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F  – (ang. fragmentation), fragmentacja DNA 

FUD  – frakcja usieciowanego DNA jądrowego 
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NAD+  – (ang. nicotinamide adenine dinucleotide), dinukleotyd nikotynamidoadeninowy 

OH – (ang. origin of replication for the heavy strand), obszar inicjacji replikacji dla tzw. cięż-

kiej nici mtDNA 
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1. CZĘŚĆ TEORETYCZ�A 

1.1. Mitochondria i D�A mitochondrialne 

Mitochondria, małe organella komórek eukariotycznych (o wielkości: 1 ÷ 5 µm długości i 

0,5 µm szerokości [Kruszewska i Boguta, 1988]), otoczone podwójną błoną cytoplazmatyczną; po-

chodzenia endosymbiotycznego (najprawdopodobniej od α-proteobakterii [Gray i wsp., 2004]). 

Wraz z chloroplastami są unikatowymi organellami zawierającymi własny genom oraz własny sys-

tem translacji [Kruszewska i Boguta, 1988].  

Mitochondria uczestniczą w wielu istotnych szlakach metabolicznych, pełniąc tym samym 

kluczową rolę dla życia organizmów eukariotycznych. Odpowiadają za metabolizm energetyczny 

komórek, wytwarzając na drodze fosforylacji oksydacyjnej 80 ÷ 90 % ATP niezbędnego do funk-

cjonowania organizmu. Jednocześnie występujący w nich łańcuch oddechowy jest źródłem reak-

tywnych rodników tlenowych (ROS – ‘reactive oxygen species’). Biorą również udział w dekar-

boksylacji oksydacyjnej pirogronianiu, w przemianach kwasów trikarboksylowych i w utlenianiu 

kwasów tłuszczowych. W matriks mitochondrialnym występują enzymy cyklu mocznikowego i 

glukoneogenezy. Mitochondria zaangażowane są w regenerację cytozolowego NAD+, niezbędnego 

do zajścia fosforylacji w procesie glikolizy, a także w utrzymaniu wewnątrzkomórkowej homeosta-

zy nieorganicznych jonów, m.in. wapnia i fosforanów [Modica-Napolitano i Singh, 2004; Dias i 

Bailly, 2005]. Uczestniczą w kaskadzie wewnątrzkomórkowych zdarzeń prowadzących do śmierci 

komórki na drodze apoptozy [Henry-Mowatt i wsp., 2004; Modica-Napolitano i Singh, 2004; Dias i 

Bailly, 2005].   

Zarówno ilość mitochondriów oraz ilość kopii mtDNA jest uzależniona od rodzaju komórek 

i typu tkanki [Bogenhagen i Clayton, 1974; Kang i Hamasaki, 2005]. Zazwyczaj ludzkie komórki 

somatyczne zawierają od 100 do 500 mitochondriów, a w każdym od kilku do kilkudziesieciu kopii 

genomu, podczas gdy w plemnikach jest nie więcej niż 50-80 mitochondriów, a w oocytach już 

ponad 100 tysięcy. Mitochondria są zatem poliploidalne (wiele kopii genomu), a genom w nich 

zawarty odziedziczony jest w linii żeńskiej [Bianchi i wsp., 2001]. Najbogatsze w mitochondria są 

komórki występujące w organach o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, tj. wymagających 

znacznej ilości ATP, m.in. wątroba, mózg, serce.  

Ludzkie DNA mitochondriane to 2-łańcuchowa, kolista cząsteczka, występująca najczęściej 

w postaci superzwiniętej, o długości 16 569 par zasad i całkowicie poznanej już sekwencji (w 1981 

roku) [Anderson i wsp., 1981]. Zawiera sekwencje kodujące dla 13 z 78 polipeptydów, kodujących 
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istotne podjednostki łańcucha transportu elektronowego, tj. 7 podjednostek kodujących reduktazę 

NADH-ubikwitynową (I kompleksu oddechowego), apocytochrom b (III kompleksu oddechowe-

go), 3 podjednostki kompleksu oksydazy cytochromu c (IV kompleksu oddechowego), 2 podjed-

nostki syntazy ATP oraz sekwencje kodujące RNA niezbędne do funkcjonowania i struktury mito-

chondrialnego aparatu translacji, tj. sekwencje dla 2 mitochondrialnych rRNA i 22 rodzaje mito-

chondrualncych tRNA [Anderson i wsp., 1981; Clayton, 1991; Kang i Hamasaki, 2005]. Wszystkie 

wyżej wymienione geny zorganizowane są w sposób ciągły (bez intronów), a najdłuższa odległość 

między 2 genami wynosi 5 pz i mieści się pomiędzy genem dla tRNAGlu i dla cytochromu b  

[Berdanier i Everts, 2001]. Udowoniono również zachodzenie na siebie niektórych genów  

[Anderson i wsp., 1981]. Występują tylko 2 niekodujące segmenty w ludzkim mtDNA, pierwszy o 

długości 1122 pz, tj. pętla D (ang. D-loop, czyli displacement loop), będąca obszarem inicjacji re-

plikacji dla tzw. ciężkiej nici mtDNA, OH (ang. origin of replication for the heavy strand) i tran-

skrypcji genomu mtDNA oraz drugi zaledwie o długości 30 pz, tj. region inicjacji replikacji dla tzw. 

lekkiej nici mtDNA, OL (ang. origin of replication for the light strand) [Anderson i wsp., 1981; 

Kang i Hamasaki, 2005]. Mapa ludzkiego genomu mitochondrialnego [Kogelnik i wsp., 1998] zo-

stała przedstawiona na rysunku 1. 

 
Rys. 1.  Mapa ludzkiego genomu mitochondrailnego [Kogelnik i wsp., 1998] 
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Genom mitochondrialny stanowi zaledwie 0,1 ÷ 1 % całkowitej ilości DNA komórkowego. 

W przeciwieństwie do genomu jądrowego (109 kpz) jest znacznie krótszy (16,5 kpz) i nie zawiera 

intronów. Ponad 90 % mitochondrialnego DNA (mtDNA) stanowią sekwencje kodujące, podczas 

gdy zaledwie 1,5 % jądrowego DNA to regiony kodujące [Kang i Hamasaki, 2005]. Z tego powodu 

mutacje mtDNA mogą objawiać się patologicznym fenotypem komórki. Genom mitochondriów jest 

zorganizowany w nukleoid, lecz nie podlega silnej kondensacji i nie jest chroniony przez typowe 

histony, choć w jego otoczeniu występują białka histonopodobne [Kutsyi i wsp., 2005]. W skład 

kompleksu białkowego tworzącego wraz z mtDNA strukturę nukleoidu wchodzi mitochodrialna 

polimeraza γ, mitochondrialny czynnik A transkrypcji oraz inne białka wiążące się z 1-łańcu-

chowym mtDNA [Garrido i wsp., 2003]. W mitochondriach występują znacznie uproszczone me-

chanizmy naprawcze mtDNA, przede wszystkim mechanizm naprawy mtDNA przez wycinanie 

pojedynczych uszkodzonych zasad (BER, ang. base excision repair), a niektórych istotnych brak, 

np. naprawy błędnie sparowanych nukleotydów przez ich wycięcie (NER, ang. nucleotide excision 

repair) [Bohr i wsp., 2002; Larsen i wsp., 2005]. Udowodniono również, że zaburzenia w aktywno-

ści mitochondrialnej polimerazy γ prowadzą do akumulacji mutacji mtDNA i nieodwracalnych 

zmian w łąńcuchu oddechowym [Stuart i wsp., 2005]. Ponadto ze względu na lokalizację mtDNA w 

matriks mitochondrialnym, a więc bliskie otoczenie źródła wolnych rodników tlenowych (ROS) z 

łańcucha oddechowego mtDNA jest poddane silniejszemu stresowi oksydacyjnemu niż jądrowe 

DNA, dlatego też ulega częściej uszkodzeniom. Dodatkowo, potencjał membranowy mitochon-

driów (150 ÷ 170 mV, wewnątrz negatywny) sprzyja przekraczaniu bariery błony i gromadzeniu 

lipofilowych substancji o zdelokalizowanym ładunku dodatnim, często substancji toksycznych, 

wewnątrz organelli [Weiss i wsp., 1987; Bandy i Davison, 1990; Singer i Ramsay, 1990; Weissig i 

wsp., 2004]. Dlatego też mtDNA stanowi stosunkowo łatwy i dostępny cel molekularny dla wielu 

ksenobiotyków [Copeland i wsp., 2002]. 

1.2. �iestabilność biochemiczna i genetyczna w mitochondriach komórek nowotworowych w 

porównaniu do komórek normalnych 

Wszelkie zmiany degeneracyjne w mitochondriach mogą wywoływać i mają wpływ na wie-

le chorób, począwszy od migreny aż po niepłodność, kardiomiopatię, cukrzycę i inne zagrażające 

życiu choroby. Natomiast nagromadzenie się mutacji somatycznych i niestabilność genomu mito-

chondrialnego wpływa na starzenie się organizmu, neurodegeneratywne i inne choroby oraz sprzyja 

powstawaniu nowotworów [Weissig i wsp., 2004; Gogvadze i wsp., 2009].  
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Niemal 80 lat temu Warburg w pionierskich badaniach nad zmianami w procesach odde-

chowych zachodzących w mitochondriach komórek nowotworowych zaproponował mechanizm 

wyjaśniający proces nowotworzenia. Wysunął hipotezę, że istotnym momentem w nowotworzeniu 

jest postępująca dysfunkcja procesu oddechowego (zahamowanie fosforylacji oddechowej), skutku-

jąca wzmożoną produkcją ATP na drodze glikolizy, a tym samym wzrastającym zapotrzebowaniem 

na glukozę [Warburg, 1930]. Przez kolejne lata wiele innych defektów w mitochondriach komórek 

nowotworowych wpływających na wzrost i inwazyjność nowotworów zostało zidentyfikowanych i 

opisanych w literaturze [Carew i Huang, 2002; Copeland i wsp., 2002; Dias i Bailly, 2005].  

W porównaniu do komórek zdrowych, komórki neoplastyczne cechują się podwyższonym 

potencjałem błonowym w mitochondriach, zmienionym składem i zawartością makrocząsteczek 

wewnętrznej membrany mitochondrialnej, tj. fosfolipidów, polipeptydów i tłuszczy [Garcea i wsp., 

1980] oraz obniżoną aktywnością wielu enzymów łańcucha oddechowego, np. oksydaz cytochromu 

c, ATPaz [pr. przegl., Modica-Napolitano i Singh, 2004], co prowadzi do zaburzeń bioenergetycz-

nych funkcji mitochondriów. Wykrywane są liczne zmiany w metabolizmie, m.in. obniżona wydaj-

ność łańcucha oddechowego, wzmożony proces glukoneogenezy [Lundholm i wsp., 1982], któremu 

towarzyszy podwyższony poziom aktywności heksokinazy – enzymu zaangażowanego w procesy 

glikolizy [Katabi i wsp., 1999], a ponadto zredukowane utlenianie pirogronianów, wzmożona pro-

dukcja kwasu mlekowego [Mazurek i wsp., 1997], podwyższona aktywność glutaminolityczna  

[Fischer i wsp., 1998], a także zredukowane utlenianie kwasów tłuszczowych [Ockner i wsp., 

1993]. Różnice w aktywności enzymów, zawartości białek i innych makromolekuł mitochondriów 

są powiązane ze zmienioną ekspresją odpowiadających im genów (np. kodujących liczne podjed-

nostki łańcucha oddechowego COX, oksydazy cytochromowej c, antyapoptotycznych onkogenów 

Bcl-2 i Bcl-XL, białek selektywnych kanałów jonowych membran), jak również z licznymi abbera-

cjami w mtDNA [pr. przegl., Modica-Napolitano i Singh, 2004]. 

Zaobserwowano, że mutacje mtDNA częściej towarzyszą zmianom neoplastycznym i wy-

stępują przede wszystkim w komórkach ognisk głównych nowotworu, a nie w otaczających je pra-

widłowych komórkach [Polyak i wsp., 1998; Fliss i wsp., 2000; Richard i wsp., 2000]. Mają naj-

częściej charakter homoplazmatyczny [Kang i Hamasaki, 2005], choć Bianchi opisuje, że więk-

szość mutacji mtDNA wpływających na fenotyp komórek (ang. non-silent mutation) jest heteropla-

zmatyczna [Bianchi i wsp., 2001]. Abberacje mtDNA w komórkach rakowych to przede wszystkim 

punktowe mutacje, delecje, insercje, duplikacje, tranzycje i inne [Kang i Hamasaki, 2005]. Zadzi-

wiające było odkrycie, że wszystkie kopie mtDNA w każdej komórce nowotworowej zawierają te 

same mutacje mtDNA, nie występujące w przylegających komórkach tkanek zdrowych. Jednym z 
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wyjaśnień jest silna selekcja fenotypu mutanta, najprawdopodobniej wynikająca z istotności mutacji 

mtDNA dla procesu nowotworzenia [Shay i wsp., 1987]. Abberacje w mtDNA są ponad 10-krotnie 

częstsze niż w genomie jądrowym, a ich rodzaje są ściśle powiązane ze specyficznymi typami no-

wotworów.  

Przykładowo, w komórkach raka piersi 60 ÷ 75 % zmian w mtDNA to mutacje somatyczne 

(najczęściej mutacje punktowe i delecje), z których większość dotyczy regionu niekodującego  

D-loop. Mutacje były też wykryte w genach: ND1, ND4, ND5 i cytochromu c [Parella i wsp., 2001; 

Tan i wsp., 2002]. 

Podobnie w komórkach raka jajnika większość zmian w mtDNA, tj. 60 %, dotyczy mutacji 

somatycznych. Najczęściej są to tranzycje zasad T → C lub G → A, wykrywane w 4 regionach ge-

nomu mitochondrialnego: D-loop, kodującego podjednostkę 12S i 16S rRNA oraz cytochromu c 

[Liu i wsp., 2001]. 

W nowotworze jelita również blisko 70 % to mutacje somatyczne mtDNA (tranzycje zasad 

A → T i G → C oraz delecje). Mutacje były wykrywane w genach kodujących: podjednostkę 12S i 

16S rRNA, cytochrom b, różne podjednostki COX i ND oraz region D-loop, a częstotliwość ich 

występowania została oszacowna na 10-krotnie wyższą niż mutacje jDNA [Alonso i wsp., 1997]. 

Ponadto analiza genomu komórek 10 linii nowotworów jelita wykazała punktowe mutacje w 7 

przypadkach w porównaniu do komórek normalnych, z których wywodziły się zmienione nowo-

tworowo komórki [Polyak i wsp., 1998].  

Badania nad nowotworami żołądka wykazały, że najczęstsze mutacje mtDNA to insercje i 

delecje w regionie D-loop lub tranzycje w ND1, ND5 i COXI [Maximo i wsp., 2001].  

U pacjentów z rakiem wątroby HCC (ang. hepatocellular carcinoma) zidentyfikowano so-

matyczne mutacje w rejonie D-loop (tranzycje T → C i G → A), z których większość była homo-

plazmatyczna [Nomoto i wsp., 2002; Lee i wsp., 2004], a inne badania również wykazały występo-

wanie tych zmian w mtDNA komórek raka HCC, przy czym częstość mutacji była skorelowana z 

postępująca progresją nowotworzenia i stopniem uzłośliwienia nowotworów [Nishikawa i wsp., 

2001]. Lee zasugerował, że somatyczne mutacje w regionie pętli D wraz ze zmniejszoną ilością 

kopii mtDNA mogą odgrywać istotną rolę we wczesnych fazach powstawania nowotworów wątro-

by [Lee i wsp., 2004]. 

Analiza 15 linii nowotworów trzustki i ich ksenoprzeszczepów wykazała występowanie mu-

tacji mtDNA w niemal każdym przypadku. Mutacje były wykrywane w genach kodujących: pod-

jednostki 12S i 16S rRNA, różne ND i COX oraz ATPazę 6, cytochrom b, a także w rejonie nieko-
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dującym D-loop. Stwierdzono również 6 ÷ 8-krotny wzrost masy mtDNA w komórkach zmienio-

nych w stosunku do normalnych komórek trzustki [Jones i wsp., 2001]. 

W nowotworach nerek dobrze scharakteryzowaną zmianą w mtDNA jest delecja 264 nukle-

otydów w genie kodującym ND1 [Horton i wsp., 1996] oraz utrata podjednostki genu ND3  

[Selvanayagam i Rajaraman, 1996]. Wykryto również tranzycje w rejonie pętli D, a także insercje 

w ND3, ND4 i podjednostce 16 S rRNA, tranzycje w ND2 i ND5 oraz inne mutacje [Nagy i wsp., 

2002; Nagy i wsp., 2003]. Natomiast badania próbek tkanek nowotworowych pobranych od 25 pa-

cjentów z rakiem nerek RCC (ang. renal cell carcinoma) wykazały, ża zarówno enzymy, jak i DNA 

w mitochondriach znacznie różniły się od tkanek normalnych, jakkolwiek Simonnet i jego zespół 

uważają, że za agresywność nowotworu odpowiada obniżona ilość podjednostek łańcucha odde-

chowego, czyli zmniejszona wydajność fosforylacji oksydacyjnej a nie zmiany w mtDNA  

[Simonnet i wsp., 2002]. 

W nowotworach mózgu najczęściej notuje się zmianę w ilości kopii mtDNA, wynikającą 

najprawdopodobniej z podwyższonej amplifikacji mtDNA w stosunku do komórek zdrowych 

[Liang, 1996]. Wykryto również transfer mtDNA do jądra komórkowego, a zmiana ta była skore-

lowana ze wzrostem ilości kopii mtDNA. Zaproponowano więc hipotezę, że integracja mtDNA z 

jDNA może stanowić mechanizm aktywacji onkogenów [Copeland i wsp., 2002]. Inna grupa na-

ukowców wykazała brak heteroplazmatyczności w rejonie D-loop w komórkach raka mózgu w sto-

sunku do komórek niezmienionych [Kirches i wsp., 1999]. 

Podsumowując najczęstszymi abberacjami w nowotworach litych są tranzycje oraz punkto-

we mutacje i krótkie delecje w rejonie kodującym mtDNA, a także somatyczne mutacje w rejonie 

niekodującym mtDNA, tj. D-loop. 

W przypadku białaczki zanotowano podwyższony procent zmian w strukturze mtDNA leu-

kocytów (większa ilość kolistych dimerów i katenatów mtDNA) [Clayton i Vinograd, 1996], jak 

również heteroplazmatyczne punktowe mutacje w genach kodujących mitochondrialne tRNA oraz 

rRNA [Gattermann i wsp., 1996; Ivanova i wsp., 1998; Linnartz i wsp., 2004] oraz zmiany w pod-

jednostkach transportu elektronowego, głównie genów ND1 i ND5 [Gattermann, 2000; Reddy i 

wsp., 2002; Linnartz i wsp., 2004].  

Abberacje mtDNA wykrywane są już we wczesnych stadiach chorób nowotworowych, np. 

delecje w mtDNA komórek raka prostaty. Ponadto zmienione mtDNA w komórkach nowotworo-

wych jest wykrywane 100-krotnie częściej niż mutacje w genie p53 DNA jądrowego [Fliss i wsp., 

2000] i tym samym może być wykorzystywane jako molekularny marker nowotworów [Kang i 
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Hamasaki, 2005]. Nie znaleziono korelacji pomiędzy zmianami w mtDNA i jDNA w przypadku 

komórek nowotworów piersi, jelit i nerek, podczas gdy pozytywną zależność wykryto w raku żo-

łądka [Bianchi i wsp., 2001]. 

Mutacje mtDNA mogą wywoływać fizjologiczne konsekwencje. Osłabiając łańcuch odde-

chowy wpływają na zmiany w energetyce komórki, powodują wzrost produkcji reaktywnych rodni-

ków tlenowych, podnoszą stres oksydacyjny i powodują ROS-zależne uszkodzenia mtDNA, a także 

zmieniają komórkową odpowiedź na apoptozę indukowaną przez chemoterapeutyki przeciwnowo-

tworowe [Carew i Huang, 2002; Norbury i Zhivotovsky, 2004; Roos i Kaina, 2006]. Mutacje w 

mtDNA pełnią istotną rolę w procesie nowotworzenia, genetycznej niestabilności komórek, progre-

sji choroby oraz powstawaniu lekooporności [Carew i Huang, 2002].  

1.3. Mitochondria jako cele molekularne dla nowych związków przeciwnowotworowych 

Duże zróżnicowanie pomiędzy strukturą i funkcją mitochondriów zdrowych komórek a 

zmienionych nowotworowo (szczegółowo omówione we wcześniejszym podrozdziale) pozwala na 

szerokie ich wykorzystanie kliniczne, nie tylko jako markery nowotworowe, ale także jako cele 

molekularne w nowych strategiach terapii przeciwnowotworowych [Bianchi i wsp., 2001; Modica-

Napolitano i Singh, 2004; Armstrong, 2006]. Leki przeciwnowotworowe powszechnie wykorzy-

stywane w lecznictwie, jak i związki przeciwnowotworowe będące potencjalnymi lekami, ddziały-

wują z ultrastrukturami mitochondriów i wpływają na ich funkcje, a przez co hamują różne procesy 

komórkowe, co w konsekwencji może wyeliminować komórki rakowe [Kang i Hamasaki, 2005]. 

Celami („targetami”) mitochondrialnymi dla związków i leków o działaniu przeciwnowo-

tworowym mogą być: białko Bcl-2, które podnosi przeżywalność komórek i działa antyapoptotycz-

nie poprzez wpływanie na integralność zewnętrznej błony mitochondrialnej [Costantini i wsp., 2000 

(b); Green i Kroemer, 2004; Marzo i Naval, 2008], białka kanałów jonowych, liczne białka łańcu-

cha oddechowego, polimeraza γ i obie topoizomerazy mitochondrialne oraz mtDNA [Dias i Bailly, 

2005]. Chemoterapeutyki są projektowane tak, by wnikały do mitochondriów komórek dzięki wy-

sokiemu potencjałowi błonowemu na wewnętrznej błonie mitochondrialnej i przy wykorzystaniu 

mechanizmu importu białek przez kanały błonowe [Murphy i Smith, 2000; Muratovska i wsp., 

2001]. Zazwyczaj posiadają dwie wspólne cechy strukturalne, tzn. wykazują charakter lipofilowy 

oraz zdelokalizowany ładunek dodatni, co zostało uznane za kluczowe dla akumulacji tych związ-

ków wewnątrz matriks mitochondriów [Weiss i wsp., 1987; Weissig i wsp., 2004]. 

