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Nanotechnologia w obliczu nowotworów
Nanotechnology in the face of cancer

Abstract

O

ncology is one of the most rapidly developing fields in medicinal studies, however,
it still cannot provide therapies that are efficient enough in neoplasms. As both morbidity and mortality of cancerous diseases increase annually, it is necessary to improve diagnostic and therapeutic procedures. One of the most promising areas is nanomedicine.
The aim of the study is to review current therapeutic and diagnostic methods that involve
nanotechnology.
Methods Materials shared by the National Cancer Institute and research articles
available in the PubMed database, that were searched by keywords “nanoparticle” and
“cancer”, were analyzed. Additionally, a search of clinical randomized trials was refined to
a period over the last 5 years.
Results: Over the last 5 years, studies on the use of nanoparticles in the treatment of
breast cancer, thyroid cancer, pancreatic cancer, non-small cellular lung cancer, hepatocellular carcinoma, soft tissue sarcoma, cervical cancer, and renal cell carcinoma, as well as in
the diagnostics of the metastases of colorectal, thyroid and gastric cancer, were conducted.
In cancer therapy, the use of nanoparticles as carriers of chemotherapeutics shows similar
efficacy compared to conventional treatment. Moreover, some studies report a lower incidence of adverse effects. In the studies on diagnostic application of nanoparticles, they
were used as markers, which allowed for greater accuracy in identification and monitoring
of metastases. As a result, it was possible to remove more tumor lesions during a single
surgery session.
Conclusions: Reports of the effects of the use of nanotechnology as a tool for
simultaneous detection, treatment and monitoring of the disease are promising, yet it is necessary to overcome limitations such as high production costs and long-term instability of
the particles, as well as to examine the systemic response to nanoparticles and the adverse
effects of their application.
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Streszczenie

Onkologia stanowi dziedzinę medycyny, która mimo dynamicznego rozwoju wciąż nie jest

w stanie zapewnić odpowiednio skutecznego leczenia choroby nowotworowej. W związku
z corocznym wzrostem zachorowalności i umieralności na nowotwory, niezbędne jest ulepszenie zarówno diagnostyki, jak i metod terapeutycznych. Jednym z obiecujących obszarów
nauki jest nanomedycyna. Celem pracy jest przedstawienie obecnych metod leczniczych
i terapeutycznych opierających się na nanotechnologii.
Metody Przeprowadzono analizę dostępnych artykułów w bazie danych PubMed oraz
materiałów udostępnionych przez National Cancer Institute. Wyszukiwanie obejmowało
hasła „nanoparticle” i „cancer”. Dodatkowo, podczas wyszukiwania randomizowanych
badań klinicznych, przedział czasowy zawężono do ostatnich 5 lat.
Wyniki W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono badania nad zastosowaniem
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nanocząsteczek w terapii raka piersi, raka tarczycy, raka trzustki, niedrobnokomórkowego
raka płuca, raka wątrobowokomórkowego, mięsaka tkanek miękkich, raka szyjki macicy,
i raka nerkowokomórkowego oraz w diagnostyce przerzutów raka jelita grubego, raka
tarczycy i raka żołądka. Wykorzystanie nanocząsteczek jako nośników chemioterapeutyku
wykazuje porównywalną skuteczność w terapii nowotworów w porównaniu do klasycznego leczenia, ponadto niektóre badania donoszą o mniejszej częstości występowania
działań niepożądanych. W badaniach nad zastosowaniem diagnostycznym nanocząsteczki
wykorzystywano jako znaczniki, dzięki którym możliwa była dokładniejsza identyfikacja
przerzutów oraz ich monitorowanie, a w następstwie resekcja większej ilości zmian nowotworowych podczas jednej operacji.
Wnioski Doniesienia na temat efektów wykorzystania nanotechnologii jako narzędzia
umożliwiającego jednoczesne wykrywanie, leczenie i monitorowanie choroby są obiecujące,
jednak konieczne jest pokonanie ograniczeń, takich jak wysoka cena produkcji i niestabilność
cząsteczek stosowanych przez długi okres, czy poznanie dokładnego przebiegu odpowiedzi
ustroju na nanocząsteczki i zbadanie działań niepożądanych wynikających z ich stosowania.

Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanocząsteczki, onkologia, leczenie spersonalizowane,
teranostyka.

Wstęp
Statystyki nowotworów

Nowotwory stanowią jedną z głównych
przyczyn zgonów na całym świecie. W 2018 roku
były powodem około 9,6 mln zgonów (WHO,
2018). Według Polskiego Towarzystwa Onkologicznego szacuje się, iż do 2025 zachorowalność
na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad
25% w porównaniu do roku 2011. Z dużym
prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż
staną się one główną przyczyną zgonów w Polsce
(NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI).

“złożona, multidyscyplinarna gałąź medycyny,
w której nanotechnologie, biotechnologie molekularne i inne nanonauki są stosowane na każdym
etapie zarządzania chorobami, od diagnozy po
leczenie, prognozowanie i monitorowanie parametrów biologicznych i biomarkerów” (BRAGAZZI, 2019). Obecnie w medycynie nanotechnologia jest wykorzystywana w wielu dziedzinach,
głównie w neurologii i w onkologii. Szeroko
stosowane są nanocząsteczki organiczne, takie
jak liposomy, micele, cząsteczki polimeryczne i
na bazie białek, oraz nieorganiczne, na przykład
silikonowe, nanocząsteczki złota i tlenku żelaza
(ANSELMO I IN., 2016).

Czym jest nanotechnologia?

Zastosowanie nanotechnologii
Nanotechnologia to jedna z najbardziej w onkologii
obiecujących technologii XXI wieku, która
Zastosowanie nanotechnologii do diagrozwinęła umiejętność obserwacji i kontroli po- nostyki i leczenia nowotworów jest w dużej mierze
jedynczych atomów i molekuł (National Nanote- wciąż w fazie rozwoju, ale na rynku dostępnych
chnology Initiative). National Nanotechnology jest już kilka leków na bazie nanonośników,
Initiative (NNI) określa nanotechnologię jako a kolejne znajdują się na etapie badań klinic„naukę, inżynierię i technologię prowadzoną w znych (NATIONAL CANCER INSTITUTE). Do
nanoskali (od 1 do 100 nm), w której unikalne roku 2019 Amerykańska Agencja ds. Żywności
zjawiska umożliwiają nowatorskie zastosowania i Leków (FDA) oraz Europejska Agencja Lew wielu dziedzinach, od chemii, fizyki i biologii ków (EMA) zatwierdziły ok. 10 preparatów
po medycynę, inżynierię i elektronikę” (BAYDA nanocząsteczkowych mających zastosowanie w
I IN., 2019). Termin “nanomedycyna” został onkologii. Pierwszą zatwierdzoną przez FDA w
zdefiniowany w latach 90. przez amerykańskiego 1995 r. nanocząsteczką przeciwnowotworową był
inżyniera Erica Drexlera i Roberta Freitasa jako
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Doxil, czyli liposomalna doksorubicyna funkcjonalizowana glikolem polietylenowym (PEG), a
wśród wskazań znalazły się nowotwory lite, m.in.
rak jajnika, piersi i prostaty, mięsak Kaposiego
oraz chłoniaki, białaczki i szpiczak mnogi.
Wkrótce potem także inne preparaty liposomowe,
takie jak daunorubicyna liposomalna (DaunoXome), cytarabina liposomalna (DepoCyt), winkrystyna liposomalna (Marqibo) oraz liposomalny irynotekan (Onivyde), zostały zatwierdzone
przez FDA, a z nie-PEG-ylowanych, liposomalna doksorubicyna (Myocet) i liposomowy mifamurtyd (MEPACT) zatwierdzone zostały przez
EMA. Pierwszym nieliposomalnym systemem
nanocząsteczkowym, zatwierdzonym do leczenia
raka piersi, trzustki, wątroby, prostaty, pęcherza,
niedrobnokomórkowego raka płuc i czerniaka, był
Abraxane - nanocząsteczka paclitakselu związana
z albuminą. Wśród wskazań dla obecnie dopuszczonych do użytku przeciwnowotworowych nanoterapeutyków znajdują się głównie: rak piersi,
jajnika, płuca, prostaty, trzustki, mięsaki oraz
chłoniaki i białaczki (ANSELMO I IN., 2016;
2019).
Nanomedycyna w Polsce

Spośród

zatwierdzonych preparatów, w
Polsce w obrocie znajduje się tylko kilka, w tym:
Abraxane, DepoCyte, Mepact, Myocet, Oncaspar,
Onivyde i Vyxeos (Medycyna Praktyczna). Na
uwagę zasługuje także dostępna w Polsce, innowacyjna terapia NanoTherm, wykorzystująca
połączenie ablacji termicznej z nanotechnologią
materiałową (MEDICUS 5, 2019). Polega ona
na wprowadzeniu bezpośrednio do guza lub do
ściany jamy powstałej po resekcji guza ferrofluidu zawierającego magnetyczne nanocząsteczki
tlenku żelaza o rozmiarze około 15 nanometrów.
Cząsteczki te są następnie poddawane działaniu
zmiennego pola magnetycznego. Szybkozmienne
pole magnetyczne powoduje wzrost temperatury
nanocząsteczek do poziomu powodującego niszczenie komórek nowotworowych. W zależności od
temperatury terapeutycznej osiągniętej w guzie
i czasu trwania procedury leczenia, komórki te
zostają nieodwracalnie zniszczone lub osłabione
stając się bardziej wrażliwymi na uzupełniającą
radioterapię lub chemioterapię. Metoda może być
stosowana do leczenia rozmaitych typów nowNr 2/28/2020
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otworów złośliwych, guzów mózgu, w tym glejaka wielopostaciowego, raka trzustki, raka piersi, prostaty oraz przełyku. Od 2011 roku firma,
która opatentowała terapię NanoTherm posiada
europejski certyfikat CE i tym samym oficjalne
zatwierdzenie w leczeniu guzów mózgu w Niemczech i we wszystkich krajach członkowskich
Unii Europejskiej. Jedyną placówką w Polsce,
w której możliwe jest leczenie metodą NanoTherm jest ośrodek terapii nowotworów mózgu
NanoTherm w Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie, który rozpoczął działalność w 2019 roku.
Obecnie w placówce prowadzone jest badanie
kliniczne z udziałem 20 pacjentów, u których
doszło do wznowy glejaka po wcześniejszym
usunięciu guza. Lubelscy lekarze zapowiadają,
że jeśli prowadzone badania kliniczne dowiodą
skuteczności NanoTherm, to wystąpią do Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o
jej dopuszczenie jako leczenia finansowanego ze
środków publicznych (Onkonet.pl, Magforce AG
The Nanomedicine Company).
Zalety i wady nanotechnologii
w medycynie

