesującą cechą takich kompleksów jest zwiększenie względnej efektywności
wiązania miedzi w zależności od stężenia liganda ternarnego [20]. Ten efekt, który można
wyznaczyć w sposób ilościowy za pomocą metody CI [26], może sprawić, że
w sprzyjających warunkach zdolność peptydów Xaa-His-R do wiązania jonów
miedziowych może dorównywać peptydom ATCUN/NTS.

Rysunek 1.
Figure 1.

Struktury kompleksów 3N (A) i 4N (B). Dla uproszczenia pominięto niewiążące łańcuchy boczne
aminokwasów
Structures of 3N (A) and 4N (B) complexes. For simplicity the non-bonding amino acid side
chains were omitted.

Badaliśmy również szybkość wymiany jonu miedziowego między HSA, a 14peptydem modelowym transportera hCtr1 [18]. Reakcja ta zachodzi przy t½ ok. 15 min.
W podobnym czasie zachodzi reakcja oddawania jonu Cu(II) od HSA do hepcydyny (log
C
K7..4 = 14.66), występującego w osoczu krwi w niewielkich stężeniach hormonu
peptydowego, również zawierającego sekwencję ATCUN/NTS [27].
Wartości równowagowe i dane kinetyczne, uzyskane w tych badaniach, wraz
z danymi analitycznymi na temat zakresów stężeń biologicznych poszczególnych
cząsteczek, mogą posłużyć do wykonania wstępnych symulacji dystrybucji miedzi
w osoczu krwi. Z obliczeń tych wynika na przykład, że peptyd GHK nie może
występować w osoczu krwi w znaczących ilościach w formie kompleksu miedziowego,
gdyż ze względu na ponad 1000-krotnie niższe stężenie przegrywa konkurencję z HSA.
Tworzenie kompleksu ternarnego GHK-Cu(II)-HSA zmienia tę sytuację jedynie niezna-

MODELE EKSPERYMENTALNE W BADANIACH ZEWNĄTRZKOMÓRKOWEGO TRANSPORTU MIEDZI

463

cznie [24]. Odkrycie to jest zaskakujące, gdyż uważa się powszechnie, że GHK,
endogenny czynnik wzrostu i hormon tkankowy, jest aktywowany przez wiązanie jonu
Cu(II) [28]. Rysuje się jednak możliwość, że niewielka frakcja GHK związana do miedzi
w postaci kompleksu binarnego i ternarnych (poniżej 1%), może uczestniczyć
w transporcie miedzi, ze względu na dużo większe szybkości wymiany jonu Cu2+,
w stosunku do peptydów ATCUN/NTS [29].
Również szybkości wymiany jonu miedziowego między albuminą, a modelem
transportera hCtr1, zmierzone w naszych badaniach, budzą wątpliwości, co do ich
adekwatności do układu biologicznego. Trudno pogodzić t½ rzędu 15 min. ze zmierzoną
dla hCtr1 wydajnością transportu miedzi do komórki rzędu 10 jonów na sekundę [30].
Ponadto dla oddziaływania między dwoma motywami ATCUN/NTS, dedykowanymi do
wiązania jonu Cu(II), trudno wskazać ścieżkę, prowadzącą do dostarczenia do kanału
transbłonowego hCtr1 jonu Cu+. Co prawda zaobserwowano pośrednio redukcję
kompleksów ATCUN/NTS do niezidentyfikowanych form Cu(I) w obecności kwasu
askorbinowego, ale proces ten był również powolny [31]. Ponadto kompleksów
miedziowych ATCUN/NTS nawet nie można zredukować elektrochemicznie do
kompleksów Cu(I) [32, 33].