Mitochondria odgrywają kluczową rolę w progamowanej śmierci komórek. Cechami cha-

rakterystycznymi apoptozy są utrata mitochondrialnego potencjału błonowego (∆ψ), zakłócenia w 
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transporcie elektronowym i oksydacji fosforylacyjnej, produkcja aktywnych form tlenu i uwolnie-

nie proapoptotycznych czynników, takich jak cytochrom c, Smac/Diablo, AIF i innych wywołują-

cych aktywację Kaspar [Ly i wsp., 2003; Cregan i wsp., 2004; Henry-Mowatt i wsp., 2004; Dias i 

Bailly, 2005; Garrido i wsp., 2006]. Ze względu na istotny udział mitochondriów w apoptozie roz-

ważane są dwie strategie farmakologiczne wykorzystujące proapoptotyczną funkcję mitochondriów 

do obniżenia proliferacji komórek nowotworowych i ich przeżycia, tj. inhibicja białek z rodziny 

Bcl-2 i zakłócenie przepuszczalności porów błon mitochondrialnych [Dias i Bailly, 2005]. Należy 

dodać, że w wielu nowotworach litych stwierdzono zjawisko nadekspresji genów kodujących białko 

Bcl-2 [Miyashita i Reed, 1992]. Celem obniżenia ekspresji Bcl-2 lub jego bliskiego kuzyna Bcl-XL 

oraz wymuszenia śmierci komórek rakowych początkowo brano pod uwagę możliwość zastosowa-

nia tiolowych związków sieciujących, np. bis-N-dimetyloamidu kwasu diazenodikarboksylowego, 

jednakże były one silnie toksyczne zarówno wobec komórek nowotworowych, jak i zdrowych  

[Costantini i wsp., 2000 (a); Armstrong, 2006]. Zaproponowano więc wykorzystanie hybryd lipofi-

lowych kationowych substancji, które preferencyjnie wnikają do mitochondriów głównie komórek 

nowotworowych, właśnie z sieciującymi związkami tiolowymi [Hirsch i wsp., 1998; Armstrong, 

2006; Lessene i wsp., 2008]. Aktualnie w I fazie badań klinicznych znajduje się wielopierścieniowy 

związek tiolowy o symbolu ABT-263 – aktywny doustnie wśród pacjentów z chłoniakiem, prze-

wlekłą białaczką limfocytową i drobnokomórkowym rakiem płuc [Vogler i wsp., 2009]. Trwają 

badania nad zastosowaniem antysensownych oligonukleotydów zapobiegających translacji Bcl-2 

poprzez hybrydyzację z sekwencją bcl-2 mRNA [Ackermann i wsp., 1999; Armstrong, 2006]. 

Przykładowo, oblimersen o symbolu G3139 (ang. Genasense, oblimersen sodium) przeszedł już III 

etap badań klinicznych na pacjentach z hematologicznymi nowotworami i daje obiecujące rokowa-

nia [Chanan-Khan, 2004]. Rozważa się możliwość zastosowania relatywnie małych molekuł wiążą-

cych się do białek Bcl-XL i Bcl-2 oraz inhibitorów peptydowych białek Bcl-XL i Bcl-2, takich jak: 

związek o symbolu HA14-1, BH3I-1, NSC 365400 czy chelarytryna i purpurogalin. Z analizy in 

silico wynika, że wykazują one duże powinowactwo do hydrofobowych bruzd białek z rodziny  

Bcl-2 i powinny powodować rozpad białkowych proapoptotycznych heterodimerów oraz hamować 

aktywność białek kanałów membranowych [Bell i Huang, 2002; O’Neill i wsp., 2004; Pulley i  

Mohammad, 2004; Manion i wsp., 2006].  

Druga strategia zakłócania przepuszczalności porów błon mitochondrialnych wykorzystuje 

toksyczne proapoptotyczne peptydy (np. mastoparan) [Pfeiffer i wsp., 1995; Armstrong, 2006] lub 

inne związki, które niszczą wewnętrzne błony mitochondriów lub oddziaływują na wewnątrzbło-

nowe kanały przepuszczające. Cyklosporyna A wiąże się z cyklofiliną D – białkiem kanałów prze-
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puszczalnych w błonie mitochondrialnej (ang. permeability transition pore – PTP), spełniających 

krytyczną funkcję w kaskadzie uruchamiającej apoptozę i w sposób bezpośredni blokuje ich otwar-

cie [Zamzami i wsp., 1996]. Tapsigarin zapobiega natomiast otwrciu PTP na drodze inhibicji aku-

mulacji Ca2+, co zazwyczaj prowadzi do apoptozy w komórkach różnych linii nowotworowych 

[Bian i wsp., 1997]. Odwrotna sytuacja została zaobserwowana w przypadku flawonoidu soforano-

nu, który w komórkach białaczki U937 indukował produkcję ROS na zewnątrz mitochondriów i 

indukował otwarcie kanałów PTP, co prowadziło do uwolnienia cytochromu c i apoptozy komórek 

[Kajimoto i wsp., 2002]. Triterpen kwasu botulinowego [Constantini i wsp., 2000b], lonidamina 

[Ravagnan i wsp., 1999] i trójtlenek arsenu [Pelicano i wsp., 2003] wywołują przepuszczalność 

błon mitochondrialnych poprzez bezpośrednie oddziaływanie z translokazą nukleotydu adeniny 

(ang. adenine nukleotide translocase – ANT). Jakkolwiek, mimo że związki te wywierają podobny 

efekt na przepuszczalność błon to indukują apoptozę w różnoraki sposób. Lonidamina oddziaływuje 

z kanałami PTP i hamuje fosforylację oksydacyjną, a w badaniach klinicznych terapii zaawansowa-

nych nowotworów litych przedstawia obiecujące rezultaty [Ravagnan i wsp., 1999; Di Cosimo i 

wsp., 2003]. Arszenik oddziaływuje plejotropowo, tzn. wpływa na potencjał błonowy, uwalnia cy-

tochrom c, hamuje łańcuch oddechowy poprzez wzrost produkcji ROS [Pelicano i wsp., 2003].  

Uważa się, że związki przeciwnowotworowe, których celem molekularnym jest łańcuch od-

dechowy są bardziej toksyczne dla komórek nowotworowych niż dla komórek niezmienionych. 

Wynika to z faktu zaburzonej i mało efektywnej syntezy ATP podczas ostatniego etapu oddychania 

wewnątrzkomórkowego, czyli łańcucha oddechowego w komórkach rakowych. Komórki te uzupeł-

niają swoje zapotrzebowanie energetyczne głównie na drodze glikolizy, co jest znane pod nazwą 

„efektu Warburga” [Lundholm i wsp., 1982; Katabi i wsp., 1989; Gogvadze i wsp., 2009]. Rozwa-

żane jest zastosowanie inhibitorów glikolitycznych, np. 2-deoksyglukozy [Halicka i wsp., 1995] czy 

3-bromopirogronianu [Geschwind i wsp., 2005], które w znaczący sposób obniżają poziom ATP, co 

prowadzi do natychmiastowej defosforylacji białek z rodziny Bcl-2, migracji proapoptotycznego 

białka Bax do mitochondriów, podwyższenia przepuszczalności zewnętrznej błony mitochondrial-

nej i w konsekwencji do masowej śmierci komórek nowotworowych [Xu i wsp., 2005]. Trwają 

również badania nad zastosowaniem inhibitorów transportu glukozy w połączeniu z konwencjonal-

nymi chemoterapeutykami przeciwnowotworowymi, np. ploretyny z daunorubicyną [Cao i wsp., 

2007]. 

Ponadto zmiany w funkcjonowaniu łańcucha oddechowego mogą być powiązane ze wzro-

stem metabolizmu energetycznego mitochondriów i tym samym wzmożoną produkcją reaktywnych 

form tlenu (ROS), co bezpośrednio może być wynikiem mutacji mtDNA w komórkach nowotwo-
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rowych [Dias i Bailly, 2005]. Taką korelację (mutacje mtDNA a ROS) stwierdzono w komórkach 

białaczek wyizolowanych od pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną [Carew i wsp., 2003]. 

Stało się to podstawą dla syntezy związków, które powodują wzrost produkcji ROS (np. rotenon [Li 

i wsp., 2003]) lub hamują eliminację ROS z komórek nowotworowych, co w konsekwencji prowa-

dzi do ograniczenia wzrostu komórek nowotworowych. Przykładowo 2-metoksyestradiol stosowa-

ny w fotodynamicznej terapii przeciwnowotworowej powoduje akumulację ROS poprzez inhibicję 

aktywności dysmutazy ponadtlenowej i wywołuje efekt cytotoksyczny [Golab i wsp., 2003]. 

Alternatywną strategią może być wykorzystanie mechanizmu transportu przez błony mito-

chondrialne toksycznych makromolekuł lub związków modyfikujących mtDNA [Armstrong, 2006]. 

Wykazano bowiem, że wiele leków, nie tylko przeciwnowotworowych, obniża poziom mtDNA, co 

jest pozytywnie skorelowane z ich aktywnością cytotoksyczną. Przykładowo, przeciwwirusowe 

analogi nukleozydowe, takie jak 3’-azydo-3’-deoksytymidyna (AZT) lub 2’,3’-dideoksycytydyna 

hamują syntezę mtDNA poprzez inhibicję aktywności DNA polimerazy γ, która jest odpowiedzial-

na za replikację mtDNA bądź też poprzez wczesną terminację elongacji mtDNA [Tsai i wsp., 1994; 

Anderson, 2001]. Ponadto AZT jest znana z właściwości hamowania aktywności telomerazy, en-

zymów fosforylacji oksydacyjnej i innych białek odpowiedzialnych za przemieszczanie cząsteczek 

ADP/ATP [Barile i wsp., 1997; Mo i wsp., 2003].  

Związki interkalujące do DNA, np. bromek etydyny i diterkalinium również hamują syntezę 

mtDNA, co ciekawe działają selektywnie tylko na mtDNA, podczas gdy nie modyfikują jDNA. 

Przypuszcza się, że wynika to z ich preferencyjnej akumulacji w mitochondriach i następnie inhibi-

cji polimerazy γ i helikazy mitochondrialnej [Okamaoto i wsp., 2003]. Wykazano również, że dok-

sorubicyna i inne antracykliny w dawkach terapeutycznych modyfikują mtDNA na drodze interka-

lacji w warunkach in vivo, co prowadzi do agregacji mitochondrialnego nukleoidu, inhibicji syntezy 

mtDNA i zmniejszenia ilości mtDNA [Ashley i Poulton, 2009].  

Na metabolizm mtDNA mogą mieć również wpływ inhibitory topoizomeraz. Stwierdzono 

bowiem występowanie obu typów topoziomeraz: I i II w mitochondriach komórek eukariotycznych 

[Zhang i wsp., 2001; Zhang i wsp., 2007]. Cyprofloksacyna powoduje zmniejszenie ilości mtDNA, 

utratę zdolności oddechowych, wzrost glikolizy i opóźnienie wzrostu komórek [Lawrence i wsp., 

1993]. Tenipozyd hamuje aktywność topoizomerazy II wyizolowanej z mitochondriów i indukuje 

pęknięcia mtDNA [Lin i Castora, 1991]. Etopozyd w niskich dawkach (10 µM) wywołuje zmiany w 

jDNA, które wpływały na mitochondria poprzez aktywację kaspazy-2 i uwolnienie cytochromu C, 

zaś w wysokich dawkach (50 µM) wypływ cytochromu C jest uniezależniony od kaspazy i okazuje 

się być powiazany z przepuszczalnścią porów w błonach mitochondriów [Robertson i wsp., 2000]. 
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Leki przeciwnowotworowe mogą blokować procesy replikacji mtDNA czy też transkrypcji i 

translacji poprzez oddziaływanie z małymi rowkami mtDNA, interkalację pomiędzy pary zasad i 

wiązanie się kowalencyjnie z mtDNA. Udowodniono, że mtDNA jest preferencyjnym celem mole-

kularnym dla szeregu leków przeciwnowotworowych i związków chemicznych, takich jak: cispla-

tyna [Olivero i wsp., 1995; Olivero i wsp., 1997; Cullen i wsp., 2005; Yang i wsp., 2006], nitrozo-

aminy [Wilkinson i wsp., 1975; Wunderlich i wsp., 1970; Wunderlich i wsp., 1971-2], analogi nu-

kleozydowe [Lewis i wsp., 1992; Chen i Cheng, 1992], które tworzą addukty z mtDNA od kilku 

nawet do 500-krotnie częściej niż z DNA jądrowym.  

Ponadto, wiele leków przeciwnowotworowych wpływa na mitochondria jako efekt uboczny 

w stosunku do przewidzianego chemoterapeutycznego kierunku ich działania, ponieważ jak wcze-

śniej napisałam mitochondria akumulują lipofilowe związki obdarzone dodatnim ładunkiem [Weiss 

i wsp., 1987; Bandy i Davison, 1990; Singer i Ramsay, 1990]. 

1.4. Dotychczasowe badania nad międzyłańcuchowym sieciowaniem mtD�A 

Z danych literaturowych wynika, że dla bardzo niewielu związków przeciwnowotworowych 

wykazano ich zdolność do międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA.  

Cisplatyna i iperyt azotowy tworzą wiązania sieciujące mtDNA w komórkach raka jajnika 

chomika CHO utrzymywanych w hodowli in vitro. Przy czym sieciowanie indukowane przez iperyt 

azotowy cechuje się wysoką stabilnością, podczas gdy w przypadku cisplatyny tylko wewnątrzłań-

cuchowe wiązania sieciujące są trwałe (nawet po 24 godzinach), podczas gdy międzyłańcuchowe 

wiązania ulegają naprawie po upływie 8 godzin od podania związku [LeDoux i wsp., 1992]. Cispla-

tyna tworzy najczęściej 2 wewnątrzłańcuchowe addukty, między parami zasad guanina-guanina i 

guanina-adenina. Wiazania te stanowią 90 % wszystkich wiązań do DNA, podczas gdy międzyłań-

cuchowe sieciowanie oraz monoaddukty reprezentują tylko 5 % [Olivero i wsp., 1997]. W innych 

badaniach cisplatyna po 1-godzinnej ekspozycji indukuje już addukty do mtDNA 300- do 500-

krotnie liczniejsze niż do jDNA komórek płaskonabłonkowego raka głowy i szyi HNSCC (ang. the 

head and neck squamous cell carcinoma), a różnice te nie wynikają ze zdolności naprawczej komó-

rek. Analiza za pomocą metody Western Blotting wykazała, że wyizolowane mitochondria uwalnia-

ły cytochrom c w ciągu kilku minut od ekspozycji na cisplatynę, a ultrastrukturalna analiza inte-

gralności komórek HNSCC za pomocą mikroskopii elektronowej wykazała uszkodzenia mitochon-

driów po 4 godzinach ekspozycji komórek na cisplatynę, podczas gdy jądro i inne komórkowe 

struktury były nienaruszone. Cisplatyna wiązała się również preferencyjnie do białek membran mi-

tochondrialnych [Yang i wsp., 2006]. Zmiany w strukturze i funkcji mitochondriów, a w tym obni-
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żenie potencjału błonowego charakterystyczne dla wczesnych etapów apoptozy, poprzedzały wy-

krywane zmiany w strukturze chromatyny DNA jądrowego [Petit i wsp., 1995]. Wyciągnięto wnio-

ski, że apoptoza komórek zachodząca pod wpływem cisplatyny może być wynikiem bezpośrednie-

go oddziaływania związku na mitochondria, a nie jak wcześniej sądzono wiązania się z jDNA 

[Yang i wsp., 2006]. Uznano również, że wpływ na mitochondria może odpowiadać za aktywność 

przecinowotworową oraz toksyczność cispatyny [Prasad i wsp., 2009]. 

Iperyt siarkowy (gaz musztardowy) w ludzkich keratynocytach wiązał się kowalencyjnie, 

tworząc addukty monofunkcyjne oraz sieciując międzyłańcuchowo jDNA i mtDNA w badanych 

komórkach [Shahin i wsp., 2001]. Preferencyjnie wiązał się z guaniną [Ludlum i wsp., 1994]. Wy-

kazano, że poziom zmian i wiązań sieciujących mtDNA był nieznacznie niższy niż obserwowany 

dla jDNA, jednakże sieciowanie mtDNA wykrywano w wyższych dawkach niż terapeutyczne. Wy-

ciągnięto więc wniosek, że za komórkową śmierć odpowiadają raczej zmiany w jądrze komórko-

wym [Shahin i wsp., 2001]. 

Stwierdzono wysoki i porównywalny poziom usieciowania mitochondrialnego DNA z ją-

drowym DNA przez adriamycynę w komórkach ludzkiego raka piersi MCF-7 w hodowli in vitro, 

jednakże nawet sami autorzy nie są pewni charakteru tych wiązań i nazywają je wirtualnym mię-

dzyłańcuchowym sieciowaniem. Ponadto wykazano występowanie adduktów adriamycyny do obu 

typów komórkowego DNA, również modyfikujących DNA w porównywalnym stopniu. Zbliżona 

zależność od dawki, kinetyka tworzenia i stabilność wiązań kowalencyjnych, a w tym sieciujących 

sugerują, że oba środowiska komórkowe, tj. jądro i mitochondria, są korzystne dla tego rodzaju 

modyfikacji DNA. Natomiast wykazana korelacja między sieciowaniem mtDNA i jDNA a cytotok-

sycznością adriamycyny wspierają hipotezę o istotności tego mechanizmu działania dla aktywności 

biologicznej leku [Cullinane i wsp., 2000]. 

Zdolność do sieciowania mtDNA w komórkach raka jajnika chomika CHO wykazano rów-

nież dla pochodnej 4’-hydroksymetylo-4,5’,8-trimetylopsoralenu (HMT) [Cullinane i Bohr, 1998] 

oraz u drożdży dla 8-metoksypsoralenu [Magana-Schwenche i wsp., 1982]. DNA mitochondrialne 

było 7-krotnie wyżej usieciowane przez psoralen w stosunku do DNA genu reduktazy dihrofolia-

nowej (DHFR) – reprezentatywnego fragmentu jDNA, a międzyłańcuchowe wiązania sieciujące 

mtDNA nie podlegały naprawie, co wskazuje, że mitochondrialny genom jest preferencyjnym ce-

lem molekularnym dla HMT. Jednakże efekt usieciowania DNA uzyskano w wyniku aktywacji 

związku promieniowaniem UVA (365 nm) [Cullinane i Bohr, 1998] i z tego też względu należy 

rozpatrywać to zjawisko jako odrębne i nieporównywalne z sieciowaniem przez związki aktywo-

wane metabolicznie w komórkach. Psoralen, jako wymagający aktywacji promieniowaniem UVA, 
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nie jest związkiem stosowanym w lecznictwie nowotworów, jednakże jest szeroko używany jako 

modelowy związek do badania tworzenia adduktów z DNA, sieciowania czy też struktury chroma-

tyny [Cimino i wsp., 1985].  

Jak wynika z powyższego przeglądu literatury, wiedza o sieciowaniu mtDNA jest bardzo 

niewielka – międzyłańcuchowe sieciowanie mtDNA wykryto tylko dla czterech związków prze-

ciwnowotworowych (iperytu azotowego i siarkowego, cisplatyny, adriamycyny). Jednakże za moż-

liwością indukcji międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA przez przeciwnowotworowe 

leki i związki przemawiają wyniki szeroko prowadzonych badań nad kowalencyjną modyfikacją 

mtDNA przez te ksenobiotyki. Wykazano bowiem, że mtDNA jest znacznie podatniejsze na zmiany 

wywoływane przez ksenobiotyki, a w szczególności związki alkilujące DNA, niż DNA jądrowe 

[Copeland i wsp., 2002], co może być powiązane z wysoką ich cytotoksycznością [Neubert i wsp., 

1981; Decaudin i wsp., 1998]. Udowodniono, że mtDNA w komórkach różnych linii nowotworo-

wych, hodowanych in vitro, jest preferencyjnym celem molekularnym dla policyklicznych aroma-

tycznych związków, które tworzą addukty z mtDNA nawet do 500-krotnie częściej niż z DNA ją-

drowym. Tak zróżnicowany indeks wiązania się tych związków do mtDNA może wynikać z cha-

rakteru ich aktywacji metabolicznej zachodzącej w błonach mitochondrialnych, jak również z lipo-

filowego charakteru tych pochodnych [Chen, 1988] i ułatwionej dostępności do mtDNA oraz nie-

występowania w mitochondriach mechanizmu NER oraz innych właściwości mitochondriów sze-

rzej omówionych wcześniej [Allen i Coombs, 1980; Backer i Weinstein, 1980; Singh i Maniccia-

Bozzo, 1990; LeDoux i wsp., 1992]. 
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2. WPROWADZE�IE,  ZAŁOŻE�IA I CEL PRACY 

Od wielu lat w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej zespół pod 

kierunkiem profesora Jerzego Konopy prowadzi badania, mające na celu znalezienie związków 

chemicznych aktywnych przeciwnowotworowo oraz określenie ich mechanizmów działania. Kon-

tynuuje się badania, zapoczątkowane przez nieżyjących już profesorów Zygmunta i Andrzeja  

Ledóchowskich, nad pochodnymi 1-nitro-9-aminoakrydyny, o udowodnionej in vivo aktywności 

przeciwnowotworowej [Hrabowska i wsp., 1982] i wysokiej cytotoksyczności [Konopa i wsp., 

1969]. Z grupy tej wywodzi się jedyny jak do tej pory, oryginalny polski lek przeciwnowotworowy 

– Ledakrin (Nitracrine, C-283), 9-(3’-dimetyloaminopropyloamino)-1-nitroakrydyna, wprowadzony 

do lecznictwa w 1974 roku [Radzikowski, 1974]. Oprócz wysokiej aktywności przeciwnowotwo-

rowej cechuje się on znaczną toksycznością [Mazerska i wsp., 1990] i wywołuje silne skutki ubocz-

ne u pacjentów [Piotrowska-Sowińska, 1976], co ogranicza jego wartość terapeutyczną i było po-

wodem wycofania z lecznictwa. Badania nad mechanizmem działania oraz zależności struktura-

aktywność wykazały, że za wysoką aktywność biologiczną 1-nitro-9-aminoakrdyn odpowiada 

ugrupowanie nitrowe w pozycji 1 łańcucha pierścieniowego akrydyny, które bierze udział w kowa-

lencyjnym wiązaniu się do DNA [Konopa i wsp., 1969; Radzikowski i wsp., 1969; Pawlak i wsp., 

1979; Pawlak i wsp., 1983; Gorlewska i wsp., 2001]. Ponadto pochodne 1-nitroakrydyny oddziały-

wają na drodze interkalacji do DNA [Pawlak i wsp., 1983], a po uprzedniej aktywacji metabolicznej 

wykazują zdolność do międzyłańcuchowego sieciowania jądrowego DNA w komórkach nowotwo-

rów pochodzenia ludzkiego [Pawlak i wsp., 1984].  