Nanotechnologię w onkologii stosuje się

ze względu na jej szczególne właściwości w diagnozowaniu, obrazowaniu i dostarczaniu leku
(SHI I IN., 2017). Właściwości nanocząsteczek
pozwalające na ich wieloaspektowe wykorzystanie wpisują nanotechnologię w definicję teranostyki, czyli połączenia terapii i diagnostyki
w jedną formułę. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne wykrywanie choroby, dostarczanie
leku oraz monitorowanie odpowiedzi na terapię
i przebiegu choroby, co pozwala na zwiększenie
efektywności leczenia, modulowanie dawek leku i
poprawę farmakokinetyki (WANG D I IN., 2018).
Nanocząsteczki mogą być podawane różnymi
drogami - doustnie, donosowo, do oczu lub pozajelitowo (AWASTHI I IN., 2018). Prezentują one
szerokie spektrum działania jako cząsteczki diagnostyczne, terapeutyczne lub nośniki leków, albo
spełniające wszystkie te funkcje jednocześnie
(NATIONAL CANCER INSTITUTE). Gromadzą
się w guzie dzięki efektowi EPR (enhanced
permeability and retention, efekt zwiększonej
przepuszczalności i retencji), wynikającemu ze
zwiększenia porów naczyń guzów litych, ich
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nieszczelności i zmniejszonego klirensu limfatycznego oraz małego rozmiaru nanocząsteczek.
Jako nośniki leków, nanocząsteczki zwiększają
efekt działania poprzez wydłużenie czasu gromadzenia leku w guzie i zmniejszenie jego
toksyczności, a także modulują właściwości
leku (np. stabilność, rozpuszczalność, biologiczny czas półtrwania), umożliwiają kontrolowane, opóźnione lub stymulowane uwalnianie
oraz zmniejszają lekooporność. Istnieje również
możliwość wizualizacji miejsc wiązania leków
oraz uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej odnośnie działania leku poprzez
łączenie leku z cząsteczką wizualizującą (SHI I
IN., 2017). Poprzez opracowanie takich sfunkcjonalizowanych molekuł do terapii celowanej,
zastosowanie nanocząsteczek może przyczynić
się do zminimalizowania toksyczności ogólnoustrojowej chemioterapii. Ponadto nanocząsteczki
mają zdolność ominięcia mechanizmu wypływu
leku z komórek, dzięki czemu stanowią
alternatywną strategię przełamywania oporności
wielolekowej (AWASTHI I IN., 2018). Dzięki
zdolności pewnych grup nanocząsteczek do
przenikania przez różne bariery tkankowe, w tym
również barierę krew-mózg i ich pasywnego gromadzenia się w guzie, zyskują dostęp do bardzo
wielu obszarów ciała, w tym także do Centralnego
Układu Nerwowego (CUN), a ich rozmiar pozwala na łatwe wnikanie do komórki i interakcję z
biomolekułami komórkowymi, takimi jak DNA,
siRNA i mRNA. Daje to podstawy do wykorzystania ich w terapii genowej. Ponadto nanotechnologia daje możliwość monitorowania i manipulowania w czasie rzeczywistym środowiskiem
rozwijającego się nowotworu, co przekłada się
na szybkie i dokładne wykrywanie molekuł i
zmian związanych z kancerogenezą, nawet jeśli
znajdują się w małym odsetku komórek (National Cancer Institute). Rozważa się także potencjał
nanocząsteczek w tworzeniu syntetycznych szczepionek. Niestety, nanocząsteczki znajdujące się
w obiegu przez dłuższy czas stają się niestabilne,
co nie tylko zmniejsza efektywność ich działania,
ale może także negatywnie rzutować na związane
z nimi leki. Pewną trudność stanowi również
etap produkcji nanoterapeutyków, wymagający
precyzyjnej kontroli wielkości i funkcjonalności
cząsteczek, dużego nakładu środków i wyko-
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rzystania nowoczesnych technologii. Wysokie
koszty produkcji, trudności w kontroli struktury
molekularnej i przetwarzania nanocząsteczek
przyczyniają się do ograniczonej dostępności nanotechnologii. W 2009 r. koszt 1 dawki czystej
doksorubicyny wynosił 62-162 USD w porównaniu z 5594 USD w przypadku Doxilu, czyli
preparatu zawierającego nanocząsteczki doksorubicyny, a koszt 1 dawki paclitakselu - 90-454
USD w porównaniu do 5054 USD za Abraxane,
czyli paclitakselu w postaci nanocząsteczkowego
kompleksu z albuminą (Goldberg I IN., 2013). W
2020 r. cena 1 dawki Abraxane w Polsce wynosi
977 zł, a lek finansowany jest w ramach NFZ
u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem
trzustki (Onkologia Online). Jak dotąd nie udało
się także zbadać dokładnego przebiegu odpowiedzi ustroju na nanocząsteczki: niektóre z nich
mogą wywoływać działania niepożądane, takie jak
immunogenność, kumulację postterapeutyczną
czy cytotoksyczność wobec zdrowych komórek,
szczególnie skóry i płuc (AWASTHI I IN., 2018).
Korelacja między właściwościami nanocząsteczki,
a cytotoksycznością pozostaje niewyjaśniona, ale
podejrzewa się, że zależy ona od parametrów takich jak: rozmiar, kształt, ładunek powierzchniowy, częstotliwość i czas narażenia, stabilność,
rozpuszczalność i dokładny skład (SAIFI I IN.,
2018). Mały rozmiar i gromadzenie się w tkankach
powoduje reakcje zapalne, oksydacyjne i cytotoksyczne (AWASTHI I IN., 2016). Najbardziej
toksyczne wydają się nanocząsteczki srebra, przy
czym nanocząsteczki glinu, tlenku żelaza i tlenku
manganu wykazały najmniejszą toksyczność
(HUSSAIN I IN., 2005). Inne badanie wykazało
znaczną pneumotoksyczność nanorurek węgla
w porównaniu do cząsteczek żelaza karbonylkowego u mysz (LAM I IN., 2004). Istnieją
jednak doniesienia, że redukcji niepożądanej
cytotoksyczności może sprzyjać modyfikacja
powierzchni cząsteczek, między innymi z wykorzystaniem N-acetylocysteiny (AWATASHI I IN.,
2016).
Terapeutyczne zastosowanie
nanotechnologii

Nanotechnologia pozwala na ulepszenie

obecnie dostępnych metod zwalczania nowotworów - między innymi umożliwia dostarczaNr 2/28/2020
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nie chemioterapeutyku bezpośrednio do nowotworu, wspomaga chirurgiczną resekcję guzów i
wzmacnia skuteczność radioterapii. W ostatnich
latach duże zainteresowanie wzbudziło również
łączenie nanotechnologii z immunoterapią oraz
terapią genową (NATIONAL CANCER INSTITUTE).
W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono szereg badań oceniających działanie
nanocząsteczek w połączeniu z tradycyjnymi metodami leczenia nowotworów. Najwięcej badań
odnosiło się do terapii raka piersi i raka tarczycy.
Pozostałe badania dotyczyły raka trzustki, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka żołądka,
raka szyjki macicy, mięsaka tkanek miękkich
oraz raka wątrobowokomórkowego i nerkowokomórkowego.
Rak piersi

