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OD REDAKCJI 

Człowiek od zawsze interesował się otaczającym go światem – tym jak jest 

zbudowany i jakim podlega prawom. Dzięki tej ciekawości człowiek zdobył wiedzę, 

która pozwoliła na rozwój nowoczesnej techniki i leczenie wielu trapiących go chorób. 

Bez wątpienia członkami Koła Naukowego Studentów Biotechnologii Mygen 

kieruje wspomniana wyżej ciekawość świata i chęć jego poznania. Dowodem tego jest 

ten zeszyt „Acta Mygenica” – pierwsze wydawnictwo Naszego Koła. Powstał on dzięki 

pasji i zainteresowaniom studentów z Koła Mygen. 

Zdobywanie wiedzy o tajnikach otaczającego świata jest dla nas przyjemnością. 

Przyjemnie jest też tą wiedzą dzielić się z innymi. Dlatego na stronach „Acta Mygenica” 

piszemy o tym, co nas zainteresowało najbardziej – o życiu postrzeganym 

„z molekularnego punktu widzenia”. Znajdują się tu artykuły o nowych poglądach na 

temat regulacji ekspresji genów, o tym, jak wykorzystać wirusy do korzystnych dla nas 

celów i jak ważne mogą być pojedyncze enzymy w regulacji procesów zapalnych, a 

także artykuły dotyczące komórek macierzystych i ich potencjału terapeutycznego. Nie 

zabrakło także aktualności z życia Naszego Koła, które w tym roku obchodzi okrągły 

jubileusz dziesięciolecia istnienia oraz raportu z organizowanej przez Koło konferencji 

„Różne oblicza biotechnologii” w Mszanie Dolnej.  

Pragnę zaznaczyć, że wszystkie zamieszczone tu artykuły są recenzowane przez 

naszych opiekunów naukowych – pracowników Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii UJ, a informacje w nich zawarte są oparte na cytowanych pracach 

naukowych. Chcemy w ten sposób przekazać wiedzę jak najbardziej wartościową, która 

pozwoli innym rozwijać własne zainteresowania i pomoże we własnych badaniach 

Jak pisał ksiądz Józef Tischner: „nauka ma wartość samą w sobie”. Wierzę, 

że kierując się tymi słowami i naukową ciekawością będziemy poszerzać naszą wiedzę 

i dzielić się nią, dlatego z pewnością ukażą się kolejne numery „Acta Mygenica”. 

W imieniu wszystkich zaangażowanych w wydanie „Acta Mygenica” życzę 

przyjemnej lektury. 

 

 

redaktor wydania 

Krzysztof Szade 

 



 

6   Wstęp 

10 LAT KOŁA MYGEN 

Tom „Acta Mygenica” to okolicznościowy zbiór prac naukowych studentów, 

wieńczący dziesięć lat istnienia Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen”.  

Koło powstało z inicjatywy studentów pierwszego i drugiego rocznika 

Biotechnologii oraz dr Michała Berety, który objął opieką pełnych entuzjazmu młodych 

adeptów nauki. Formuła działania Koła była wówczas inna, przede wszystkim dlatego, 

że studentów Biotechnologii było niewielu, wszyscy doskonale się znali, i większość 

włączała się w pracę Koła. Kierunek studiów dopiero się kształtował – studenci I i II 

roku nie mieli innej możliwości pracy w laboratorium, jak w ramach Koła. Bo tu, mimo 

ciasnoty jaka panowała w Instytucie na al. Mickiewicza 3, dostali szansę uczestniczenia 

w projekcie badawczym – projekt zakończył się publikacją w czasopiśmie 

„Biotechnologia”, a autorami było m.in. kilkoro studentów naszego Koła.  

Koło „Mygen” miało zawsze otwartą formułę; jego członkami mogą być studenci 

nie tylko Biotechnologii, lecz tak naprawdę każdego kierunku studiów. Na nasze 

spotkania przychodzą i w pracach Koła uczestniczą często studenci biofizyki, biologii 

czy chemii. W ciągu tych 10 lat oblicze Koła wciąż się zmieniało. Studentów 

przybywało, rozpierzchli się po wielu laboratoriach naszego Wydziału i tam realizowali 

swoje pasje naukowe. Ale Koło nigdy nie było jedynie platformą dla pracy naukowej czy 

zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. „Mygen” to przede wszystkim grono 

prawdziwych przyjaciół, w którym każdy mógł i może być inicjatorem jakiegoś nowego 

przedsięwzięcia, może zarazić innych swoją pasją, może stworzyć coś nowego i 

ciekawego. Przez pewien czas działał więc klub filmowy, w którym po obejrzeniu 

ciekawego filmu toczyły się dyskusje po angielsku czy też odbywały się spotkania o 

tematyce filozoficzno-bioetycznej prowadzone przez Dr Gregora Beckera.   

Przez wszystkie lata jednym z priorytetów Koła „Mygen” było uczestniczenie w 

życiu Instytutu, a później Wydziału. Studenci Koła godnie gościli Profesora Wacława 

Szybalskiego, który odwiedził nasz Wydział (wówczas jeszcze Instytut Biologii 

Molekularnej), opiekowali się gośćmi konferencji Spring School of Monoclonal 

Antibodies i innymi gośćmi Wydziału. Zawsze było ich widać podczas Dni Otwartych 

UJ czy Festiwali Nauki na Krakowskim Rynku.  

Do tradycji Koła należą seminaria wyjazdowe w Mszanie Dolnej, na które czasem 

zapraszani byli również przedstawiciele kół naukowych innych polskich uczelni, czy 

goście zagraniczni wizytujący akurat w tym czasie nasz Wydział. Choć kilkakrotnie 

podejmowano próby zmiany miejsca wyjazdów, zawsze jednak wracaliśmy do Ośrodka 
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PCK w Mszanie. Plan mszańskiego dnia jest zawsze podobny – przedpołudnia to 

wycieczki w góry i zabawy sportowe, popołudnia to seminaria, dyskusje, konkursy 

 – czyli zajęcia intelektualne, a wieczory to ogniska z pieczonymi kiełbaskami, czasem 

gitara i śpiew, czasem gry i zabawy - słowem prawdziwa integracja.  

Ale Mszana to wyjątkowe spotkania dwa razy do roku, a między nimi? Między 

nimi to cotygodniowe spotkania naukowe, na które studenci zapraszają naukowców z 

naszego Wydziału, z innych ośrodków naukowych Krakowa, lub przygotowują 

seminaria samodzielnie, mówią o swoich pasjach, zainteresowaniach i odkryciach.  

Były lata gorsze, były lata lepsze. Dwa ostatnie na pewno należą do tych lepszych! 

Studenci dzięki włączaniu się w rozmaite przedsięwzięcia zachęcają sponsorów z branży 

biotechnologicznej do finansowej pomocy. Dzięki temu (a także dzięki swojej własnej 

przedsiębiorczości) mogą liczyć nie tylko na wspaniałomyślne wsparcie Dziekana 

naszego Wydziału, lecz mogą współfinansować zakup wyposażenia pokoju Kół 

studenckich, sprzętu komputerowego, książek czy wyjazdów poszczególnych członków 

Koła na konferencje naukowe. A z konferencji i zjazdów studenckich zawsze wracają z 

laurami – z nagrodami za prezentację swojej pracy naukowej w formie wykładu czy 

posteru.  

W tym roku, oprócz zadbania o samych siebie (odnowienie i odmalowanie 

siedziby Koła), studenci podjęli też kilka bardzo cennych, nowych inicjatyw. Jedna z 

nich to wykłady dla uczniów szkół średnich poświęcone najnowszym odkryciom 

naukowym, inna – to właśnie ta książeczka. Mam nadzieję, że nie będzie ona pierwszym 

i ostatnim tomikiem, lecz zapoczątkuje serię wydawniczą prezentującą prace 

przeglądowe naszych studentów, które będą służyły studentom i pracownikom naszego i 

innych Wydziałów, czy też uczniom szkół średnich zainteresowanych współczesną 

nauką. Tego serdecznie studentom Koła Mygen życzę. 

 

 

Opiekun naukowy  

Koła Studentów Biotechnologii Mygen 

 

dr hab. Joanna Bereta 

 



 

8 Aktualności 

Małgorzata Sokołowska 

KOŁO NAUKOWE INSPIRACJĄ DO DZIAŁANIA, CZYLI MOJA 

PRZYGODA Z MYGENEM. 

Z Kołem Naukowym Studentów Biotechnologii Mygen zaprzyjaźniłam się na 

drugim roku studiów, kiedy to po raz pierwszy odwiedziłam Ośrodek PCK w Mszanie 

Dolnej. Kolejnym ważnym etapem była kadencja mojej drogiej koleżanki Magdaleny 

Czarneckiej, która pełniła funkcję prezesa Koła w roku akademickim 2006/2007. To 

dzięki ogromnemu wysiłkowi Magdy udało się zorganizować studencką Konferencję 

„ASSB” (ASSB – Akademickie Stowarzyszenie Studentów Biotechnologii) 

w listopadzie 2006 r. w Krakowie. Do aktywnej działalności w Kole Mygen powróciłam 

pod koniec maja 2007 r. startując w wyborach do nowego Zarządu Koła. Dzięki poparciu 

młodszych studentów zostałam mianowana Prezesem Koła. Był to okres bardzo trudny, 

bowiem Koło nie funkcjonowało sprawnie, a brak wewnętrznej spójności nie sprzyjał 

realizacji wspólnych celów.  Razem z Kubą Kołodziejskim oraz Krzysiem Szade 

rozpoczęliśmy budowanie  struktury Koła. Zadanie to nie było proste, bo na krętej 

ścieżce naszych poczynań wielokrotnie natrafialiśmy na różne przeszkody. Jednak 

stopniowo udało nam się zdobyć zaufanie studentów i przekonać ich, że Koło Naukowe 

może zaoferować coś więcej, niż kubek herbaty „w Mygenie”. 

Studia biotechnologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim nie należą do prostych. 

Dodatkowym atutem jest możliwość zdobycia umiejętności praktycznych poprzez pracę 

w działających na III Kampusie UJ laboratoriach badawczych. Jednak połączenie 

studiowania i pracy badawczej z działalnością w Kole Naukowym jest niewątpliwie 

dużym wyzwaniem. My jednak  zdecydowaliśmy się temu wyzwaniu sprostać! 

Początki były trudne, ale dosyć szybko udało nam się zaplanować pracę Koła, 

ustalić wspólny termin cotygodniowych seminariów, stworzyć bazę kontaktową 

członków Koła i rozpocząć współpracę w innymi Kołami Naukowymi. Zaowocowało to 

udziałem naszych studentów w kilku konferencjach: II Ogólnopolskim Sympozjum 

Młodych Przyrodników w Zielonej Górze w dniach 13-14.X.2007;  międzynarodowej 

konferencji First German/Polish LifeScience Meeting w Monachium w dniach  

5-9.XI.2007; "IX Ogólnopolskim Seminarium Studentów Biotechnologii" w Łodzi 

w dniach 23-25.XI.2007. Spotkania te były znakomitą okazją do zaprezentowania 

własnych wyników pracy badawczej oraz poznania studentów z innych miast i krajów. 

Bardzo ważną inicjatywą była modernizacja pokoju Koła. Dzięki wspólnemu 

wysiłkowi studentów wszystkich roczników Biotechnologii w grudniu 2007 r. pokój Kół 

Naukowych został posprzątany i odmalowany oraz zaopatrzony w nowe sprzęty, takie 
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jak komputer, czajnik bezprzewodowy, czy toster ☺ Pierwszy semestr zakończyliśmy 

akcją charytatywną „Miś pod szpitalną choinkę”, zainicjowaną przez studentów 

Collegium Medicum UJ oraz niezwykle miłym spotkaniem wigilijnym. 

Wypoczęci po feriach zimowych, rozpoczęliśmy drugi semestr „mocnym 

uderzeniem”, czyli udziałem w XXXV Szkole Zimowej WBBiB w Zakopanem w dniach 

23-27.II.2008. Podkreślić warto fakt, że po raz pierwszy studenci oficjalnie zostali 

zaproszeni do wzięcia udziału w tym ważnym spotkaniu. W niedzielny wieczór 

zaprezentowaliśmy dwie krótkie prelekcje, po których nastąpiła uroczysta gala - 

wręczono nagrody wyróżniającym się pracownikom naszego Wydziału. Wyboru 

dokonali studenci wszystkich roczników Biotechnologii i Biofizyki. Reprezentanci Koła 

Mygen przygotowali także 4 postery naukowe oraz wzięli udział w zawodach 

narciarskich – Memoriale prof. Wasylewskiego. 

Rok 2008 jest dla naszego Koła rokiem szczególnym, bowiem świętujemy 10-

lecie istnienia Mygenu. Z tej okazji przygotowane zostały okolicznościowe koszulki i 

kubki, a wiosenny wyjazd do Mszany Dolnej miał nieco bardziej uroczysty charakter. 

Nasi studenci wzięli również udział w kilku konferencjach: Międzynarodowej 

Konferencji Studenckiej we Lwowie w IV.2008, II Konferencji Biologii Ewolucyjnej 

oraz Seminarium Studentów Studiów Matematyczno - Przyrodniczych (tzw. 

„Sempowisku”, którego byliśmy współorganizatorem) w weekend 19-20.IV.2008. 

Wspólnie ze studentami innych kierunków studiów realizujemy projekt pod nazwą 

„Uniwersytet dla szkół”, popularyzujący naukę i studia z dziedzin matematyczno-

przyrodniczych. Uczestniczyliśmy także w akcji „Ratowanie Puszczy Białowieskiej”. 

Szczególną opieką staramy się otaczać studentów zagranicznych, dla których 

organizujemy spotkania w języku angielskim. Niezwykle ważna jest również aktywność 

w Radzie Kół Naukowych, dzięki której zdobywamy fundusze na realizację małych 

projektów. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, nasze Koło zajmowało się organizacją Festiwalu 

Nauki (na Rynku Głównym w Krakowie), który odbył się w sobotę 17 maja 2008.  

Wśród wszystkich dokonań i sukcesów, jakie udało nam się osiągnąć w trakcie 

ostatniego roku działalności w Kole Naukowym, jednym z najważniejszych aspektów 

była integracja  studentów oraz satysfakcja ze wspólnej pracy. Ogromny zapał  

i zaangażowanie całej grupy były kluczem do sukcesu. Dzięki nim zrealizowaliśmy 

zamierzone plany oraz wytyczyliśmy nowe cele na przyszłość. Uważam, że praca 

społeczna, a w szczególności działalność w Kole Naukowym, ma ogromny sens i daje 

dużo doświadczenia. Obok szerokiej wiedzy, jaką przekazują nam studia, doświadczenie 

to pomoże z pewnością każdemu w dalszej drodze życia.  



 

10 Aktualności 

Anna Pengal-Irlik 

NIEZAPOMNIANE CHWILE Z MYGENEM 

Moja przygoda z Mygenem zaczęła się dość późno, bo na początku trzeciego roku 

studiów. Ówczesna przewodnicząca koła Agnieszka Gembarska namówiła mnie do 

udziału w konkursie prac naukowych przeprowadzanym na V zjeździe ASSB 

w Olsztynie. Wyjazd okazał się fantastycznym doświadczeniem, a ja zaczęłam 

uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach Mygenu, coraz mocniej angażując się 

w sprawy koła. Pół roku później, dzięki osobom poznanym w Olsztynie, udało mi się 

zorganizować seminarium w Mszanie, w którym, oprócz studentów UJ, udział wzięli 

również studenci biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Łódzkiej 

i Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii UG-AMG. Przy okazji przekonałam się, 

co to znaczy zorganizować wyjazd dla 76 osób, podczas gdy dostępnych miejsc 

noclegowych było 60... Było z tym trochę stresu, ale na szczęście dla każdego znalazło 

się miejsce do spania. Kolejne wyjazdy do Mszany nie były już takim logistycznym 

wyzwaniem, dzięki temu również dla mnie były świetną odskocznią od codzienności. 

A trzeba przyznać, że Mszana ma niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi.  

Żal mi było rozstać się z Mygenem, ale musiałam to zrobić w połowie piątego 

roku. Zostało mi mnóstwo miłych wspomnień, sporo umiejętności organizacyjnych 

i grupa fantastycznych osób poznanych dzięki Mygenowi.  

 

 
Fot. 1 Mygenowa Wigilia 2007 



 

Acta Mygenica 2008 nr 1  11 

Łukasz Skalniak 

PIERWSZA NIEMIECKO-POLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 

„GERMAN/POLISH LIFESCIENCE MEETING” 

MONACHIUM, LISTOPAD 2007 

Owocem współpracy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (Marek 

Popielarski), Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Mikołaj Matłoka, Martin 

Preusse) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Łukasz Skalniak) była 

organizacja pierwszej edycji konferencji naukowej „German/Polish Lifescience 

Meeting” (GPLSM). Konferencja odbyła się w dniach od 5 do 9 listopada 2007 roku 

w miejscowości Freising, gdzie znajduje się jeden z trzech głównych kompleksów 

naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Technicznego w Monachium. W spotkaniu 

wzięło udział 10 studentów z każdej z wymienionych uczelni. 

Konferencja skierowana została do studentów studiów magisterskich kierunków 

o profilu związanym ściśle z biologią molekularną, w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na tego typu spotkania w środowisku młodych naukowców. 

Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom konferencji, było umożliwienie 

uczestnikom zaprezentowania na forum międzynarodowym przygotowanego 

15 minutowego wystąpienia. W ciągu pięciu dni trwania seminarium każdy uczestnik 

wygłosił prezentację bądź to pierwszych wyników swojej własnej pracy naukowej, bądź 

też wybranego przez siebie zagadnienia z dziedziny współczesnej biologii molekularnej. 

Wybór uczestników konferencji dokonany został na podstawie nadesłanych streszczeń 

przygotowywanych prezentacji. 

Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji, podczas jej trwania 

językiem obowiązującym był angielski. Dzięki temu uczestnicy mieli możliwość 

nabrania doświadczenia w precyzyjnej prezentacji informacji naukowych oraz 

podejmowaniu dyskusji w tym uniwersalnym języku. W plan konferencji, poza częścią 

naukową, wpisane było również zwiedzanie miast Freising i Monachium, wizyta  

w Deutsches Museum oraz zwiedzanie Bawarskiego Centrum NMR, zlokalizowanego  

w nieodległym Garching. Wieczory upływały z kolei pod hasłem spotkań integracyjnych 

oraz kosztowania specjałów bawarskiej kuchni, połączonego z degustacją doskonałych 

wytworów lokalnego przemysłu browarniczego. 
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Fot. 1 Uczestnicy pierwszej edycji konferencji German/Polish LifeScience Meeting. 

 

Ogromnym sukcesem organizatorów konferencji było zapewnienie całkowitej 

nieodpłatności udziału w tym wydarzeniu. Wszelkie koszty związane z organizacją 

konferencji pokryte zostały w całości z funduszy pochodzących z trzech źródeł. 

Największy wkład (55%) stanowiły środki pozyskane z Fundacji Współpracy  

Polsko-Niemieckiej. W drugiej kolejności do sfinansowania przedsięwzięcia przyczyniła 

się organizacja BAYHOST, zrzeszającej uczelnie wyższe landu Bawaria (25%). 

Pozostałe 20% pozyskane zostało natomiast ze środków Uniwersytetu Technicznego 

w Monachium. Dzięki tym trzem źródłom organizatorom udało się zagwarantować 

każdemu zainteresowanemu studentowi jednakowe szanse na uczestnictwo. 

Obecnie trwają przygotowania do zorganizowania drugiej edycji konferencji 

GPLSM. Tym razem spotkanie odbędzie się na terenie Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W lutym 2008 roku 

w organizację konferencji włączyło się Koło Naukowe Studentów Biotechnologii 

Mygen. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 22 – 25 października 2008. 

W celu podniesienia rangi zarówno samego Seminarium, jak i toczonych po 

każdej z prezentacji dyskusji, do uczestnictwa w drugiej jego edycji zaproszeni zostaną 

przedstawiciele kadry naukowej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie zagwarantowany zostanie otwarty charakter 
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wykładów i prezentacji, poprzez umożliwienie udziału w konferencji zainteresowanym 

studentom oraz pracownikom naukowym niewygłaszającym prezentacji. 

 

 
Fot. 2 Mateusz Skowron, Akademia Medyczna w Poznaniu, pełne emocji 
wystąpienie: Evolution of vaccine technology, from Cowpox virus to 

DENDRITIC CELLS – the new idea of vaccination. 
 

Wszelkie informacje dotyczące konferencji GPLSM dostępne będą na tworzonej 

obecnie stronie internetowej (www.seminarbt.republika.pl). Organizatorzy gorąco 

zachęcają do wzięcia udziału w kolejnych edycjach GPLSM. 

 

 

Organizator GPLSM 

Łukasz Skalniak 
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Małgorzata Sokołowska 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI 

„RÓŻNE OBLICZA BIOTECHNOLOGII” 

Konferencja „Różne oblicza Biotechnologii“ zorganizowana została przez 

studentów Koła Mygen w dniach 25-27.IV.2008 w Mszanie Dolnej. Studenci wzięli 

udział w dwóch sesjach naukowych , w piątek 25.IV.08 wystąpili: Sebastian Pintscher 

„Co zabiło muszkę owocową?... Czyli krótka historia o grzybach 

entomopatogenicznych“, Anna Malara „Aromaty, trucizny i roślinne substancje 

psychoaktywne w Twoim domu“ oraz Monika Maleszewska i Jacek Stępniewski 

„Z drugiej strony nauki“, w sobotę zaś dr Justyna Drukała „Komórki macierzyste 

w inżynierii tkankowej“, dr Hubert Harańczyk „O czym śnią hydraulicy“ i dr Michał 

Bereta „Homo vaccinatus albo stop klatka“. Każdy wykład połączony był z ożywioną 

dyskusją naukową. W piątek i sobotę zorganizowane zostały ogniska integracyjne, 

a w sobotnie przedpołudnie grupa osób udała się na wycieczkę w góry. Cała  

konferencja, również ze względu na znakomitą pogodę, oceniona została bardzo dobrze, 

uczestnicy byli usatysfakcjonowani. W tej publikacji przedstawiamy materiały 

pokonferencyjne oraz artykuły przeglądowe członków Koła.  
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STRESZCZENIA 

Justyna Drukała 

tytuł wykładu: „Komórki macierzyste w inżynierii tkankowej“ 

Optymalizacja metod izolacji i hodowli komórek ludzkich, a także 

wykorzystanie bioinżynierii materiałowej do stworzenia nośników dla komórek 

i czynników regulujących  prawidłowy przebieg „budowy” tkanki in vitro, stworzyły 

możliwość rozwinięcia inżynierii tkankowej. Jest ona obiecującą alternatywą dla 

konwencjonalnych metod leczenia ubytków tkanek i narządów.  

Skóra jest największym narządem ciała ludzkiego, stanowiącym o jego 

integralności, a jej rozległe uszkodzenia zaburzają homeostazę organizmu. O zamknięciu 

rany decyduje naskórek stanowiący wyspecjalizowaną barierę ochronną. Jest to tkanka 

charakteryzująca się zdolnością do szybkiej regeneracji, co warunkowane jest relatywnie 

dużą liczbą komórek macierzystych rezydujących w warstwie rozrodczej epidermy. 

Ich izolacja umożliwia rekonstrukcję naskórka in vitro i jego wykorzystanie w leczeniu 

rozległych ran.  

