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Czy garcinol może okazać się skutecznym lekiem
epigenetycznym?
Can garcinol be an effective epigenetic drug?

streszczenie

Epigenetyka jest szybko rozwijającym

się działem współczesnej biologii molekularnej. Zmiany epigenetyczne obejmują nabyte i dziedziczne modyfikacje chromatyny,
regulujące ekspresję i funkcję genów, bez
wpływu na sekwencję DNA. Modyfikacje te
powstają na skutek obróbki biochemicznej nici
DNA lub białek histonowych. Proces acetylacji
i deacetylacji białek histonowych ma istotny
wpływ na kondensację chromatyny. Acetylacja białek histonowych jest katalizowana przez
acetylotransferazy histonów (HAT, ang. histone
acetylotransferase), natomiast za usunięcie grup
acetylowych z reszt lizynowo-argininowych
odpowiadają deacetylazy histonów (HDAC,
ang. histone deacetylase). Podczas acetylacji
białek histonowych chromatyna jest aktywna
transkrypcyjnie, natomiast deacetylacja powoduje jej inaktywację.   Wykazano pozytywną
korelację poziomu HAT z inicjacją nowotworzenia. Zablokowanie aktywności HAT
może okazać się atrakcyjnym celem terapii
chorób onkologicznych. Substancja zdolna do
aktywacji lub inhibicji enzymów kształtujących
wzór epigenetyczny komórek zyskała miano
leku epigenetycznego. Największym zainteresowaniem cieszą się substancje odpowiadające
za zahamowanie aktywności deacetylazy histonowej oraz inhibitory acetylotransferazy
histonów. Jednym z inhibitorów acetylotransferazy histonowej (HATi) jest garcinol. Garcinol jest substancją pochodzenia naturalnego,
wykorzystywaną w wielu badaniach onkolo-

gicznych, a jego skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach in vitro i in vivo.
W niniejszej pracy skupiono się na omówieniu
garcinolu, jako leku wykorzystywanego w terapii
chorób nowotworowych. Wykazano, że garcinol może kontrolować ekspresję genów odpowiedzialnych za regulację cyklu komórkowego
oraz apoptozy. Dodatkowo substancja ta może
powodować różnicowanie komórek nowotworowych i uwrażliwiać je na standardową
terapię. Wykorzystanie leków epigenetycznych
w leczeniu chorób nowotworowych stanowi
atrakcyjną alternatywę, ze względu na ich
mniejszą toksyczność i wysoką skuteczność.

Słowa

kluczowe: epigenetyka, acetylotransferazy histonowe, leki epigenetyczne,
nowotwór.

abstract

Epigenetics is a fast growing branch

of modern molecular biology. Epigenetic
changes include acquired and heritable chromatin modifications, regulating the expression
and function of the genes, without affecting the
DNA sequence. These modifications are due to
the biochemical processing of DNA strands or
histone proteins. The acetylation and deacetylation of histone proteins has a significant effect
on chromatin condensation. Acetylation of histone proteins is catalysed by histone acetyltransferases (HAT), but the removal of acetyl groups
from lysine-arginine residues corresponds to
histone deacetylases (HDAC). During the
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stanowi dział biologii molekularnej, którego celem jest badanie
dziedziczenia pozagenowego. W obrębie
zainteresowań epigenetyki znajdują się
wszystkie procesy, które wpływają na zmianę
aktywności genów bez zmiany w sekwencji
DNA (WEINHOLD, 2006). Zmiany epigenetyczne to nabyte i dziedziczne modyfikacje
materiału genetycznego, powstające w wyniku
obróbki biochemicznej białek histonowych lub
nici DNA. Modyfikacje te odgrywają istotną
rolę w regulacji procesów komórkowych, m.in.
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Modyfikacje
Struktury Chromatyny
Chromatyna jest włóknistą strukturą

znajdującą się w jądrze komórkowym. Zbudowana jest z dwóch kopii histonów H2A,
H2B, H3 i H4, które tworzą oktamer, wokół
którego owinięta jest nić DNA, obejmująca
około 146 bp. Struktura chromatyny jest dynamiczna i zależy od stopnia zagęszczenia
i modyfikacji potranslacyjnych (PTM, ang.
post-transcriptional modification) na Nkońcach ogonów histonowych (WILSON I
IN., 2017). Modyfikacje białek histonowych
występują głównie w odsłoniętych końcach
aminowych histonów i obejmują: acetylację
lizyny, metylację lizyny, ubikwitynację oraz
fosforylację treoniny i seryny. Zmiany te
wpływają na wiązanie czynników transkrypcyjnych do ich odpowiednich elementów
rdzenia promotora, powodując aktywację lub
wyciszenie ekspresji genów (SUN I IN., 2017).
Główną modyfikacją potranslacyjną wpływającą
na strukturę chromatyny jest odwracalna acetylacja histonów, która katalizowana jest przez
dwa przeciwstawne enzymy: acetylotransferazy
histonowe (HAT, ang. histone acetyltransferase) oraz deacetylazy histonowe (HDAC, ang.
histone deacetylase) (GATLA I IN., 2017).
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w przebudowie chromatyny, różnicowaniu
komórek, kontroli cyklu komórkowego oraz
naprawie uszkodzeń DNA. Do najczęściej
występujących procesów epigenetycznych
zalicza się: metylację, acetylację, fosforylację,
ubikwitynację oraz interferencję RNA (ADWAN I ZAWIA, 2013; HAN I HE, 2016). Są
one naturalnymi procesami, niezbędnymi do
prawidłowego funkcjonowania organizmu, lecz
wszelkie nieprawidłowości zachodzące podczas
obróbki biochemicznej materiału genetycznego
mogą prowadzić do rozwoju stanów patologicznych, w szczególności chorób nowotworowych oraz cukrzycy (WEINHOLD, 2006).
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acetylation of histone proteins, chromatin is
active in transcription, whereas deacetylation
results in its inactivation. The elevated HAT
level has been shown to correlate with the cancer development and progression of leukemia,
colorectal, breast and prostate cancer. Blocking
HAT activity may prove to be an attractive target for the treatment of oncological diseases.
A substance capable of activating or inhibiting the enzymes that shape the epigenetic state
of cells has been known as an epigenetic drug.
Histone deacetylase inhibitors and histone
acetyltransferase inhibitors are of great interest.
Garcinol is one of the histone acetyltransferase
inhibitors (HATi). It is a naturally occurring
substance used in many oncological studies and
its efficacy has been confirmed in many in vitro and in vivo studies. This paper focuses on
the discussion of garcinol as a drug used in the
treatment of cancer. Garcinol has been shown
to control the expression of genes responsible
for cell cycle regulation and apoptosis. In addition, this substance can cause differentiation
of cancer cells and sensitize them to standard
therapy. The use of epigenetic drugs in the
treatment of cancer is an attractive alternative
because of their lower toxicity and high efficacy.
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Czy garcinol może okazać się

skutecznym lekiem epigenetycznym?

Acetylotransferazy odpowiedzialne są za
przyłączenie grupy acetylowej na N-końcu
białek histonowych, powodując rozluźnienie
struktury chromatyny, odsłaniając miejsca
wiązania czynników transkrypcyjnych. Decetylazy histonowe prowadzą do kondensacji struktury chromatyny, w efekcie czego chromatyna
jest nieaktywna transkrypcyjnie (KHULLAR
I IN., 2017).

Acetylotransferazy
histonowe
A cetylotransferazy

histonowe są grupą enzymów epigenetycznych,
zaangażowanych w ważne procesy komórkowe,
do których zaliczyć można: naprawę uszkodzeń
nici DNA, łączenie się nukleosomów oraz
regulację transkrypcji genów (GADHIA I
IN., 2017). Acetylacja białek histonowych za
pośrednictwem HAT zwiększa dostępność
DNA dla czynników transkrypcyjnych
w danym locus (HAERY I IN., 2015). HAT
odpowiedzialne są za przeniesienie grupy acetylowej z acetylo-CoA do bocznych łańcuchów
lizyny białek histonowych. Acetylowany Nkoniec białka histonowego neutralizuje dodatnio naładowaną grupę ε-aminową lizyny,
co skutkuje zmniejszeniem oddziaływania
pomiędzy białkami histonowymi i ujemnie
naładowanym DNA (GADHIA I IN., 2017).
Dotychczas poznano 17 ludzkich HAT, które
zostały podzielone na większe rodziny: GNAT,
MYST, p300/CBP i koaktywatory receptorów
steroidowych (SRC). Powyższego podziału dokonano na podstawie stopnia podobieństwa
sekwencji (GADHIA I IN., 2017; HAERY I
IN., 2015). Natomiast ze względu na lokalizację
komórkową acetylotransferaz histonowych,
wyróżnia się dwie grupy HAT: A (występujące
w jądrze komórkowym i katalizujące procesy
transkrypcji) i B (zlokalizowane w cytoplazmie,
ich zadaniem jest acetylacja nowo zsyntetyzowanych histonów) (SUN I IN., 2015).
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Acetylotransferazy histonowe mogą również
przyłączać grupę acetylową do niehistonowych
substratów. Badania nad acetylomem wykazały,
że HAT są odpowiedzialne za acetylację m.in.:
AML1, AML1-ETO, p53, c-MYC, NF-κB
(GORDON I IN., 2015; SUN I IN., 2015).

Deacetylazy histonowe
Deacetylazy histonowe zwane są

ujemnymi regulatorami transkrypcji genów.
HDAC indukują specyficzne zmiany w ekspresji genów poprzez deacetylację histonów lub
białek niehistonowych (BLIXT I IN., 2017).
Usunięcie grupy acetylowej z N-końca ogona
histonowego prowadzi do spadku poziomu
acetylacji i powstania bardziej zwartej konformacji chromatyny. Mocno upakowana struktura heterochromatyny uniemożliwia dostęp
czynnikom transkrypcyjnym do DNA, tłumiąc
ekspresję genu (TANG I IN., 2017; GLOZAK I SETO, 2007). Dotychczas u ssaków
zidentyfikowano 18 HDAC, które podzielono
na 4 klasy. Klasa I HDAC zazwyczaj wykrywana jest w jądrze komórkowym. W jej
skład wchodzą: HDAC1, HDAC2, HDAC3
i HDAC8. Klasa II wykazuje ekspresję swoistą
dla tkanki i może przemieszczać się pomiędzy
jądrem komórkowym a cytoplazmą. W obrębie
klasy II wyróżnia się dwie podklasy: klasę IIa
(HDAC4, HDAC5, HDAC7 i HDAC9)
i IIb (HDAC6, HDAC10). W skład klasy III
HDAC wchodzą sirtuiny 1-7, natomiast do
klasy IV należy wyłącznie HDAC14 (CHEN
I IN., 2015). Deacetylazy histonowe można
podzielić na 2 grupy: klasyczne HDAC (klasy: I, II, IV) oraz sirtuiny (klasa III). Klasyczne deacetylazy histonowe w centrum katalitycznym posiadają Zn2+, a ich funkcjonowanie
zależne jest od jonów chelatujących cynk. Jon
cynku odpowiada za stabilizację acetylowanego
substratu w centrum katalitycznym i polaryzuje grupę karbonylową. Kolejną wspólną cechą
klasycznych HDAC jest fakt, że ich aktywność
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funkcjonowania organizmu jest zachowanie
równowagi pomiędzy poziomem acetylotransferaz histonowych i deacetylaz histonowych.
Coraz więcej dowodów wskazuje, że HAT
i HDAC zaangażowane są w regulację tempa
proliferacji komórek, ich apoptozy oraz kontrolowania wewnątrzkomórkowych szlaków
sygnalizacyjnych (HOU I IN., 2017). Zaburzenia epigenomu mogą przyczynić się do rozwoju
wielu stanów patologicznych, w szczególności
chorób nowotworowych (WAPENAAR I
DEKKER, 2016). Wykazano, że podwyższony
poziom acetylotransferaz histonowych może
wzmagać postęp choroby nowotworowej. Nadmierna acetylacja białek histonowych powoduje zmianę konformacji chromatyny w jej
aktywną formę - euchromatynę, prowadząc do
zwiększonej transkrypcji genów. Jeżeli w organizmie doszło równocześnie do mutacji protoonkogenu, przekształcającej go w onkogen,
wzmożona ekspresja nieprawidłowych genów
stymuluje rozwój choroby nowotworowej
(HOU I IN., 2017). Nadekspresję acetylotransferaz histonów odnotowano w przypadku
białaczek, nowotworu jelita grubego, sutka oraz
prostaty (SAWICKI I IN., 2015).

6

Leki epigenetyczne
Modyfikacje epigenetyczne

katal-
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Inhibitory hat

Inhibitory HAT tworzą heterogenną

grupę, w której wyróżnia się: inhibitory bisubstratowe, związki syntetyczne oraz substancje
pochodzenia naturalnego (RAGAZZONI I
IN., 2013). Inhibitory bisubstratowe należą do
związków wysoce selektywnych. Swoją budową
przypominają substraty acetylotransferaz histonowych (posiadają acylo-CoA i peptyd
przypominający substrat lizyny). Niestety ich
wykorzystanie w terapii przeciwnowotworowej
jest niemożliwe ze względu na peptydowy
charakter substancji, co warunkuje ich małą
stabilność i ograniczone przechodzenie przez
błonę komórkową (GAJER I IN., 2015; RAGAZZONI I IN., 2013). W przyszłości istotną

1 (19)/2018
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Dysregulacja Hat
Gwarancją prawidłowego

izowane są przez grupę specyficznych enzymów
epigenetycznych (epi-enzymów, np. HAT,
HDAC), których nadmierna aktywność może
prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Obecnie coraz więcej badań z zakresu
onkologii skupia się na zahamowaniu nadmiernej aktywności enzymów epigenetycznych, co
w konsekwencji może przyczynić się do przywrócenia prawidłowego wzoru epigenomu,
czyniąc epi-enzymy atrakcyjnym celem terapeutycznym (FALAHI I IN., 2015). Lekiem
epigenetycznym określana jest każda substancja
posiadająca zdolność do wzbudzenia lub zahamowania aktywności enzymów kształtujących
epigenom (GAJER I IN., 2015). Leki epigenetyczne obejmują przede wszystkim inhibitory:
metylotransferazy DNA (DNMTi, ang. DNA
methyltransferase inhibitor), deacetylazy histonowej (HDACi) oraz acetylotransferazy histonowej (HATi, ang. histone acetyltransferases
inhibitor) (FALAHI I IN., 2015). Obecnie zahamowanie nieprawidłowych modyfikacji biochemicznych w genomie wykorzystywanie jest
w leczeniu chorób neurologicznych, schorzeniach układu krążenia oraz w niektórych typach
nowotworów (HEERBOTH I IN., 2014).
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może być hamowana przez inhibitory HDAC
(HDACi, ang. histone deacetylase inhibitor) o
szerokim spektrum działania, np. trichostatynę
A (TSA) lub kwas suberanilohydroksamowy
(SAHA). Z kolei sirtuiny do prawidłowego
działania wymagają obecności dinukleotydu
nikotynoamidoadeninowego (NAD+) a ich
aktywność enzymatyczna nie podlega regulacji z wykorzystaniem HDACi (CHEN
I IN., 2015; KOPYTKO I IN., 2017; ECKSCHLAGER I IN., 2017).

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
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Czy garcinol może okazać się

skutecznym lekiem epigenetycznym?

rolę w leczeniu chorób onkologicznych mogą
odegrać inhibitory syntetyczne. Obecnie ich
poszukiwanie jest pracochłonne i opiera się na
wyszukiwaniu i tworzeniu baz małych molekuł,
wykazujących właściwości hamujące aktywność
HAT i tworzeniu ich pochodnych (BROWN
I IN., 2016). Alternatywną grupę inhibitorów
acetylotransferaz histonów stanowią substancje
pozyskiwane z produktów naturalnych, m.in.:
garcinol, kurkumina oraz kwas anakardowy.