Badania

dotyczące raka piersi oceniały
wykorzystanie nab-paclitaxelu, nanocząsteczki
połączonej z paclitaxelem, lekiem przeciwnowotworowym. KUWAYAMA I IN., przeprowadzili
badanie, w którym wzięło udział 152 chorych z
rakiem piersi w stadiach I-III z negatywnym HER2
(human epidermal growth factor receptor 2, receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu). Uczestniczki badania zostały przydzielone
do dwóch grup - badawczej, przyjmującej nabpaclitaxel (n=75) w dawce 100 mg/m2 dziennie
oraz kontrolnej, przyjmującej lek przeciwnowotworowy niezwiązany z nanocząsteczką, docetaxel (n=77) w dawce 75 mg/m2. Dodatkowo
obie grupy równolegle przyjmowały klasyczne leki przeciwnowotworowe - 5-fluorouracyl,
epirubicynę i cyklofosfamid. Nab-paclitaxel
wykazał porównywalną skuteczność leczenia
wyrażoną odsetkiem CR (Complete Response,
odpowiedź całkowita) wobec grupy kontrolnej,
odpowiednio 17% i 12%. Obie grupy wykazały
podobny odsetek działań niepożądanych, wśród
których najczęstszym była neutropenia (odpowiednio 36% i 40%) (KUWAYAMA I IN., 2018).
Podobny wynik otrzymano w badaniu GIANNI I IN., które obejmowało 695
pacjentów przyjmujących nab-paclitaxel (n=346,
dawka=125mg/m2) lub paclitaxel (n=349, dawka=90 mg/m2). Zaobserwowano wyższy odsetek
CR w grupie badawczej (odpowiednio 22,5%
Nr 2/28/2020
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oraz 18,6%), jednak nie było to istotne statystycznie (p=0.19). Grupa przyjmująca nab-paclitaxel wykazała również częstszy odsetek działań
niepożądanych (odpowiednio 16% i 11,3%), w
tym neuropatii obwodowej (1,8% i 4,5%) (GIANNI I IN., 2018). Z kolei w innym badaniu, w
którym wzięło udział 1206 pacjentów, zaobserwowano znaczne różnice w CR między grupą
przyjmującą nab-paclitaxel (n=606, dawka=150
mg/m2, następnie 125 mg/m2) a przyjmującą
paclitaxel (n=600, dawka=80 mg/m2), które
wynosiły odpowiednio 38,4% i 29% (UNTCH I
IN., 2019).
FUJIWARA I IN., również porównywali działanie paclitaxelu związanego z
nanocząsteczką i samego paclitaxelu, ewaluując
wyniki 422 pacjentów przydzielonych do każdej z
grup w stosunku 1:1. Wyniki w obu grupach były
porównywalne i odnosiły się do czasu bez progresji choroby (Progression-Free Survival, PFS),
czasu ogólnego przeżycia (Overall Survival, OS)
i ogólnej odpowiedzi na leczenie (Overall Response, OR); wynosiły 8,4 i 8,5 miesiąca, 31,2
i 36,2 miesiąca oraz 31,5% i 39% odpowiednio
dla grupy przyjmującej lek z nanocząsteczką i
sam paclitaxel. W porównaniu do poprzednich
badań częstość występowania ciężkiej neuropatii
obwodowej była znacznie mniejsza w grupie
badawczej niż w grupie kontrolnej (odpowiednio
1,4% i 7,5%) (FUJIWARA I IN., 2019). Zbliżone
wyniki otrzymano w badaniu TAMURA I IN.,
otrzymując odpowiednio PFS równe 11,2 i 9,8
miesiąca, OS 34 i 42,4 miesiąca i OR 56,1% i
52,5% odpowiednio dla grupy przyjmującej nabpaclitaxel (n=100, dawka=150 mg/m2) i docetaxel (n=100, dawka=75 mg/m2). Również w tym
badaniu w grupie badawczej o wiele rzadziej obserwowano wystąpienie neuropatii obwodowej
(35%) niż w grupie kontrolnej (89,%) (TAMURA
I IN., 2017).
Przeprowadzono
także
porównanie
działania nab-paclitaxelu połączonego z lekiem
biologicznym, atezolizumabem (n=451) z samym
nab-paclitaxelem (n=451). Atezolizumab podawany był w dawce 840 mg, natomiast nab-paclitaxel w dawce 100 mg/m2. Zaobserwowano dłuższy
PFS w grupie przyjmującej preparat łączony z atezolizumabem (7,2 miesiąca versus 5,5 miesiąca)
i dłuższy OS (21 miesięcy versus 17,6 miesiąca)
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w porównaniu do grupy przyjmującej sam nabpaclitaxel. Działania niepożądane występowały
częściej w grupie przyjmującej preparat łączony
(15,9% versus 8,2%) (SCHMID I IN., 2018).
Rak tarczycy

Drugim pod względem liczby przeprow-

adzonych badań nad nanocząsteczkami był rak
tarczycy. W czterech badaniach wykorzystywano
zawiesinę nanocząsteczek węgla, którą podczas
operacji wstrzykiwano do tarczycy pacjentom
z grupy badanej. Roztwór wybiórczo zabarwił
tkankę nowotworową na czarno, dzięki czemu
możliwe było łatwe rozróżnianie tkanki nowotworu od tarczycy i przytarczyc. W badaniu
WANG I IN., 55 pacjentów z rakiem tarczycy, zakwalifikowanych do operacji tyroidektomii, przydzielono do dwóch grup. Pierwszej grupie (n=28)
wstrzyknięto zawiesinę z nanocząsteczkami
węgla, w drugiej grupie zaś pominięto ten zabieg
(n=27). W grupie badawczej wykryto znacznie
więcej węzłów chłonnych niż w grupie kontrolnej, ich liczba wynosiła odpowiednio 193 i 123.
U 5 pacjentów z grupy kontrolnej doszło do przypadkowej paratyreoidektomii, w grupie badawczej nie było takiej sytuacji. Po operacji zaobserwowano, że poziom wapnia u pacjentów z grupy
badawczej jest wyższy niż w grupie kontrolnej,
a poziom parathormonu w krótszym okresie
wrócił do prawidłowych wartości (WANG I IN.,
2015). Podobne wyniki uzyskano w badaniu na
64 pacjentach. Wśród czarno zabarwionej tkanki grupy badawczej wykryto 235 zabarwionych
węzłów chłonnych oraz żadnej przytarczycy, zaś
w grupie kontrolnej wykryto 164 węzły chłonne
i 9 przytarczyc. W grupie badawczej u 1 pacjenta
zaobserwowano tymczasową hipokalcemię oraz
u 1 pacjenta tymczasową niedoczynność przytarczyc, zaś w grupie kontrolnej odpowiednio 10
pacjentów i 9 pacjentów (WANG I IN., 2020).
Badanie LONG I IN., potwierdziło
ochronną funkcję używanych podczas operacji nanocząsteczek węgla wobec przytarczyc.
W grupie badawczej (n=149) znacznie rzadziej
dochodziło do pooperacyjnej niedoczynności
przytarczyc niż w grupie kontrolnej (n=54) i
dotyczyło odpowiednio 6 pacjentów z pierwszej
grupy (14,3%) i 18 z drugiej (39,13%). Zaobserwowano także krótszy czas wyrównania pracy
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przytarczyc w grupie badawczej w porównaniu z
grupą kontrolną (odpowiednio 22.3 dni i 57 dni)
(LONG I IN., 2017). Przeciwne wyniki uzyskano
w badaniu LIU I IN., w którym różnice w poziomie parathormonu między grupą badawczą
(n=78) a grupą kontrolną (n=78) były nieistotne
statystycznie. Ponadto użycie nanocząsteczek
węgla znacznie wydłużyło czas operacji, zarówno
klasycznej jak i endoskopowej tyreoidektomii, w
porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio
210 minut versus 164 minuty oraz 193 minut versus 127 minut) (LIU I IN., 2016).
Rak trzustki

Badania

nad rakiem trzustki oceniały
skuteczność leczenia z użyciem irynotekanu liposomowego (nal-IRI) w połączeniu z 5-fluorouracylem (5-FLU) i kwasem folinowym (LV)
oraz terapii nab-paclitaxelem w połączeniu z
gemcytabiną. W badaniu PELZER I IN., nalIRI+5-FLU/LV (n=117) wykazał dłuższy czas
bez objawów choroby i działań niepożądanych
(Time Without Symptoms of disease and Toxicity, TWIST) niż stosowane samego 5-FLU/
LV (n=119), który wynosił odpowiednio 3,4
i 2,4 miesiąca (PELZER I IN., 2017). Glassman i in. przeprowadzili badanie porównujące
skuteczność stosowania nal-IRI+5-FLU/LV u
pacjentów wcześniej przyjmujących irinotecan
oraz u pacjentów bez wcześniejszej ekspozycji
na irinotecan. Pacjenci bez wcześniejszej ekspozycji na leczenie demonstrowali dłuższe PFS
(4,6 miesiąca) i OS (7,7 miesiąca) niż stosujący
wcześniej irinotecan z progresją choroby (odpowiednio 2,2 i 3,9 miesiąca), ale krótsze w porównaniu
do pacjentów wcześniej leczonych bez progresji
(odpowiednio 5,7 i 9,0 miesiąca) (GLASSMAN
I IN., 2018). Przeprowadzono również badanie
oceniające bezpieczeństwo stosowania terapii
nab-paclitaxelem w dawkach 100 i 125 mg/m2 w
połączeniu z gemcytabiną. Obie dawki były dobrze tolerowane (MACARULLA I IN., 2019).
Niedrobnokomórkowy rak płuca
(NSCLC)

Zastosowanie

nab-paclitaxelu badano
również pod kątem leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC). W terapii NSCLC lek w
Nr 2/28/2020
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dawce 100 mg/m2 połączony z nanocząsteczką
zademonstrował długi PFS i medianę OS, które
wynosiły odpowiednio 4,2 miesiące oraz 17
miesięcy (n=80). Wyniki te porównano z wynikami grupy pacjentów przyjmujących dodatkowo
doustnie 5-azacytydynę (n=81), lek przeciwnowotworowy, w dawce 200 mg/m2, jednak to
połączenie nie było bardziej skuteczne niż podawanie samego nab-paclitaxelu (odpowiednio 3,2
miesiąca i 8,1 miesiąca) (MORGENSZTERN I
IN., 2018).
Rak żołądka

Przeprowadzono badanie angażujące
pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka.
Uczestników przydzielono do trzech grup przyjmującej paclitaxel co 3 tygodnie (n=247),
co tydzień (n=246) lub przyjmującej niezwiązany
z nanocząsteczką paclitaxel (n=248) co tydzień.
Otrzymano porównywalne wyniki w każdej
grupie, natomiast najbardziej efektywne okazało
się cotygodniowe stosowanie nab-paclitaxelu (11,1 miesiąca). Najwięcej ciężkich działań
niepożądanych wykazała grupa stosująca nabpaclitaxel co trzy tygodnie (65%), mniej grupa
stosująca nab-paclitaxel co tydzień (41%), najbezpieczniejsza okazała się cotygodniowa terapia paclitaxelem (29%). Autorzy pracy zasugerowali, iż mimo częściej występujących działań
niepożądanych, zbliżona skuteczność cotygodniowej terapii nab-paclitaxelem do paclitaxelu pozwala na stosowanie leku z nanocząsteczką
jako leczenie drugiego rzutu (SHINTARA I
IN.,2017).
Rak szyjki macicy