Zaletą rekonstrukcji skóry z użyciem hodowanych autogennych komórek jest 

możliwość pozyskania w wyniku hodowli dużej liczby proliferujących komórek po 

pobraniu stosunkowo małych bioptatów skóry i trwałe zamykanie za ich pomocą 

ubytków naskórka bez ryzyka odrzucania przeszczepu. Najbardziej oczywistym 

zastosowaniem autoprzeszczepów hodowanych in vitro jest leczenie rozległych oparzeń,  

mogą być one jednak z powodzeniem stosowane także w leczeniu innego rodzaju 

ubytków skórnych powstałych na skutek przewlekłych, troficznych owrzodzeń, po 

usunięciu zmian patologicznych w obrębie skóry, w leczeniu bielactwa lub 

pęcherzowego oddzielania naskórka i innych uszkodzeń. 

Mimo, że namnażane in vitro  keratynocyty są  z powodzeniem wykorzystywane 

w klinice, nasza wiedza o mechanizmach regulujących samoodnawianie i różnicowanie 

komórek macierzystych skóry jest bardzo ograniczona. Skuteczność stosowania metody 

jest ściśle uzależniona od selekcji i szybkiego namnażania komórek macierzystych 

z jednoczesnym ograniczeniem różnicowania komórek. 
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Hubert Harańczyk  

tytuł wykładu: „O czym śnią hydraulicy?” 

W spojrzeniu fizyka, błony biologiczne są ciekłymi kryształami liotropowymi. 
O ich strukturze ciekłokrystalicznej w dominującym stopniu decydują lipidy, 

wykazujące polimorfizm faz ciekłokrystalicznych. Wykład przedstawi możliwości, 
z jakich nie skorzystała przyroda, a także odpowie na tytułowe pytanie.   

 

 

Monika Maleszewska, Jacek Stępniewski 

tytuł prezentacji:  „Z drugiej strony nauki” 

 Historia nauki ma swoje ciemne karty. Mimo, że wpadki badaczy mogą  dzisiaj 
bawić, często uczą też, jakich błędów unikać. Z drugiej strony, niejedna wyśmiana 
kiedyś teoria, położyła w końcu podwaliny pod współczesną naukę. W naszej prezentacji 

opowiemy o tych niechlubnych przypadkach, i o tym, jak dzisiaj próbujemy sobie radzić 
z tzw. „improbable research”. 
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Jacek Wardzała 

SPRAWOZDANIE  

KONFERENCJA „RÓŻNE OBLICZA BIOTECHNOLOGII”  

Zniecierpliwieni i spragnieni doznania nowych wrażeń w dniach 25 – 27 kwietnia 

wyruszyliśmy na wyjazd integracyjno-naukowy do Mszany Dolnej. Pomysłów na 

dotarcie na miejsce było wiele. Niektórzy wybrali wygodną podróż samochodem, inni 

natomiast wsiedli w autobus lub przyjechali rowerem. Jednak najbardziej oryginalnym 

sposobem dodarcia do celu była piesza wędrówka przez góry z położonych nie opodal 

miejscowości. 

W efekcie na miejscu zgromadziła się rekordowa liczba osobników w liczbie 

grubo przekraczającej setkę. Gdy tylko rozlokowaliśmy się w domkach i zaspokoiliśmy 

głód po mniej lub bardziej męczącej podróży, udaliśmy się do sali konferencyjnej, 

by wysłuchać krótkich wystąpień przygotowanych przez naszych kolegów i koleżanki. 

Jako pierwszy zaprezentował się Sebastian Pintscher (szerzej znany społeczności 

Mygenowskiej pod pseudonimem Spinczer). Sebastian jako przewodniczący Sekcji 

Mykologicznej Koła Przyrodników Studentów UJ nie byłby sobą, gdyby tematem jego 

prezentacji nie były grzyby. W bardzo ciekawy sposób przybliżył nam okoliczności, 

w których została zabita muszka (jeżeli przez dłuższy czas nie myjesz okien i do 

przestrzeni między szybami dostanie się jakiś owad, to w niedługim czasie zostanie on 

uśmiercony przez grzyby entomopatogeniczne).  

Następnie przyszła kolej na Anię Malarę, która opowiedziała nam nieco na temat 

aromatów, trucizn i roślinnych substancji psychoaktywnych, jakie możemy znaleźć 

w naszym domu.  

Na koniec swoją prezentację wygłosili Monika Maleszewska i Jacek 

Stępniewski, którzy w niezwykle humorystyczny sposób przedstawili nam drugą 

(zabawniejszą) stronę nauki. W ich wypowiedziach zabawne wpadki badaczy przeplatały 

się z absurdalnymi i niedorzecznymi teoriami naukowymi. 

Niepostrzeżenie zapadł zmierzch, wszyscy zgodnie zasiedliśmy przy ognisku, 

piekąc kiełbaski i dyskutując. Gdy napełniliśmy swoje żołądki i było nam dosyć żaru 

płonącego drewna, czym prędzej pośpieszyliśmy do łóżek, pozwalając, aby ogarnął nas 

głęboki sen (przynajmniej tak było w przypadku domku nr 5). Reszta natomiast bawiła 

się nawet do białego rana.  
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Nazajutrz obudziły nas promienie wschodzącego słońca, niebo było praktycznie 

bezchmurne. Każdy spędził ten pogodny dzień robiąc to, co lubi najbardziej (gra 

w siatkę, opalanie). Niektórzy z nas postanowili wybrać się w góry, aby wyciszyć się 

i poczuć jedność z naturą. W międzyczasie pozostali przywitali naszych pierwszych 

gości, w tym opiekuna naukowego Koła – dr hab. Joannę Beretę.  

Kiedy wróciliśmy do ośrodka czekał nas emocjonujący panel wykładowy. 

Pierwsza wystąpiła dr Justyna Drukała ze swoją prezentacją na temat komórek 

macierzystych i ich zastosowaniu w inżynierii tkankowej. Następny zaprezentował się  

dr Hubert Harańczyk z Instytutu Fizyki UJ, który ukazał nam błony biologiczne  

z punktu widzenia fizyka. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że koło naukowe Mygen obchodzi w tym roku 

swoją dziesiątą rocznicę, dlatego też z tej okazji zaprojektowano okolicznościowe 

koszulki, które można było nabyć za symboliczną opłatą.  

Ostatni wystąpił dr Michał Bereta z wykładem pod tajemniczym tytułem: 

"Homo vaccinatus albo stop-klatka", który obudził żywą i gorącą dyskusję oraz 

sprowokował wiele pytań ze strony dociekliwych studentów. W opinii wielu wykład ten 

był niecodzienny i mocno kontrowersyjny.  

Własnymi opiniami na ten temat mogliśmy się wymienić w trakcie kolejnego 

ogniska. Tej nocy śpiewaliśmy i tańczyliśmy do białego rana w doborowym 

towarzystwie, które pomogło przetrwać wieczorne chłody. I tak nadeszła niedziela –

ostatni dzień naszego pobytu. Wyrwani z błogiego letargu pobiegliśmy czym prędzej 

(niczym ćma lgnie do zapalonej żarówki w nocy) do naszych sprawozdań, prezentacji, 

kolokwiów poprawkowych, laboratoriów... 
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Filip Gołębiowski             opiekun: dr Andrzej Górecki 

Zakład Biochemii Fizycznej, 
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński 

PODWÓJNA TWARZ REGULATORA TRANSKRYPCJI 

1. Wstęp 

Czynniki transkrypcyjne są białkami, które regulują transkrypcję genów przez 
DNA-zależną polimerazę RNA, w sposób specyficzny dla sekwencji DNA. Wszystkie 
posiadają domenę wiążącą DNA (ang. DBD, DNA-Binding Domain), która jest 

odpowiedzialna za specyficzne dla sekwencji nukleotydów wiązanie białka do kwasu 
nukleinowego. Funkcjonalnie można wśród nich wyróżnić te, które wzmagają 
(aktywatory), bądź hamują (represory) transkrypcję genów. W ten sposób wpływają na 
ilość wybranych łańcuchów RNA w komórce, co może przełożyć się na zwiększoną 

ilość specyficznych białek, a to z kolei na zmianę zachowania się komórki. 
Białko Yin Yang-1 wywodzi swoją nazwę od różnorodności funkcji, które potrafi 

wypełniać. Jest to czynnik transkrypcyjny, mogący być zarówno aktywatorem 
i represorem transkrypcji [1]. To, jaką funkcję aktualnie będzie pełnić – aktywatora lub 

represora – zależy od kontekstu genomowego i otoczenia – oddziaływań z innymi 
białkami, wiązanej sekwencji DNA i jej położenia oraz modyfikacji potranslacyjnych. 
Białko YY-1 jest powszechnym tkankowo czynnikiem transkrypcyjnym [2], biorącym 
udział w procesach regulacji wzrostu [3, 4], różnicowania się komórek [5], naprawy 

DNA [6] oraz regulacji ekspresji genów wirusowych [1, 7, 8]. Jego homologi 
znajdowane są poza ssakami u takich organizmów jak Xenopus laevis [9] lub Danio 

rerio [8]. Jest on niezbędny dla prawidłowego rozwoju zarodkowego gryzoni, gdyż 
myszy pozbawione obu kodujących go genów nie dożywają poza stadium blastuli [10]. 

Gen kodujący czynnik transkrypcyjny YY-1 został wyizolowany niezależnie przez 
dwa zespoły, które badały regulację ekspresji z dwóch odmiennnych promotorów 
[1, 11]. Jeden z nich zajmował się aktywacją genów wirusa AAV przez białko E1A. 
Odkryli oni czynnik (YY-1) który działał jako represor genów wirusa AAV (ang. adeno-

associated virus) regulowanych z promotora P5. Udowodnili, że jego hamująca 
aktywność jest znoszona i przechodzi w aktywację w wyniku działania białka E1A, 
koaktywatora i onkoproteiny, produktu koinfekcji komórki przez adenowirusa. Wirusy 
AAV swoją nazwę zawdzięczają upośledzonemu cyklowi replikacji, który wymaga 

obecności pomocniczego adenowirusa bądź herpeswirusa [12]. 
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Dopiero w ich obecności może 

zajść replikacja genomu wirusa AAV,  
dzięki czemu powstać mogą potomne 
wiriony. Szybko po infekcji komórki 
przez adenowirusa transkrypcji ulega 

produkt genu E1A. Bierze on udział  
w aktywacji genów adenowirusa 
i pozwala na ukończenie cyklu 
replikacji. Jest też niezbędny dla 

rozpoczęcia transkrypcji genów 
wirusa AAV z promotora P5, pod 
którego kontrolą znajdują się 
niestrukturalne białka Rep, 

odpowiedzialne za powielenie 
informacji genetycznej wirusa AAV 
[12]. Czynnik transkrypcyjny YY-1 
potrafi wiązać się do sekwencji 

zlokalizowanej około 60 nukleotydów 
powyżej miejsca startu transkrypcji 
promotora P5 (AAV P5 -60). Kiedy 
YY-1 jest zlokalizowany na promotorze hamuje ekspresję genów wirusowych. 

W obecności białka E1A i w wyniku oddziaływania z YY-1 następuje zniesienie 
zahamowania oraz aktywacja transkrypcji [1]. Wiadomo, że w kompleksie uczestniczy 
też koaktywator p300 [13]. Białko to funkcjonuje jako adaptor dla czynników 
transkrypcyjnych i posiada aktywność acetylotransferazy [14, 15]. Wiąże przez 

odmienne miejsca, zarówno YY1 i E1A, a jego obecność jest wymagana do aktywacji. 
W tak zmienionym kontekście (obecność i oddziaływanie z E1A/p300) YY-1 
funkcjonuje jako aktywator transkrypcji [Rys. 1]. Obserwacja opisanej powyżej zmiany 
funkcji była przyczyną nadania mu nazwy Yin Yang-1.  
 

2. Rola w inicjacji transkrypcji. 

Inicjacja transkrypcji zachodzi, kiedy kompleks polimerazy RNA jest kierowany 
do miejsca startu, a nić DNA otwiera się, umożliwiając polimerazie syntezę mRNA. 

Początkowo syntetyzowanych jest 10 nukleotydów, po których proces przechodzi w fazę 
elongacji. Polimeraza sama z siebie nie posiada zdolności do wiązania specyficznego 
DNA i musi być kierowana do miejsca startu przez inne czynniki. Najbardziej znanym 
jest białko TBP (ang. TATA-Binding Protein), które wchodzi w skład kompleksu 

przedinicjacyjnego polimerazy RNA II na promotorze zawierającym sekwencję 

Rysunek 1. Zniesienie represji i następująca 
po tym aktywacja transkrypcji promotora P5 
wirusa AAV pod wpływem białek E1A 
adenowirusa i adaptorowego p300 
z czynnikiem transkrypcyjnym YY1. 
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nukleotydową zawierającą konsensus TATA. Kieruje ono polimerazę do właściwego 

miejsca startu. Poza elementem TATA występują też i inne sekwencje nukleotydowe 
kierujące inicjacją transkrypcji, spośród których jednym jest element inicjatorowy (Inr) 
[16].  

W promotorze P5 wirusa AAV występuje element inicjatorowy o sekwencji do 

której potrafi wiązać się YY-1. Jest on zdolny, w pewnych warunkach, do inicjacji 
transkrypcji z tego miejsca, w obecności jedynie dwóch dodatkowych  
białek - polimerazy RNA II i czynnika transkrypcyjnego TFIIB. Ich obecność jest 
wystarczająca do przeprowadzenia transkrypcji in vitro z miejsca Inr promotora AAV P5 

znajdującego się na matrycy o superzwiniętej topologii. W tym przypadku białko YY-1 
kieruje kompleks polimerazy do właściwego promotora [17, 18]. Sekwencja 
nukleotydów rejonu startu nie jest obojętna, nie tylko przez wzgląd na wiązanie 
kompleksu preinicjacyjnego, ale też na ułatwienie otwarcia się helisy prowadzącego do 

ekspozycji niesparowanych zasad na jednoniciowej nici wiodącej [19].  
 

3. Eukariotyczne czynniki transkrypcyjne - zachwianie składu i struktury 

W wielu eukariotycznych czynnikach transkrypcyjnych występują fragmenty 

o nierównomiernym składzie aminokwasowym. Mogą to być np. kwaśna domena, czyli 

pas ujemnie naładowanych aminokwasów, rejon bogaty w prolinę, lub glutaminę [20]. 

Do innych należą rejony bogate w aminokwasy o małych, nienaładowanych resztach 

(glicyny, alaniny, seryny), lub pas kilku do kilkunastu histydyn [21]. Niezrównoważony 

skład aminokwasowy może posłużyć do zakwalifikowania fragmentu jako 

nieposiadającego natywnej struktury drugorzędowej w roztworze [22]. Są to fragmenty 

natywnie nieustrukturalnione (ang. intrinsically unstructured/disordered). Analizy takie 

wykonuje się w oparciu o dostępne programy komputerowe wykorzystujące w swoich 

przewidywaniach analizę sekwencji aminokwasowej, lokalnego składu, ładunku, 

elastyczności, hydropatii i innych własności [22, 23].  

Większość z eukariotycznych czynników transkrypcyjnych zawiera rejony, które 

najprawdopodobniej nie posiadają ustalonej struktury drugorzędowej. W znacznie 

mniejszym stopniu odnosi się to do domeny wiążącej DNA, niż do rejonów poza nią, 

odpowiedzialnych głównie za funkcje regulacyjne [23]. Brak natywnej struktury został 

eksperymentalnie potwierdzony jedynie dla niewielkiej części z nich (przykładem służyć 

mogą p53 lub CREB) [24, 25]. 

Fragmenty nieustrukturalnione mogą mieć różną długość, od parunastu 
aminokwasów, tworzących łączniki pomiędzy dobrze sfałdowanymi domenami 
(np. rejony łączące następujące po sobie domeny palców cynkowych), aż do całych, 
kilkusetaminokwasowej długości białek. Globalna analiza sekwencji czynników 
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transkrypcyjnych różnych organizmów ujawniła, że ilość nieustrukturalnionych rejonów 

wśród czynników transkrypcyjnych jest generalnie znacznie wyższa niż średnia białek 
danego organizmu [23]. Co więcej, eukariotyczne czynniki transkrypcyjne zawierają 
znacznie więcej długich nieuporządkowanych rejonów niż organizmy prokariotyczne. 
Frakcja czynników transkrypcyjnych zawierających nieuporządkowane rejony dłuższe 

niż 50 aminokwasów wynosiła od 56% dla Arabidopsis thaliana do 77% u ludzi, 
podczas gdy u organizmów prokariotycznych wartość ta wahała się w granicach  
12.5% - 15% [23]. 

Ludzki czynnik transkrypcyjny YY-1 posiada fragmenty o nierównomiernym 

składzie aminokwasowym w N-końcowym rejonie. W jego obrębie znajdują się pas 

kwaśnych aminokwasów, tworzony 
przez reszty kwasu glutaminowego i 
asparaginowego, powtórzenie 

jedenastu histydyn oraz rejon bogaty 
w glicyny i alaniny [2][Rysuenk 2.C]. 
Rejon bogaty w GA wydaje się mieć 
znaczenie w oddziaływaniach z innymi białkami [26] – adaptorowymi (CBP/p300)[27], 

koaktywatorem (E1A)[28], czynnikami transkrypcyjnymi (TBP, TFIIB, c-Myc)[27, 29], 
deacetylazą histonów (HDAC2)[30]. Zlokalizowane bliżej C-końca kwaśne aminokwasy 
są funkcjonalnie istotne w procesie regulacji transkrypcji. Przewidywania komputerowe 
sugerują, że spora część białka YY-1, poza domeną wiążącą DNA, jest 

nieustrukturalniona w roztworze. Najdłuższy taki fragment ma długość 100 aa, drugi po 
nim około 50 aa. Da się zauważyć ostre przejście pomiędzy C-końcowym rejonem 
palców cynkowych a częścią N-końcową [Rys. 2.A,B]. 

Wiele białek o nieuporządkowanej strukturze jest zdolnych do dużej liczby 

oddziaływań z odmiennymi partnerami w komórce. Zdolność tą, jak i innych podobnych 
białek, można tłumaczyć brakiem ustalonej konformacji. Wielość dozwolonych 
konformacji może pozwalać na większą niż dla zdefiniowanej struktury ilość 
oddziaływań, dozwala różnorodność tworzonych powierzchni kontaktu [31]. 

Rysunek 2. Budowa i oddziaływania 
czynnika transkrypcyjnego YY-1 . 
(A) poprzeczne linie oznaczają fragmenty 
YY-1 istotne dla oddziaływania z 
wymienionymi białkami;  
(B) przewidywanie rejonów  
nieustrukturalnionych YY-1 [20];  
(C) budowa domenowa YY-1 z 
zaznaczonymi fragmentami o 
niezrównoważonym składzie 
aminokwasowym. 
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Poznane są przykłady, kiedy nieustrukturalniony fragment ulega fałdowaniu się 

pod wpływem wiązania do partnera. Tak jest w przypadku domeny KID (ang. Kinase-
inducible transcriptional-activation domain) białka CREB. Jest ona nieuporządkowana 
strukturalnie w roztworze, zaś podczas wiązania do domeny białka CBP ulega 
fałdowaniu w dwie helisy [32]. W przypadku czynnika transkrypcyjnego YY-1 dostępne 

są jedynie wyniki przewidywań rejonów nieuporządkowanych oraz zmapowane rejony 
wiązania dla części białek z nim oddziałujących. Na wykresie część miejsc wiązania 
pokrywa się z rejonem bogatym w GA. Sugeruje to, że przynajmniej część 
z oddziaływań YY-1 z przebadanymi białkami zachodzi przez domeny przypuszczalnie 

nieposiadające swobodnej struktury [Rys. 2.A]. 
Większość danych eksperymentalnych dostępnych na temat czynnika YY-1 

została otrzymana z eksperymentów wykonanych metodami biologii molekularnej. 
Jednak w dokładniejszym zrozumieniu mechanizmów rządzących regulacją ekspresji 

genów przez czynniki transkrypcyjne, pomóc mogą jedynie informacje uzyskane z badań 
struktury i mechanizmów oddziaływań izolowanych białek, wykonane in vitro [33]. 
Wliczając w to stałe wiązania, zachodzące zmiany konformacyjne i topologię 
kompleksów z DNA. To z kolei pozwoliłoby uzyskać pełny i spójny obraz zachodzących 

w komórce procesów.  
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DRUŻYNA A: ARGONAUCI W AKCJI - BYĆ ALBO NIE BYĆ… 

DLA RNA 

1. Wstęp 

Ostatnie lata w biologii molekularnej zapisały się jako okres dominacji małych, 

niekodujących RNA, które zmieniły dotychczasowe poglądy na regulację ekspresji 

genów. W miarę rozwoju tej dziedziny pojawiało się jednak coraz więcej pytań, na które 

wciąż nie udaje się znaleźć odpowiedzi. Odkrycie konserwatywnych białek z rodziny 

Argonautów było pierwszym krokiem zmierzającym ku wyjaśnieniu mechanizmu 

działania małych RNA. Wyposażone w różne domeny funkcjonalne są efektorem 

w procesach interferencji RNA, formowania heterochromatyny, kontroli biosyntezy 

białek. Argonauci stoją także na straży stabilności transkryptu.  

Biologia RNA jest dziedziną, która była i będzie dostarczać nowych tematów do 

dyskusji w świecie nauki. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się małe niekodujące 

RNA – obiekt fascynacji wielu biochemików, genetyków, biologów molekularnych 

i strukturalnych, a także bioinformatyków. Uczeni, widząc w nich ogromny potencjał 

terapeutyczny, jako molekuł zdolnych do regulacji ekspresji genów na różnym poziomie, 

poznają nowe ich oblicza. Najbardziej spektakularnym jednak było odkrycie białkowych 

Argonautów, które obecnie uważa się za kluczowe czynniki w regulacji szlaków 

wyciszania genów. 

 

2. Początki 

Białka argonautowe zawdzięczają swą nazwę herosom z mitologii greckiej [1], 

którzy wyruszyli na wyprawę po złote runo. Znaleziono wiele analogii pomiędzy 

mitycznymi wojownikami obdarzonymi nadzwyczajnymi zdolnościami, a rodziną białek, 

kontrolującą niesłychanie złożony mechanizm, jakim jest regulacja metabolizmu RNA.  

Po raz pierwszy opisano je jako molekuły istotne w rozwoju Arabidopsis thaliana 

[2] oraz powstawaniu komórek zarodkowych u Drosophila melanogaster [3].  

Wśród Argonautów wyróżnia się trzy rodziny: AGO, Piwi i WAGO, różniące się 

funkcjami i występowaniem [4]. Pierwszą z nich, AGO, znaleziono w komórkach 
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drożdży, roślin i zwierząt, gdzie pełni rolę w transkrypcyjnych i post-transkrypcyjnych 

procesach wyciszania ekspresji genów. Argonautów z rodziny Piwi opisano po raz 

pierwszy w liniach komórek zarodkowych u zwierząt. Późniejsze prace dowiodły ich 

obecności także w niezróżnicowanych komórkach macierzystych, posiadających duży 

potencjał regeneracyjny [5]. Wchodząc w interakcje z rodziną małych RNA, określanych 

mianem piRNA, biorą udział w ich biogenezie, a także w wyciszaniu transpozonów. 

Zarówno wielkość jak i struktura Piwi jest bardzo zbliżona do AGO [4]. Natomiast 

białka WAGO są rodziną występującą u nicieni [4].  