2. BADANIA KINETYCZNE
W celu wyjaśnienia tych sprzeczności podjęliśmy badania mechanizmu tworzenia
kompleksów miedziowych ATCUN/NTS metodami szybkiej kinetyki. Metody te były
dotąd rzadko wykorzystywane w badaniach kompleksów Cu(II) z peptydami.
W ostatnich latach badano jedynie tworzenie kompleksów z peptydami betaamyloidowymi (Aβ1-x) [34-38]. W eksperymentach tych przede wszystkim obserwowano
jednoetapowe tworzenie kompleksu końcowego. Tego samego spodziewaliśmy się dla
modelowego tripeptydu Gly-Gly-His, zwłaszcza że stała trwałości jego kompleksu
miedziowego jest ponad stukrotnie wyższa niż dla peptydów Aβ1-x, co sugerowałoby
odpowiednio większą stałą asocjacji [24, 39]. Okazało się jednak, że jest inaczej. We
współpracy z laboratorium prof. Petera-Leona Hagedoorna na Uniwersytecie
Technicznym w Delft (Niderlandy) dokonaliśmy obserwacji procesów
w mikrosekundowej i milisekundowej skali czasowej, co ujawniło istnienie nieznanych
dotąd stanów pośrednich. Najciekawsze było zaobserwowanie relatywnie długożyjącego
(t½ = 97 ms) kompleksu pośredniego o strukturze 2N przedstawionej na Rys. 2 [40].
Wykazaliśmy, że ten kompleks pośredni może podtrzymywać odwracalną parę redoks
Cu(II)/Cu(I), co jest warunkiem niezbędnym dla procesu transportu miedzi przez hCtr1
[41]. Analogiczny kompleks pośredni wykryliśmy również we współpracy z laboratorium
dr. Liminga Yinga w Imperial College London [42]. W dalszych badaniach,
prowadzonych przede wszystkim w naszym laboratorium w IBB PAN, stwierdziliśmy,
że do tworzenia kompleksu pośredniego 2N dochodzi zawsze w reakcjach kompleksów
miedziowych peptydów ATCUN/NTS. Ponadto w reakcjach z innymi peptydami,
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wskutek oddziaływań łańcuchów bocznych, dochodzi do znacznego wydłużenia t½,
nawet dwudziestokrotnego. Pośredni kompleks 2N powstaje również w reakcjach
peptydów Xaa-His-R, choć w tym przypadku jego t½, nie przekracza 10 ms [43]. Obecnie
prowadzimy
analogiczne
badania
modeli
peptydowych
dla
domeny
zewnątrzkomórkowej hCtr1.

Rysunek 2.
Figure 2.

Postulowany schemat równowag strukturalnych w obrębie kompleksu 2N (na podstawie [40],
[44])
Postulated scheme of structural equilibria within the 2N complex (based on [40], [44])

UWAGI KOŃCOWE
Odkrycie długożyjących reaktywnych kompleksów przejściowych w reakcji jonu
Cu(II), spełniających kryteria chemiczne (czas życia, reaktywność) dla przeniesienia
miedzi przez hCtr1, zmienia paradygmat pozakomórkowego transportu miedzi,
uprawdopodobniając schematy reakcji z pominięciem tworzenia inertnych kompleksów
4N, które pełniłyby wówczas rolę magazynową dla jonów Cu(II) [44]. Dodatkowym
potwierdzeniem dla tej propozycji jest wykrycie kompleksu 2N również na ścieżce
dysocjacji kompleksu ATCUN/NTS [45].

Wnioskiem o szerszym znaczeniu jest wykazanie w naszych badaniach, że dla
skutecznego modelowania procesów biologicznych z udziałem jonów metali
niezbędne jest nie tylko wykonanie badań stanów równowagi i struktur kompleksów,
lecz również poznanie ich właściwości kinetycznych.
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Hydrolab to polska firma z ponad 20-letnim
doświadczeniem na rynku. Jesteśmy dobrze
zorganizowanym, nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwem.
Produkujemy

laboratoryjne

demineralizatory,

zaprojektowane

zgodnie

z wytycznymi polskich i europejskich norm, wykorzystując najnowsze technologie
oczyszczania wody.
Jesteśmy w stanie zaplanować całą gospodarkę wodną w laboratorium, z pełną
dokumentacją kwalifikacyjną.
Hydrolab aktualnie posiada w swojej ofercie ponad sto modeli urządzeń do
oczyszczania wody.
Firma CEMIS-TECH Sp. z o.o. powstała w celu
promowania ekologicznych rozwiązań firmy SOAPYEUROPE na rynku polskim i rynkach środkowej
Europy.
profesjonalnego