Nab-paclitaxel został badany także pod

kątem zastosowania w terapii zaawansowanego
raka szyjki macicy. W badaniu wzięło udział
27 pacjentek z nowotworem w IV stopniu zaawansowania według klasyfikacji FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)
lub nawracającym i przerzutującym. Pacjentki
przyjmowały nab-paclitaxel w dawce 175 mg/m2
w połączeniu z nedaplatyną w dawce 80 mg/m2
i 26 z nich ukończyło badanie. Odsetek ORR
(Objective Response Rate) wyniósł 50%, OS
był równy 16,6 miesiąca, a PFS 9,1 miesiąca.
Nr 2/28/2020
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Ciężka neutropenia występowała u co trzeciej
pacjentki.(LI I IN., 2017).
Mięsak tkanek miękkich

BONVALOT

I IN., badali skuteczność
stosowania tlenku hafnu, nanocząsteczki zawartej w preparacie NBTXR3, w połączeniu
z radioterapią (n=87) w porównaniu do samej
radioterapii (n=89) w leczeniu miejscowo zaawansowanego mięsaka tkanek miękkich. PCR
(Pathological Complete Response) wystąpiło u
14 pacjentów z grupy pierwszej i 7 z grupy drugiej. Obie terapie były dobrze tolerowane, ciężkie
działania niepożądane wystąpiły u 39% pacjentów
z grupy przyjmującej NBTXR3 i u 30% pacjentów
z grupy leczonych samą radioterapią (BONVALOT I IN., 2019).
Rak wątrobowokomórkowy

MERLE I IN., przeprowadzili badanie na

398 pacjentach z rakiem wątrobowokomórkowym,
przydzielając ich do trzech grup - przyjmującej
związaną z nanocząsteczkami doxorubicynę w
dawce 30 mg/m2 (n=133), 20 mg/m2 (n=130) i
grupy kontrolnej, przyjmującej standardowe leczenie (n=134). OS było podobne w obu grupach
- średni wynik z obu grup badawczych wyniósł
9,1 miesiąca, zaś w grupie kontrolnej 9 miesięcy.
Zbliżone wyniki otrzymano również porównując
występowanie ciężkich działań niepożądanych - w
grupach badawczych dotyczyły 31% pacjentów, a
w grupie kontrolnej 36% (MERLE I IN., 2019).
Rak nerkowokomórkowy

W

badaniu VOSS I IN., porównano
działanie nanocząsteczki CRLX101 ze standardowym leczeniem raka nerkowokomórkowego.
Pięćdziesięciu pacjentów zostało przydzielonych
do grupy badawczej i przyjmowało CRLX101
z bewacyzumabem, z kolei grupę kontrolną
stanowiły 52 osoby przyjmujące standardowe
leczenie. Obie grupy demonstrowały podobne
wyniki wyrażone w PFS (odpowiednio 3,7 i 3,9
miesiąca). Liczba pacjentów odpowiadających
na leczenie była większa w grupie kontrolnej, w
której 2 osoby osiągnęły całkowitą odpowiedź
(Complete Response, CR) i 4 osoby częściową
odpowiedź (Partial Response, PR). W grupie

9

Nauki Przyrodnicze i Medyczne
badawczej żadna osoba nie osiągnęła CR i 2 osoby osiągnęły PR. Wyniki sugerują, że terapia z
zastosowaniem nanocząsteczek CRLX101 nie
przynosi efektów w przypadku raka nerkowokomórkowego (VOSS I IN., 2017).
Diagnostyczne zastosowanie
nanotechnologii

Prace

nad wykorzystaniem nanotechnologii w diagnostyce nowotworów są obiecujące.
Niektóre cząsteczki zostały już zatwierdzone
przez FDA jako nowoczesny kontrast, na przykład
w MRI (NI I IN., 2017), CT (CRUJE I IN., 2018),
USG (XIE I IN., 2018) i PET (POLYAK I ROSS,
2018). Zastosowanie takiego kontrastu znacznie
poprawia wykrywanie zmian. Zawdzięcza się to
zdolności nanocząsteczek do transportowania
jednocześnie biomolekuł specyficznie wiążących
się z komórkami nowotworowymi oraz tradycyjnych środków kontrastowych. Ponadto, niektóre cząsteczki same w sobie są środkami kontrastowymi i zapewniają znacznie wzmocniony
sygnał (NATIONAL CANCER INSTITUTE,
2017). Przełomowe okazało się badanie przeprowadzone w 2012 roku, wykorzystujące potrójną
metodę obrazowania, składającą się z techniki
rezonansu magnetycznego, obrazowania fotoakustycznego i powierzchniowo wzmocnionej
spektroskopii Ramana wzmocnionej z użyciem
nanocząsteczek w celu detekcji i określenia granic guza mózgu myszy. Metoda zademonstrowała
wysoką czułość, doskonałą wykrywalność,
wyższą rozdzielczość przestrzenną nawet w
głęboko położonych tkankach oraz umożliwiła
określenie granic guza zarówno przed operacją
jak też śródoperacyjnie (KIRCHER I IN., 2012).
Nanocząsteczki mogą być wykorzystywane
między innymi jako niezwykle czułe i specyficzne detektory biomarkerów takich jak białka,
DNA czy komórki nowotworowe we krwi (KEY I
PARK, 2017). Trwają badania nad zastosowaniem
nanocząsteczek w badaniach in vitro, między innymi w metodach optycznej, elektrochemicznej
i immunochromatograficznej detekcji (PERFEZOU, 2012). Postępy w rozwoju technologii
mikroprzepływowych otworzyły możliwość integracji i przetwarzania próbek z bioczujnikami, a
w następstwie stworzenie urządzeń bezpośrednio
monitorujących i dostarczających pełne dane z
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jednej próbki krwi, co pozwala na bieżące modyfikowanie i uzyskanie lepszych efektów leczenia
(NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2017).
Badania kliniczne z ostatnich 5 lat
opisywały wykorzystanie nanocząsteczek węgla
w diagnostyce przerzutów takich nowotworów
jak rak jelita grubego, rak tarczycy i rak żołądka.
Wprowadzona zawiesina nanocząsteczek barwiła
tkankę nowotworową na czarno, ułatwiając jej
zlokalizowanie poza guzem pierwotnym. W badaniach obserwowano dokładniejszą ocenę zajętych
węzłów chłonnych oraz większą ilość ich resekcji
podczas operacji (SUN I ZHANG, 2018; WANG
I IN., 2020; ZHANG I IN., 2019; YU I IN., 2016;
XU I GU, 2017; LI I IN., 2016). Ponadto, w przypadku raka jelita grubego dzięki wykorzystaniu
nanocząsteczek węgla uzyskano krótszy czas
detekcji tkanki nowotworowej w kolonoskopii
(WANG I IN., 2016; WANG I IN., 2020).
Wnioski

Doniesienia

na temat efektów wykorzystania nanotechnologii jako narzędzia
umożliwiającego jednoczesne wykrywanie, leczenie i monitorowanie choroby są obiecujące.
Ostatnie badania ujawniły, że stosowanie terapii bazujących na nanocząsteczkach jest równie
skuteczne, co klasyczne metody leczenia i może
być wykorzystywane jako alternatywna metoda.
Konieczne jest pokonanie ograniczeń, takich jak
wysoka cena produkcji i niestabilność cząsteczek
stosowanych przez długi okres. Niezbędne
jest również poznanie dokładnego przebiegu
odpowiedzi ustroju na nanocząsteczki i zbadanie
działań niepożądanych wynikających z ich
stosowania.
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Remdesivir a covid-19
Remdesivir vs. covid-19

Abstract

C

OVID-19 is a disease caused by the SARS-COV-2 virus. The virus first appeared in China
in the city of Wuhan. The virus that infected other countries as well. It is a threat to the health and
life of society. According to the WHO report of August 21, 2020, 30 905 162 people have already
fallen ill with the coronavirus disease, and as many as 958 703 people worldwide have died because
of it. Finding the right drug for this disease is a challenge for many researchers. Drugs That support the treatment of COVID-19 have been found. Such drugs include Remdesivir. The aim of the
study is to review the current reports on the effects of Remdesivir in the treatment of COVID-19.
The research method used in the work is a review of the available literature on this issue. Literature
Comes Primarily from databases such as: PubMed, Google Scholar and Medline. In the analyzed literature, studies on the effectiveness of the drug Remdesivir showedit effectiveness in the treatment
of patients struggling with COVID-19. Remdesivir was superior to placebo in reducing the time to
recovery in adults hospitalized with Covid-19 and symptoms of a lower respiratory tract infection.
Therapeutic treatment with remdesivir, initiated early in infection, has clear clinical benefits in
rhesus macaques infected with SARS-CoV-2. These data suggest that early initiation of remdesivir
treatment in patients with COVID-19 is beneficial to prevent progression to severe pneumonia. In
conclusion, the analysis of the available literature howsthat the use of Remdesivir is beneficial for
patients with coronavirus disease.

Key words: COVID-19, remdesivir.