Liczba genów kodujących Argonautów w każdym organizmie jest inna i waha się 

od 1 u Schizosaccharomyces pombe do 27 u Caenorhabditis elegans. U człowieka 

występują cztery białka AGO: AGO1, AGO3 i AGO4, których loci znajdują się na 

chromosomie 1; natomiast locus AGO2 jest obecny na chromosomie 8 [6]. 

 

3. Lokalizacja 

Białka AGO znajdują się w cytoplazmie komórek somatycznych, a szczególnie 

duża ich ilość przypada na miejsca określane jako ciałka P [7]. Struktury te są wysoce 

dynamiczne i charakteryzują się znaczną zmiennością. Skupiają enzymy zaangażowane 

w obróbkę RNA. Do niedawna sądzono, że Argonauci łącząc się z mRNA, skazują je 

niejako na degradację lub hamowanie translacji, zachodzące m.in. w ciałkach P. 

Hipoteza ta jednak straciła na wartości w świetle danych dowodzących, że ciałka P 

są jedynie konsekwencją aktywności AGO [8]. Co więcej, udowodniono także, że AGO2 

może dyfundować w cytoplazmie lub, w odpowiednich warunkach, być związane 

z granulami stresowymi [9]. 

Stosunkowo niezwykłe okazało się odkrycie obecności Argonautów w jądrze 

komórkowym. Tam z kolei kolokalizują z ciałkami Cajala, obszarami uczestniczącymi 

w tworzeniu kompleksu metylacji DNA  [10]. 

Komórki somatyczne nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości lokalizacji 

Argonautów. W komórkach linii zarodkowej Drosophila, znaleziono 

i scharakteryzowano struktury zawierające białka z rodziny Piwi, w tym m.in. białko 

Aubergina. Stwierdzono również, że ciałka chromatoidu opisane w komórkach 

zarodkowych ssaków zawierają białka AGO i Piwi. Uważa się, że mogą to być 

odpowiedniki ciałek P w komórkach somatycznych [11]. 
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4. Małe, niekodujące RNA 

Małe, niekodujące RNA są wynikiem 

obróbki dwuniciowego RNA (dsRNA), 

pojawiającego się w komórce w czasie infekcji 

wirusowej. Ponadto niektóre ich klasy są 

kodowane w genomie i powstają w wyniku 

obróbki ich pierwotnego transkryptu.  

Rezultatem pierwotnej obróbki długiego, dwuniciowego dsRNA są między innymi 

krótkie, dwuniciowe prekursory małych, interferujących RNA (siRNA) i microRNA 

(miRNA). Główną rolę przy ich modyfikacjach odgrywa cytoplazmatyczny enzym 

z rodziny RNaz III - Dicer. Enzym ten przecina dsRNA, tworząc jednoniciowe siRNA. 

Jedna z powstałych nici łączy się z Argonautami, tworząc wraz z białkiem GW182, 

biorącym udział w hamowaniu translacji i degradacji mRNA, funkcjonalny kompleks 

RISC (ang. RNA-induced silencing complex) [8]. Badania procesu obróbki małych RNA 

dowodzą, że bierze w nich udział kompleks Dicer i białka argonautowe. 

U D. melanogaster poznano dotychczas dwa rodzaje kompleksu Dicer - Dcr1, który 

bierze udział w biogenezie miRNA oraz Dcr2, który wraz z białkiem R2D2 uczestniczy 

w obróbce dsRNA do siRNA. U ssaków natomiast występuje tylko jeden Dicer, 

jednakże mechanizm jego działania nie jest wyjaśniony. Ilość i sekwencję przyłączenia 

określonych białek determinuje struktura produktów pośrednich 

w czasie obróbki prekursora małego RNA.  

W czasie obróbki dsRNA następuje wybór nici, w efekcie 

czego jedna z nich jest włączana w dalszy ciąg procesów obróbki 

RNA, natomiast druga zostaje zdegradowana.  

Wiele kontrowersji przez długi czas budziła kwestia wyboru 

nici siRNA, która ma następnie być dalej wykorzystywana jako 

integralny składnik kompleksu RISC. Okazało się, że za ten proces 

odpowiadają białka Dcr2 i R2D2, które „dokonują wyboru” nici 

poprzez łączenie się do 5’ końca RNA (Ryc. 1). Dcr2 przyłącza się 

do sekwencji mniej stabilnych i wraz z R2D2 oraz z dsRNA tworzy 

kompleks ładujący nazwany RISC-RLC. Jego formowanie jest sygnałem do przyłączania 

Argonautów i tak powstała struktura nosi nazwę holo-RISC. Dcr2 kieruje zdolne do 

cięcia transkryptu AGO2 na nić siRNA [13].  

Molekuły microRNA są syntetyzowane początkowo jako pierwotny transkrypt długiego 

RNA zwany pri-miRNA. W jądrze przy udziale enzymu Drosha, należącego do RNaz 

Rysunek 2. 
Substraty  
enzymu Dicer  
na szlaku 
powstawania 
miRNA [15]. 

Rysunek 1. Selekcja nici siRNA. 
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III, i łączącego się z nim białka DGCR8 (Pasha), zachodzi obróbka pierwotnego miRNA, 

w efekcie czego powstaje pre-miRNA [14]. Badania z ostatnich miesięcy potwierdziły 

jednoznacznie udział białek AGO w zwiększeniu produkcji i stabilności dojrzałego 

miRNA. Efekt ten zależy od miejsca połączenia miRNA z AGO, natomiast nie ma na 

niego wpływu aktywność AGO2 jako RNazy. Ponadto zidentyfikowano nieznany 

dotychczas produkt pośredni w biogenezie miRNA, nazwany ac-pre-miRNA (Ryc.2). 

Różni się od pre-miRNA przecięciem pomiędzy 11 i 12 nukleotydem od 3’ końca. 

Zabieg ten może być swoistym „naznaczeniem” nici, gdyż tylko ramię 5’ ac-pre-miRNA 

będzie posiadało charakterystyczne 22 nukleotydy, natomiast koniec 3’ będzie krótszy. 

Dotychczasowe modele selekcji nici miRNA bazowały na rozpoznawaniu pierwszego 

nukleotydu pętli [15]. 

  Tabela 1.  małe RNA 

 
5. Struktura a funkcja 

Białka argonautowe jako kluczowy składnik kompleksu RISC, należą do 

najintensywniej obecnie badanych czynników w procesie interferencji RNA, gdzie 

klasa  rozmiar (pz) charakterystyka 

siRNA 20-24 pełna komplementarność do transkryptu, powstaje 
z dsRNA w wyniku obróbki przez Dicer; odgrywa 
kluczową rolę w degradacji mRNA 

miRNA 20-24 niepełna komplementarność u ssaków, pełna u roślin; 
reaguje z regionem 3’ UTR, reguluje translację, degradację 
mRNA; geny prekursorów obecne w genomie, powstaje 
dzięki obróbce przez Dicer z 70-nukleotydowego  
pre-miRNA 

rasiRNA 24-29 posiada wiele kopii w genomie, zaangażowane 
w remodeling chromatyny; biogeneza niezależna od Dicer 

tasiRNA 24 małe, interferujące RNA działające in trans; wymaga 
miRNA do dojrzewania 

tncRNA 20-21 działa in trans, ułatwia hamowanie translacji i degradację 
transkryptu 

scnRNA 28 uczestniczy w metylacji DNA 

piRNA 26-31 generowane z długich, jednoniciowych prekursorów; 
ekspresja w liniach zarodkowych, uczestniczą 
w gametogenezie, wyciszaniu transpozonów 

drugorzędowe 
siRNA 

21-24 amplifikowane na matrycy mRNA, mogą być jedno- lub 
dwuniciowe. 
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odpowiadają także za endonukleolityczne przecięcie nici mRNA z komplementarnie 

związanymi małymi RNA. Proces ten, często określany jako slajsing  

(od ang. slice - kroić), determinuje inną nazwę niektórych białek z rodziny Argonautów, 

wykazujących aktywność endonukleazy – Slicer [4].  

Funkcje białek związane 

są ściśle z ich strukturą. 

Pierwszą poznaną strukturą 

białka argonautowego było 

białko wyizolowane z 

Pyrococcus furiosus; natomiast 

do tej pory nie uzyskano 

struktury krystalicznej całego, 

eukariotycznego białka z 

rodziny Argonautów [6].  

Na podstawie sekwencji 

aminokwasowej i krystalografii 

poszczególnych domen AGO 

uzyskano wstępne dane o 

budowie tych białek. U większości organizmów zbudowane są one z czterech 

charakterystycznych domen: N-końcowej, PAZ, Mid i PIWI, znajdującej się na C-końcu. 

Domena PIWI wykazuje aktywność endonukleazy i ma konformację podobną do 

RNazy H. Centrum katalityczne domeny PIWI tworzy konserwatywna sekwencja  

Asp-Asp-Asp/Glu (lub His, lub Lys). Podobnie jak w przypadku aktywności RNazy H, 

produkt hydrolizy RNA zawiera na końcu 5’ resztę fosforanową, natomiast na końcu 3’ 

grupę –OH. Najwięcej informacji o domenie PIWI dostarczyła rozwiązana struktura 

krystalograficzna białka w obecności ssRNA oraz siRNA, pochodząca z Aquifex aeolicus 

(Rys. 3). Zweryfikowała ona panującą wcześniej hipotezę wskazującą, że koniec 5’, 

odpowiadając za kotwiczenie dwuwartościowych kationów, jest głównym elementem 

regulującym funkcje miRNA i siRNA [1].  

Kolejną domeną charakterystyczną dla Argonautów jest domena Mid. Jej istotność 

wynika z obecnej w jej strukturze sekwencji MC, homologicznej do rejonu czynnika 

inicjacji translacji eIF4E, który rozpoznaje strukturę cap na 5’ końcu mRNA. Domena 

Mid odpowiada za zdolność połączenia się z cap i tym samym rywalizację z eIF4E 

o miejsce przyłączenia [16].  

Rysunek 3. Struktura białka z rodziny Argonautów 
 z Aquifex aeolicus [17].  
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Z punktu widzenia mechanizmu interferencji RNA najważniejsza wydaje się być 

domena PAZ. Zdolność łączenia do jednoniciowych kwasów nukleinowych zawdzięcza 

dwóm poddomenom PAZ. Jedna z nich zawiera motyw OB, zdolny do łączenia 

z oligonukleotydami i oligosacharydami. Motyw OB rozpoznaje fosforylowane 3’ końce 

jednoniciowego RNA, które są obecne w małych, interferujących RNA, jako rezultat 

obróbki przez RNazy III, jak Dicer czy Drosha [1].  

Na uwagę zasługuje fakt, iż u zwierząt represja genów nie polega tylko 

i wyłącznie na przecięciu sekwencji mRNA, czym skazywałaby transkrypt na 

degradację. Oczywiście degradacja mRNA jest jednym z możliwych scenariuszy 

pisanych przez Argonautów. Ponadto białka argonautowe mogą wpływać na szereg 

procesów, takich jak: dojrzewanie, obróbka, transport i regulacja translacji poprzez 

oddziaływania z białkami łączącymi się z RNA i uczestniczącymi w tych procesach. 

 
6. Drugorzędowe siRNA, a cięcie 

Intensywne badanie 

procesu interferencji 

doprowadziło do odkrycia 

u  C.  elegans wielu genów, 

kodujących białka z rodziny 

Argonautów. Udowodniono, że 

stanowią istotny element 

w wielu szlakach odpowiedzi 

RNAi, aktywowanych przez 

dsRNA - zarówno egzogenne 

(tu istotną rolę pełni białko 

RDE-1) jak i endogenne 

(tu istotną rolę pełnią białka 

ERGO4 i CSR1). Wymienione 

białka w kompleksie z siRNA 

rozpoznają fragmenty mRNA i 

inicjują syntezę antysensownej 

nici przez polimerazę RNA 

(Rys. 5). Tak powstała molekuła należy do klasy małych RNA, zwanych 

drugorzędowymi RNA. Może występować w formie jednoniciowej, wówczas stanie się 

ona częścią kompleksu RISC, i dwuniciowej – zostanie poddana obróbce przez Dicer.   

Rysunek 4. Mechanizmy tworzenia drugorzędowego siRNA 
[1]. Synteza zarówno siRNA, jak i dsRNA zachodzi dzięki 
polimerazie RNA zależnej od RNA (RdRP). 
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Zdolność Argonautów do hydrolizy dsRNA często utożsamia się z obecnością 

w sekwencjach RNA miejsc wiążących centrum katalityczne podobne do RNazy H. 

Co ciekawe, drugorzędowe siRNA pozbawione są podobnych obszarów. Ostatnie wyniki 

badań nad C. elegans wskazują, że czynnikiem umożliwiającym hydrolizę dsRNA może 

być ilość reszt fosforanowych na 5’ końcu. Wiadomo, że w przypadku siRNA 

powstałego po obróbce przez Dicer, obecna jest pojedyncza reszta fosforanowa, z kolei 

drugorzędowe, namnożone RNA, zawierają trzy reszty fosforanowe. Większość znanych 

Argonautów posiada wysoce konserwatywną sekwencję aminokwasów, wiążących atom 

metalu. Sekwencja ta warunkuje zdolność endonukleazy i postuluje się, że warunkuje 

powinowactwo Argonautów do monofosforanu siRNA. Jednakże istnieją także białka 

argonautowe pozbawione sekwencji wiążącej metal. Zaliczono do nich większość białek 

podrodziny WAGO odkrytej u C. elegans, której członkiem jest m.in. białko SAGO-1, 

SAGO-2 oraz PPW-1. Wymienione białka argonautowe łączą się z drugorzędowym 

siRNA i są wówczas nazywane drugorzędowymi Argonautami. Spekuluje się, 

że trifosforan jest sygnałem rozpoznawanym przez drugorzędowych Argonautów, które 

łącząc się z nicią siRNA mogą modulować hydrolizę transkryptów, aczkolwiek 

mechanizm tej reakcji nie jest znany [18, 19]. 

 

7. Argonauci i translacja 

Argonauci jako część kompleksu z miRNA mogą oddziaływać na translację na 

wiele sposobów. Najlepiej poznanym mechanizmem jest inhibicja na poziomie inicjacji 

translacji. miRNA zapobiega tworzeniu kompleksu inicjacyjnego 43S [20]. Przez pewien 

czas wydawało się, że ten rodzaj hamowania translacji wymaga czynnika eIF6, 

łączącego się z 60S i zapobiegającego przedwczesnemu łączeniu się podjednostek 

rybosomu. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwy jeszcze inny mechanizm, 

w który zaangażowane są białka z rodziny Argonautów.  

GW182 uczestniczy w deadenylacji mRNA, co przyspiesza jego degradację 

i prowadzi do obniżenia całkowitego poziomu translacji (przez obniżenie ilości 

transkryptów). Jednak późniejsze prace pokazały, że do wyciszenia translacji przez 

GW182 dochodzi również w przypadku transkryptów pozbawionych ogona poliA 

i sugerują, że wymaga ona oddziaływania GW182 z AGO1 [21].  

Należy zwrócić uwagę, że miRNA wraz z Argonautami hamuje także translację po 

inicjacji, co skutkuje degradacją nowopowstałego polipeptydu (Rys. 5A). Z drugiej 

strony zaobserwowano, iż w warunkach stresu efekt ten może zostać odwrócony przez 
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Rysunek 5. Mechanizmy oddziaływania 
Argonautów na translację. AGO wraz z 
GW182 i małym RNA tworzy kompleks 
RISC. 
A. kotranslacyjna degradacja 
nowopowstałych peptydów; hamowanie 
elongacji translacji przez przedwczesną 
terminację 
B. rywalizacja pomiędzy eIF4 oraz RISC  
o łączenie z cap; aktywacja kompleksu 
deadenylazy CCR4-NOT, następnie 
enzymy Dcp2-Dcp1, usuwające strukturę 
cap 
C. blokowanie asocjacji podjednostek 
rybosomu 
D. cięcie transkryptu przez AGO2  
w obecności siRNA lub 
komplementarnego miRNA 
E. aktywacja translacji przez 
oddziałływanie AGO2 i FXR1 oraz 
 let-7,iRNA369-3 i miRcxcr4 

białko HuR, które asocjuje z 

sekwencjami bogatymi w adeninę 

i uracyl w 3’UTR transkryptu [22]. 

Intensywne dociekania 

badaczy koncentrują się na 

poznaniu roli Argonautów 

w regulacji aktywacji translacji  

(Rys. 5E). Przez pewien czas 

kojarzono je z hamowaniem 

procesu, lecz dopiero ostatnio 

wykazano, że w specyficznych 

warunkach Argonauci stymulują translację mRNA.  

Poznano dwa białka, które nadają zdolność miRNA do aktywacji translacji 

w komórkach ssaków z zatrzymanym wzrostem. Pierwszym jest FXR1, białko wiążące 

RNA, a drugie z kolei to AGO2. Za pomocą nieznanego mechanizmu dochodzi do 

interakcji obydwóch białek przy udziale miRNA, co skutkuje wpływem na translację 

docelowego transkryptu. Zarówno w komórkach z zatrzymanym wzrostem, jak 

i proliferujących zauważono interakcje AGO2 z elementami mRNA wrażliwymi na 

miRNA (miREs). Ponadto udowodniono wiązanie następujących molekuł: miRNA369-3, 

let-7, miRcxcr4. Natomiast połączenia FXR1 z miREs obserwowano tylko w  przypadku 
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komórek z zahamowanym wzrostem. Okazało się, że w po przyłączeniu do mRNA 

FXR1 może także sam aktywować translację [23-25]. 

Złożoność oddziaływania Argonautów fakultatywnie wyposażonych w miRNA 

wydaje się być zaskakująca. Następnym krokiem będzie z pewnością 

scharakteryzowanie białek asocjujących z Argonautami, będących być może 

modulatorami ich funkcji. 

 

8. Argonauci i stabilność  

Często spotykanym następstwem obecności kompleksów Argonautów z miRNA 

jest zmiana stabilności RNA. Niejednokrotnie zdarza się, iż na skutek niskiego stopnia 

komplementarności miRNA do docelowej sekwencji, transkrypty nie są przecinane ze 

względu na niską wówczas wydajność endonukleazy. Aby białka argonautowe mogły 

wpływać na istnienie mRNA, musi ono posiadać cap i poli(A), które nie tyle 

zabezpieczają transkrypt, ile stanowią obszar dynamicznej regulacji. Mechanizm reakcji 

oparty jest na oddziaływaniu ogona poli(A) mRNA z GW182. Stanowi ono sygnał 

rekrutacji dla kompleksów, najpierw deadenylazy CCR4-NOT (Ryc. 5B), a następnie 

usuwających cap Dcp2-Dcp1 oraz egzonukleazy 5’ - Xrn1, degradującej transkrypt 

[8, 20].  

Na ile hamowanie translacji i degradacja RNA są procesami niezależnymi istnieją 

jedynie spekulacje. Postuluje się udział dodatkowych czynników, mogących łączyć się 

do kompleksu Argonautów z miRNA i tym samym kontrolować przebieg procesów.  

Warto nadmienić, że współpraca miRNA-122 i AGO, poprzez oddziaływanie  

z 5’ końcem mRNA, skutkuje aktywacją replikacji RNA wirusa  zapalenia wątroby  

typu C [26]. 

 

9. Argonauci i pi... 

Białka z rodziny Piwi pełnią kluczową rolę w rozwoju i funkcjonowaniu komórek 

zarodkowych. Czynniki te odkryto w połączeniu z nową klasą małych RNA zwanych 

piRNA, które m.in. stoją na straży integralności genomu, wyciszając w komórkach 

zarodkowych transpozony. piRNA różnią się znacznie od miRNA i siRNA; są dłuższe, 

posiadają 24-30 nukleotydów, a także nie powstają w wyniku obróbki przez białka 

z rodziny RNaz III. W dodatku, ich koniec 3’ jest zmodyfikowany w porównaniu 

z innymi małymi RNA. Posiadają bowiem w tym miejscu resztę 2’-O-metylową. 

Nie wiadomo jakie są konsekwencje metylacji, jednak przypuszcza się, że chroni piRNA 

przed egzonukleazami 3’-5’ linii komórek zarodkowych. Być może stanowi element 
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rozpoznawany przez białka Piwi lub inne czynniki.  Biogeneza piRNA ściśle wiąże się 

z aktywnością białek Piwi, jak AGO3 i Aubergina, które stymulują powstawanie piRNA. 

Postuluje się, że w procesie biogenezy piRNA uczestniczy także Slicer [27]. Jednakże 

proces tworzenia piRNA kryje wiele tajemnic. Nieustające zainteresowanie piRNA 

przynosi wiele nowych odkryć. Najnowsze wyniki badań wskazują na możliwość 

oddziaływania Piwi z białkiem HP1a, które odpowiada za wyciszanie fragmentów 

heterochromatyny. Ponadto istnieje szereg danych potwierdzających udział białek Piwi 

w tworzeniu heterochromatyny, a także indukcji transkrypcji piRNA [28]. 

 

10. Przyszłość w rękach Argonautów  

Różnorodność odkrywanych i opisywanych procesów, w które zaangażowane są 

białka z rodziny Argonautów stale rośnie. W ciągu dziesięciu lat od zidentyfikowania 

pierwszego genu kodującego białko argonautowe poznano wiele informacji o ich 

strukturze, aktywności enzymatycznej i zaangażowaniu w proces biosyntezy białka. 

Jednakże mnogość pytań i niewyjaśnionych kwestii pozostawia wciąż wiele wątpliwości. 

Naukowcy stoją przed wymagającym zadaniem scharakteryzowania molekuł pełniących 

wiele złożonych funkcji. Największym wyzwaniem w przyszłości będzie z pewnością 

scharakteryzowanie białkowych partnerów Argonautów, będących być może 

modulatorami ich funkcji. Dużo informacji dostarczyłoby zapewne poznanie struktury 

eukariotycznego AGO. Wciąż wiele tajemnic kryje mechanizm oddziaływania białek 

argonautowych z różnymi rodzajami małych RNA. Ponadto ich specyficzność tkankowa, 

jak również udział w rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów [29] i chorób 

autoimmunizacyjnych [30], wydaje się być interesująca także z medycznego punktu 

widzenia.  

Rosnąca rzesza pasjonatów biologii małych RNA pozwala mieć nadzieję, 

że Argonauci jeszcze wielokrotnie nas zaskoczą. 
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NIEBANALNY PROMOTOR MINIMALNY, CZYLI STAN WIEDZY NA 

TEMAT PROMOTORA MINIMALNEGO POLIMERAZY II RNA. 

Transkrypcja u organizmów eukariotycznych zachodzi z wykorzystaniem trzech 

klas polimeraz RNA zależnych od DNA [1]. Każda z nich uczestniczy w syntezie 

charakterystycznego dla siebie zakresu RNA: polimeraza I RNA przepisuje RNA 

rybosomalne, polimeraza II (pol II) uczestniczy w syntezie mRNA oraz większości 

snRNA oraz mikroRNA, natomiast polimeraza III w syntezie tRNA, 5S rRNA oraz 

innych cytoplazmatycznych i jądrowych małych RNA. Każda z trzech klas polimeraz 

RNA zależnych od DNA stanowi duży kompleks białkowy o masie powyżej 500 kDa, 

złożony z około 12 podjednostek [1].  

Obecnie najlepiej poznanym procesem transkrypcji jest transkrypcja z udziałem 

polimerazy II RNA. Jednocześnie jednak regulacja tego procesu wydaje się być 

najbardziej skomplikowana w przypadku polimerazy tej klasy i wymaga współdziałania 

szeregu czynników transkrypcyjnych [1].  