zespołu,

zaowocowały

Jednakże

energiczne

rozszerzeniem

poczynania

działalności

na

naszego
segment

laboratoryjny.
W chwili obecnej CEMIS-TECH Sp. z o.o. jest wyłącznym i autoryzowanym
przedstawicielem w Polsce tak uznanych firm jak: CEM Corporation, Syrris, Thales Nano,
ZUELAB, Getinge czy F-DGSi.
Ambicją naszej firmy jest dostarczenie Państwu nie tylko zamówionego sprzętu.
Nasi specjaliści pomogą w wyborze urządzeń i dostosują ofertę do Państwa specyficznych
wymagań aplikacyjnych. Proponujemy też grupowe bądź indywidualne szkolenia w naszym
laboratorium aplikacyjnym w Kamp-Lintfort lub w Poznaniu. Ułatwi to Państwu szybkie
opracowanie własnych metodyk analitycznych lub przygotowania próbek do analizy.
CEMIS-TECH Sp. z o.o. organizuje we współpracy z Uniwersytetem Jana
Kochanowskiego w Kielcach coroczne Sympozjum na Łysej Górze. Możecie tam Państwo
zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej i światowej analityki chemicznej, a także
indywidualnie skonsultować swoje problemy z najwybitniejszymi postaciami polskiej
chemii.
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Członkini Polskiego Towarzystwa Chemicznego - Prof. dr hab.
Adriana Zaleska-Medynska z nagrodą „Primum Cooperatio”

Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, kierownik Katedry Technologii Środowiska
oraz Zespołu Fotokatalizy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor
Uczelni Fahrenheita, otrzymała statuetkę „Primum Cooperatio” podczas tegorocznej
gali konkursu „Pomorski Pracodawca Roku”.
Statuetką Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko
akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością
w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce.
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EurJOC–GEQOR–RSEQ Symposium: Organic Chemistry in Spain
Dear Chemistry Europe Members,
The GEQOR-RSEQ

and EurJOC are

pleased

to

announce

their

first

virtual

symposium: EurJOC–GEQOR–RSEQ Symposium: Organic Chemistry in Spain.
When: May 24, 2022, 3 pm CEST
Enjoy three exciting presentations by prestigious prize-winners Miquel Pericàs (2019 Gold
Medal RSEQ), Nazario Martín (2020 National Prize Enrique Moles), and Mariola
Tortosa (2021 GEQOR José Barluenga Medal). Each talk will be followed by a short
interactive question-and-answer session. The event will be hosted by Rosario Fernández
Fernández (vice president of the GEQOR-RSEQ) and Anne Nijs (EurJOC Editor-in-Chief)
and moderated by Miguel Sierra (EurJOC Editorial Board).
•

Miquel

Pericàs (UC

Madrid): Immobilized

Organocatalytic

Systems

for

Asymmetric Flow Processes
•

Nazario Martín (UC Madrid): Unveiling the Properties of Chiral Synthetic
Nanographenes

•

Mariola Tortosa (UA Madrid): C-B Bond Formation as a Tool to Functionalize
Small Rings

15th Pannonian International Symposium on Catalysis
W dniach 4-8.09.2022 w hotelu Astor w Jastrzębiej Górze jest organizowana konferencja
naukowa 15th Pannonian International Symposium on Catalysis. Konferencja ta odbywa
się, co 2 lata (raz na 10 lat w Polsce; ze względu na sytuację epidemiologiczną została
przesunięta na rok bieżący), a jej uczestnikami są pracownicy naukowi (głównie młodzi)
z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych i uczelni (Austria, Czechy, Polska,
Rumunia, Słowacja, Węgry).
Szczegóły dotyczące tematu konferencji, zaproszonych wykładowców oraz inne informacje
znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.pannonian2020.umcs.eu.
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XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „FLAWONOIDY I ICH
ZASTOSOWANIE”
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskiej konferencji Naukowej
„FLAWONOIDY

I

ICH

ZASTOSOWANIE”,

organizowanej przez

Politechnikę

Rzeszowską wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Polskim
Towarzystwem Chemicznym - Oddział w Rzeszowie. Konferencja odbędzie się w dniach 89.09.2022 roku w Łańcucie (ok. 10 km od Rzeszowa). Uprzejmie proszę o przekazanie
niniejszej informacji współpracownikom i doktorantom.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz –
przewodniczący
strona internetowa Konferencji: http://flawonoidy.prz.edu.pl
email: flawon@prz.edu.pl