Streszczenie

C

OVID-19 jest to choroba wywoływana przez wirusaSARS-COV-2. Wirus w pierwszej
kolejności pojawił się w Chinach w mieście Wuhan. W następnej kolejności wirus zainfekował
mieszkańców innych Państw. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa. Według
raportu WHO z dnia 21 sierpnia 2020 roku wynika, iż na chorobę koronawirusową zachorowało
już 30905162 osób, a z jego powodu zmarło aż 958 703 osób na świecie. Wynalezienie odpowiedniego leku na tą chorobę jest wyzwaniem dla wielu badaczy. Znaleziono leki wspomagające
leczenie COVID-19. Do takich leków można zaliczyć remdesivir. Celem pracy jest przegląd aktualnych doniesieńdotyczących działania Remdesiviru w leczeniu COVID-19. Metodą badawczą
wykorzystaną w pracy jest przegląd dostępnej literatury dotyczącej tego zagadnienia. Literatura
pochodzi przede wszystkim z baz danych takich jak: PubMed, Google Scholar oraz Medline. W
przeanalizowanej literaturze badania nad skutecznością leku jakim jest Remdesivir wykazały jego
skuteczność w leczeniu pacjentów zmagających się z COVID-19. Remdesivir wykazał przewagę
nad placebo pod względem skrócenia czasu do wyzdrowienia u dorosłych hospitalizowanych z
powodu COVID-19 i objawów zakażenia dolnych dróg oddechowych. Terapeutyczne leczenie remdesivirem rozpoczęte na wczesnym etapie infekcji przynosi wyraźne korzyści kliniczne u makaków
rezusów zakażonych SARS-CoV-2. Dane te sugerują, iż wczesne rozpoczęcie leczenia remdesivirem u pacjentów z COVID-19 jest korzystne, aby zapobiec progresji do ciężkiego zapalenia płuc.
Podsumowując, z analizy dostępnego piśmiennictwa wynika, iż stosowanie leku Remdesivir jest
korzystne dla pacjentów z chorobą koronawirusową, jednak konieczne są dalsze badania w celu
weryfikacji korzystnego działania remdesiviru w leczeniu chorych na COVID-19 oraz ewentualnych skutków ubocznych tej terapii.

Słowa kluczowe: COVID-19, remdesivir.
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Wprowadzenie

COVID-19 jest to choroba wywoływana

przez wirusa SARS-COV-2. Wirus w pierwszej
kolejności pojawił się w Chinach w mieście Wuhan. Następnie rozprzestrzenił się na inne kontynenty i cały świat. Stanowi on zagrożenie dla
zdrowia i życia społeczeństwa. Według danych
z dnia 21.09.2020 roku na świecie na chorobę
koronawirusową zachorowało już aż 30 905 162,
a z jej powodu zmarło 958 703 (WHO, 2020).
Wynalezienie odpowiedniego leku na tą chorobę
jest wyzwaniem dla wielu badaczy. Wynaleziono leki, które wspomagają leczenie COVID-19.
Do takich leków należy Remdesivir. Jest to lek
przeciwwirusowy stosowany przede wszystkim
w leczeniu Eboli i choroby marburskiej(DE WIT
I IN., 2020).
Cel pracy, materiał i metody

Cel

pracy stanowi omówienie aktualnej wiedzy dotyczącej działania Remdesiviru w leczeniu COVID-19. Metodą badawczą
wykorzystaną w pracy jest przegląd dostępnej
literatury dotyczącej tego zagadnienia. Literatura
pochodzi przede wszystkim z baz danych takich
jak: PubMed, Google Scholar oraz Medline.
COVID-19

COVID-19

jest to choroba zakaźna.
Wywoływana jest ona przez wirusa SARS-CoV-2.
COVID- 19 jest zagrożeniem dla zdrowia i życia
populacji całego świata. Stanowi poważny problem zdrowotny oraz społeczny. Pojawiające się
cały czas nowe przypadki zakażenia COVID-19
powodują izolację społeczeństwa i ciągły strach
przed zakażeniem(NUSSBAUMER-STREIT I
IN., 2020).
Dane z dnia 21 września 2020 roku
pochodzące z raportu Światowej Organizacji
Zdrowia potwierdzają rozpoznanie COVID-19
u 30 905 162 osób. Z powodu zakażenia SARSCOV-2 zmarło już 958 703 osób (WHO, 2020).
Typowymi objawami występującymi u
osób zakażonych SARS-CoV-2 są gorączka,
kaszel, zmęczenie, duszność, trudności w oddychaniu oraz utrata węchu i smaku(ROTHAN I IN.,
2020). Większość populacji przechodzi zakażenie
wirusem bezobjawowo, bądź ma łagodne objawy
Nr 2/28/2020
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choroby (KOCIK I IN., 2020). U niektórych osób
rozwija się zespół ostrej niewydolności oddechowej. Jest on prawdopodobnie wywołany przez
burzę cytokin, niewydolność wielonarządową,
wstrząs septyczny oraz zakrzepy krwi(ROTHAN
I IN., 2020). Okres inkubacji choroby może
wynosić od jednego do czternastu dni (YE I IN.,
2020). Choroba koronawirusowa rozprzestrzenia
się pomiędzy ludźmi. Najbardziej prawdopodobne jest zarażenie się wirusem, gdy osoby są
fizycznie blisko siebie (WHO, 2020). Wirus rozprzestrzenia się bardzo łatwy sposób i jest trwały
w powietrzu. Głównie przez małe kropelki lub
cząsteczki, takie jak aerozole , powstające po oddychaniu, kaszlu, kichaniu, rozmowie lub śpiewie
zakażonej osoby.Zalecane środki zapobiegające
przenoszeniu wirusa obejmują częste i dokładne
mycie rąk, zachowanie dystansu społecznego,
kwarantannę, trzymanie niemytych rąk z dala od
twarzy. Aby zminimalizować ryzyko transmisji
wirusa pomiędzy osobami, zalecono stosowanie
maseczek zakrywających nos i usta (WHO, 2020).
Nie ma jeszcze sprawdzonych szczepionek, ani
konkretnych metod leczenia COVID-19, chociaż
kilka jest w trakcie opracowywania (NUSSBAUMER-STREIT I IN., 2020).Większość osób,
które umierają z powodu zakażenia SARS-CoV-2
mają choroby współistniejące, takie jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz choroby układu
krążenia (WHO, 2020).
Remdesivir

Remdesivir jest to lek o działaniu przeci-

wwirusowym, jest to analog adenozyny. Spotykanym nazewnictwem tego leku jest również
kod GS-5734, sprzedawany jest pod nazwą Veklury. Remdesivir został opracowany przez firmę
farmaceutyczną Gilead Sciences. Pierwotnym
zastosowaniem tego leku miało być leczenie
zapalenia wątroby typu C. Następnie został
on przetestowany pod kątem leczenia eboli i
choroby malburskiej(CHAPLIN, 2020).Do objawów niepożądanych stosowania remdesiviru
należą nudności, wymioty, wzmożone pocenie
się, dreszcze oraz wzrost poziomu enzymów
wątrobowych Stosowanie tego leku może również
powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
(METHA I IN., 2020).
Firma Gilead Sciences w styczniu 2020
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roku rozpoczęła swoje badania nad działaniem
remdesiviru w kontekście leczenia COVID-19.
Badania laboratoryjne przeprowadzone przez
tę firmę wykazały, iż remdesivir ma pozytywne
działanie przeciwko wirusom SARS i MERS
(DE WIT I IN.,2020). Remdesivir wykazuje
korzystne działanie przeciwwirusowe in vitro,
dzięki temu został on przetestowany na modelach
zwierzęcych z różnymi infekcjami wirusowymi. W modelu wirusa Ebola u małpy rezus przy
codziennym podawaniu 10/mg na kg masy ciała
przez 12 dni znacznie zahamowano replikację
wirusa Ebola (WARREN I IN., 2016). W mysim
modelu zakażenia SARS-CoV zastosowanie
remdesiviru skutecznie zmniejszyło miano wirusa w płacach i poprawiło ich czynność (SHEAHAN I IN., 2017). Według badań WILLIAMSONA I IN., terapeutyczne leczenie remdesivirem
rozpoczęte na wczesnym etapie infekcji przynosi
wyraźne korzyści kliniczne makaków rezusów
zakażonych SARS-CoV-2. Dane te potwierdzają
wczesne rozpoczęcie leczenia remdesivirem u
pacjentów z COVID-19, aby zapobiec progresji
do ciężkiego zapalenia płuc (WILLIAMSON I
IN., 2020).
W kwietniu 2020 roku remdesivir uznano,
jako najbardziej obiecujący lek wspomagający
leczenie choroby koronawirusowej. W maju 2020
roku Amerykańska Agencja Żywności i Leków
stwierdziła, iż zastosowanie leku Veklury jest korzystne w leczeniu COVID-19 pomimo znanego i
potencjalnego ryzyka jego zastosowania. W lipcu
2020 roku Remdesivir został warunkowo dopuszczony do użytku medycznego w Unii Europejskiej
(KOMISJA EUROPEJSKA, 2020). Choroba koronawirusowa jest wskazaniem do zastosowania
tego leku. Zastosowanie leku jest możliwe u osób
powyżej 12 roku życia o masie ciała powyżej 40
kg. Możliwe jest również zastosowani tego leku u
osób, u których oddech jest wspomagany tlenem
oraz u osób z zapaleniem płuc (EASTMAMN I
IN., 2020). Dawkowanie leku Veklury w leczeniu
COVID-19 przebiega według konkretnego schematu. Początkowa dawka nasycająca wynosi 200
mg leku we wlewie dożylnym. Kolejnego dnia
leczenia remdesivirem podawanie leku należy
zmniejszyć do dawki 100 mg na dzień we wlewie
dożylnym. Lek ten należy stosować przez co najmniej pięć dni. Nie należy jednakże przekroczyć
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10 dni jego stosowania. Remdesiviru nie należy
stosować u osób z ciężkimi zaburzeniami pracy
nerek. Nie znane jest działanie remdesiviru podczas stosowania u kobiet w ciąży oraz u matek
karmiących (CHAPLIN, 2020). Według danych z
Międzynarodowego Badania Klinicznego (Adaptive COVID-19 Treatment Trial) z udziałem
ciężko chorych pacjentów (n = 1063) wykazano,
iż stosowanie remdesiviru w leczeniu COVID-19
znacząco skraca czas do wyzdrowienia. Badanie
wykazało, iż stosowanie leku ma tendencję do
obniżania 14-dniowej śmiertelności wśród osób
zmagających się z chorobą koronawirusową.
Działania niepożądane stosowania leku u ciężko
chorych pacjentów były bardzo trudne do zidentyfikowania. Według autora wydaje się, że nie ma
dodatkowego ryzyka w porównaniu z placebo
(CHAPLIN, 2020). Według badań wynika, że remdesivir rozszerza korzyści kliniczne poprzez zmniejszenie śmiertelności, zdarzeń niepożądanych
i wspomaganie tlenem u średnio i ciężko chorych pacjentów z COVID-19 (SARFRAZ I IN.,
2020).Według badań przeprowadzonych wśród
pacjentów z umiarkowanym COVID-19 wynika,
iż ci, którzy zostali zakwalifikowani do 10-dniowego cyklu leczenia remdesiwirem, nie wykazywali oni statystycznie istotnej różnicy w stanie
klinicznym porównując ze standardową opieką
po 11 dniach od rozpoczęcia leczenia. Chorzy,
którzy zostali przydzieleni losowo do 5-dniowego cyklu leczenia remdesivirem wykazywali
statystycznie istotną różnicę w stanie klinicznym
w porównaniu z leczeniem standardowym, ale
różnica ta była niepewna klinicznie (SPINNER I
IN., 2020).Porównując skuteczność leku przeciwwirusowego, jakim jest Remdesivir ze standardowym leczeniem dorosłych zmagających się
z ciężką chorobą koronawirusową wykazano,
iż do 14 dnia skuteczność tego leku w porównaniu ze standardowym leczeniem dorosłych z
ciężką niewydolnością oddechową wiązało się
ze wzrostem liczby pacjentów, którzy ozdrowieli i 62% zmniejszonym prawdopodobieństwem
zgonu w porównaniu ze standardowym leczeniem
pacjentów z ciężkim COVID-19 (OLEANDER
I IN., 2020). Remdesivir wykazuje przewagę
nad placebo pod względem skrócenia czasu do
wyzdrowienia u dorosłych hospitalizowanych z
powodu Covid-19 i objawów zakażenia dolnych
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dróg oddechowych (BEIGEL I IN., 2020).
Podsumowanie