 

1. Topologia klasycznego promotora minimalnego polimerazy II RNA 

Najkrótszą sekwencją DNA, konieczną do zainicjowania transkrypcji z udziałem 

pol II nazywamy promotorem minimalnym [2]. W skład promotora minimalnego 

wchodzą: miejsce startu transkrypcji (z ang. TSS, transcription start site) oraz fragment 

DNA długości około 35 par zasad, leżący powyżej lub poniżej tego miejsca [2]. 

W obrębie tego fragmentu zidentyfikowano kilka elementów, umożliwiających 

rozpoznanie promotora przez białka wchodzące w skład tzw. kompleksu 

preinicjacyjnego. 

Pierwszym spośród elementów, jednocześnie najwcześniej odkrytym jest 

sekwencja zwana elementem TATA (ang. TATA box). Nazwa jej wywodzi się od 

czterech pierwszych zasad sekwencji konsensusowej opisującej ten element (por. Tabela 

1). W klasycznym promotorze sekwencja TATA rozpoznawana jest przez białko TBP 

(z ang. TATA-binding protein) wchodzące w skład czynnika transkrypcyjnego TFIID 

(patrz rozdział 0) [1]. 
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Rysunek 1. Topologia klasycznego promotora minimalnego polimerazy II RNA. 

W bezpośrednim sąsiedztwie elementu TATA znajduje się element rozpoznawany 

przez inny czynnik transkrypcyjny – TFIIB, tzw. element BRE. W jego sekwencji 

konsensusowej przeważają guanina oraz cytozyna (Tabela 1). Do niedawna uważano, 

iż element BRE występować może jedynie po stronie 5’ elementu TATA (tzw. BREu), 

jednak najnowsze badania wskazują na jego istnienie w niektórych przypadkach także 

po stronie 3’ (tzw. BREd) [3]. 
 

Element Sekwencja konsensusowa 
Lokalizacja 

(pierwszy nukleotyd) 

Wiązanie 

składnika PIC 

TATA TATAWAAR -31 lub -30 TFIID 

Inr YYANWYY -2 TAF1, TAF2 

BREu 
SSRCGCC -38 lub -37 TFIIB 

BREd 
RTDKKKK -23 lub -22 TFIIB 

DPE (*) RGWYVT +28 TAF6, TAF9 

XCPE1 DSGYGGRASM -8 ? 

Tabela 1. Charakterystyka opisanych motywów, odnalezionych w obrębie eukariotycznych 
promotorów minimalnych. Sekwencja konsensusowa zapisana w konwencji kodu IUPAC (A-
adenina, C-cytozyna, G-guanina, A-tymina, W=A lub T, R=A lub G, Y=C lub T, S=G lub C, 
D=A lub G lub T, K=G lub T, V=A lub C lub G, M=A lub C, N-dowolna zasada).  
(*) – sekwencja konsensusowa ustalona dla Drosophila melanogaster. 

Precyzyjną lokalizację TSS w klasycznym promotorze minimalnym definiuje 

element Inr (Tabela 1) [4]. Znajduje się on w odległości 25 – 31 par zasad od elementu 

TATA, a standardowym miejscem startu transkrypcji jest wysoce konserwowana 

adenina A+1 [2]. Opisując sekwencję promotorową to właśnie TSS oznacza się jako 

nukleotyd o numerze „+1” (stąd A+1). 
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2. Składanie kompleksu preinicjacyjego polimerazy II RNA 

Proces transkrypcji rozpoczyna się od złożenia w obrębie promotora minimalnego 

kompleksu preinicjacyjnego (ang. preinitiation complex, PIC) [1,4]. W skład PIC 

wchodzą polimeraza II RNA oraz szereg czynników transkrypcyjnych. Ponieważ 

czynniki te są niezbędne do zainicjowania transkrypcji z udziałem polimerazy II, zostały 

nazwane podstawowymi czynnikami transkrypcyjnymi, a ich przynależność do wspólnej 

grupy funkcjonalnej podkreślona poprzez nadanie im skrótowych nazw TFIIX, gdzie „X” 

jest literą charakterystyczną dla konkretnego czynnika [1]. 

Kompleks preinicjacyjny składany jest w następującej kolejności: TFIID 

(kompleks TBP oraz około 13 białek TAF), TFIIA, TFIIB, polimeraza II RNA 

w kompleksie z TFIIF, TFIIE i TFIIH. Specyficzność wymienionych składników PIC 

względem elementów cis-regulatorowych podano w Tabela 1. 

 

3. Obecny stan wiedzy na temat promotora minimalnego pol II RNA 

Do niedawna klasyczny promotor minimalny uważany był za promotor 

uniwersalny. Obecnie wiadomo, iż istnieje szereg alternatywnych typów promotorów, 

nierzadko pozbawionych elementu TATA. Co więcej bioinformatyczna analiza znanych 

oraz potencjalnych ludzkich sekwencji promotorowych wskazuje, iż zaledwie niecałe 

10 % spośród nich posiada motyw elementu TATA [5]. 

3.1 Promotory pozbawione elementu TATA 

Alternatywnie do elementu TATA w sekwencji promotora minimalnego 

występować może szereg innych motywów [5]. Do obecnie znanych motywów 

zaliczamy elementy DPE [6], DCE [2], MED-1 [2], MTE [7] oraz XCPE1 [8] (Rysunek 

2). Wiadomo ponadto, iż transkrypcja z wykorzystaniem polimerazy II RNA zachodzić 

może również z regionów, zwanych wyspami CpG [2,5]. 

Element DPE (Tabela 1) (ang. downstream core promoter element) lokalizuje się 

w pozycji pomiędzy +28 a +33 nukleotydem w sekwencji promotora. Najczęściej 

element DPE występuje jako alternatywa elementu TATA, jednak znane są również 

przypadki promotorów posiadających oba te elementy [6]. DPE rozpoznawane i wiązane 

jest przez czynnik TFIID, jednak nie za pośrednictwem białka TBP, jak to ma miejsce 

w przypadku elementu TATA, lecz dwóch białek TAF: TAF6 i TAF9. Białka te 

wykazują homologię do histonów H4 oraz H3, dlatego postuluje się, iż wiążą one 

element DPE w formie heterotetrameru α2β2 [6]. Pomimo zaangażowania w obu typach 

promotora czynnika TFIID, regulacja transkrypcji z promotorów zawierających element 
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TATA lub DPE wydaje się przyjmować odmienny charakter. Zidentyfikowano czynnik 

transkrypcyjny NC2/Dr1-Drap1, który powoduje aktywację promotorów zawierających 

element DPE hamując jednocześnie aktywność promotorów o klasycznej budowie [6]. 

Co więcej, obecnie uważa się, iż skład czynnika TFIID nie jest ściśle zdefiniowany 

i różne jego formy uczestniczą w transkrypcji z promotorów odmiennego typu [5]. 

 

 

Rysunek 2. Wzajemna lokalizacja poznanych motywów, występujących w obrębie 
promotorów minimalnych polimerazy II RNA 

Motyw MTE odkryty został dzięki bioinformatycznej analizie sekwencji 

promotorowych Drosophila melanogaster [7]. MTE zlokalizowany jest w pozycji od 

+18 do +29. Występuje w promotorach pozbawionych elementu TATA, jednak jego 

aktywność uzależniona jest od obecności elementu Inr. Zaskakująco jednak efektem 

współpracy MTE i Inr u D. melanogaster jest inicjacja transkrypcji preferencyjnie 

z nukleotydu C-1 elementu Inr, a nie A+1 jak to ma miejsce w przypadku promotora 

klasycznego. Element MTE został także znaleziony w ludzkim promotorze białka 

CS5DL a współdziałanie czynników transkrypcyjnych ekstraktu jądrowego z komórek 

linii HeLa z elementem MTE D. melanogaster potwierdzony doświadczeniami 

in vitro [7]. 

Ludzki promotor genu kodującego β-globinę posiada w pozycji od +10 do +45 

sekwencję zwaną DCE [2]. Mutacje w obrębie tego elementu osłabiają wydajność 

transkrypcji z tego promotora, jak również wiązania czynnika TFIID. Inny motyw, 

nazwany XCPE1, wykryty został w promotorze genu X wirusa zapalenia wątroby 

typu B [8]. Motyw znajduje się w pozycji od -8 do +2. Przeszukiwanie baz danych 

ludzkich sekwencji promotorowych wskazało obecność motywu w obrębie promotorów 

około 1 % ludzkich genów, zwłaszcza tych pozbawionych elementu TATA. Do inicjacji 

transkrypcji z elementu XCPE1 wystarczy związanie białka TBP pozbawionego 
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partnerów w postaci białek TAF, co sugeruje możliwość różnicowej regulacji 

transkrypcji genów przy niedoborze innych składników kompleksu TFIID [8]. 

3.2 Lokalizacja promotorów w obrębie wysp CpG 

Interesującym zagadnieniem jest analiza transkrypcji z wykorzystaniem 

polimerazy II RNA z promotorów zlokalizowanych w obrębie tzw. wysp CpG. Wyspą 

CpG nazywamy obszar DNA genomowego długości od 500 do 2 000 pz, w obrębie 

którego nadspodziewanie często występuje dinukleotyd CG [2]. Dinukleotyd ten 

występuje w DNA kręgowców znacznie rzadziej, niż by na to wskazywały wyliczenia 

statystyczne. Dzieje się tak dlatego, iż cytozyna poprzedzająca guaninę bardzo łatwo 

ulega metylacji do 5-metylocytozyny, a następnie deaminacji, dając w ten sposób 

tymidynę [2]. Mechanizm ten zdaje się jednak omijać wyspy CpG zachowując ich 

charakter w toku ewolucji, sugerując jednocześnie istotność pełnionej przez nie funkcji. 

Bazując na analizie sekwencji genomowej ludzkich chromosomów 21 i 22 za 

definicję wyspy CpG przyjmuje się sekwencję długości ponad 500 pz, o zawartości 

guaniny i cytozyny większej niż 55 % (ludzki genom złożony jest średnio w 40 % z C 

i G) oraz stosunku obserwowanej ilości CpG do ilości spodziewanej wyższym niż 

0,65 [9] (dla ludzkiego genomu stosunek ten wynosi średnio tylko 0,2 [1]). 

Wyspy CpG przeważnie pozbawione są typowych elementów cis, takich jak 

TATA czy DPE. Posiadają jednak znaczną ilość motywów kaset GC (motywów o dużej 

zawartości reszt guaniny i cytozyny), zdolnych do wiązania czynnika transkrypcyjnego 

Sp1 oraz czynników jemu pokrewnych [2]. Dzięki obecności tych stale obsadzonych 

miejsc chromatyna w obrębie niemetylowanych wysp CpG przybiera odmienną, 

luźniejszą strukturę od tej spotykanej poza wyspami. Dzieje się tak głównie za sprawą 

zredukowania ilości histonu H1 oraz wzmożenia acetylacji pozostałych histonów [1]. 

Taki charakter chromatyny sprzyja inicjacji transkrypcji z wysp CpG. Inicjacja zachodzi 

jednak w tym przypadku nie z pojedynczego miejsca startu transkrypcji, jak sugeruje się 

w przypadku promotora klasycznego, lecz z szeregu słabych miejsc, niejednokrotnie 

rozrzuconych w obrębie nawet 100 par zasad (tzw. promotory „rozproszone”,  

Rysunek 3) [2]. 

 

Rysunek 3. Podział promotorów pod kątem ilości i lokalizacji miejsc startu transkrypcji:  
A. klasyczny promotor skupiony (ang. focused lub single-peak), B. promotor 
rozproszony (ang. dispersed lub broad type), C. promotory alternatywne. 
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W przypadku promotorów o klasycznej budowie (zawierających element TATA) 

transkrypcja zachodzi z jednego, silnego miejsca. Wiele dowodów wskazuje na to, 

iż promotory tego typu charakterystyczne są dla genów podlegających bardzo 

precyzyjnej regulacji, często ekspresjonowanych w konkretnym typie komórek, podczas 

gdy „rozproszone” promotory, związane z obecnością wysp CpG, odpowiedzialne są za 

transkrypcję genów kodujących białka „wszechobecne”, np. genów niezbędnych do 

utrzymania metabolizmu komórkowego (tzw. housekeeping genes) [5]. 

3.3 Dyskusja na temat miejsca startu transkrypcji 

W obliczu doświadczeń przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich lat, 

wytypowanie pojedynczego miejsca startu transkrypcji, nawet w przypadku promotorów 

zawierających motyw TATA, wydaje się być uproszczeniem rzeczywistości. 

Postępowanie takie traktować powinniśmy jako wskazanie tendencji, typującej dany 

nukleotyd jako „przeważnie pierwszy” w sekwencji transkryptu. Dzięki ulepszeniu 

technik mapowania miejsc startu transkrypcji wiemy jednak obecnie, iż miejsce startu 

transkrypcji traktować należy raczej jako krótką sekwencję niż pojedynczy 

nukleotyd [10]. Poszczególne miejsca TSS lokalizują się zatem blisko siebie i najczęściej 

charakteryzują się różną wydajnością inicjacji transkrypcji. 

3.4 Promotory alternatywne 

Przeprowadzone w ostatnich latach doświadczenia przesiewowe, których celem 

było wyznaczenie z maksymalnym możliwym prawdopodobieństwem miejsc startu 

transkrypcji jak największej ilości ludzkich genów, przyniosły kolejne interesujące 

informacje dotyczące regulacji inicjacji transkrypcji [11]. Dla każdego spośród 14 628 

zidentyfikowanych przez naukowców genów odnalezione miejsca startu transkrypcji 

pogrupowano w klastery, oddalone od siebie o co najmniej 500 nukleotydów, tworząc 

w ten sposób zestawy promotorów alternatywnych (Rysunek 3 C). Spośród 

zidentyfikowanych genów aż 52 % wykazywało możliwość transkrypcji z szeregu 

alternatywnych promotorów. Wśród nich 43 % wykazywało zróżnicowanie 

wykorzystania pierwszego egzonu wynikające z istnienia alternatywnych promotorów, 

przekładające się na różnice w obrębie końca N kodowanych przez transkrypty 

białek [11]. Potencjalną rolą istnienia alternatywnych promotorów jest zatem udział 

w generacji różnych izoform danego białka [5]. 

Inną postulowaną funkcją promotorów alternatywnych jest zróżnicowanie 

mechanizmów regulacji ekspresji genów im podlegających w zależności od typu tkanki 

oraz etapu rozwoju organizmu [5]. Istnieją doniesienia, iż w przypadku niektórych 
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genów promotory pozbawione elementu TATA aktywne są podczas wczesnych etapów 

rozwoju embrionalnego, podczas gdy klasyczne promotory tego samego genu 

aktywowane są w późniejszych etapach [5]. 

 

4. Słowem zakończenia 

Pomimo, iż nasza wiedza na temat organizacji regionów promotorowych stale się 

poszerza, wiele pytań dotyczących inicjacji transkrypcji z udziałem polimerazy II RNA 

wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Istnieje cały szereg genów, których sekwencje 

promotorowe pozbawione są jakichkolwiek znanych nam elementów regulatorowych. 

Należy więc spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat lista typów promotorów 

minimalnych ulegnie dalszemu zwiększeniu. 

 

5. Literatura 

1. Lewin B et al. GENES IX. Jones and Bartlett Publishers International, Londyn. 2007, 
rozdziały 24, 25. 

2. Butler JE et al. The RNA polymerase II core promoter: a key component in the regulation of 
gene expression. Genes Dev 2002, 16(20):2583-92. 

3. Juven-Gershon T et al. The RNA polymerase II core promoter - the gateway to transcription. 
Curr Opin Cell Biol 2008, Epub ahead of print. 

4. Hampsey M. Molecular genetics of the RNA polymerase II general transcriptional 
machinery. Microbiol Mol Biol Rev 1998, 62(2):465-503. 

5. Müller F et al. New problems in RNA polymerase II transcription initiation: matching the 
diversity of core promoters with a variety of promoter recognition factors.  
J Biol Chem 2007, 282(20):14685-9. 

6. Kadonaga JT. The DPE, a core promoter element for transcription by RNA polymerase II.  
Exp Mol Med 2002, 34(4):259-64. 

7. Lim CY et al. The MTE, a new core promoter element for transcription by RNA polymerase 
II. Genes Dev 2004,18(13):1606-17. 

8. Tokusumi Y et al. The new core promoter element XCPE1 (X Core Promoter Element 1) 
directs activator-, mediator-, and TATA-binding protein-dependent but TFIID-independent 
RNA polymerase II transcription from TATA-less promoters.  
Mol Cell Biol 2007, 27(5):1844-58. 

9. Takai D et al. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromosomes 21 and 22.  
Proc Natl Acad Sci USA 2002, 99(6):3740-5. 

10. Suzuki Y et al. Diverse transcriptional initiation revealed by fine, large-scale mapping of 
mRNA start sites. EMBO Rep 2001, 2(5):388-93. 

11. Kimura K et al. Diversification of transcriptional modulation: large-scale identification and 
characterization of putative alternative promoters of human genes.  
Genome Res 2006,16(1):55-65.



 

Acta Mygenica 2008 nr 1   43 

Pawel K. Dominik   opiekun: dr hab. Alicja Józkowicz 

Zaklad Biotechnologii Medycznej, 
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński 

ROZBROIĆ, ZAPAKOWAĆ, WYLECZYĆ - RZECZ O TYM, JAK 

UMIEJĘTNIE WYKORZYSTAĆ WEKTORY RETROWIRUSOWE 

1. Czym są retrowirusy? 

Retrowirusy najczęściej znane są z dwóch powodów – zwykle grupa łączona jest 

z wirusem HIV jako czynnikiem wywołującym AIDS, a co więcej od wielu lat znana 

i badana jest ich zadziwiająca zdolność do transformacji nowotworowej. W ciągu 

ostatniej dekady ubiegłego wieku naukowcy dokładniej poznali budowę oraz cykle 

replikacyjne retrowirusów, a ponadto nauczyli się wykorzystywać ich właściwości 

w terapii genowej. Jako narzędzie biologicznych metod transferu genów, wektory oparte 

na retrowirusach są bardzo atrakcyjne.  

1.1 Struktura  wirusów i zjawisko odwrotnej transkrypcji 

Na podstawową cząstkę retrowirusową składają się: genom, białkowa osłona 

rdzenia (kapsyd) oraz białkowo-lipidowa otoczka [1]. Materiałem genetycznym są dwie 

identyczne nici pojedynczego RNA od 7 do nawet 12 kilo par zasad (w zależności od 

przynależności systematycznej wirusa). Elementami, które wyróżniają retrowirusy są 

specyficzne sekwencje otaczające po obu stronach część kodującą genomu – elementy R 

i U5 na końcu 5’ oraz elementy U3 i R na końcu 3’ [2]. Wszyscy przedstawiciele tej 

grupy wirusów pomiędzy sekwencjami R i U posiadają przynajmniej 3 geny: gag, pol 

i env. Pierwszy z nich koduje białka budujące kapsyd, macierz otaczającą RNA oraz 

nukleokapsyd. Gen pol odpowiada za powstanie funkcjonalnej odwrotnej transkryptazy 

oraz integrazy, natomiast env koduje transmembranowe i powierzchniowe białka 

otoczki. O unikalnym sposobie powielania cząstek wirusowych decyduje odwrotna 

transkryptaza, która na bazie wyjściowego materiału genetycznego w kilku kolejnych 

etapach tworzy cząsteczki podwójnej nici DNA, w obrębie których dochodzi do 

rearanżacji i powielenia odcinków U3 i U5. W ten sposób powstają tzw. długie 

terminalne powtórzenia (LTR).  
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1.2 Integracja 

Tak powstały konstrukt (jako tzw. prowirus) wędruje do jądra komórkowego 

zainfekowanej komórki (w przypadku lentiwirusów; u onko- i spumawirusów konstrukt 

pozostaje w cytozolu aż do czasu mitozy, stąd też są one zdolne do infekowania tylko 

komórek dzielących się [4]), gdzie przy pomocy integrazy następuje włączenie materiału 

genetycznego wirusa do genomu gospodarza. Przez dłuższy czas wydawało się, że jest to 

całkowicie przypadkowe miejsce, ostatnio jednak co raz więcej prac wskazuje na 

kierowaną integrację retrowirusów [3].  

1.3 Infekcja 

Ogólny schemat infekcji retrowirusowej rozpoczyna się od interakcji 

specyficznego receptora na powierzchni komórki gospodarza i białka 

transmembranowego otoczki wirusowej. Rozpoznanie komórka – wirus zależy od takich 

czynników jak: tropizm otoczki (o czym decyduje rodzaj genu env), rodzaj komórki, 

Rysunek. 1. Struktura i wstępne etapy infekcji cząstki retrowirusowej [2,3] 
(zmieniono); ψ – sygnał pakowania. 
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mechanizm dokowania (zależny i niezależny od [ko]receptora), a nawet postulowany 

ostatnio skład tratw lipidowych [4].  

Kolejny etap, czyli wnikanie cząstki wirusowej do wnętrza komórki zależy od 

sposobu ich wzajemnego rozpoznania, przy czym dodatkowo etap ten często jest 

uzależniony od pH (podobnie jak w przypadku wirusa grypy i innych [5]) oraz 

mechanizmu wnikania (częściej jest to bezpośrednia fuzja, ale zdarza się również 

endocytoza [4]). W dalszej kolejności następuje „zrzucenie” wewnętrznej białkowej 

otoczki rdzenia (kapsydu) i powstanie kompleksów gotowych do odwrotnej transkrypcji. 

Od tego etapu zależy powodzenie skutecznego transferu genów do komórki. 

 

2. Rzecz o terapii genowej, czyli jak przeciągnąć retrowirusy na swoją stronę 

2.1 Uleczyć „nieuleczalne” 

Przez długi czas postęp medyczny mierzony był skutecznością metod 

farmakologicznych i doraźnych zabiegów operacyjnych w stosunku do chorób o dobrze 

rozpoznanej etiologii. Zawsze jednak istniała pula schorzeń, co do których lekarze byli 

bezradni. Do takich bez wątpienia należą defekty o podłożu genetycznym, spontaniczne 

transformacje nowotworowe, przykłady syndromów związanych z autoagresją układu 

immunologicznego, czy choroby wywołane przez patogeny o wysokiej oporności na 

standardowe metody leczenia. Koncepcja terapii genowej to nowe podejście, łączące 

wiedzę z zakresu szeroko pojętej biochemii, medycyny i biotechnologii. Polega ona na 

dostarczeniu pożądanego genu (transgenu) lub innego fragmentu kwasu nukleinowego 

do komórek w celu wyleczenia ich z określonego schorzenia, bądź do takiej ich 

modyfikacji, by w rezultacie usprawniały proces zwalczania choroby, czy defektu 

genetycznego [6]. Sam sposób wprowadzania kwasów nukleinowych do komórki 

początkowo obejmował metody czysto fizyczne lub chemiczne, które dziś co prawda są 

nadal z powodzeniem wykorzystywane, ale w odniesieniu do leczenia ludzi są stosowane 

rzadko z uwagi na niską skuteczność. [6, 7, 8].  

