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Chemiczne Źródła Prądu
Władysław Wieczorek
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Zainteresowanie chemicznymi źródłami prądu, takimi jak baterie, ogniwa paliwowe,
superkondensatory wynika z coraz szerszej gamy ich potencjalnych zastosowań. Obok zasilania
mobilnych urządzeń elektrycznych, takich jak telefony komórkowe, komputery osobiste,
aparaty fotograficzne coraz większego znaczenia nabiera magazynowanie energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych oraz zasilanie samochodów elektrycznych i hybrydowych. Każde z
tych rodzajów urządzeń wymaga stosowania chemicznych źródeł prądu o różnej pojemności i
różnej charakterystyce pracy. Ponadto ciągle trwają poszukiwania nowych generacji bardziej
wydajnych, tańszych i bezpieczniejszych urządzeń magazynowania i konwersji energii
elektrycznej.
Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie stanu wiedzy i przewidywanych
kierunków rozwoju chemicznych źródeł prądu, Po krótkim omówieniu charakterystyk
poszczególnych grup urządzeń, autor skoncentruje się na szerszym przedstawieniu kierunków
rozwoju w zakresie technologii ogniw drugiego rodzaju zaczynając od krytycznej analizy stanu
wiedzy dotyczącej ogniw litowo-jonowych poprzez prezentacje nowych grup ogniw z analiza
przewidywanego rozwoju omawianych technologii. Wykład będzie ilustrowany przykładami
rozwiązań powstałych w polskich laboratoriach naukowych i porównaniu ich z analogicznymi
rozwiązaniami dostępnymi w opisach literaturowych lub patentach.
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Sensory chemiczne i elektroniczny język
Wojciech Wróblewski
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Sensory chemiczne stanowią proste urządzenia analityczne powszechnie stosowane w
nowoczesnych systemach kontroli analitycznej, zastępując często drogą oraz skomplikowaną
aparaturę pomiarową. Korzystne właściwości metrologiczne, prostota konstrukcji oraz niski
koszt spowodowały dynamiczny rozwój i komercjalizację tego typu urządzeń. Istotnym atutem
sensorów chemicznych jest selektywność, która umożliwia oznaczenie określonego składnika
w obecności innych składników złożonej próbki, w czasie rzeczywistym i w trybie on-line.
Sensory chemiczne o ograniczonej selektywności mogą być natomiast stosowane w układach
multisensorowych (matrycach sensorowych). Sygnały mierzone w badanej próbce za pomocą
takiego zestawu sensorów tworzą jej „odcisk palca”. Interpretacja sygnałów uzyskiwanych z
matryc sensorowych wymaga zastosowania odpowiednich metod chemometrycznych, czego
efektem jest identyfikacja próbki lub określenie zawartości poszczególnych składników.
Układy multisensorowe są głównym elementem tzw. elektronicznego języka, nowoczesnego
urządzenia do automatycznej analizy i klasyfikacji próbek o złożonym składzie.
Wykład przedstawia problematykę sensorów chemicznych oraz elektronicznego języka
tj. podstawy działania, konstrukcje, proces klasyfikacji próbek, potencjalne obszary jego
aplikacji a także komercjalizacji. Zaprezentowane zostaną różne rozwiązania konstrukcyjne
elektronicznego języka, których efektywność działania zostanie zilustrowana na podstawie
analizy próbek farmaceutycznych oraz obrazowania hodowli komórkowych. Uzyskane wyniki
potwierdziły wysoką zdolność klasyfikacyjną opracowywanych urządzeń, umożliwiając np.
analizę skuteczności maskowania smaku gorzkiego farmaceutyków czy ocenę żywotności
hodowli komórkowych w kontakcie z cytostatykami.
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Metoda rozcieńczeń izotopowych jako metoda definitywna
Ewa Bulska
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Istotną cechą analizatora mas jest jego rozdzielczość względem pomiarów stosunku
masy do ładunku, dla jonów docierających do detektora. Przy odpowiednio dużej
rozdzielczości analizatora mas możliwe jest prowadzenie pomiarów dla poszczególnych
izotopów, zarówno izotopów jonów molekularnych, jak również izotopów danego pierwiastka.
Trudno jest przecenić obszar badań, w których pomiary izotopowe umożliwiają pozyskanie
specyficznych informacji na pochodzeniu badanego obiektu. W ostatnich latach szczególnie
dużo uwagi poświęca się badaniom izotopów stabilnych, zarówno pierwiastków lekkich (np.
węgiel, tlen), jak również pierwiastków o większych masach atomowych (np. rtęć, ołów czy
selen). Na podstawie profilu izotopowego danego pierwiastka możliwa jest identyfikacja
struktury związku chemicznego, zawierającego dany pierwiastek. Na podstawie wartości
stosunku zawartości dwóch wybranych izotopów, możliwa jest ocena pochodzenia danego
obiektu, co jest szczególnie istotne w badaniach geologicznych, w badaniach pochodzenia
produktów spożywczych czy też w badaniach proweniencji obiektów archeologicznych.
Jednoczesne pomiary więcej niż jednego izotopu danego pierwiastka mogą być niezmiernie
istotne dla zapewnienia dużej dokładności pomiarów. W przypadku pierwiastków, które
posiadają przynajmniej dwa stabilne izotopy, można przyjąć, że wpływ różnych czynników
(np. zmiana parametrów pomiarowych, niejednorodność badanego obiektu) jest taki sam dla
obu izotopów, co oznacza w konsekwencji, że wartość stosunku tych sygnałów powinna być
niezależna od tych czynników. W tym przypadku możliwe jest wykorzystanie „filozofii”
wzorca wewnętrznego, gdzie jeden izotop danego pierwiastka staje się wzorcem wewnętrznym
przy pomiarze drugiego izotopu tego pierwiastka. Bardziej zaawansowaną strategią
wykorzystania możliwości wyznaczania stosunków izotopowych jest metoda rozcieńczeń
izotopowych, w której naturalny skład izotopowy danego pierwiastka został celowo zmieniony
poprzez dodatek znanej masy (ilości) wzorca wzbogaconego izotopowego
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Widma odbiciowe w podczerwieni w badaniach związków biologicznych
Barbara Pałys
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Spektroskopia w podczerwieni jest jedną z podstawowych metod badania związków
biologicznych w tym białek, lipidów i DNA. Zaletą spektroskopii w podczerwieni jest między
innymi czułość na oddziaływania międzycząsteczkowe, zwłaszcza na tworzenie wiązań
wodorowych. Często wykorzystuje się te możliwości – zwłaszcza w badaniach białek.
Unieruchamianie enzymów lub fragmentów DNA na stałych powierzchniach jest podstawą
projektowania nowych biosensorów. Zachowanie struktury drugo i trzeciorzędowej oraz
odpowiednia orientacja cząsteczki enzymu jest kluczowa dla czułości biosensora. Struktura
unieruchomionego fragmentu DNA, orientacja i możliwe tworzenie wiązania z powierzchnią
są równie ważne. Wszystkie te informacje można odczytać z widm odbiciowych w
podczerwieni. Wykład omawia we wstępie charakterystyczne cechy widm w podczerwieni
enzymów i DNA. Następnie zostaną omówione postawy metody spektroskopii odbiciowej z
modulacja polaryzacji (PMIRRAS) ze szczególnym uwzględnieniem cech różniących widma
PMIRRAS od widm rejestrowanych w układzie transmisyjnym lub z wykorzystaniem metody
odbicia wewnętrznego (ATR). Kolejno zostaną omówione zastosowania metody PMIRRAS do
badania orientacji enzymów na przykładzie badań lakazy i peroksydazy chrzanowej na
powierzchniach złota modyfikowanych warstwami związków organicznych (np. tioli z różnymi
grupami funkcyjnymi) i redukowanym tlenkiem grafenu, oddziaływanie enzymu na podłoże na
przykładzie tlenku grafenu i enzymów redox oraz przykłady zastosowania PMIRRAS do
badania unieruchomionych nici DNA. W podsumowaniu wykładu zostaną omówione
perspektywy zastosowania PMIRRAS.
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Komunikacja i elementy skutecznej prezentacji
Grzegorz Litwinienko
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Wykład „Komunikacja i elementy skutecznej prezentacji” porusza problematykę
funkcji przyjętej strategii komunikacyjnej oraz roli dyskursu, rozumianego jako oddziaływanie
prelegenta na słuchacza w sposób werbalny i niewerbalny, na jakość komunikowania w
zadanej przestrzeni komunikacyjnej w kontekście uwarunkowań społecznych, emocjonalnych,
psychofizycznych. Omawiane są węzłowe dla młodych badaczy zagadnienia, które w sposób
interferencyjny wzmacniają lub osłabiają przekaz / percepcję oraz przyczyniają się do
powstawania nieścisłości interpretacyjnych podczas kodowania i dekodowania treści.
Podczas wykładu zastanowimy się, jak uniknąć bełkotliwego przekazu
przedstawionego powyżej. Jak powstają zakłócenia w procesach komunikowania się oraz jak
jasno, prosto i precyzyjnie przedstawić swoje idee, koncepcje, wyniki badań w formie
prezentacji / wykładu/ seminarium.
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Komunikacja i konflikty
Maria Górna
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Zajęcia maja na celu rozwinięcie umiejętności współpracy w zespole badawczym i
obejmą elementy postaw, komunikacji i zarządzania konfliktami w pracy w zespole. Omówione
zostaną elementy etycznych i konstruktywnych postaw i zasady efektywnej komunikacji,
wliczając niektóre modele takie jak: góry lodowej (Frick), piramidy potrzeb (Maslov), analiza
transakcji i stany ego (Berne). Wykład dotyczyć będzie również podłoża konfliktów i
zarządzania konfliktami, wliczając modele takie jak trójkąt satysfakcji (Moore), stopnie
eskalacji konfliktu (Glasl) oraz rodzaje i sposoby rozwiązywania konfliktów.
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Związki boru w biologii i medycynie
Sergiusz Luliński
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Obecnie coraz większe nadzieje wiąże się z badaniami właściwości biologicznych i
bezpośrednim zastosowaniem związków boru w medycynie. Przykładem jest borowoneutronowa terapia przeciwnowotworowa BNCT (ang. Boron-Neutron Capture Therapy). Od
szeregu lat duże zainteresowanie wzbudzają różne związki boronowe (związki organiczne
zawierające grupę B(OH)2) z uwagi na ich potencjalne działanie inhibicyjne wobec wybranych
enzymów. Jeden z takich związków, Bortezomib, jest stosowany jako lek
przeciwnowotworowy w terapii szpiczaka mnogiego. W ostatnim czasie szczególnie
intensywne badania dotyczą benzoksaboroli. Jest to grupa związków boracyklicznych
zbudowanych z dwóch skondensowanych pierścieni: benzenowego i pięcioczłonowego
pierścienia oksaborolu. Stwierdzono, że niektóre pochodne benzoksaboroli wykazują wysoką
aktywność przeciwgrzybiczą, przeciwbakteryjną, przeciwpasożytniczą i przeciwzapalną.
Potencjalne zastosowania tych związków dotyczą leczenia ważnych chorób takich jak śpiączka
afrykańska, malaria i infekcje grzybicze. W lipcu 2014 jeden z tych związków, Tavaborole
AN2690, został dopuszczony do stosowania w terapii grzybicy paznokci. Nieco później kolejny
związek, Crisaborole, został wprowadzony do leczenia atopowego zapalenia skóry. Kolejny
związek boraheterocykliczny o dużej aktywności przeciwbakteryjnej to Vaborbactam –
inhibitor enzymów rozkładających karbapenemy – „antybiotyki ostatniej szansy”. Został on
dopuszczony do leczenia ciężkich, powikłanych zakażeń dróg moczowych wywołanych przez
bakterie Enterobacteriaceae. W badaniach klinicznych znajdują się kolejne związki o
analogicznych strukturach wykazujące aktywność wobec bakterii Gram-ujemnych, co jest
mocnym argumentem na rzecz celowości dalszych badań tego typu substancji.
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Mikrotubule i struktury mikrotubularne
Dorota Włoga
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Mikrotubule to, obok aktyny i filamentów pośrednich, podstawowy element cytoszkieletu komórek eukariotycznych. Struktury te są polimerami przypominającymi kształtem
rurki, o średnicy zewnętrznej około 25 nm i średnicy wewnętrznej około 16 nm, zbudowanymi
z heterodimerów α- i β- tubuliny. Mikrotubule funkcjonują w komórce jako pojedyncze
filamenty, wiązki lub złożone struktury. Ich obecność umożliwia m.in. transport wewnątrzkomórkowy, segregację chromosomów w czasie podziału, utrzymanie kształtu komórki
oraz ruch komórek.
Mimo podobnej budowy, mikrotubule pochodzące z różnych organizmów, tkanek tego samego
organizmu, a nawet z różnych rejonów tej samej komórki, mogą mieć nieco inne właściwości,
w tym odporność na działanie czynników chemicznych (np. taksol, nokodazol), fizycznych
(niska temperatura) i mechanicznych.
W trakcie wykładu omówiona zostanie budowa mikrotubul, podstawowe czynniki
wpływające na właściwości mikrotubul oraz przykładowe struktury mikrotubularne i ich rola.
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Mitochondria - to trzeba wiedzieć!
Joanna Szczepanowska
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Mitochondria nie tylko dostarczają ATP dla wielu procesów komórkowych, ale także
odgrywają rolę w wielu szlakach sygnałowych, są głównym źródłem powstawania
reaktywnych form tlenu i miejscem buforowania jonów wapnia w komórce. Dlatego
mitochondria są kluczowym elementem wielu podstawowych procesów komórkowych, między
nimi: apoptozy, różnicowania, ruchu komórki i jej podziału. Defekty funkcjonowania
mitochondriów mogą być pierwotną i wczesną przyczyną dysfunkcji tych tkanek i narządów,
w których oksydacyjna fosforylacja jest głównym sposobem pozyskiwania energii, a zatem
układu nerwowego, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, siatkówki oka czy układu
endokrynnego.
Od wielu lat w Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych badane są zaburzenia
funkcjonowania mitochondriów tzw. stres mitochondrialny, w różnych typach komórek z
różnym nasileniem dysfunkcji mitochondriów (chroniczne, genetyczne,
krótkotrwałe).
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Characterystyka pęcherzyków macierzy pozakomórkowej, uczestniczących w procesie
mineralizacji, z zastosowaniem mikroanalizy RTG
Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Joanna Gasik-Mroczek, Sławomir Pikuła
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