Remdesivir jest lekiem przeciwwirusowym, który może być stosowany wspomagająco
w leczeniu COVID-19. W przedstawionych
badanych został potwierdzony korzystny wpływ
leku w leczeniu choroby koronawirusowej. Remdesivir wykazywał przewagę nad placebo pod
względem skrócenia czasu do wyzdrowienia u
dorosłych hospitalizowanych z powodu Covid-19
i objawów zakażenia dolnych dróg oddechowych.
Leczenie remdesivirem rozpoczęte na wczesnym
etapie infekcji przynosi wyraźne korzyści kliniczne u makaków rezusów zakażonych SARS-CoV2. Dane te potwierdzają wczesne rozpoczęcie leczenia remdesivirem u pacjentów z COVID-19, aby
zapobiec progresji do ciężkiego zapalenia płuc.
Podsumowując, z analizy piśmiennictwa wynika,
iż stosowanie leku Remdesivir jest korzystne dla
pacjentów z chorobą koronawirusową, jednakże
w celu potwierdzenia tych doniesień należałoby
przeprowadzić badania na większej grupie osób.
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Mitochondria i bilans energetyczny komórki w biotechnologii
Mitochondria and cell energy balance in the biotechnology

Abstract

A mitochondria activity is a basic source of an energy for eukaryotic-like organisms.

An energy generation (in the form of ATP) and their generation may significantly enhance
an effectiveness of a biotechnological production. Changes in an intracellular ATP production may take place through regulation of all stages of pathways involved in ATP generation
process. Researches are mostly concentrated on changes in: F-ATPase activity; proton gradient; amount of intracellular NADH; electron transport chain or accessibility to oxygen.
Changes in ATP balance contribute to many benefits, such as: growth in amount of desired
product; enhancement of cell viability; decrease of by-product generation and changes in
rate of conversion and modification of a substrate. This paper describes review about these
issues.

Key words: biotechnology, mitochondria, ATP, cell energy balance.

Streszczenie

Praca mitochondriów stanowi podstawowe źródło energii dla organizmów eukarioty-

cznych. Sama generacja energii (w postaci ATP) oraz jej modyfikowanie może znacząco
przyczynić się do wzrostu efektywności produkcji biotechnologicznej. Zmiany w produkcji
wewnątrzkomórkowego ATP odbywać się mogą poprzez regulację każdego etapu szlaków
enzymatycznych. Badania z tym związane szczególnie koncentrują się na zmianach w:
aktywności F-ATPazy; gradiencie protonowym; ilości wewnątrzkomórkowego NADH;
łańcuchu transportu elektronów oraz dostępowi do tlenu. Zmiany w bilansie ATP przyczynić
się mogą do licznych korzyści, takich jak: wzrost ilości pożądanego produktu, zwiększenie
żywotności komórek, spadek generacji produktów ubocznych, czy zmiany w prędkości
przetwarzania i modyfikowania substratu. Niniejsza praca prezentuje przegląd przez te zagadnienia.

Słowa kluczowe: biotechnologia, mitochondria, ATP, bilans energetyczny komórki.
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Wstęp

Mitochondria (z greckiego mitos – nić,

chondros – ziarno) są kluczowymi dla energetyki komórki organellami. Zostały one pierwszy
raz zaobserwowane przez Köllikera w 1857 roku
(preparat utrwalony) oraz przyżyciowo w 1900
roku przez Michaelisa. Charakterystycznym elementem tych organelli jest posiadanie własnych
rybosomów, podobnych do tych prokariotycznych
oraz osobnego materiału genetycznego (mtDNA)
o wielkości 16569 bp u Homo sapiens (YOUNG
I COPELAND, 2016). Koduje on rRNA dla
własnych rybosomów, liczne tRNA oraz niektóre
podjednostki F-ATPazy i stanowi obiekt szczególnego zainteresowania nauk biotechnologicznych.
Dotyczy to szerokiego spektrum tych nauk,
zarówno związanych z rolnictwem (WANG I IN.,
2017) jak i medycyną (PICARD I IN., 2016).
Bilans ATP komórki