W terapii genowej idealny nośnik powinien charakteryzować się wysoką 

pojemnością i skutecznością wprowadzania kwasu nukleinowego do komórki, najlepiej 

by był tkankowo specyficzny (terapia celowana) i co najważniejsze – charakteryzował 

się akceptowalnym poziomem bezpieczeństwa [9]. Wirusy nie dość, że wyjściowo 

posiadają większość wymienionych wyżej cech, to dodatkowo mogą podlegać 

manipulacjom strukturalnym i funkcjonalnym. Samo usytuowanie wirusów na 

pograniczu świata żywego i materii nieożywionej predestynuje je do wykorzystania 

w laboratorium i nie budzi stanowczych sprzeciwów (chociażby natury etycznej). 
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W stosunku do pierwotnych metod fizyko-chemicznych transfer genów za pomocą 

wektorów wirusowych jest znacznie bardziej skuteczny [9]. W zależności od 

zapotrzebowania próbuje się wprowadzać w życie terapie oparte na wektorach wirusów 

o różnej przynależności systematycznej. Każdy z nich ma swoje zalety, ale też 

i ograniczenia. 

2.2 Wektory retrowirusowe (RV) 

Nośniki genów oparte na retrowirusach powstały jako pierwsze [7]. Retrowirusy 

przede wszystkim są tkankowo specyficzne oraz posiadają zdolność do integracji 

materiału genetycznego do genomu gospodarza, przez co wektory powstałe na ich 

podstawie mogą wywoływać stabilną ekspresję pożądanego genu. Jest to największa 

zaleta tego typu rozwiązań. Niestety nie ma róży bez kolców. Największą wadą 

retrowirusów jest nieprzewidywalność i losowość integracji transgenu do materiału 

genetycznego infekowanych komórek, co może kończyć się mutagenezą inercyjną 

z transformacją nowotworową włącznie [3, 10, 11]. Wysokie miano, od którego zależy 

powodzenie terapii, jest również trudne do uzyskania tradycyjnymi metodami produkcji 

tego rodzaju wektorów, a bardziej nowoczesne techniki wymagają nie tylko 

zaawansowanego oprzyrządowania, ale także znacznych nakładów finansowych. Sama 

maszyneria replikacji limituje również spektrum komórek, do których można 

wprowadzać kwas nukleinowy – komórki niedzielące się skutecznie można 

transdukować jedynie wektorami lentiwirusowymi, które z kolei trudniej uzyskać. 

Najwięcej RV powstało do tej pory w oparciu o podrodzinę onkoretrowirusów 

(z MLV na czele – Ryc. 2). Co zatem należy zrobić, by na bazie infekcyjnych cząstek 

retrowirusów wyprodukować skuteczne wektory? Przede wszystkim należy wprowadzić 

gen terapeutyczny, lecz z uwagi na ograniczenia pojemności retrowirusów dodatkowo 

usuwa się geny funkcjonalne (tj. gag-pol-env) – ma to jeszcze dodatkową zaletę, gdyż 

tak powstały „wirus” jest rozbrojony i nie ma zagrożenia, że zacznie namnażać się 

w sposób niekontrolowany. Z kolei wszystkie sekwencje cis (w obrębie genomu wirusa) 

wpływające na ekspresję, replikację, integrację i odwrotną transkrypcję pozostają 

w wektorze (Rys. 2) [11].  

 

 

 

 

Rysunek 2. Najprostszy wektor retrowirusowy na bazie MLV [11] (zmieniono). 
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Takie rozbrojone retrowirusy z cDNA genu deaminazy adeniny zastosowano 

z powodzeniem już w 1990 roku – była to pierwsza próba kliniczna terapii genowej 

u ludzi, ale też sygnał, że przyszłość medycyny można upatrywać w dalszym ulepszaniu 

terapii genowej, gdyż jest to dziedzina o niezmiernie wysokim potencjale [12].  

2.3 Produkcja RV nie jest rzeczą prostą 

Przejście od w pełni funkcjonalnej cząstki wirusowej do rozbrojonego wektora 

obejmuje kilka etapów, od powodzenia których zależy prawidłowość strukturalna RV 

oraz wysokość ich końcowego miana, a te dwa czynniki w dużej mierze decydują 

o powodzeniu terapii (przynajmniej jej początkowego stadium). Ogólne etapy 

przedstawione poniżej dominują w zasadzie we wszystkich systemach produkcji 

wektorów retrowirusowych [12, 13]. Po pierwsze należy skonstruować plazmid (lub 

kupić jeden z wielu dostępnych komercyjnie) będący podstawą wektora wirusowego. Jak 

zostało to wcześniej wspomniane jest to rozbrojony genom wirusa z zachowanymi 

wszystkimi elementami cis-regulatorowymi (m.in. sygnałem pakowania, sekwencjami 

LTR wraz z miejscem wykorzystywanym w procesie integracji oraz sygnałem 

poliadenylacji). Dodatkowo w plazmidzie znajdują się: MCS, w obrębie którego 

wklonowujemy transgen lub kasetę z pożądanym genem (bądź cDNA wprowadzanego 

kwasu nukleinowego) pod kontrolą odpowiedniego promotora eukariotycznego, 

eukariotyczny oraz prokariotyczny marker selekcyjny (najczęściej są to geny oporności 

na antybiotyki) oraz ori replikacji wewnątrz komórki bakteryjnej. (Rys. 3) [12, 14]. 

 

 

 

Rysunek 3. Przykładowy plazmid retrowirusowy [9, 11] (zmieniono)  
ψ+ - mocny sygnal pakowania. 
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Kolejnym krokiem jest transfekcja komórek pakujących namnożonym wcześniej 

plazmidem. I tutaj w sukurs przychodzą wspomniane wcześniej fizyko-chemiczne 

metody transfekcji plazmidu do wnętrza komórki eukariotycznej. Spośród wielu 

dostępnych (i wciąż udoskonalanych) dobrze sprawują się metody wykorzystujące 

pochodne dendrymerowe (np. odczynnik Qiagen SuperFect) [8], liposomy, 

multikomponenty (np. Fugene), czy nawet archaiczne metody chemiczne jak 

kompleksowanie plazmidowego DNA w obecności kryształów fosforanu wapnia [15]. 

Komórki pakujące to zmodyfikowane linie eukariotyczne wywodzące się najczęściej od 

fibroblastów (np. NIH 3T3) lub komórek HEK 293, posiadające dodatkowo plazmidy 

z genami niezbędnymi do powstania funkcjonalnych cząsteczek retrowirusowych 

(tj. elementy trans w postaci kaset gag-pol-env w różnych układach i ilości) [11, 12]. 

Można zatem zauważyć, że od rodzaju komórek pakujących zależeć będzie tropizm 

produkowanych wirusów – na rynku dostępne są dobrze zoptymalizowane systemy 

hodowli i wydajnej produkcji (np. systemy EcoPack-293TM oraz RetroPackTM PT67 

firmy Clonetech i wiele innych).  

W wyniku transfekcji DNA wektorowym powstają zarówno białka kapsydu, 

nukleokapsydu, macierzy wirionu, a także zewnętrznej otoczki, jak i ulega namnożeniu 

całość materiału genetycznego zawartego pomiędzy sekwencjami LTR (w tym 

transgenu) – w rezultacie mogą powstać funkcjonalne RV. W niektórych systemach 

stosuje się dodatkowo kotransfekcję plazmidem zawierającym dodatkowe zestawy 

genów retrowirusowych, by podnieść ostateczną wydajność lub rozszerzyć tropizm 

potomnych wirionów (np. opisany dalej plazmid pM13). Na tym etapie można dokonać 

selekcji względem markera dla Eukaryota, co pozwala przeżyć tylko tym komórkom, 

które nie dość, że „pobrały” plazmid wektorowy, to nastąpiła u nich integracja materiału 

genetycznego zawartego pomiędzy sekwencjami LTR – zwiększa to dodatkowo miano 

wirusa, poprawia ogólną kondycję komórek i, co ważne, pozwala uzyskać linię komórek 

stale produkującą RV. W przypadku niestosowania czynnika selekcyjnego (bądź braku 

odpowiedniego genu w plazmidzie) transfekcja może mieć charakter przejściowy, a RV 

o odpowiednio wysokim mianie produkowane są tylko przez określony, krótki czas. 

Potomne RV ‘wypączkowują’ (ang. budding) z komórek pakujących i w okresie od 48 h 

do 2 tygodni (w zależności od metody) są zbierane wraz z medium. Następnie mogą być 

przechowywane w -80oC lub bezpośrednio wykorzystywane w terapii (Rys. 4)  

[6, 9, 11, 13, 16]. 
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3. Geny reporterowe jako przydatne markery 

Oprócz markerów selekcyjnych, do plazmidów wirusowych często wprowadza się 

tzw. geny reporterowe, tzn. takie, których produkty nie występują 

w nietransdukowanych komórkach, a które pozwalają łatwo oszacować wydajność 

procesu transfekcji [17]. Pozostają one pod kontrolą dodatkowych promotorów 

wirusowych lub wprowadza je się bezpośrednio między sekwencje LTR. Najbardziej 

pożądane są takie geny, których produkty można przyżyciowo obserwować, oceniając 

dzięki temu skuteczność transdukcji. Do najczęściej stosowanych genów reporterowych 

Rysunek 4. Uproszczony schemat produkcji RV [9, 11] (zmieniono). 
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należy EGFP, popularne są również geny kodujące różne formy lucyferazy, 

czy β-galaktozydazę, natomiast pozostałe stosuje się rzadziej (np. acetylotransferaza 

chloramfenikolu, β-glukoronidaza, alkaliczna fosfataza, czy ludzki hormon wzrostu).  

 

4. Do czego RV mogą się przydać? 

Tworzenie wektorów retrowirusowych nie jest sztuką dla sztuki, lecz wynikiem 

zapotrzebowania na wprowadzenie określonych genów do komórek – mariażem 

najnowszych metod badawczych z niewątpliwym „sprytem” cząstek wirusowych – po 

prostu czystą biotechnologią. Obecne zastosowania RV skupiają się na dwóch ważnych 

dziedzinach: 1) wspomnianej wcześniej terapii genowej i wykorzystywaniu nośników 

pochodzenia biologicznego w próbach klinicznych leczenia chorób uciążliwych, 

chronicznych, dotąd nieuleczalnych; 2) badaniach stricte naukowych, które służyć mają 

podniesieniu poziomu współczesnej wiedzy. Docelowo wektory wirusowe miały służyć 

leczeniu schorzeń o podłożu genetycznym, a sama terapia miała ograniczać się do 

zastępowania genów wadliwych ich prawidłowymi wariantami. Kilka prób przyniosło 

obiecujące rezultaty. Podjęto już próby zastosowania RV do leczenia takich chorób 

monogenowych jak SCID, hipercholesterolemia, czy nowotwory.  

Na tym jednak nie kończą się pomysły badaczy. Niewątpliwie terapia genowa 

przyszłości – prędzej, czy później – będzie opierać się na wykorzystaniu komórek 

macierzystych. O ile stosowanie pluripotencjalnych komórek embrionalnych budzi 

sprzeciwy, komórki macierzyste wyizolowane z krwi pępowinowej, czy multipotencjalne 

rezydujące w tkankach, mogłyby być z powodzeniem modyfikowane za pomocą 

retrowirusów. Pierwsze plany mają dotyczą komórek macierzystych skóry, 

modyfikowanych retrowirusami niosącym gen VEGF, w celu usprawnienia procesu 

ukrwienia i gojenia się ran. Nie inaczej jest z komórkami macierzystymi zasiedlającymi 

inne organy - przeprowadzona na nich terapia genowa mogłaby zwiększyć szansę na 

wyleczenie takich schorzeń jak cukrzyca insulinozależna, choroby neurodegeneracyjne 

(stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, parkinsonizm), choroby układu krążenia 

i wiele innych. 

Dodatkowym zastosowaniem biologicznych nośników genów opartych na 

retrowirusach jest możliwość ich wykorzystania w badaniach naukowych. Dzięki nim 

określono skutki nadekspresji niektórych genów, lub eliminacji komórek wywodzących 

się z określonej linii w czasie rozwoju zarodkowego i w dorosłych tkankach [11]. 
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5. Podsumowanie 

Wektory powstałe na bazie retrowirusów, pomimo swoich ograniczeń, 

z pewnością znajdą zastosowanie w wielu terapiach przyszłości. Pierwsze sukcesy  

(ale też porażki) zwróciły uwagę naukowców na przydatność tego narzędzia, dzięki 

czemu w wielu laboratoriach RV wykorzystywane są nie tylko do celów 

terapeutycznych, ale też poznawczych. Pozwalają na obrazowanie zachowania 

odpowiednio wyznakowanych komórek (np. nowotworowych) zarówno in vitro, 

jak i w żywym organizmie. Dzięki komercyjnym, odpowiednio zoptymalizowanym 

systemom pakującym, produkcja RV jest obecnie o wiele łatwiejsza i tańsza, niż metody 

rozwijane na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Przy ciągle utrzymującym się tempie 

rozwoju wirusologii i biologii molekularnej już niebawem powinny pojawić się 

zdefiniowane metody terapeutyczne w stosunku do najczęstszych monogenowych 

schorzeń, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie się poziomu życia wielu ludzi. 

Wektory retrowirusowe w przyszłości być może pozwolą na rozwiązanie niektórych 

problemów, z jakimi od lat borykają się lekarze i naukowcy. 
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ROLA REDUKTAZY BILIWERDYNY W KOMÓRKACH W STRESIE 

OKSYDACYJNYM. 

1. Wstęp 

Reduktaza biliwerdyny (BVR) to enzym posiadający kilka rzadkich, a nawet 

unikalnych cech. Główna i odkryta jako pierwsza rola BVR polega na redukcji 

biliwerdyny do bilirubiny. W tej reakcji BVR wykazuje swoją wyjątkowość – może 

wykorzystywać jako kofaktor NADPH lub NADH, w zależności od pH środowiska 

w jakim się znajduje. Substrat dla BVR pochodzi z rozkładu hemu. Oksygenazy hemowe 

(indukowana HO-1 i  konstytutywna HO-2) rozkładają hem pochodzący z hemoprotein 

(np. hemoglobina lub cytochromy) produkując żelazo, tlenek węgla oraz biliwerdynę. 

Działanie BVR polegające na redukcji zielonej biliwerdyny do żółtej bilirubiny można 

zaobserwować gdy gojący się po stłuczeniu siniak zmienia barwę (wcześniej jest 

fioletowy od hemu pochodzącego z pękniętych erytrocytów). Również żółto-

pomarańczowy kolor skóry noworodków spowodowany jest zwiększonym stężeniem 

bilirubiny pochodzącej z rozkładu niepotrzebnych po urodzeniu czerwonych krwinek 

(tzw. żółtaczka fizjologiczna). Bilirubina to związek o dużym znaczeniu dla komórek, 

chroni je przed stresem oksydacyjnym wyłapując wolne rodniki. 

Inną rzadką cechą reduktazy biliwerdyny jest sposób w jaki ulega autofosforylacji. 

BVR fosforyluje nie tylko reszty seryny i treoniny, tak jak wiele innych enzymów, 

ale ma także aktywność kinazy tyrozynowej. Ponadto, stwierdzono translokację BVR do 

jądra komórkowego w odpowiedzi na czynniki stresowe i aktywację przez nią genów 

o właściwościach cytoprotekcyjnych. Reduktaza biliwerdyny bierze także udział 

w przekazywaniu sygnałów międzykomórkowych. 

 Te cechy i funkcje BVR czynią z niej enzym o istotnym znaczeniu dla 

przeżywalności i prawidłowego funkcjonowania komórek. 

Po raz pierwszy wyizolowano, oczyszczono, zbadano i opisano enzym redukujący 

biliwerdynę u świnki morskiej w 1965 roku [1]. Wszystkie formy ludzkiej reduktazy 

biliwerdyny wykazują znaczną homologię z ich odpowiednikami wyizolowanymi 

zwątroby szczura (do 84%) czy też z enzymem obecnym u wołu. Analogi BVR obecne u 

ptaków, roślin, niektórych ryb czy nawet cyjanobakterii również wykazują podobieństwo 

strukturalnie, jednak nie mają w tych organizmach tak dużego znaczenia jak u ssaków. 
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2. Budowa strukturalna i działanie reduktazy biliwerdyny. 

BVR jest białkiem monomerycznym, składa się z dwóch domen strukturalnych, 

pomiędzy którymi znajduje się kieszeń centrum aktywnego enzymu. Do tego samego 

miejsca na zasadzie oddziaływań hydrofobowych przyłączają się zarówno substraty jak 

i inhibitory. Motyw wiążący NADPH znajduje się na N-końcu tego białka [2]. Ludzka 

BVR-A zbudowana jest z 296 aminokwasów i ma masę około 33,5 kDa. Mniejsza  

BVR-B znajdowana głównie w życiu płodowym i w dorosłych erytrocytach składa się 

z 206 aminokwasów (ok. 21 kDa). 

Reakcja katalizowana przez BVR zachodzi według równania: 

biliwerdyna IX + NAD(P)H + H+ 
→ bilirubina IX + NAD(P)+ 

 
 

Rysunek 1. Schemat działania reduktazy biliwerdyny. 
BVR rozcina mostek metenowy w biliwerdynie i przenosi na niego 2 elektrony tworząc  
bilirubinę, jednocześnie utleniając NAD(P)H do NAD(P)+. Rycina przedstawia konwersję  
biliwerdyny IXα do bilirubiny IXα, jednak BVR redukuje także BV IX β, γ i δ. 
 

Obie formy BVR mogą wykorzystywać jako kofaktor zarówno NADPH jak 

i NADH, jednak wykazują znacznie większe powinowactwo do tego pierwszego i to 

właśnie NADPH jest preferowane in vivo. Maksymalną aktywność reakcji z NADPH 

reduktaza biliwerdyny wykazuje przy pH = 8,7, natomiast z NADH reaguje najwydajniej 

w pH około 7,0 [3]. Ta cecha jest unikalna dla reduktazy biliwerdyny wśród wszystkich 

dotychczas poznanych enzymów. 

W normalnych warunkach enzym lokuje się w cytozolu i przez długi czas BVR 

była uważana za białko wyłącznie cytoplazmatyczne. Jednak w 2001 roku po raz 

pierwszy zaobserwowano jej lokalizację w jądrze. Reduktaza biliwerdyny znajdowana 

była w jądrach komórek nerek szczura po ich stymulacji znanymi nefrotoksynami, 

a zarazem aktywatorami oksygenazy hemowej [4]. Sugerowało to udział BVR 

w ekspresji genu HO-1. W stresie oksydacyjnym i w odpowiedzi na cGMP reduktaza 

biliwerdyny ulega translokacji do jądra. Wykazały to badania prowadzone za pomocą 

wektorów adenowirusowych. Stworzono wektor niosący gen na BVR-A sprzęgnięty 
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z genem na GFP i wprowadzono go do ludzkich embrionalnych komórek nerki linii HEK 

293A. Wywoływano nadekspresję fuzyjnego białka i obserwowano w którym miejscu 

występuje zielona fluorescencja. Dość znaczna część zielonego światła pochodziła 

właśnie z jądra [5]. 

Badano także właściwości reduktazy biliwerdyny jako kinazy 

serynowo/treoninowej aktywowanej rodnikami tlenowymi i jej udział w przekaźnictwie 

sygnałów wewnątrzkomórkowych. Proces autofosforylacji jest niezbędny do 

prawidłowej pracy enzymu i powstawania bilirubiny. Jest on zależny od pH  

i z największą wydajnością zachodzi gdy ma ono wartość w okolicy 8,7 [6]. To wyjaśnia 

także dlaczego BVR preferuje NADPH jako kofaktor, z którym reaguje w pH bliskim 

właśnie wartości 8,7. Fosforylacji ulegają nie tylko reszty seryny i treoniny, ale także 

tyrozyny. Właściwość ta przyporządkowuje reduktazę biliwerdyny do rzadkiej rodziny 

dwuspecyficznych kinaz zdolnych do autofosforylacji wszystkich aminokwasów 

zawierających grupę hydroksylową. Do aktywności kinazy tyrozynowej BVR niezbędne 

są jony Mn2+. Gdy jony manganu zastąpi się jonami magnezu, wapnia lub cynku 

autofosforylacja BVR jest prawie całkowicie zahamowana [7].  

Rola reduktazy biliwerdyny w szlakach sygnałowych dotyczy między innymi 

receptora AhR (receptor węglowodorów aromatycznych, zwany też receptorem dioksyn). 

Bilirubina jest znacznie lepszym ligandem i agonistą (aktywatorem) tego receptora niż 

biliwerdyna. Receptor ten po aktywacji ulega transformacji i wiąże się z DNA, 

aktywując ekspresję genów, np. CYP1A1 który koduje cytochrom P450 [8]. 

Inna rola BVR w przekazywaniu sygnałów związana jest z jej aktywnością kinazy 

serynowo/treoninowo/tyrozynowej. Reduktaza biliwerdyny poprzez fosforylację 

odpowiednich reszt serynowych w substracie receptora insulinowego bierze udział 

w regulacji produkcji insuliny i gospodarki glukozowej organizmu [7]. 

Ważnym odkryciem jest również jeden z elementów budowy reduktazy 

biliwerdyny - tzw. zamek leucytowy, sugerujący udział BVR w regulacji ekspresji 

genów [9]. Zamek leucynowy to domena o charakterystycznej budowie pięciu leucyn 

(L1-L5) rozdzielonych za każdym razem sześcioma aminokwasami. Drugorzędowa 

struktura tej domeny najczęściej zgodna jest z modelem helisa-skręt-helisa. Zamek 

leucynowy umożliwia tworzenie dimerów (zarówno homo- jak i heterodimerów) między 

dwoma cząsteczkami go posiadającymi. Taki dimer ma właściwości umożliwiające 

wiązanie się go do DNA w określonych miejscach. 

Reduktaza biliwerdyny wykazuje swoją wyjątkowość także w budowie motywu 

zamka leucynowego. Istotna jest zwłaszcza zamiana leucyny w pozycji L3 na lizynę K3,  



 Reduktaza biliwerdyny w komórkach w stresie oksydacyjnym  

Acta Mygenica 2008 nr 1   55 

a także inna II-rzędowa struktura tej domeny. Ma ona kształt litery U (lub końskiej 

podkowy). Nie zawiera drugiej α-helisy po β-skręcie, lecz fragment ten ma kształt  

β-kartki [9]. BVR tworzy poprzez zamek leucynowy homodimery. Dotychczas nie 

wykazano czy może tworzyć też heterodimery z innymi białkami posiadającymi tą 

domenę. 

 

3. Funkcje reduktazy biliwerdyny w stresie oksydacyjnym. 

Przez długi czas uważano, że BVR obecna jest tylko u ssaków. Ten błędny pogląd 

można znaleźć w wielu współczesnych publikacjach dotyczących reduktazy biliwerdyny. 

Prawdą jest jednak, że BVR, tylko u ssaków ma tak duże znaczenie. U ptaków, gadów 

i płazów przeważającym produktem końcowym degradacji hemu jest biliwerdyna, która 

jak się wydawało, nie ma większej fizjologicznej roli iwydzielana do żółci dostaje się do 

jelit i opuszcza organizm.  