Dzięki wprowadzeniu dodatkowego podstawnika elektronodonorowego – ugrupowania me-

tylowego w pozycji para do grupy nitrowej w pozycji 1 – 1-nitroakrydyny stały się mniej podatne 

na redukcję, a tym samym bardziej stabilne metabolicznie, co najprawdopodobniej odpowiada za 

obniżone własności toksyczne pochodnych [Szostek, 2003] i szersze spektrum działania przeciw-

nowotworowego [Tadi i wsp., 2004; Tadi i wsp., 2007]. Czołowym przedstawicielem pochodnych 

1-nitroakrydyny nowej generacji jest 9-(2’-hydroksyloetyloamino)-4-metylo-1-nitroakrydyna, o 

symbolu C-1748 (Capridine β), która to w badaniach in vitro wykazuje się wysoką aktywnością 

cytotoksyczną nawet względem wysoceopornych komórek linii nowotworu prostaty [Tadi i wsp., 

2004] oraz w badaniach in vivo – wysoką aktywnością przeciwnowotworową w stosunku do kseno-

przeszczepów raków prostaty i jelita grubego, pochodzenia ludzkiego [Tadi i wsp., 2007] i m.in. z 

tego względu jest przygotowana do pierwszej fazy badań klinicznych i przechodzi zaawansowane 

badania przedkliniczne [Ashok i wsp., 2006, Ashok i wsp., 2007; Tadi i wsp., 2007]. 4-metylo-1-

nitroakrydyny podobnie jak ich analogi strukturalne – 1-nitroakrydyny – tworzą addukty z DNA 
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[Lewandowska, 2007] oraz indukują międzyłańcuchowe wiązania sieciujące jDNA w komórkach 

nowotworowych [Szostek, 2003].  

Kolejną grupę związków przeciwnowotworowych otrzymanych w naszym laboratorium sta-

nowią imidazoakrydony [Chołody i wsp., 1989; Chołody i wsp., 1990; Chołody i wsp., 1992;  

Chołody i wsp., 1996]. Związki te zostały zsyntetyzowane w oparciu o badania nad mechanizmem 

działania leku przeciwnowotworowego z grupy antracenodionów – mitoksantronu, czyli 1,3-

dihydroksy-5,8-di-(2’-(2-hydroksyetyloamino)-etylo-amino)-9,10-antracendionu. Zależności struk-

tura-aktywność (ang. QSAR – quantitative structure-activity relationship) antracenodionów wyka-

zały, że kluczową rolę w aktywności biologicznej tych związków odgrywa ugrupowanie diaminoal-

kilowe w łańcuchu bocznym [Chen i Zee-Cheng, 1983]. Ugrupowanie, które należy traktować jako 

grupę farmakoforową jest jednocześnie odpowiedzialne za sieciowanie DNA po uprzedniej aktywa-

cji metabolicznej [Składanowski i Konopa, 2000]. Stało się to podstawą do syntezy nowych po-

chodnych akrydyny – akrydonów z wyżej wymienioną grupą farmakoforową. Jednakże proste, nie-

podstawione 1-diaminoalkiloakrydony okazały się całkowicie nieaktywne biologicznie. Znaczną 

poprawę właśności farmakologicznych uzyskano dopiero wprowadzając dodatkowe ugrupowanie w 

pozycji para do grupy aminowej łańcucha bocznego, np. grupę nitrową czy metylową. Dalsza mo-

dyfikacja 1-diaminoalkiloakrydonów poprzez wprowadzenie pięcioczłonowego pierścienia z ato-

mem azotu w swej strukturze doprowadziła do otrzymania imidazoakrydonów, związków o polep-

szonych zdolnościach interkalacyjnych i innych własnościach chemicznych oraz biologicznych. 

Związki te charakteryzują się zróżnicowaną aktywnością cytotoksyczną oraz znaczną aktywnością 

przeciwnowotworową [Chołody i wsp., 1990; Kuśnierczyk i wsp., 1994], a najaktywniejsze są imi-

dazoakrydony podstawione grupą hydroksylową w pozycji 8 układu pierścieniowego [Chołody i 

wsp., 1990; Chołody i wsp., 1992; Chołody i wsp., 1996; Burger i wsp., 1996]. Spośród nich naj-

bardziej aktywną i obiecującą pochodną jest 5-dietyloaminoetyloamino-8-hydroksyimidazoakrydon 

o symbolu C-1311 (Symadex), który dotarł już do II fazy badań klinicznych. Informacje o złożo-

nym mechanizmie działania C-1311 przedstawione będą w innym rozdziale. 

Inna grupa związków przeciwnowotworowych zsyntetyzowana w Katedrze Leków i Bio-

chemii PG w oparciu o wyniki badań nad mechanizmem działania mitoksanronu to triazoloakrydo-

ny. Najaktywniejsze spośród nich to pochodne podstawione grupą hydroksylową w pozycji 8 oraz 

łańuchem diaminoalkilowym w pozycji 5 pierścienia triazoloakrydonu [Chołody i wsp., 1990;  

Kuśnierczyk i wsp., 1994]. Triazoloakrydony podobnie jak imidazoakrydony zawierają w swej 

strukturze płaski policykliczny układ pierścieniowy odpowiedzialny za ich zdolność do interkalacji 

do DNA, ale interkalacja do DNA nie jest odpowiedzialna za aktywność biologiczną tych związ-
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ków. Natomiast pochodne te również sieciują DNA, co zachodzi po wcześniejszej metabolicznej 

aktywacji  [Koba i Konopa, 2007]. Spośród nich pochodna oznaczona symbolem C-1305, czyli  

5-(3’-dimetyloaminopropyloamino)-8-hydro-ksytriazoloakrydon, wykazująca wysoką aktywność 

cytotoksyczną oraz przeciwnowotworową w stosunku do szeregu nowotworów [Kuśnierczyk i 

wsp., 1994] została wybrana do rozszerzonych badań przedklinicznych. Obszerniejsze informacje 

dotyczące triazoloakrydonu C-1305 zamieściłam w innym miejscu rozprawy. 

Od kilku lat mitochondria ze względu na zaangażowanie w różne procesy komórkowe budzą 

ogromne zainteresowanie jako cele molekularne dla różnych leków, także przeciwnowotworowych. 

Nowe farmaceutyki oddziaływują z ultrastrukturami mitochondriów i wpływają na ich funkcje. Od-

bywać się to może na poziomie białek membran mitochondriów oraz genomu mitochondrialnego. 

Najczęściej zostaje zablokowany aparat ekspresji mtDNA, związki oddziaływują z małymi rowka-

mi mtDNA, interkalują i wiążą się kowalencyjnie z mtDNA [Dias i Bailly, 2005; Kang i Hamasaki, 

2005]. DNA mitochondrialne ze względu na małe rozmiary (16 569 pz), nieznaczną ilość w komór-

ce (0,1 ÷ 1 % całkowitej ilości DNA komórkowego) i na brak ochrony przez typowe histony, takie 

jak towarzyszące DNA jądrowemu, stanowi łatwy cel molekularny dla wielu policyklicznych aro-

matycznych związków i w porównaniu do DNA jądrowego jest znacznie podatniejsze na modyfika-

cje w szczególności przez związki alkilujące DNA [Anderson i wsp., 1981; Clayton, 1991; Allen i 

Coombs, 1980; Backer i Weinstein, 1980; Copeland i wsp., 2002]. Zagadnienie to zostało szerzej 

omówione w części teoretycznej.  

Jedną z najważniejszych kowalencyjnych modyfikacji DNA jest jego międzyłańcuchowe 

sieciowanie, bardzo brzemienne w skutkach już na poziomie komórkowym. Jak omówiono w części 

teoretycznej niniejszej rozpawy DNA mitochondrialne jest preferencyjnym celem molekularnym, 

kilkusetkrotnie częściej modyfikowanym kowalencyjnie przez liczne leki przeciwnowotworowe i 

związki chemiczne w stosunku do DNA jądrowgo [Wunderlich i wsp., 1970; Wunderlich i wsp., 

1971-2; Wilkinson i wsp., 1975; Chen i Cheng, 1992; Lewis i wsp., 1992; Olivero i wsp., 1995; 

Olivero i wsp., 1997], a jak do tej pory zdolność do międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA zo-

stała określona tylko dla kilku leków i związków przeciwnowotworowych, sieciujących jDNA: dla 

cisplatyny [LeDoux i wsp., 1992; Olivero i wsp., 1995; Olivero i wsp., 1997], adriamycyny  

[Cullinane i wsp., 2000], iperytu azotowego [LeDoux i wsp., 1992], iperytu siarkowego [Shahin i 

wsp., 2001] oraz psoralenu [Cullinane i Bohr, 1998; Magana-Schwenche i wsp., 1982]. Ogranicza 

to znacząco możliwość wyciągania szerszych wniosków dotyczących sieciowania mtDNA przez 

związki przeciwnowotworowe, a w szczególnosci wymagające uprzedniej metabolicznej aktywacji 

oraz jego konsekwencji. Istotne było zatem, aby poszerzyć wiedzę na ten temat, zwłaszcza, że do 
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tej pory nie były prowadzone doświadczenia nad sieciowaniem mtDNA przez pochodne akrydyny, 

otrzymane w katedrze. Ponadto na podstawie danych literaturowych należało się spodziewać, że 

wyżej wymienione związki będą wnikać do mitochondriów, gdyż lipofilowe związki obdarzone 

ładunkiem dodatnim są preferencyjnie akumulowane w mariks mitochondrialnym komórek nowo-

tworowych w stosunku do komórek zdrowych [Chen, 1988], a pochodne oranżu akrydynowego są 

wykorzystywane jako sondy mitochondrialne w terapii fotodynamicznej leczenia nowotworów 

[Rodriguez i wsp., 2008]. Powyższe przesłanki bardzo mocno przemawiały za celowością spraw-

dzenia zdolności wspomnianych pochodnych akrydyny oraz wytypowanych do moich badań 

związków referencyjnych – mitomycyny C i mitoksantronu – do międzyłańcuchowego sieciowania 

mtDNA oraz porównania ze zdolnością sieciowania DNA jądrowego w komórkach użytych do ba-

dań. Opierając się na wynikach badań opisanych w literaturze można było spodziewać się wystę-

powania silniejszego sieciowania mtDNA niż jDNA, co może mieć istotne znaczenie dla działania 

przeciwnowotworowego wspomnianych wyżej grup związków.  

Celem mojej pracy doktorskiej było określenie zdolności reprezentatywnych przed-

stawicieli kilku grup pochodnych akrydyny, wykazujących silne działanie przeciwnowotwo-

rowe, otrzymanych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, oraz 

dwóch porównawczych leków przeciwnowotworowych, do międzyłańcuchowego sieciowania 

D�A mitochondrialnego (mtD�A) w wybranych komórkach nowotworowych i porównanie ze 

zdolnością do międzyłańcuchowego sieciowania D�A jądrowego (jD�A) oraz aktywnością 

cytotoksyczną, co powinno pozwolić na wyciągnięcie wniosków o znaczeniu zdolności do sie-

ciowania mtD�A dla aktywności biologicznej badanych związków. Przy czym zdolność wybra-

nych akrydyn do sieciowania jDNA była poznana wcześniej, a przeze mnie określona powtórnie w 

warunkach przyjętych dla oznaczania sieciowania mtDNA. 

Cel zamierzałam osiągnąć poprzez realizację następujących zadań: 

1. wybór związków i komórek nowotworowych do badań; 

2. określenie aktywności cytotoksycznej wybranych związków w stosunku do wybranych  ko-

mórek nowotworowych; 

3. opracowanie i opanowanie metody oznaczania międzyłańcuchowego sieciowania DNA mi-

tochondrialnego w komórkach nowotworowych; 

4. zbadanie zdolności wybranych związków do międzyłańcuchowego sieciowania DNA mito-

chondrialnego w komórkach nowotworowych; 
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5. zbadanie zdolności wybranych związków do międzyłańcuchowego sieciowania DNA ją-

drowego w komórkach nowotworowych; 

6. zbadanie zdolności niektórych pochodnych akrydyny do fragmentacji DNA w komórkach 

nowotworowych, które może przeszkadzać w oznaczaniu sieciowania mtDNA. 

Przedstawiona praca jest kontynuacją badań prowadzonych w Katedrze Technologii Leków 

i Biochemii Politechniki Gdańskiej nad mechanizmem działania pochodnych akrydyny, wchodząc 

tym samym w skład rozszerzonych badań przedklinicznych tych związków.
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3. OMÓWIE�IE PRZEPROWADZO�YCH BADAŃ I UZYSKA�YCH WY-

�IKÓW 

Doświadczenia rozpoczęłam od wykonania oznaczeń aktywności cytotoksycznych wybra-

nych związków i leków w stosunku do wybranych komórek nowotworowych w określonych wa-

runkach, co było niezbędne w dalszej części pracy przy określeniu ewentualnego wpływu zdolności 

badanych związków przeciwnowotworowych do tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciują-

cych mitochondrialne i jądrowe DNA dla ich aktywności biologicznej. 

3.1. Wybór do badań związków i leków przeciwnowotworowych oraz komórek nowotworo-

wych 

W Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej otrzymano cztery grupy 

pochodnych akrydyny wykazujących silne działanie przeciwnowotworowe, tj. pochodne  

1-nitroakrydyny, pochodne 4-metylo-1-nitroakrydyny, pochodne imidazoakrydonu i pochodne tria-

zoloakrydonu. Z każdej z tych grup wybrałam do swoich badań jednego czołowego przedstawiciela, 

a ich charakterystki uzasadniające wybór przedstawiam poniżej. 

Ledakrin (Nitracrine, C-283) (rys. 2), przedstawiciel 1-nitroakrydyn, jedyny jak do tej pory 

oryginalny polski lek przeciwnowotworowy, wprowadzony był do lecznictwa w 1974 roku  

[Radzikowski, 1974] i stosowany w leczeniu nowotworów jajnika, piersi, okrężnicy, płuc i skóry 

[Gniazdowski i wsp., 1979]. Niestety mimo wysokiej aktywności przeciwnowotworowej i niewy-

kazywania aktywności mielosupresynej cechuje się również wysoką toksycznością [Mazerska i 

wsp., 1990], mutagennością [Ferguson i wsp., 1987] i wywołuje silne skutki uboczne u leczonych 

pacjentów [Piotrowska-Sowińska, 1976], co w konsekwencji ograniczyło jego zastosowanie kli-

niczne. Jak wcześniej pisałam, główny mechanizm działania Ledakrinu, jak i innych pochodnych  

1-nitroakrydyny opiera się na zdolności do kowalencyjnego wiązania się ich do DNA oraz między-

łańcuchowego sieciowania DNA, po wcześniejszej ich aktywacji metabolicznej [Konopa i wsp., 

1976; Pawlak i Konopa, 1979; Konopa i wsp., 1983; Pawlak i wsp., 1983 (b); Bartoszek i Konopa, 

1989; Bartoszek i wsp., 1997; Lewandowska i wsp., 2006]. Pozytywna korelacja pomiędzy zdolno-

ścią do sieciowania DNA a aktywnością cytotoksyczną i przeciwnowotworową wskazuje na istotne 

znaczenie zdolności do sieciowania DNA dla aktywności biologicznej tego leku [Pawlak i wsp., 

1984]. Ponadto Ledakrin indukuje szereg zmian w ultrastrukturze komórki, a zwłaszcza w jądrze 

komórkowym, powoduje kondensację chromatyny, segregację składników jądrowych i agregację 

składników granularnych [Gniazdowski i wsp., 1979; Filipski i wsp., 1979]. Pochodne  
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1-nitroakrydyny powodują również zahamowanie replikacji DNA, co zachodzi przy znacznie niż-

szych stężeniach niż stężenia wywołujące zahamowanie translacji [Pawlak i wsp., 1983 (a)]. W 

dawkach farmakologicznie czynnych Ledakrin indukuje przejściowy blok w fazie G2 cyklu komór-

kowego (do 44 % całkowitej ilości komórek), natomiast przy wyższych stężeniach (2 x IC99) zwią-

zek hamuje wzrost komórek we wczesnej fazie S i indukuje nagłą śmierć komórkową na drodze 

apoptozy [Składanowski, 2002].  
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Rys. 2.  Wzór strukturalny Ledakrinu i 4-metylo-1-nitroakrydyny o symbolu C-1748 

Pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 (Capridine β) (rys. 2), należy do nowej gene-

racji 1-nitroakrydyn o korzystniejszych właściwościach farmakologicznych w stosunku do macie-

rzystych związków 1-nitroakrydyny, a w szczególności niższej toksyczności opóźnionej oraz szer-

szym spektrum aktywności przeciwnowotworowej, co kwalifikuje ją do badań klinicznych. Wysoką 

aktywność przeciwnowotworową przejawia w stosunku do carcinosarcoma Walker 256 u szczurów, 

do raka prostaty Dunning przeszczepialnego na wsobnych szczurach rasy Copenhagen, a także do 

ksenoprzeszczepów ludzkiego raka prostaty LNCaP, PC-3, TSU oraz raka okrężnicy HCT-8 na 

myszach bezgrasiczych [Tadi i wsp., 2004]. W badaniach in vivo na psach rasy beagle maksymalna 

dawka tolerowalna związku C-1748 wynosiła 1,5 mg/kg masy ciała, przy czym skutki uboczne, w 

tym mielosupresyjność były mniejsze niż obserwowane dla innych zastosowanych leków przeciwo-

nowtoworowych np. karboplatyny [Ashok i wsp., 2006]. C-1748 wykazuje również słabsze działa-

nie mutagenne [Narayanan i wsp., 2005]. 

Początkowo uważano, że głównym mechanizmem działania pochodnej C-1748, jak i innych 

1-nitroakrydyn jest ich zdolność do interkalacji do DNA. W toku badań wykazano jednak, że jest 

ona nieznaczna i tak jak zdolność do wiązania się do małych rowków struktury DNA ma niewielkie 

znaczenie dla aktywności biologicznej [Szostek i wsp., 2002]. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 

wiąże się natomiast na drodze kowalencyjnej modyfikacji preferencyjnie z guaniną, a także z ade-

niną i cytozyną w DNA komórek raka prostaty LNCaP i raka okrężnicy HT-29, tworzy również 

addukty z DNA w warunkach bezkomórkowych, wywołuje jednak przy tym cięcie DNA  

[Lewandowska i wsp., 2006; Lewandowska, 2007]. Indukuje międzyłańcuchowe wiązania sieciują-
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ce DNA w ww. komórkach oraz białaczki CEM i raka jajnika HeLa S3. Tworzenie wiązań sieciują-

cych jDNA w tych komórkach wzrasta wraz z czasem inkubacji oraz stężeniem pochodnej C-1748 i 

zachodzi dopiero po jej enzymatycznej aktywacji. Ponadto zdolność do międzyłańcuchowego sie-

ciowania DNA w komórkach doświadczalnego nowotworu prostaty LNCaP oraz okrężnicy HT-29 

jest pozytywnie skorelowana z aktywnością cytotoksyczną i przeciwnowotworową badanej  

4-metylo-1-nitroakrydyny [Szostek i wsp., 2002; Szostek, 2003]. Wykazano, że aktywacja C-1748 

przebiega kilkuetapowo i prowadzi do powstania analogów o silniejszym działaniu biologicznym, 

zdolnych do bezpośredniego oddziaływania m. in. z komórkowymi kwasami nukleinowymi na dro-

dze kowalencyjnej modyfikacji 1- i 2-łańcuchowej struktury DNA [Wiśniewska, 2008]. Związek 

ten jest obecnie przygotowywany do pierwszego etapu badań klinicznych [Ashok i wsp., 2006;  

Ashok i wsp., 2007; Tadi i wsp., 2007] i przechodzi intensywne badania przedkliniczne.  