W celu porównania składu pierwiastkowego minerałów w pęcherzykach wytwarzanych
przez dwie linie komórek kości: hFOB 1.19 i Saos-2 oraz dwie linie komórek mięśni gładkich
ściany naczyń krwionośnych: MOVAS i HCASMC zastosowaliśmy transmisyjną mikroskopię
elektronową z przystawką do mikroanalizy RTG (TEM-EDX). Wymienione komórki, po
stymulacji AA i β-GP, przechodzą osteogenne różnicowanie i wytwarzają pęcherzyki macierzy
pozakomórkowej (MV), które odpowiadają za zarodkowanie apatytu i jego deponowanie w
macierzy pozakomórkowej (ECM). Tkankowo niespecyficzna fosfataza alkaliczna (TNAP) i
kolagen są białkami niezbędnymi dla zajścia fizjologicznej mineralizacji w kościach, jak i
wapnienia naczyń podczas miażdżycy.
Na podstawie barwień AR-S i analizy składu pierwiastkowego minerałów w lizatach
całokomórkowych światłem UV lub w MV przy użyciu obrazowania TEM z kwantyfikacją
EDX i mapowaniem jonów wnioskujemy, że komórki Saos-2 i hFOB 1.19 wykazują odmienny
profil mineralizacji. Komórki kostniakomięsaka mineralizują wydajniej niż osteoblasty i
wytwarzają większe apatyty, które nie są widoczne w świetle UV. Apatyty te są podobne do
hydroksyapatytu (HA), ale w zależności od typu komórek mają więcej podstawień Ca lub F.
Detekcja immunofluorescencyjna wykazała obecność TNAP, która tworzy klastry na
błonie plazmatycznej MOVAS stymulowanych do mineralizacji. Aktywność TNAP i
mineralizacja wzrastały, gdy MOVAS i HCASMC hodowano w obecności stymulatorów.
Podwyższoną aktywność TNAP obserwowano w lizatach całokomórkowych, frakcjach błon a
zwłaszcza MV. Wykazaliśmy, że MV wzbogacone w TNAP i poddane działaniu kolagenazy,
zawierały więcej minerału niż pęcherzyki izolowane bez trawienia kolagenazą, sugerując rolę
kolagenu w wapnieniu indukowanym przez TNAP w płytkach miażdżycowych.
Podsumowując, wyniki uzyskane TEM-EDX wskazują, że proces mineralizacji różni się
w zależności od typu komórek, a na poziomie komórkowym pochodzenie i właściwości
pęcherzyków determinują typ wytwarzanego minerału.
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Kilka uwag o feromonach
Zbigniew Czarnocki
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Na wykładzie zaprezentowana zostanie krótka historia odkrycia feromonów owadzich,
a także rozwój wiedzy w tym zakresie w ostatnich dziesięcioleciach. Do wykładu włączone
zostaną kwestie związane z syntezą niektórych feromonów w celu ich wykorzystania do
ochrony roślinności. Poruszone także będą zagadnienia związane z wymianą informacji
chemicznej w przyrodzie.
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Układy hybrydowe zbudowane z nanokryształów nieorganicznych półprzewodników i
organicznych ligandów bioaktywnych do zastosowań biomedycznych
Piotr Bujak, Patrycja Kowalik, Anna Nowicka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

W licznej grupie nanomateriałów, jedynie koloidalne nanokryształy nieorganicznych
półprzewodników testuje się w różnorodnych zastosowaniach obejmujących nie tylko
elektronikę ale również biologię i medycynę. Tak szeroki zakres zastosowań wynika z
połączenia możliwości prostej kontroli szeregu właściwości fizykochemicznych poprzez
zmianę rozmiaru, kształtu, składu i struktury nanokrystalicznego rdzenia z możliwością
wprowadzenia zarówno hydrofilowych i hydrofobowych ligandów, co pozwala na
przetwarzanie nanomateriału z polarnych i niepolarnych rozpuszczalników. Do najbardziej
interesujących właściwości koloidalnych nanokryształów półprzewodnikowych należy
zaliczyć właściwości luminescencyjne ze względu na możliwość prostej kontroli koloru
luminescencji w szerokim zakresie widma połączoną z uzyskaniem wysokich wydajności
kwantowych. Przyłączenie do nanokrystalicznego rdzenia hydrofilowych ligandów pozwala na
uzyskanie stabilnych wodnych dyspersji charakteryzujących się intensywną luminescencją.
Ponadto tego typu proste układy hybrydowe można dalej modyfikować wprowadzając
cząsteczki bioaktywne przy zachowaniu stabilności uzyskanych dyspersji.[1] W pierwszej
fazie badań w zastosowaniach medycznych testowano koloidalne nanokryształy
dwuskładnikowych półprzewodników (CdSe i CdTe). Obecnie dominuje trend otrzymywania
układów hybrydowych bazujących na nanokryształach półprzewodników nie zawierających
toksycznych pierwiastków.[2]
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[2] D. Moodelly, P. Kowalik, P. Bujak, A. Pron, P. Reiss, J. Mater. Chem. C, 2019, DOI:10.1039/c9tc03875b.
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Receptory GPCR jako wielowymiarowe przekaźniki sygnału - budowa i działanie
Sławomir Filipek
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Receptory GPCR (G protein-coupled receptors) tworzą najliczniejszą rodzinę
receptorów błonowych (ok. 800 białek) i za ich pośrednictwem realizowana jest większość
przekazywania sygnałów przez błonę komórkową do wnętrza komórki - z tego powodu są one
celami molekularnymi dla ok. 30-50 % obecnie stosowanych leków, bowiem występują w
szlakach sygnałowych związanych z wieloma różnorodnymi chorobami takimi jak zaburzenia
psychiczne, choroby metaboliczne, immunologiczne wliczając zakażenia wirusowe, sercowonaczyniowe, procesy zapalne oraz nowotworowe i neurodegeneracyjne. W związku z tak
dużym wpływem tych receptorów na fizjologię człowieka oraz jego psychikę, badania nad tymi
receptorami mogą prowadzić do opracowania nowych, efektywnych oraz bardziej
selektywnych leków. Pod wpływem związania agonistów, następuje działanie specyficznych
przełączników molekularnych wewnątrz receptora. Praca tych przełączników prowadzi do
różnych stanów aktywacyjnych receptora związanych z sygnalizacją poprzez białka G (skąd
pochodzi ich nazwa) oraz poprzez arestyny (ich rola jako białek pośredniczących w
przekazywaniu sygnału do wnętrza komórki została poznana dopiero niedawno). Przełączniki
molekularne w receptorach GPCR mają formę dźwigni (toggle switch) lub zamka (lock) a ich
działanie może być trwałe lub czasowe. Praca tych przełączników jest skoordynowana i
prowadzi do zniesienia barier hydrofobowych we wnętrzu receptora, napływu cząsteczek wody
do utworzenia kanału wodnego wewnątrz tego receptora, i reorganizację jego struktury
umożliwiającą związanie białka G i następnie arestyny.
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Badanie adsorpcji tiolowanych mononukleotydów i jednoniciowego DNA na
powierzchni złota przy użyciu SERS
Edyta Pyrak, Aleksandra Jaworska, Andrzej Kudelski Agnieszka Dobrzyń,
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M.
Nenckiego