Zastanawiano się jakie znaczenie przystosowawcze ma enzym, który jeden 

z  bezużytecznych produktów rozkładu hemu przekształca w bardziej toksyczną 

bilirubinę zużywając przy tym spore ilości energii zgromadzonej w postaci NADH oraz 

NADPH. Bilirubina, jako bardziej hydrofobowa od biliwerdyny, nie rozpuszcza się 

w wodzie. Dlatego wolna bilirubina musi być przekształcana do rozpuszczalnej formy 

i dzieje się to na dwa sposoby. Znaczna jej część sprzęgana jest z albuminą (2 aniony 

bilirubiny na 1 cząsteczkę albuminy) i krąży we krwi [10]. Drugi sposób powodujący 

wzrost rozpuszczalności bilirubiny to jej glukuronacja (dodanie dwóch reszt kwasu 

glukuronowego przez UDP trasnferazę glukuronozylu) i wydzielanie do żółci. Oba te 

sposoby wymagają jednak kolejnych nakładów energii. Ponadto większość noworodków 

przechodzi żółtaczkę, w której podwyższone jest stężenie bilirubiny we krwi (>300 µM, 

podczas gdy fizjologiczny poziom to 5-17 µM), a jako że bilirubina ma możliwość 

przekraczania bariery krew-mózg może ona być przyczyną uszkodzeń mózgu 

i niedorozwoju niemowląt [10]. Dlaczego więc u ssaków wytworzył się taki potencjalnie 

niebezpieczny i energochłonny system? Odpowiedź sugerują badania nad stresem 

oksydacyjnym.  

Stres oksydacyjny to stan w jakim znajdują się komórki, w którym nastąpiło 

zaburzenie równowagi pomiędzy anty- i proutleniającymi czynnikami na korzyść tych 

drugich. Czynniki sprzyjające utlenianiu to głównie wolne rodniki (wysoce reaktywne 

cząsteczki posiadające niesparowane elektrony), a w szczególności reaktywne formy 

tlenu. Ich nadmiar w stosunku do antyoksydantów może prowadzić do wielu uszkodzeń 
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zarówno błon (na drodze peroksydacji lipidów) jak i organelli komórkowych, a także do 

mutacji w DNA. Uszkodzenia te najczęściej prowadzą do śmierci komórek na drodze 

apoptozy lub nekrozy. W zależności od miejsca występowania oraz od przyczyn 

pojawiania się stres oksydacyjny leży u podłoża wielu chorób m.in. układu krążenia, 

układu nerwowego, zaburzeń oddychania oraz metabolizmu, czy nawet nowotworów. 

W czasie ewolucji powstało wiele sposobów ochrony komórek przed negatywnym 

wpływem stresu oksydacyjnego. Jednym z prostszych systemów jest produkcja przez 

komórki białek takich jak ferrytyna i transferyna, które chelatując (wiążąc) jony metali 

ciężkich zapobiegają ich udziałowi w tworzeniu wolnych rodników. Komórki 

wykorzystują również proste przeciwutleniacze, takie jak kwas askorbinowy (witamina 

C), czy α-tokoferol (witamina E), które bezpośrednio wygaszają propagację reakcji 

wolnorodnikowej. Istnieją również bardziej skomplikowane systemy enzymatyczne, 

takie jak na przykład katalaza i dysmutaza ponadtlenkowa, które działając razem 

przekształcają rodnik ponadtlenkowy poprzez nadtlenek wodoru do wody. Najbardziej 

znanym i przez długi czas uważanym za główny system ochrony komórek przed stresem 

oksydacyjnym jest kompleks enzymatyczny peroksydazy glutationowej. Glutation może 

występować w formie utlenionej lub zredukowanej. Forma zredukowana (GSH) 

wyłapuje wolne rodniki utleniając się do GSSG, a następnie reduktaza glutationu 

odwraca tę zmianę. Cykl ten jest na tyle skuteczny, że gdy jego działanie jest zaburzone, 

komórki giną na skutek rosnącego stresu oksydacyjnego. Podobną rolę pełni w 

komórkach układ biliwerdyna – reduktaza biliwerdyny – bilirubina (Rys. 2). Reduktaza 

biliwerdyny działa razem z oksygenazą hemową. HO rozkłada hem do tlenku węgla, 

żelaza i biliwerdyny. Następnie biliwerdyna redukowana jest do bilirubiny, 

a równocześnie NADPH utleniany jest do NADP+. Produkt tej reakcji, prowadzonej 

przez BVR, ma właściwości przeciwutleniające i chroniące komórki przed stresem 

oksydacyjnym. Bilirubina wyłapuje wolne rodniki utleniając się do biliwerdyny, która z 

powrotem jest redukowana za pomocą BVR. Związek ten jest bardzo wydajnym 

zmiataczem wolnych rodników, reaguje zarówno z rodnikami jedno- jak 

i  dwuelektronowymi, takimi jak tlen singletowy (1O2), niektóre rodniki nadtlenkowe, 

chinony, kwas podchlorawy, tlenek azotu i inne rodniki azotowe. Bilirubina nie reaguje 

jednak z rodnikami ponadtlenkowymi oraz z nadtlenkiem wodoru [11]. 
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Rysunek 2. Działanie cykliczne BVR w celu ochrony komórek w stresie oksydacyjnym. 

Objaśnienia w tekście. Użyte skróty: ROS – reaktywne formy tlenu, BVRA – reduktaza 
biliwerdyny, GSH, GSSG – zredukowana i utleniona forma glutationu, GR – reduktaza 
glutationowa, HO – oksygenza hemowa, ER – retikulum endoplazmatyczne. Schemat za [12]. 
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Barañano i wsp. sugerują, że system oparty na reduktazie biliwerdyny ma 

porównywalne, jeśli nie większe znaczenie dla ochrony komórek niż system 

glutationowy. Pomimo tego, że bilirubina występuje w komórkach w fizjologicznych 

stężeniach niższych niż 100 nM (glutation obecny jest w stężeniach milimolarnych), 

wydajność enzymu BVR jest na tyle duża, że jest w stanie „przerobić” nawet 10 000 razy 

wyższy poziom utleniaczy. Bilirubina jest związkiem lipofilowym, dlatego wiąże się 

z błonami lipidowymi, gdzie może przeciwdziałać peroksydacji lipidów poprzez 

przerywanie wolnorodnikowej reakcji łańcuchowej. Dobrze rozpuszczalny w wodzie 

glutation chroni przed utlenieniem raczej składniki cytoplazmatyczne, takie jak 

rozpuszczalne w wodzie białka [12]. 

Zarówno biliwerdyna jak i bilirubina mają swój ogromny udział w ochronie 

komórek przed stresem oksydacyjnym. Sugeruje się także, że żółtaczka fizjologiczna 

noworodków ma pozytywne znaczenie właśnie z powodu właściwości 

antyoksydacyjnych bilirubiny. Zaraz po urodzeniu płuca noworodków doświadczają 

znacznie zwiększonego ciśnienia parcjalnego tlenu i dlatego przejściowy wzrost stężenia 

bilirubiny we krwi może chronić komórki przed powstającymi masowo wolnymi 

rodnikami [13]. 

 

4. Rola reduktazy biliwerdyny w ekspresji genów. 

Jak wspomniano wcześniej, BVR posiada także „drugą twarz”, a mianowicie 

może brać udział w regulacji ekspresji genów. Właściwości te są niezależne od 

działalności enzymatycznej tego białka. 

Posiadanie motywu zamka leucynowego przyporządkowuje BVR do rodziny 

białek takich jak Myc, c-Jun, CREB, czy c-Fos, które działają między innymi poprzez 

szlak kinazy MAPK istotny w proliferacji, różnicowaniu, przeżywalności i apoptozie 

komórek [5]. Homodimery BVR wiążą się do DNA w tzw. miejscach AP-1. Istotny jest 

fakt, że BVR wymaga przynajmniej dwóch takich sekwencji. Gdy we fragmencie DNA 

występuje tylko jedno AP-1 lub ich brak w ogóle, wiązanie enzymu do DNA nie 

zachodzi. Jednym z genów zawierającym dwa miejsca AP-1 w sekwencji promotorowej 

jest oksygenaza hemowa-1. BVR w odpowiedzi na stres oksydacyjny wiąże się z tymi 

miejscami aktywując ekspresję genu HO-1 [9]. 

Wiążąc się do miejsc AP-1 reduktaza biliwerdyny aktywuje także geny czynników 

aktywacyjnych ATF-2 oraz CRE, które zawierają po 3 takie miejsca. Czynniki te mogą 

się wiązać z DNA indukując ekspresję kolejnych genów. ATF-2 może także tworzyć 

dimery z czynnikiem transkrypcyjnym NF-κB odpowiedzialnym za aktywację wielu 
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mediatorów prozapalnych takich jak cytokiny, czynniki wzrostu, czy czynniki adhezyjne 

[5]. Ważny jest także udział NF-κB w stanach zapalnych oraz arteriogenezie. 

 

5. Podsumowanie i wnioski. 

Należy zastanowić się czy ta wciąż poszerzająca się wiedza dotycząca reduktazy 

biliwerdyny może znaleźć jakieś zastosowanie kliniczne. Jedna z hipotez głosi, 

że obniżony poziom bilirubiny może prowadzić do zwiększenia ryzyka zapadnięcia 

na chorobę wieńcową. Bilirubina przeciwdziała utlenianiu lipidów i lipoprotein, a więc 

może ograniczać w ten sposób tworzenie się blaszki miażdżycowej w tętnicach [14]. 

Ponadto wiele chorób jest związanych także z niedostatecznym radzeniem sobie 

komórek ze stresem oksydacyjnym (np. ALS – amyotrophic lateral sclerosis, zwanej też 

chorobą Lou Geringa). Terapia genowa polegająca na wprowadzaniu genu reduktazy 

biliwerdyny do komórek narażonych na masowe działanie wolnych rodników, a przez to 

wzrost ekspresji BVR oraz genów jej podległych zwiększających możliwości 

przeciwutleniające wydaje się dawać nadzieję na przyszłość. 

Z kolei w komórkach nowotworowych ludzkiej nerki zaobserwowano wzrost 

ekspresji BVR (a pośrednio także HO-1). Co ciekawe, BVR w tych komórkach 

wykazuje aktywność z NADH, a nie NADPH jako kofaktorem. Maines sugeruje, że jest 

to podwójny system ochrony komórek rakowych przed stresem oksydacyjnym: 

bilirubina produkowana w zwiększonej ilości wyłapuje wolne rodniki, a zużywanie przez 

BVR NADH obniża produkcję wolnych rodników przez żelazozależne enzymy, które 

również potrzebują NADH do reakcji [15]. 

Tak więc obniżenie aktywności reduktazy biliwerdyny w komórkach 

nowotworowych może spowodować ich zwiększoną umieralność z powodu wzrostu 

ilości wolnych rodników. Można tego dokonać na poziomie białka stosując odpowiednie 

inhibitory, można także obniżać poziom ekspresji genu stosując na przykład siRNA 

lub antysensowne DNA. 

Wymienione w niniejszej pracy funkcje i cechy reduktazy biliwerdyny czynią 

z niej enzym o rzeczywiście dużym znaczeniu i powinny skierować w jej stronę uwagę 

naukowców. Nowe geny pod jej kontrolą, kolejne jej właściwości, a przede wszystkim 

praktyczne, kliniczne zastosowanie tej wiedzy wciąż czekają na odkrycie i dokładne 

zbadanie.  
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ROLA OKSYGENAZY HEMOWEJ W PROCESACH ZAPALNYCH 

1. Wstęp 

Zapalenie jest jedną z najważniejszych reakcji obronnych organizmu w przypadku 

ataku patogenu lub uszkodzenia tkanki. Ma za zadanie opanować i wyeliminować 

zagrożenie, a następnie odbudować zniszczone struktury. Jeśli jednak proces zapalny 

trwa zbyt długo lub obejmuje cały organizm, może być niebezpieczny dla zdrowia. 

Przewlekły stan zapalny jest przyczyną wielu poważnych chorób, które w większości 

przypadków są przy obecnym stanie medycyny bardzo trudne lub nawet niemożliwe do 

wyleczenia. Dlatego poszukuje się nowych czynników, mogących wpływać na przebieg 

zapalenia. Jednym z nich jest oksygenaza hemowa-1 (HO-1).  

1.1 Oksygenaza hemowa 

Oksygenaza hemowa-1 (EC 1.14.99.3) była początkowo uważana za enzym 

odpowiedzialny wyłącznie za rozkład hemu w organizmie (Rys. 1). Hem generując 

reaktywne formy tlenu, jest przyczyną stresu oksydacyjnego, który może być toksyczny 

dla komórek [1]. 

 

Rysunek 1. Reakcja katalizowana przez oksygenazę hemową-1. Przy udziale tlenu 
cząsteczkowego i NADPH hem jest rozkładany do tlenku węgla, jonu żelaza (II) oraz 
rozpuszczalnej biliwerdyny, która jest następnie przekształcana przez reduktazę biliwerdyny  
w nierozpuszczalną bilirubinę (na podstawie [2,3], zmodyfikowane). 
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Rysunek 3. Kaskada aktywacji leukocytów   
(na podstawie [1,9] zmodyfikowane). 

Enzym ten został odkryty przez Raimo 

Tenhunena i wsp. pod koniec lat 60-tych 

ubiegłego wieku [4,5]. Szczególnie zaczęto się 

nim jednak interesować dopiero dwadzieścia lat 

później, kiedy Mahin Maines ze wsp. wyróżniła 

jego dwie izoformy, HO-2 oraz indukowalną 

HO-1 [4,6]. Pod koniec lat 90-tych odkryto 

trzecią izoformę, HO-3 [7,8]. 

HO-1 i HO-2 są kodowane przez dwa 

różne geny, u człowieka nazwane odpowiednio 

ho-1 oraz ho-2 (lub hmox1 i  hmox2), położone 

na chromosomach 22 i 16. Gen ho-1 jest podzielony na 5 eksonów i 4 introny, jego 

długość wynosi około 14kb [2]. 

1.2 Zapalenie 

Zapalenie jest bardzo skomplikowanym procesem. W początkowej jego fazie 

dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, co zwiększa napływ krwi w rejon 

uszkodzenia. Następnie rozluźniają się połączenia między komórkami śródbłonka, przez 

co dochodzi do ucieczki białek osocza poza naczynie [1].  

 

Pod wpływem cytokin 

pozapalnych, takich jak TNFα na 

powierzchni śródbłonka zwiększa się 

ekspresja cząsteczek adhezyjnych 

(ICAM-1, VCAM-1, selektyna E), 

które umożliwiają interakcje 

z leukocytami i w konsekwencji ich 

migrację z naczynia do zagrożonej 

tkanki [1,10] (Rys. 3). Komórki 

układu odpornościowego po dotarciu 

do miejsca zapalenia wydzielając 

różne cytokiny, jak i fagocytując 

bakterie czy zarażone wirusem własne 

komórki, unieszkodliwiają patogen oraz nie pozwalają na jego rozprzestrzenianie się  

w organizmie. Po wyeliminowaniu zagrożenia, zmniejsza się produkcja cytokin 

prozapalnych i następuje wygaszenie zapalenia. 

Rysunek 2. Struktura krystaliczna HO-1 
w kompleksie z hemem [43,44]. 
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1.3 Choroby zapalne  

Czasami jednak nie udaje się wyeliminować przyczyny zapalenia. Produkcja 

cytokin prozapalnych nie ustaje i zapalenie przechodzi w stan przewlekły.  

Jego przyczyną może być także reakcja autoimmunologiczna. Stan taki może trwać 

miesiącami, a nawet latami i prowadzić do zniszczenia lub zwłóknienia tkanki.  

Taki obraz charakteryzuje wiele przewlekłych chorób zapalnych, takich jak nieswoiste 

zapalenia jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, miażdżyca, astma  

czy stwardnienie rozsiane. Przyczyny wielu z tych chorób nie są jeszcze dokładnie 

poznane, a całkowite wyleczenie najczęściej niemożliwe. 

 

2. Rola HO-1 w hamowaniu odpowiedzi zapalnej 

Oksygenaza hemowa-1 hamuje proces zapalny w pierwszej kolejności poprzez 

degradację wolnego hemu. Duże ilości wolnego hemu powstają na skutek hemolizy, 

krwotoku czy uszkodzenia mięśni [11]. Związek ten, zwiększając przepuszczalność 

naczyń oraz ekspresję cząsteczek adhezyjnych na powierzchni śródbłonka, powoduje 

migrację leukocytów do tkanki [10]. Zarówno stres oksydacyjny spowodowany 

akumulacją hemu, jak i wywołany jego obecnością stan zapalny, mogą uszkadzać 

tkankę. Hem spełnia w zapaleniu dwojaką rolę – w niskim stężeniu indukuje ekspresję 

HO-1, z drugiej jednak strony jego zbyt duże ilości mogą powodować zniszczenie 

tkanki, zanim zdąży je rozłożyć HO-1 [1].  

Produkty rozkładu hemu były przez długi czas, podobnie jak hem, uważane  

za niepotrzebne, a nawet szkodliwe. Obecnie jednak wiadomo, że o ile w wysokich 

stężeniach są one toksyczne, to w małych ilościach mają właściwości ochronne  

i przeciwzapalne (Rys. 4). HO-1 hamuje zapalenie nie tylko poprzez samo usuwanie 

hemu, ale również poprzez produkty jego degradacji. 

2.1 Jony żelaza(II) 

Jony Fe2+, podobnie jak wolny hem, mogą katalizować reakcje powstawania 

reaktywnych form tlenu. Uczestnicząc w reakcji Fentona, katalizują rozkład nadtlenku 

wodoru do rodnika hydroksylowego i anionu wodorotlenkowego. Ich produkcja może 

więc spowodować uszkodzenie tkanek [1,3,12]. Jednak zwiększenie ekspresji HO-1, jak 

i uwalniania Fe2+ prowadzi do nasilenia ekspresji ferrytyny. Jedna cząsteczka tego białka 

może związać około 4500 jonów żelaza. Ponadto, ferrytyna ma działanie 

cytoprotekcyjne [2], a czasami anty-apoptotyczne [13]. 
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Rysunek 4. Ochronne działanie produktów reakcji rozkładu hemu. 

2.2 Bilirubina/biliwerdyna 

Powstała z rozkładu hemu biliwerdyna u ssaków jest natychmiast przekształcana 

w bilirubinę. Związek ten w postaci wolnej (niezwiązanej z glukuronianem), występując 

w wysokim stężeniu we krwi, jest bardzo niebezpieczny. Przekracza wtedy barierę krew-

mózg, wywołując żółtaczkę jąder podkorowych mózgu, co skutkuje uszkodzeniem 

komórek nerwowych. Dzieje się tak w przebiegu żółtaczki u noworodków, a także  

w zespołu Criglera-Najjara [1,14]. Jednak w niskich stężeniach ma działanie 

przeciwzapalne oraz przeciwutleniające. W mikromolowych stężeniach biliwerdyna  

i bilirubina wychwytują reaktywne formy tlenu oraz azotu [2]. Biliwerdyna hamuje 

interakcje neutrofili ze śródbłonkiem oraz aktywację limfocytów T cytotoksycznych 

[15]. Wykazano także, że chroni przed powikłaniami wywołanymi szokiem septycznym 

u myszy [16]. 

2.3 Tlenek węgla 

Tlenek węgla (CO) to ostatnio bardzo intensywnie badany w procesach 

biologicznych, bezbarwny i bezwonny gaz. W warunkach fizjologicznych ponad 85% 

CO w organizmie człowieka pochodzi z rozpadu hemu [3], reszta z innych procesów 

metabolicznych, takich jak peroksydacja lipidów oraz produkcja przez bakterie żyjące  

w przewodzie pokarmowym [17]. 

Wzbudza on tak duże zainteresowanie, ponieważ, podobnie jak tlenek azotu, jest  

ważną cząsteczką w sygnalizacji międzykomórkowej. CO, aktywując cyklazę 

guanylową, powoduje wzrost produkcji cGMP, dzięki czemu ma działanie 

antykoagulacyjne. Zwiększa produkcję IL-10 [18]. Poprzez kaskady kinaz MAPK 

hamuje wydzielanie cytokin prozapalnych: IL-1β, IL-6, TNFα oraz MIP1α . Zmniejsza 

także ekspresję cząsteczek adhezyjnych na komórkach śródbłonka. Dzięki aktywacji 

białka p38 hamuje apoptozę. W niektórych typach komórek CO ma działanie 
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antyproliferacyjne [2], może natomiast zwiększać proliferację komórek śródbłonka [13]. 

CO wpływa także na przekazywanie sygnałów z niektórych receptorów TLR, bardzo 

ważnych w inicjacji odpowiedzi immunologicznej przeciwko patogenom [19].  

Tlenek węgla powstały dzięki działaniu HO-1 odgrywa ochronną rolę u zwierząt, 

u których wywołano posocznicę bakteryjną. Nie hamując reakcji zapalnej skierowanej 

przeciw patogenom, zmniejsza śmiertelność wywołaną ogólnoustrojową reakcją zapalną 

u myszy. Wzmaga także usuwanie bakterii poprzez fagocytozę [20].  

 Wiele prac dotyczących korzystnego działania CO na organizm jest 

poświęconych wykorzystaniu związków uwalniających tlenek węgla (CORM – ang. 

carbon monoxide releasing molecule) [21]. Także w modelu eksperymentalnej 

posocznicy bakteryjnej wykazano, że podanie CORM myszom z wyłączonym genem 

HO-1 zastąpiło jej działanie [20]. 

2.4 Inne efekty działania HO-1 

Sugeruje się, że najważniejsza interleukina przeciwzapalna, IL-10, wiele ze 

swoich przeciwzapalnych efektów zawdzięcza działaniu HO-1 [1,22,23]. Wykazano 

również, że IL-1 wzmaga ekspresję HO-1 [24]. Co więcej, w oba te efekty jest 

zaangażowana kaskada kinaz p38-MAPK [25]. HO-1 hamuje dojrzewanie komórek 

dendrytycznych, utrzymując w nich produkcję IL-10 [26]. 

Sugeruje się, że HO-1 jest bardzo ważna we wczesnej fazie odpowiedzi zapalnej, 

determinując jej dalszy przebieg, między innymi wpływając na dojrzewanie limfocytów 

[27]. 

 

3. Rola HO-1 w przebiegu chorób zapalnych 

Do tej pory badano wpływ HO-1 na przebieg kilku przewlekłych chorób 

zapalnych (Tabela 1). Część prac opiera się na analizie ekspresji HO-1 u pacjentów, 

natomiast w doświadczeniach przeprowadzanych na zwierzętach często dodatkowo 

reguluje się jej poziom za pomocą egzogennych induktorów (takich jak protoporfiryna 

kobaltu czy hem) lub inhibitorów (takich jak protoporfiryny cyny i cynku). 

 W badaniach nad astmą wykazano zwiększoną ilość wydychanego CO, 

będącego efektem działania HO-1, a także zwiększoną ekspresję HO-1 w makrofagach 

dróg oddechowych. Efekt ten jest jednak zniesiony u pacjentów leczonych 

kortykosteroidami [28]. Indukcję HO-1 zaobserwowano również w mysim modelu astmy 

[29]. Opublikowano także wyniki badań, w których nie zaobserwowano różnic  

w ekspresji HO-1 i HO-2 pomiędzy pacjentami z astmą, a osobami zdrowymi [30]. 
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Choroba Narząd/układ Ref. 

Astma Drogi oddechowe 28, 29, 30 

Miażdżyca Tętnice 31, 32, 33 

Nieswoiste zapalenia jelit Przewód pokarmowy 15, 37 

Choroba Crohna   35 

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego   18, 22, 34, 35, 36 

Reumatoidalne zapalenie stawów  Stawy kończyn 38 

Łuszczyca Skóra 39 

Stwardnienie rozsiane  Mózg i rdzeń kręgowy 40 

Tabela 1. Przykłady chorób zapalnych, w których badano rolę oksygenazy hemowej 

Ponieważ jedną z przyczyn miażdżycy może być powstawanie reaktywnych form 

tlenu, które powodują utlenianie lipidów, również i w tej chorobie badano HO-1. [31].  