Imidazoakrydon C-1311 (Symadex) (rys. 3) najbardziej aktywny przeciwnowotworowo 

związek z grupy imidazoakrydonów [Chołody i wsp., 1990; Mazerska i wsp., 1998]. Charakteryzu-

je się wysoką aktywnością wobec szeregu nowotworów doświadczalnych u zwierząt, szczególnie 

raków okrężnicy oraz białaczek [Burger i wsp., 1996; Chołody i wsp., 1996; Kuśnierczyk i wsp., 

2000], hamuje również wzrost ksenoprzeszczepów ludzkiego raka jelita grubego HT-29 [Burger i 

wsp., 1996]. Wykazuje znaczącą aktywność cytotoksyczną wobec komórek białaczki mysiej L1210 

[Augustin i wsp., 1996], ludzkiej K562 i innych nowotworów pochodzenia ludzkiego [Burger i 

wsp., 1996; Berger i wsp., 1996]. Ponadto posiada szereg korzystnych właściwości farmakologicz-

nych, takich jak zdolność do kumulowania się w komórkach i tkankach nowotworowych [Burger i 

wsp., 1999], nie przejawia znaczącej mutagenności w modelach prokariotycznych i eukariotycz-

nych [Berger i wsp., 1996]. Podobnie jak wiele leków przeciwnowotworowych oddziałujących na 

DNA na drodze interkalacji, takich jak: antracykliny, antracenodiony, elliptycyny, daktomycyna, 

blokuje rozszczepialne kompleksy topoizomerazy II z DNA [Larsen i wsp., 2003]. Interkaluje do 

DNA, ale ta zdolność nie jest decydująca dla aktywności C-1311, jak i innych imidazoakrydonów 

[Dzięgielewski i wsp., 2002]. Po wcześniejszej aktywacji metabolicznej jest zdolny do indukowania 

wiązań kowalencyjnych [Dzięgielewski i Konopa, 1998; Dzięgielwski, 1998], jak i międzyłańcu-

chowych wiązań sieciujących DNA [Dzięgielewski i Konopa, 1996; Konopa i wsp., 2005], naj-

prawdopodobniej o znaczeniu dla aktywności cytotoksycznej i przeciwnowotworowej  

[Dzięgielewski i Konopa, 1996; Dzięgielewski i wsp., 2002; Koba, 2003; Skrobisz, 2003; Konopa i 

wsp., 2005]. Wykazanie zdolności C-1311 do sieciowania DNA w komórkach niektórych nowo-

tworów jest możliwe po uprzednim zablokowaniu przez kwas aurynotrójkarboksylowy zdolności 

tworzenia przez topoizomerazę II kompleksów z DNA [Dzięgielewski, 1998]. Ponadto C-1311 za-
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trzymuje komórki w fazie G2 cyklu komórkowego [Augustin i wsp., 1996; Skwarska, 2007], indu-

kuje apoptozę w komórkach białaczki L1210 [Augustin i Konopa, 1996], HL60 i CEM [Skwarska, 

2007] oraz ludzkiego nowotworu szyjki macicy Hela S3 [Lamb i Wheatley, 1996] oraz katastrofę 

mitotyczną przechodzącą w apoptozę w komórkach raka jelita grubego HT-29 [Hyży i wsp., 2005] i 

białaczki MOLT-4 [Skwarska i wsp., 2007]. Związek ten aktualnie dotarł do drugiej fazy badań 

klinicznych.  
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Rys. 3.  Wzór strukturalny imidazoakrydonu o symbolu C-1311 i traizoloakrydonu C-1305 

Czołowym przedstawicielem grupy triazoloakrydonów jest pochodna C-1305 (rys. 3), 

wykazująca znacznsą aktywność cytotoksyczną względem komórek nowotworowych w hodowli, w 

tym w stosunku do komórek białaczki HL60 oraz silne działanie przeciwnowtoworowe w stosunku 

do nowotworów ludzkich przeszczepialnych u myszy, w tym białaczki P388, nowotworów jelita 

grubego Co26 i Co38 oraz czerniaka B16 [Chołody i wsp, 1990; Kuśnierczyk i wsp., 1994]. Triazo-

loakrydon C-1305 zatrzymuje proliferację komórek nowotworowych w fazie G2 ich cyklu życio-

wego, a w konsekwencji wywoływać apoptozę [Szostek i wsp., 2000; Augustin i Konopa, 1999; 

Augustin i wsp., 2000; Augustin i wsp., 2006]. Podobnie jak imidazoakrydon C-1311 wiąże się w 

sposób niekowalencyjny do DNA poprzez interkalację oraz wiązanie się w małym rowku DNA, 

stabilizuje drugorzędową strukturę DNA, a także międzyłańcuchowo sieciuje jDNA, co ma istotne 

znaczenie dla jego aktywności cytotoksycznej [Koba i Konopa, 2007]. Pochodna C-1305 wykazuje 

większe powinowactwo do rejonów DNA bogatych w pary GC niż AT, a zwłaszcza indukuje spe-

cyficzne zmiany strukturalne w obrębie tripletów guaniny [Lemke i wsp., 2005 (b)]. Ponadto zwią-

zek blokuje kompleksy rozszczepialne topoizomeraza-DNA, gdyż jest katalitycznym inhibitorem 

topoizomerazy II zarówno wobec izolowanego enzymu, jak i w komórkach nowotworowych  

[Składanowski i wsp., 1996; Lemke i wsp., 2004; Lemke i wsp., 2005 (a); Lemke, 2007].  
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Rys. 4.  Wzór strukturalny mitomycyny C i mitoksantronu  

Dla celów porównawczych z pochodnymi akrydyny oraz jako pozytywną kontrolę wybra-

łam znany przeciwnowotworowy lek i antybiotyk wyizolowany ze Streptomyces – mitomycynę C 

(rys. 4). Głównym powodem wyboru jest podobieństwo mechanizmu działania tego leku oraz wy-

branych do badań akrydyn. Mitomycyna C podobnie jak wspomniane akrydyny sieciuje międzyłań-

cuchowo DNA w komórkach po uprzedniej metabolicznej aktywacji. Ponadto istnieje możliwość 

prostej aktywacji chemicznej związku, co umożliwia badania sieciowania DNA w układach bezko-

mórkowych [Iyer i Szybalski, 1963; Szybalski i Iyer, 1964]. Związek ten jest powszechnie stoso-

wany w leczeniu szeregu nowotworów litych. Wywiera zróżnicowany efekt biologiczny na komórki 

zwierzęce, w tym: selektywną inhibicję syntezy DNA, mutagenność, indukuje pęknięcia i zmiany w 

chromosomach oraz przejawia zdolność sieciowania DNA z preferencją do par CG [Miliard i wsp., 

1990; Tomasz, 1995]. Mitomycyna C w wyższych stężeniach hamuje również syntezę RNA i białek 

[Pokrovskii i wsp., 1972]. Mechanizm działania opiera się na metabolicznej bądź chemicznej akty-

wacji redukcyjnej, po której następuje sieciowanie komplementarnych nici DNA [Tomasz i  

Lipman, 1981; Tomasz i wsp., 1987], generowanie reaktywnych rodników tlenowych, co prowadzi 

do stresu oksydacyjnego oraz obniżenie poziomu komórkowego glutationu, co skutkuje uszkodze-

niami mitochondriów i śmiercią komórkową,w tym na drodze apoptozy [Tomasz i Palom, 1997; 

Lang i wsp., 2005; Min-Hsiung i wsp., 2009].  

Jako drugi referencyjny związek wybrałam inny znany lek przeciwnowotworowy – mitok-

santron (rys. 4). Był on pierwowzorem do otrzymania pochodnych imidazoakrydonów i triazolo-

akrydonów, w których podobnie jak w mitoksantronie diaminoalkilowa grupa farmakoforowa jest 

połączona z płaskim układem wielopierścieniowym zdolnym do interkalacji do DNA. Jak wykaza-

no grupa diaminoalkilowa po uprzedniej metabolicznej aktywacji tworzy wiazania sieciujące DNA, 

a układ wielopierścieniowy jest elementem struktury odpowiedzialnym za dokowanie związku w 

obrębie DNA [Składanowski i Konopa, 2000]. Mitoksantron preferencyjnie wiąże się do sekwencji 

GC [Lown i wsp., 1985], ale oddziaływanie z DNA poprzez interkalację nie jest istotne dla jego 
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biologicznej aktywności [Kapuściński i Darzynkiewicz, 1983], podczas gdy zdolność do indukowa-

nia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA w komórkach nowotworowych jest z nią pozy-

tywnie skorelowana [Składanowski i Konopa, 2000; Skrobisz i Konopa, 2002; Skrobisz, 2003]. 

Mitoksantron wpływa na syntezę kwasów nukleinowych – w warunkach in vitro wykazuje zdolność 

do hamowania syntezy DNA i RNA [Safa i wsp., 1983; Ellis i wsp., 1990]. Indukuje cięcia DNA, 

które ujawniają się po rozpadzie wiązań DNA-białko [Fry, 1991]. Jest to związane z jego zdolno-

ścią do hamowania topoizomerazy II – blokowania jej cyklu katalitycznego na etapie kompleksu 

rozszczepialnego [De Isabella i wsp., 1995; Skrobisz, 2003]. Związek ten oddziaływuje również na 

inne enzymy komórkowe, zatrzymuje komórki w fazie G2 cyklu komórkowego [Traganos i wsp., 

1980] oraz indukuje programowaną śmierć komórkową [Fry, 1991]. Mitoksantron jest stosowany w 

leczeniu nowotworów piersi, jajnika, chłoniaków i białaczek [Stuart-Harris i Smith, 1981; Estey i 

wsp., 1982; Coltman i wsp., 1983; Landys i wsp., 1985]. 

          

N

OH

O

N

NH
N

 
C-1314 

N

OH

O

N

NH
N O

       

N

OH

O

N

NH
N NH

 

        C-2004 C-2006 

Rys. 5.  Wzór strukturalny imidazoakrydonów o symbolu C-1314, C-2004 i C-2006 

Dodatkowo do swoich badań włączyłam trzy analogi strukturalne imidazoakrydonu C-1311, 

tj. pochodne C-1314, C-2004 i C-2006 (rys. 5). Dla celów porównawczych w badanich, prowadzo-

nych równorzędnie w naszej katedrze, dla określenia wpływu modyfikacji struktury łańcucha bocz-

nego dla aktywności biologicznej imidazoakrydonów potrzebna była znajomość zdolności do sie-

ciowania DNA jądrowego wymienionych trzech imidazoakrydonów w komórkach raka jelita gru-

bego HT-29. Przeprowadziłam takie oznaczenia, a wyniki zestawiłam z aktywnościami cytotok-
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sycznymi tych związków i przedstawiłam je również w swojej rozprawie doktorskiej, traktując jako 

dodatkowe, nieplanowane zadanie, poszerzające wiedzę o mechanizmie działania imidazoakrydo-

nów, a zwłaszcza pochodnej C-1311. 

Wszystkie doświadczenia przeprowadzałam na komórkach nowotworów pochodzenia ludz-

kiego, zaadoptowanych do hodowli, tzn. na komórkach ustabilizowanych linii, ze względu na to, że 

wybrane do badań związki wymagają uprzedniej metabolicznej aktywacji, na razie niemożliwej do 

odtworzenia w układach bezkomórkowych. Podstawowym kryterium wyboru danego rodzaju ko-

mórek była ich wysoka, wcześniej stwierdzona wrażliwość na działanie cytotoksyczne in vitro w 

warunkach hodowli lub/i wrażliwość w warunkach in vivo w badanich na ksenoprzeszczepach na 

wybrane do badań związki. 

Do badań wybrałam komórki następujących linii: 

− raka okrężnicy HCT-8 (łac. ileocecal adenocarcinoma), pochodzenia ludzkiego – bardzo 

wrażliwego na działanie cytotoksyczne (in vitro) oraz przeciwnowotworowe w stosunku do 

ksenoprzeszczepów tychże komórek na myszy bezgrasiczne (in vivo) pochodnych 1-nitro-

akrydyny oraz 4-metylo-1-nitroakrydyny, m.in. C-1748 [Chen i wsp., 2002, Tadi i wsp., 

2007]; 

− raka prostaty LNCaP (łac. prostate carcinoma), pochodzenia ludzkiego – bardzo wrażliwego 

na działanie 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 zarówno in vitro, jak i in vivo [Chen i wsp., 

2002; Szostek, 2003; Tadi i wsp., 2007]; 

− raka okrężnicy HT-29 (łac. colon adenocarcinoma, grade II), pochodzenia ludzkiego – bar-

dzo wrażliwego na działanie pochodnej imidazoakrydonu C-1311 w warunkach in vitro oraz 

in vivo [Burger i wsp., 1996] oraz na działanie C-1748 in vitro [Chen i wsp., 2002], a także 

ze względu na prowadzone badania kliniczne II fazy na rakach okrężnicy u pacjentów; 

− raka piersi MCF-7 (łac. breast adenocarcinoma), pochodzenia ludzkiego – wykazującego 

znaczną wrażliwość na działanie pochodnej C-1311 in vitro [w oparciu o dane z National 

Cancer Institute, Bethesda, USA] oraz ze względu na prowadzone badania kliniczne II fazy 

na rakach piersi u pacjentów. 
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3.2. Aktywność cytotoksyczna badanych leków i związków przeciwnowotworowych wobec 

wybranych komórek nowotworowych 

Jak wcześniej napisałam, pierwszym etapem mojej pracy było zbadanie aktywności cytotok-

sycznej wybranych związków względem wybranych komórek nowotworowych. Zahamowanie pro-

liferacji komórek nowotworowych zależy od stężenia badanego związku. Przy badaniu efektów 

biochemicznych, np. zdolności tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA, najbar-

dziej interesującym wydaje się określenie występowania tychże efektów przy stężeniu EC100, przy 

którym następuje całkowite zahamowanie proliferacji. Jak wynika z krzywych wzrostu komórek w 

zależności od stężenia działających związków, wyznaczanie wartości EC100 jest praktycznie nie-

możliwe. Z tego względu oznaczenia zdolności badanych związków określałam dla stężeń hamują-

cych proliferację w 90 %, tj. EC90. Dla celów porównawczych do sieciowania DNA z danymi litera-

turowymi wyznaczałam również wartość EC50, jako ogólnie przyjęty wyznacznik aktywności cyto-

toksycznej. 

Z wcześniej przeprowadzonych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii PG badań kine-

tyki tworzenia wiązań sieciujących DNA wynikało, że 14-godzinna inkubacja z C-1748, mitoksan-

tronem jest czasem optymalnym dla oznaczania stopnia usieciowania DNA przez tę pochodną  

[Szostek, 2003, Skrobisz, 2003], a dla C-1311 – 6-godzinna inkubacja [Konopa i wsp., 2005]. Tak 

zróżnicowany czas może być związany z różną szybkością transportu związków do wnętrza komór-

ki i jądra komórkowego, jak również z szybkością aktywacji do reaktywnych form sieciujących 

DNA. Z tego też względu, jak również celem określenia zależności pomiędzy zdolnością do sie-

ciowania DNA jądrowego i mitochondrialnego w komórkach doświadczalnych nowotworów jelita 

grubego i innych, a w tym występowania pierwszych wiązań sieciujących DNA komórek (Co) a 

aktywnością cytotoksyczną, wyrażoną jako EC90 oraz porównania tych właściwości pomiędzy ww. 

związkami i lekami, zdecydowałam się na 14- i/lub 6-godzinną ekspozycję pulsową komórek na 

działanie badanych związków przeciwnowotworowych, czyli 6- i/lub 14-godzinną inkubację ze 

związkiem i 72-godzinną postinkubację w pożywce wolnej od związku, po odmyciu związku. Ce-

lem porównania z danymi literaturowymi (aktywności cytotoksyczne wyrażone jako EC50) ozna-

czenia prowadziłam również standardowo po 72 godzinach inkubacji ciągłej z różnymi stężeniami 

związku. 

W przypadku pochodnej C-1311 i C-1305 wprowadziłam również 24-godzinny etap prein-

kubacji (długość czasu równa okresowi cyklu podziałowego komórek HCT-8 i HT-29) z kwasem 

aurynotrikarboksylowym (ATA) o stężeniu 25 µM w pożywce. Miało to na celu zablokowanie two-

rzenia rozszczepialnych kompleksów DNA z topoizomerazą typu II przez badane pochodne akry-
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donu, co powinno wykluczyć wpływ tego zjawiska na oznaczanie sieciowania DNA (bliższe wyja-

śnienia takiego postępowania podane zostaną w innym miejscu rozprawy). Przed podaniem właści-

wego związku, C-1311 lub C-1305, komórki preinkubowane z ATA zawieszane były w świeżej 

pożywce bez dodatku ATA (dokładny opis postępowania zamieściłam w omówieniu części do-

świadczalnej). 

Do oznaczania aktywności cytotoksycznej badanych związków zastosowałam test zliczania 

komórek przy użyciu licznika komórek Coulter Counter lub Z1 [Bhuyan i wsp., 1992]. W przeci-

wieństwie do tej metody inne testy oznaczania zahamowania wzrostu komórek, opierające się na 

pomiarze całkowitej zawartości białka, DNA w komórce, czy też aktywności oksydoredukcyjnej 

mitochondriów (metoda MTT), gdzie mierzony parametr jest proporcjonalny do ilości komórek, 

mogą dawać zafałszowane wyniki w przypadku związków sieciujących DNA i hamujących komór-

ki w fazie G2 cyklu komórkowego. Dotyczy to zwłaszcza oznaczania wartości EC90 – komórki te 

zawierają podwójną ilość białka i DNA. Stąd wykorzystana przeze mnie metoda, bezpośredniego 

zliczania komórek, najdokładniej określa aktywność cytotoksyczną badanych związków wobec 

komórek badanych, różnych linii nowotworowych, określoną jako EC90. 

3.2.1. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 wobec komórek raka okrężnicy HCT-8  

Otrzymaną zależność zahamowania wzrostu komórek raka jelita grubego HCT-8 od stężenia 

pochodnej C-1748 przedstawiłam w postaci krzywych wzrostu (rys. 6), a na ich podstawie wyzna-

czyłam wartości stężeń związku wywołujące zahamowanie wzrostu komórek (tab. 1). 
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Rys. 6. Krzywa wzrostu HCT-8 w zależności od stężenia C-1748 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 
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Tabela 1. Aktywność cytotoksyczna C-1748 wobec HCT-8 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 godz.) 

i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,0016 ± 0,0004 0,0055 ± 0,0008 

14+72 godz. 0,0028 ± 0,0004 0,009 ± 0,001 
6+72 godz. 0,0044 ± 0,0004 0,041 ± 0,003 

 
Badany związek C-1748 wykazuje wysoką aktywność cytotoksyczną. Zakłada się bowiem, 

że związek uważa się za aktywny cytotoksycznie, gdy EC50 przyjmuje wartości poniżej 1 µM. 

Większość 1-nitroaktydyn wywołuje zahamowanie wzrostu komórek w 50 % poniżej stężenia 0,01 

µM. Stąd uzyskane przeze mnie wartość EC50 (4,4 ± 0,4)nM i 2,8 ± 0,4 nM przy inkubacji pulsowej 

oraz 1,6 ± 0,4 nM przy inkubacji ciągłej) wskazują również na bardzo wysoką aktywność cytotok-

syczną tej pochodnej wobec komórek HCT-8. 

3.2.2. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 wobec komórek raka jelita grubego HT-29 
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Rys. 7. Krzywa wzrostu HT-29 w zależności od stężenia C-1748 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 2. Aktywność cytotoksyczna C-1748 wobec HT-29 8 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń    

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,018 ± 0,007 0,01 ± 0,002 

14+72 godz. 0,025 ± 0,001 0,01 ± 0,001 
6+72 godz. 0,007 ± 0,002 0,07 ± 0,02 
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Badany rodzaj komórek (tab. 2) odznacza się nieznacznie mniejszą wrażliwością na 1-nitro-

akrydynę C-1748 w porównaniu do komórek linii HCT-8 (tab. 1).  

3.2.3. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 wobec komórek raka prostaty L�CaP 
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Rys. 8. Krzywa wzrostu L?CaP w zależności od stężenia C-1748 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 3. Aktywność cytotoksyczna C-1748 wobec L?CaP po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń    

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,0017 ± 0,0006 0,0075 ± 0,0006 

14+72 godz. 0,0028 ± 0,0004 0,015 ± 0,007 
6+72 godz. 0,007 ± 0,002 0,045 ±0,005 

Komórki nowotworu prostaty LNCaP w hodowli in vitro wykazują się bardzo dużą wrażli-

wością na działanie związku C-1748 (tab. 3). Wartości stężeń EC są o rząd wielkości niższe niż 

uzyskane dla komórek HT-29 (tab. 2).  
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3.2.4. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 wobec komórek raka piersi MCF-7 
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Rys. 9 . Krzywa wzrostu MCF-7 w zależności od stężenia C-1748 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 4. Aktywność cytotoksyczna C-1748 wobec MCF-7 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń    

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,009 ± 0,002 0,14 ± 0,03 

14+72 godz. 0,026 ± 0,003 0,16 ± 0,05 
6+72 godz. 0,05 ± 0,02 0,6 ± 0,2 

Komórki nowotworu piersi MCF-7 okazały się być również bardzo wrażliwe na działanie 

pochodnej 1-nitroakrydyny (tab. 4).  
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3.2.5. Ledakrin (�itracrine) wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 
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Rys. 10 . Krzywa wzrostu HCT-8 w zależności od stężenia Ledakrinu po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej 

(6+72 godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 5. Aktywność cytotoksyczna Ledakrinu wobec HCT-8 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,0025 ± 0,0002 0,011 ± 0,0014 

14+72 godz. 0,012 ± 0,002 0,047 ± 0,001 
6+72 godz. 0,018 ± 0,0009 0,062 ± 0,006 

 
Ledakrin wykazuje zbliżoną cytotoksyczność względem komórek HCT-8 (tab. 5) jak jego 

analog C-1748 (tab. 1).  