Wykorzystanie
garcinolu w terapii
chorób nowotworowych
W niniejszej pracy skupiono się na

omówieniu garcinolu, jako leku wykorzystywanego w terapii chorób nowotworowych.
Garcinol ekstrahowany jest z suszonej skórki
owocu Garcinia indica. Substancja ta zaliczana
jest do grupy poliizoprenylowanych benzofenonów (COLLINS I IN., 2013). W chińskiej
medycynie ludowej garcinol wykorzystywany był od wieków do leczenia reumatyzmu, obrzęków i chorób wrzodowych (LI
I IN., 2015). Ostatnio związek ten wzbudził
ogromne zainteresowanie, ponieważ udowodniono jego właściwości przeciwnowotworowe
(LI I IN., 2013). Pomimo wzrostu zainteresowania antynowotworową aktywnością garcinolu, niewiele wiadomo o jego molekularnym
mechanizmie działania. Substancja ta odpowiedzialna jest za hamowanie aktywność HAT,
przede wszystkim CBP/p300. OIKE I IN.
zaobserwowali, że garcinol w sposób zależny
od dawki hamuje tempo proliferacji komórek
HeLa. Dodatkowo zespół zaobserwował, że
zastosowana substancja uwrażliwiła komórki
nowotworowe na radioterapię, blokując naprawę
pęknięć dwuniciowych DNA (DBS, ang. double-strand breaks), powstałych podczas napromieniowania komórek. Interesujący jest fakt, iż
garcinol w stosowanej bezpiecznej dawce nie
oddziaływał na prawidłowe komórki, sugerując,
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że w przyszłości związek ten będzie mógł być
wykorzystywany jako przydatny środek podawany podczas radioterapii pacjentów onkologicznych (OIKE I IN., 2012). Antyproliferacyjny charakter garcionolu został wykazany
również w przypadku raka jelita grubego. Linię
komórkową raka jelita grubego (HT-29) stymulowano garcinolem, a otrzymane wyniki
jednoznacznie wskazują, że testowana substancja zmniejsza tempo namnażania komórek
nowotworowych. Dodatkowo analiza ekspresji
genów wykazała, że badany HATi zmniejsza
ekspresję: MMP-2, MMP-9, HIF-1α oraz
VEGF. Otrzymane wyniki dowodzą, że garcinol zmniejsza potencjał komórek nowotworowych raka jelita grubego do dawania przerzutów odległych poprzez hamowanie tempa
ich proliferacji, migracji oraz ograniczeniem
zdolności do angiogenezy (RANJBARNEJAD I IN., 2017). Liczne badania wskazują, że
garcinol posiada właściwości proapoptyczne.
Wykazano, że substancja ta w istotny sposób
wpływa na żywotność komórek raka trzustki.
Związek skutecznie hamował wzrost komórek
nowotworowych poprzez indukcję ich apoptozy. Komórki traktowane garcinolem zatrzymały
się w fazie G0/G1 cyklu komórkowego. Zespół
odnotował również aktywację kaspaz 3 i 9
biorących udział w apoptozie (PARASRAMKA I GUPTA, 2011). Natomiast WANG I IN.
(2015) dowiedli, że garcinol wzmagał apoptozę
i hamował autofagię w komórkach raka prostaty. Stymulacja ustalonej linii komórkowej
PC-3 spowodowała wzrost stosunku Bax/Bcl2, świadcząc o apoptozie komórek. Uzyskane
wyniki zostały potwierdzone w warunkach in
vivo. Guzy myszy, które odpowiedziały na leczenie garcionolem były o około 80% mniejsze
niż guzy myszy grupy kontrolnej. Bardzo często
w komórkach nowotworowych dochodzi do
dysregulacji ścieżki sygnalizacyjnej NF-κB,
co stymuluje ich migrację i angiogenezę oraz
zwiększa oporność na stosowane leczenie.
Istnieją dowody, że podawanie garcinolu pacjen-
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Podsumowanie

Substancje

kształtujące epigenom
stanowią szybko rozwijającą się gałąź nowoczesnej farmakologii. Zastosowanie inhibotorów
HAT może okazać się skuteczną formą terapii chorób onkologicznych. Garcinol, który
jest naturalnym inhibitorem acetylotransferazy
histonowej wykazuje wiele cech, pozwalających
zaliczyć go do grona substancji przeciwnowotworowych. Inhibitor ten skutecznie zmniejsza
tempo proliferacji komórek nowotworowych, stymuluje ich apoptozę, hamuje migrację
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i obniża zdolność do angiogenezy. Dodatkowo
garcinol uwrażliwia komórki nowotworowe na
stosowanie radio- i chemioterapii co podnosi
skuteczność stosowanego leczenia i zmniejsza
jego skutki uboczne. Obiecujące wyniki badań
in vitro oraz in vivo zachęcają do dalszych
badań, w tym potwierdzenia jego korzystnego
wpływu na hamowanie rozwoju chorób nowotworowych w badaniach klinicznych.
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tom z chorobą nowotworową może polepszyć
wyniki leczenia podczas standardowej chemioterapii. W przypadku nowotworów głowy
i szyi (HNSCC) lekiem z wyboru jest cisplatyna. Połączenie cisplatyny z garcinolem wzmaga
antyproliferacyjny charakter cisplatyny (LI I
IN., 2015). Ponadto garcinol obniża aktywność
ścieżki sygnalizacyjnej AKT/mTOR/S6K1
w komórkach HNSCC, indukując apoptozę
komórek nowotworowych i zmniejszając ich
oporność na leki przeciwnowotworowe (LI
I IN., 2013). W przypadku leczenia przerzutowego nowotworu sutka lekiem z wyboru jest
taksol. Jednak stosowanie wysokich dawek leku
może powodować wystąpienie oporności na
zastosowaną terapię oraz powodować skutki
uboczne. Z tego względu poszukuje się substancji, która pomogłaby uwrażliwić komórki
nowotworowe na stosowany chemioterapeutyk.
TU I IN. (2017) wykazali, że połączenie niskich dawek taksolu i garcinolu wykazuje synergistyczne efekty przeciwnowotworowe. W
badaniu przeprowadzonym na myszach zespół
udowodnił, że komórki nowotworowe u myszy
leczonych taksolem i garcinolem zatrzymały się
w fazie G2/M cyklu komórkowego. Dodatkowo
u myszy zaobserwowano zwiększoną apoptozę
komórek rakowych i zmniejszoną angiogenezę
w porównaniu do osobników grupy kontrolnej
(TU I IN., 2017).

Str. 3 - 10

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Czy garcinol może okazać się

skutecznym lekiem epigenetycznym?

Str. 3 - 10

FALAHI F., SGRO A., BLANCAFORT P.
2015. Epigenome Engineering in Cancer: Fairytale or a Realistic Path to the Clinic? Front
Oncol. 5, 22-31.

HEERBOTH S., LAPINSKA K., SNYDER
N., LEARY M., ROLLINSON S., ET AL.
2014. Use of epigenetic drugs in disease: an
overview. Genet Epigenet. 6, 9-19.

GADHIA S., SHRIMP J. H., MEIER J. L.,
MCGEE J. E., DAHLIN J. L., ET AL. 2017.
Histone Acetyltransferase Assays in Drug and
Chemical Probe Discovery. Assay Guidance
Manual. 1, 1-50.

HOU H., ZHENG X., ZHANG H., YUE
M., HU Y., ET AL. 2017. Histone Deacetylase Is Required for GA-Induced Programmed
Cell Death in Maize Aleurone Layers. Plant
Physiol. 175, 3, 1484–1496.

GAJER J. M., FURDAS S.D., GRUNDER
A., GOTHWAL M., HEINICKE U., ET
AL. 2015. Histone acetyltransferase inhibitors
block neuroblastoma cell growth in vivo. Oncogenesis. 4, 137-146.

KHULLAR M., CHEEMA B. S., RAUT S.
K. 2017. Emerging Evidence of Epigenetic
Modifications in Vascular Complication of
Diabetes. 8, 237-250.

GATLA H. R., ZOU Y., UDDIN M. M.,
VANCUROVA I. 2017. Epigenetic regulation
of interleukin-8 expression by class I HDAC
and CBP in ovarian cancer cells. Oncotarget. 8,
41, 70798-70810.
GLOZAK M. A., SETO E. 2007. Histone
deacetylases and cancer oncogene. Oncogene.
26, 5420–5432.
GORDON J. A., STEIN J.L., WESTENDORF J. J., VAN WIJNEN A. J. 2015. Chromatin modifiers and histone modifications in
bone formation, regeneration, and therapeutic
intervention for bone-related disease. Bone. 81,
739-745.
HAERY L., THOMPSON R. C., GILMORE T. D. 2015. Histone acetyltransferases
and histone deacetylases in B- and T-cell development, physiology and malignancy. Genes
Cancer. 6, 184-213.
HAN Y., HE X. 2016. Integrating Epigenomics into the Understanding of Biomedical Insight. Bioinform Biol Insights. 10, 267-289.

KOPYTKO P., BUJAK J., LUBECKA M.
2017. Inhibitory HDAC w terapii chorób nowotworowych. Nauka, Badania i Doniesienia
Naukowe. 1, 278-287.
LI F., SHANMUGAN M. K., SIVEEN K. S.,
WANG F., ONG T.H., ET AL. 2015. Garcinol sensitizes human head and neck carcinoma
to cisplatin in a xenograft mouse model despite
downregulation of proliferative biomarkers.
Oncotarget. 7, 5147-5163.
LI F., SHANMUGAN M. K., SIVEEN K. S.,
WANG F., ONG T.H., ET AL. 2013. Garcinol, a polyisoprenylated benzophenone modulates multiple proinflammatory signaling cascades leading to the suppression of growth and
survival of head and neck carcinoma. Cancer
Prev Res. 8, 843-54.
OIKE T., OGIWARA H., TORIKAI K.,
NAKANO T., YOKOTA J., ET AL. 2012.
Garcinol, a histone acetyltransferase inhibitor,
radiosensitizes cancer cells by inhibiting nonhomologous end joining. Int J Radiat Oncol
Biol Phys. 84, 3, 815-821.
PARASRAMKA M. A., GUPTA S. V. 2011.

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

9

RANJBARNEJAD T., SAIDIJAM M., TAFAK M. S., POURJAFAR M., TALEBZADEH F., ET AL. 2017. Garcinol exhibits antiproliferative activities by targeting microsomal
prostaglandin E synthase-1 in human colon
cancer cells. Hum Exp Toxicol. 36, 7, 692-700.
SAWICKI W., MALEJCZYK J., WRÓBLEWSKA M. 2015. Ujarzmianie starzenia:
sirtuiny, NFκB, mTOR, GH/IGF1 i ograniczenie kaloryczne. Gerontologia Polska. 23, 4,
200-205.
SUN J., WANG Y., CUI W. 2017. Role of Epigenetic Histone Modifications in Diabetic Kidney Disease Involving Renal Fibrosis. Journal
of Diabetes Research. 1, 7242384-7242394.
SUN X. J., MAN N., TAN Y., NIMER S. D.,
WANG L. 2015. The Role of Histone Acetyltransferases in Normal and Malignant Hematopoiesis. Front Oncol. 5, 108-118.
TANG Y., LIN Y. H., NI H. Y., DONG J.,
YUAN H. J., ET AL. 2017. Inhibiting Histone
Deacetylase 2 (HDAC2) Promotes Functional
Recovery From Stroke. J Am Heart Assoc. 6,
10, 7236-7263.
TU S. H., CHIOU Y. S., KALYANAM N.,
HO C. T., CHEN L. C., AT AL. 2017. Garcinol sensitizes breast cancer cells to Taxol
through the suppression of caspase-3/iPLA2
and NF-κB/Twist1 signaling pathways in a
mouse 4T1 breast tumor model. Food Funct.

10

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

WAPENAAR H., DEKKER F. J. 2016. Histone acetyltransferases: challenges in targeting
bi-substrate enzymes. Clin Epigenetics. 8, 5969.
WEINHOLD B. 2006. Epigenetics: The Science of Change. Environ Health Perspect. 114,
3, 160-167.
WILSON C. L., MANN D. A., BORTHWICK L. A. 2017. Epigenetic reprogramming in liver fibrosis and cancer. Drug Deliv.
Rev. 121, 124-132.

1 (19)/2018

WANG Y., TSAI M. L., CHIOU L. Y., HO
C. T., PAN M. H. 2015. Antitumor Activity of
Garcinol in Human Prostate Cancer Cells and
Xenograft Mice. 63, 41, 9047-9052.

1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

RAGAZZONI Y., DESIDERI M., GABELLINI C., DE LUCA T., CARRADORI S., ET
AL. 2013. The thiazole derivative CPTH6 impairs autophagy. Cell Death Dis. 4, 524-534.

8, 3, 1067-1079.

1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Garcinol inhibits cell proliferation and promotes apoptosis in pancreatic adenocarcinoma
cells. Nutr Cancer. 63, 3, 456-465.

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Str. 3 - 10

Joanna Bujak, Patrycja Kopytko

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Str. 11 - 21

Łukasz Wójcik1, Michał Schulz1,
Adam Staniszewski2, Bartłomiej Iwański2,
Łukasz Sikorski2, Patrycja Skowronek3,
Aleksandra Łoś1
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
3
Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
e-mail: los-aleksandra@o2.pl
1
2

Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w
Polsce
The influence of the wasp spider life strategy plasticity on the
stabilization of its population in Poland

streszczenie

Tygrzyk paskowany (Argiope bruen-

nichi) to gatunek śródziemnomorskiego pająka
sieciowego, który po dotarciu na obszar Polski
uległ silnej ekspansji i przemieszcza się w kierunku północnym. W Polsce zaobserwowany
po raz pierwszy pod koniec XIX w. W 1995
roku został objęty ścisłą ochroną gatunkową
ze względu na rzadkość występowania oraz
walory estetyczne. Obecnie jest jednym
z najliczniejszych przedstawicieli rodziny
Araneidae w naszym kraju, przez co został
skreślony z listy gatunków objętych ochroną
w 2011 roku. Autorzy niniejszej publikacji
próbują scharakteryzować jego biologiczną
strategię życia.

Słowa

kluczowe: Argiope bruennichi,
ochrona gatunkowa, strategia życia, biologia,
ekologia.

abstract

The Wasp spider (Argiope bruennichi)

is a Mediterranean species of the net building spider which, after its arrival to Poland,
has strongly expanded its reach and is moving
northwards. In Poland it was first observed at
the end of XIX c. In 1995 it was taken under
strict environmental protection due to its rare
occurrence and aesthetic qualities. Nowadays, it
is one of the most numerous representatives of
Araneidae family in our country, in the light of
which it was removed from the list of protected
species in 2011. The authors of this paper tried
to describe the biological strategy of its life.

Key

words: Argiope bruennichi, species
protection, life strategy, biology, ecology.
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Dymorfizm płciowy
A. bruennichi jest gatunkiem u którego

występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Dorosła
samica osiąga około 25mm długości (zdarzają
się osobniki nieco większe) i jest znacznie
większa od samca. Oprócz rozmiarów samica
wyróżnia się charakterystycznym wyglądem.
Głowotułów jest u niej koloru szarobrązowego,
gęsto porośnięty drobnymi, jasnymi włoskami.
Potężny odwłok pokrywają naprzemianległe,
kontrastujące czarne, żółte i białe pasy (fot.
1.). Wydawać by się mogło, że tak ubarwiony
pająk „rzuca się w oczy” przez co staje się łatwą
zdobyczą dla innych drapieżników. Nieprawda, taki wygląd stanowi doskonały kamuflaż,
z uwagi na to, że samica swoje sieci łowne buduje najczęściej wśród traw, gdzie całkowicie zlewa się z otoczeniem. Brzuszna strona ciała jest
ciemno ubarwiona z wyjątkiem żółtego wzoru
na głowotułowiu, który przypomina krawat
i dwóch symetrycznych, podłużnych żółtych
pasów na odwłoku. Odnóża samic tak jak
głowotułów oraz odwłok są kontrastowo ubarwione, ciemnobrązowe lub czarne z żółtymi
„obrączkami”. Kształtem i barwą odwłok sam-
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paskowany (Argiope bruennichi) jest gatunkiem charakterystycznym
dla południowo-palearktycznej arachnofauny.
Początkowo występował wyłącznie w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Następnie, z powodzeniem rozpoczął
ekspansję w kierunku północnym. Obecnie
zasiedla Europę oraz Azję, łącznie z Japonią.
Na terenie Europy występuje między innymi
w południowych Alpach, nawet na wysokości
dochodzącej do 1000 m n.p.m. Jest pospolity
w Austrii, Niemczech, Belgii, na Półwyspie
Bałkańskim – gdzie najliczniej występuje w
Macedonii i Bułgarii. Zasiedlił środkową
Europę, w tym Polskę i przesunął się na północ
do Łotwy, w której został po raz pierwszy zaobserwowany w 2004 roku (50o11’N, 21o01’E)
(SPUNGIS, 2004; WAWER I MRÓZ, 2006).
W Polsce po raz pierwszy A. bruennichi został
odnotowany przez Nowickiego w 1874 roku
na terenie Galicji. W ciągu wieku zasięg jego
występowania ulegał stałemu powiększaniu,
jednak liczba osobników w Polsce wciąż
pozostawała niewielka i w połączeniu z bardzo atrakcyjnym wyglądem, przyczyniła się do
objęcia go ochroną gatunkową w 1995 roku.
Pod koniec lat 30-tych i na początku 40-tych
XX wieku stwierdzono jego występowanie
na Wyspie Wolin, Pojezierzu Pomorskim,
w Bielinku nad Odrą (HESSE, 1937, 1939,
1941) oraz w Wielkopolsce (URBAŃSKI,
1935, 1947). Od 1935 do 1968 roku tygrzyka obserwowano na Nizinie WielkopolskoKujawskiej (STRECH, 1937; KOSICKI,
195; DZIABASZEWSKI, 1959A, 1959B;
STĘPCZAK, 1960; PRÓSZYŃSKI, 1962;
DZIABASZEWSCY, 1963; BEDNARZ,
1966; BEDNARZ I CZAJKA, 1968).
Ponadto jest obecny na licznych stanowiskach Dolnego Śląska (CZAJKA, 1957, 1966;
BEDNARZ, 1966; PILAWSKI, 1967; BEDNARZ I CZAJKA, 1968). Zanotowano go
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Tygrzyk