W doświadczeniu przeprowadzonym na myszach wykazano, że myszy knockouty HO-1  

(–/–) oraz heterozygoty (–/+), w porównaniu do homozygot +/+ charakteryzują  

się zwiększoną produkcją ROS i cytokin prozapalnych oraz powstawaniem większej 

ilości komórek piankowatych [32]. Obecność biliwerdyny i bilirubiny hamuje utlenianie 

lipidów [13]. W badaniach klinicznych wykazano zmniejszoną ekspresję HO-1  

u pacjentów z miażdżycą tętnic wieńcowych. Zaobserwowano, że wraz ze zmniejszającą 

się ilością mRNA HO-1, zwiększa się stopień zaawansowania choroby [33].  

HO-1 wydaje się być bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na przebieg 

nieswoistych zapaleń jelit. Wykazano, że w patogenezie tych chorób istotną rolę 

odgrywają wolne rodniki [12], które indukują ekspresję HO-1, a także są inaktywowane 

przez produkty katalizowanej przez nią reakcji. Zarówno u pacjentów cierpiących  

na wrzodziejące zapalenie jelit [34,35] lub chorobę Crohna [35], jak i u zwierząt  

z eksperymentalnie wywołanym zapaleniem [18,36,37], wykazano zwiększoną ekspresję 

HO-1. Za pomocą chromatografii gazowej stwierdzono także zwiększoną ilość tlenku 

węgla w jelitach osób cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego [34]. W kilku 

doświadczeniach na różnych modelach zwierzęcych udowodniono, że indukcja ekspresji 

HO-1 może znacznie zmniejszać powikłania tej choroby [22,36], natomiast podanie 

inhibitora HO-1 – zwiększyć uszkodzenie jelita [18]. Jednak niektórzy sugerują,  

że indukcja HO-1 musiałaby nastąpić przed wystąpieniem choroby, aby zapobiec  

jej poważnym powikłaniom [37].  

Zwiększoną ekspresję HO-1 wykazano także w zwierzęcych modelach innych 

przewlekłych chorób zapalnych, między innymi w mysim modelu reumatoidalnego 

zapalenia stawów. Indukcja HO-1 za pomocą CoPP prowadzi między innymi  
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do zahamowania produkcji TNFα i czasowego zmniejszenia stanu zapalnego, jednak  

w dłuższej perspektywie nie hamuje postępu choroby. Paradoksalnie, lepszy efekt 

terapeutyczny osiągnięto przez podanie inhibitora HO-1 – protoporfiryny cyny [38]. 

Silną nadekspresję HO-1, HO-2 oraz ferrytyny, a także wysokie stężenie jonów 

Fe2+ wykazano w skórze osób cierpiących na łuszczycę. Rola oksygenazy hemowej  

w tej chorobie nie jest jednoznaczna. Działa przeciwzapalnie, ale może także wpływać 

stymulująco na proliferację keratynocytów [39]. 

W badaniach nad stwardnieniem rozsianym wykorzystano jego mysi model  

– autoimmunizacyjne zapalenie mózgu i rdzenia (EAE). Wywołanie EAE u myszy HO-1 

(–/–) prowadziło do zwiększonej niż w myszach HO-1 (+/+) demielinizacji w centralnym 

układzie nerwowym, paraliżu i śmiertelności. Indukcja ekspresji HO-1 przez podanie 

CoPP powodowała rewersję choroby u większości myszy HO-1 (+/+),  ale nie dawała 

żadnych pozytywnych efektów u myszy HO-1(–/–). Autorzy pracy sugerują,  

że za terapeutyczny efekt działania HO-1 odpowiada CO [40]. 

W wielu przytoczonych pracach autorzy sugerują, że indukcja ekspresji HO-1 

może być korzystna w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych [15,28,31,36].   

3.1 Niedobór HO-1 

W 1999 roku po raz pierwszy opisano niedobór HO-1 u człowieka, spowodowany 

delecjami w allelach pochodzących od obojga rodziców. Dotknięty nim chłopiec cierpiał 

na zaburzenia wzrostu, anemię oraz zaburzenia krzepliwości. Wykazywał podwyższony 

poziom haptoglobiny (białko wiążące wolną hemoglobinę we krwi), leukocytów, płytek 

krwi, ferrytyny i hemu w surowicy, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu bilirubiny 

[41]. Chłopiec zmarł w wieku 6 lat. Sekcja zwłok wykazała zmiany patologiczne  

w wielu narządach, między innymi obecność złogów amyloidowych w wątrobie, 

stwardnienie kłębuszków nerkowych oraz rozwijające się blaszki miażdżycowe w aorcie 

[42]. 

Podobne zaburzenia wykazują myszy z wyłączonym genem HO-1 [1]. 

Zaobserwowano u nich także powiększenie wątroby, węzłów chłonnych, leukocytozę 

oraz akumulację żelaza w tkankach [27,32]. 
 

4. Podsumowanie 

Analizując właściwości produktów reakcji katalizowanej przez oksygenazę 

hemową można wywnioskować, że enzym ten pełni bardzo ważną rolę regulatorową  

w przebiegu procesów zapalnych. Jak dowiedziono, zarówno w doświadczeniach  

na modelach zwierzęcych, jak i w badaniach klinicznych, ekspresja HO-1 w stanach 
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chorobowych może być zaburzona. Co więcej, zwiększenie aktywności tego enzymu 

może mieć korzystny wpływ na przebieg wielu chorób, związanych z przewlekłym 

zapaleniem i jest jednym z potencjalnych środków terapeutycznych dla cierpiących 

na nie pacjentów. 
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MEZENCHYMALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE: 

ZDOLNOŚĆ DO WIELOKIERUNKOWEGO RÓŻNICOWANIA SIĘ  

ORAZ PRÓBY ZASTOSOWAŃ KLINICZNYCH 

1. Wstęp 

Odkrycia ostatnich lat wzbudziły ogromne nadzieje związane z wykorzystaniem 

komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Komórki macierzyste, mające 

zdolność do odnawiania własnej populacji i różnicowania się w dorosłe komórki różnych 

tkanek, mogą znaleźć kliniczne zastosowanie w leczeniu wielu chorób, na które 

dzisiejsza medycyna nie zna jeszcze recepty. Dla przykładu można tu wymienić choroby 

neurodegeneracyjne. Pomimo kilkudziesięciu lat intensywnych badań nad ich 

mechanizmem, ciągle nie jesteśmy w stanie ich leczyć, daleko nam nawet do pełnego 

zrozumienia procesów odpowiedzialnych za występowanie tych chorób. Terapia 

z użyciem komórek macierzystych może również pomóc pacjentom z przebytym udarem 

mózgu czy zawałem serca, u których komplikacje często powodują ciągłe pogorszenie 

stanu zdrowia. 

Opracowanie nowych strategii walki z tymi i wieloma innymi schorzeniami, 

opartych na wykorzystaniu komórek macierzystych, otwiera nową kartę w medycynie. 

Dzisiaj badania koncentrują się na dwóch rodzajach komórek macierzystych. Jednym z 

nich są embrionalne komórki macierzyste izolowane z wewnętrznej masy blastocysty, 

które są pluripotencjalne, tzn. mogą się różnicować w wszystkie tkanki organizmu poza 

łożyskiem [1]. Wiemy jednak, jak duże kontrowersje etyczne wiążą się z ich 

wykorzystaniem. Dlatego drugi kierunek badań obejmuje komórki macierzyste 

dorosłego organizmu, które mają wprawdzie mniejszy potencjał do różnicowania się w 

różne tkanki, natomiast ich pozyskiwanie wydaje się łatwiejsze. Do tej grupy należą 

mezenchymalne komórki macierzyste (ang. MSC – mesenchymal stem cells) [2]. 

Wprawdzie w ciągu ostatnich miesięcy ukazały się przełomowe doniesienia o tzw. 

indukowanych komórkach pluripotencjalnych (ang. iPS) [3], komórki MSC dalej są 

rozpatrywane jako potencjalne narzędzie terapii komórkowej. Nowe informacje 

dotyczące ich ciekawej biologii ciągle przyciągają zainteresowanie coraz większej liczby 

grup badawczych.  
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2. Charakterystyka komórek MSC 

Komórki MSC zostały pierwszy raz opisane w 1976 roku. Wyizolowano je ze 

szpiku kostnego i scharakteryzowano jako populację komórek przypominających 

morfologicznie fibroblasty, które przylegają do plastiku naczyń hodowlanych i mają 

zdolność do różnicowania w osteoblasty, adipocyty i chondrocyty in-vitro [4]. Kolejne 

lata przyniosły doniesienia o izolacji komórek MSC z mięśni, tkanki tłuszczowej, krwi 

pępowinowej, miazgi zębowej. Obecnie sugeruje się, że komórki MSC rezydują w 

tkance łącznej większości narządów, aczkolwiek należy zaznaczyć, że występują różnice 

w potencjale różnicowania i przypuszczalnie funkcji komórek z populacji wywodzących 

się z różnych narządów [2].  

Przy izolacji komórek ze szpiku kostnego otrzymuje się na początku hodowlę  

in-vitro bardzo heterogenną, w której znajdują się komórki różnych typów (rys.1). 

Dlatego zaistniała konieczność znalezienia markerów komórek MSC, na podstawie 

których można byłoby tą populację komórek wyróżnić spośród wielu innych. Nie znamy 

jednak dzisiaj jednego markera typowego dla MSC. Komórki MSC określa się więc na 

podstawie ekspresji lub braku ekspresji szeregu białek-markerów, które występują na 

innych komórkach. Cechą odróżniającą MSC od komórek hematopoetycznych 

i leukocytów jest brak ekspresji molekuł CD14, CD34, CD45. Wykazują one natomiast 

ekspresję CD29 (integryna β), CD44 (receptor hialuronianu), CD 105 (endoglina), CD 

140b (receptor β płytkowego czynnika wzrostowego), CD271 (receptor czynnika 

wzrostu nerwów) [4].  

 

 

Rysunek 1. Komórki szpiku kostnego myszy w hodowli in-vitro. 
Zdjęcie lewe: komórki po jednym pasażu. Zdjęcie prawe: komórki po 10 pasażach.  
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3. Wyjątkowy potencjał do wielokierunkowego różnicowania  

Możliwości różnicowania się komórek MSC w adipocyty, chondrocyty czy 

osteoblasty były znane od dawna. Ostatnie lata przyniosły natomiast zaskakujące 

doniesienia o możliwości różnicowania się komórek MSC w wiele innych rodzajów 

komórek, co ciekawe, również w komórki o innym niż mezenchymalne pochodzeniu [5]. 

Proces różnicowania się komórek wywodzących się z jednego listka zarodkowego w 

komórki innego listka nazywany jest transróżnicowaniem (ang. transdifferentiation) [6] 

(Rys. 2). Zaczęto intensywnie badać, czy komórki MSC można wykorzystać do 

otrzymania np. neuronów czy miocytów i później zastosować w terapii komórkowej. 

Szybko się jednak okazało, że nie wszystkie doświadczenia in-vitro dotyczące 

plastyczności komórek można bezpośrednio odnieść do rzeczywistej, fizjologicznej 

funkcji tych komórek.  

 

 
Rysunek 2. W wyniku transróżnicowania komórki macierzyste mogą różnicować do komórek 
wywodzących się z innych linii zarodkowej niż one same. 

 

Z racji bezradności współczesnej medycyny wobec chorób neurodegeneracyjnych 

szczególne zainteresowanie budziło różnicowanie MSC w neurony. Pierwsze 

eksperymenty in-vitro polegały na traktowaniu komórek MSC związkami redukującymi, 

antyoksydantami czy związkami chemicznymi zwiększającymi wewnątrzkomórkowy 

poziom cAMP. W wyniku takiego traktowania komórki MSC przybierały morfologię 

przypominającą komórki nerwowe oraz wykazywały ekspresję białek uważanych za 

typowe dla neuronów oraz astrocytów [2]. Wątpliwości budziła jednak szybkość, z jaką 

komórki MSC zaczęły przypominać komórki nerwowe, jak też odwracalność tego 

procesu. Pojawiły się więc opinie, że powyższa metoda nie indukuje rzeczywistego 
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różnicowania komórkowego, a jest tylko artefaktem nie mającym znaczenia 

fizjologicznego. Dowody takie przyniosły prace pokazujące, że obserwowana zmiana 

morfologii wynika z obkurczenia się cytoplazmy. Zjawisko obkurczania cytoplazmy jest 

z kolei konsekwencją uszkodzenia filamentów aktynowych na skutek działania 

związków chemicznych zastosowanych w pożywkach różnicujących [2]. Również 

fibroblasty i keratynocyty traktowane w powyższy sposób przybierają podobną do 

neuronów morfologię, co świadczy o braku specyficzności tej metody. 

Bardziej obiecujące wyniki uzyskano dzięki różnicowaniu komórek MSC przy 

użyciu pożywek i czynników wzrostowych, które są wykorzystywane przy hodowli 

typowych progenitorowych komórek nerwowych [7]. Tak uzyskiwane komórki tworzyły 

synapsy, wykazywały przewodnictwo potencjałów czynnościowych [8]. Naukowcy byli 

nawet w stanie uzyskać z nich neurony o charakterze dopaminoergicznym, których 

masowa śmierć jest związana z chorobą Parkinsona [7]. Należy jednak zaznaczyć, że 

również w tym przypadku istnieją różnice w funkcjonowaniu pomiędzy prawdziwymi 

neuronami, a komórkami przypominającymi neurony wywodzącymi się z komórek 

MSC. Interesujące jest, że komórki MSC nawet bez indukcji różnicowania wykazują 

ekspresję markerów uważanych wcześniej za specyficzne dla neuronów (np. nestyny) 

[9].  

Badania in-vitro nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na możliwość 

funkcjonalnego różnicowania się MSC w neurony, dlatego szczególnie ważne były 

wyniki badań in-vivo starające się dowieść plastyczności komórek MSC. Pokazano, że 

komórki MSC wstrzyknięte w obręb centralnego systemu nerwowego migrują przez 

mózg i zasiedlają niektóre jego obszary [10]. Kilka prac wskazuje także, że po 

wstrzyknięciu cześć komórek przybiera morfologię i fenotyp neuronów oraz astrocytów 

[11]. Widać więc, że komórki te mogą wspomagać układ nerwowy. Możliwość 

zaangażowania komórek MSC w regenerację układu nerwowego wskazują także 

obserwacje u pacjentów po udarze mózgu, u których do krwi obwodowej mobilizowana 

jest duża pula komórek z szpiku kostnego wykazująca, podobnie jak MSC, ekspresję 

niektórych markerów komórek nerwowych [12]. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób 

mogą się one przyczyniać do regeneracji mózgu. W hodowlach in-vitro medium 

„kondycjnowane” (ang. conditioned medium) znad komórek MSC stymuluje 

różnicowanie nerwowych komórek macierzystych [13]. Wydaje się zatem 

prawdopodobne, że komórki MSC mogą się przyczyniać do regeneracji nie bezpośrednio 

przez różnicowanie się w komórki nerwowe, lecz na drodze parakrynnej – poprzez 
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wydzielane czynniki wzrostowe stymulować różnicowanie zasiedlających mózg 

nerwowych komórek macierzystych czy też stymulować angiogenezę.  

Jak pokazały kolejne doświadczenia, plastyczność komórek MSC nie ogranicza 

się tylko do transróżnicowania się do neuroektodermy. Badania na modelu mysim 

wykazały, że komórki MSC mogą funkcjonować w organizmie także jako komórki 

nabłonkowe [2]. Po podaniu systemowym lokalizowały się w płucach, szczególnie w 

miejscach uszkodzonych i przypominały fenotypowo różne rodzaje komórek normalnie 

tam występujących: pneumocyty I i II typu, fibroblasty i miofibroblasty. Co więcej, 

istnieją doniesienia o możliwości różnicowania się komórek MSC w komórki 

nabłonkowe kanalików nerkowych, komórki pigmentowane siatkówki oraz komórki 

kanalików wyprowadzających gruczołów łojowych [2]. Z drugiej jednak strony kilka 

grup nie stwierdziło udziału komórek MSC w regeneracji nerki po niedotlenieniu czy 

uszkodzonej rogówki [2]. Skąd wynikają te sprzeczne doniesienia? Należy mieć na 

uwadze różnice pomiędzy mysimi a ludzkimi komórkami MSC. Właściwości tych 

komórek mogą się różnić nawet między poszczególnymi szczepami myszy [2]. 

Dodatkowo, hodowle komórek MSC często w mniejszym lub większym stopniu są 

„zanieczyszczone” komórkami hematopoetycznymi, które mogą być częściowo 

odpowiedzialne za uzyskane wyniki. Dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć w 

jakim stopniu komórki MSC biorą udział w regeneracji nabłonka wyścielającego różne 

narządy. 

Kolejną intensywnie sprawdzaną hipotezą jest zdolność komórek MSC do 

różnicowania się w komórki śródbłonka i wykazywanie potencjału angiogennego. Jest to 

niezwykle istotne, gdyż takie cechy mogłyby pomóc w regeneracji tzw. blizny 

pozawałowej, która znacząco osłabia funkcjonowanie serca u pacjentów po przebytym 

zawale. W hodowli in-vitro komórki MSC przypominają komórki śródbłonka, dając 

pozytywne rezultaty w testach angiogennych i wykazując ekspresję specyficznych 

markerów, jeżeli są hodowane w specjalnie wzbogaconym medium [14]. Stwierdzono 

również różnicowanie do komórek mięśnia sercowego [15]. Jeszcze ważniejsze wydają 

się doświadczenia na modelu świni domowej, gdyż serce świni jest bardzo podobne do 

ludzkiego. W kilku eksperymentach podanie komórek MSC do serca świni po 

indukowanym zawale znacząco przyspieszyło regenerację serca i przemodelowanie 

blizny pozawałowej [16]. Mechanizm terapeutycznego działania wstrzykniętych 

komórek MSC ciągle pozostaje niejasny. Nie wiadomo, w jakim stopniu za 

terapeutyczne efekty odpowiada ich bezpośrednie różnicowanie się do śródbłonka czy 
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mięśnia sercowego, a jak dużą rolę odgrywa działanie parakrynne, mogące np. wzmagać 

angiogenezę. 

 

4. Plastyczność komórek MSC w świetle rozwoju embrionalnego 

Dokładne poznanie jakie znaczenie ma plastyczność komórek MSC dla 

utrzymania homeostazy wymaga wielu kolejnych badań. Potrzebne są także dalsze 

doświadczenia, żeby odpowiedzieć na pytanie w jakie komórki mogą się różnicować i 

czy mogą całkowicie zastępować ich funkcję. Nie ulega jednak wątpliwości, że komórki 

MSC posiadają szeroki charakter macierzysty. Dotychczas nie odkryto innych komórek 

w dorosłym organizmie, które posiadałyby tak wszechstronną plastyczność [2] (jedna 

grupa wskazuje jeszcze na komórki VSEL - ang. very small embronic like cells, ale 

prawdopodobnie występują one w organizmie w dużo mniejszej ilości [17]). Dlaczego 

więc komórki MSC zachowały swój macierzysty charakter w przeciwieństwie do innych 

komórek dorosłego organizmu? Analiza rozwoju embrionalnego kręgowców może 

pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie [2]. W trakcie rozwoju embrionalnego 

prymitywna mezenchyma rozwija się z komórek epiblastu w procesie zwanym 

transformacją epitelialno-mezenchymalną (ang. EMT – epithelial-to-mesenchymal 

tramsition). Prymitywne komórki mezenychmalne wymigrowywują z warstwy epiblastu, 

po czym może zachodzić proces odwrotny - transformacji mezenchymalno-eptelialnej, w 

wyniku którego powstają drugorzędowe struktury nabłonkowe. Wiemy również, że 

ciągle zachodzące procesy transformacji epitelialno-mezenchymalnej są kluczowe dla 

rozwoju różnych organów, w tym serca i nerki [2]. W świetle tych informacji wydaje się 

prawdopodobne, że komórki MSC wywodzą się z wczesnej mezodermy [2]. Ich 

pochodzenie z prymitywnych komórek nabłonkowych oraz naturalna zdolność do 

transróżnicowania tłumaczyłyby obserwowaną plastyczność tych komórek. W takim 

przypadku, pytaniem nie jest, czy komórki MSC są plastyczne, lecz które komórki 

spośród heterogennej populacji komórek MSC mają charakter macierzysty i jak 

zachować ich zdolność do transformacji mezenchymalno-epitelialnej.  

 

5. Próby zastosowań klinicznych  

Wyżej wymienione właściwości komórek MSC, w szczególności ich niesamowita 

plastyczność i wysoki potencjał proliferacyjny, sprawiają, że mogą one być dobrym, 

potencjalnym narzędziem w medycynie regeneracyjnej. Udział komórek MSC w 

odbudowie zniszczonych tkanek został potwierdzony na modelach zwierzęcych wielu 



Krzysztof Szade 

76          Artykuły przeglądowe 

schorzeń, np. chorób nerek, uszkodzeń płuc, cukrzycy, zawału serca, reakcji przeszczep 

przeciwko biorcy i różnych chorób neurologicznych [2]. Obiecujące rezultaty 

spowodowały rozpoczęcie prób klinicznych. 

Pierwsze próby kliniczne dotyczyły pacjentów cierpiących na osteogenesis 

imperfecta (OI) – chorobę powodującą nieprawidłowe formowanie kości i zaburzenia w 

innych tkankach na skutek mutacji w genie kolagenu typu I [4]. Po allogenicznym 

przeszczepieniu całej frakcji szpiku obserwowano, że komórki MSC zasiedlają szpik 

kostny biorcy i są w stanie różnicować się w osteoblasty. U pacjentów poddanych takiej 

terapii komórkowej zwiększyła się zawartość mineralna kości, zwiększyła się szybkość 

ich wzrostu oraz mniejsza była częstość złamań. Kolejne próby potwierdziły skuteczność 

podawania komórek MSC w osteogenesis imperfecta [4].  

W celu osiągnięciu jeszcze lepszych rezultatów terapeutycznych łączy się terapię 

komórkową z terapią genową. Komórki poddawane są modyfikacjom genetycznym 

ex-vivo, najczęściej przy użyciu wektorów wirusowych, a następnie podawane 

pacjentowi. W przypadku osteogenesis imperfecta autologiczne komórki MSC 

modyfikuje się tak, aby przez wstawienie kasety inaktywującej przerwać ciągłość 

zmutowanego genu kolagenu I i w ten sposób zablokować syntezę nieprawidłowego, 

szkodliwego białka. Jednocześnie wprowadza się do komórek prawidłową kopię genu, 

co pozwala przywrócić prawidłowe formowanie fibryli kolagenowych [4]. 

Duże nadzieje wiąże się również z terapią komórkową mającą na celu regenerację 

mięśnia sercowego po zawale. Korzystne efekty terapii uzyskane na modelach 

zwierzęcych nie były jednak w równie dużym stopniu obserwowane w próbach 

klinicznych. Należy zaznaczyć, że w większości prób podawano całą, niemodyfikowaną 

frakcję komórek jednojądrzastych szpiku, wśród których zapewne znajdowała się 

populacja komórek MSC, lecz stanowiła ona małą część wszystkich komórek. Nowe 

prace na modelu świni domowej z wykorzystaniem wyłącznie komórek MSC 

namnożonych in-vitro i dodatkowo zmodyfikowanych genetycznie, np. z nadekspresją 

kinazy Akt hamującej apoptozę, dowodzą wysokiej skuteczności komórek MSC w 

regeneracji mięśnia zawałowego wskazując na możliwość zastosowania podobnej 

strategii w klinice [16].  