Immobilizacja DNA na powierzchni metalu (zwykle złota lub srebra) to jeden
z kluczowych etapów przygotowania próbki do pomiaru tego typu związków przy pomocy
powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (ang. Surface Enhanced Raman
Spectroscopy: SERS). Zazwyczaj jest to również pierwszy etap tworzenia czujnika służącego
do wykrywania fragmentów DNA, opartego na tej technice [1]. Standardowa metoda
przyłączania DNA do złota składa się z dwóch kroków: modyfikacji DNA poprzez dołączenie
fragmentu tiolowego (zwykle alkanotiolu, np. -(CH2)6-SH lub -(CH2)3-SH) na jednym z
końców łańcucha oraz chemicznej reakcji między tiolowanym DNA i powierzchnią złota, w
wyniku której tworzy się stabilne wiązanie Au-S [2]. Często zakłada się, że chemisorpcja ta
prowadzi do utworzenia uporządkowanej i jednorodnej monowarstwy DNA, gdzie łańcuchy są
stosunkowo gęsto upakowane i zwykle układają się prostopadle do powierzchni.
Na podstawie zmierzonych widm odkryliśmy, że dla tiolowanych mononukleotydów adsorpcja
nie zachodzi zgodnie ze wskazanym wyżej modelem. Na przykład tiolowany mononukleotyd
zawierający adeninę bardzo silnie oddziałuje z powierzchnią nanocząstek złota poprzez zasadę
azotową. Ponadto zaobserwowaliśmy, że struktura warstwy utworzonej przez tiolowane
mononukleotydy znacznie różni się od tej uformowanej przez tiolowane jednoniciowe DNA
składające się nawet z zaledwie dwóch nukleotydów.
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[1] F. Peng i in., Accounts of Chemical Research, 2014, 47, 612
[2] M. Hegner i in., FEBS Lett., 1993, 336, 452-456.
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Bioanalityczne układy mikroprzepływowe z zastosowaniem wielofunkcyjnych żeli
czułych na warunki środowiskowe.
E. Wałęka, M. Maćkiewicz, A. Dybko, M. Karbarz, Z. Stojek
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Systemy kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków są intensywnie badane z
punktu widzenia wykorzystania ich w chemioterapii. Znaczny wpływ na to ma zwiększająca
się liczba przypadków występowania nowotworów. Istnieje duże zapotrzebowanie na rozwój
mikrosferycznych nośników, umożliwiających dostarczanie dużych dawek leków do tkanek
i komórek nowotworowych. Na szczególną uwagę zasługują nanocząstki polimerowe ze
względu na ich możliwą stabilność w warunkach fizjologicznych, biokompatybilność,
biodegradowalność i wielofunkcyjność. Materiały polimerowe można zaprojektować tak, aby
spełniały powyższe warunki. Jednym ze sposobów uzyskania degradowalnych materiałów
polimerowych jest zastosowanie czynników sieciujących zawierających rozszczepialne
wiązania, jak na przykład mostki disiarczkowe lub diselenkowe. Zerwanie tych specyficznych
wiązań jest możliwe w warunkach, które panują w komórkach nowotworowych lub towarzyszą
stanom zapalnym wywołanym przez choroby nowotworowe.
Celem badań była optymalizacja procesu otrzymywania nowych nanonośników polimerowych
wrażliwych na bodźce, które byłyby w stanie przedostać się do wnętrza komórki
nowotworowej, uwolnić swoją zawartość oraz ulec procesowi degradacji. Uzyskanie
wrażliwości redoks było możliwe dzięki zastosowaniu diakrylowej pochodnej cystyny jako
czynnika sieciującego. Przeprowadzone badania cytotoksyczności wskazały, że selektywność
otrzymanych nanostruktur polimerowych, zawierających doksorubicnę, w stosunku do
komórek nowotworowych jest znacznie większa niż w stosunku do zdrowych komórek.
Otrzymane rezultaty są bardzo obiecujące z punktu widzenia potencjalnej możliwości
zastosowania otrzymanych nanostruktur do dalszych badań in vivo.
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Mikrosystem przepływowy do oceny wydzielania insuliny z trójwymiarowego modelu
wysepki trzustkowej.
Patrycja Sokołowska, Kamil Żukowski , Justyna Janikiewicz, Elżbieta Jastrzębska,
Zbigniew Brzózka, Agnieszka Dobrzyń
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego PAN, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Cukrzyca typu 2 jest chorobą metaboliczną związaną z uszkodzeniem komórek β wysp
trzustkowych. Wyspa trzustkowa jest sferycznym agregatem komórkowym o średnicy około
100-200 μm, składającym się z kilku typów komórek takich jak: α, β, δ, f oraz ε. Terapia
przeciwcukrzycowa rozpoczyna się zwykle od zmian w diecie oraz stylu życia, a w większości
przypadków kończy na wstrzykiwaniu insuliny. Z tego powodu naukowcy coraz częściej
poszukują nowych, mniej inwazyjnych terapii.
W zaprezentowanych badaniach opracowano mikroukład przepływowy zbudowany ze szkła
oraz poli(dimetylosiloksanu) (PDMS), zawierający w swojej geometrii komorę hodowlaną, w
której znajduje się 15 kulistych mikropułapek. Każda z mikropułapek zbudowana jest z 6
mikrosłupków, które umożliwiają agregację komórek poprzez ograniczenie powierzchni
wzrostu. W tak zaprojektowanym mikrosystemie uzyskano agregaty komórkowe o średnicy
około 150 μm i rozkładzie komórek zbliżonym do występującego w warunkach in vivo.
Potwierdzenie dobrze dobranego stosunku komórek uzyskano dzięki przeprowadzeniu
barwienia immunofluorescencyjnego. Ponadto, po przeprowadzeniu testów żywotności oraz
proliferacji (jodek propidyny/kalceina AM, Alamar Blue) wykazano, że agregaty komórkowe
utrzymują prawidłową żywotność oraz wysoki stopień proliferacji do 48 godzin prowadzenia
hodowli.
W tym badaniu zaprezentowano testy wstępne, a opracowany model komórkowy może w
przyszłości posłużyć do symulacji cukrzycy oraz testowania nowych leków i terapii w leczeniu
cukrzycy.
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Synteza i ocena aktywności biologicznej fotoprzełączników molekularnych bazujących
na szkielecie dibenzo[b,f]oksepiny”

Filip Borys, Hanna Krawczyk, Hanna Fabczak, Ewa Joachimiak, Marcin Poterała
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im.
Marcelego Nenckiego PAN

Jednym
z
najbardziej
obiecujących
celów
molekularnych
leków
przeciwnowotworowych są mikrotubule. Pełnią one w kluczową role w szerokiej gamie
procesów komórkowych takich jak: morfogeneza, ruchliwość komórki, dystrybucja organelli
oraz segregacja chromosomów w ciągu mitozy. Chemioterapeutyki odziaływujące z tubuliną
zakłócają proces jej polimeryzacji co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego na
poziomie interfazy i w konsekwencji prowadzi do apoptozy komórki. Pomimo wielu badań
prowadzonych w ciągu ostatnich kilku dekad leki wiążące się z domeną kolchicynową tubuliny
nie znalazły klinicznego zastosowania. W niniejszej pracy przedstawione zostaną wyniki z
projektowania, syntezy oraz określenia właściwości spektroskopowych fotoprzełączników
molekularnych bazujących na szkielecie dibenzo[b,f]oksepiny. Związki te ze względu na
obecność w swojej budowie struktury dibenzo[b,f]oksepiny posiadają potencjał oddziaływania
z domeną kolchicynową tubuliny, co stwarza możliwość wykorzystania ich jako inhibitorów
polimeryzacji tubuliny.
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Pochodne aminowe i nitroksylowe jako elementy hybrydowych antyoksydantów i
znaczników molekularnych stresu oksydacyjnego – badania w układach modelowych
oraz w komórkach
Adrian Konopko, Anna Bielak-Żmijewska, Grzegorz Litwinienko
Wydział Chemii, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Stres oksydacyjny, czyli zaburzenie homeostazy polegające na nadprodukcji
reaktywnych form tlenu_(ROS), jest jedną z przyczyn rozwoju chorób układu krążenia,
nowotworowych i neurodegeneracyjnych.[1] Molekularnym podłożem tych chorób jest
peroksydacja lipidów, białek czy kwasów nukleinowych – reakcja łańcuchowa składająca się z