również w Kotlinie Sandomierskiej w okolicach Mielca i Tarnobrzegu oraz w Beskidzie
Wschodnim, a także w Bieszczadach (BEDNARZ, 1966; PRÓSZYŃSKI I STARĘGA,
1971). Na Lubelszczyźnie występuje na Roztoczu (Guciów, Jarczów, Korhynie, Przeorsk), w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym (ŁĘTOWSKI I GRĄDZIEL,
2008; ROZWAŁKA, 2004, 2006, 2007) oraz  
Ojcowskim   Parku Narodowym (ROZWAŁKA, 2005, 2008). Obecnie jest jednym
z najliczniejszych przedstawicieli polskiej
arachnofauny. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra w 2011 roku został wykreślony z listy
gatunków chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. Dz. U.
Nr. 237, poz. 1419).
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Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

icy tygrzyka paskowanego przypomina odwłok
osy (Vespula sp.) (WAWER, 2005). Jaskrawe
ubarwienie samic tygrzyka paskowanego służy
do wabienia owadów. Szczególnie kolor żółty
działa przyciągająco, ponieważ jest odbierany
przez owady jako pokarm – młode kwiaty, liście
(WILDE I PRABUCKI, 2008). Alternatywną
funkcją jaskrawego ubarwienia A. bruennichi
jest zniechęcenie i odstraszenie drapieżników,
ponieważ gatunki ubarwione w ten sposób
zazwyczaj dysponują jadem, w związku z tym
zwierzęta zazwyczaj unikają z nimi kontaktu,
gdyż ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego jest zbyt duże i może doprowadzić do
śmierci (BUSH I IN., 2008).
Samiec jest znacznie mniejszy od samicy, jego maksymalny rozmiar długości wynosi
około 5,5 mm. Samiec ma wydłużony odwłok,
który jest koloru srebrzystoszarego z szarą,
podłużną plamą na środku i ciemnymi kropkami na bokach, posiada także dobrze widoczne narządy kopulacyjne – bulbusy (WAWER,
2005).
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Rozmnażanie

Największą

przeszkodą w odbyciu
godów u A. bruennichi jest odnalezienie partnera. Pokonywanie długich dystansów wiąże
się z dużymi stratami energii, więc w interesie pająka jest przebycie jak najkrótszej drogi
i jak najszybsze odnalezienie partnerki. Zbyt
długa wędrówka w poszukiwaniu samicy
mogłaby doprowadzić do wyczerpania oraz
śmierci samca. Pająki już dawno „opracowały”
niezawodny sposób na odnalezienie partnera.
Samice ułatwiają zadanie samcom produkując
substancje chemiczne, które wydzielają
bezpośrednio w powietrzu i dzięki temu samiec może wyczuć partnerkę z bardzo dużych
odległości. U tygrzyka paskowanego feromonem płciowym samic jest cytrynian trimetylowy (CHINTA I IN., 2010). Samica pozostawia także pojedynczą nić na podłożu, by
samiec nie musiał niepotrzebnie błądzić. Gdy
samiec odnajdzie nić, najczęściej przecina ją
pozbawiając konkurentów tropu. Niekiedy

Fot. 1. Dorosła, jaskrawo ubarwiona samica tygrzyka paskowanego
Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze
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Kokon wyglądem przypomina dzbanek
i jest koloru słomkowożółtego z ciemnymi,
brązowymi plamami, a całość przykryta jest
szczelnie od góry wieczkiem. Rozmiary kokonu wynoszą około 22 mm długości i 17 mm
szerokości. Samice budują kokony przeważnie
na wysokości od 6 do 17 cm nad ziemią, wszystko
to jednak zależy od roślinności (fot. 2.). Młode
zazwyczaj wykluwają się po około 4 tygodniach i ze względu na niekorzystną porę roku tj.
późną jesień i zimę są zmuszone do pozostania
w oprzędzie kokonu. Wiosną (przełom
kwietnia i maja) wychodzą masowo z kokonów
i w ciągu godziny po opuszczeniu „zimowego schronienia” rozpoczynają powietrzną
dyspersję. Gdy wylądują w dogodnym miejscu
przystępują do budowy pierwszej sieci łownej.
Sieć młodych tygrzyków posiada nie zygzakowate, a kuliste stabilimentum, położone
w jej centralnej części sieci. Natomiast w sieci
łownej dorosłych osobników najbardziej charakterystyczne jest pionowo umieszczone stabilimentum. Ubarwienie młodych tygrzyków jest
srebrzystoszare bez pasów na odwłoku (fot. 3.)
(WAWER, 2005).
Kanibalistyczne
zachowania
u
A. bruennichi początkowo uważano za formę
poświęcenia ze strony samca, jako potwierdzenie hipotezy inwestycji rodzicielskiej.
Takie zachowanie, miało być formą rekompensaty za poświęcony czas i energię, włożoną
w wydanie na świat potomstwa, mogło również
przyczynić się do liczby i jakości potomków
rodzaju męskiego. Ta teoria sprawdza się u
gatunków, u których występuje umiarkowany
dymorfizm płciowy. Badania przeprowadzone
w 2002 roku wykazały, że powyższa hipoteza
nie sprawdziła się w odniesieniu do tygrzyka
paskowanego (HERBERSTEIN I IN., 2002).
U samic, które posiliły się samcem nie
zauważono różnic w liczbie lęgów, liczbie
jaj w lęgu, procentowej liczbie wyklutych jaj,
czasie złożenia jaj, przyroście wagi, między
dojrzałością a okresem po kopulacji w porów-
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dochodzi do sytuacji, w której o względy samicy stara się więcej konkurentów. Nie zaobserwowano jednak, aby więcej niż dwóch samców
konkurowało o tę samą samicę ( JIN I KIM,
2015). Dochodzi wtedy do pokazu siły i samica
wybiera najsilniejszego samca.
Samiec i samica tygrzyka paskowanego
dojrzewają płciowo w sierpniu, a do kopulacji dochodzi pod koniec lata. W okresie rozrodu samce wykazują dużą mobilność. Po odnalezieniu partnerki, samiec wchodzi na jej sieć
i po drganiach wyczuwa, czy samica jest gotowa
do odbycia godów. Samiec musi zachować
ostrożność i przekonać potencjalną partnerkę,
że nie jest ofiarą, która właśnie wpadła w sieć.
Przebywając na powierzchni sieci samicy samiec przyzwyczaja ją do swojej obecności oraz
osłabia jej instynkt drapieżcy (ROBINSON,
1982; FOELIX, 2011; JIN I KIM, 2015).
Jeżeli jest gotowa, informuje go o tym poprzez
uniesienie ciała ponad sieć i wykonanie kilku
ruchów odwłokiem. Wówczas samiec zmierza w jej stronę. Czynność tą powtarza nawet
kilkukrotnie, po czym dochodzi do kopulacji.
Samiec musi działać szybko jeśli chce ujść
z życiem, gdyż samica po chwili kończy akt
kopulacyjny atakując partnera. A. bruennichi
jest gatunkiem, u którego można zaobserwować
bardzo rozwinięte zachowania kanibalistyczne w okresie godowym. Ofiarą samic pada,
aż 80 procent samców. Niektórym udaje się
uniknąć śmierci, ale tracą przy tym odnóże
i zostawiają swój narząd rozrodczy w ciele samicy. Celowe uszkodzenie narządów płciowych
samców jako mechanizm pokopulacyjnego
doboru płciowego występuje często u wielu gatunków pająków (LEVI, 1975). Amputowany
bulbus pełni funkcję korka (ang. mating plug),
uniemożliwiającego odbycie stosunku z innym
partnerem, co przekłada się na zwiększenie
szansy przekazania własnych genów (FROMHAGE I IN., 2009; UHL I IN., 2010).
Jesienią
samice
tworzą
kokony,
w których znajduje się po około 400 jaj.
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Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

Fot. 2. Kokon tygrzyka paskowanego z jajami w środku

Fot. 3. Młoda samica tygrzyka paskowanego o jaśniejszym, mniej jaskrawym
ubarwieniu i sieć z kolistym stabilamentum

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

15

Początkowo

uważano, że aeronautyczne zachowanie jest niezbędnym mechanizmem cyklu życiowego A. bruennichi,
od którego zależy jego prawidłowy rozwój.
Młode osobniki po wykluciu z jaj linieją, a
następnie hibernują do wiosny. Od końca kwietnia do początków maja opuszczają kokon i
rozpoczynają powietrzną dyspersję. Wspinają
się na wierzchołki roślin, wspólnie budują
sieć, która stanowi powierzchnię nośną, po
czym odlatują napędzane wiatrem. Według
początkowych założeń jest to obligatoryjna
faza rozwoju A. bruennichi, a osobniki, które
nie odbędą pierwszego lotu umrą z głodu. Odbycie pierwszego lotu uważano za konieczne do
przekształcenia się młodych tygrzyków z form
niedrapieżnych w formy drapieżne. Według tej
tezy A. bruennichi odróżnia się od A. aurantia
i A. trifasciata, u których aeronautyczne zachowanie nie jest konieczne do prawidłowego rozwoju (FOLLNER I KLARENBERG, 1995).
Najnowsze badania udowodniły jednak, iż latanie nie jest obligatoryjną fazą życia tygrzyka,
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Strategia łowiecka
A. bruennich jest eurytypowym

gatunkiem, który występuje w otwartych, silnie
nasłonecznionych siedliskach, porośniętych
roślinnością trawiastą. Jego preferencje siedliskowe nie ograniczają się wyłącznie do suchych
siedlisk kserotermicznych. Występuje również
w wilgotnych łąkach kośnych, w zbiorowiskach
turzycowych i szuwarowych, w pobliżu wód
płynących i stojących, łanach zbóż, obrzeżach
leśnych i zagajnikach sosnowych. Tygrzyk
przeważnie rozpina swoje sieci wśród gatunków
reprezentujących: Poaceae, Gallium sp., Urtica
sp., Oenanthe sp., Carex sp. (SZYMKOWIAK
I IN., 2005; PRUSZYŃSKI I STARĘGA,
1971). Podobnie jak wszystkie Araneidae,
tygrzyk paskowany wybrał strategię łowiecką
opartą na konstrukcji sieci łownej i oczekiwaniu na zdobycz. Każdy gatunek należący do
tej rodziny może poszczycić się specyficzną
budową sieci łownej. Sieci tygrzyka są tak specyficzne dzięki swojej budowie, że nawet gdy
są opuszczone przez gospodarza, z łatwością
można rozpoznać ich konstruktora. Tygrzyk
paskowany zazwyczaj buduje sieci na wysokości
około 30 cm wśród trawiastej roślinności.
Wysokość na jakiej rozpina sieć nie jest
wartością stałą, ponieważ zależy od gatunków
roślin, jakie dominują na danym siedlisku. Jak
wszystkie pająki tygrzyk paskowany dysponuje
jadem, jednak nie jest on silny. Nie działa zbyt
długo na większe ofiary takie jak na przykład
dorosłe osobniki z rzędów prostoskrzydłych
(Orthoptera) czy ważek (Odonata). Z tego
powodu zachowanie tygrzyka paskowanego po schwytaniu zdobyczy, różni się od innych krzyżakowatych. Gdy większa zdobycz wpadnie w jego sieć, na początku owija ją
kleistą i lepką pajęczyną, kąsa wpuszczając jad
i dokładnie owija. Ofiary unieruchomione
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Zachowania
aeronautyczne

ale jest pomocne w rozprzestrzenianiu się tego
gatunku na nowe obszary (WALTER I IN.,
2005).
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naniu do tych, którym nie udało się schwytać
partnera. Różnica tkwi w długości trwania stosunku. Kopulacje, które kończyły się śmiercią
samca trwały dłużej niż te, w których zachowań
kanibalistycznych nie zaobserwowano. Samce
pochwycone przez samice w trakcie kopulacji,
były w stanie utrzymać swój organ kopulacyjny przyczepiony do samicy jeszcze przez
kilka sekund. Kopulacje z udziałem samców, którym udało się uciec trwały znacznie
krócej. Do wyjaśnienia pozostaje zależność
między zwiększoną liczbą zapłodnionych jaj,
a długością trwania stosunku (FROMHAGE
I IN., 2009). Obserwacje SCHNEIDER’A
I IN. (2006) wykazały, że im dłużej trwał stosunek tym większa ilość spermy trafiała do
zbiorniczka nasiennego samicy.
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Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

Fot. 4. Samica tygrzyka paskowanego owijająca swoją zdobycz w sieć
przez pajęczą powłokę są bezbronne i nie mają
szans na ucieczkę ze śmiertelnej pułapki. Inaczej postępuje z drobną zdobyczą, która nie jest
na tyle silna by się wyrwać z pajęczyny (fot. 4.).
Tygrzyk kąsa ofiarę, a następnie przenosi ją w
centrum sieci i rozpoczyna konsumpcję (fot. 5.)
(NYFFELER I BENZ, 1982).

Strategia żywienia
Tygrzyk paskowany zamieszkuje

różne typy środowisk, które charakteryzują się
specyficzną florą i fauną bezkręgową. Skład
jego diety zależy od siedliska, dostępności
pokarmu i wysokości na jakiej buduje swoje
sieci łowne. Według wcześniejszych danych
uważano, iż owady prostoskrzydłe (Orthoptera) i ważki (Odonata) stanowią dominującą
część diety tygrzyka paskowanego. Inne źródła
wykazywały, że to prostoskrzydłe stanowią
podstawę diety tego pająka. Idąc tym tropem
rozmieszczenie A. bruennichi było uzależnione
od obfitości występowania Orthoptera. Z kolei

inne opracowania wykazywały, że równie często
ofiarami tygrzyka paskowanego padają owady należące do rzędów muchówek (Diptera),
błonkówek (Hymenoptera) oraz pluskwiaków
(Hemiptera). Obecnie wiadomo, że ofiarą
tygrzyka padają owady należące do rzędów:
chrząszczy (Coleoptera), muchówek (Diptera),
pluskwiaków (Hemiptera), błonkówek (Hymenoptera), motyli (Lepidoptera), wojsiłek (Mecoptera), ważek (Odonata), prostoskrzydłych
(Orthoptera), a także sieciarek (Neuroptera).
Tygrzyk paskowany jest więc drapieżnikiem
o szerokim spektrum pokarmowym, co stanowi
kolejną ważną cechę zapewniającą sukces
w rozprzestrzenieniu. Dzięki temu osobniki pionierskie, kolonizując nowe, nieznane
dotąd tereny, z powodzeniem poszerzają zasięg
występowania. Nawet jeśli na nowym siedlisku
skład fauny bezkręgowej będzie odmienny od
tej, jaka występowała tam skąd tygrzyk przybył,
nie wpłynie to negatywnie na kondycję tego
gatunku na tym terenie (SZYMKOWIAK
I IN., 2005).
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Fot. 5. Samica tygrzyka paskowanego spożywająca ofiarę
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tygrzyka wciąż postępuje
w klimacie północnej Europy pomimo faktu, że
panujące tu warunki znacznie różnią się od tych,
jakie panują w basenie Morza Śródziemnego
najlepiej spełniającego jego wymogi życiowe.
Świadczy to o doskonałych cechach przystosowawczych i szerokim zakresie tolerancji tego
pająka.
Do czynników, jakie wpłynęły na ekspansywne zachowanie tygrzyka paskowanego można
zaliczyć zmiany klimatyczne w szczególności:
• wzrost liczby słonecznych i bezdeszczowych dni,
• powstawanie otwartych, bezdrzewnych
przestrzeni, spowodowane wycinką lasów,
• wylewanie dużych rzek
• presja ze strony konkurenta, należącego
do tego samego rodzaju – Argiope lobata
(WAWER I MRÓZ, 2006; SZYMKOWIAK I IN., 2005; CZARNECKA, 2002).
Ponadto wcześniejsze objęcie ochroną
gatunkową na terenie Polski przyczyniło się
do stabilizacji populacji na terenie naszego
kraju. Jednak gdyby nie plastyczność cech
biologicznych tygrzyka paskowanego, tj.:
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Ekspansja

• dymorfizm płciowy zapewniający odpowiedni kamuflaż w terenie, a jednocześnie
zwabiający lub odstraszający zwierzęta,
• strategia rozrodcza sprzyjająca rozprzestrzenianiu się w terenie oraz duża liczba jaj
składana przez pojedynczą samicę, jak i
efektywne mechanizmy doboru pokopulacyjnego zapewniające sukces reprodukcyjny,
• a także wykazywanie zachowań aeronautycznych i elastyczność strategii łowieckiej
oraz składu diety to niemożliwe byłoby
osiągnięcie sukcesu w terytorialnej ekspansji, stabilizacja liczebności oraz ubikwitynacja tego gatunku.
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paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

Literatura
BEDNARZ S. 1966. Nowe stanowiska tygrzyka paskowanego, Argiope bruennichi Scop. Argiopidae) w Polsce na Dolnym Śląsku. Przegląd
zoologiczny. 10, 179-185.
BEDNARZ S., CZAJKA M. 1968. Przyczynek do poznania fauny pająków Dolnego
Śląska. Przegleglad zoologiczny. 12, 197-199.
BUSH A. A., YU D. W., HERBERSTEIN
M. E. 2008. Function of bright coloration in
the wasp spider Argiope bruennichi (Araneae:
Araneidae). The Royal. 275, 1337-1342.
CHINTA S. P., GOLLER S., LUX J., FUNKE S., UHL G., SCHULZ S. 2010. The sex
pheromone of the wasp spider Argiope bruennichi. Angewandte Chemie International Edition. 49(11), 2033-2036.
CZAJKA M. 1957. Kilka nowych stanowisk
dwóch rzadkich pająków w Polsce. Przegląd
zoologiczny. 1, 178-179.
CZAJKA M. 1966. Pająki (Araneae) Masywu
Ślęży. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace
Zoologiczne. 2, 71-124.
CZARNECKA B., JANIEC B. 2002. Przełomy
rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty
w edukacji ekologicznej. Wydaw. UMCS-Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
DZIABASZEWSKI A., DZIABASZEWSKA J. 1963. Z badań nad pająkami Poznania
i okolic, rodziny Argiopidae theridiidae, Tomisidae. Bad. fizjogr. Pol. zach. 12, 121-138.
DZIABASZEWSKI A. 1959a. Pająk tygrzyk
paskowany (Argiope bruennichi Scop.)
w Polsce w świetle nowych badań. Przyroda
Polski Zachodniej. 3, 1-2 (7-8), 128-138.