International Symposium Effects of Surface Heterogeneity
in Adsorption, Catalysis and related Phenomena
Szanowni Członkowie PTChem,
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na konferencję naukową ISSHAC-11
(International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis
and related Phenomena), która odbędzie się nad jeziorem Zegrze w dniach 18-22 września.
W tym celu uruchomiano zastała właśnie strona internetowa konferencji, na której można
znaleźć niezbędne informacje, jak również zarejestrować się: https://isshac.org/
Tematyka konferencji obejmuje szereg zagadnień teoretycznych i eksperymentalnych
związanych z powierzchnią, adsorpcją, katalizą, dyfuzją i materiałami porowatymi.
Dokładną listę zagadnień można znaleźć tutaj: https://isshac.org/scope-of-the-symposium/
Konferencje ISSHAC znane są z wyjątkowego stylu, w którym poza formalnymi obradami
duży nacisk położony jest na stworzenie jak największej liczby możliwości do nieformalnej
dyskusji i bezpośredniej wymiany pomysłów między osobami. Rozbudowany program
socjalny daje wiele takich możliwości. Organizując pierwsze i kolejne sympozja ISSHAC
kierowaliśmy się zasadą, że każde sympozjum powinno być zlokalizowane w innym, ale
atrakcyjnym miejscu, aby zapewnić uczestnikom możliwość czerpania przyjemności
zarówno z nauki, jak i towarzystwa oraz niepowtarzalnej atmosfery.
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Materiały pokonferencyjne (po procesie recenzji) będą mogły zostać opublikowane
w wydaniu specjalnym czasopisma „Adsorption” (IF=2,318, liczba punktów 70). Językiem
konferencyjnym jest język angielski.
Dalsze szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie: https://isshac.org/

REGULAMIN I INFORMACJE DLA AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH
W CZASOPIŚMIE „WIADOMOŚCI CHEMICZNE”

1. Informacje ogólne
„Wiadomości Chemiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które publikuje przede wszystkim artykuły
przeglądowe. Ponadto publikowane są tutaj inne wartościowe materiały
o charakterze edukacyjno-informacyjnym takie jak: artykuły oparte na pracach
doktorskich lub habilitacyjnych, które zostały wyróżnione przez Rady Wydziałów,
przed którymi toczyły się odpowiednie procesy; materiały informacyjne na temat
uczonych oraz jednostek naukowych/firm chemicznych lub pokrewnych chemii;
materiały o aktualnych osiągnięciach w szeroko pojętych naukach chemicznych.
Dodatkowa ofertę Wydawnictwa stanowi seria, „Biblioteka Wiadomości
Chemicznych”, gdzie publikowane są dłuższe artykuły przeglądowe lub monografie
poświęcone ważnym i aktualnym problemom współczesnej chemii. Autorzy, którzy
chcieliby takie prace napisać, powinni wcześniej skontaktować się z Redakcją,
a następnie przesłać wstępnie przygotowana publikacje (redagowana na wzór
artykułów w czasopiśmie „Wiadomości Chemicznych”) lub informacje na temat
przygotowywanej pracy – tytuł przygotowywanej publikacji, przybliżoną liczbę
stron, tabel, rysunków. W chwili obecnej Redakcja nie posiada środków na
finansowanie prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”. W zależności od
sytuacji finansowej Wydawnictwa, Redakcja zastrzega sobie prawo negocjacji
kosztów druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
„Wiadomości Chemiczne” wydawane są zarówno w wersji drukowanej jak
i elektronicznej. Wersja elektroniczna udostępniana jest bezpłatnie w Internecie.
Czasopismo jest indeksowane/abstraktowane w kilku bazach danych: Chemical
Abstracts, Polska Bibliografia Naukowa, BazTech, Polska Bibliografia Lekarska,
Index Copernicus, Baza ARIANTA.

2. Informacje dla autorów na temat wymagań i zasad publikowania prac
• Prace nie były wcześniej publikowane, ani nie są złożone w redakcji innego
czasopisma.
• Autorzy prac stosują się do wymagań praw autorskich tzn. w przypadku
zamieszczania rysunków, tabel itp., pochodzących z opracowań opublikowanych w
innych czasopismach lub publikacjach zwartych, posiadają pisemną zgodę na ich
przedruk.