Funkcjonalnie,

mitochondria stanowią
najbardziej aktywne organella komórki, które
odpowiadają za jej homeostazę. Najważniejszym
procesem jest wytwarzanie energii w postaci
ATP, przeprowadzając w macierzy mitochondrialnej cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa),
a następnie w wewnętrznej błonie mitochondrialnej - fosforylacji oksydacyjnej (WILSON,
2017). Biotechnologicznie jest to o tyle ważne,
że ingerowanie w nie pozwala uzyskać odpowiednie substraty np. kwas cytrynowy, ale także na
przeprowadzanie terapii chorób, gdzie występuje
niewłaściwe funkcjonowanie enzymów mitochondrialnych (BOCZONADI I IN., 2018).
Wpływanie na bilans ATP wewnątrz komórki
ma istotny wpływ na żywotność drobnoustrojów przemysłowych, a tym samym wydajność
i ekonomię procesu biotechnologicznego (JINGWEN I IN., 2008; GUTIERREZ I LEWIS,
2015). Modyfikowanie wypadkowej ilości ATP,
może odbywać się na podstawie regulacji: ilości
wewnątrzkomórkowego NADH; łańcucha transportu elektronów; aktywności F-ATPazy; dostępu
tlenu, czy gradientu protonowego.
NADH powstaje w wyniku glikolizy,
oksydacji kwasów tłuszczowych oraz działania
cyklu kwasu cytrynowego. Istnieją metody modyfikowania jego ilości. Pierwszą z nich jest
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wzmożona ekspresja lub delecja genów kluczowych dla ilości NADH w komórce np. ldh
kodującego dehydrogenazę mleczanową (TURNER I IN., 2015). Badacze wprowadzili do Saccharomy cescerevisiae gen ldhA prowadząc do
jego nadekspresji celem wydajniejszej produkcji kwasu mlekowego. W warunkach hodowli z
limitowanym dostępem tlenu oraz ksylozą jako
źródłem węgla i energii uzyskano wydajność na
poziomie 0,69 gram kwasu mlekowego na 1 gram
ksylozy. Drugą z metod jest wprowadzanie do
podłoża hodowlanego substancji, będących specyficznymi substratami dla zależnych od NAD+
dehydrogenaz np. cytrynianu, czy szczawianu
(KIM I SWARTZ, 2000). Przykładem takiej roli
substratów może być efekt dodatku związków
kwasu masłowego na wydajność produkcji butanolu w ko kulturze Saccharomyces cerevisiae
i Clostridium acetobutylicum. Badacze podają
jako jeden z potencjalnych mechanizmów zjawiska zwiększenie potencjału przetwarzania glukozy i nadprodukcji NADH (LUO I IN., 2015).
Ostatnim ze sposobów, prowadzących do spadku
ilości NADH w bilansie komórek, jest wprowadzenie lub nadekspresja genów kodujących
oksydazy NADH. Prowadzą one do rozkładu
cząsteczki NADH do NAD+ i wody, bez otrzymywania ATP (VEMURII IN., 2006; SHI I IN.,
2016). Przykładem tego mogą być eksperymenty
polegające na wprowadzeniu oksydazy NADH
kodowanej przez gen noxE z Lactococcus lactis
(KIM I IN., 2015). Celem tego było zwiększenie
wydajności produkcji 2,3-butandiolu. Rezultatem
modyfikacji genetycznych był wzrost produkcji o
23,8% względem wyjściowego szczepu.
Modyfikacje łańcucha transportu elektronów zazwyczaj wpływają na zmniejszenie
ilości ATP w komórce. Ich wprowadzanie zależeć
może np. od tego czy pożądane są produkty uboczne glikolitycznej generacji ATP. W przypadku,
gdy chce się kontrolować ilość niepożądanego
np. kwasu masłowego lub octowego, można
zwiększyć wydajność łańcucha transportu elektronów poprzez regulację szlaków syntezy chinonów (WU I IN., 2015). Na samą dyfuzję chinonów w błonach subkomórkowych ma wpływ
ich lepkość. Genetycznie jest to możliwe do
regulowania poprzez modyfikowanie szlaków
syntezy kwasów tłuszczowych, gdzie wzrost
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ich nienasycenia zmniejsza jej lepkość (BUDIN
I IN., 2018). W wydajności łańcucha transportu
elektronów ważną rolę odgrywa dostępność ostatecznego akceptora elektronów w postaci tlenu.
Można także wykorzystać w tym celu tlenki azotu i doprowadzić do nadekspresji kompleksów
reduktaz tlenku azotu jako ostatecznych oksydaz
całego łańcucha (JUNG I IN., 2017). Zmniejszenie transportu elektronów uzyskuje się poprzez wprowadzenie do pożywki specyficznych
inhibitorów takich jak rotenon, czy antymycyna A (ABE I IN., 2008). Alternatywnie, celem
rozprzęgnięcia transportu elektronów można
zastosować modyfikacje genetyczne dające w
rezultacie zmniejszoną ilość aktywnego kompleksu białkowego, czego przykładem jest zastosowanie operacji genetycznych przez zespół
Liu, który doprowadził do deficytu w komórkach
cytochromu aa3 oraz b (LIU I IN., 2006). Innym
przykładem jest jednoczesna inaktywacja monooksygenazy chinolu, terminalnej oksygenazy
cytochromu bd oraz oksygenazy cytochromu
bo prowadząca do całkowitej blokady łańcucha
transportu elektronów. Jednakże takie rozwiązanie
prowadziło do spadku wzrostu komórek oraz
znacznego zwiększenia poboru glukozy (MAN I
IN., 2020). Ostatnim omawianym rozwiązaniem
jest doprowadzenie do ekspresji genów, których
białka odpowiedzialne są za szlak alternatywnej
oksydacji np. gen AOX1 pochodzący z Histoplasma capsulatum, którego produkt białkowy
przeprowadza reakcję oksydacji z wytworzeniem
cząsteczki wody, bez magazynowania energii w
postaci ATP (JOHNSON I IN., 2006).
Zmniejszenie aktywności syntazy ATP
(także nazywanej jako F-ATPazą) (JUNGE I
NELSON, 2015) wymuszana komórkach przedefiniowanie metabolizmu w stronę glikolizy.
W praktyce efekt ten uzyskuje się np. poprzez
specyficzne drobnocząsteczkowe inhibitory,
czy mutacje w materiale genetycznym komórki
(NESCI I IN., 2020). Zwiększenie aktywności
F-ATPazy nastąpić może poprzez doprowadzenie do nadekspresji F-ATPazy, zwiększając
wypadkową ilość tego białka w organizmie.
Przykładem jest nadekspresja mitochondrialnego
genu ATP6 pochodzącego z Arabidopsis thaliana
i wprowadzonego do Saccharomyces cerevisiae, co zwiększyło prędkość regeneracji ATP w
Nr 2/28/2020
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komórkach modelu (ZHANG I IN., 2008). Sama
generacja ATP w związku z ATPazami może być
modyfikowane za pomocą zmian pH środowiska.
Badania pokazały, że dodatek kwasu cytrynowego zwiększył pH cytozolu u Candida glabrata i
spadek pH wakuolarnego. Sugeruje się, że te rezultaty wynikają ze zwiększonej produkcji ATP
potrzebnej dla intensywniejszej pracy V-ATPazy
transportującej jony wodorowe do wnętrza wakuoli, chroniąc elementy cytozolu przed obniżonym
pH środowiska (HARA I KONDO, 2015). W
odwrotnej sytuacji podwyższenie pH produkcji
biotechnologicznej, zmniejsza generację ATP i
indukcję szlaków glukoneogenezy (IVARSSON
I IN., 2015).
Tlen, jako ostateczny akceptor elektronów
w łańcuchu oddechowym limituje wydajność
produkcji ATP w wyniku fosforylacji oksydacyjnej (SALIN I IN., 2015). Wyróżnia się trzy
sposoby zwiększenia stężenia tlenu w bioreaktorze. Pierwszym jest zwiększenie dostaw tlenu
przez bełkotkę, zwiększenia obrotów mieszania
lub zastosowanie technologii będących wariacją
obu metod (JU I IN., 2019). Kolejnym jest wprowadzenie do bioreaktora nietoksycznych rozpuszczalników (heksan, heptan, dodekan) o wyższym
od wody współczynnikiem rozpuszczalności
tlenu. Zwiększa to całkowitą zawartość tlenu w
bioreaktorze i powierzchnię dyfuzji tlenu, przy
zużywaniu go w podłożu hodowlanym przez
drobnoustroje (RAMESH I IN., 2016). Ostatnią
z metod jest wprowadzenie konstruktu genetycznego kodującego białko, które pozwoli na
wyłapywanie tlenu z pożywki i uwalnianiu go
w warunkach niedoboru (np. hemoglobiny z
Campylobacter jejuni) (XU I IN., 2015). Wykorzystuje się do tego także inne analogi hemoglobiny np. gen vgh z Vitrocilla stercoraria (VÉLEZLEE I IN., 2016). W strategii tej ważną rolę
odgrywa finalna lokalizacja hemoglobiny. Badania potwierdziły, że lepsze wyłapywanie tlenu
przez rekombinowane białko zachodzi, gdy gromadzi się ono w przestrzeni peryplazmatycznej
aniżeli wewnątrz komórki bakteryjnej (OUYANG
I IN., 2018). Istnieją jednak przypadki kiedy
zwiększanie ilości tlenu w pożywce nie prowadzi
do maksymalizacji efektywności procesu biotechnologicznego. Przykładem tego jest generacja i
akumulacja substancji lipidowych w komórkach
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Lipomyces starkeyi. Prowadzone badania
pokazały, że akumulacja substancji oleistych
zachodziła przy doprowadzaniu do niewielkiego
niedoboru w azot oraz tlen. Badacze przedstawili
hipotezę, że efekt jest wywołany promowaniem
procesów wymagających niewielkiej ilości ATP
wobec tych wysoce energochłonnych. Powoduje to zmniejszenie energochłonnej generacji
biomasy, replikacji DNA oraz produkcji NADH.
Jednocześnie zwiększa proces odnawiania NAD+
z NADH na alternatywnych szlakach redukcyjnych prowadzących do akumulacji zredukowanych alkoholi, czy niepełnej oksydacji
cząsteczki glukozy, zwiększając akumulację lipidów (CALVEY I IN., 2016).
Gradient protonowy jest siłą napędzającą
zmiany konformacyjne ATPazy. Istnieje wiele
związków np. ksyleny, bakteriocyny, czy
2,4-dintrofenol, które zaburzają selektywną
przepuszczalność wewnętrznej błony mitochondrialnej, a tym samym gradientu (ZHOU I IN.,
2008). Dodatkowo, przy hodowli komórek eukariotycznych, może dojść do ekspresji białek UCP
(ang. uncoupling protein), będących kanałami
jonowymi, a tym samym zaburzenia gradientu
protonowego (SLUSE I IN., 2006). W rezultacie prowadzi to do zaburzenia gradientu syntezy ATP (REBUFFET I IN., 2017). Ważne jest,
aby minimalizować w hodowli ryzyko zaburzenia gradientu protonowego przez czynniki
zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Należy jednak
podkreślić, że zaburzenie elementów związanych
z gradientem protonowym poszczególnych organelli może w pewnych wypadkach wywoływać
wzrost efektywności produkcji. Przykładem
tego mogą być badania nad generacją H2 przez
Chlamydomonas reinhardtii w celu generacji
biogazu w oparciu o procesy fotosyntezy. Badacze dokonali zatrzymania ekspresji białek
regulujących gradient protonowy w chloroplastach: PGR5 (ang. Proton Gradient Regulation
5) oraz PGRL1 (ang. PGR-like 1). Rezultatem
był wzrost generacji wodoru, co według zespołu
badawczego było spowodowane brakiem kontroli nad respiracją w fotosystemach i przejściu
komórek Chlamydomonas reinhardtii w kierunku
metabolizmu anaerobowego (STEINBECK I
IN., 2015). Dodatkowo takie białka jak PGR5 są
sugerowane w naukach biotechnologicznych jako
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markery roślin odpornych na różnorodne stresy
abiotyczne (SHAHID I IN., 2016).
Korzyści z regulacji bilansu ATP