Str. 11 - 22

DZIABASZEWSKI A. 1959b. Krzyżaki (“ Argiopidae”) Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.
FOELIX R. 2011. Biology of spiders. Oxford
University Press. New York.
FOLLNER K., KLARENBERG A. J. 1995.
Aeronautic behaviour in the wasp-like spider,
Argiope bruennichi (Scopoli)(Araneae, Argiopidae). In Proceedings of the 15th European
Colloquium of Arachnology. Czech Republic,
Budejovice. 66-72.
FROMHAGE L., UHL G., SCHNEIDER
J. M. 2003. Fitness consequences of sexual cannibalism in female Argiope bruennichi. Behavioral Ecology and Sociobiology. 55(1), 60-64.
HERBERSTEIN M., SCHNEIDER J., ELGAR M. 2002. Costs of courtship and mating
in a sexually cannibalistic orb-web spider: female mating strategies and their consequences
for males. Behavioral Ecology and Sociobiology. 51(5), 440-446.
HESSE E. 1939. Die Arachnoidenfauna des
Naturschutzgebietes Bellinchen (Oder). 1. Beitrag, Märkische Tierwelt, Berlin. 3, 99-107.
HESSE E. 1939. Die Arachnoidenfauna des
Naturschutzgebietes Bellinchen (Oder). 2. Beitrag, Märkische Tierwelt, Berlin. 4, 105-118.
Hesse E. 1941. Kleine Beiträge zur Fauna der
Mark. Märkische Tierwelt. 4, 289-296.
JIN W. Y., KIM K. W. 2015. Different positions of males approaching towards females
and male choices between webs with and without stabilimentum in a sexually cannibalistic
orb‐web spider, Argiope bruennichi. Entomological research. 45(5), 235-240.

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

19

ROZWAŁKA R. 2006. Pająki (Araneae)
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.
Nowy Pamiętnik Fizjograficzny. 4(1-2), 55-66.

ŁĘTOWSKI J., GRĄDZIEL T. 2008. Świat
zwierząt,[w:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, red. S. UZIAK, R. TURSKI. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin. 526.

ROZWAŁKA R. 2007. Pajaki (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Parki
Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 3(26), 83100.

NYFFELER M., G. BENZ. 1982. A note
on the predatory behavior of the orb-weaving
spider Argiope bruennichi (Scopoli). REVUE
SUISSE DE ZOOLOGIE. 89(1), 23-25.

ROZWAŁKA R. 2008. Wykaz krytyczny
pajakow (Araneae) Ojcowskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 27(1), 63-79.

PILAWSKJ S. 1967. Materiały do znajomości
pająków (Araneae) Wzgórz Trzebnickich.
Przegląd Zoologiczny. 11, 391-404.

SCHNEIDER JUTTA M., GILBERG S.,
FROMHAGE L., UHL G. 2006. Sexual conflict over copulation duration in a cannibalistic
spider. Animal Behaviour. 71.4, 781-788.

PRÓSZYŃSKI J. 1962. Pająki leśnictwa Zawada nad Notecią. Fragmenta Faunistica.
10(13), 205-214.
PRÓSZYŃSKI J. 1971. Pająki Aranei. Katalog Fauny Polski. PWN. Warszawa. 33, 3-7,
66-67.
ROBINSON M. H. 1982. Courtship and mating behavior in spiders. Annual review of entomology. 27(1), 1-20.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dziennik Ustaw Nr 237
poz. 1419).
ROZWAŁKA R. 2004. Materiały do
znajomości pająków (Araneae) Roztocza. Nowy
Pam. Fizjogr. 3(1-2), 101-116.

20

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

SPUNGIS V. 2005. Wasp spider Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)(Aranea, Araneidae) in
Latvia. Latvijas entomologs. 42, 86.
STĘPCZAK K. 1960. Nowe stanowisko
pająka tygrzyka paskowanego (Argiope bruennichi Scop.). Przyroda Polski zachodniej. 4,
153-154.
STREH A. 1937. Die Naturdenkmäler des
Griesentals, Naturdenkmalpfl. Berl. Brandenbg., Berlin. 32, 330-333.
SZYMKOWIAK P., TRYJANOWSKI P.,
WINIECKI A., GROBELNY S., KONWERSKI S. 2005. Habitat differences in the
food composition of the wasp-like spider Argiope bruennichi (Scop.)(Aranei: Araneidae)
in Poland. Belgian journal of zoology. 135(1),
33-37.

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

LEVI H. W. 1975. Mating behavior and presence of embolus cap in male Araneidae. In 6th
International Arachnological Congress. Amsterdam.

ROZWALKA R. 2005. Materiały do
znajomości pająków (Araneae) Ojcowskiego
Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały
Muzeum im. Prof. Wł. Szafera. 15, 357-365.

1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

KOSICKI S. 1951. Nowe stanowisko
pięknego pająka (Argiope bruennichi Scop.).
Wszechświat. 6, 190-191.

Str. 11 - 21

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Łukasz Wójcik, Michał Schulz, Adam Staniszewski, Bartłomiej Iwański,
Łukasz Sikorski, Patrycja Skowronek, Aleksandra Łoś

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Wpływ plastycznej strategii życia tygrzyka
paskowanego na stabilizację jego populacji w Polsce

Str. 11 - 21

UHL G., NESSLER S. H., SCHNEIDER J.
M. 2010. Securing paternity in spiders? A review on occurrence and effects of mating plugs
and male genital mutilation. Genetica. 138(1),
75.
WALTER A., BLISS P., MORITZ R. F. 2005.
The wasp spider Argiope bruennichi (Arachnida, Araneidae): ballooning is not an obligate life history phase. Journal of Arachnology.
33(2), 516-522.
WAWER 2005. Tygrzyk paskowany (Argiope
bruennichi) w Polsce. Zeszyty Studenckiego
Ruchu Naukowego Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach. 10, 47-52.
WAWER W., MRÓZ I. 2006. Występowanie
tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi
w zbiorowiskach roślinności niskiej Kampinoskiego Parku Narodowego. Parki Narodowe
i Rezerwaty Przyrody. 25(4), 61-70.
WILDE J., PRABUCKI J. 2008. Hodowla
pszczół. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne.

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

21

Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu
zatrucia tlenkiem węgla - opis przypadku
w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej
regionu

Myocardial injury caused by carbon monoxide intoxicationcase report in context of the region’s epidemiological situation

streszczenie

Zatrucie

tlenkiem węgla (CO) jest
jedną z najczęstszych przyczyn śmiertelnych
zatruć drogą wziewną. Mechanizm zatrucia polega na hipoksji tkankowej na skutek wiązania
CO z różnymi metaloproteinami. Specyficznym markerem zatrucia jest karboksyhemoglobina (HbCO) oznaczana z krwi żylnej
pacjenta. Najbardziej wrażliwe na uszkodzenie są układ nerwowy i sercowo-naczyniowy
ze względu na największe zapotrzebowanie na
tlen. Najczęstszą przyczyną narażeń na CO są
niesprawne urządzenia grzewczo-wentylacyjne,
co skutkuje wyraźnym wzrostem liczby zatruć
w okresie jesienno-zimowym.
Według Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej w ubiegłym sezonie grzewczym
2015/2016 na terenie całej Polski odnotowano
3878 zdarzeń z CO, z czego 50 przypadków
zakończyło się zgonem poszkodowanych.
Z danych Klinicznego Oddziału
Toksykologiczno– Kardiologicznego wynika,
iż od kwietnia 2013 roku do 26.12.2017 r. (od
2013 roku istnieje oddział) hospitalizowanych
było 449 pacjentów z powodu zatrucia
CO. Z prowadzonych wcześniej obserwacji
wiemy, iż biorąc pod uwagę ostatnią dekadę,
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hospitalizacji wymagało 785 pacjentów.
W pracy przedstawiono 19-letniego
pacjenta, u którego po narażeniu na tlenek
węgla obserwowano cechy uszkodzenia mięśnia
sercowego. W przebiegu zatrucia obserwowano
uszkodzenie mięśnia sercowego pod postacią
zmian w zapisie EKG oraz podwyższonych
markerów martwicy myocardium.
Zatrucie   CO jest poważnym zagrożeniem dla życia. Niestety co roku dochodzi
do wielu przypadków śmiertelnych, którym
można było zapobiec. Wiedza społeczeństwa
jest stale niewystarczająca, aby uchronić się
przed toksycznym działaniem CO. W przypadku pacjenta z podejrzeniem zatrucia CO,
ważna jest prawidłowa diagnostyka oraz szybkie wprowadzenia leczenia tlenem, aby zapobiec nieodwracalnym i odległym zmianom
spowodowanym hipoksją tkanek.

Słowa

kluczowe: zatrucie, czad, tlenek
węgla, toksykologia.

abstract

Poisoning of carbon monoxide (CO)

is one of most common reasons of fatal inhalation poisoning. Mechanism of toxicity depends
on tissue hypoxia caused by CO binding to
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various metalloproteinases. Carboxyhemoglobin (HbCO) observed in venous blood is considered to be a marker of toxicity. Mostly nervous and cardio-vascular systems are exposed
because of their high demand on oxygen. CO
poisonings are most frequent during fall and
winter.
According to the State Fire Service of
Poland, in 2015/2016 approximately 4000 interventions caused by CO accidents took place,
50 of which ended with death.
The data provided by Clinical Department of Toxicology and Cardiology in Lublin
show that from April 2013 till 26 December
2017, 449 patients were hospitalized because
of CO intoxication. As previous observations
indicate, in the last decade 785 patients were
hospitalized.
In this research the case of a 19 year old
male with signs of toxic myocardial injury as a
consequence of CO intoxication is being presented. During hospitalization ECG disorders
and elevated level of myocardial injury markers
were observed.
CO poisoning is a serious threat. Every
year there are plenty of fatal poisoning cases,
which could have been prevented. However,
social awareness is still insufficient to prevent
them. In case of suspicion of CO intoxication,
it is important to perform fast diagnostic and
oxygen therapy to prevent irreversible lesions
caused by tissue hypoxia.

Key words: intoxication, carbon monoxide,
toxicology.

Wstęp

Tlenek węgla jest bezbarwnym, bez-

zapachowym, bezsmakowym i niezwykle
toksycznym gazem, przez co nazywany jest
,,cichym zabójcą”. Powstaje on jako produkt
niecałkowitego spalania związków węgla. Do
narażenia na zatrucie najczęściej dochodzi
w gospodarstwach domowych. Jego źródłem są
najczęściej: wadliwa instalacja gazowa (kuchen-

Str. 22 - 28

ki, piecyki, podgrzewacze wody), niedostateczna wentylacja pomieszczenia, rzadziej kominki
czy piece węglowe (SZPONAR I IN., 2012).
W przypadku zatruć czadem wyraźnie
zaznaczona jest sezonowość - najwięcej przypadków odnotowuje się w okresie jesienno- zimowym, co związane jest ze wzmożonym korzystaniem z urządzeń grzewczych. Zatrucia
tlenkiem węgla w Polsce, stanowią około 10%
wszystkich zatruć (PACH I IN., 2009). Według
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ubiegłym sezonie grzewczym
2015/2016 na terenie całej Polski odnotowano
3878 zdarzeń z CO, z czego 50 przypadków
były to ofiary śmiertelne.
Z danych Klinicznego Oddziału
Toksykologiczno-Kardiologicznego (KOTK)
w Lublinie wynika, iż od kwietnia 2013 roku do
26.12.2017 roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla hospitalizowanych było 449 pacjentów
(najwięcej w roku 2013 i 2010 - równo po 108
pacjentów). Warto zaznaczyć, iż jest to liczba
osób, którym na czas udzielona została pomoc.
Część pacjentów zmarła w warunkach przedszpitalnych, a niektórzy po wstępnej ocenie
na szpitalnym oddziale ratunkowym nie wyrazili zgody na hospitalizację. Z prowadzonych
wcześniej obserwacji w poprzedniej placówce,
którą był Regionalny Ośrodek Toksykologii Klinicznej w Lublinie (KOTK istnieje od
01.04.2013) wiadomo, iż w przeciągu ostatnich
10 lat, hospitalizacji wymagało 851 pacjentów
(tab.1).
Objawy zatrucia są niespecyficzne
i zależą między innymi od czasu narażenia,
wieku pacjenta, stężenia CO w powietrzu, poziomu karboksyhemoglobiny (HbCO) we krwi,
chorób współistniejących- głównie choroby
serca i płuc (LICHTARSKA I FELDMAN,
2011).
Tlenek węgla wchłania się do organizmu przez
układ oddechowy. W tej samej postaci jest
również usuwany. CO przenikając przez błonę
pęcherzykowo- włośniczkową płuc, łączy się
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z grupą hemową hemoglobiny z powinowactwem około 250 razy większym niż tlen. To
przyczynia się do zmiany krzywej dysocjacji hemoglobiny, skutkiem czego transport tlenu do
komórek jest znacznie utrudniony. Dochodzi
do hipoksji tkankowej i kwasicy mleczanowej
(SZPONAR I IN., 2012).
Uważa się, że 80-90% wchłoniętego CO
ulega odwracalnemu wiązaniu z hemoglobiną
tworząc karboksyhemoglobinę (HbCO), która
stanowi specyficzny biomarker narażenia.
Najbardziej wrażliwe na toksyczne działanie
tlenku węgla są układ nerwowy oraz sercowonaczyniowy, ze względu na największe zapotrzebowanie na tlen. Około 15% wchłoniętego
CO występuje poza układem krążenia w postaci połączeń z mioglobiną, głównie w sercu i
mięśniach (PIOTROWSKI, 2006).
Mioglobina jest białkiem odpowiedzialnym za magazynowanie tlenu w mięśniach.
Mioglobina sercowa wiąże się z CO 3 razy
silniej niż mioglobina szkieletowa. Mechanizm ten jest szczególnie istotny u chorych ze
współistniejącymi chorobami kardiologicznymi
(PACH I IN., 2009). Po przyłączeniu tlenku
węgla powstała cząsteczka karboksymioglobiny nie spełnia swojej fizjologicznej funk-
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cji. Ponadto CO ma zdolność do łączenia się
z innymi metaloproteinami m.in. enzymami
cytochromu c. Zablokowanie oksydazy cytochromowej powoduje zaburzenie procesu oddychania komórkowego i zwiększenie ilości
wolnych rodników uszkadzających tkanki (SZPONAR I IN., 2012).
Tlenek węgla działa również prozakrzepowo (DILEO I IN., 2011). Etiologia tego
zjawiska jest nie do końca wyjaśniona. Uważa
się, że wpływ na aktywację układu krzepnięcia
mają zmiany takie jak: uszkodzenie śródbłonka
naczyniowego, wzrost lepkości krwi, nasilona
tendencja płytek krwi do agregacji oraz hipoksja
tkanek.Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych wzrasta zwłaszcza u osób z dodatkowymi
czynnikami ryzyka zakrzepicy. Niejednokrotnie
w artykułach naukowych opisuje się przypadki
zawału serca spowodowanego bezpośrednim
działaniem tlenku węgla jak i materiałem zatorowym (YILDIRIM I IN., 2005).
Poza objawami wczesnymi zatrucia wyróżnia
się jeszcze objawy późne występujące od kilku
dni do kilku lat po zakończeniu hospitalizacji. Dotyczą one głównie objawów ze strony
ośrodkowego układu nerwowego i należą tu
między innymi: gorsza ocena sytuacji, osłabiona
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Tab. 1. Liczba hospitalizacji pacjentów po narażeniu na tlenek węgla na oddziale o profilu
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koncentracja i pamięć, nietrzymanie moczu
i stolca, parkinsonizm, wahania nastroju, zaburzenia połykania, porażenie wiotkie, mutyzm (HSIAO-LUN I IN., 2010). Do czynników ryzyka wystąpienia późnych objawów
neurologicznych predysponowani są pacjenci,
u których doszło do utraty przytomności, są
w wieku powyżej 36 roku życia, oraz oznaczono
stężenie COHb powyżej 25% (SOHN, 2010).