3.2.6. Imidazoakrydon C-1311 wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 

W ramach swojej pracy doktorskiej zamierzałam, jak wspomniałam wcześniej, zbadać zdol-

ność indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA i tDNA w komórkach nowo-

tworowych ludzkiego raka jelita grubego HCT-8, utrzymywanych w hodowli, m.in. przez imidazo-

akrydon C-1311. Z wcześniejszych badań przeprowadzonych w zespole prof. Konopy wynika, że 

związek ten przejawia również zdolność do blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizome-

razy II z DNA, co może prowadzić do cięcia DNA, a w rezultacie utrudnia wykywanie wiązań sie-

ciujących. Celem wyeliminowania tego efektu wprowadza się dodatkową preinkubację komórek z 

kwasem aurynotrikarboksylowym (ATA) o stężeniu 25 µM w pożywce, który hamuje powstawanie 

kompleksu topoizomerazy II z DNA (wyjaśnienie zabiegu z użyciem ATA jest na stronie 80). 
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Oznaczenia aktywności cytotoksycznej pochodnej C-1311 prowadziłam po 6-, 14- i 72-

godzinnym traktowaniu komórek HCT-8 związkiem oraz dodatkowo z etapem preinkubacji komó-

rek z ATA (opis postępowania podałam w omówieniu części doświadczalnej). Krzywe wzrostu 

komórek HCT-8 w zależności od stężenia C-1311 są pokazane na rysunku 11, a wyznaczone warto-

ści zahamowania proliferacji komórek EC50, EC80 i EC90 pod wpływem imidazoakrydonu C-1311 w 

tabeli 6 i 7. 
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Rys. 11  Krzywa wzrostu HCT-8 w zależności od stężenia C-1311 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.) bez lub po preinkubacji z ATA. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 6. Aktywność cytotoksyczna C-1311 wobec HCT-8 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 godz.) 

i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

komórki HCT-8 nie preinkubowane z ATA 
inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,02 ± 0,01 0,12 ± 0,01 

14+72 godz. 0,09 ± 0,04 0,8 ± 0,4 
6+72 godz. 0,138 ± 0,005 1,06 ± 0,04 

Tabela 7. Aktywność cytotoksyczna C-1311 wobec HCT-8 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 godz.) 

i (6+72 godz.), poprzedzonej 24-godzinną preinkubacją z ATA. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych 

doświadczeń 

komórki HCT-8 preinkubowane z ATA 
inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,03 ± 0,008 0,11 ± 0,002 

14+72 godz. 0,076 ± 0,001 0,58 ± 0,02 
6+72 godz. 0,14 ± 0,01 1,2 ± 0,1 
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Badana pochodna imidazoakrydonu C-1311 wykazuje wysoką aktywność cytotoksyczną 

względem komórek raka jelita grubego HCT-8. Wartości zahamowania wzrostu tych komórek EC50 

i EC90 po traktowaniu C-1311 (tab. 6) są wyższe jedynie o rząd wielkości w stosunku do wartości 

uzyskanych po traktowaniu C-1748 (tab. 1). Jednocześnie jak wynika z danych zebranych w tabeli 

6 i 7, niezależnie od sposobu inkubacji komórek z imidazoakrydonem C-1311 dodatkowy etap pre-

inkubacji z kwasem aurynotrikarboksylowym nie wpływa na jego aktywność cytotoksyczną, co 

może może znaczyć, że blokowanie rozszczepialnych kompleksów DNA-topoizomeraza II przez 

pochodną C-1311 nie ma istotnego znaczenia dla jej aktywności biologicznej. 

3.2.7. Imidazoakrydon C-1311 wobec komórek raka jelita grubego HT-29 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,001 0,01 0,1 1 10 100

stężenie C-1311 [µM]

w
z
ro

s
t 

k
o
m

ó
re

k
 H

T
-2

9
 [

%
]

inkubacja ciągła (72 godz.)

inkubacja pulsowa (14+72 godz.)

inkubacja pulsowa (6+72 godz.)

 
Rys. 12. Krzywa wzrostu HT-29 w zależności od stężenia C-1311 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 8. Aktywność cytotoksyczna imidazoakrydonu C-1311 wobec HT-29 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pul-

sowej (14+72 godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,22 ± 0,03 1,6 ± 0,03 

14+72 godz. 0,26 ± 0,07 7 ± 4 
6+72 godz. 0,78 ± 0,08 10 ± 3 

 
Komórki raka jelita grubego HT-29 okazały się być nieco mniej wrażliwe na działanie cyto-

toksyczne imidazoakrydonu C-1311 w porównaniu do komórek HCT-8. Otrzymane wielkości war-

tości zahamowania proliferacji tych komórek (tab. 8) różnią się o rząd wielkości w stosunku do 
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danych otrzymanych przy oznaczaniu aktywności cytotoksycznej C-1311 względem raka okrężnicy 

HCT-8 (tab. 6). 

3.2.8. Imidazoakrydony C-1311, C-1314, C-2004, C-2006 wobec komórek raka jelita gru-

bego HT-29 
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Rys. 13. Krzywa wzrostu HT-29 w zależności od stężenia pochodnych imidazoakrydonu C-1311, C-1314, C-2004,  

C-2006 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 9. Aktywność cytotoksyczna pochodnych imidazoakrydonu C-1311, C-1314, C-2004, C-2006 wobec HT-29 po 

72-godzinnej inkubacji ciągłej. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek EC50 [µM] EC90 [µM] 
C-1311 0,22 ± 0,03 1,6 ± 0,03 
C-1314 20 ± 3 86 ± 14 
C-2004 5,5 ± 0,7 75 ± 12 
C-2006 82 ± 17 600 ± 230 

 
Związki te okazały się być nieaktywne lub prawie nieaktywne biologicznie. Dlatego też nie 

określałam aktywności cytotoksycznych po krótszych czasach (14+72 czy 6+72 godz.), przypusz-

czalnie byłyby bardzo niskie lub żadne. Po 72 godzinach inkubacji komórek HT-29 uzyskane war-

tości zahamowań wzrostu EC50 (tab. 9) były 25 ÷ 400-krotnie wyższe niż dla C-1311 w tych sa-

mych warunkach (tab. 8). Może to sugerować na istotne znaczenie doboru odpowiednich podstaw-

ników terminalnej grupy aminowej w łańcuchu bocznym imidazoakrydonów dla ich biologicznej 

aktywności. 
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3.2.9. Triazolokrydon C-1305 wobec komórek raka jelita grubego HT-29 
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Rys. 14. Krzywa wzrostu HT-29 w zależności od stężenia C-1305 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (6+72 

godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 10. Aktywność cytotoksyczna triazoloakrydonu C-1305 wobec HT-29 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pul-

sowej (14+72 godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,7 ± 0,04 7,6 ± 0,5 

14+72 godz. 1,9 ± 0,8 7,3 ± 1,5 
6+72 godz. 2,4 ± 0,8 11 ± 1 

Spośród wszystkich badanych przeze mnie związków względem komórek ludzkiego raka je-

lita grubego HT-29 najmniejszą aktywność biologiczną przejawia triazoloakrydon C-1305. Jego 

wartości EC odbiegają od pozostałych o 2, 3 rzędy wielkości. Komórki raka okrężnicy HT-29 oka-

zały się być najbardziej oporne na działanie właśnie tego związku (tab. 10). 



Omówienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

 

 44 

3.2.10. Mitoksantron wobec komórek raka jelita grubego HT-29 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0,001 0,01 0,1 1 10

stężenie mitoksantronu [µM]

w
z
ro

s
t 

k
o
m

ó
re

k
 H

T
-2

9
 [

%
]

inkubacja ciągła (72 godz.)

inkubacja pulsowa (14+72 godz.)

inkubacja pulsowa (6+72 godz.)

 
Rys. 15. Krzywa wzrostu HT-29 w zależności od stężenia mitoksantronu po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej 

(6+72 godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 11. Aktywność cytotoksyczna mitoksantronu wobec HT-29 po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,019 ± 0,009 0,16 ± 0,04 

14+72 godz. 0,027 ± 0,003 0,13 ± 0,01 
6+72 godz. 0,05 ± 0,01 0,51 ± 0,04 

Mitoksantron charakteryzuje się zbliżoną do 1-nitroakrydyny C-1748 (tab. 2), wyższą od 

imidazoakrydonu C-1311 (tab. 8) i triazoloakrydonu C-1305 (tab. 10) aktywnością biologiczną 

względem komórek raka jelita grubego HT-29. Wyznaczone wartości zahamowania wzrostu (tab. 

11) są dokładnie tej samej wielkości co otrzymane dla C-1748 (tab. 2). 
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3.2.11. Mitomycyna C wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 
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Rys. 16. Krzywa wzrostu HCT-8 w zależności od stężenia mitomycyny C po 72-godzinnej inkubacji ciągłej, pulsowej 

(6+72 godz.) i (14+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Tabela 12. Aktywność cytotoksyczna mitomycyny C wobec HCT-8 po 72 godzinach inkubacji ciągłej, pulsowej (14+72 

godz.) i (6+72 godz.). Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

inkubacja EC50 [µM] EC90 [µM] 
72 godz. 0,015 ± 0,001 0,085 ± 0,003 

14+72 godz. 0,06 ± 0,02 0,44 ± 0,07 
6+72 godz. 0,1 ± 0,07 0,44 ± 0,03 

 
Mitomycyna C wykazuje podobną aktywność cytotoksyczną do imidazoakrydonu C-1311 

(tab. 6). Otrzymane wielkości stężeń hamujących wzrost komórek HCT-8 po traktowaniu ich mito-

mycyną C są tego samego rzędu co w przypadku komórek inkubowanych z C-1311 (tab. 6), a  

o rząd wyższe od otrzymanych w doświadczeniach z C-1748 (tab. 1) i Ledakrinem (tab. 5).  

3.3. Badanie zdolności wybranych związków i leków przeciwnowotworowych do indukowa-

nia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mitochondrialne i jądrowe D�A 

3.3.1. Opracowanie i opanowanie metody badania zdolności związków do sieciowania  

mtD�A i pilotowe badanie zdolności referencyjnej mitomycyny C do sieciowania 

D�A w układach bezkomórkowych  

Do badania zdolności międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA wybrałam elektroforetycz-

ną metodę badania sieciowania niskocząsteczkowego DNA opracowaną przez Hartley’a [Hartley i 
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wsp., 1991]. Metoda ta pozwala na stosunkowo proste odróżnienie niskocząsteczkowego jednoni-

ciowego DNA od dwuniciowego, wykorzystując różnice w ich ruchliwości elektroforetycznej. Wy-

krywanie międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA opiera się na zdolności usieciowanego 

DNA do renaturacji po uprzedniej denaturacji. W metodzie Hartley’a, podobnie jak w innych, DNA 

poddane działaniu badanego związku jest denaturowane, a nastęnie renaturowane. W przypadku 

DNA nieusieciowanego na elektroforogramie pojawia się jednoniciowe DNA, a w przypadku gdy 

DNA jest usieciowane wiązanie sieciujące powoduje, że w czasie denaturacji następuje odtworzenie 

dwuniciowej struktury i na elektroforogramie obserwuje się prążek dwuniciowego DNA. 

Metoda Hartley’a jest szeroko wykorzystywana w badaniach bezpośredniego sieciowania 

niskocząsteczkowego DNA, np. plazmidowego DNA, przez związki sieciujące DNA, a niewymaga-

jące uprzedniej aktywacji [Hartley i wsp., 1993]. Związki, które będę badała wymagają wcześniej-

szej aktywacji metabolicznej i są zdolne do sieciowania DNA tylko w komórkach. Jak dotąd nie 

udało się opracować układów aktywujących wybrane przeze mnie związki w warunkach bezko-

mórkowych.  

Opracowanie i opanowanie metody wykrywania i oznaczania wiązań sieciujących mtDNA 

postanowiłam rozpocząć od doświadczeń na prostszym układzie i zamiast mtDNA użyć łatwo do-

stępnego DNA plazmidowego o podobnym ciężarze cząsteczkowym oraz łatwo ulegającego akty-

wacji związku sieciującego DNA, tak aby całe doświadczenie można przeprowadzić w układzie 

bezkomórkowym. Jako związek referencyjny w swoich badaniach zdolności do sieciowania  

mtDNA przez wybrane przeze mnie związki wybrałam mitomycynę C, znany z literatury lek prze-

ciwnowotworowy, którego mechanizm opiera się m.in. na sieciowaniu DNA [pr. przegl., Tomasz i 

Palom, 1997]. Tak jak związki uzyskane w naszej katedrze, mitomycyna C wymaga aktywacji me-

tabolicznej bądź też chemicznej, po której dopiero przejawia zdolność do alkilacji i sieciowania 

DNA [Tomasz, 1995]. Chemiczna aktywacja na drodze redukcji np. przy pomocy borowodorku 

sodu jest prosta, co umożliwia stosunkowo proste badanie zdolności do międzyłańcuchowego sie-

ciowania DNA również w układach bezkomórkowych. Ponadto jak do tej pory nie było badane 

sieciowanie mtDNA przez ten lek. Swoje badania nad zdolnością związków przeciwnowotworo-

wych do sieciowania mtDNA poprzedziłam więc doświadczeniami zmierzającymi do potwierdze-

nia zdolności mitomycyny C do międzyłańcuchowego sieciowania DNA plazmidowego i spraw-

dzenia przydatności metody Hartley’a do moich dalszych badań. 

Reakcję modyfikacji DNA (plazmidu pBR322, zlinearyzowanego za pomocą enzymu re-

strykcyjnego BamHI) przez mitomycynę C inicjowałam dodaniem roztworu borowodorku sodu i 

prowadziłam przez trzy godziny. Denaturacja DNA przebiegała w 65 % środowisku formamidu w 
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temperaturze 55 °C przez pół godziny. Po renaturacji i elektroforetycznym rozdziale DNA uzyska-

łam wyniki wskazujące na tworzenie przez mitomycynę C wiązań sieciujących DNA w sposób za-

leżny od dawki związku (rys. 17). Tzn. obserwowałam wyraźny rozdział frakcji 1-łańcuchowego 

DNA od 2-łańcuchowego, z ewidentną tendencją do narastania ilości 2-łańcuchowego DNA ze 

wzrostem stężenia związku, co świadczy o powstawaniu w coraz większych ilościach DNA usie-

ciowanego. Pokazałam tym samym, że na prostym układzie modelowym jakim jest plazmid można 

wykazać metodą Hartley’a sieciowanie DNA przez związek wymagający uprzedniej aktywacji.  

 

 

Rys. 17. Elektroforogram rozdziału D?A zlinearyzowanego plazmidu pBR322 traktowanego mitomycyną C, gdzie D?A 

wykrywane było na drodze wybarwiania z użyciem SybrGold, gdzie:  

1- marker D?A λ/HindIII,  

2- pBR322 nietraktowany mitomycyną C, natywny  

3- pBR322 zlinearyzowany za pomocą BamHI, nietraktowany mitomycyną C, natywny, 

4- pBR322/BamHI, nietraktowany mitomycyną C, denaturowany i renaturowany,  

5- pBR322/BamHI, traktowany 10 µM mitomycyną C, aktywowaną ?aBH4, denaturowany i renaturowany,  

6- pBR322/BamHI, traktowany 50 µM mitomycyną C, aktywowaną ?aBH4, denaturowany i renaturowany,  

7- pBR322/BamHI, traktowany 100 µM mitomycyną C, aktywowaną ?aBH4, denaturowany i renaturowany, 

8- pBR322/BamHI, traktowany 100 µM mitomycyną C, bez aktywacji, denaturowany i renaturowany,  

9- pBR322/BamHI, traktowany 100 µM mitomycyną C, bez aktywacji, natywny) 

Badanie zjawiska sieciowania mtDNA przez związki, zachodzącego po ich uprzedniej ak-

tywacji metabolicznej w komórce, wymaga wyizolowania DNA mitochondrialnego z komórek. 

Problemem jest więc uzyskanie odpowiedniej ilości czystej i jednorodnej frakcji mtDNA z komórek 

traktowanych uprzednio badanym związkiem.  

Dr Koba w naszej katedrze podjął się próby otrzymania mtDNA z komórek nowotworo-

wych traktowanych pochodnymi 1-nitroakrydyny wykorzystując techniki izolacji ultraczystego, 

plazmidowego DNA (QIAamp DNA Mini Kit, QIAGEN), rekomendowanej jako praktyczny spo-

sób izolacji niskocząsteczkowych frakcji DNA. Jednakże okazało się, że mtDNA zmodyfikowane 

przez 1-nitroakrydyny wiązało się do złóż w kolumienkach tak silnie, że nie można było go odzy-

skać. 
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W swoich badaniach podjęłam się kontynuacji tego zadania, czyli opracowania metody 

otrzymywania czystego mtDNA z komórek nowotworowych nietraktowanych i traktowanych po-

chodnymi akrydyny. W tym celu wykorzystałam metodę izolacji z komórek wysoce oczyszczonych 

mitochondriów przy użyciu digitoniny [Moreadith i Fiskum, 1984, Bogucka i wsp., 1990] (dokład-

ny opis procedury zamieściłam w omówieniu części doświadczalnej), a następnie izolowania z nich 

mtDNA klasycznymi metodami. Z metodą otrzymywania mitochondriów zapoznałam się w Insty-

tucie Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego w Warszawie. Mitochondria, a z nich mtDNA 

izolowałam z komórek ludzkiego raka jelita grubego HCT-8, głównego modelu badawczego w ra-

mach mojej pracy doktorskiej, gdyż jak wcześniej wspomniałam nowotwór ten wykazuje dużą 

wrażliwość na działanie cytotoksyczne (in vitro) oraz przeciwnowotworowe (in vivo) pochodnych 

4-metylo-1-nitroakrydyny [Chen i wsp., 2002]. 

 

 
Rys. 18. Elektroforogram rozdziału mtD?A, uzyskanego z komórek raka HCT-8 przy użyciu digitoniny, w 1 % żelu 

agarozowym, gdzie:  

1- marker D?A λ/HindIII,  

2 ÷ 4- mtD?A z komórek HCT-8 

Użyta metoda pozwoliła mi na uzyskanie jednorodnej frakcji superskręconego mtDNA, co obrazuje 

elektroforogram rozdziału otrzymanego mtDNA w 1 % żelu agarozowym (rys. 18). Następnie uzy-

skane przeze mnie DNA poddałam trawieniu enzymem restrykcyjnym HindIII, co obrazuje zdjęcie 

elektroforogramu rozdziału mtDNA (rys. 19). Jak stwierdzono wcześniej enzym restrykcyjny  

HindIII w wyniku trawienia mtDNA generuje fragmenty o wielkości 10 202, 5 477 oraz 890 pz 

[Higuchi i Linn, 1995]. Uzyskane przeze mnie prążki odpowiadają wielkościom frakcji DNA, jakie 

powinny powstać w wyniku ciecia mtDNA tym enzymem i potwierdzają, iż w istocie wyizolowa-

łam mitochondrialne DNA. 
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Rys. 19.  Elektroforogram rozdziału mtD?A, uzyskanego z komórek raka HCT-8 przy użyciu digitoniny, w 0,8 % żelu 

agarozowym, gdzie:  

1- marker D?A λ traktowane HindIII,  

2- mtD?A z komórek HCT-8 traktowane HindIII,  

3- mtD?A z komórek HCT-8 

 Kolejnym etapem przygotowania mtDNA do badania zdolności związków do indukowania 

międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA metodą Hartley’a była konieczność zagęszcze-

nia jego roztworu. Stężenie mtDNA w otrzymanych próbkach było zbyt małe jak na wymogi meto-

dy Hartley’a. Niestety mtDNA okazało się na tyle wrażliwe, iż mimo wielu prób zagęszczenia nie 

udało mi się uzyskać nieuszkodzonego DNA. Ulegało zbyt silnej degradacji, co wykluczało użycie 

w metodzie Hartley’a [Hartley i wsp., 1991]. Uszkodzenia mtDNA w czasie procesu zagęszczania 

są opisywane przez innych autorów [LeDoux i wsp., 1999, Lim i Neims, 1987]. 

 Nie mogąc izolować odpowiednich ilości usieciowanego mtDNA, co pozwalałoby na wy-

krywanie sieciowania mtDNA metodą Hartley’a z użyciem prostych, niespecyficznych metod wy-

krywania i uwidaczniania prążków DNA, co teoretycznie jest możliwe, ponieważ próbka poddana 

elektroforetycznemu rozdziałowi zawierałaby tylko mtDNA jedno i dwułańcuchowe, zdecydowa-

łam się na inny wariant metody Hartley’a, w którym rozdzielana jest cała ilość DNA pochodzącą z 

komórek traktowanych badanymi związkami. Ponieważ warunki elektroforezy są podobne jak w 

klasycznym wariancie metody Hartley’a, czyli wysokocząsteczkowe DNA nie migruje zbyt daleko 

lub pozostaje nawet w studzienkach, zaś rozdziela się niskocząsteczkowe DNA, a w tym mtDNA, 

dla uwidocznienia prążków mtDNA wymagana jest sonda specyficznie wiążąca się z tym DNA. Do 

wykrywania mtDNA na elektroforogramach zdecydowałam się więc na zastosowanie metody hy-

brydyzacji metodą Southern’a z użyciem specyficznej dla mtDNA sondy [Southern, 1975]. Użycie 
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sondy nie wymaga bezpośredniej izolacji mtDNA i podnosi znacznie czułość analizy, jednakże jest 

kosztowne i czasochłonne, i z tego względu wcześniej unikałam takiego rozwiązania.  

Kolejnym ważnym krokiem w mojej pracy było przygotowanie odpowiedniej sondy mole-

kularnej charakterystycznej dla określonej sekwencji występującej tylko w ludzkim mitochondrial-

nym DNA. Dzięki uprzejmości prof. Bohra i dr Souza-Pinto z NIH, USA, otrzymałam plazmid 

pCRII-H1, czyli plazmid pCRII (Invitrogen) z wklonowanym odcinkiem rybosomalnego regionu 

ludzkiego mtDNA pomiędzy promotorami SP6 i T7 [Anson i wsp., 1998]. Plazmid ten, celem jego 

amplifikacji, wprowadziłam na drodze transformacji do komórek E. coli szczepu  TOP10F’ opor-

nego na tetracyklinę, po uprzednim zwiększeniu przepuszczalności ich błon traktowaniem 100 mM 

chlorkiem wapnia i wyizolowałam przy zastosowaniu zestawu do izolacji ultraczystego, plazmido-

wego DNA (A & A Biotechnology). Następnie, aby uzyskać z plazmidu pCRII-H1 rybosondę zdol-

ną do hybrydyzacji, plazmid pocięłam przy pomocy enzymu restrykcyjnego KpnI. Otrzymałam taki 

sam obraz dla macierzystego i uzyskanego przeze mnie pCRII-H1, co przedstawia elektroforogram 

na rysunku 20. 