Możliwość

regulowania
poziomu
ATP skutkuje wieloma biotechnologicznymi
korzyściami. Umożliwia zwiększenie ilości otrzymywanego w bioprocesie produktu. Wzorcowym
przykładem jest bioprodukcja glutationu (GSH).
Synteza i sekrecja tego związku jest bezpośrednio
związana z bilansem wewnątrzkomórkowym
ATP (LIAO I IN., 2008), ale suplementacja adenozynotrójfosoforanu do podłoża hodowlanego jest bardzo kosztowna. Rozwiązaniem tego
może być immobilizacja w żelu karagenowym
zmodyfikowanej genetycznie Escherichia coli
(zawierającej geny gshI/gshII) odpowiedzialnej
w układzie produkcyjnym za syntezę glutationu
oraz immobilizowanej kinazy octanowej (EC
2.7.2.1) z Saccharomyces cervisiae – enzymu
systemu regeneracji ATP (MUROOKAI IMANAKA, 2020). Do syntezy glutationu stosować
można same odpowiednio zmodyfikowane genetycznie szczepy Escherichia coli. Przykładem
tego jest wprowadzenie do Escherichia coli genu
gshF ze Streptococcus thermophilus. Koduje on
syntetazę glutationu, która wpływa korzystnie
na bilans ATP ze względu na przeprowadzanie
przez nią dwóch etapów syntezy GSH, które są
zazwyczaj wykonywane przez dwa odrębne enzymy: ligazę L-cysteiny (EC 6.3.2.2) i syntetazę
L-glutationu (EC 6.3.2.3) (WANG I IN., 2016).
Kolejną korzyścią jest bezpośrednie zwiększenie
produktywności wynikającej ze zwiększenia
obiegu węgla w kluczowych szlakach enzymatycznych (glikolizy, cyklu kwasu cytrynowego).
Potwierdzać to mogą badania porównujące szczepy Saccharomyces cerevisiae produkujące
S-adenozylo-L-metioninę (SAM) z różną
wydajnością. Badacze za pomocą znakowania
węglem 13C odkryli, że te o wydajniejszej generacji SAM produkują więcej ATP, głównie dzięki
łańcuchowi oddechowemu (HAYAKAWA I IN.,
2015).
Modyfikacja bilansu wewnątrzkomórkowego ATP skutkuje zmianami ilości powstających
produktów ubocznych metabolizmu np. kwasu
octowego, mlekowego, czy glicerolu (ASLAN I
IN., 2017). Związki te akumulując się w podłożu
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hodowlanym wpływają negatywnie na wydajność
produkcji oraz koszty bioprocesu (QUATRAVAUX I IN., 2006). Przykładem zwiększenia
generacji ATP celem redukcji ilości produktów
ubocznych jest np. synteza penicylin przez Penicillium chrysogenum. Wyższe zapotrzebowanie
na ATP tego organizmu powstaje w trakcie fazy
logarytmicznego wzrostu (WANG I IN., 2019).
Dodatkowo, synteza oraz wydzielanie penicylin w trakcie fazy stacjonarnej jest niezwykle
energochłonna (73 mole ATP na rzecz 1 mola penicyliny-G) (VAN GULIK I IN., 2001). W trakcie
trwania tego procesu niezwykle ważne jest, aby
monitorować ilość wewnątrzkomórkowego ATP,
gdyż doprowadzić to może do zwiększenia ilości
produktów ubocznych, pod postacią kwasów organicznych i zaburzenia całości biosyntezy (VAN
GULIK I IN., 2000). Modyfikacje genetyczne
zmniejszające ilość produktów ubocznych często
wywołują efekt plejotropowy, gdzie większość
zmian ma korzystny wpływ na wydajność
produkcji. Przykładem tego jest praca na temat
syntezy pinocembryny w komórkach Escherichia
coli. Badacze dokonali zaburzenia ekspresji
energochłonnych genów syntezy proliny oraz
SAM metodą CRISPRi (ang. CRISPR interference). Przyczyniło się zwiększenia wydajności
syntezy flawonoidu (TAO I IN., 2018). Innym
przykładem, także z udziałem Escherichia coli, jest
zmniejszanie generacji glikogenu w komórkach
przez dezaktywację genów rozgałęziających
glikogen, co przyczyniło się do zwiększenia
zdolności produkcyjnej szczepu (ZHANG I IN.,
2016). Oba przypadki wyłączania genów syntezy
niepożądanych produktów opierają się na podobnym mechanizmie zwiększającym wydajność
całej bioprodukcji. Brak aktywnych enzymów
syntezy produktów ubocznych wywołuje przekierowanie przepływu węgla w komórce na tory
generacji pożądanego produktu. Dodatkowo nie
jest wydatkowane ATP na syntezę niechcianych produktów, przez co zwiększa się jego wypadkowa ilość i jest ona wykorzystywana przez
komórkę na utrzymanie aktywnych szlaków syntezy – w tym przypadku dających pożądany bioprodukt.
Kolejnym atutem modyfikacji stężenia
ATP w komórce jest zmiana szybkości przetwarzania substratu przez drobnoustrój. Bilans ATP
Nr 2/28/2020
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dla przetwarzania substratów ma udział przy
takich procesach transportu przezbłonowego
oraz fosforylacji substratu (HEARN I IN.,
2008). Dodatek ATP do medium w hodowli linii komórkowej HaCaT prowadził do wzrostu
produkcji interleukiny-6. Badania stwierdziły, że
ma to bezpośredni związek z fosforylacją receptora EGF (ang. Epidermal Growth Factor) oraz komponentów szlaku regulowanego przez kinazę p38
(SUMI I IN., 2016). Efekt bilansu ATP, szczególnie widać przy zastosowania hemicelulozy jako
jednego z substratów. Większość produkcyjnych
szczepów nie jest w stanie przetworzyć ksylozy
oraz arabinozy, głównych pentoz surowców celulozowych, a jednocześnie najważniejszych źródeł
energii oraz węgla organicznego (KUYPER I
IN., 2005). Rozwiązaniem tego jest modyfikacja
genetyczna szczepów Saccharomyces cerevisiae,
o zwiększonej wydajności produkcji ATP, poprzez doprowadzenie do ekspresji nieaktywnych
genów dla utylizacji arabinozy oraz genów nieoksydatywnego szlaku fosforanów pentoz, przez
co szczepy te mogą wykorzystać arabinozę jako
źródła węgla i energii (WISSELINK I IN., 2007).
Analogiczną sytuację prezentuje wykorzystanie
substratów ligninocelulozowych, co jest szczególnie ważne przy optymalizacji np. procesu
biotechnologicznej produkcji biopaliw (JIN I IN.,
2015).
Ostatnią korzyścią wynikająca z regulacji poziomu ATP w komórkach jest zwiększona
odporność drobnoustrojów na stres środowiskowy.
ATP odgrywa role ochronną przed stresem (zmiany pH, temperatury, ciśnienia osmotycznego oraz
występowanie RFT) poprzez transport aktywny
oraz regulację szlaków sygnałowych (ZHOU I
IN., 2008). Pierwsza z metod, transport aktywny,
pozwala na kontrolowanie składu środowiska
wewnątrzkomórkowego poprzez przemieszczanie do oraz poza komórkę. Zmiany ilości białek
transportujących oraz samego ATP silnie wpływają
na odporność szczepów na warunki środowiska.
Przykładem jest odporność szczepów Saccharomyces cerevisiae na wysokie stężenia etanolu proporcjonalne do poziomu wewnątrzkomórkowego
ATP (CHAROENBHAKDI I IN., 2016). Druga z
metod opiera się o udział ATP w szlakach przekazywania sygnału. Przykładem jest tu wykorzystywanie ATP jako źródła energii przez elementy
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szlaku HOG odpowiedzialnego za ochronę przed
stresem osmotycznym (KLIPP I IN., 2005). Na podobnej zasadzie działa wiele szlaków odporności
na stres środowiskowy, gdzie stresowe warunki
środowiskowe prowadzą do zwiększonego zapotrzebowania na ATP i odwrotnie, zwiększona
suplementacja ATP, łagodzi konsekwencje stresu
środowiskowego (SANCHEZ I IN., 2008). Ostatnia z metod polega na zwiększanie całościowego
ATP w komórce, mogącego być wykorzystane
na łagodzenie stresu środowiskowego, poprzez
eliminację całych operonów kodujących geny
nieprzydatne z perspektywy środowiska bioreaktora. Pierwszym przykładem tego, jest eliminacja
412 genów z genomu Corynebacterium glutamicum co zwiększyło jego odporność warunki
stresowe, w tym ograniczenie w dostępie tlenu
(BAUMGART I IN., 2018). Drugim przykładem
tej strategii jest eliminacja genów kodujących wić
Pseudomonas putida. Wypadkowo zwiększyło
odporność szczepu na stres oksydacyjny oraz
promieniowanie UV, a także jego ogólną
żywotność (LIEDER I IN., 2015).
Podsumowanie

Mitochondria

z uwagi na rolę w energetyce komórki stanowią interesujący obiekt
badań z perspektywy biotechnologii. Wynika to
z kluczowej roli w produkcji ATP i nadrzędnej
funkcji tej cząsteczki w niezliczonej ilości
procesów komórkowych. Modyfikowanie bilansu ATP w komórkach przyczynić się może
do licznych korzyści w ekonomice bioprodukcji,
ale jak pokazały powyższe przykłady odbywać
się to może różnymi strategiami. Ważne jest rozpatrzenie, czy bardziej opłacalna okaże się suplementacja substratami lub inhibitorami, czy
lepsze będzie rozpoczęcie produkcji w oparciu o
zmodyfikowany genetycznie szczep. W doborze
metody ważne jest także rozpatrzenie punktu w
szlakach syntezy ATP, który chcemy docelowo
modyfikować. Tutaj kluczową rolę odgrywa nie
tylko same szlaki syntezy ATP, ale pośrednie i
bezpośrednie powiązanie ich ze szlakami odpowiedzialnymi za syntezę pożądanego produktu.
Ostatecznie jak pokazały przykłady, racjonalna
modyfikacja bilansu ATP w komórce zwiększa
wydajność, a tym samym opłacalność biotechnologicznej produkcji.
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- Autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do zgłoszonych grafik;
- w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk. W przypadku braku dołączenia
zgody Wydawca uznaje, że autorem ilustracji jest osoba nadsyłająca pracę.
7. Do pracy należy dołączyć „Oświadczenie Autora/ów pracy zgłoszonej do publikacji w czasopiśmie JLMS”
- wzór oświadczenia dostępny jest na stronie czasopisma.
8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu wiadomością e-mail
do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania.
9. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) praw autorskich na
rzecz Wydawcy.
10. Recenzja artykułu:
- do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
- wykonywana jest w modelu, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. “doubleblind review proces”);
- ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji
lub jego odrzuceniu.
11. Kontakt z Redakcją:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl
Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat, tel. 661 657 875
12. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl
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