• Opublikowana raz praca bez zgody Redakcji, nie może być wydawana
gdzie indziej.
• Autorzy przysyłający prace po raz pierwszy powinni podać swój numer
telefonu oraz adresy poczty tradycyjnej i elektronicznej. Jest to niezbędny warunek
sprawnego przebiegu opracowania redakcyjnego tekstu.
• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty tekstu. W pracach
przyjętych do druku Redakcja ma prawo dokonywania niezbędnej korekty.
• Jeżeli autorzy nie zastrzegą inaczej w momencie zgłoszenia pracy,
wydawca nabywa ogólnych praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym
prawo wydawania na nośnikach elektronicznych oraz w Internecie). Tytułem
powyższego wykorzystania utworów autorom nie są wypłacane honoraria.
• Wszystkie nadsyłane prace są poddawane wstępnej ocenie, która określa
czy odpowiadają randze i profilowi „Wiadomości Chemicznych” oraz czy zostały
przygotowane zgodnie z formalnymi wymogami MNiSW oraz Redakcji.
• Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej oceny wszystkie prace są recenzowane
przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w broszurze informacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216
_MNISW_broszura_210x210.pdf.
• O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny.
• Prace, które Komitet Redakcyjny na podstawie uzyskanych recenzji
stwierdził, że nie należy przyjąć do druku w czasopiśmie, po uwzględnieniu sugestii
recenzentów mogą być powtórnie przesłane do czasopisma. W takim przypadku
praca traktowana jest jako nowy tekst i ponownie przechodzi pełną procedurę
recenzowania.
• Ponadto Komitet Redakcyjny informuje, że tzw. „ghostwiting” (ktoś
wniósł znaczący wkład w powstanie publikacji, a nie został przedstawiony jako
współautor lub też nie został wymieniony w podziękowaniu zamieszczonym
w publikacji) lub „guest authorship” (udział autora jest znikomy lub też w ogóle nie
miał miejsca, a mimo to jest współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności
naukowej. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, łamania i naruszania zasad
etyki obowiązującej w nauce będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem
jednostek zatrudniających autorów.
• Autorzy mają prawo do zaproponowania co najmniej trzech niezależnych
recenzentów, jednak ostatecznego wyboru anonimowych recenzentów dokonuje
Redakcja.
3. Koszty
Autorzy czasami mogą ponosić częściowe koszty wydania swoich artykułów.
Tak jest w przypadku tzw. stron nadliczbowych tj. powyżej 25 stron. Za każdą
rozpoczętą nadliczbową stronę jest naliczana opłata w wysokości około 50 zł.
Najczęściej kwota ta pokrywana jest z funduszy pozyskiwanych przez Autorów
lub przez Wydziały które wspomagają wydawanie „Wiadomości Chemicznych”.

Niezależnie od rodzaju pracy opłata pobierana jest również za strony drukowane
w kolorze (zgodnie z faktycznym kosztem druku).
Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat, w zależności od
wielkości dofinansowania z MNiSW oraz wypracowanych środków własnych.
Faktura wystawiana jest po ukazaniu się pracy.
W przypadku prac w serii „Biblioteka Wiadomości Chemicznych”, Redakcja
nie posiada środków na finansowanie i zastrzega sobie prawo negocjacji kosztów
druku z autorami lub Instytucjami zlecającymi druk.
4. Informacje szczegółowe dotyczące przygotowania maszynopisu do druku
4.1. Wymagania merytoryczne
Tekst należy napisać zwięźle, prostym stylem, według zasad pisowni polskiej,
z zachowaniem poprawnego i obowiązującego nazewnictwa fachowego. Nie należy
zamieszczać nadmiaru szczegółów odsyłając Czytelnika do piśmiennictwa
oryginalnego, które to powinno uwzględniać najnowsze informacje, dotyczące
napisanej pracy. Literaturę należy cytować ze źródeł oryginalnych.
4.2. Wymagania techniczne składu tekstu
• W przypadku prac współfinansowanych przez autorów, liczba stron oraz
forma kolorystyczna manuskryptu nie jest ograniczona (wymagane jest
wcześniejsze uzgodnienie z Redakcją).
• Maszynopisy prac autorów którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów,
nie powinny przekraczać 25 stron całej pracy (po wydruku w czasopiśmie) oraz
drukowane będą w wersji czarno białej.
• Główny tekst nadsyłanych prac powinien być napisany w edytorze Word,
czcionką Times New Roman, 12p z zachowaniem interlinii 1,5 oraz z 5 cm
marginesem z prawej strony. Przy podziale tekstu należy stosować numerację
cyfrową wielorzędową. Numerujemy tylko tytuły rozdziałów, nie numerujemy
działów: Abstract, Wykaz stosowanych skrótów, Wprowadzenie, Uwagi końcowe,
Podziękowanie, Piśmiennictwo cytowane.
Jednolity sposób numeracji konsekwentnie stosuje się wewnątrz tekstu (w
całym tekście tj. zarówno przy numerowaniu rozdziałów, przy przytaczaniu
piśmiennictwa cytowanego oraz odwoływaniu się do tabel rysunków itp., nie należy
stosować odsyłaczy hipertekstowych).
• Tekst powinien być napisany poprawnym językiem, wszystkie skróty
muszą być wyjaśnione, oznaczenia i jednostki miar należy podawać według układu
SI, pozycje cytowanej literatury należy oznaczać numerami umieszczonymi w
nawiasach kwadratowych, w kolejności cytowania wg wzorów [1, 5, 7] (dla prac 1,
5 i 7) lub [1-5, 7] (dla prac od 1 do 5 oraz pracy 7).