W

Opis przypadku

styczniu 2017 roku na Kliniczny
Oddział Toksykologiczno- Kardiologiczny
został przyjęty 19 letni pacjent, z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Do narażenia na gaz doszło
w warunkach domowych, podczas kąpieli w
łazience. W warunkach przedszpitalnych
pacjent poczuł osłabienie, odczuwał zawroty
głowy, a następnie zasłabł z utratą przytomności.
Dotychczas pacjent był nieleczony z powodu
chorób przewlekłych. W chwili przyjęcia na
oddział pacjent znajdował się w stanie ogólnym średnim, był przytomny, w utrudnionym
kontakcie, okresowo nielogiczny, wydolny
krążeniowo i oddechowo. W wykonanych badaniach toksykologicznych stwierdzono HbCO
40,4%. W badaniach morfologicznych krwi nie
obserwowano istotnych odchyleń od normy,
w gazometrii krwi tętniczej cechy niewielkiej
kwasicy oddechowej. W badaniach biochemicznych stwierdzono cechy hipoksji tkankowej
(kwas mlekowy- 2,4mmol/l CK- 346 U/I),
w tym cechy uszkodzenia mięśnia sercowego –
troponina 66,77 ng/l. W wykonanym badaniu
elektrokardiograficznym (EKG) obserwowano
obniżenie odcinka ST-T w odprowadzeniach
znad ściany dolnej (II, III, aVF) i bocznej (V4V6) sięgające do -1,5 mm. W kolejnych elektrokardiogramach obserwowano tendencję do
normalizacji stwierdzanych zmian niedokrwiennych. Również w wykonanym badaniu echokardiograficznym w kolejnej dobie hospitalizacji nie obserwowano odcinkowych zaburzeń
kurczliwości w obrębie mięśnia sercowego. Od
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chwili przyjęcia pacjenta na oddział prowadzono intensywną farmakoterapię. Stosowano
swoistą odtrutkę – tlenoterapię oraz leczenie
wspomagające, w tym poprawiające krążenie
w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
W drugiej dobie pobytu na oddziale chory był
konsultowany neurologicznie – bez istotnych
odchyleń w badaniu. W kolejnych dniach pobytu na oddziale stan pacjenta poprawiał się,
ustąpiły zgłaszane pierwotnie dolegliwości,
a badania laboratoryjne znormalizowały się.
W stanie ogólnym dobrym w piątej dobie hospitalizacji pacjent został wypisany do domu
z zaleceniem odpoczynku i kontrolą w poradni
toksykologicznej za tydzień i neurologicznej za
dwa tygodnie.

Omówienie

Zatrucia

tlenkiem węgla są jednym
z częstszych przyczyn hospitalizacji pacjentów na Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym w Lublinie, szczególnie w okresie
jesienno- zimowym. Narażenie ma najczęściej
charakter przypadkowy, jednak zdarzają się
hospitalizacje pacjentów po celowym narażeniu
na tlenek węgla, głównie gazami spalinowymi.
Początkowe objawy narażenia są niespecyficzne i mogą wystąpić już przy niewielkich
stężeniach HbCO 4-8% tj. spadek koncentracji, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, szum
w uszach, które uniemożliwiają pacjentowi
trzeźwą ocenę sytuacji i chęć ratowania się.
Objawy toksycznego działania pojawiają się
zwykle przy stężeniu HbCO we krwi powyżej
20% (PIOTROWSKI, 2006). W kolejnych
etapach dochodzi do pojawienia się nudności,
wymiotów, hipotensji, zaburzeń świadomości,
aż do śpiączki z mimowolnym oddaniem moczu i stolca. Oddech pogłębia się i przyspiesza
(oddech typu Cheyne’a Stockesa), aż do
przełomowego momentu, którym jest zapaść
i śmierć (PIOTROWSKI, 2006).
Ciężka hipoksja prowadzi do hipotensji, tachykardii i upośledzenia funkcji mięśnia
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saturacja krwi nie wyklucza zatrucia czadem. Na rynku istnieją urządzenia mierzące
nie tylko oksyhemoglobinę, ale również
karboksyhemoglobinę i methemoglobinę. Jest
to jednak sprzęt ściśle specjalistyczny i nie jest
on ogólnie dostępny na wyposażeniu Zespołów
Ratownictwa Medycznego (NIEŚCIOR
I JACKOWSKA, 2013). W badaniach laboratoryjnych stwierdza się leukocytozę,
hiperglikemię oraz wzrost aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy
mleczanowej, enzymów sercowych (troponina,
CK-MB). Należy również wykonać gazometrię
krwi tętniczej, w celu oceny gospodarki kwasowo-zasadowej. Pacjenci wymagają również
monitorowania w kierunku niewydolności nerek. Ponadto każdy pacjent po narażeniu na CO
powinien mieć wykonane kilkukrotnie badanie
EKG. (NIEŚCIOR I JACKOWSKA, 2013).
Standardem terapii zatruć CO jest tlenoterapia bierna tlenem 100% z użyciem maski
z rezerwuarem (optymalny przepływ 8-12 l/
min), które należy rozpocząć jak najszybciej, już
na miejscu zdarzenia (BURDA I IN., 2013).
W leczeniu szpitalnym należy rozważyć
również terapię hiperbaryczną. Średni okres
półtrwania karboksyhemoglobiny w organizmie
człowieka przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym wynosi około 5-6 godzin. Tlenoterapia bierna przez maskę 100% tlenem skraca ten
czas do 30-90 minut. Natomiast terapia w komorze hiperbarycznej przy oddychaniu tlenem
pod ciśnieniem 2,5-2,8 atmosfer skraca ten czas
do 15-23 minut. (NORKOOL I KIRKPATRICK, 1985). Aktualnie istnieją dwa wskazania
do leczenia w komorze hiperbarycznej (BURDA
I IN., 2013). Pierwszym wskazaniem są pacjenci,
u których pomimo leczenia tlenoterapią normo
baryczną, występuje przedłużająca się śpiączka
oraz utrzymują się zaburzenia neurologiczne
i/lub kardiologiczne i/lub kwasica metaboliczna. Drugim wskazaniem są kobiety w ciąży
ze stężeniem HbCO >25% oraz u ciężarne ze
stężeniem HbCO >15% z utrzymującymi się
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sercowego. Podkreśla się tu działanie mioglobiny sercowej, która wiąże się trzy razy silniej
z tlenkiem węgla w porównaniu do mioglobiny
mięśni szkieletowych (NIEŚCIOR I JACKOWSKA, 2013). W trakcie zatrucia tlenkiem
węgla bardzo często dochodzi do uszkodzenia
serca i pogorszenia funkcji układu krążenia.
Powikłania sercowo-naczyniowe dotyczą 3040% zatrutych tlenkiem węgla (SZPONAR
I IN., 2012). Z powodu uogólnionej hipoksji
w komórkach wyczerpują się zapasy ATP,
wzmaga metabolizm beztlenowy, w wyniku,
którego gromadzi się kwas mlekowy. Dochodzi
do silnego pobudzenia układu współczulnego,
co prowadzi do tachykardii i obkurczenia
naczyń wieńcowych. Przyczynia się to do
spadku perfuzji mięśnia sercowego. Na skutek
tego może dojść do groźnych zaburzeń rytmu
serca, zawału mięśnia sercowego oraz spadków
ciśnienia prowadzących do wstrząsu. Objawy
uszkodzenia serca mogą być odległe i pojawić
się nawet po kilkunastu godzinach od narażenia
na CO (SATRAN I IN., 2005).
Podstawą diagnostyki zatrucia jest oznaczenie zawartości hemoglobiny tlenkowęglowej
(HbCO) w krwi żylnej, wyrażonej jako odsetek
całkowitej hemoglobiny. Stwierdzenie HbCO
powyżej 10% stanowi dowód na ekspozycję na
działanie czadu, jednocześnie stężenie <10%
nie może być podstawą do jej jednoznacznego
wykluczenia. (PACH I IN., 2009). U wieloletnich palaczy tytoniu obserwuje się stężenie
HbCO nawet do 12% (BURDA I IN., 2012).
Przy wartościach HbCO <20% objawy zatrucia są mogą być niecharakterystyczne i łatwe
do przeoczenia. Szczegółowe objawy zatrucia
w zależności od HbCO przedstawiono w tabeli
2 (PIOTROWSKI, 2006).
Przy podejrzeniu zatrucia CO istotne
jest dokładne i szybkie zebranie wywiadu w
celu maksymalnego skrócenia czasu diagnostyczno-leczniczego. Badanie pulsoksymetrem nie odróżnia karboksyhemoglobiny
od oksyhemoglobiny, zatem prawidłowa

Str. 22 - 28

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Krystian Ciechański, Jędrzej Tkaczyk, Klaudia Brożyna, Agnieszka
Radzka, Aleksandra Kędziora, Michał Tchórz, Erwin Ciechański

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla
- opis przypadku w odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej regionu

zaburzeniami neurologicznymi i/lub kardiologicznymi i/lub kwasicą metaboliczną.
W opisanym przypadku u pacjenta
zastosowano tlenoterapię zgodnie z wytycznymi już na miejscu zdarzenia. Niewątpliwie
przyczyniło się do zmniejszenia dolegliwości ze
strony OUN i układu krążenia w późniejszym
czasie. U pacjenta zastosowano również leczenie dodatkowe: deksametazon - jako profilaktyka obrzęku mózgu, piracetam - w celu poprawy
krążenia mózgowego i profilaktyka późnych
powikłań neurologicznych, oraz enoksaparynę
- w celu profilaktyki zakrzepowo-zatorowej
wywołanej trombogennym działaniem tlenku
węgla. Dodatkowo u pacjenta zastosowano
PWE i NaCl w celu wyrównania gospodarki
wodno-elektrolitowej.

Podsumowanie

Tlenek

węgla jest wciąż jedną
z najczęstszych przyczyn zatruć. Objawy intoksykacji są niecharakterystyczne co sprawia,
że dużą rolę odgrywa tu dokładnie zebrany
wywiad, a potwierdzeniem jest poziom oznaczonej karboksyhemoglobiny w krwi żylnej.
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Pozostająca liczba zatruć na wysokim poziomie, niewątpliwie związana jest z brakiem
wystarczającej świadomości i nieskutecznym
działaniem kampanii oraz działań prewencyjnych. Najczęściej dochodzi do hospitalizacji
z powodu przypadkowego zatrucia jednak
czasami zdarzają się zatrucia w celach samobójczych.
Na przykładzie opisanego przypadku widać, że uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu zatrucia tlenkiem węgla jest
możliwe nawet u osób młodych, zdrowych,
nieobciążonych kardiologicznie. Ważna jest
zatem profilaktyka, wiedza, zapobieganie,
a w chwili narażenia szybka i prawidłowo prowadzona terapia. Obserwując pacjenta należy
pamiętać, że zatrucie CO może prowadzić do
wystąpienia objawów późnych. Dlatego niezmiernie ważne jest monitorowanie oraz objęcie
pacjenta specjalistyczną opieką kardiologa
i neurologa jeszcze przez kilka tygodni po
zakończeniu hospitalizacji, w celu zmniejszenia
ryzyka późniejszych komplikacji.

Tab. 2. Występowanie objawów w zależności od stężenia HbCO
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Charakterystyka i zastosowanie
egzopolisacharydów syntetyzowanych
przez Lactococcus lactis

Characterization and application of exopolysaccharides
synthesized by Lactococcus lactis

streszczenie

Lactococcus

lactis należą do
grupy bakterii kwasu mlekowego (LAB).
Najbardziej charakterystyczną cechą tych
mikroorganizmów jest wytwarzanie kwasu mlekowego, jako głównego produkt metabolizm węglowodanów. Lactococcus lactis
są wykorzystywane do produkcji żywności
fermentowanej, głównie dzięki dodatkowej
zdolności do wytwarzania inhibitorów wzrostu bakterii chorobotwórczych oraz egzopolisacharydów (EPS). Egzopolisacharydy nie są
wykorzystywane przez bakterie jako źródło
węgla. Stanowią barierę ochronną przeciwko
czynnikom środowiska zewnętrznego takim
jak: fagocytoza, stres osmotyczny, susza, antybiotyki, toksyny, atak fagów. Mają duże znaczenie w tworzeniu biofilmów. EPS, uwalniane przez Lactococcus lactis w warunkach
in situ, uważane są za naturalne zagęszczacze.
Biopolimery te pełnią role stabilizatorów. W
wyniku wiązania wody poprawiają teksturę, co
prowadzi do zwiększenia lepkości końcowego
produktu i ma duże znaczenie w produkcji fermentowanych produktów mlecznych: deserów,
jogurtów, serów. Niektóre z EPS, ze względu
na działanie immunostymulujące oraz przeciwnowotworowe, posiadają także właściwości
prebiotyczne i prozdrowotne. Celem pracy

jest przegląd aktualnie dostępnej literatury na
temat biosyntezy oraz właściwości egzopolisacharydów u bakterii fermentacji mlekowej,
w zakresie technologicznym, zdrowotnym
i biologicznym.

Słowa

kluczowe: egzopolisacharydy,
biopolimery, Lactococcus lactis, bakterie
mlekowe, biosynteza.

abstract

Lactococcus

lactis belongs to the
group of lactic acid bacteria (LAB). The most
characteristic feature of this group of microorganisms is the production of lactic acid as
the main product of carbohydrate metabolism.
Lactococcus lactis are used in production of
fermented food mainly due to their ability to
produce certain substances, such as pathogenic
bacteria growth inhibitors and exopolysaccharides (EPSs). Bacteria don’t use exopolysaccharides as a carbon source, but as a protective factor against the negative environmental
factors, such as: phagocytosis, osmotic stress,
drying, antibiotics, toxins, phage attack. They
are important in creating biofilms. EPS can be
considered as natural thickeners because they
are produced in situ by the Lactococcus lactis
that have General Recognised As Safe status
(GRAS) status. Biopolymers may act both
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lar polymeric substances) to długołańcuchowe,
liniowe lub rozgałęzione biopolimery. Ich masa
molekularna mieści się w zakresie 100 – 300
kDa. Zbudowane są z powtarzających się jednostek cukrowych, połączonych wiązaniami αi β-glikozydowymi (WELMAN I IN., 2011).
Bakteryjne EPS mogą występować
w formie otoczki (ang. capsular exopolysaccharide – CPS), która jest przyłączona do
powierzchni komórki za pomocą wiązań kowalencyjnych, w postaci śluzu bezpośrednio
wydzielanego do środowiska zewnętrznego
lub osłonki luźno związanej z powierzchnią
komórki (ang. slime exopolysaccharide) (NOWODO I IN., 2012).
W skład zewnątrzkomórkowych polisacharydów wchodzą głównie cukry obojętne,
takie jak: pentozy (D-arbinoza, D-ryboza; heksozy: D-glukoza, D-galaktoza, D-mannoza)
oraz ich pochodne (aminocukry: N-acetyloD-galaktozaminy, N-acetylo-D-galukozoaminy; kwasy uronowe (D-galakturonian, D-glukuronian). Poza tym cząsteczki EPS, mogą
w swojej budowie posiadać niecukrowe związki
organiczne (np.: grupy O-acetylowe, glicerylowe, hydroksybutylowe, pirogronianowe, propionylowe, sukcynylowe) oraz nieorganiczne
(np. grupy fosforanowe lub siarczanowe)
(POLI, 2010).