 

 

Rys. 20. Elektroforogram rozdziału D?A plazmidu pCRII-H1 w 1 % żelu agarozowym, gdzie: 

1- marker D?A λ/HindIII,  

2- pPCRII-H1 – natywny, macierzysty,  

3- pPCRII-H1/Kpn I – macierzysty,  

4- pPCRII-H1 – natywny, uzyskany przeze mnie,  

5- pPCRII-H1/KpnI – uzyskany przeze mnie 

Dysponując sondą specyficzną dla ludzkiego mtDNA przeprowadziłam pilotażowe do-

świadczenie hybrydyzacji mtDNA techniką Southern’a dzięki uprzejmości zespołu prof. Węgrzyna 

z Uniwersytetu Gdańskiego i przy współudziale dr Narajczyk. W tym celu wyizolowałam całkowite 

DNA z komórek ludzkiego raka okrężnicy HCT-8, hodowanych w warunkach in vitro, poddałam je 

denaturacji i renaturacji, zgodnie z metodą Hartley’a i rozdzieliłam w 0,8 % żelu agarozowym. Za-

  1         2           3          4           5 

sonda mtDNA 

pCRII 
23 130 pz 

 

  9 416 pz 
  6 557 pz 

 

  4 361 pz 

 
 

  2 322 pz 
  2 027 pz 
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stosowałam transfer kapilarny DNA na nylonową membranę (Zeta-Probe), a następnie hybrydyza-

cję z molekularną sondą dla mitochondrialnego DNA, przy użyciu zestawu ‘Random Primer Flu-

orescein Labeling Kit with Antifluorescein AP’ (PerkinElmer). Chemiluminescencję DNA wywo-

ływałam odczynnikiem ‘CDP-Star’ (PerkinElmer).  

 

 

Rys. 21.  Autoradiogram rozdziału D?A z komórek HCT-8, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy  

pCRII-H1/KpnI 

1- natywne mtD?A z komórek HCT-8,  

2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A z komórek HCT-8 

Ostatecznie uzyskałam rozdział jedno- od dwuniciowego mtDNA, co obrazuje autoradiogram na 

rysunku 21. Potwierdziło to skuteczność tej metody do detekcji mtDNA, a tym samym możliwość 

użycia do badania sieciowania mitochondrialnego DNA przez badane związki, o ile ono zachodzi. 

Następnie opracowałam warunki jakościowej i ilościowej izolacji DNA, rozdziału i transferu DNA 

oraz hybrydyzacji z molekularną mtDNA sondą (dokładny opis wystandaryzowanej procedury za-

mieściłam w części doświadczalnej). Metodę tę wykorzystałam do oznaczania sieciowania mtDNA 

w komórkach raka okrężnicy HCT-8, jak i innych nowotworów, przez związki i leki przeciwnowo-

tworowe wcześniej wybrane.  

3.3.2. Badanie zdolności mitomycyny C do sieciowania mtD�A komórek raka okrężnicy 

HCT-8  

Pozytywne wyniki opisanych wcześniej doświadczeń pilotowych z mitomycyną C skłoniły 

mnie do przeprowadzenia pierwszych doświadczeń nad wykrywaniem i oznaczaniem wiązań sie-

ciujących mtDNA komórek traktowanych przez ten lek. 

Komórki ludzkiego nowotworu okrężnicy HCT-8, hodowane w warunkach in vitro, trakto-

wałam przez 14 godzin mitomycyną C o stężeniu 0,1 ÷ 50 µM. Dobór stężeń wynikał z wcześniej 

przeprowadzonych przeze mnie badań nad cytotoksycznością (dla inkubacji pulsowej po 14 + 72 

godz., EC90 = 0,44 ± 0,07 µM) oraz nad sieciowaniem jądrowego DNA komórek HCT-8 (co opisuję 

w kolejnym podrozdziale), z których wynikało, że stopień modyfikacji DNA jądrowego wynosi  

2-łańcuchowe mtDNA 
 
1-łańcuchowe mtDNA 

    1           2   
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0 ÷ 20 % dla mitomycyny C w zakresie stężeń 0,1 ÷ 75 µM, jak również z założenia, że sieciowanie 

mitochondrialnego DNA może zachodzić przy niższych stężeniach leku niż sieciowanie jądrowego 

DNA.  

Wyizolowane całkowite DNA z komórek HCT-8 traktowanych mitomycyną C traktowałam 

enzymem restrykcyjnym BamHI, który powodował zlinearyzowanie mtDNA. Następnie poddawa-

łam je denaturacji i renaturacji, zgodnie z metodą Hartley’a i rozdzielałam na drodze elektroforezy 

w warunkach niedenaturujących [Hartley i wsp., 1991], a mtDNA wykrywałam z zastosowaniem 

techniki hybrydyzacji Southern’a przy użyciu specyficznej sondy [Southern, 1975]. Zróżnicowana 

ruchliwość elektroforetyczna jednoniciowych (nieusieciowanych) i dwuniciowych (usieciowanych) 

cząsteczek DNA, a w tym mtDNA pozwala zaobserwować zdolności do zwiększonej renaturacji 

mtDNA usieciowanego przez badany związek, w tym przypadku mitomycynę C. Przykładowy au-

toradiogram rozdziału mtDNA usieciowanego przez mitomycynę C zamieściłam na rysunku 22.  

 
 

 
Rys. 22. Przykładowy autoradiogram z 3 niezależnych doświadczeń badania zdolności mitomycny C do sieciowania 

mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 traktowanych mitomycyną C 

przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI  

(1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych mitomycyną C,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM mitomycyną C,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM mitomycyną C,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM mitomycyną C,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 5 µM mitomycyną C, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 10 µM mitomycyną C,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 50 µM mitomycyną C) 

 Celem ilościowej analizy autoradiogramów rozdziału mtDNA z komórek HCT-8 traktowa-

nych badanymi związkami, zastosowałam pomiary densytometryczne za pomocą programu kompu-

terowego ImageJ, rekomendowanego przez National Institutes of Health, USA i udostępnianego na 

ich stronie internetowej (http://rsb.info.nih.gov/). Na podstawie histogramów zaciemnienia pól (na-

tężenie barwy proporcjonalne do ilości DNA) wyznaczyłam statystyczne środki populacji odpowia-

dające frakcjom 1- i 2-łańcuchowego mtDNA i następnie określiłam wzajemną proporcję obu ro-

dzajów mtDNA. Przykładowy obraz analizy densytometrycznej autoradiogramu z rysunku 22 

przedstawia wykres na rysunku 23. Oba rysunki przedstawiają bardzo wyraźny rozdział 1- od 2-

   1        2        3        4        5        6        7       8 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 
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łańcuchowego mtDNA, postępujący wraz ze stężeniem mitomycyny C. Nie obserwuje się przy tym 

degradacji mtDNA.  
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Rys. 23. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji z mitomycyną C określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z 

pomiarów 3 autoradiogramów 

Uzyskane wyniki procentowej zawartości 1- i 2-łańcuchowego mtDNA z 3 niezależnych do-

świadczeń posłużyły mi do wyznaczenia wielkości frakcji usieciowanego mtDNA (FUmtD) przez 

mitomycynę C po 14 godzinach traktowania nią komórek raka jelita grubego HCT-8 oraz stężenia 

związku Com, przy którym pojawiają się pierwsze wiązania sieciujące mtDNA. 

Frakcję usieciowanego mtDNA (FUmtD) obliczałam zgodnie ze wzorem: 

 
 

gdzie: Qk– zawartość 2-łańcuchowego mtDNA w denaturowanych i renaturowanych próbkach 
kontrolnych, a więc nietraktowanych związkiem; 

Qt– zawartość 2-łańcuchowego mtDNA w denaturowanych i renaturowanych próbkach trak-
towanych związkiem. 

Uzyskane dane przedstawiłam na wykresie zależności FUmtD od stężenia mitomycny C (rys. 24 w 

kolejnym podrozdziale), a następnie korzystając z metody „cross-validation” [Mazerski, 2000] wy-

znaczyłam wartości stężeń Com, przy których pojawiają się pierwsze wiązania sieciujące mtDNA. 

Wzrost FUmtD wynosił 0 ÷ 60 % przy stężeniach 0,1 ÷ 50 µM badanego związku (rys. 24). Pierw-

sze wiązania sieciujące mtDNA wykryłam przy stężeniu mitomycyny C wynoszącym  

Com = 0,112 ± 0,009 µM. Mimo iż stopień usieciowania mtDNA nie osiągnął 100 %, nie zdecydo-

wałam się na traktowanie komórek jeszcze wyższym stężeniem, uznając, że 50 µM nie jest już stę-

żeniem biologicznie znaczącym. 
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3.3.3. Badanie zdolności mitomycyny C do sieciowania jD�A komórek raka okrężnicy 

HCT-8  

Drugim celem mojej pracy, jak wspominałam w poprzednim rozdziale, jest porównanie 

zdolności sieciowania mitochondrialnego DNA z sieciowaniem jądrowego DNA przez wybrane 

związki i leki przeciwnowotworowe. W związku z tym sprawdziłam zdolność mitomycyny C do 

sieciowania DNA jądrowego w komórkach nowotworu jelita grubego HCT-8 w tych samych wa-

runkach ekperymentalnych. Frakcję usieciowanego DNA komórek oznaczałam tak jak poprzednio 

po 14 godzinach inkubacji z mitomycyną C, zgodnie ze zmodyfikowaną przez Składanowskiego i 

Konopę promieniotwórczą metodą Parsons’a z użyciem nukleazy S1 [Parsons, 1984; Składanowski i 

Konopa, 1994 (a), (b)]. Jest to metoda zachowawcza, opierająca się na denaturacji DNA w warun-

kach środowiska obojętnego i stosunkowo niskiej temperatury (55 °C), umożliwiająca badanie wią-

zań sieciujących wrażliwych na pH (powyżej 12) i podwyższoną temperaturę (powyżej 75 °C). 

Z wcześniejszych badań przeprowadzonych w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Po-

litechniki Gdańskiej przez zespół naukowy kierowany przez prof. J. Konopę wiadomo, że między-

łańcuchowe wiązania sieciujące DNA indukowane przez liczne związki przeciwnowotworowe, ta-

kie jak antracykliny, 1-nitroakrydyny oraz imidazoakrydony są wrażliwe na działanie wysokiej 

temperatury czy też środowiska zasadowego [Konopa, 1990; Składanowski i Konopa 1994 (a)]. 

Okazało się, iż przy zastosowaniu procedur oznaczania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących, 

w których DNA denaturowano w pH powyżej 12 lub temperaturze 100 °C wiązań tych nie wykry-

wano. Dlatego wskazane jest, by stosować taki wariant metody oznaczania sieciowania DNA, w 

którym DNA jest denaturowane w pH zbliżonym do obojętnego i w niższej temperaturze. W meto-

dzie Parsons’a oznaczania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA łagodniejszą denatura-

cję DNA osiąga się przez ogrzanie w 75 °C 6,8 M roztworu nadchloranu sodu [Parsons, 1984]. Mo-

dyfikacja metody Parsons’a polega na dalszym obniżeniu temperatury denaturacji DNA do 55 °C, 

dzięki dodatkowi 20 % metanolu [Składanowski i Konopa, 1994 (a), (b)]. Opis procedury oznacza-

nia wiązań sieciujących jDNA za pomocą metody Parsons’a zawarłam w części doświadczalnej. 

Frakcję usieciowanego DNA (FUD) obliczałam zgodnie ze wzorem: 

 

 
gdzie: Rk– stosunek promieniotwórczości próbek kontrolnych trawionych nukleazą S1 do nietra-

wionych; 

Rt– stosunek promieniotwórczości próbek traktowanych związkiem, trawionych nukleazą S1 
do nietrawionych. 
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Rys. 24. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 

godzinach inkubacji z mitomycyną C. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Mitomycyna C wykazuje zdolność do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciują-

cych jądrowe DNA w komórkach HCT-8, a efekt sieciowania jest zależny od ich stężenia (rys. 24). 

Po 14 godzinach traktowania komórek związkiem wzrost frakcji usieciowanego jądrowego DNA 

wynosił około 0 ÷ 20 % przy stężeniach związku 0,5 ÷ 75 µM.  

Tak jak w poprzednim przypadku i tym razem korzystając z zależności stopnia usieciowania 

DNA (FUD) od stężenia badanego związku (rys. 24), wyznaczyłam stężenie związku Coj, przy któ-

rych pojawia się pierwsze wiązania sieciujące DNA jądrowe. W tym celu zastosowałam metodę 

„cross-validation”. Otrzymałam stężenie Coj = 1,4 ± 0,4 µM, dziesięciokrotnie wyższe niż w przy-

padku sieciowania mtDNA przez mitomycynę C. 

Z porównania uzyskanych danych dla sieciowania DNA mitochondrialnego i jądrowego 

można jednoznacznie stwierdzić, że mitomycyna C, znany z literatury związek sieciujący DNA, 

indukuje międzyłańcuchowe wiązania sieciujące zarówno w DNA mitochondrialnym i jądrowym w 

komórkach ludzkiego raka okrężnicy HCT-8, a efekt sieciowania jest w obu przypadkach zależny 

od stężenia. DNA mitochondrialne jest znacznie bardziej podatne na wpływ mitomycny C, gdyż 

wyznaczone frakcje usieciowanego mtDNA przyjmowały znacznie wyższe wartości niż analogicz-

ne zależności wyznaczone dla jDNA (FUD), nawet 60 % dla 50 µM stężenia, podczas gdy dla  

jDNA FUD dla tego samego stężenia nie osiągała poziomu 20 %. Ponadto formowanie pierwszych 

wiązań sieciujących zachodzi w przypadku mtDNA komórek raka jelita grubego HCT-8 traktowa-
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nych mitomycyną C przy niższym stężeniu niż dla jądrowego DNA. Pierwsze wiązania sieciujące 

mtDNA pojawiają się bowiem przy stężeniu mitomycyny C wynoszącym około 0,1 µM, a jądrowe 

DNA przy nieco wyższym i wynoszącym 1,4 µM.  

Analizując zależności FUD dla mtDNA i jDNA od stężenia mitomycyny C, przedstawione 

na wykresie na rysunku 24, nie sposób nie zauważyć wysokich odchyleń wartości FUD dla mtDNA 

w stosunku do kilkukrotnie mniejszych FUD dla jDNA. Nie jest to spowodowane błędem w wyko-

naniu czy w statystycznych oznaczeniach sieciowania mitochondrialnego genomu bądź też niepo-

wtarzalnością wyników itp., lecz wynika z charakteru metody oznaczania międzyłańcuchowych 

wiązań sieciujących mtDNA. Nie jest to jak w przypadku metody Parsons’a metoda ilościowa, lecz 

przede wszystkim jakościowa. Dopiero dzięki przekształceniom densytometrycznym pozwala ona 

na półilościowe pomiary zawartości mtDNA w poszczególnych badanych frakcjach, 1- i 2-

łańcuchowego mtDNA, na podstawie których wyznacza się stopień usieciowania mtDNA. Otrzy-

mane wartości poszczególnych FUmtD zależą w dużym stopniu od ostatniego etapu, autoradiogra-

fii, czyli detekcji sygnału pochodzącego od shybrydyzowanego mtDNA z wyznakowaną sondą na 

błonie, a więc od czasu ekspozycji klisz, jak również od intensywności sygnału z membrany, co jest 

związane ze stopniem wyznakowania sondy mtDNA, efektywnością transferu DNA na membranę i 

hybrydacji oraz zależy od ilości DNA i szeregu innych czynników. Dlatego też wynik pojedyncze-

go doświadczenia stanowi średnią z potrójnej ekspozycji klisz autoradiograficznych na sygnał che-

miluminescencji od wyznakowanego mtDNA po różnych czasach naświetlania, co obrazują wykre-

sy słupkowe zamieszczone we wcześniejszym rozdziale, a na ostateczny wynik składają się wyniki 

z co najmniej 3 eksperymentów. 

Celem określenia w jakim stopniu stwierdzona zdolność mitomycyny C do tworzenia mię-

dzyłańcuchowych wiązań sieciujących mitochondrialne i jądrowe DNA w komórkach HCT-8 jest 

ważna dla jej aktywności biologicznej, w tabeli 13 obok wartości stężeń Com i Coj podałam wartości 

aktywności cytotoksycznych EC90.  

Tabela 13. Stężenie Com, Coj i EC90 mitomycyny C wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 po 14 godzinach inkubacji 

komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

Mitomycyna 
C 

HCT-8 14 0,112 
(±0,009) 

1,4  
(±0,4) 

0,44 
(±0,07) 

Porównanie tych danych wskazuje, że wyznaczona wartość Com jest niższa niż stężenie EC90. Ozna-

cza to, że wiązania sieciujące mtDNA pojawiają się przy stężeniach niższych od EC90, przy którym 
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występuje zahamowanie proliferacj komórek w 90 %. Można zatem wnioskować, że sieciowanie 

mtDNA może mieć istotne znaczenie dla aktywności biologicznej mitomycyny C. Wyższa wartość 

stężenia Coj niż EC90 sugeruje, że sieciowanie jDNA nie jest istotne dla aktywności biologicznej 

związku. 

3.3.4. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania mtD�A komó-

rek raka okrężnicy HCT-8  

Podobnie jak w przypadku mitomycyny C komórki ludzkiego raka jelita grubego HCT-8, 

wrażliwego na działanie in vitro oraz in vivo pochodnych 1-nitroakrydyny [Chen i wsp., 2002], 

traktowałam przez 14 godzin pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 w stężeniach  

0,01 ÷ 50 µM. Zakres stężeń związku dobrałam w sposób analogiczny do poprzedniego, mając na 

uwadze aktywność cytotoksyczną związku (dla inkubacji pulsowej po 14 + 72 godz.,  

EC90 = 0,009 ± 0,001 µM) oraz zakres stężeń, dla których obserwowałam sieciowanie DNA jądro-

wego (1 ÷ 100 µM), co omówię w kolejnym podrozdziale. Przeprowadziłam trzy niezależne ekspe-

rymenty badania zdolności pochodnej C-1748 do sieciowania mtDNA, zgodnie z procedurą opisaną 

w części doświadczlnej. Przykładowy, uzyskany autoradiogram (na rysunku 25) przedstawia roz-

dział 1- i 2-łańcuchowego mtDNA z komórek HCT-8 traktowanych 1-nitroakrydyną C-1748.  

 

  
Rys. 25. Przykładowy autoradiogram z 3 niezależnych doświadczeń badania zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny  

C-1748 do sieciowania mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 trakto-

wanych C-1748 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI  

(1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych C-1748,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,01 µM C-1748,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM C-1748,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,25 µM C-1748,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM C-1748, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM C-1748,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórekHCT-8 traktowanych 2,5 µM C-1748,  

 9- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 5 µM C-1748) 

Frakcja 2-łańcuchowego mtDNA narasta wraz ze stężeniem badanego związku (0,01 ÷ 1 µM), pod-

czas gdy frakcji 1-łańcuchowgo mtDNA proporcjonalnie ubywa. Powyżej dawki 1 µM pochodnej 

2-łańcuchowe mtDNA 

    1         2          3         4          5          6          7          8         9 

1-łańcuchowe mtDNA 
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C-1748 można zauważyć pojawienie się krótszych, najprawdopodobniej pofragmentowanych form 

mtDNA i coraz większe „rozmycie” 2-łańchowego mtDNA. 

Na podstawie densytometrycznej analizy 2 ÷ 3 autoradiogramów z pojedynczego doświad-

czenia wyznaczyłam procentowe ilości 1- i 2-łańcuchowego mtDNA i następnie określiłam wza-

jemną proporcję obu rodzajów mtDNA. Przykładowy wynik analizy densytometrycznej przedsta-

wia wykres na rysunku 26. Potwierdza on ilościową tendencję do wzrostu ilości 2-łańcuchowego 

mtDNA wraz z narastającym stężeniem pochodnej C-1748 w zakresie 0,01 ÷ 1 µM i stopniowy 

zanik formy 2-łańcuchowej powyżej 2,5 µM badanej 1-nitroakrydyny. 
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Rys. 26. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1748 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

Na podstawie wyników procentowej zawartości 1- i 2-łańcuchowego mtDNA z 3 niezależ-

nych doświadczeń wyznaczyłam frakcję usieciowanego mtDNA przez pochodną 4-metylo-1-

nitroakrydyny C-1748 po 14 godzinach traktowania nią komórek raka jelita grubego HCT-8, co 

obrazuje wykres na rysunku 27 (przedstawiony w kolejnym podrozdziale). Badana 1-nitroakrydyna 

w zakresie stężeń 0,01 ÷ 2,5 µM powoduje międzyłańcuchowe usieciowanie 8 ÷ 70 % mtDNA. 

Korzystając z metody „cross-validation” określiłam również stężenie związku Com, przy któ-

rym pojawiają się pierwsze wiązania sieciujące mtDNA. Otrzymałam następujące wartości stężeń 

pochodnej C-1748: Com = 0,01 ± 0,005 µM. Pierwsze wiązania sieciujące wykrywane są przy bar-

dzo niskim stężeniu związku, co może być powiązane z wysoką aktywnością biologiczną jaką wy-

kazuje 1-nitroakrydyna C-1748 (EC90 = 0,009 ± 0,001 µM dla inkubacji pulsowej po 14 + 72 

godz.), czym zajmę się szerzej w dalszych podrozdziałach.  
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Podsumowując, pochodna 1-nitroakrydyny C-1748 przejawia zdolność do sieciowania  

mtDNA badanych komórek, na co wskazuje stopniowy zanik 1-łańcuchowego przy jednoczesnym 

pojawianiu się 2-łańcuchowego mtDNA po denaturacji, a następnie denaturacji DNA. Powoduje 

również kowalencyjne modyfikowanie mtDNA o czym świadczy opóźnienie migracji frakcji  

1-łańcuchowego mtDNA komórek raka okrężnicy HCT-8 traktowanych coraz wyższymi stężeniami 

związku przez 14 godzin (rys. 25). Ponadto obserwowana jest również postępująca degradacja  

mtDNA (pojawiają się coraz krótsze fragmenty mtDNA i następuje „rozmycie” 2-łańcuchowego 

mtDNA), która powyżej stężenia 5 µM uniemożliwia dalszą detekcję sieciowania mtDNA. Oznacza 

to, że związek ten uszkadza genom mitochondrialny nie tylko poprzez międzyłańcuchowe siecio-

wanie, ale również przez kowalencyjną modyfikację i degradację mtDNA, co może mieć znaczenie 

dla jego wysokiej aktywności cytotoksycznej i przeciwnowotworowej. 