Schemat 1. Mechanizm peroksydacji lipidów
uwzględniający inhibicyjny wpływ rezweratrolu: In-In
inicjator, LH lipid, LOOH wodoronadtlenek lipidowy,
L• rodnik lipidowy, LOO• rodnik peroksylowy, kinh
stała szybkości inhibicji.
trzech etapów: inicjacji_(1), propagacji_(2) i terminacji_(3), zaprezentowanych na Schemacie
1.[2-3]
Wśród substancji chroniących komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego można wyróżnić
enzymy czy egzogenne, małocząsteczkowe związki o właściwościach przeciwutleniających.[2]
Rezweratrol_(Schemat 1) jest fitoaleksyną produkowaną przez rośliny w odpowiedzi na
warunki stresowe. Związek ten wpływa korzystnie na organizm człowieka, m.in. chroniąc
naczynia krwionośne, głównie w wyniku inhibicji utleniania lipoprotein niskiej gęstości,[2-3]
jednak dokładny mechanizm antyrodnikowy tego związku w układach heterogennych nie został
opisany.
Równowaga kwasowo-zasadowa oraz lokalizacja antyoksydanta fenolowego ma istotny wpływ
na mechanizm reakcji z rodnikami nadtlenkowymi_(Hydrogen atom transfer HAT, Single
Electron Transfer SET, Sequential Proton-loss Electron-Transfer SPLET), dlatego
w pracy zbadano wpływ rezweratrolu na szybkość peroksydacji linolanu metylu
w modelowych układach heterofazowych w zakresie pH 4 - 10. Wyznaczono również wartość
stałej szybkości reakcji rezweratrolu z modelowym rodnikiem 2,2-difenylo-1pikrylohydrazylowym (dpph•).
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[1] Sies H., Redox Biol, 2015, 4, 180 – 183.
[2] Matsuura B. i wsp., Angew. Chem., 2015, 54, 3754 – 3757.
[3] Amorati R. i wsp., J. Org. Chem., 2004, 69, 7101 – 7107.
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Elektrochemiczne badania metalokompleksów pochodnej β-amyloidu oraz możliwość
wykorzystania ich w roli receptorów wybranych anionów
Aleksandra Tobolska, Urszula E. Wawrzyniak, Wojciech Bal, Wojciech Wróblewski
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Selektywne rozpoznawanie jonów odgrywa niezwykle ważną rolę w układach
biologicznych. Liczba znanych i scharakteryzowanych syntetycznych receptorów anionów jest
jednak znacznie mniejsza niż kationów. Ma to związek m.in. z wysoką energią solwatacji
anionów, skomplikowaną budową oraz występowaniem w różnych formach, o stopniu
protonowania zależnym od pH.
Oligopeptydy to jedna z grup związków wykorzystywanych w roli receptorów anionów.
Zainteresowanie tymi bioligandami jest spowodowane tym, że posiadają one wiele
potencjalnych atomów donorowych, zdolnych do wiązania różnych ligandów. Peptydy, które
posiadają histydynę w drugiej pozycji w sekwencji aminokwasowej, wiążą jony Cu(II) lub
Ni(II) tworząc niewysycone koordynacyjnie chelaty dwuskładnikowe (binarne), w których
miejsce okupowane przez cząsteczkę wody może zająć kolejny ligand[1]. Prowadzi to do
powstania struktur trójskładnikowych (ternarnych).
W niniejszej pracy zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania metalokompleksów
wspomnianej grupy peptydów w roli receptorów anionów fosforanowych. W tym celu
dokonano analizy właściwości koordynacyjnych oraz redoks chelatów krótszego od N-końca
fragmentu β-amyloidu z kationami Cu(II) oraz Ni(II), a także wybranymi ligandami.
Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem technik woltamperometrycznych oraz
spektrofotometrii UV-Vis. Otrzymane wyniki sugerują, że badany oligopeptyd po związaniu
wybranych jonów metali przejściowych selektywnie rozpoznaje proste aniony oraz grupy
fosforanowe w złożonych cząsteczkach bioorganicznych.
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[1] P. Gonzalez, K. Bossak, E. Stefaniak, C. Hureau, L. Raibaut, W. Bal, P. Faller,
Chem. Eur. J. 2018, 24(32), 8029–8041.

Strona |7

Wpływ związku J147 - potencjalnego leku na chorobę Alzheimera i jego pochodnych na
starzenie komórkowe indukowane doksorubicyną.
Kamil Ziaja, Magdalena Dudkowska , Anna Zawadzka , Zbigniew Czarnocki ,
Ewa Sikora
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego,
Obecnie uważa się, że przyczyną starzenia się organizmu i chorób związanych z
wiekiem jest gromadzenie się w organizmie starych komórek, które są aktywne metabolicznie.
Wykazano, że usuwanie ich z modelowych organizmów myszy powoduje cofnięcie się
symptomów chorób, a czasami wydłużenie życia. Dlatego też poszukuje się nowych
senolityków, czyli związków indukujących selektywnie śmierć starych komórek. Związki takie
mogłyby działać przeciwnowotworowo, gdyż starzeniu komórkowemu pod wpływem terapii
ulegają również komórki nowotworowe. Stąd też celem badań było sprawdzenie działania
potencjalnych senolityków, na proces starzenia indukowany doksorubicyną w prawidłowych
ludzkich fibroblastach oraz w komórkach nowotworowych HCT 116. W badaniach
zastosowaliśmy związek J147, który jak wykazano, polepszał zdolność uczenia się i
zapamiętywania w zwierzęcych modelach choroby Alzheimera. Autorzy tych badań
wskazywali na rolę kinazy AMPK w działaniu J147. AMPK jest jednym z kluczowych białek
regulujących autofagię. Autofagia jest związana ze starzeniem komórkowym oraz starzeniem
się organizmu. Zaobserwowaliśmy inną cytotoksyczność J147, różne działanie na starzenie
indukowane doksorubicyną i na autofagię w zależności od linii komórkowej. J147 w stężeniu
50 μM powodował spadek odsetka starych fibroblastów. Aby zwiększyć biodostępność
związku zsyntetyzowaliśmy bardziej lipofilową pochodną J147, C5-J147.
C5-J147 okazał się mniej toksyczny niż J147 wobec komórek proliferujących. Obecnie badamy
działanie C5-J147 na starzenie komórkowe.
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Modyfikacje magnetoliposomów do kontrolowanego uwalniania doksorubicyny w
warunkach in vitro
Edyta Maroń, Paweł Krysiński, Michał Chudy
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Głównym problemem w leczeniu onkologicznym jest niewydajne dostarczanie leków
do nowotworów, które prowadzi do obniżenia skuteczności takiej terapii. Obecnie opracowuje
się wiele metod dostarczania związków z późniejszym ich uwolnieniem. Jednym z przykładów
takich systemów są magnetoliposomy (MLP), będące połączeniem liposomów i nanocząstek
magnetycznych. Lek wprowadzany jest do wnętrza pęcherzyków liposomalnych, co pozwala
na utrzymanie jego w nośniku. Magnetyczne właściwości nanocząstek umożliwiają
dostarczanie MLP do miejsca docelowego w obecności zewnętrznego pola magnetycznego.
Zewnętrzne, zmienne pole magnetyczne (AMF) można również wykorzystać do
kontrolowanego uwalniania kapsułkowanego leku, które może wystąpić na drodze lokalnej
hipertermii lub przez mechaniczne rozerwanie ścian nośnika.
Celem pracy było otrzymanie magnetoliposomów jako potencjalnych nośników
doksorubicyny zależnych od pola magnetycznego. Nośnik składał się z hydrofobowych
superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza (SPION) zamkniętych w dwuwarstwie
liposomalnej. Zastosowane lipidy nie wykazują przejścia fazowego w temperaturach
fizjologicznych, a zatem uwolnienie leku w warunkach in vitro może następować w sposób
kontrolowany z wykorzystaniem AMF. Przy niskiej częstotliwości pola magnetycznego
uwalnianie leku zachodzi przez rozerwanie struktury MLP inicjowane drganiami
mechanicznymi SPION, aniżeli przez miejscowe ogrzewanie.
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Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez pochodne flawonoidów
Aleksandra Sęk, Rafał Kampa, Piotr Bednarczyk, Tomasz Bauer, Adam Szewczyk
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

Mitochondria odgrywają ważną rolę w metabolizmie i produkcji ATP w komórce.
Organelle te są również zaangażowane w regulację śmierci i przeżywalności komórek. Ponadto,
w mitochondriach transport potasu przez kanały jonowe, zdaje się być kluczowym
mechanizmem kontrolującym potencjał błony mitochondrialnej i objętość macierzy
mitochondrium. Wykazano, że aktywacja np. mitochondrialnych kanałów potasowych o dużym
przewodnictwie regulowanych Ca2+ (mitoBKCa) zabezpiecza komórki przed śmiercią podczas
zawału mięśnia sercowego lub niedotlenienia mózgu. Wydaje się, że aktywacja kanału
mitoBKCa może mieć korzystny wpływ na nabłonek narażony na szkodliwe czynniki, takie jak
zanieczyszczenie powietrza.
Celem badań jest biofizyczna i farmakologiczna charakterystyka kanałów potasowych w
wewnętrznej błonie mitochondrialnej nabłonka oskrzeli oraz próba odkrycia pochodnych
flawonoidów aktywujących kanały.
Stosując technikę patch-clamp, wykazaliśmy obecność kanału mitoBKCa w wewnętrznej błonie
mitochondrialnej ludzkich komórek nabłonkowych oskrzeli (16HBE14o-). Kanał mitoBKCa
jest aktywowany przez Ca2+ i NS11021 specyficzny aktywator kanałów typu BKCa. Aktywność
kanału jest hamowana przez paksylinę (znany inhibitor tego kanału).Dodatkowo, za pomocą
technik Western blot i PCR wykazano obecność podjednostki α i regulatorowych podjednostek
β kanału BKCa w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Ponadto badaliśmy wpływ różnych
pochodnych flawonoidów na aktywność kanału mitoBKCa.
Podejrzewamy, że nasze odkrycia dotyczące kanału mitoBKCa w mitochondriach nabłonka
ludzkiego, pomogą nam lepiej zrozumieć ich rolę w globalnych mechanizmach
cytoprotekcyjnych.
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Analiza zewnątrzkomórkowego oddziaływania hemu z kanałem potasowym Kir1.1.
Mariusz Możajew, Piotr Koprowski, Sławomir Filipek
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN

Kanał jonowy Kir1.1, znany również pod nazwą ROMK, należy do rodziny kanałów
Kir (ang. inward-rectifier potassium channels) odpowiedzialnych za transport jonów potasu
przez błony biologiczne. Kir1.1 jest kanałem regulowanym przez bisfosforan
fosfatydyloinozytolu (PIP2), a również jego aktywność jest zależna od ATP. Wynikiem
związania się PIP2 z kanałem następuje jego otwarcie, w którego trakcie domena
cytoplazmatyczna przesuwa się w kierunku błony o 6 Å. Prawdopodobnie wpływ na aktywność
kanału może mieć również cząsteczka hemu [Francisco V. et. al., Physiol Rev. 2015].
Charakterystycznym elementem zewnątrzkomórkowej części białka są cztery,
symetrycznie rozłożone pętle, łączące transbłonowe helisy w każdej z podjednostek. Na tych
pętlach znajduje się sekwencja LPEFHPSAN, będąca motywem charakterystycznym dla
wiązania hemu. Ponadto, w przypadku pokrewnego białka rKir1.1, podobne pętle są miejscem
wiążącym tertiapinę-Q (TNPQ), blokującą przepływ przez kanał [Hu J. et. al., PloS One. 2013].
Metoda dokowania molekularnego pozwoli określić sposób wiązania hemu do
wspomnianego wyżej motywu w modelu białka Kir1.1 uzyskanego metodami modelowania
homologicznego oraz pełnoatomowej dynamiki molekularnej. Dalsze symulacje dynamiki
molekularnej pozwolą także wyjaśnić mechanizm działania hemu na ten receptor.
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Identyfikacja miejsc wiążących aktywatorów i inhibitorów mitochondrialnych kanałów
potasowych o dużym przewodnictwie aktywowanych jonami wapniowymi.
Aleksandra Szczęsny, Piotr Koprowski, Sławomir Fililpek
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN

Mitochondrialne kanały potasowe o dużym przewodnictwie aktywowane jonami
wapnia (mitoBKCa) stanowią jedną z ośmiu grup opisanych do tej pory kanałów potasowych.
Ich podstawową rolą jest regulacja potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej,
co wpływa także na proces oddychania komórkowego i pracę mitochondriów1.
Dla kanałów potasowych mitoBKCa możemy wyróżnić dwie grupy związków mających wpływ
na ich działanie: aktywatory (do których należą flawonoidy) oraz inhibitory (alkaloidy
indolowe). Mechanizm działania oraz miejsca bezpośredniego wiązania aktywatorów nie są
dotychczas dokładnie poznane. Dobrze znanym inhibitorem mitoBKCa jest paksylina, nadal
jednak nie w pełni znane jest miejsce jej wiązania2. Planowane badania obejmują badania
strukturalne zamkniętej konformacji kanału w oparciu o dostępną w bazie Protein Data Bank
strukturę kanału z organizmu Aplysia californica3, poszukiwania miejsc wiążących dla
aktywatorów oraz inhibitorów, oraz skonstruowanie modelu homologicznego struktury
otwartej dla ludzkiego kanału mitoBKCa. Planowane jest także przeprowadzenie symulacji
dynamiki molekularnej aby wykryć miejsca wiążące ligandy, które mogą być zasłonięte
w strukturze krystalicznej. Projekt przewiduje również wyznaczenie in silico mutacji mających
wpływ na wiązanie ligandów, co pozwoli na przeprowadzenie testów in vitro w celu weryfikacji
położenia miejsc wiążących, oraz ewentualnego poznania mechanizmu wiązania aktywatorów
i aktywacji kanału.
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1. Augustynek B, Wrzosek A, Koprowski P, Kiełbasa A, Bednarczyk P, Łukasiak A, Dołowy K, Szewczyk A. Czego nie wiemy o
mitochondrialnych kanałach potasowych? Postępy Biochemii. 2016;62(2):189-198
2. Sanchez, M., and O.B. McManus. Paxilline inhibition of the alpha-subunit of the high-conductance calcium-activated potassium channel.
Neuropharmacology. 1996;35:963–968.
3. Tao X., Hite R. K., and MacKinnon R. Cryo-EM structure of the open high-conductance Ca2+-activated K+ channel. Nature. 2017;541,
46–51 10.1038/nature20608
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Badania procesów redoks w przekazywaniu sygnału mitochondria – jądro komórkowe
w warunkach chronicznego stresu mitochondrialnego w różnych typach komórek .
Karolina Piecyk, Joanna Szczepanowska, Iwona A. Rutkowska, Paweł J. Kulesza
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego

W ostatnim czasie duże zainteresowanie zyskało wykorzystanie nanocząstek metali w
zastosowaniach medycznych oraz biologicznych. Są to struktury o rozmiarach w zakresie 1 100 nm. Ich powierzchnia aktywna jest większa niż objętość, co powoduje wzrost
reaktynowości katalitycznej. Nanocząstki mogą także wpływać na zmiany struktury lub
właściwości białek komórkowych.
Mitochondria to struktury komórkowe, które dynamicznie zmieniają swój kształt i
usieciowanie. Podstawową funkcją, jaką mitochondria spełniają w komórce jest pozyskiwanie
ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej. Z tego względu te organella uznawane są za
atrakcyjny cel terapeutyczny.
Celem projektu jest znalezienie miejsca oddziaływania nanocząstek metali szlachetnych z
mitochondriami oraz określenie wpływu na ich funkcje.
Rozważono nanocząstki platyny bez i ze znacznikami fluorescencyjnymi (FITC, Atto647N),
dzięki którym (skoniugowanym z nanocząstkami metalu) możliwe jest określenie miejsca i
sposobu ich ingerencji. Badano wpływ nanocząstek platyny w zakresie stężeń od 10 do 200 µM
na fibroblasty pobrane od zdrowych pacjentów. Nanocząstki platyny nie wykazywały
toksyczności na komórki i nie wpływały na ich morfologię oraz proliferację. Aby proces
przyłączenia znacznika do powierzchni nanocząstek był bardziej efektywny zdecydowano się
na wprowadzenie nośnika węglowego (Vulcan) oraz zastosowano monomer przewodzący
EDOTu.
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Badania struktury tlenku grafenu redukowanego amoniakiem
Mateusz Kasztelan, Barbara Pałys, Władysław Wieczorek, Grażyna Zofia Żukowska
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego , Wydział Chemiczny Politechniki
Warszawskiej

Tlenek grafenu (GO) jest utlenioną formą grafenu. Jego struktura zawiera zarówno
obszary z węglami aromatycznymi, jak i miejsca, gdzie znajdują się węgle alifatyczne z
przyłączonymi grupami tlenowymi, wśród których można wymienić grupy: hydroksylowe,
epoksydowe oraz karboksylowe1. Dzięki ich obecności GO, w przeciwieństwie do grafenu,
może brać udział w wielu reakcjach chemicznych.
GO w spektroskopii SERS pełni kilka ról. Obecność polarnych grup tlenowych i
defektów w sieci węglowej oraz duża powierzchnia właściwa znacząco polepsza adsorpcję
zarówno materiałów aktywnych w SERS (nanocząstek metali szlachetnych), jak i cząsteczek
analitu. Dochodzi również do kilkunastokrotnego wzmocnienia widm ramanowskich
cząsteczek zaadsorbowanych na GO, co jest tłumaczone tworzeniem się kompleksów typu
charge-transfer. Tlenek grafenu jest również w stanie wygasić tło od fluorescencji barwnych
analitów, polepszając jakość otrzymywanych widm2.
W badaniach został wykorzystany tlenek grafenu niemodyfikowany oraz tlenek grafenu
kondycjonowany roztworem amoniaku. Ich struktura została przeanalizowana metodami
spektroskopowymi (spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia ramanowska, spektroskopia
fotoelektronów) oraz mikroskopowymi (skaningowa mikroskopia elektronowa z analizą EDS),
zaś oba materiały, w połączeniu z nanocząstkami złota, zostały wykorzystane jako podłoża do
detekcji rodaminy 6G techniką SERS.
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2. N. Zhang et al., Chem. Mater. 2016, 28, 6426-6435
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Tworzenie membran biomimetycznych na złotej elektrodzie
Aleksandra Stefanowska, Paweł Krysiński, Adam Szewczyk
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN

Stworzenie sztucznych membran biomimetycznych, których zadaniem jest
naśladowanie błon biologicznych, a także rekonstytucja białka membranowego w taki układ są
niezbędne do poznania oraz zrozumienia wielu mechanizmów mających miejsce w żywych
komórkach. Odpowiednio zaprojektowana oraz stworzona membrana lipidowa pozwala na
skuteczne oraz trwałe wbudowanie w nią białka ROMK1 – białka membranowego ATP
zależnego.
Poniższa praca przedstawia model tworzenia dwuwarstw lipidowych na powierzchni złotej
elektody. Głównym zagadnieniem opracowywanym podczas badań jest odpowiedni dobór
lipidu, pozwalający na stworzenie układu do trwałych rejestracji aktywności białka błonowego
ROMK1 – kanału potasowego blokowanego przez ATP. Biorąc pod uwagę właściwości wyżej
wymienionego białka przeprowadzane są badania umożliwiające otrzymanie trwałej warstwy
lipidowej o odpowiedniej grubości oraz właściwościach elektrochemicznych.
Ze względu na istotną funkcję ROMK1 w fizjologii człowieka zaproponowane badania są
niezwykle ciekawe z punktu widzenia określenia wpływu potencjalnych farmaceutyków na ich
funkcjonowanie. Proponowany projekt może stworzyć unikalną platformę badania nowych
substancji o potencjalnych zastosowaniach w medycynie.
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Porównanie procesu mineralizacji dwóch linii komórkowych człowieka: osteoblastów
płodu hFOB 1.19 oraz osteoblastów kostniakomięsaka Saos-2.
Joanna Mroczek, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Sławomir Pikuła, Magdalena Biesaga
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Zmiany płynności błon komórkowych wpływają na liczne funkcje komórkowe, np.
transport substancji przez błonę oraz właściwości niektórych enzymów z nią związanych, przez
co odgrywają ważną rolę w powstawaniu różnych stanów patologicznych, takich jak
nieprawidłowa mineralizacja. Celem projektu było zbadanie procesu mineralizacji tkanki
kostnej, który regulowany jest przez liczne białka oraz związki niskocząsteczkowe, mogące
działać jako aktywatory lub inhibitory tworzenia minerału. Aby proces mineralizacji mógł
zajść, konieczna jest obecność wydzielanych przez komórki pęcherzyków macierzy
pozakomórkowej, gromadzących jony wapnia i nieorganiczny fosforan (Pi), z których powstają
kryształy hydroksyapatytu [1,2]. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa działanie tkankowoniespecyficznej fosfatazy alkalicznej (TNAP), enzymu hydrolizującego nieorganiczny
pirofosforan (PPi)[3,4] , oraz aneksyny, białka mogące tworzyć kanały jonowe [5,6].
W projekcie zastosowano dwie linie komórkowe: osteoblasty płodu hFOB 1.19 oraz
osteoblasty kostniakomięsaka Saos-2, które hodowano przez 7 dni w warunkach kontrolnych
lub po stymulacji kwasem askorbinowym oraz β-glicerofosforanem. Porównano zdolność
komórek do mineralizacji wykonując barwienie minerałów czerwienią alizaryny S,
a następnie odbarwianie chlorkiem cetylylopirydyny. Uzyskane wyniki świączą o tym, że
komórki linii Saos-2 wykazują silniejszą zdolność do mineralizacji niż komórki hFOB 1.19,
a ich stymulacja dodatkowo przyspiesza ten proces. Zaobserwowano także różnicę
w strukturze minerałów tworzonych przez obie linie komórkowe.
W kolejnym etapie przeprowadzono analizę zmian aktywności TNAP w lizatach
całokomórkowych oraz zbadano współwystępowanie aneksyny A6 i TNAP poprzez wykonanie
preparatów immunocytochemicznych i ich obserwację pod mikroskopem fluorescencyjnym.
Stwierdzono,
że
komórki
Saos-2,
zarówno
spoczynkowe,
jak
i stymulowane, wykazują znacznie wyższą aktywność TNAP w lizatach całokomórkowych. W
komórkach obu linii aneksyna A6 i TNAP współwystępują w obrębie błon komórkowych.
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[1] H.C. Anderson, Curr Rheumatol Rep 2003, 5, 222-226.
[2] R.E. Wuthier, S.T. Gore, Calcif Tissue Res 1997, 24, 163-171.
[3] S. Narisawa, M.C. Yadav, J.L. Millan, J Bone Miner Res 2013, 28, 1587-1598.
[4] R. Garimella, X. Bi, H.A. Anderson, N.P. Camacho, Bone 2006, 38, 811-817.
[5] A. Sekrecka, M. Balcerzak, C. Thouverey, R. Buchet, S. Pikuła, Postepy Biochem 2007, 53, 159-163.