Key

Wstęp

W ostatnim czasie odnotowano znac-

zny wzrost świadomości konsumentów na
temat wpływu odżywiania na prawidłowe
funkcjonowanie organizmu (GORYŃSKA
– GOLDMANN I RATAJCZAK, 2010). Na
poszerzenie wiedzy w tym zakresie wpływa
głównie rozwój gospodarczy oraz dynamiczny wzrost zachorowalności na choroby
cywilizacyjne, takie jak: cukrzyca czy nadwaga. Jako przyczyny tych schorzeń można
wymienić nieprawidłową dietę oraz wysoką
zawartość substancji słodzących, sztucznych
zagęszczaczy i stabilizatorów smaku w produktach spożywczych wytwarzanych na skalę
masową (SZYMOCHA I IN., 2009). Coraz
częściej stosuje się mniej szkodliwe i mniej
kaloryczne zamienniki wyżej wymienionych
substancji, takie jak egzopolisacharydy (ang.
exopolisaccharides, EPS) syntetyzowane przez
bakterie fermentacji mlekowej z rodzaju Lactococcus lactis. Egzopolisacharydy to wielocukry
słabo związane lub niezwiązane ze ścianą
komórkową, wydzielane do podłoża lub aku-

30

Nr 1(19)/2018 Nauki Przyrodnicze

Charakterystyka
egzopolisacharydów
Egzopolisacharydy (ang. extracellu-

1 (19)/2018

mulowane na powierzchni komórki w formie
śluzu. Badania rozpoczęte w połowie XIX
wieku nad właściwościami EPS wykazały, że
poprawiają one jakość żywności oraz zdrowie
człowieka. Bardzo ważna jest również ich rola
fizjologiczna, ponieważ zaliczane są do metabolitów wtórnych pozwalających na adaptacje
mikroorganizmów do warunków panujących
w środowisk (SAMASZKO – FIERTEK
I IN., 2016).
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as stabilizers and texturizers, firstly by winding hydration water, and secondly increasing
the viscosity of a final. Hence exopolysaccharides (EPS) synthesized by lactic acid bacteria
(LAB) play a major role in manufacturing of
fermented dairy products, such as milk-based
desserts, cheese, yoghurt, fermented cream. In
addition, health benefits have been attributed
to some of these EPSs. Particulary immunomodulating and antitumor activities. This
overview focuses on the recent information
about the functional properties of lactic acid
bacterial EPSs, including both technological
and healh – promoting aspects and biological.

1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Str. 29 - 40

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Patrycja Ogorzałek, Kinga Ożga

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
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Egzopolisacharydy wydzielane przez
Lactococcus lactis odgrywają ważną role
w przemyśle spożywczym, ponieważ wpływają
na właściwości organoleptyczne licznych
produktów spożywczych. Wykorzystywane są
jako substancje poprawiające strukturę, lepkość
oraz ogólną konsystencję wielu produktów.
Pełnią rolę środków słodzących oraz
pochłaniających nadmierną ilość wody.
Najczęściej stosowane są w przemyśle mleczarskim przy wyrobie mlecznych produktów fermentowanych, takich jak: jogurty, sery, śmietany,
desery mleczne (MOLLET I DUBOC,
2001). Wykazano także korzystny wpływ egzopolisacharydów na zdrowie człowieka.
Poprawiają perystaltykę jelit, mają właściwości
immunomodulujące, obniżają ciśnienie krwi,
poziom cholesterolu, wykazują działanie
przeciwnowotworowe. Ponadto, związki te,
chronią laktokokki przed fagami, toksynami i
innymi niekorzystnymi warunkami środowiska
zewnętrznego (WELMAN, 2015).
Właściwości reologiczne egzopolisacharydów są warunkowane składem poszczególnych monosacharydów, typem wiązań,
stopniem rozgałęzienia oraz masą cząsteczkową.
Właściwości oraz ilość produkowanych egzopolisacharydów zależą również od warunków
hodowli szczepu, czyli: pH, temperatury,
ciśnienia tlenu oraz czasu inkubacji (PATEL
I IN., 2012).
Egzopolisacharydy ze względu na skład
cukrowy dzielimy na dwie grupy:
• Homopolisacharydy (HoPS) złożone z licznych, powtarzających jednostek jednego
typu sacharydu D-glukozy lub D-fruktozy.
• Heteropolisacharydy (HePS) zbudowane są
z różnego rodzaju monosacharydów (ZANNINI I IN., 2015).
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Rys.1.Struktura poligalaktanu syntetyzowane-

go przez Lactococcus lactis subsp. cremoris
H414 (DE VUYST I IN.,1999)

Rys. 2.Struktura HePS syntetyzowanych przez
Lactococcus lactis NIZO B891(GÓRSKA
I IN., 2007)

Rys.

3. Struktura HePS syntetyzowanych
przez Lactococcus lactis ssp. cremoris SBT
0495, NIZO B40, ARH 53, ARH74, ARH84,
ARH87, B30 (GÓRSKA I IN., 2007)

Rys. 4. Struktura HePS syntetyzowanych przez Lactococcus lactis ssp. cremoris
T5, SBT D495, MLS96, NIZO B39 (GÓRSKA I IN., 2007)
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Podział i charakterystyka
heteropolisacharydów
Heteropolisacharydy to liniowe

lub rozgałęzione biopolimery, obejmujące od 3
do 8 reszt węglowodanowych. Składają się ze
zróżnicowanych, powtarzających się podjednostek monosacharydów, ich pochodnych (Nacetyloglukozoaminy, N-acetlogalaktozoaminy), reszt acetylowych lub glicerynowych. Masa
cząsteczkowa heteropolisacharydów mieści
się w przedziale 1x104-6x106. Poszczególne
monosacharydy HePS są anomerami α lub β
w konfiguracji piranozowej lub furanozowej
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się duża masą cząsteczkową rzędu 105-106
Da oraz różnym stopniem rozgałęzienia. Zbudowane są głównie z monosacharydów, takich
jak: D-glukopiranoza i D-fruktofuranoza.
Wytwarzane są przez zewnątrz komórkowe
glikanosacharazy (ang. glycansucrases), należące do grupy transferaz. W zależności od
przenoszonego monosacharydu, dzieli się je
na glukosacharazy (glucansucrases) i fruktosacharazy (fructansucrases). Enzymy te, podczas
przenoszenia odpowiedniej cząsteczki monosacharydu, wykorzystują energię zmagazynowaną
w wiązaniach glikozydowych sacharozy. Cukier
ten stanowi glikozydowy donor glukozy bądź
fruktozy (MONSAN I IN., 2001).
Wyodrębniamy cztery podstawowe typy
monosacharydów:
• α-D-glukany: dekstrany, alternan, mutan
• β-D-glukany
• fruktany: lewan, inulina
• inne: poligalaktany
Z pośród wymienionych homopolisacharydów, Lactococcus lactis odpowiada za
biosyntezę poligalaktanów (GÓRSKA I IN.,
2007).

(DE VUYST I DEGEEST, 1999).
Głównymi komponentami chemicznymi większości HePS są: D-galaktoza, L-ramnoza oraz D-glukoza w różnych stosunkach
molowych. Wydajność produkcji HePS u Lactococcus lactis subsp. cremoris wynosi 80-600
mg/ L. (CERNING, 1995).
Większość HePS, syntetyzowanych
przez Lactococcus lactis, wykazuje podobny
skład chemiczny w obrębie gatunku. Polisacharydy te składają się głównie z: D-galaktozy,
L-ramnozy i D-glukozy.
Lactococcus lactis subsp. cremoris Ropy
352 produkuje 2 różne HePS o konsystencji
lepkiej i śluzowatej. Jeden z nich, o strukturze
szeregu podłużnych nici, składa się z glukozy
i galaktozy w stosunku molowym 3:2. Drugi natomiast występuje w postaci flokulantu
i składa się z glukozy, galaktozy oraz mannozy
w stosunku molowym 67:21:12 (KNOSHAUG
I IN., 2007).
Z kolei heteropolisacharydy produkowane przez szczep Lactococcus lactis
subsp. cremoris SBT 0495 oraz B40, poza
podstawowym składem monosacharydów,
zawierają dodatkową podjednostkę – pentamer posiadający w swoim składzie resztę
fosforanową (VAN CASTERN I IN., 1999).
Ciekawym przykładem są egzopolisacharydy produkowane przez Lactococcus lactis subsp. cremoris LC 330, albowiem szczep
ten, wykazuje zdolność syntezy jednocześnie
dwóch różnych HePS. Jednego o charakterze
obojętnym oraz wysokiej masie cząsteczkowej
(>106 Da), zawierający glukozaminę, galaktozę
i glukozę połączoną terminalnie z cząsteczką
galaktozy. Drugi o charakterze kwaśnym,
o mniejszej masie cząsteczkowej (~ 1000 Da),
składający się z fosforanu galaktozy, ramnozy,
glukozy i glukozaminy w stosunku molowym
6: 5: 4:1 (MARSHALL I IN., 1995).
Geny, które kodują białka i enzymy
uczestniczące w biosyntezie EPS zostały
podzielone na dwie grupy: geny wymagane do

1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Charakterystyka
homopolisacharydów
Homopolisacharydy charakteryzują

Str. 29 - 40

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Patrycja Ogorzałek, Kinga Ożga

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Charakterystyka i zastosowanie egzopolisacharydów
syntetyzowanych przez Lactococcus lactis

syntezy nukleotydów cukru oraz geny EPS
-swoiste, są one fizycznie odseparowane w genomie. Enzymy drugiej grupy są kodowane
wyłącznie na plazmidzie. Obecnie najlepiej
poznanym
plazmidem
jest
pNZ4000
pochodzący z Lactococcus lactis NIZO B40
o wielkości 42810 pz. Zawiera on cały operon eps, który składa się z 14 genów epsRXABCDEFGHIJKL. Wymienione geny ulegają
transkrypcji z jednego policistronowego mRNA syntetyzowanego pod kontrolą promotora poprzedzającego gen eps R. Ponadto
plazmid pNZ4000 jest łatwo przenoszony
podczas koniugacji bakterii, co oznacza, iż jest
on plazmidem mobilizacyjnym (WALCZAK,
2005). W bezpośrednim sąsiedztwie genów
epsR jest obecna sekwencja inercyjna IS982.
Fakt ten wskazuj, iż geny mogły zostać przeniesione do plazmidu z chromosomu na zasadzie wspomaganej sekwencją inercyjną rekombinacji transpozycyjne. Specyficzne geny eps są
odpowiedzialne za produkcje powtarzających
się jednostek prekursorowych, determinacje
długości polimeryzowanego łańcucha i eksport
EPS po za komórkę. Każdy z genów eps pełni
określoną role (VAN KRENENBURG I IN.,
1997).
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następuje w wyniku reakcji polimeryzacji
powtarzających się prekursorowych podjednostek sacharydowych wytwarzanych w cytoplazmie komórki. W procesie biosyntezy
i wydzielania HePS uczestniczy wiele różnych
enzymów i białek, które są odpowiedzialne za
aktywacje reszt cukrowych poprzez utworzenie
pochodnych nukleotydowych, zmianę ich struktur na drodze epimeryzacji, dehydrogenację,
dekarboksylację, tworzenie podjednostek oligonukleotydowych, ich polimeryzację oraz
transport na zewnątrz komórki (DE VUYST
I IN., 2001).
Do
cytoplazmy,
ze
środowiska
zewnętrznego, pobierane są przede wszystkim mono- i disacharydy. Proces ten jest ściśle
regulowany prze bakteryjny system PEPPTS (fosfoenolopirogronian–fosfotransferaza
cukrów). PEP-PTS zbudowany jest z dwóch
grup białek, odpowiedzialnych za łączenie reszt
cukrowych z nośnikami, ich transport przez
błonę komórkową oraz fosforylację substratów
cukrowych (GÓRSKA I IN., 2007).

Rys. 5. Układ genów zlokalizowanych na plazmidzie warunkującym biosyntezę EPS
(GÓRSKA I IN., 2007)
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EII

HPr(His-P)                Hpr + węglowodany-P
Druga grupa białek jest odpowiedzialna
za regulację procesów akumulacji składników
odżywczych poprzez aktywację bądź represję
systemu PEP-PTS, a także niezależnego transportu od fosfotransferaz.

Synteza
1 fosforanów cukrów
W cytoplazmie mogą występować

6-fosforany cukrów, które są wykorzystywane w szlaku katabolicznym oraz 1-fosorany
niezbędne do biosyntezy polisacharydów.
Szczepy Lactococcus lactis rosnące
na podłożu bogatym w laktozę, mogą ją
transportować poprzez system laktozoswoistych fosfotransferaz. Następnie disacharyd przekształcany jest w laktozo-6-fosforan,
który dalej ulega hydrolizie przez fosfo-βgalaktozydazę do galaktozo-6-fosforanu oraz
glukozy. Cząsteczka glukozy, pod wpływem
glukokinazy, jest ostatecznie przekształcana
w glukozo-6-fosforan (LAWS I IN., 2001).
Lactococcus lactis posiada także zdolność
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PEP + HPr          pirogronian + HPr (His-P)

do konwersji galaktozy w glukozę
z udziałem enzymów szlaku Leloir. W pierwszym etapie tego szlaku β – D-galaktoza
ulega epimeryzacjido α-D-galaktozy pod
wpływem mutarotazy galaktozy (GALM).
Następnie, w wyniku działania galaktokinazy
(GalK), monosacharyd ulega fosforylacji do
α-galaktozo-1-fosforanu. W kolejnym etapie
tego szklaku urydylotransferaza 1-P-galaktozy (GalT) katalizuje przemianę α-galaktozo1-fosforanu do UDP-galaktozy, która ostatecznie przez działanie 4-epimerazy UDP-Gal
(galE), zostaje przekształcona do UDP-glukozy (HOLDEN I IN., 2003).
Nukleotydy cukrów są wykorzystywane do budowy podjednostek polisacharydów i nie są swoiste podczas biosyntezy EPS.
W syntezie większości struktur EPS u Lactococcus lactis uczestniczy UDP-galaktoza,
UDP-glukoza oraz dTDP-ramnoza, które
są dawcami monomerów dla sacharydowej
jednostki prekursorowej (BOELS, RAMOS
I IN., 2001).   Enzymem uczestniczącymw
syntezie nukleotydów jest GalU – pirofosforylaza UDP glukozy. UDP-Gal jest tworzony
z UDP-Glc, w wyniku działania GalE, który
katalizuje wewnętrzną przemianę tych dwóch
UDP-cukrów. Natomiast enzymy RfbA,
RfbB, RfbC, RfbD katalizują przekształcenie
α-glukozo-1-fosforanu w dTDP- glukozę,
następnie zamianę dTDP-glukozy do 4–
keto-6-deoksymannozy, będącej prekursorem
dTDP-ramnozy (BOELS I IN., 2001).
Z powstałych nukleotydów, na nośniku
lipidowym, znajdującym się po wewnętrznej
stronie błony lipidowej, produkowane są podjednostki oligosacharydowe. Tam następuje
również ich polimeryzacja (VAN KRENENBURG I IN., 1997).
Ostatnim etapem biosyntezy HePS jest
polimeryzacja jednostek cukrowych oraz ich
transport do środowiska zewnętrznego. Proces ten, na chwilę obecną, jest słabo poznany.
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Pierwsza grupa białek to głównie enymy I i HPr (ang. Histidine - containing phosphocarrier protein) oraz kompleks permeaz
swoistych dla węglowodanów, czyli enzymu
II. Wymienione białka wchodzą w skład PTS
i należą do fosfoprotein (POSTMA, 1993).
Proces rozpoczyna się w momencie
przeniesienia grupy fosforanowej z PEP na enzym I, który jest odpowiedzialny za fosforylację
reszty histydyny białka HPr. Końcowym
produktem tej reakcji jest HPr (His-P).
W tym samym czasie białka kompleksu enzymu II transportują węglowodany przez błonę
komórkową oraz katalizują przeniesienie grup
fosforanowych z HPr (His-P) na cukry (LICALSIS I IN., 1991).
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Charakterystyka i zastosowanie egzopolisacharydów
syntetyzowanych przez Lactococcus lactis

Cząsteczka
egzopolisacharydu
powstaje
w wyniku polimeryzacji od kilkuset do kilku
tysięcy podjednostek oligosacharydowych. Poszczególne pochodne są kolejno włączane do
syntetyzowanego łańcucha polisacharydowego
(MADHURI I PRABHAKAR, 2014). Pierwsza reszta cukrowa, przyłączana jest pirofosforanowym wiązaniem β-glikozydowym
z fosforylowanym lipidem, czyli fosforanem
undekaprenylu nośnika C55-P. Nośnik zakotwiczony jest po wewnętrznej stronie błony
komórkowej. Obecnie, przypuszcza się, iż podjednostki związane z nośnikiem C55, podlegają
przejściu przez błonę typu flip (HARUTOSHI, 2013). Po zewnętrznej stronie błony
następuje ich polimeryzacja, katalizowana
przez swoiste enzymy i ostateczne odcięcie od
nośnika. Powstały HePS może być wydzielany
do środowiska zewnętrznego, może również
pozostać związany z zewnętrzną warstwą
ściany komórkowej w postaci otoczki (VAN
KRENENBURG I IN., 1997).
Każdy z poszczególnych etapów biosyntezy HePS jest procesem wymagającym
nakładów energii. Ze względu na mikroareofilny, charakter bakterii Lactococcus lactis oraz
fakt, iż nośnik lipidowy zaangażowany jest
w syntezę innych składników ściany
komórkowej, takich jak: lipopolisacharydy,
kwas tejchojowy i peptydoglikany, ilość produkowanych EPS jest znacznie ograniczona
(POOLMAN, 1993).