• Jeśli w artykułach znajdują się przedruki rysunków, czy innych elementów
prac cudzych, w opisach (polskich i angielskich) należy zamieścić stosowną
informację.
• Zaleca się umieszczać w tekście pracy rysunki, tabele oraz podpisy (jeśli są
przygotowane w edytorze Word), jednak w przypadku plików o bardzo dużych
rozmiarach należy zaznaczyć miejsca na ich umieszczenie (zob. Pliki jakie należy
przekazać do Redakcji).
• Pierwsza strona pracy powinna zawierać kolejno:
– tytuł pracy w języku polskim (Times New Roman, 14 p, pogrubiony,
WERSALIKI), i angielskim (Times New Roman, 14 p, WERSALIKI),
– pełne imię i nazwisko autora (autorów) pracy (Times New Roman, 15p,
pogrubione),
– pełne nazwy ośrodków przypisane do autorów pracy (wraz z adresem
ośrodka i adresem e-mail autora korespondującego (Times New Roman, 10,5,
kursywa),
– spis treści pracy z zastosowaniem następującego podziału:
Abstract
Wykaz stosowanych symboli i oznaczeń
Wprowadzenie
1. Tytul rozdziału
1.1. Tytuł podrozdziału itp.
Uwagi końcowe
Podziękowanie
Piśmiennictwo cytowane
• Kolejne strony pracy powinny zawierać:
– notki o autorach pracy wraz z tytułami naukowymi (można dołączyć
osobno pliki z fotografiami autorów (zob. Pliki jakie należy przekazać do
Redakcji),
– obszerne streszczenie pracy w języku angielskim (od 1800 do 2700 znaków
ze spacjami) z uwzględnieniem cytowanego piśmiennictwa oraz odsyłaczami do
tabel, rysunków zamieszczonych w tekście (Rys. 1, Tab. 1-2, Schemat 1) oraz
słowa kluczowe – nie więcej niż 6, uzyskane najlepiej z bazy haseł przedmiotowych
podawane w języku angielskim i polskim,
– wykaz stosowanych skrótów – w przypadku niewielkiej liczby skrótów lub
akronimów nie jest konieczne zamieszczanie tej pozycji, wówczas, skróty
wyjaśniamy w tekście przy pierwszym użyciu. Angielskie skróty należy podać

i wyjaśnić wg poniżej podanego wzoru lub w oparciu o inne prace zamieszczone
w „Wiadomościach Chemicznych”. Przykład: dla skrótu SSRI
– selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (ang. Selective
Serotonin Reuptake Inhibitor),
– dalszy tekst pracy zgodny z podawanym wcześniej spisem treści.
•