Warto wspomnieć, że często obserwuje się korzystne efekty terapii z użyciem 

komórek MSC, pomimo znikomej ich integracji do uszkodzonych tkanek. Może to 

świadczyć, że korzystny efekt terapii zawdzięczamy rozpuszczalnym czynnikom 
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wydzielanym przez komórki MSC, które wpływają na lokalne mikrośrodowisko, raczej 

niż bezpośredniemu transróżnicowaniu [2]. 

 
Rysunek 3. Potencjalne zastosowania kliniczne komórek MSC. 

 

6. Podsumowanie 

Bez wątpienia odkrycie plastyczności komórek MSC wpłynęło na kierunek badań 

nad komórkami macierzystymi. Ostatnie lata badań przyniosły wiele ciekawych 

obserwacji poszerzających naszą wiedzę nad procesami komórkowego różnicowania się. 

Jesteśmy jednak ciągle daleko od pełnego zrozumienia unikalnej biologii komórek MSC. 

Odkrycie kolejnych jej tajników być może pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć 

możliwości wykorzystania komórek MSC w klinice.  
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INDUKOWANE PLURIPOTENCJALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE 

(iPS): SPEŁNIENIE MARZEŃ CZY POCZĄTEK DŁUGIEJ DROGI? 

1. Pluripotencjalność na życzenie 

Pluripotencjalność to zdolność komórki do różnicowania we wszystkie typy 

komórek dorosłego organizmu (tj. w komórki wywodzące się ze wszystkich trzech 

listków zarodkowych: endodermy, mezodermy, ektodermy), połączona ze zdolnością do 

samoodnowy, która pozwala na wielokrotną proliferację i długotrwałe utrzymanie 

w hodowli. Cechy takie w naturze posiadają jedynie komórki wewnętrznej masy 

komórkowej blastocysty – jednego ze stadiów rozwoju embrionalnego. Komórki te 

hodowane in vitro znane są jako zarodkowe komórki macierzyste, ES (lub ESC, 

ang. embryonic stem cells).  

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, czyli iPS (ang. induced 

pluripotent stem cells) mogą być uzyskane z komórek somatycznych, np. fibroblastów 

skóry, i wykazują wszystkie cechy charakterystyczne dla zarodkowych komórek 

macierzystych. Pluripotencjalność komórek somatycznych próbowano uzyskiwać m.in. 

poprzez fuzję z komórkami pluripotencjalnymi czy przez inkubację z wyciągami z tych 

komórek [10,11]. Do dziś obiecująca wydaje się technika transferu jądra somatycznego, 

SCNT (ang. somatic cell nuclear transfer), polegająca na przeniesieniu jądra komórki 

somatycznej do komórki jajowej i indukcji rozwoju do stadium blastocysty, z której 

wyizolować można ES. Podstawę każdej z tych technik stanowi założenie, że czynniki 

obecne w pierwotnych komórkach zdolne są reprogramować somatyczne jądro 

komórkowe, tak by podjęło funkcje jądra komórki pluripotencjalnej. 

Do problemu reprogramowania można jednak podejść inaczej, mianowicie znaleźć 

kluczowe dla pluripotencjalności czynniki i zaindukować ich ekspresję w komórkach 

somatycznych, bez używania komórek pluripotencjalnych. Przykładem tego rodzaju 

metody jest wprowadzenie wyselekcjonowanych czynników transkrypcyjnych, zdolnych 

do reprogramowania komórki, poprzez transdukcję wektorami retrowirusowymi. 

Pierwsze tak indukowane komórki pluripotencjalne uzyskali w 2006 roku 

Takahashi i Yamanaka [1], stając się pionierami na tym polu. Dokonali oni 

reprogramowania mysich fibroblastów przy użyciu zaledwie czterech czynników: Oct4, 

Sox-2, Klf-4 i c-Myc [1]. Punkt kulminacyjny dotychczasowa historia iPS osiągnęła 
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jednak, kiedy  opublikowane zostały jednocześnie dwie prace donoszące o uzyskaniu iPS 

z ludzkich komórek somatycznych [2,3]. Jedna znów była dziełem zespołu Yamanaki, 

który wykorzystał swój słynny już zestaw Oct3/4, Sox-2, Klf-4 i c-Myc [2]. Drugą 

opublikował zespół Thomsona, który obok Oct4 i Sox-2 użył czynników Lin-28 i Nanog 

[3]. 

U tak uzyskanych iPS wykazano zdolność do różnicowania w komórki różnych 

listków zarodkowych po indukcji odpowiednimi czynnikami oraz tworzenie teratom1 po 

wstrzyknięciu myszom o obniżonej odporności [1-5,7]. iPS przypominają w hodowli 

in vitro komórki ES także pod względem morfologii, tworzą bowiem charakterystyczne 

dla nich kolonie oraz tzw. ciałka embrionalne (ang. embryonic bodies). Również 

ekspresja genów w iPS, w tym tych najistotniejszych dla pluripotencjalności, jest bardzo 

zbliżona do ekspresji w komórkach ES [1-5,7]. Genetyczny „odcisk palca” świadczy 

natomiast o pochodzeniu iPS z komórek dawcy, eliminując możliwość ich powstania 

wskutek kontaminacji hodowli [7].  

We wszystkich dotychczasowych eksperymentach do wprowadzenia zestawu 

odpowiednich czynników używane były wektory wirusowe (por. Rys. 1) z rodziny 

retrowirusów [1-8]. Podyktowane jest to stosunkową łatwością infekcji komórek 

pierwotnych przez ten rodzaj wektorów oraz zdolnością do trwałej ekspresji 

wprowadzonego transgenu na skutek integracji genomu wektora do genomu komórki. 

Minusem jest potencjalna onkogenność retrowirusów, które wbudowują niesioną 

informację genetyczną do genomu transdukowanych komórek w sposób przypadkowy. 

U niektórych myszy chimerycznych uzyskanych z komórek iPS występowały 

nowotwory, głównie guzy szyi (może być to związane również z wprowadzeniem 

potencjalnie onkogennego c-Myc) [10]. Ponadto, mimo pozornej prostoty metodyki, 

wydajność nie jest imponująca [2,3,12]. Transdukcja wszystkimi czynnikami, według 

niektórych szacunków, daje jedynie 5% szans na skuteczne reprogramowanie [12] 

(por. Mechanizm indukcji). Procedura wymaga więc znacznych ilości komórek, a także 

doświadczenia w hodowli ES, ponieważ iPS potrzebują ściśle określonych warunków 

hodowli, by powstrzymać ich różnicowanie, bardzo zbliżonych do tych stosowanych 

w przypadku kultur ES [12]. 

                                                
 

1 Teratomy, inaczej potworniaki, to nowotwory złożone z wielu rodzajów komórek, 
należących do różnych linii komórkowych organizmu. W naturze mogą występować 
m.in. w stadium płodu lub u noworodków. W badaniach nad ES, a teraz również iPS, 
tworzenie teratom wykorzystuje się w celu weryfikacji potencjału tych komórek do 
różnicowania w komórki wszystkich listków zarodkowych. 
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Rysunek. 1 Procedura uzyskiwania iPS przez transdukcję 4 wybranymi czynnikami  

(na podstawie [2]). 

. 

Nie zmienia to faktu, że eksperymenty udało się już powtórzyć, a iPS uzyskać nie 

tylko z fibroblastów [4-7], ale nawet hepatocytów i komórek nabłonka żołądka [8] oraz 

zróżnicowanych limfocytów B [9]. Te ostatnie przykłady osłabiają zastrzeżenia 

dotyczące możliwości obecności bardziej pierwotnych komórek w używanych próbkach 

fibroblastów, które to miałyby odpowiadać za łatwość ich reprogramowania. Wykazały 

również, że do indukcji pluripotencji nie jest konieczna specyficzna integracja wektorów 

retrowirusowych z genomem reprogramowanych komórek [8]. W przypadku 

reprogramowania limfocytów B, bardzo nieefektywnie transdukowanych przez 

retrowirusy, zastosowano specjalnie skonstruowane komórki, posiadające już geny dla 

wszystkich czynników, z możliwością ich indukcji doksycykliną (konieczna była jednak 

dodatkowa modyfikacja działania jednego z endogennych czynników, C/EBPα lub Pax5) 

[9]. W dalszych badaniach pozwoli to ocenić, jak liczne kopie genów są konieczne  do 

Komórki somatyczne,  
np. fibroblasty wyizolowane  
ze skóry (A), są transfekowane 
wektorami retrowirusowymi (B), 
zawierającymi np. Oct4, Sox2, Klf4 i 
c-Myc. Po 6 dniach następuje pasaż 
na warstwę komórek odżywiających 
(tzw. „feeder layer”), 7 dnia medium 
jest zmieniane na pożywkę dla ES 
wzbogaconą bFGF. Po ok. 30 dniach 
możliwa jest izolacja kolonii 
komórek iPS. 
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indukcji pluripotencji, a więc jednocześnie określić, jak wydajna musi być transdukcja 

retrowirusami, aby doszło do reprogramowania. 

 

2. Klucze do pluripotencji 

Oct4, Sox-2 i Nanog. Oct4 i Sox2 nie bez powodu wiodą prym w metodyce 

tworzenia iPS. Oba czynniki są kluczowe dla utrzymania pluripotencjalności, przy czym 

w przypadku Oct4 zarówno nadekspresja, jak i niedobór tego czynnika prowadzi do 

podjęcia różnicowania przez komórki embrionalne [10]. Obok Oct4 i Sox-2 istotnym 

czynnikiem jest Nanog. Wiele regulowanych przez wszystkie trzy czynniki genów 

posiada miejsca wiązania więcej niż jednego z nich. Kluczowa dla utrzymania 

pluripotencjalnego fenotypu jest zatem współpraca tych trzech czynników 

transkrypcyjnych w regulacji ekspresji genów [10,14]. Ponadto regulują one własną 

ekspresję, często współdziałając w formie heterodimerów [14] i tworząc swego rodzaju 

pętle sprzężenia zwrotnego [10,13,14].  

Inne czynniki transkrypcyjne współregulujące rozwój wraz z Oct4, Sox2 i Nanog, 

to Dax1, Nac1, Zfp281 i Klf4 (por. dalej) [13]. Co ciekawe, efekt działania wszystkich 

tych czynników zależy od tego, czy oddziałują na dany promotor pojedynczo, czy 

w kombinacji z innymi [13]. Ilość wiązanych czynników koreluje z aktywnością genów 

kontrolowanych przez dane promotory: te wiązane przez wszystkie czynniki są wysoce 

aktywne, wiązane tylko przez część mogą być aktywne lub inaktywowane, natomiast 

wiązane przez pojedynczy czynnik ulegają z reguły represji [13]. Efekty te są ściśle 

związane ze zmianami charakterystycznego dla ES wzoru metylacji histonów (metylacji 

lizyn 4 i 27 histonu 3) [13]. 

Okazuje się jednak, że z całej trójki tylko Oct4 jest jak dotąd czynnikiem 

niezastąpionym w tworzeniu iPS [14]. Sox2 może być zamieniony np. na Sox1, Sox3, 

Sox15 czy Sox18, obniża to jednak wydajność procedury [14]. Również Nanog nie jest 

niezbędny pośród wprowadzanych do komórki czynników [14], co wydaje się 

uzasadnione faktem, że jego ekspresję stymulować może sam Oct4 (a także Sox2 

i pośrednio Klf4) [13,14].  

Klf4. Klf4 jest kolejnym czynnikiem transkrypcyjnym z “kwartetu Yamanaki” 

[1,2]. Jego nadekspresja prowadzi do długotrwałej ekspresji Oct4, a tym samym 

zahamowania różnicowania [10]. Klf4 może także współpracować z Oct4 (i Sox2) 

w regulacji ekspresji genów, jednak ilość takich genów jest mniejsza niż w przypadku 

koregulacji przez Oct4 i Sox2 [10]. Klf4 może także stanowić czynnik regulujący 
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ekspresję Oct4, Sox2, Nanog, a nawet c-Myc [13]. Jednak indukcja pluripotencjalności 

jest skuteczna także bez jego użycia [3,14]. 

c-Myc. c-Myc to chyba najbardziej kontrowersyjna postać w opowieści o iPS. 

Wszystko za sprawą jego onkogennego 

charakteru. Uczestniczy jednak 

w dwóch szlakach sygnałowych 

uważanych za istotne w utrzymaniu 

komórek pluripotencjalnych w hodowli: 

szlaku LIF/STAT3 oraz szlaku Wnt 

[10]. Sugeruje się także, że c-Myc może 

pełnić specyficzne funkcje w ES, 

stymulując proliferację, hamując 

różnicowanie oraz regulując dostępność 

innych czynników do ich sekwencji 

docelowych poprzez wpływ na 

modyfikacje chromatyny [13,19]. 

Jak jednak wykazano, c-Myc nie  

jest konieczny dla indukcji 

pluripotencjalności [4], choć jego 

pominięcie obniża wydajność metody 

[4,14,19].  

Lin28. Lin28 jest białkiem znajdowanym głównie w ciałkach P, tzw. P-bodies 

(ang. processing bodies), uważanych za miejsca degradacji mRNA i obróbki miRNA 

[14]. W szczególności, Lin28 przypisuje się rolę wiązania prekursora miRNA znanego 

jako let-7 (wiązany prekursor to pri-let7), co nie pozwala na powstanie jego dojrzałej 

formy [15]. Jako że zadaniem let-7 jest wyciszanie ekspresji genów HMGA2 i H-RAS 

[16], odpowiedzialnych za multipotencjalność i zdolność samoodnowy komórek, jego 

brak prowadzi do wzmocnienia tych cech. W komórkach zarodkowych ekspresja Lin28 

ulega z czasem wyciszeniu, na rzecz powstawania let-7 [15]. Zmniejsza to zdolność ES 

do samoodnowy, a przyczynia się do różnicowania. Wykazano, że zaburzenie działania 

let-7 może mieć znaczenie w genezie raka piersi [16]. Podobny proces może mieć zatem 

miejsce w przypadku iPS tworzonych z użyciem Lin28. Czynnik ten nie jest jednak 

konieczny w tworzeniu iPS, choć stosowany wraz z Nanog, Oct4 i Sox2 zwiększa jego 

wydajność [14].  

 

Rysunek 2. Schemat zależności między 
głównymi czynnikami stosowanymi w 
metodyce iPS [12]. 
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3. Mechanizm indukcji  

Choć skuteczność opisywanej metody została wielokrotnie udowodniona, 

to kwestia mechanizmu jaki rządzi tym typem reprogramowania komórek pozostaje 

niejasna.  

Ciekawy wkład na tym polu wniosły prace Stadfeld i wsp. [17] oraz Brambrink 

i wsp. [18]. Oba zespoły zastosowały kontrolowaną ekspresję wprowadzanych genów 

Oct4, Sox2, Klf4 i c-Myc (indukcja pod wpływem doksycykliny). Umożliwiło to 

sprawdzenie, jak długo ich ekspresja jest wymagana, aby doszło do reprogramowania. 

I tak, za punkt krytyczny uznano czas ok. 10-12 dnia po transdukcji. Wykazano również, 

że w początkowym okresie hodowli transdukowanych komórek wzrasta poziom 

endogennych (kolejno) alkalicznej  fosfatazy i SSEA-1. Natomiast ekspresja 

endogennych czynników Oct4, Sox2, Nanog oraz telomerazy i wyciszonego 

w dojrzałych komórkach chromosomu X, zachodzi dopiero w późniejszej fazie hodowli, 

wskazując moment uniezależnienia się komórek od transgenów, a więc czas ich 

całkowitego przeprogramowania. Wprowadzony materiał genetyczny ulega wyciszeniu, 

a dalsza regulacja pluripotencji opiera się na endogennej ekspresji [10,17]. Przypisuje się 

to modyfikacjom epigenetycznym, indukowanym przy zastosowaniu tej metody 

reprogramowania [20]. Komórki iPS, u których wykazano zdolność tworzenia gamet 

(co potwierdza ich potencjał), posiadały nie tylko zbliżoną ekspresję genów, ale także 

podobny wzór modyfikacji chromatyny, jak komórki ES [1-3,5,20].  

Wydajność indukcji pluripotencji zależeć może od efektywności transdukcji, 

w tym ilości kopii genów poszczególnych czynników, które trafią do komórek. 

Następnie uzależniona będzie od odpowiedzi komórek na wprowadzone do nich czynniki 

– odpowiedzi zróżnicowanej, bo opartej na zjawiskach stochastycznych: indukowane 

działaniem wprowadzonych czynników zmiany epigenetyczne (a w konsekwencji 

zmiany ekspresji genów) doprowadzą stopniowo do zastąpienia programu zróżnicowanej 

komórki przez program pluripotencji, ale tylko w części transdukowanych na początku 

komórek [14,19].  

Istotną część tego mechanizmu może stanowić wyciszanie genów 

odpowiedzialnych za zróżnicowanie przez wprowadzone czynniki Oct4 i Sox-2. 

Replikacja DNA i kolejne podziały komórkowe wydają się natomiast istotne we 

wprowadzaniu wspomnianych już zmian na poziomie chromatyny i mogą m.in. 

prowadzić do zniesienia wyciszenia endogennych Oct4, Sox-2 czy Nanog (których loci 

zostaną wcześniej aktywowane przez ich dostarczone z zewnątrz odpowiedniki) 

i uruchomienia ich pętli autoregulacji, utrzymującej ich ekspresję. Tłumaczy to zależność 
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ilości iPS w hodowli od czasu jej trwania. Jak już wspomniano, ustabilizowanie 

endogennej ekspresji tych czynników wskazuje moment osiągnięcia przez komórkę 

pluripotencjalności oraz zdolności do jej utrzymania. Czynniki jak c-Myc i Klf4 pełnią 

raczej funkcję pomocniczą, zwiększając efektywność indukcji; sposób ich działania 

opisano wyżej (por. Klucze do pluripotencji). W przypadku Klf4 ważna może być jego 

współpraca z Oct4 i Sox-2 w regulacji ekspresji genów. W szczególności wydaje się, 

że obecność Klf4 wspomaga aktywację przez Oct4 i Sox-2 specyficznego dla ES 

promotora Lefty1 [19]. 

 

4. Czy iPS zastąpią ES? 

Potencjał iPS rodzi nadzieję na ich praktyczne zastosowania. Dublują one 

właściwie wszystkie korzystne własności ES otrzymywanych metodą SCNT, w tym 

możliwość uzyskania komórek pluripotencjalnych autologicznych dla pacjenta, 

elegancko omijając ich ograniczenia, jak szerokie zastrzeżenia etyczne i trudności 

metodyczne. 

To właśnie kwestie etyczne znalazły się w centrum debaty konfrontującej iPS 

z ES. I choć trudno uznać to za najistotniejszą cechę odkrycia, taka postać rzeczy była 

raczej nieunikniona wobec nieustającej kontrowersyjności badań prowadzonych na 

ludzkich ES, wynikającej głównie z faktu uzyskiwania ich z ludzkich zarodków 

(w stadium blastocysty). Sam Yamanaka wkrótce po swojej publikacji w Cell [2] 

w jednym z komentarzy zauważył, że ludzkie iPS bynajmniej nie są etycznie neutralne  

– teoretycznie istnieje bowiem ryzyko tworzenia z nich ludzkich gamet, a nawet 

zarodków, co zresztą szybko zaowocowało odpowiednim rozporządzeniem japońskiego 

ministerstwa nauki, mającym na celu powstrzymanie ewentualnych prób [12]. Jak dotąd 

wydaje się jednak, że podobne przedsięwzięcia nam nie grożą, a iPS mogą stanowić 

poważną alternatywę dla ES ze względu na pozytywne przyjęcie przez opinię publiczną. 

Tymczasem jednak, choć trochę w cieniu iPS, SCNT i klonowanie terapeutyczne 

również świętują swoje sukcesy. Tuż przed listopadowymi publikacjami o iPS [2,3], 

udało się uzyskać techniką transferu jądra somatycznego zarodkowe komórki 

macierzyste naczelnych [22]. W lutym 2008 wykazano natomiast możliwość uzyskania 

ludzkich ES z pojedynczych blastomerów pobranych w stadium moruli, z zachowaniem 

zdolności takich zarodków do dalszego rozwoju, co teoretycznie mogłoby w przyszłości 

pozwolić na pozyskiwanie ES bez niszczenia embrionów [23]. Wkrótce zaś potem 

doniesiono o stworzeniu z wykorzystaniem SCNT osobniczo specyficznych komórek 
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neuronalnych, które z powodzeniem wykorzystano w terapii w mysim modelu choroby 

Parkinsona [24]. 

W tym swego rodzaju wyścigu za iPS przemawia silne zainteresowanie dalszymi 

badaniami, nie tylko samych naukowców. Doskonałym przykładem jest wyjątkowo 

szybka reakcja i inicjatywa Japonii, która już przeznaczyła znaczące fundusze na badania 

nad iPS oraz na utworzenie specjalnego centrum pod zarządem Shinyi Yamanaki na 

Uniwersytecie Kyoto [21].  

Na drodze do sukcesu iPS stoi kilka czynników ograniczających nową metodę, 

w tym stosunkowo długi czas konieczny do uzyskania znacznej liczby komórek i ich 

następnego zróżnicowania. Kolejnym minusem jest  ryzyko onkogenezy wskutek 

zastosowania niektórych z czynników oraz samych wektorów retrowirusowych 

(omówiono wyżej). Poza tym procedura otrzymania iPS dla konkretnego pacjenta byłaby 

w związku z jej długotrwałością dość kosztowna i niezbyt praktyczna, co eliminowałoby 

ją przynajmniej początkowo z powszechnego użycia [12].  

Z drugiej jednak strony kolejne publikacje i doniesienia na temat iPS zaczęły 

pojawiać się w zaskakującym tempie. Hanna i wsp. donieśli o skutecznym 

wykorzystaniu komórek iPS zróżnicowanych do progenitorów hematopoetycznych w 

terapii anemii sierpowatej w mysim modelu tej choroby [6]. Brytyjscy naukowcy 

wyprowadzili komórki iPS od pacjentów z ośmioma różnymi chorobami, wykazując 

możliwość uzyskania takich komórek w celu ich wykorzystania do badań 

podstawowych, które przynieść mogą wiele cennych informacji [25]. Komórki 

pluripotencjalne, otrzymywane z limfocytów B, mogą stać się ciekawym materiałem do 

badań nad chorobami autoimmunizacyjnymi, dzięki możliwości tworzenia z ich 

udziałem chimerycznych myszy [9]. Jedna z firm biotechnologicznych donosi natomiast 

o uzyskaniu iPS bez wykorzystywania potencjalnie onkogennych wektorów 

retrowirusowych – do komórek miałyby być wprowadzane same czynniki 

transkrypcyjne, w formie białka [26]. Te ostatnie wyniki te nie zostały jednak 

opublikowane i budzą jeszcze wątpliwości. 

iPS traktowane są jako coraz poważniejsza alternatywa dla ES, przynajmniej w 

niektórych dziedzinach badań. Co istotniejsze, mogą także pomóc spełnić obietnice 

zastosowań klinicznych komórek macierzystych oraz ziścić nadzieje pokładane dotąd w 

potencjale komórek embrionalnych. Jak długa będzie droga do praktycznych zastosowań 

pokaże czas. Silne zainteresowanie iPS pozwala przypuszczać, że badania na tym polu 

zachowają szybkie tempo, w jakim aktualnie postępują. 
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