Egzopolisacharydy
w przemyśle
EPS wytwarzane przez Lactococcus lac-

tis posiadają unikalne właściwości reologiczne,
biodegradowalne oraz odznaczają się łatwością
izolowania i aktywnością przeciwutleniającą,
dzięki temu znajdują coraz szersze zastosowanie
w przemyśle jako substancje zagęszczające,
żelujące, utwardzając. Obecnie egzopolisacha-
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powłoki produktów spożywczych i farmaceutycznych (NOWODO I IN., 2012). Ponadto
ostatnio podjęto próby wykorzystania ich jako
środki przeciwnowotworowe, przeciwwrzodowe, obniżające poziom cholesterolu i immunomodulatory (SAMASZKO-FIERTEK
I IN., 2016).

Zastosowanie
egzopolisacharydów
w przemyśle mleczarskim
W ostatnich latach wzrosło zain-

teresowanie zdrowym stylem życia, a co
z tym idzie, zdrową naturalną żywnością.
Ludzie coraz częściej szukają produktów dostarczających jak najwięcej wartości
odżywczych, ekologicznych oraz mających prozdrowotne działanie (SZYMAŃSKA, 2011).
Jednakże to głównie tłuszcze odpowiadają za
odpowiedni smak, aromat oraz strukturę danego produktu. Usunięcie go z produktów spowoduje obniżenie wartości reologicznych (GUVEN, 2005). Doskonałym rozwiązaniem tego
problemu są egzopolisacharydy. Wielocukry te,
poprzez swoją zdolność do wiązania wody oraz
interakcji z białkami, powodują zwiększenie
lepkości mlecznych produktów. Właściwości
zagęszczające EPS zapewniają stabilizację
struktury skrzepu mlecznych produktów fermentowanych, a tym samym utrwalenie jakości
i wydłużenie okresu przydatności do spożycia
produktu finalnego. Dodatkowo, egzopolisacharydy dzięki pozytywnemu wpływowi na
poprawę tekstury i właściwości sensorycznych,
powodują ograniczenie stosowania sztucznych
stabilizatorów i emulgatorów. Egzopolisacharydy wpływają pozytywnie na właściwości reologiczne oraz organoleptyczne wielu produktów
spożywczych. (PATEL I PRAJAPATI, 2013).
Egzopolisacharydy, wytwarzane przez
szczepy bakterii Lactococcus lactis, mają szerokie zastosowanie w przemyśle mleczars-
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Wykorzystanie
w medycynie

Zaletą

egzopolisacharydów wytwarzanych przez Lactococcus lactis jest ich
naturalne pochodzenie od mikroorganizmów
uznanych za bezpieczne dla ludzi i zwierząt, co
potwierdza przyznanie tym bakteriom statusu
GRAS (ang. Generalny Regarded As Safe).
EPS mogą wywoływać wiele korzystnych
efektów po spożyciu. Pozytywnie wpływają na
perystaltykę jelit oraz utrzymanie równowagi
mikrobiologicznej dolnych odcinków układu
pokarmowego. EPS zaliczane są do prebiotyków, gdyż stymulują rozwój korzystnej mikroflory oraz wspomagają adhezje dobroczynnych mikroorganizmów do nabłonka jelit
(KORAKLI I IN., 2002). Ponadto regularne
spożywanie mlecznych produktów fermentowanych o wysokiej zawartości egzopolisacharydów wpływa na obniżenie frakcji HDL
cholesterolu. Wyniki badań NAKAJIAMA
wykazują, że mleko fermentowane otrzymane
przy udziale szczepu Lactoccocus.lactis ssp.
cremoris SBT0495 wytwarzającego EPS wykazuje zdolność obniżania cholesterolu we krwi
(NAKAJIAMA I IN., 1992).
Badania na zwierzętach wykazały
obniżenie ciśnienia krwi w wyniku podawania ziaren kefiranu, a także gojenie wrzodów żołądka w wyniku doustnego podawania tych węglowodanów. EPS wykazują
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odpowiada za ich gładką i jednorodną konsystencje (DE VUYST I IN., 2001).
Dodanie
egzopolisacharydów
do
mlecznych deserów, a zwłaszcza lodów, powoduje znaczne ograniczenie formowania
się kryształków lodu i pozwala na zachowanie gładkiej konsystencji produktu. Ponadto
zatrzymują odpowiednią wilgotność produktu
i zapobiegają krystalizacji cukru. Poprawiają
znacząco strukturę deserów mających postać
puddingu (WHISTLER I DANIEL, 1990).
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kim. Węglowodany wpływają pozytywnie na
właściwości mlecznych produktów fermentowanych. Podczas procesu fermentacji mleka, laktokokki uwalniają EPS, poprawiające stabilność,
reologię oraz teksturę gotowego produktu.
Ponadto egzopolisacharydy wpływają pozytywnie na konsystencje wyrobu, ograniczają
także ilość wydzielanej serwatki ze skrzepu
mleka. Obecność EPS w mlecznych produktach fermentowanych, o obniżonej zawartości
cukru i tłuszczu, polepsza ich akceptowalność
wśród konsumentów, ponieważ zapobiegają
niekorzystnej zmienianie tekstury oraz utracie pożądanego aromatu. Egzopolisacharydy,
syntetyzowane przez laktokoki, ze względu na
właściwości, mają duże znaczenie w produkcji
dahi. Dahi to popularny w Indiach fermentowany produkt mleczny, zawierający od 3,5 do 8%
tłuszczu. Wykorzystanie kultur Lactococcus
lactis subsp. lactis PM 23 i Lactococcus lactis NCDC 191 do produkcji dahi pozwala na
obniżenie zawartości tłuszczu, w tym produkcie bez utraty walorów smakowych i jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej konsystencji
(BEHARE I IN.,2009).
Egzopolisacharydy wykorzystywane są
również podczas produkcji serów. Sery wzbogacone w tego rodzaju węglowodany odznaczają
się bardziej aksamitną i gładszą konsystencją,
nie wysychają tak szybko i są mniej twarde niż
sery niezawierające EPS. Sery cheddar produkowane z wykorzystaniem Lactococcus lactis subsp. cremoris odznaczają się obniżoną
zawartością tłuszczu, zachowując odpowiednią
strukturę i aromat (DABOUR I IN., 2005). 		
Ponadto ostatnie badania przeprowadzone na serach kozich, w których były obecne
egzopolisacharydy wykazały, iż zwiększona
ilość tych węglowodanowych związków
powoduję, że ser może dłużej być przechowywany bez utraty pożądanej plastyczności, konsystencji i lepkości (ROBTAILE I IN., 2009).
Obecność egzopolisacharydów poprawia
cechy kefirów. Dodanie tzw. ziaren kefirowych
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Charakterystyka i zastosowanie egzopolisacharydów
syntetyzowanych przez Lactococcus lactis

zuje zdolność obniżania cholesterolu we krwi
(NAKAJIAMA I IN., 1992).
Badania na zwierzętach wykazały
obniżenie ciśnienia krwi w wyniku podawania ziaren kefiranu, a także gojenie wrzodów żołądka w wyniku doustnego podawania tych węglowodanów. EPS wykazują
również aktywność antywirusową i zdolność
immunomodulacyjną
(MAEDA,
2004).
FORSEN I IN. udowodnili, że egzopolisacharydy obecne na powierzchni komórek Lactococcus lactis ssp. cremoris odpowiadają za indukcje aktywności limfocytów T (FORSEN,
1987). Natomiast KITAZAWA I IN. wykazali, że Lactococcus lactis ssp. cremoris KVS20
wykazuje aktywność przeciwnowotworową,
zaś ich zewnętrzna otoczka zawiera silne substancje mitogenne, indukujące mitozę limfocytów B (KITAZAWA I IN., 1992). Związki
te mogą pełnić również funkcje neutralizatorów
wolnych rodników, gdyż posiadają wysoki
potencjał oksydoredukcyjny (PATEL I PRAJAPATI, 2013).

Biologiczne
właściwości
egzopolisacharydów
Egzopolisacharydy, wytwarzane

przez Lactococcus lactis, należą do metabolitów
wtórnych syntetyzowanych w odpowiedzi na
bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego.
Zatem, produkcja EPS umożliwia mikroorganizmom szybką adaptację do warunków
panujących w środowisku (D’HAEZE, 2004).
Ponadto, związki te, zapewniają bakteriom
ochronę przed wpływem czynników stresogennych (promieniowanie, pH, ciśnienie, temperatura, zasolenie, metale ciężkie), biologicznych (antybiotyki, bakteriofagi, fagocytarna i
wydzielnicza aktywność układu immunologicznego), dehydratacją oraz uszkodzeniami mechanicznymi (LOOIJESTEIJN, 2001).
Egzopolisacharydy wpływają korzyst-

Str. 29 - 40

nie na właściwości adhezyjne drobnoustrojów,
przyczyniając się do tworzenia trójwymiarowej
macierzy, zwanej biofilmem. Zdolność laktokkoków do wzrostu w postaci biofilmu niesie za
sobą wiele wymiernych korzyści (SAMASZKO–FIERTEK I IN., 2016). Komórki bakterii, otoczone warstwą zewnątrz komórkowych
wielocukrów, bez przeszkód mogą się intensywnie namnażać, gdyż znajdują się w środowisku
bogatym w źródła energii i węgla. Egzopolisacharydowa zapora efektywnie izoluje bakteryjne komórki od środowiska zewnętrznego,
eliminując tym samym większość potencjalnych zagrożeń. Biofilm ułatwia mikroorganizmom kolonizacje zajmowanej przez nie niszy
ekologicznej (DONLAN, 2002).

Podsumowanie

Egzopolisacharydy

odgrywają
coraz większą rolę w przemyśle spożywczym.
W wyraźny sposób wpływają na poprawę
cech sensorycznych i stabilność konsystencji
wielu mlecznych produktów fermentowanych.
EPS to czynniki teksturotwórcze. Dodanie
ich do produktów spożywczych powoduje
zwiększenie lepkości oraz zmniejszenie strat
wody podczas ich obróbki oraz przechowywania. Także produkcja nowych rodzajów
żywności o obniżonej zawartości tłuszczu nie
byłaby możliwa bez ich zastosowania. Egzopolisacharydy są związkami naturalnie syntetyzowanymi przez mikroorganizmy objęte
statusem GRAS, dostarczane do organizmu
wraz z produktami spożywczymi. Zaobserwowano również, iż wywołują korzystny wpływ
na zdrowie człowieka. Ze względu na wyżej
wymienione właściwości tych węglowodanów,
wysokie koszty ich uzyskiwania z masy roślinnej
oraz przetwarzania do formy użytecznej, na
szczególną uwagę zasługuje otrzymywanie egzopolisacharydów na drodze mikrobiologicznej.
Uzasadnione są więc działania mające
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miRNA jako marker nowotworowy w diagnostyce
raka piersi
miRNA as a tumor marker in breast cancer

streszczenie

Markery

biologiczne należą do
wskaźników stosowanych w badaniach medycznych. Wykorzystywane są do oceny stanów
patologicznych oraz odpowiedzi organizmu na
zastosowane leczenie. Idealny biomarker charakteryzuje się wysoką czułością i specyficznością,
jak również niedrogą i szybką metodą oznaczenia. Istotną rolę we współczesnej diagnostyce
molekularnej odgrywają microRNA (miRNA).
miRNA to krótkie odcinki RNA, o długości
ok. 21-25 nukleotydów. Kontrolują ekspresję
genów, w wyniku czego oddziałują na wiele
procesów biologicznych, w tym: proliferację,
różnicowanie oraz apoptozę komórek. miRNA wykazują wiele cech charakterystycznych
dla dobrego biomarkera. Istnieje grupa miRNA, która ma ścisły związek z onkogenezą.
Cząsteczki te zgodnie z pełnioną przez siebie
funkcją, zyskały miano oncomiRów (np. miR15, miR-16, miR-21). OncomiRy bezpośrednio
wpływają na transformację komórek oraz ich
przerzutowanie. Większość komórek nowotworowych uwalnia miRNA do krwioobiegu,
a ich ilość i profile uzależnione są od zaawansowania choroby. Nowotwór piersi należy do jednego z najczęściej występujących nowotworów
złośliwych u kobiet, w Polsce w 2015 roku
wśród kobiet odnotowano 163 281 nowych
przypadków zachorowań. Jednym z pierwszych
zidentyfikowanych miRNA uczestniczących
w karcynogenezie jest mir-16. Jego
podwyższone stężenie może uczestniczyć w
patomechanizmie nowotworu piersi. Ponadto

niektóre miRNA są zaangażowane w powstanie wrażliwości na stosowane leczenie. W przypadku nowotworu piersi nadekspresja: miR155, miR-222, miR125b, miR-21 zwiększa
oporność na stosowaną terapię. Obecny stan
wiedzy dotyczący miRNA i ryzyka wystąpienia
nowotworu piersi jest niewystarczający, żeby
stosować je w standardowej diagnostyce.
Niezbędne jest prowadzenie dalszych badań,
gdyż miRNA mogą być wykorzystywane nie
tylko, jako narzędzie pomocne przy diagnozowaniu pacjenta, lecz również w monitorowaniu odpowiedzi na leczenie oraz badaniu
predyspozycji do wystąpienia nowotworów
dziedzicznych.

Słowa

kluczowe: nowotwór piersi, biomarker, microRNA.

abstract

Biological

markers are indicators
used in medical research to evaluate pathological states and the response of the body to
the treatment applied. An ideal biomarker is
characterized by high sensitivity and specificity as well as an inexpensive and fast method
of determination. MicroRNA (miRNA) plays
an important role in modern molecular diagnostics. MiRNAs are short sections of RNA,
about 21-25 nucleotides in length. They control gene expression o, resulting in many biological processes, including: proliferation, differentiation and cell apoptosis. MiRNAs have
many characteristics of good biomarkers. One
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Wprowadzenie