[6] T. Kirsch, G. Harrison, E.E. Golub, H.D. Nah, J Biol Chem 2000, 275, 35577-35583.
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Synteza i ewaluacja nowych analogów argininy jako składowych metabolicznej terapii
przeciwnowotworowej
Piotr Grześkowiak, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Maria Jolanta Rędowicz
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Nowotwory gleju stanowią poważne wyzwanie dla medycyny. Ze względu na ich
położenie są trudne w leczeniu zarówno operacyjnym jak i farmakologicznym. Z tego powodu
konieczne jest odnalezienie nowych form farmakoterapii z ograniczonymi skutkami
ubocznymi. Interesującym podejściem do problemu jest wykorzystanie defektu w szlaku
metabolicznym argininy który często występuje w nowotworach gleju. Ta prezentacja omawia
to podejście jak i syntezę analogów argininy, które potencjalnie wykorzystują je do
selektywnego uśmiercania komórek nowotworowych.
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Linear polyethyleneimine (L-PEI) as potential inhibitor of mitoBK channel
Katarzyna Abramczyk, Dominik Jańczewski, Piotr Bednarczyk, Adam Szewczyk
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Liniowa polietylenoimina (L-PEI) jest polimerem od lat stosowanym w przemyśle m.in.
w produkcji farb. Jest również szeroko stosowana do transfekcji genów, wykazuje ponadto
właściwości antybakteryjne. Ta ostatnia cecha w połączeniu ze słabo poznanym mechanizmem
cytotoksyczności sprawia, że L-PEI stała się w ostatnich latach przedmiotem intensywnych
badań. Celem mojego projektu jest zbadanie wpływu substancji typu L-PEI na sztuczne błony
biologiczne, a także detekcja wpływu polikationów na układy biologiczne (np. procesy w
mitochondriach, cytotoksyczność). W trakcie badań patch-clamp potwierdzono inhibicję
kanału mitoBK pod wpływem chlorowodorku l-PEI 4kDa. Aktywność kanału była
przywracana po odmyciu substancji. Znany aktywator mitoBK, NS1619 nie przywracał
aktywności kanału w obecności L-PEI, podczas gdy paksylina – inhibitor kanału mitoBK –
całkowicie zahamowywał jego aktywność. Ponadto za pomocą fluorescencyjnego wskaźnika
FURA-2 potwierdziłam brak efektu chelatacyjnego jonów wapnia przez L-PEI, co mogło
potencjalnie wpływać na obserwowany efekt inhibicyjny. W celu porównania wyników,
badania przeprowadzono również w obecności EGTA, znanego chelatora jonów Ca2+.
Zamierzam kontynuować badania nad liniową polietylenoiminą jako potencjalnym inhibitorem
kanału mitoBK, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu masy molekularnej polimeru na
aktywność kanałową. Ponadto chciałabym poszerzyć badania o wyjaśnienie relacji między
aktywnością kanałową, a gęstością ładunku dodatniego w łańcuchu głównym, architekturą
polimeru oraz topologią głównego łańcucha.
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Badania struktury i funkcji kompleksów białek IFIT
Natalia Karolak, Maria Klimecka, Matylda Izert, Martyna Nowacka, Karolina
Górecka, Anna Filipek, Maria W. Górna
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Białka IFIT (ang. Interferon Induced proteins with Tetratricopeptide repeats) są jednym
z elementów układu wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W wyniku rozpoznania
patogenu wydzielany jest interferon, który oddziałując auto- i parakrynnie aktywuje geny
indukowane interferonem (ISG, ang. Interferon Stimulated Genes). Wśród białek ulegających
najwyższej ekspresji są białka IFIT o aktywności przeciwwirusowej. U człowieka występuje 5
członków tej rodziny: IFIT1, IFIT1B, IFIT2, IFIT3 i IFIT5. Wiążą one obce RNA z różną
specyficznością rozpoznając strukturę drugorzędową lub modyfikacje na 5’ końcu. Białka
IFIT1-IFIT2-IFIT3 tworzą kompleksy o niepoznanej dotąd stechiometrii i funkcji. Celem
projektu jest poznanie molekularnego mechanizmu działania kompleksu białek IFIT. W tym
celu stosowane są krystalografia rentgenowska i kriomikroskopia elektronowa do ustalenia
struktury kompleksu, przed i po związaniu RNA. Specyficzność względem RNA badana jest
metodami termoforezy mikroskalowej (MST) oraz opóźnienia migracji w żelu (EMSA).
Równocześnie prowadzone są badania na ludzkich komórkach linii A549 w celu ustalenia
innych partnerów białkowych oraz dalszych losów wirusowego RNA. W dalszym etapie badań
planowane jest porównanie kompleksów utworzonych przez białka rekombinowane oraz te
ulegającej endogennej ekspresji w komórkach ludzkich.
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Badanie składu białkowego i funkcji promieni łączących w rzęsce metodami
spektrometrii mas
Marta Bicka, Ewa Bulska, Anna Konopka, Dorota Włoga
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Rzęski ruchome to cylindryczne wypustki o długości od kilku do kilkunastu
mikrometrów. Ich szkielet tzw. aksonema zbudowany jest z dziewięciu par mikrotubul
obwodowych, pary mikrotubul centralnych oraz licznych wielobiałkowych kompleksów
niezbędnych do generowania ruchu rzęski. Skoordynowany ruch rzęsek umożliwia usuwanie
pobranych z powietrzem drobin i wydzielin z górnych dróg układu oddechowego, transport
oocytu w jajowodzie oraz cyrkulację płynu mózgowo-rdzeniowego. W przypadku organizmów
jednokomórkowych i plemników rzęski umożliwiają ruch komórek. U ludzi brak, niedorozwój
lub niewłaściwie funkcjonowanie rzęsek ruchomych prowadzi do ciliopatii, zwanej pierwotną
dyskinezą rzęsek.
Celem prowadzonych badań jest poznanie budowy i funkcji jednego z makrokompleksów
rzęskowych, tzw. trzeciego promienia łączącego (RS3, ang. Radial Spoke 3). W badaniach
wykorzystuje się metody biochemiczne, biologii molekularnej oraz chemicznej analizy
instrumentalnej. Do identyfikacji białek RS3 zastosowano metodę BioID (ang. Proximitydependent Biotin Identification), umożliwiającą identyfikację białek znajdujących się
w bliskim sąsiedztwie białka badanego, znakowanego enzymem, zmutowaną ligazą BirA*.
W obecności biotyny ligaza BirA biotynyluje białka lokalizujących się w odległości do 10 nm.
Biotynylowane białka oczyszcza się na złożu ze związaną streptawidyną i poddaje analizie
proteomicznej z wykorzystaniem układu nanoUHPL-ESI-(ORBITRAP) MS/MS. Podstawę
jakościowej analizy chemicznej stanowi analiza uzyskanych w trakcie pomiaru widm
fragmentacyjnych dla peptydów charakterystycznych (występujących tylko w jednym,
określonym białku) połączona z jednoczesnym przeszukiwaniem białkowych bazy danych.
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Analiza proteomiczna receptorów oraz kanałów jonowych zaangażowanych
w patogenezę chorób neurodegeneracyjnych
Adam Karpiński, Ewa Bulska, Leszek Kaczmarek, Witold Konopka
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN

Techniki spektrometrii mas (MS) są̨ obecnie szeroko stosowane do prowadzenia
globalnej analizy jakościowej oraz ilościowej białek w próbkach biologicznych. Celem
prezentowanej pracy jest różnicowa analiza ilościowa białek w próbkach tkanek mózgów
szczurów transgenicznych ze zmniejszoną ekspresją endogennego białka TDP-43 oraz
szczurów dzikich. Wspomniane szczury transgeniczne są zwierzęcymi modelami chorób
neurodegeneracyjnych – stwardnienia zanikowego bocznego oraz otępienia czołowoskroniowego. Zastosowano proteomiczną strategię bottom-up w trybie bez znakowania
trwałymi izotopami (analiza label-free), która polega na analizie peptydów, powstałych po
trawieniu enzymatycznym białek. Pierwszym krokiem była optymalizacja warunków trawienia
enzymatycznego białek w roztworze (in-solution digestion). W tym celu porównano ekstrakcję
białek w układzie woda-aceton oraz chloroform-metanol-woda jak i wykorzystanie różnych
buforów do przeprowadzenia trawienia enzymatycznego. Następnie przeprowadzono
rozdzielenie elektroforetyczne białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących
i wykonano analizę Western Blot, w celu potwierdzenia obecności transgenu na poziomie
proteomu. Następnie przeprowadzono globalną, porównawczą analizę ilościową białek w
próbkach tkanek mózgów szczurów transgenicznych i dzikich (grupa kontrolna). Pomiary
przeprowadzono z wykorzystaniem wysokorozdzielczego, tandemowego spektrometru mas z
jonizacją typu nano-elektrorozpylanie (nano-ESI) z analizatorem mas Orbitrap w połączeniu z
ultrasprawną
chromatografią
cieczową
(nano-UHPLC-ESI-(Orbitrap)-MS/MS).
Najważniejszym zadaniem była identyfikacja białek, których poziom w przypadku szczurów
transgenicznych był zmieniony w porównaniu ze szczurami dzikimi.
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Wykorzystanie biofilmów bakteryjnych w cienkowarstwowych hybrydowych
akumulatorach ( kondensatorach) wysokiej mocy
Natalia H. Wisińska, Magdalena Skunik-Nuckowska, Paweł J. Kulesza, Władysław
Wieczorek
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Superkondensatory to urządzenia służące do gromadzenia energii elektrycznej, co w
najprostszym przypadku wynika z ładowania i rozładowania podwójnej warstwy elektrycznej,
która tworzy się na granicy faz porowata elektroda węglowa/elektrolit. Pomimo wysokich
gęstości mocy, które wykazują te urządzenia, nadal charakteryzują się one niską gęstością
energii w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami. Z tego względu w
przeprowadzonych badaniach zastosowano dwuskładnikowy elektrolit redoks składający się z
heteropolikwasu fosfowolframowego H3PW12O40 jako tzw. anolitu, tj. składnika elektrolitu
ulegającego dwóm, szybkim 1-elektronowym reakcjom utlenienia w procesie rozładowania
superkondensatora oraz hydrochinonu C6H6O2, tj. katolitu ulegającego reakcji redukcji z
wymianą dwóch elektronów. Pozwoliło to na uzyskanie układu hybrydowego o napięciu
nominalnym 0.8 V oraz maksymalnej energii specyficznej wynoszącej 20 Wh kg-1 w
przeliczeniu na masę obu elektrod[1][2]. Uzyskane parametry elektryczne tym samym 10krotnie przewyższają te charakterystyczne dla tradycyjnych superkondensatorów elektrycznej
warstwy podwójnej wykorzystujących ten sam węglowy materiał elektrodowy.
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Rekonstrukcja wbranych bialek błonowych w fazach kubicznych
Aleksandra Buta, Ewa Nazaruk, Bogusz Kulawiak, Adam Szewczyk, Renata Bilewicz
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN

Ze względu na specyficzne właściwości faz ciekłokrystalicznych, m.in. obecność
dwuwarstwy lipidowej otoczonej kanałami wodnymi oraz duża powierzchnia wewnętrzna
(400m2/g), mezofazy można wykorzystać do rekonstytucji białek błonowych. Unieruchomienie
wymienionych molekuł w fazie zapewnia im środowisko zbliżone do otoczenia błonowego
występującego in vivo, dzięki czemu jest możliwe zbadanie struktury i mechanizmów działania
białek.
W pracy przeprowadzono izolację dwóch białek: pompy sodowo-potasowej (ATP-azy
Na+/K+) oraz białka mitochondrialnego ROMK1. Zakres badań podzielono na dwa główne
obszary: badanie białka zawieszonego w roztworze oraz badanie białka wbudowanego w fazę
ciekłokrystaliczną. Ideą przedstawionej metodyki jest porównanie, które podejście zapewnia
większą aktywność enzymatyczną NKA. W tym celu wykorzystano test bazujący na reakcji Pi
(uwalnianych przez aktywną enzymatycznie ATP-azę Na+/K+) z heptamolibdenianem amonu.
Poza analizowaniem funkcjonalności białka ważnym aspektem jest również odpowiednie
dobranie składu fazy ciekłokrystalicznej. Skład mezofazy przekłada się na jej właściwości
strukturalne, a tym samym na warunki, w jakich jest rekonstytuowane białko. Stąd, zamiast
standardowo wykorzystywanej monooleiny, zastosowano inny składnik - monopalmitoleinę
(MP), prowadzący do poszerzenia szerokości kanałów wodnych, a w konsekwencji do lepszego
wbudowania części hydrofilowej białka NKA. Określenie wpływu MP na strukturę fazy
przeprowadzono metodą rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod niskimi kątami
(SAXS). Badania wykazały, że przedstawiona powyżej faza ciekłokrystaliczna jest korzystnym
układem do rekonstytucji pompy sodowo-potasowej.
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Układy hybrydowe zbudowane z nanokryształów nieorganicznych półprzewodników i
organicznych ligandów bioaktywnych do zastosowań biomedycznych
Patrycja Kowalik, Piotr Bujak, Anna Nowicka
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Koloidalne nanokryształy nieorganicznych półprzewodników to połączenie
nieorganicznego
nanokrystalicznego
rdzenia,
decydującego
o
właściwościach
fizykochemicznych i ligandów zapewniających stabilność dyspersji. Przejście od
makrokrystalicznego nieorganicznego półprzewodnika do nanomateriału o rozmiarze w
zakresie od 1 do 10 nm powoduje pojawienie się szeregu interesujących właściwości między
innymi takich jak intensywna luminescencja czy zlokalizowany powierzchniowy rezonans
plazmonowy, dla których położenie charakterystycznego piku emisji i piku plazmowego można
kontrolować w szerokim zakresie widma poprzez zmianę rozmiaru, kształtu i składu
nanostruktury półprzewodnikowej. Co więcej, tego typu nanomateriał można połączyć z
hydrofilowym ligandem zapewniającym uzyskanie stabilnych wodnych dyspersji. Typowe
hydrofilowe ligandy mają najczęściej charakter dwufunkcyjny, które z jednej strony wiążą się
z powierzchnią nanokryształu natomiast z drugiej strony umożliwiają związanie z cząsteczkami
bioaktywnymi tworząc rozbudowany układ hybrydowy projektowany dla medycznych
zastosowań.[1] Punktem wyjścia w tego typu badaniach jest wybranie właściwego
nieorganicznego półprzewodnika. Moja praca doktorska wpisuje się w trent poszukiwań
alternatywnych nanomateriałów dla CdSe skupiając się przede wszystkim na grupie
trójskładnikowych półprzewodników takich jak AgInS2, CuInS2, CuFeS2 i CuFeSe2.[2]
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[1] E. Matysiak-Brynda, P. Bujak, E. Augustin, A. Kowalczyk, Z. Mazerska, A. Pron, A. M. Nowicka, Nanoscale, 2018, 10, 1286,
[2] D. Moodelly, P. Kowalik, P. Bujak, A. Pron, P. Reiss, J. Mater. Chem. C, 2019, DOI:10.1039/c9tc03875b.

Strona |8

Poli(węglano-uretany) – kopolimery z pamięcią kształtu
Karolina Rolińska, Paweł Parzuchowski, Andrzej Sikorski
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Polimery z pamięcią kształtu należą do grupy polimerów inteligentnych, które mogą
znaleźć zastosowanie również w dziedzinie biomedycyny. Poliuretany oraz poliwęglany
stosowane są właśnie w tym obszarze, również w przypadku artykułów wszczepialnych. Celem
realizowanego projektu jest otrzymanie kopolimerów o różnej gęstości usieciowania oraz
zróżnicowanych parametrach związanych z pamięcią kształtu, takich jak stopień powrotu
do kształtu pierwotnego, czy stopnia zachowania kształtu tymczasowego.
W realizowanym projekcie przedstawiono syntezę poli(węglano-uretanów) z zastosowaniem
oligowęglano alkilenów o różnych masach molowych. Oligowęglany otrzymane zostały
w syntezie dwuetapowej z zastosowaniem 1,10-dekanodiolu[1] oraz 1,12-dodekanodiolu.
W pierwszym etapie otrzymano bis(metylowęglany)alkilenu, a następnie przeprowadzono
dalszą syntezę z określonym diolem. Następnie przeprowadzono reakcję poliaddycji
oligowęglanodioli i izocyjanianu, po czym prepolimer utwardzano przez tydzień przy
stopniowym wzroście wilgotności oraz zmniejszaniu temperatury zaczynając od 75°C,
5% wilgotności.
Zastosowanie różnych kombinacji oligowęglanodioli oraz związków wielohydroksylowych
w reakcji z diizocyjanianami pozwoli określić wpływ gęstości usieciowania polimerów
na parametry związane ze zjawiskiem pamięci kształtu. Ponadto otrzymana mnogość
kompozycji umożliwi zoptymalizowanie struktury kopolimeru pod kątem zastosowań
biomedycznych.
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[1] K. M. Tomczyk, P. G. Parzuchowski, J. Kozakiewicz, J. Przybylski, G. Rokicki, Polimery 5 (2010) 366.