Tabele, rysunki, fotografie

Tabele i rysunki powinny być zamieszczone w przesyłanym tekście oraz
dodatkowo (po zatwierdzeniu pracy do druku, na etapie przygotowywania szczotki)
dołączone w postaci osobnych plików zapisanych w formacie pdf, doc, jpg, tiff.
Tabele i rysunki powinny być przejrzyste, zawierać informacje niezbędne do
zrozumienia treści, bez konieczności poszukiwania objaśnień w tekście pracy,
należy je numerować cyframi arabskimi oraz podać tytuł (polski/angielski, nad
tabelą, pod rysunkiem, Times New Roman, 10 p).
Wszystkie fotografie – należy przesłać w postaci plików zapisanych
w formacie tif, jpg lub podobnym, każdą zapisać w oddzielnym pliku o
rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
•

Piśmiennictwo cytowane

Piśmiennictwo należy zestawić numerycznie według kolejności cytowania
w tekście, należy cytować wyłącznie pozycje istotne dla treści pracy w sposób
precyzyjny.
W przypadku artykułów z czasopism tradycyjnych, opis powinien zawierać
kolejno następujące elementy: inicjały imion i nazwisko autora (autorów), skrót
tytułu czasopisma zgodny z przyjętymi normami, rok wydania, numer wolumenu
zaznaczony pogrubioną czcionką, numer pierwszej strony cytowanej pracy, np.
[1] J. Kowalski, Wiad.Chem., 2007, 61, 473.
[2] W. Kowalski, A. Nowak, Przem. Spoż. 2010, 51, 3.
W przypadku książek najprostszy opis powinien zawierać: inicjały imion i
nazwisko autora (autorów), tytuł książki, nazwę wydawcy, miejsce wydania, rok
wydania, np.
[1] J. Malinowski, Tytuł książki, PWN, Warszawa, 2004.
[2] W. Kowalski, Tytuł książki, Volumed, Wrocław, 1999
W przypadku zasobów Internetowych najprostszy opis powinien zawierać:
inicjały imion i nazwisko autora (autorów), tytuł (artykułu) dokumentu online,
[dostęp], wydawca, [data dostępu]. Warunki dostępu, np.

[7] J. Kowalski, Tytuł artykułu. [online], wydawca, [dostęp: 2010-0520]. Dostępny w Internecie: http://www...........

4.3. Materiały jakie należy przygotować w celu przesłania pracy do Redakcji
Przed podjęciem decyzji o zakwalifikowaniu pracy do druku w celu oceny
merytorycznej należy przesłać jeden plik kompletnej pracy zredagowany zgodnie z
wymaganiami Redakcji.
Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i po ustosunkowaniu się do uwag
Recenzenta oraz Redakcji należy przesłać ostateczną wersję pracy w następującej
postaci:
• 1 plik tekstu zredagowany zgodnie z wymaganiami Redakcji;
• 1 plik zawierający krótkie notki biograficzne o autorach nadesłanej pracy
(każda notka do 150 wyrazów powinna zawierać: tytuł naukowy, miejsce pracy
oraz inne ważne informacje o autorze);
• pliki zawierające zdjęcia portretowe autorów, w nazwie powinny
wskazywać autora, którego zdjęcie dotyczy (dobrowolne, przesłanie plików jest
jednoznaczne ze zgoda na jego opublikowanie);
• 1 plik zawierający: stronę tytułową, streszczenie (abstrakt), słowa
kluczowe, podpisy pod rysunki, tabele, schematy (wszystko w obu wersjach
językowych); jeśli zachodzi potrzeba to również oddzielne pliki z rysunkami,
schematami, tabelami (zob. Tabele, rysunki, fotografie).
Prace nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom nie będą
przyjmowane do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek
stylistycznych i skrótów. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i
jego zwrotu do Redakcji w ciągu kilku dni od otrzymania.
Na etapie przygotowania szczotki, w przypadku przesyłania prac z kolorowymi
stronami prosimy o zaznaczenie stron, które w formie druku mają być kolorowe
Brak tej czynność będzie skutkował czarno-białym wydrukiem wersji papierowej.
W przypadku zmian w wersji drukowanej kolorowych rysunków na czarno-białe,
prosimy o przesłanie dostosowanych do tego celu rysunków.
Prace
prosimy
przesyłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
czasopisma@ptchem.pl, zaś dokumenty wymagające podpisów autorów (np. list
intencyjny, oświadczenia autorów, kopie zgody na przedruk potwierdzone za
zgodność z oryginałem) pocztą tradycyjną na adres Redakcji.
Redakcja „Wiadomości Chemicznych”
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