3.3.5. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania jD�A komórek 

raka okrężnicy HCT-8  

Zbadałam również zdolność pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do indukowania wiązań 

sieciujących jądrowe DNA komórek nowotworu okrężnicy HCT-8 w tych samych warunkach do-

świadczalnych, jakie zastosowałam przy badaniu zdolności C-1748 do sieciowania mtDNA.  
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Rys. 27. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 

godzinach inkubacji z pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych 

doświadczeń 

Metodą Parsons’a oznaczyłam frakcję usieciowanego DNA w zależności od stężenia bada-

nego związku, co obrazuje wykres na rysunku 27. C-1748 wykazuje zdolność do indukowania mię-



Omówienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

 

 60 

dzyłańcuchowych wiązań sieciujących jądrowe DNA w komórkach HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji komórek raka jelita grubego HCT-8, a efekt sieciowania jest zależny od stężenia związku. 

Wzrost frakcji usieciowanego jądrowego DNA dla C-1748 wynosi 10 ÷ 40 % w zakresie stężeń  

1 ÷ 100 µM. Stopień modyfikacji badaną pochodną 1-nitroakrydyny dla DNA jądrowego jest więc 

niższy niż w przypadku mtDNA, gdzie usieciowanie mtDNA sięgało nawet 70 % przy stężeniu  

2,5 µM. Pierwsze wiązania sieciujące jDNA najprawdopodobniej zachodzą przy stężeniu  

Coj = 0,12 ± 0,08 µM, co określiłam statystyczną metodą „cross-validation”. 

Aby porównać zdolność pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny do sieciowania mtDNA i  

jDNA z jej aktywnością cytotoksyczną, tak jak przypadku miotmycyny C, zestawiłam otrzymane 

wartości stężeń Co i EC90 wraz z ich logarytmami dziesiętnymi w poniższej tabeli.  

Tabela 14. Stężenie Com, Coj i EC90 pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wobec komórek raka okrężnicy HCT-

8 po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

C-1748 HCT-8 14 0,01 
(±0,005) 

0,12  
(±0,08) 

0,009 
(±0,001) 

Uzyskane dane wskazują jednoznacznie, że indukcja pierwszych wiązań sieciujących w ko-

mórkach raka jelita grubego HCT-8 traktowanych pochodną C-1748 zachodzi przy niższym stęże-

niu dla mtDNA. Pierwsze wiązania sieciujące mtDNA pojawiają się przy dawce około 0,01 µM, 

podczas gdy w jDNA przy stężeniu wyższym o rząd wielkości, tj. przy 0,12 µM. Biorąc pod uwagę 

wartość stężenia C-1748, przy którym następuje zahamowanie wzrostu komórek HCT-8 po 14 go-

dzinach inkubacji, EC90 = 0,009 ± 0,001 µM, można łatwo zauważyć, iż wielkość ta jest niemal 

identyczna z wartością stężenia, przy którym wykrywane są pierwsze wiązania sieciujące mtDNA, 

Com = 0,01 ± 0,005 µM. Oznacza to, że zdolność pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 do 

indukowania międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8 może 

odgrywać kluczową rolę w jej aktywności biologicznej. Nie można zaś postawić takiego wniosku 

odnośnie sieciowania jDNA w komórkach HCT-8 przez C-1748. 

3.3.6. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania mtD�A komó-

rek raka jelita grubego HT-29  

Pozytywne wyniki sieciowania mtDNA w komórkach nowotworu okrężnicy, pochodzenia 

ludzkiego, HCT-8 przez pochodną 1-nitroakrydyny C-1748 skłoniły mnie do rozszerzenia swoich 

badań nad sieciowaniem mtDNA w komórkach innych rodzajów nowotworów. Do swoich badań 

wytypowałam 3 bardzo wrażliwe w warunkach in vitro i in vivo na działanie pochodnej C-1748 
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ludzkie nowotwory: jelita grubego pochodzenia ludzkiego HT-29 i prostaty LNCaP [Chen i wsp., 

2002] oraz piersi MCF-7. Należy również nadmienić, że zdolność pochodnej C-1748 do indukowa-

nia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA jądrowe w komókach HT-29 i LNCaP została 

wcześniej już wykazana przez dr Szostek z naszej katedry [Szostek, 2003], co dodatkowo przema-

wiało za sprawdzeniem czy 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 będzie także sieciować mtDNA w 

komórkach tych nowotworów. 

Komórki ludzkiego raka jelita grubego HT-29, hodowane w warunkach in vitro, traktowa-

łam w sposób analogiczny jak komórki HCT-8, czyli przez 14 godzin 4-metylo-1-nitroakrydyną  

C-1748 o stężeniu 0,01 ÷ 10 µM. Również w tym przypadku uzyskałam przyrost frakcji 2-łańcu-

chowego mtDNA przy jednoczesnym ubytku frakcji 1-łańcuchowego mtDNA wraz ze wzrostem 

stężenia C-1748, co przemawia za zdolnością tej pochodnej do międzyłańcuchowego sieciowania 

mtDNA badanych komórek. Zjawisko to obrazuje przykładowy autoradiogram umieszczony na 

rysunku 28, jak i wykres procentowej zawartości frakcji 1- i 2-łańcuchowego mtDNA w zależności 

od stężenia pochodnej C-1748 powstały z jego densytometrycznej analizy (rys. 29). Należy zauwa-

żyć, że również zaobserwowałam postępującą degradację DNA mitochondrialnego, na co może 

wskazywać zaciemnienie ścieżki migracji mtDNA pod 2-łańcuchową frakcją mtDNA na rysunku 

28. 

 

 
Rys. 28. Przykładowy autoradiogram z 3 niezależnych doświadczeń badania zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny  

C-1748 do sieciowania mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 trakto-

wanych C-1748 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych C-1748,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,01 µM C-1748,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,1 µM C-1748,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,5 µM C-1748, 

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM C-1748,  

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM C-1748,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM C-1748) 

 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 

    1          2         3         4         5         6          7         8 
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Rys. 29. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1748 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

 
Stężenie związku Com, przy którym zachodzi najprawdopodobniej pierwsze sieciowanie 

mtDNA komórek raka okrężnicy HT-29 określiłam za pomocą metody „cross-validation” i uzyska-

łam wartość Com = 0,018 ± 0,007 µM.  
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Rys. 30. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 

godzinach inkubacji z pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych 

doświadczeń [wyniki własne: dla mtD?A; Szostek, 2003: dla jD?A] 
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Ponadto korzystając z oznaczonej zawartości 1- i 2-łańcuchowego mtDNA i tym razem wy-

znaczyłam zależność FUmtD od stężenie C-1748, co przedstawiłam na wykresie na rysunku 30. 

Badany związek wykazuje zdolność do sieciowania mtDNA komórek raka okrężnicy HT-29, zależ-

ną od dawki, a powyżej stężenia 5 µM powoduje niemal 100 % usieciowanie mtDNA.  

Jak wcześniej wspominałam badania nad zdolnością do sieciowania jądrowego DNA komó-

rek raka jelita grubego HT-29 zostały już przeprowadzone wcześniej w Katedrze Technologii Le-

ków i Biochemii PG. Dr Szostek wykazała, że frakcja usieciowanego DNA komórek HT-29 wyno-

siła 12 ÷ 60 % w zakresie stężeń 0,1 ÷ 100 µM pochodnej C-1748 [Szostek, 2003] i jej wyniki 

przedstawiłam na wspólnym wykresie zależności FUD od stężenie C-1748 na rysunku 30. Uzyska-

ne przeze mnie wyniki oraz dr Szostek świadczą o zdolności 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 do 

tworzenia wiązań sieciujących mtDNA i jDNA komórek nowotworu jelita grubego HT-29 w spo-

sób zależny od dawki. Podobnie jak w przypadku poprzednich moich doświadczeń można zauwa-

żyć, że badany związek modyfikuje mtDNA w wyższym stopniu niż DNA jądrowe, na co wskazują 

przebiegi krzywych FUmtD i FUD w zależności od stężenia związku. Sieciowanie mtDNA zacho-

dzi przy niższym stężeniu niż jądrowe DNA, a wartość Com jest niższa o jeden rząd wielkości w 

porównaniu do wartości Coj. Obie wielkości oraz wartość EC90 zestawiłam w tabeli 15, z której to 

wynika, że wartości stężeń Com i EC90 pokrywają się. Sugerować to może istotne znaczenie między-

łańcuchowego sieciowania mtDNA dla aktywności cytotoksycznej C-1748 względem komórek 

nowotworu okrężnicy HT-29. 

Tabela 15. Stężenie Com, Coj i EC90 pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wobec komórek raka okrężnicy HT-29 

po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

[wyniki własne: dla mtD?A; Szostek, 2003: dla jD?A] 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

C-1748 HT-29 14 0,018 
(±0,007) 

0,1 
(±0,1) 

0,01 
(±0,001) 

 

Zwraca uwagę podobieństwo tych wartości do oznaczonych wcześniej dla raka okrężnicy 

HCT-8 (tab. 14), co dodatkowo wskazuje na podobną i bardzo wysoką wrażliwość obu rodzajów 

nowotworów na działanie 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748. 

3.3.7. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania mtD�A komó-

rek raka prostaty L�CaP  

Pochodna 1-nitroakrydyny C-1748 jest szczególnie aktywna w stosunku do ludzkiego raka 

prostaty LNCaP [Tadi i wsp., 2007], powoduje również usieciowanie DNA jądrowego komórek 



Omówienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

 

 64 

tego nowotworu [Szostek, 2003]. Jak wcześniej pisałam własności te zadecydowały o tym, że linię  

LNCaP włączyłam do swoich badań.  

Tak jak w poprzednich doświadczeniach oraz opierając się na wynikach dr Szostek komórki 

raka prostaty traktowałam pochodną C-1748 przez 14 godzin [Szostek, 2003]. Postępując zgodnie z 

procedurą oznaczania zdolności związków do międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA, omówio-

ną w części doświadczalnej, przeprowadziłam elektroforetyczny rozdział DNA, wyizolowanego z 

komórek LNCaP inkubowanych uprzednio z 1-nitroakrydyną C-1748, metodą Hartley’a oraz hy-

brydyzację Southern’a mtDNA z sondą pCRII-H1/KpnI specyficzną do odcinka mtDNA kodującego 

ludzkie rybosomalne RNA. Przykładowy autoradiogram takiego rozdziału DNA z 3 niezależnych 

doświadczń przedstawiłam na rysunku 31. Uzyskałam rozdział obu frakcji mtDNA, co wynika 

przede wszystkim z analizy densytometrycznej elektroforogramu (rys. 32), a także tak jak w po-

przednich doświaczeniach – zaciemnienie pola w kierunku lżejszych cząsteczek mtDNA, co może 

wskazywać na degradację mtDNA. Dodatkowo zauważyłam występowanie bardzo wyraźnego po-

większenia i przesunięcia prążka 2-łańcuchowego mtDNA przy stężeniu związku wynoszącym  

5 µM, co może świadczyć o występowaniu międzycząsteczkowego sieciowania mtDNA. 

 

 
Rys. 31. Przykładowy autoradiogram z 3 niezależnych doświadczeń badania zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny  

C-1748 do sieciowania mtD?A w komórkach L?CaP, przedstawiający rozdział D?A z komórek L?CaP trak-

towanych C-1748 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

(1- natywne mtD?A/BamHI z komórek L?CaP, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP nietraktowanych C-1748,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 0,01 µM C-1748,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 0,1 µM C-1748,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 0,5 µM C-1748,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 1 µM C-1748, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 5 µM C-1748,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek L?CaP traktowanych 10 µM C-1748) 

 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 

   1          2         3         4         5          6          7         8 
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Rys. 32. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych L?CaP po 14 godzinach inku-

bacji z C-1748 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

Wyniki wyliczeń stopnia usieciowania mtDNA w komórkach raka prostaty LNCaP przez 

badaną 1-nitroakrydynę, wyrażone jako zależność wielkości frakcji usieciowanego mtDNA 

(FUmtD) od stężenia związku są pokazane na rysunku 33. 14-godzinna ekspozycja komórek na 

działanie związku spowodowała międzyłańcuchowe sieciowanie mtDNA komórek LNCaP już przy 

stężeniu Com = 0,013 ± 0,003 µM. Wynikami analogicznej zależności FUD od stężenia C-1748 dla 

jądrowego DNA, otrzymane przez dr Szostek [Szostek, 2003], zamieściłam również na rysunku 33. 

Natomiast wartości stężeń Com, Coj i EC90 pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wobec ko-

mórek raka prostaty LNCaP po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem – w tabeli 16. 
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Rys. 33. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych L?CaP po 14 

godzinach inkubacji z pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych 

doświadczeń [wyniki własne: dla mtD?A; Szostek, 2003: dla jD?A] 

Tabela 16. Stężenie Com, Coj i EC90 pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wobec komórek raka prostaty L?CaP 

po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

[wyniki własne: dla mtD?A; Szostek, 2003: dla jD?A] 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

C-1748 LNCaP 14 0,013 
(±0,003) 

0,05 
(±0,01) 

0,015 
(±0,007) 

 

Podobnie jak w przypadku raków okrężnicy HCT-8 i HT-29 pochodna 4-metylo-1-

nitroakrydyny C-1748 indukuje międzyłańcuchowe sieciowanie mtDNA i jDNA komórek nowo-

tworu prostaty LNCaP. Obserwuje się większą podatność DNA mitochondrialnego w stosunku do 

jądrowego na działanie tego związku. Stopień usieciowania DNA jest znacznie większy dla mtD-

NA, czyli np. dla stężenia 10 µM związku FUmtD sięga ponad 90 %, podczas gdy FUD tylko 30 %. 

Pierwsze wiązania sieciujące mtDNA obserwowane są przy stężniu biologicznie czynnym pochod-

nej C-1748 (Com = EC90), co może wskazywać na istotne znaczenie sieciowania mtDNA dla aktyw-

ności cytotoksycznej tego związku, podczas gdy wartość Coj jest wyższa o pół rzędu wielkości w 

stosunku do Com oraz 3-krotnie wyższa od wartości EC90, co może nasuwać wątpliwości odnośnie 

znaczenia zdolności sieciowania jDNA komórek LNCaP dla aktywności C-1748. Biorąc pod uwa-

gę, że wyniki sieciowania jDNA w komórkach LNCaP, podobnie jak HT-29, zostały uzyskane kilka 

lat wcześniej, przez inną osobę, na komórkach, których wrażliwość na działanie C-1748 mogła się 
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zmienić, co jest spotykane w praktyce laboratoryjnej, do interpretowania uzyskanych wyników na-

leży podchodzić ostrożnie. 

3.3.8. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania D�A komórek 

raka piersi MCF-7 

Jak wcześniej pisałam do swoich badań włączyłam również komórki nowotworu piersi 

MCF-7, co związane było m. in. z wysoką wrażliwością na działanie cytotoksyczne 4-metylo-1-

nitroakrydyny C-1748 (tab. 4). Z przeprowadzonych przeze mnie badań aktywności cytotoksycznej 

wynikało bowiem, że wartość stężenia C-1748, przy którym następuje zahamowanie wzrostu komó-

rek MCF-7 w 50 % po 72 godzinach inkubacji ciągłej z badaną pochodną wynosi  

0,009 ± 0,002 µM. Przypomnę tylko, że za aktywny związek uważa się taki, którego wartości EC50 

przy 72-godzinnej inkubacji komórek ze związkiem są niższe od 1 µM. 

Badania zdolności pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 do sieciowania mtDNA 

komórek raka piersi MCF-7 prowadziłam w analogiczny sposób jak poprzednio, czyli komórki in-

kubowałam przez 14 godzin z badanym związkiem i następnie oznaczałam zgodnie z protokołem 

badania jego zdolności do tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA.  

 

 
Rys. 34. Przykładowy autoradiogram z 3 niezależnych doświadczeń badania zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny  

C-1748 do sieciowania mtD?A w komórkach MCF-7, przedstawiający rozdział D?A z komórek MCF-7 trak-

towanych C-1748 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

(1- natywne mtD?A/BamHI z komórek MCF-7, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek MCF-7 nietraktowanych C-1748,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek MCF-7 traktowanych 0,01 µM C-1748,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek MCF-7 traktowanych 1 µM C-1748,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek MCF-7 traktowanych 5 µM C-1748,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek MCF-7 traktowanych 10 µM C-1748) 

 Jednakże mimo kilkukrotnych prób nie udało mi się uzyskać autoradiogramu, który poka-

zywałby stopniowe narastanie frakcji 2-łańcuchowego mtDNA przy jednoczesnym zaniku 1-łańcu-

chowego mtDNA. Nie otrzymałam ani razu odpowiedzi chemiluminescencyjnej ze ścieżek, na któ-

rych powinno być DNA z komórek traktowanych stężeniami 0,05 ÷ 0,5 µM, co obrazuje m. in. pre-

zentowany tutaj autoradiogram (rys. 34). Nie mam przekonywującego wyjaśnienia tego zjawiska. 

   1          2          3         4          5         6   

 

2-łańcuchowe mtDNA 
 

 

1-łańcuchowe mtDNA 
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Jedną z możliwych przyczyn może być wyraźnie wyższa wrażliwość 1-niciowego mtDNA na dzia-

łanie degradacyjne wywołane przez C-1748 w porównaniu do 2-niciowego mtDNA. 

Natomiast prążki odpowiadające mtDNA z komórek MCF-7 traktowanych 1, 5 i 10 µM po-

chodną C-1748 odpowiadają 2-łańcuchowemu mtDNA, przy jednoczesnym braku frakcji 1-łańcu-

chowej, co wskazuje na występowanie sieciowania mtDNA w wyższych stężeniach badanego 

związku. Wynik ten wymaga jednak dalszych studiów, co nie będzie już przedmiotem tej pracy. 

Obawiając się o rzetelność tego wyniku nie zdecydowałam się na wyznaczenie FUmtD czy Com. 

Doświadczenia nad badaniem zdolności pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny do sieciowa-

nia DNA jądrowego w komórkach raka piersi MCF-7 przeprowadziłam metodą Parsons’a bez prze-

szkód. Wyznaczoną zależność frakcji usieciowanego DNA od stężenia C-1748 przedstawiłam na 

wykresie na rysunku 35. Przyrost FUD następował stopniowo, zależnie od stężenia związku.  
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Rys. 35. Frakcja usieciowanego D?A jądrowego w komórkach nowotworowych MCF-7  po 14 godzinach inkubacji z 

pochodną 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń  

Tabela 17. Stężenie Com, Coj i EC90 pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 wobec komórek raka piersi MCF-7 

po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń. 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

C-1748 MCF-7 14  - 0,4 
(±0,2) 

0,16 
(±0,05) 

Wartość stężenia pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, przy którym pojawiają się 

pierwsze wiązania sieciujące jDNA określiłam przy pomocy metody „cross-validation” na:  
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0,4 ± 0,2 µM. Przyrost FUD następował stopniowo w zakresie stężeń 0,5 ÷ 100 µM C-1748, aż do 

30 % całkowitej zawartości jDNA. Wyznaczona wartość Coj jest około cztery razy wyższa od war-

tości EC90 po inkubacji pulsowej, która wynosi 0,16 ± 0,05 µM (tab. 17), co nie pozwala jedno-

znacznie sądzić o znaczeniu sieciowania jDNA dla aktywności cytotoksycznej C-1748 wobec ko-

mórek raka piersi MCF-7.  

Podsumowując, podobnie jak we wszystkich wcześniejszych doświadczeniach z 4-metylo-

1-nitroakrydyną również komórki raka piersi MCF-7 wykazywały podatność na międzyłańcuchowe 

sieciowanie mtDNA i jDNA. Nie udało się pokazać stopniowego wzrostu frakcji 2-łańcuchowego 

mtDNA w zależności od stężenia (rys. 34). Uzyskane wyniki wskazują jednak na zdolność pochod-

nej C-1748 do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA komórek MCF-7.  

3.3.9. Badanie zdolności Ledakrinu do sieciowania mtD�A komórek raka okrężnicy  

HCT-8  

Do swoich badań dla celów porównawczych wybrałam również macierzysty analog po-

chodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny – Ledakrin. Jak wcześniej pisałam jest to jedyny jak do tej pory 

oryginalny polski lek przeciwnowotworowy, który został otrzymany w Katedrze Technologii Le-

ków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, o udowodnionej zdolności do sieciowania jądrowego 

DNA w komórkach różnych linii nowotworowych, a niewykazanej jeszcze zdolności do modyfi-

kowania mtDNA. 

Badania zdolności Ledakrinu do międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA w komórkach 

raka okrężnicy HCT-8 przeprowadziłam zgodnie z procedurą opisaną w części doświadczalnej. 

Eksperymenty prowadziłam po 14 lub 6 godzinach traktowania komórek związkiem. Powód skró-

cenia czasu inkubacji komórek ze związkiem z 14 na 6 godzin uzasadnię w dalszej części tego pod-

rozdziału. W obu przypadkach wykonałam po trzy niezależne oznaczenia. Przykładowy autoradio-

gram z doświadczenia badania zdolności Ledakrinu do indukowania międzyłańcuchowych wiązań 

sieciujących mtDNA w komórkach HCT-8 po 14 godzinach inkubacji przedstawia rysunek 36, zaś 

ilościową interpretację przykładowego pojedynczego eksperymentu – rysunek 37.  

Zaobserwowałam przyrost 2-łańcuchowego mtDNA przy jednoczesnym zaniku 1-łańcu-

chowego mtDNA wraz ze stężeniem badanego związku. Wyznaczając zależności frakcji usiecio-

wanego mtDNA (FUmtD) od stężenia Ledakrinu stwierdziłam, że po 14 godzinach traktowania 

komórek HCT-8 wzrost FUmtD wynosił 1 ÷ 70 % w zakresie stężeń 0,01 ÷ 1 µM (rys. 40 w kolej-

nym podrozdziale). Pierwsze wiązania sieciujące mtDNA pojawiły się przy stężeniu Ledakrinu  

Com = 0,018 ± 0,007 µM.  
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Rys. 36. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności Ledakrinu do sieciowania  

mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 traktowanych Ledakrinem 

przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI  

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych Ledakrinem,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,01 µM Ledakrinem,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,05 µM Ledakrinem,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM Ledakrinem,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,25 µM Ledakrinem,  

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM Ledakrinem, 

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM Ledakrinem) 
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Rys. 37. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji z Ledakrinem określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z po-

miarów 3 autoradiogramów 

Ponadto powyżej stężenia 0,5 µM Ledakrinu zauważyłam również postępujące zaciemnienie 

obszaru pod prążkiem 2-łańcuchowego mtDNA, co może wskazywać na występowanie degradacji 

mtDNA (rys. 36), zaś powyżej stężenia 5 µM Ledakrinu mtDNA ulegało całkowitemu zanikowi 

(dane nieprzedstawione), co może oznaczać całkowitą degradację mtDNA. Ze względu na znaczną 

degradację mtDNA po 14 godzinach inkubacji komórek raka okrężnicy HCT-8 z Ledakrinem zde-

cydowałam się na zmianę czasu inkubacji z 14 na 6 godzin. Przy tym wyborze kierowałam się wy-

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 
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nikami wcześniejszych badań prowadzonych w naszej katedrze nad kinetyką sieciowania DNA 

jądrowego i aktywnością cytotoksyczną związków chemicznych z grupy 1-nitroakrydyn, które 

wskazywały, że aktywacja Ledakrinu zachodzi znaczenie wcześniej niż jego pochodnej C-1748. 