Strona |9

Heterocykliczne związki boru jako skuteczne środki przeciwdrobnoustrojowe - synteza i
właściwości
Piotr Pacholak, Urszula Gogowska, Krzysztof Nowicki, Krzysztof Woźniak, Sergiusz
Luliński
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Według doniesień WHO wzrastająca lekooporność drobnoustrojów będzie stanowić
największe wyzwanie, z którym ludzkość będzie musiała się zmierzyć w nadchodzących
dekadach. Zwiększenie śmiertelności spowodowanej infekcjami spowoduje wzrost
umieralności z 700 tysięcy do 10 milionów w roku 2050, co przewyższy umieralność na raka
oraz inne choroby. WHO zaleca, aby przyszłe strategie tworzenia leków stawiały na
wynajdowanie nowych motywów strukturalnych skutecznych przeciwko wielolekoopornym
bakteriom z grupy bakterii Gramujemnych. W zależności od modyfikacji strukturalnej
organiczne związki boru mogą wykazywać działanie przeciwbakteryjne , przeciwgrzybicze
oraz mogą być inhibitorami β-laktamaz oraz pomp efflux.
W wyniku przeprowadzonych prac udało się zoptymalizować 4 etapową syntezę
prekursora potencjalnych antybiotyków i otrzymać oraz wstępnie scharakteryzować 12 nowych
układów zawierających motyw boraheterocyklicznego beznosiloksaborolu wraz z
modyfikowanymi, podstawionymi grupami benzosulfonowymi oraz benzoilowymi. Otrzymane
związki cechują się wysoką aktywnością przeciw bakteriom Staphylococcus aureus.
Przeanalizowanie zależności pomiędzy aktywnością przeciwbakteryjną oraz budową
otrzymanych związków pozwolił na przeprowadzenie kolejnych optymalizacji strukturalnych.
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Układ mikroprzepływowy do reakcji PCR
Kasper Marchlewicz, Elżbieta Malinowska, Renata Bilewicz
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest powszechnie wykorzystywana w wielu
dziedzinach nauki, takich jak biologia, genetyka czy diagnostyka medyczna. Pozwala ona w
prosty sposób wielokrotnie amplifikować wyjściowy materiał genetyczny, nawet jeżeli
sekwencja całego powielanego łańcucha DNA nie jest znana. Wykrycie patogenu jest kluczowe
dla zdrowia pacjenta oraz powtrzymanie ewentualnej epidemii. Niestety obecnie często jest
czasochłonnym procesem i odbywa się poprzez analizę fenotypową drobnoustroju. Stworzenie
mikrosystemu, którego zadaniem jest przeprowadzenie reakcji PCR oraz analizy jej produktów
w znacznym stopniu skróci i ułatwi badania diagnostyczne. W celu stworzenia takiego
urządzenia wykorzystano metody takie jak fotolitografia, metoda odlewu, mikrofrezowanie i
łączenie poszczególnych warstw za pomocą aktywacji ich powierzchni plazmą tlenową.
Zaprojektowany układ mikroPCR został połączony ze zminiaturyzowaną pompą oraz
zaworem, zapewniające odpowiednią cyrkulację w układzie, oraz z szeregiem grzałek, które
podzieliły go na trzy strefy temperaturowe. Jako układ modelowy do prowadzonych badań
wybrano bakterię Corynebacterium diphtheriae, która wywołuję chorobę zakaźną, błonicę.
Produkty reakcji w mikroPCR analizowane były za pomocą technik elektroforetycznych,
jednak na dalszym etapie planowana jest integracja urządzenia z genosensorem, który w sposób
selektywny będzie wykrywał daną sekwencję DNA. W wyniku prowadzonych badań w
mikrosystemie udało się powielić określony fragment DNA zaledwie w 15 minut. W
porównaniu z tradycyjną metodą prowadzenia reakcji w termocyklerze, czas amplifikacji
znacznie się skrócił. Ponadto zminiaturyzowane urządzenie wymaga mniej odczynników i
energii co przedkłada się na redukcję kosztów. Urządzenia tego typu będą mogły w znaczny
sposób przyczynić się do ułatwienia diagnozy przez lekarzy jako systemy point-of-care.
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Badania strukturalne ko-kryształów jonowych soli litowych i aminokwasów
Paulina H. Marek, Izabela Madura, Michał K. Cyrański Arkadiusz Ciesielski
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Wykonana analiza strukturalnej bazy danych CSD ujawniła mnogość różnych
motywów mogących pojawiać się w strukturach krystalicznych zawierających lit, jako centrum
koordynacji oraz grupę karboksylową będącą ligandem. Jedną z klas związków będących
obiektem najnowszych badań są ko-kryształy jonowe, a więc układy krystaliczne powstające
na drodze współkrystalizacji związku organicznego oraz soli, zazwyczaj nieorganicznej. Na
szczególą uwagę zasługują układy o charakterystycznej topologii łańcucha, pierścieni
sześcioczłonowych Li1OLiOCO1 połączonych jedną krawędzią, które badane były pod kątem
występowania zjawiska rozdzielania chiralnego.
Udało się otrzymać i scharakteryzować strukturalnie 24 układy zbudowane z prostych,
nieorganicznych soli litowych oraz aminokwasów. Otrzymane dane strukturalne zostały
zestawione ze danymi literaturowymi i na tej podstawie została wykonana charakterystyka
pierścienia sześcioczłonowego jako podstawowej jednostki budulcowej oraz jego wpływ na
wypadkową chiralność łańcucha, a w konsekwencji całego kryształu.
Ponadto udało się scharakteryzować ko-kryształy jonowe o innej topologii połączeń lit – grupa
karboksylowa. Wśród tych układów rozpoznano struktury wykazujące przejście polimorficzne
wspomagane fazą ciekłą, które zostało szczegółowo przeanalizowane.
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Wpływ inhibitorów kinazy seroninowo – treoninowej na właściwości komórek czerniaka
z mutacją BRAF
Monika Nisiewicz, Anna Sobiepanek, Agata Kowalczyk, Anna M. Nowicka, Tomasz
Kobiela
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Podstawową metodą leczenia czerniaka jest radykalne wycięcie guza
z odpowiednio szerokim marginesem zdrowych tkanek. Terapia czernika nieoperacyjnego lub
charakteryzującego się obecnością przerzutów odległych oparta jest na leczeniu
ogólnoustrojowym z wykorzystaniem nowoczesnych leków celowanych: (1) inhibitorów BRAF
(kinazy seroninowo-treoninowej B-Raf); (2) inhibitorów MEK (kinaz aktywowanych
mitogenami); (3) przeciwciał blokujących antygen CTLA-4; (4) przeciwciał anty-PD-1 oraz (5)
inhibitorów protoonkogenu c-KIT.
Kinazy białkowe są obecnie bardzo ważnym celem molekularnym terapii
przeciwnowotworowych, gdyż udowodniono, że zahamowanie ich aktywności jest kluczowym
etapem w zahamowaniu rozwoju nowotworu. Celem niniejszych badań jest określenie wpływu
inhibitorów kinazy seroninowo-treoninowej na właściwości komórek czerniaka z mutacją
BRAF. W badaniach wykorzystano wemurafenib (VEM), wysoce selektywny inhibitor kinazy
serynowo-treoninowej BRAF oraz dwie linie komórkowe czerniaka z mutacją BRAF (A-375 i
G-361) i nienowotworowe linie komórkowe (MeWo i WM266-4). Jako narzędzie do
monitorowania zmian właściwości komórek wykorzystano lektynę: konkanwalinę A (Con A).
Zastowanie Con A pozwala monitorować zmiany w procesach glikolizacji na poziomie
błonowych struktur komórkowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem technik
mikroskopowych (SEM, AFM, TEM) oraz mikrowagi kwarcowej z modułem dyssypacji
(QCM-D). Uzyskane wyniki potwierdziły zmianę elastyczności i morfologii komórek pod
wypływem wemurafenibu, jak i procesu różnicowania się komórek. Opracowana metodyka
może także umożliwić charakterystykę nowych środków terapeutycznych dla zawansowanego
czerniaka.
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Application of LC-MS/MS to in vitro study of relationship between selected polyphenols
and two human cell lines: fetal osteoblastic hFOB 1.19 and osteosarcoma Saos-2.
Joanna Mroczek, Agnieszka Strzelecka-Kiliszek, Sławomir Pikuła, Magdalena Biesaga
Department of Chemistry, University of Warsaw, Nencki Institute of Experimental Biology

Flavonoids, phenolic acids and other polyphenols are organic secondary metabolites
spread in plant and food of plants origin, which are receiving much attention due to their
beneficial influence on human body. They belong to large group of antioxidants, that are
compounds capable of neutralizing free radicals responsible for oxidative stress and related
diseases [1]. In recent years, it is a big challenge in understanding the anti-cancer activity of
polyphenols. It is suggested that the main mechanisms are an inhibition of proliferation and an
induction of apoptosis [2]. Previous studies show a strong correlation between a diet rich in
food of plants origin and reducing the risk of cancer [3].
The aim of the study was describe the relationship between selected polyphenols and
two distinct human cell lines: fetal osteoblastic hFOB 1.19 and osteosarcoma Saos-2. For this
purpose, standards of polyphenols were incubated with cell cultures at 34°C (hFOB 1.19) or 37
°C (Saos-2) in atmosphere of 5% CO2. Medium samples were collected after 7 days,
centrifuged, deproteinized and filtered. Qualitative and quantitative analysis were performed
using LC-ESI/MS/MS in order to determining the degradation of this compounds in the
presence of osteosarcoma Saos-2 or human fetus hFOB 1.19 cells. In the same time the
cytotoxicity assessment was performed.
We hope that our results will be useful in understanding the activity of polyphenols on
osteosarcoma cells and play an important role in the prevention of this bone cancer.
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[1] J. Vacek, J. Urlichová, B. Klejdus, V. Šimánek. Analytical Methods 2019, 2, 604-613.
[2] M. Majewska and H. Czeczot, Ter. i leki 2009, 65, 5, 369–377.
[3] S. Ramos, J Nutr Biochem 2007, 18, 7, 427–42.
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Synteza i ewaluacja nowych analogów argininy jako składowych metabolicznej terapii
przeciwnowotworowej
Piotr Grześkowiak, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Maria Jolanta Rędowicz
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.
Nenckiego PAN
Nowotwory gleju stanowią poważne wyzwanie dla medycyny. Ze względu na ich
położenie są trudne w leczeniu zarówno operacyjnym jak i farmakologicznym. Z tego powodu
konieczne jest odnalezienie nowych form farmakoterapii z ograniczonymi skutkami
ubocznymi. Interesującym podejściem do problemu jest wykorzystanie defektu w szlaku
metabolicznym argininy który często występuje w nowotworach gleju. Ta prezentacja omawia
to podejście jak i syntezę analogów argininy, które potencjalnie wykorzystują je do
selektywnego uśmiercania komórek nowotworowych.
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Analiza zewnątrzkomórkowego oddziaływania hemu z kanałem potasowym Kir1.1.
Mariusz Możajew, Piotr Koprowski, Sławomir Filipek
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego
Nenckiego PAN

Kanał jonowy Kir1.1, znany również pod nazwą ROMK, należy do rodziny kanałów
Kir (ang. inward-rectifier potassium channels) odpowiedzialnych za transport jonów potasu
przez błony biologiczne. Kir1.1 jest kanałem regulowanym przez bisfosforan
fosfatydyloinozytolu (PIP2), a również jego aktywność jest zależna od ATP. Wynikiem
związania się PIP2 z kanałem następuje jego otwarcie, w którego trakcie domena
cytoplazmatyczna przesuwa się w kierunku błony o 6 Å. Prawdopodobnie wpływ na aktywność
kanału może mieć również cząsteczka hemu [Francisco V. et. al., Physiol Rev. 2015].
Charakterystycznym elementem zewnątrzkomórkowej części białka są cztery,
symetrycznie rozłożone pętle, łączące transbłonowe helisy w każdej z podjednostek. Na tych
pętlach znajduje się sekwencja LPEFHPSAN, będąca motywem charakterystycznym dla
wiązania hemu. Ponadto, w przypadku pokrewnego białka rKir1.1, podobne pętle są miejscem
wiążącym tertiapinę-Q (TNPQ), blokującą przepływ przez kanał [Hu J. et. al., PloS One. 2013].
Metoda dokowania molekularnego pozwoli określić sposób wiązania hemu do
wspomnianego wyżej motywu w modelu białka Kir1.1 uzyskanego metodami modelowania
homologicznego oraz pełnoatomowej dynamiki molekularnej. Dalsze symulacje dynamiki
molekularnej pozwolą także wyjaśnić mechanizm działania hemu na ten receptor.
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Synteza i badania aktywności biologicznej związków heterocyklicznych potencjalnie
użytecznych w diagnozie i leczeniu depresji
Marta Czarnota-Bojarska, Anna Kajetanowicz, Monika Zaręba-Kozioł, Karol Grela,
Grzegorz Wilczyński
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Biologii Doświadczalej im. M.
Nenckiego PAN
Reaktywne formy tlenu (ROS, od ang. Reactive oxygen species) oraz reaktywne formy
azotu (RNS, od ang. Reactive nitrogen species) są cząsteczkami wpływającymi na funkcje
mózgu zarówno w stanach fizjoligicznych, jak i patologicznych. Jedną z takich reaktywnych
cząteczek jest tlenek azotu(II) (NO), gazotransmiter, który w niskich stężeniach ma działanie
neuroprotekcyjne, a w wyższych może powodować apoptozę neuronów.[4] Mechanizm
działania NO polega na przyłączeniu go do grupy tiolowej w cysteinie. Jest to jeden z
mechanizmów regulacji posttranslacyjnej, nazywany S-nitrozylacją.[5]
W celu wyjaśnienia wpływu S-nitrozylacji na funkcjonowanie białek, konieczna jest możliwość
identyfikacji znitrozylowanych cystein. SNO-TRAP (ang. SNO trapping by triaryl phosphine)
jest metodą wykorzystującą sondy chemiczne oparte na fosfinie. Łączą się one z ugrupowaniem
SNO, co pozwala na bezpośrednie oznaczanie tej modyfikacji.[6]
W chorobie Alzheimera wykazano zwiększoną S-nitrozylację niektórych białek, m. in.
odpowiedzialnych za funkcjonowanie synaps, we wczesnym stadium neurodegeneracji.
Poznanie miejsc, w których zachodzą zmiany wpływające na neurodegenerację, może pomóc
w wyznaczeniu nowego kierunku rozwoju leków na tę chorobę.[7] Nasze wstępne badania
wskazują, że S-nitrozylacja białek może korelować również z występowaniem depresji.
Ze względu na brak komercyjnej dostępności sondy SNO-TRAP, prowadzimy syntezę tego
związku w celu zbadania korelacji między depresją a S-nitrozylacją białek w synapsach.
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