Nowotwór

określany jest jako nieskoordynowany i nieprawidłowy rozrost tkanek
ustroju, który nie podlega fizjologicznym mechanizmom regulacyjnym homeostazę organizmu
żywego (DOMAGAŁA, 2007). Proces karcynogenezy jest długi, skomplikowany i wieloetapowy. Dochodzi to rozregulowania cyklu
komórkowego, procesu różnicowania komórek,
jak również prawidłowej transdukcji sygnałów
w licznych szlakach sygnalizacyjnych. W proces
transformacji nowotworowej zaangażowanych
jest wiele czynników zarówno genetycznych,
jak i środowiskowych. Mutacje obejmują
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głównie geny supresorowe oraz protoonkogeny (PADUCH I IN., 2003). Coraz więcej
badań potwierdza, iż za proces nowotworzenia odpowiada także dysregulacja wzorców
ekspresji genów (KULCZYCKA I IN., 2013).
Choroba nowotworowa zyskała miano choroby
cywilizacyjnej, zajmując drugie miejsce wśród
głównych przyczyn zgonów w Polsce. W ciągu
ostatnich dekad zachorowalność na nowotwory
złośliwe w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie.
Dane z 2015 roku pokazują, iż odnotowano
około 163 281 nowych przypadków pacjentów
cierpiących na nowotwór. Wśród mężczyzn
najczęściej rozpoznawany jest nowotwór płuca,
rak gruczołu krokowego, rak jelita grubego
oraz pęcherza moczowego. Statystyki prowadzone wśród pacjentek potwierdzają, iż u kobiet
najczęściej diagnozowany jest nowotwór piersi,
rak jelita grubego, rak płuca, jak również nowotwory trzonu macicy i jajnika. W ciągu ostatnich pięciu dekad odnotowano blisko 2,4krotny wzrost zgonów na nowotwory złośliwe
w Polsce (KRN, KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW).
Problem nowotworów piersi dotyczy
głównie kobiet, wśród mężczyzn rozpoznawany
jest on bardzo rzadko (około 120 zachorowań
rocznie). W większości przypadków nie jest
możliwe ustalenie dokładnej etiologii choroby.
Istnieje wiele czynników ryzyka, wśród których
najistotniejszym wydaje się być wiek pacjentki
(wraz z wiekiem, ryzyko zachorowania rośnie).
Ponadto istotną rolę w rozwoju nowotworu
piersi odgrywają: obecność mutacji niektórych
genów, między innymi BRCA1 oraz BRCA2,
występowanie raka piersi w rodzinie pacjentki,
wczesny wiek pierwszej menstruacji, stosowanie
hormonalnej terapii zastępczej, wystąpienie
menopauzy w późnym wieku, promieniowanie
jonizujące ( JASSEM I IN., 2013). Najczęściej
rozpoznawanym typem jest nowotwór
rozwijający się w przewodach mlekowych, tzw.
rak przewodowy, na drugim miejscu plasuje się
rak zrazikowy. Jednym z największych prob-
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of the miRNA groups existing is closely related
to oncogenesis. These molecules, in accordance
with their functions, were named oncomiRs
(eg miR-15, miR-16, miR-21). OncomiRs directly affects cell transformation and metastasis. Most tumor cells release miRNA into the
bloodstream, their numbers and profiles depending on the severity of the disease. Breast
cancer is one of the most common malignant
neoplasms in women. In Poland 163.281 new
cases were diagnosed in 2015. Mir-16 is one of
the first identified miRNAs involved in carcinogenesis. Its elevated concentration may contribute to the pathomechanism of breast cancer. In addition, some miRNAs are involved in
the development of sensitivity to treatment. In
case of breast cancer overexpression of: miR155, miR-222, miR125b, miR-21 increases the
resistance to the therapy used. The current state
of knowledge about miRNA and the risk of
breast cancer is insufficient to use it in standard
diagnostics. It is necessary to carry out further
studies on miRNA as it coudld be used not only
as a tool to help diagnose the patient, but in order to monitor the response to treatment and
to test for predisposition to hereditary cancer.
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w diagnostyce raka piersi

lemów dotyczących nowotworu piersi jest jego
późna diagnostyka. Pacjenci często zgłaszają się
do lekarza z bardzo zaawansowanym procesem
chorobowym, kiedy to postawienie rozpoznania
oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia daje
minimalne szanse na całkowitą remisję choroby. Fakty te przekładają się na bardzo wysokie
współczynniki umieralności, gdzie blisko 33%
przypadków zakończonych jest zgonem. Warto więc podkreślić, jak ważna jest prewencja
w przypadku chorób nowotworowych (BOJAKOWSKA I IN., 2016).
Diagnostyka przesiewowa pozwala na
szybkie wykrycie danego typu nowotworu,
zastosowanie odpowiedniej terapii, poprawę
komfortu życia pacjenta, a często nawet 100%
wyleczenie choroby podstawowej. Profilaktyka wtórna powinna obejmować samobadanie
piersi, wykonywanie profilaktycznych badań
kontrolnych, w tym badanie palpacyjne przeprowadzone przez lekarza oraz USG piersi.
Metodą przesiewową, która jako jedyna w istotny sposób wpływa na zmniejszenie odsetka
umieralności jest mammografia. Rekomenduje
się wykonywanie jej co 2 lata w wieku 45-50 lat,
później badanie to należy przeprowadzać raz
w roku (AMERICAN CANCER SOCIETY).
Diagnostyka raka piersi obejmuje zarówno badanie przedmiotowe, jak i podmiotowe
uzupełnione o wywiad rodzinny, przeprowadzenie szeregu testów laboratoryjnych, wykonanie
badań obrazowych oraz patomorfologicznych
( JASSEM I IN., 2013). Leczenie uzależnione
jest od wielu zmiennych, w tym typu histologicznego nowotworu i stadium zaawansowania
choroby. Terapia zazwyczaj jest wieloetapowa,
obejmuje skojarzenie metod chirurgicznych,
chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii, jak również molekularnych metod ukierunkowanych ( JASSEM I IN., 2009).

Markery biologiczne
Wzrost liczby diagnozowanych przy-

padków licznych nowotworów w Polsce i na

świecie, sprawił, iż problem ten zyskał rangę
problemu społecznego i ekonomicznego. Co
roku na świecie prowadzi się wiele badań
mających na celu opracowywanie nowych
markerów diagnostycznych, które pomogłyby
szybko i specyficznie wykryć daną chorobę
(KALINOWSKI I IN., 2013)
Idealny marker biologiczny powinien
być wysoce czuły, swoisty oraz specyficzny
(RECHCIŃSKI, 2013). Niezbędne jest, aby
był w stanie zmierzyć daną cechę w sposób
obiektywny, co daje możliwość rzetelnej oceny
stanu organizmu (między innymi toczących się
stanów patologicznych). Kolejną zaletą powinien być stosunkowo długi okres półtrwania oraz
łatwa i tania metoda jego oznaczania (BUJAK
I IN., 2017). Największą wartość mają biomarkery, które pozwoliłyby wykryć dany stan
chorobowy, wzrastałyby proporcjonalnie w momentach toczącego się procesu patologicznego
oraz posiadały charakter predykcyjny (SOBORCZYK I IN., 2007).
Ciągłe poszukiwania nowych markerów diagnostycznych pozwalają twierdzić, iż
jednymi z bardziej obiecujących kandydatów
służących do detekcji chorób nowotworowych
mogą okazać się microRNA (miRNA) (MYTYCH, 2012).

microRNA

Pierwsze

wzmianki o microRNA
(miRNA) pochodzą z lat 90, kiedy to przeprowadzano badania dotyczące cyklu rozwojowego Caenorhabditis elegans. Dowiedziono,
iż za prawidłową progresję do kolejnych stadiów larwalnych odpowiadają cząsteczki lin4 oraz let-7 (uznane w kolejnych latach za
miRNA) (MYTYCH, 2012). Liczne badania dotyczące miRNA pozwoliły na odkrycie
ponad trzech tysięcy tych cząsteczek, które
występują u kręgowców, grzybów, wirusów,
roślin, jak również jednokomórkowych organizmów. U człowieka opisanych zostało około
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microRNA
idealnym kandydatem
na marker nowotworowy?
OncomiRy, to grupa miRNA, która

wykazuje ścisłą korelację z karcynogenezą.
Mogą pełnić one zarówno rolę supresora nowotworowego, jak i onkogenu. Do znanych
oncomiRów można zaliczyć między innymi:
miR-155, miR-569, miR-15, miR-16 oraz
miR-21 (BUJAK I IN., 2017).
Wiele badań potwierdza, iż miRNA
mogą pretendować do bycia doskonałymi markerami wielu chorób, w tym chorób nowotworowych. Przemawiają za tym fakty, iż wiele
ze znanych microRNA wykazują specyficzność
tkankową, a zmiana ich stężenia znacznie
różni się w tkankach zdrowych i zmienionych
chorobowo (LUJAMBO I IN., 2008). Można
twierdzić, iż w przyszłości określanie panelu
stężeń microRNA, następnie analiza zależności
między stanem zdrowia pacjenta a ilością miRNA, może mieć wysoką wartość diagnostyczną
i predykcyjną dotyczącą przeżycia, a także
określenia rokowania i ustalenia terapii. Takie
podejście byłoby ściśle spersonalizowane dla
danego pacjenta, co znacznie zwiększałoby
zwiększać
prawdopodobieństwo
remisji
choroby (BUDZYŃSKI I IN., 2014). Odkryto, iż rodzina miR-183 jest zaangażowana
w patogenezę niedrobnokomórkowego no-
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jedna dołączana jest do kompleksu RISC
hybrydyzując do mRNA docelowego. W efekcie może dojść do rozcięcia mRNA albo zahamowania translacji (MYTYCH, 2012). Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów miRNA
zachodzi przy pomocy komplementarności par
zasad z informacyjnym RNA (WIENHOLDS
I IN., 2005). Wyciszanie ekspresji genów może
odbywać się dwojako: poprzez degradację
danego mRNA lub w efekcie zahamowania
translacji (GRENDA I IN., 2013).
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470 microRNA, jednak przypuszcza się, iż
w rzeczywistości jest ich znacznie więcej (LI I
IN., 2007). MicroRNA to stosunkowo krótkie,
jednoniciowe cząsteczki RNA, które wywodzą
się z prekursorów dwuniciowych, najczęściej
ich długość mieści się pomiędzy 21 a 23 nukleotydami (SZELĄG I IN., 2016). Zbadano, iż
są one w stanie regulować ekspresję około 30%
genów w organizmie, w tym jeden miRNA
może oddziaływać na nawet 200 genów.
Wielofunkcyjność i wielokierunkowość
działania microRNA podkreśla ich niezbędną
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Cząsteczki te działają jako regulatory
różnicowania komórek szkieletowych, układu
krwiotwórczego oraz adipocytów, sprawują
kontrolę nad podziałami komórkowymi,
programowaną śmiercią komórek (GRENDA I IN., 2012). Ponadto uczestniczą w procesach zapalnych, odpornościowych, także
regulują gospodarkę insulinową organizmu
(HUKOWSKA-SZEMATOWICZ I IN.,
2010). Wiele badaczy podkreśla, iż miRNA
odpowiadają nie tylko za regulację procesów
fizjologicznych organizmu, mogą również
inicjować i przyspieszać procesy patologiczne,
w tym transformację nowotworową, rozwój
choroby Alzheimera (BEKRIS LM. I IN.,
2015) oraz cukrzycy (TIWARI I IN., 2017).
Geny kodujące microRNA umiejscowione są w intronach, eksonach oraz regionach
nieczynnych translacyjnie (ISIK I IN., 2010).
Początkowym produktem transkrypcji jest
przyjmujący kształt spinki do włosów pri-miRNA, a proces jego powstawania zachodzi dzięki
obecności polimerazy RNA II. Następnie pod
wpływem działania rybonukleazy Drosha oraz
białka DGCR8 dochodzi do obróbki pri-miRNA w jądrze komórkowym, gdzie w konsekwencji formowany jest pre-miRNA. Kolejno
pre-miRNA dzięki eksportynie 5 jest przenoszony do cytoplazmy. Enzym Dicer umożliwia
formowanie dupleksu miRNA (około 22 nukleotydy), następuje rozdzielenie na dwie nici,

Str. 41 - 48

WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

Patrycja Kopytko, Joanna Bujak

1 (19)/2018
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
1 (19)/2018 WWW.NAUKOWCY.ORG.PL
WWW.NAUKOWCY.ORG.PL

miRNA jako marker nowotworowy
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wotworu płuca, obserwuje się podwyższone
stężenie tych cząsteczek zarówno w surowicy
krwi pacjentów, jak i tkance guza (ZHU I IN.,
2011).
W przypadku raka jelita grubego pomocne może okazać się oznaczanie stężenia mir-92
oraz mir-17-3p w osoczu pacjentów. Udowodniono, iż u osób z rozpoznanym nowotworem
jelita grubego widoczna jest podwyższona ilość
tych cząsteczek. Ponadto, resekcja chirurgiczna
guza skutkuje znacznym obniżeniem stężeń
badanych microRNA (NG I IN., 2009).

miRNA jako marker
nowotworu piersi
Coraz większym zainteresowaniem

naukowców cieszą się badania nad miRNA
jako potencjalnych markerów chorób nowotworowych. Markery oznaczane w przypadku
chorych na nowotwór piersi są mało specyficzne, a ich rola w postawieniu prawidłowej diagnozy i monitorowaniu stanu chorego jest tylko
pomocnicza. Najczęściej oznaczanym markerem w raku piersi jest CA 15-3, CEA, TAG
(glikoproteina towarzysząca nowotworom),
MSA (tzw. surowiczy antygen sutka). Niewielka czułość oznaczeń tych cząsteczek ogranicza
ich przydatność diagnostyczną (ŁAWICKI
I IN., 2004).
Jednym z pierwszych microRNA,
którego udział potwierdzono w patomechanizmie nowotworu piersi jest miR-16. Naukowcy
zaobserwowali podwyższoną ilość miR-16 w
surowicy kobiet cierpiących na nowotwór piersi w porównaniu do grupy kontrolnej. Kolejna
analiza stężenia miR-16 odbyła się po zastosowaniu chemioterapii, odnotowano wtedy
znaczną redukcję poziomu badanego miRNA
(STUCKRATH I IN., 2015).
Kolejnymi
przykładami
miRNA,
których ekspresja jest nieprawidłowa są: miR125b, miR-10b, miR-21, miR-145 oraz miR155. Cząsteczki miR-10b, miR-125b i miR-
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145 posiadają zdolności supresorowe, a ich
ekspresja w raku piersi jest znacznie obniżona.
Odwrotna sytuacja ma miejsce z regulacją miR21 i miR-155, które to ulegają nadekspresji w
nowotworze piersi, co może przyczyniać się
do zyskiwania funkcji onkogennych (SCOTT
I IN., 2007.).
NADEEM I IN. przeprowadzili badanie
na 209 kobietach, wśród których 139 pacjentek miało zdiagnozowany nowotwór piersi,
a 70 stanowiło zdrowe kobiety. Wykonanie
ilościowych testów PCR pozwoliło na ocenę
stężenia miR-195 w osoczu. W grupie badanej
odnotowano znaczne obniżenie stężenia miR195 u 72,6 % pacjentek. Pozostałe 27,3% kobiet miało taki sam poziom miR-195 jak zdrowe
kontrole. Ponadto badacze zauważyli istotną
korelację niskiej ekspresji miR-195 z wyższym
stadium choroby oraz występowaniem przerzutów do węzłów chłonnych. Zatem można
twierdzić, iż miR-195 jest potencjalnym nieinwazyjnym biomarkerem molekularnym do wczesnego wykrywania raka piersi (NADEEM,
2017).
HIRONAKA-MITSUHASHI I IN.
wykonali analizę stężeń miRNA przy pomocy
mikromacierzy na wytypowanych 45 pacjentkach z nowotworem piersi w wieku poniżej 35
lat. Kobiety podzielono na dwie grupy: osoby
z nawrotem choroby w ciągu 5 lat od operacji
(11 pacjentek) oraz kobiety, u których w ciągu
5 lat od zabiegu chirurgicznego obserwowano
remisję choroby (34 pacjentki). Wyodrębniono
9 miRNA, które wykazywały różne stężenia
pomiędzy dwoma grupami. Badaczom udało
się zidentyfikować trzy microRNA (miR-1835p, miR-194-5p i miR-1285-5p) o potencjalnym znaczeniu prognostycznym u młodych
osób z nowotworem piersi. Informacje te mogą
umożliwić wybór lepszych opcji leczenia dla
młodych kobiet z tą chorobą (HIRONAKAMITSUHASHI I IN., 2017).
Kolejne badania potwierdzają wartość
prognostyczną oraz diagnostyczną miR-16.
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Podsumowanie

MicroRNA spełniają wiele warunków

dobrego markera biologicznego. Oznaczanie
stężeń miRNA może okazać się doskonałym
narzędziem diagnostycznym służącym ocenie między innymi zaawansowania procesu
chorobowego, ustalania odpowiedniej terapii,
monitorowania skuteczności leczenia, a także
ocenie rokowania. Do tej pory nie opracowano
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jeszcze ściśle określonych „biomarkerów miRNA”, które mogłyby specyficznie rozpoznawać
dany stan chorobowy. Dlatego konieczne jest
dalsze zgłębianie wiedzy i poszukiwanie nowych
microRNA, które będą w sposób obiektywny
oceniały zarówno procesy fizjologiczne i patologiczne w organizmie.
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Cząsteczka ta ma potencjał na zostanie biomarkerem dziedzicznego raka piersi. Naukowcy postanowili sprawdzić czy istnieje korelacja pomiędzy stężeniem miR-16, a stanem
zdrowia kobiet z rozpoznanym nowotworem
przewodowym, ich zdrowych córek, trzecią
grupę stanowiły zdrowe, niespokrewnione
z grupą badaną kobiety. Udowodniono, iż
osoby z rakiem przewodowym wykazują
nadekspresję miR-16. W przypadku ich córek
odnotowano niskie ilości miR-16, a u kobiet zdrowych ekspresja badanego microRNA
była praktycznie nieoznaczalna. Można więc
przypuszczać, iż oznaczenie ilości miR-16
w przyszłości będzie elementem profilaktyki
wtórnej oraz programów przesiewowych raka
piersi (USUMANI I IN., 2017).
LEE I IN. dowiedli, iż wysokie
aktywności let-7d i miR-18a są związane z
lepszymi wynikami przeżycia w przypadku
raka piersi ER- / HER2- (LEE I IN., 2016).
Kolejne badania pozwoliły na wyodrębnienie
miR-500a jako kluczowego prognostycznego
microRNA dla nowotworu piersi ER+. Jego
aktywność jest ściśle związana z przeżyciem
pacjentów (AUSHEV I IN., 2017).
MicroRNA mogą pełnić pomocniczą
rolę w stosowanych dotąd terapii antynowotworowych. Udowodniono, że podwyższony
poziom miR-125b, miR-155, miR-222, a także
miR-21 zwiększa oporność na terapię cyklofosfamidem, miR125b i taksanami (BUJAK
I IN., 2017).
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