Przykładowy autoradiogram rozdziału mtDNA komórek raka okrężnicy HCT-8 traktowa-

nych Ledakrinem po 6 godzinach zamieściłam na rysunku 38. 

 
Rys. 38. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności Ledakrinu do sieciowania  

mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 traktowanych Ledakrinem 

przez 6 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI  

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych Ledakrinem,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,05 µM Ledakrinem,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM Ledakrinem,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,25 µM Ledakrinem,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM Ledakrinem, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM Ledakrinem) 

Na podstawie densytometrycznej analizy kilku autoradiogramów z pojedynczego rozdziału 

mtDNA komórek HCT-8 inkubowanych z Ledakrinem przez 6 godzin (rys. 38) otrzymałam przy-

bliżoną ilościową zależność 1- i 2-łańcuchowego mtDNA od stężenia wyrażoną w %, co obrazuje 

wykres na rysunku 39. 
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Rys. 39. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 6 godzinach inkuba-

cji z Ledakrinem określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomia-

rów 3 autoradiogramów 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 
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 Skrócenie czasu traktowania komórek HCT-8 Ledakrinem z 14 do 6 godzin nie pozwoliło 

na uzyskanie wyraźniejszego rozdziału 1- od 2-łańcuchowego mtDNA. Wyższe stężenia związku, 5 

i 10 µM (dane nieprzedstawione), podobnie jak w przypadku dłuższej inkubacji komórek HCT-8 z 

Ledakrinem, zwiększały jedynie degradację mtDNA, co obserwowane było w postaci pojawienia 

się wyraźnych „ogonów” mtDNA. Ponadto pojawiające się coraz większe zaciemnienie nad  

1-niciowym mtDNA (nietypowy prążek) i migrujące w kierunku 2-łańcuchowego mtDNA (ale nie-

osiągające jeszcze jego poziomu), może wskazywać na początkową kowalencyjną modyfikację 

mtDNA lub postępujące sieciowanie mtDNA wraz ze stężeniem Ledakrinu. Dlatego też analiza 

autoradiogramu (rys. 38) nie daje nam pełnej informacji o proporcji 1- do 2-łańcuchowego mtDNA, 

a jedynie przybliżoną wartość. Wyznaczona zależność FUmD od stężenia Ledakrinu na rysunku 40 

jest więc bardziej zależnością 1-łańcuchowego mtDNA w stosunku do zmodyfikowanego, a w tym 

usieciowanego mtDNA. Wyznaczone Com po 6 godzinach inkubacji komórek HCT-8 z Ledakrinem 

wynosi 0,04 ± 0,015 µM, podczas gdy po 14 godzinach równe było 0,018 ± 0,007 µM. Z porówna-

nia tych wartości widać, że międzyłańcuchowe sieciowanie mtDNA jest zależne również od czasu 

inkubacji komórek z Ledakrinem.  

3.3.10. Badanie zdolności Ledakrinu do sieciowania jD�A komórek raka okrężnicy HCT-8  

 Zdolność Ledakrinu do tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA jądrowe 

komórek różnych rodzajów komórek nowotworowych została już wykazana uprzednio w naszej 

katedrze. Nie było jednak prowadzonych badań na komórkach raka jelita grubego HCT-8. Wykaza-

nie występowania zjawiska sieciowania DNA w tych komórkach było dla mnie niezbędne, aby po-

równać tę zdolność z analogiczną wykazaną już przeze mnie zdolnością do sieciowania mtDNA w 

tych samych komórkach. Z tego względu zastosowałam tak jak poprzednio dwa czasy inkubacji: 14 

i 6 godzin. Badania prowadziłam przy zastosowaniu promieniotwórczej metody Parsons’a, którą 

szczegółowo opisałam w części doświadczalnej. 

 Po 14 godzinach inkubacji komórek ze związkiem w zakresie stężeń 0,01 ÷ 5 µM uzyskałam 

przyrost FUD do 70 %, a sieciowanie następowało wprostproporcjonalnie do stężenia Ledakrinu 

(rys. 40). Natomiast przy stężeniu 10 µM obserwowałam spadek usieciowania jDNA, co uwidacz-

nia wykres na rysunku 40, jednocześnie obniżeniu uległa ilość radioaktywnego DNA w próbkach 

traktowanych 10 µM związkiem. Sugeruje to zachodzenie dodatkowych zjawisk, takich jak: apop-

toza czy cięcie jDNA, prowadzących do częściowej degradacji DNA i jego utraty w procedurze 

oznaczania FUD. 
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Rys. 40. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 

godzinach inkubacji z Ledakrinem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Dla porównania zdolności Ledakrinu do sieciowania mtDNA i jDNA oraz powiązania tych 

zjawisk z aktywnością biologiczną w tabeli 18 zestawiłam wyniki stężeń, przy których powstają 

pierwsze wiązania sieciujące mtDNA i jDNA, oznaczone metodą „cross-validation” z wartością 

stężenia powodującego zahamowanie wzrostu komórek HCT-8 w 90 % po 14 godzinach traktowa-

nia komórek.  

Tabela 18. Stężenie Com, Coj i EC90 Ledakrinu wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 po 14 godzinach inkubacji komó-

rek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

Ledakrin HCT-8 14 0,018 
(±0,007) 

0,02  
(±0,01) 

0,047 
(±0,001) 

Jak widać obie wartości Co są do siebie zbliżone i wynoszą około 0,02 µM, zaś wynik oznaczeń 

cytotoksycznych jest wyższy i równy 0,05 µM, co nadal mieści się w tym samym rzędzie wielkości. 

Może to sugerować istotny wpływ zachodzenia międzyłańcuchowego sieciowania obu rodzajów 

DNA w komórkach ludzkiego nowotworu okrężnicy HCT-8 na efekt biologiczny wywierany przez 

Ledakrin. Wynik ten jest zgodny ze znacznie wcześniejszymi obserwacjami wskazującymi, że 

zdolność do sieciowania DNA przez 1-nitroakrydyny jest skorelowana i ma istotne znaczenie dla 

aktywności biologicznej tych związków, a w tym Ledakrinu [Pawlak i wsp., 1984]. 
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Po krótszym czasie inkubacji (6 godzin) komórek HCT-8 z Ledakrinem pierwsze wiązania 

sieciujące w jDNA i mtDNA pojawiły się przy zbliżonych wartościach stężeń, tj.  

Coj = 0,02 ± 0,02 µM, a Com = 0,04 ± 0,015 µM (tab. 19). Wartość stężenia Coj jest nieco mniejsza 

od Com, jednakże podejrzewam, że rozbieżność ta wynika raczej z różnic metodologicznych w ba-

daniu sieciowania DNA – w przypadku jDNA pomiar ilościowy, a w mtDNA półilościowy, gdzie 

wyniki mieszczą się w dużych przedziałach odchyleń. 
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Rys. 41. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8 po 6 go-

dzinach inkubacji z Ledakrinem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Zestawienie wartości stężeń Ledakrinu wyznaczonych w doświadczeniach z 6-godzinną inkubacją 

komórek ze związkiem (tab. 19) wskazuje, że wartości Com i Coj są niższe od EC90, wynoszącego 

0,062 ± 0,006 µM. Pojawienie się pierwszych wiązań sieciujących przy stężeniach niższych niż 

EC90 pozwala przypuszczać, że zdolność do sieciowania DNA może mieć istotne znaczenie dla 

aktywności biologicznej tego związku. 

Tabela 19. Stężenie Com, Coj i EC90 Ledakrinu wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 po 6 godzinach inkubacji komó-

rek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj [µM] 
EC90 
[µM] 

Ledakrin HCT-8 6 0,04 
(±0,015) 

0,02  
(±0,02) 

0,062 
(±0,006) 
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Podsumowując, Ledakrin wykazuje zdolność do międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA 

i jDNA komórek raka jelita grubego HCT-8, które to jest zależne od stężenia badanego związku 

oraz czasu inkubacji. Nie wykryłam znaczącej różnicy stężeń związku pomiędzy pierwszymi wią-

zaniami sieciującymi indukowanymi w mtDNA i jDNA po 6 czy 14 godzinach traktowania bada-

nych komórek Ledakrinem, co nasuwa wniosek, że Ledakrin sieciuje w podobny sposób oba typy 

DNA komórkowego. Z porównania wartości Com, Coj i EC90 można wnioskować o kluczowej roli 

międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA oraz jDNA dla aktywności biologicznej Ledakrinu. 

3.3.11. Podsumowanie i porównanie zdolności związków przeciwnowotworowych niebędą-

cych inhibitorami topoizomeraz do międzyłańcuchowego sieciowania D�A mito-

chondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych różnych linii 

W drugiej części swojej rozprawy będę omawiała badania nad zdolnością do indukowania 

sieciowania mtDNA przez związki o znanej już zdolności do sieciowania jDNA, ale będące jedno-

cześnie inhibitorami topoizomeraz. Z tego też względu w tej części rozprawy uznałam za celowe 

umieszczenie podsumowania zdolności zbadanych przeze mnie związków przeciwnowotworowych 

do międzyłańcuchowego sieciowania DNA mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowo-

tworowych różnych linii, a niebędących inhibitorami topoizomeraz. Mam więc na myśli pochodną 

4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, jej macierzysty analog – Ledakrin oraz związek referencyjny w 

moich badaniach – mitomycynę C. Oznaczone zależności FUmtD i FUD od stężenia badanych 

związków przedstawiłam na wykresach (rys. 42 i 43), a w tabeli 20 zestawiłam wszystkie otrzyma-

ne wartości stężeń Com, Coj i EC90.  

Badane związki, niebędące inhibitorami topoizomeraz, wykazują zdolność do międzyłańcu-

chowego sieciowania mtDNA w badanych liniach nowotworowych (rys. 42). Obie 1-nitroakrydyny 

indukowały wiązania sieciujące mtDNA komórek raka jelita grubego HCT-8 w tych samych zakre-

sach stężeń w sposób zależny od dawki, a wartości Com były tego samego rzędu (dla C-1748 po 14 

godzniach inkubacji: Com = 0,01 ± 0,005 µM, a dla Ledakrinu po 14 godzniach:  

Com = 0,018 ± 0,007 µM, zaś po 6: Com = 0,04 ± 0,02 µM). Pochodna C-1748 działała podobnie na 

komórki wszystkich badanych linii nowotworowych (zbliżone wartości Com oraz Coj). Najsłabiej 

mtDNA komórek HCT-8 sieciuje mitomycyna C, która do usieciowania mtDNA wymagała zasto-

sowania wyższych stężeń, a jej Com było wyższe o rząd wielkości (0,112 ± 0,009 µM) w stosunku 

do stężeń 1-nitroakrydyn. 
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Rys. 42. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego w komórkach różnych linii nowotworowych po 14 godzinach 

inkubacji z 1-nitroakrydyną C-1748, Ledakrinem i mitomycyną C 
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Rys. 43. Frakcja usieciowanego D?A jądrowego w komórkach różnych linii nowotworowych po 14 godzinach inkuba-

cji z 1-nitroakrydyną C-1748, Ledakrinem i mitomycyną C 



Omówienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

 

 77 

Z wykresu zależności FUD od stężenia badanych związków (rys. 43) oraz wartości Coj (tab. 

20) widać, że Ledakrin przejawia najwyższą zdolność indukowania międzyłańcuchowych wiązań 

sieciujących DNA jądrowe, charakteryzuje się najniższą wartością Coj, a jednocześnie FUD przez 

ten związek osiąga najwyższe wartości. Spośród badanych linii komórkowych najwrażliwszą na 

sieciowanie DNA przez 4-metylo-1-nitroakrydynę C-1748 jest HT-29, nieco mniej LNCaP, HCT-8, 

a najmniej MCF-7. Mitomycyna C, zgodnie z danymi literaturowymi, tworzy wiązania sieciujące 

jądrowe DNA, jednakże w moich badaniach na komórkach HCT-8 wykazywała się najsłabszą 

zdolnością sieciowania. Wszystkie badane związki po 14 godzinach inkubacji komórek sieciują 

mtDNA przy niższych stężeniach niż jądrowe DNA, ich Com są niższe w porównaniu do wartości 

Coj, a krzywe zależności FUmtD od stężenia związków charakteryzują się większym kątem nachy-

lenia niż analogiczna zależność dla jDNA, co znaczy, że mtDNA łatwiej ulega sieciowaniu niż  

jDNA. 

Tabela 20. Stężenie Com, Coj i EC90 oraz ich logarytmy dziesiętne 1-nitroakrydyny C-1748, Ledakrinu i mitomycyny C 

wobec komórek różnych linii nowotworowych po 14 i/lub 6 godzinach inkubacji komórek ze związkami.  

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj  
[µM] 

EC90 
[µM] 

lg Com lg Coj lg EC90 

C-1748 HCT-8 14 0,01 
(±0,005) 

0,12  
(±0,08) 

0,009 
(±0,001) 

-2  
(±0,2) 

-1 
(±0,2) 

-2,04 
(±0,06) 

C-1748 HT-29 14 0,018 
(±0,007) 

0,1 
(±0,1) 

0,01 
(±0,001) 

-1,8  
(±0,2) 

-1,1 
(±0,3) 

-1,98 
(±0,03) 

C-1748 LNCaP 14 0,013 
(±0,003) 

0,05 
(±0,01) 

0,015 
(±0,007) 

-1,9  
(±0,1) 

-1,28 
(±0,08) 

-1,9 
(±0,2) 

C-1748 MCF-7 14  - 0,4 
(±0,2) 

0,16 
(±0,05)  -  -0,4 

(±0,1) 
-0,8 

(±0,1) 

Ledakrin HCT-8 14 0,018 
(±0,007) 

0,02  
(±0,01) 

0,047 
(±0,001) 

-1,8  
(±0,1) 

-1,6 
(±0,2) 

-1,331 
(±0,009) 

Ledakrin HCT-8 6 0,04 
(±0,015) 

0,02  
(±0,02) 

0,062 
(±0,006) 

-1,4  
(±0,1) 

-2,2 
(±0,1) 

-1,21 
(±0,04) 

Mitomycyna 
C 

HCT-8 14 0,112 
(±0,009) 

1,4  
(±0,4) 

0,44 
(±0,07) 

-0,95  
(±0,03) 

0,15 
(±0,09) 

-0,36 
(±0,07) 

Porównanie wartości stężeń Com i Coj oraz wartości aktywności cytotoksycznych EC90 wska-

zuje, że wszystkie wyznaczone wartości Com są niższe od stężenia EC90 bądź prawie identyczne. 

Podobnie, wyniki Com są niemal zawsze niższe o jeden rząd wielkości od Coj. Tylko w przypadku 

inkubacji komórek HCT-8 z Ledakrinem uzyskałam zbliżone wartości stężenia Coj i Com, co może 

wskazywać na podobną podatność na zachodzenie sieciowania w obu typach DNA. 
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Wnioski o znaczeniu zdolności do sieciowania DNA dla aktywności biologicznej badanych 

związków są ważne, dlatego też dokonałam szerszej analizy statystycznej uzyskanych wyników. W 

tym celu przygotowałam wykresy zależności lgEC90 od lgCo oraz wyznaczyłam współczynniki de-

terminacji dla tych zależności (rys. 44). Do swojej analizy wybrałam logarytmy dziesiętne wartości 

stężeń, a nie bezpośrednio wyniki oznaczeń istotnych stężeń (Com, Coj czy EC90), gdyż przy stoso-

waniu skal logarytmicznych lepiej odzwierciedlają one mój model badawczy (w rozumieniu che-

mometryczny).  
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Rys. 44. Liniowa zależność lgCo od lgEC90 dla badanych związków, tj. 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, Ledakrinu i 

mitomycyny C 

Natomiast zgodnie z definicją współczynnik determinacji (podniesiony do kwadratu współ-

czynnik korelacji) informuje jaką część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej (w naszym 

przypadku EC90) stanowi zmienność wartości teoretycznych tej zmiennej (Co), czyli jaka część ob-

serwowanej zmienności wielkości analizowanej została wyjaśniona przez model. Wartość współ-

czynnika determinacji zawiera się w przedziale <0;1>. Dopasowanie modelu do danych jest dobre, 

jeżeli współczynnik ten jest bliższy jedności, a zatem jeżeli między badanymi zmiennymi istnieje 

pełna zależność, to wszystkie punkty empiryczne leżą na prostej, reszty są zerowe, a R2 = 1. W 

praktyce przyjmuje się, że R2 > 0,6 oznacza dobrze dopasowany model. [Dorosiewicz i wsp., 1995]. 

Na rysunku 44 przedstawiłam zależności lgEC90 od lgCo wszystkich badanych związków,  

niebędących inhibitorami topoizomeraz, tj. 1-nitroakrydyny C-1748, Ledakrinu i mitomycyny C po 

14 godzinach traktowania nimi komórek różnych linii nowotworów ludzkich. Jak widać większość 

punktów dla DNA mitochondrialnego układa się wzdłuż prostej, wykazując niewielkie odchylenia 
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od niej, co powierdza współczynnik determinacji, bliski wartości 0,9 (współczynnik korelacji  

R = 0,9443). Tym samym można mówić o bardzo dobrze dopasowanym modelu zależności lgEC90 

od lgCom. W przypadku wyników dla DNA jądrowego niektóre punkty pomiarowe są bardziej od-

dalone od prostej, współczynnik determinacji R2 osiąga niespełna wartość 0,6, a korelacji  

R = 0,769.  

Ostatecznie, biorąc pod uwagę uzyskane przeze mnie wyniki zdolności do tworzenia wiązań 

sieciujących obu typów DNA i aktywności cytotoksyczne, wartości współczynników determinacji i 

korelacji dla zależności lgEC90 od lgCo oraz wyniki, świadczące o wysokiej aktywności przeciw-

nowotworowej 9-(2’-hydroksyloetyloamino)-4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 [Chen i wsp., 

2002], Ledakrinu [Gniazdowski i wsp., 1979; Radzikowski, 1974] i mitomycyny C [Lang i wsp., 

2005] można przypuszczać, że w biologicznej aktywności tych związków w stosunku do komórek 

różnych linii ludzkich nowotworów mogą mieć silny udział międzyłańcuchowe wiązania sieciujące 

mitochondrialne DNA, a nieco słabszy jądrowe DNA. Uzyskane przeze mnie wyniki pozostają w 

zgodzie z wcześniej uzyskanymi w katedrze, gdzie została stwierdzona pozytywna korelacja po-

między sieciowaniem DNA jądrowego a aktywnościami biologicznymi w grupie pochodnych  

1-nitroakrydyny o zróżnicowanych aktywnościach biologicznych, w tym Ledarinu [Pawlak i wsp., 

1984] oraz 4-metylo-1-nitroakrydyny, w tym C-1748 [Szostek, 2003]. 

3.3.12. Badanie zdolności pochodnej imidazoakrydonu C-1311 do sieciowania mtD�A w 

komórkach raka okrężnicy HCT-8 

W drugiej części swojej pracy przeprowadziłam badania sieciowania mtDNA indukowanego 

przez związki, które niezależnie od tego, że wykazują zdoność sieciowania DNA jądrowego blokują 

rozszczepialne kompleksy topoizomerazy II z DNA, takie jak: imidazoakrydon C-1311, triazolo-

akrydon C-1305 i mitoksantron [Składanowski i Konopa, 2000; Larsen i wsp., 2003; Skrobisz, 

2003; Lemke i wsp., 2005 (a); Konopa i wsp., 2005; Koba i Konopa, 2007].  

Blokowanie kompleksów topoizomeraz-DNA stwarza trudności w oznaczaniu sieciowania 

DNA indukowanego przez wymienione związki. Jak wspomniano wcześniej większość metod wy-

krywania wiązań sieciujących międzyłańcuchowo DNA opiera się na zwiększonej zdolności do 

renaturacji zdenaturowanego DNA. Denaturacja DNA jest przeprowadzana praktycznie we wszyst-

kich metodach wykrywania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA. Gdy związek sieciu-

jący DNA jednocześnie wykazuje zdolność do blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizo-

merazy I lub II, w trakcie denaturacji DNA dochodzi do rozszczepienia kompleksów i ujawnienia 
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pęknieć DNA. Taka fragmentacja DNA obniża lub wręcz znosi zdolność do renaturacji DNA i w 

rezultacie obniża wielkość frakcji zrenaturowanego DNA, będącego miarą usieciowania DNA.  

Blokowanie rozszczepialnych kompleksów zależy od stężenia związku blokującego i w 

przypadku badanych pochodnych: C-1311 i C-1305 oraz mitoksantronu zależność ma charakter 

dzwonowy, tzn. następuje stopniowy wzrost blokowania kompleksu enzym-DNA, a przy wyższych 

stężeniach związku krzywa zależności tworzenia rozszczepialnych kompleksów od stężenia ulega 

obniżeniu. Efekt stabilizacji kompleksów topoizomerazy II z DNA może występować w całym lub 

częściowym zakresie stężeń związku, przy którym następuje sieciowanie DNA przez ten związek. 

Trudno przewidzieć w jakim stopniu w oznaczaniu sieciowania DNA w komórkach nowotworo-

wych przeszkadza nakładająca się (równoległa) zdolność związku sieciującego do blokowania roz-

szczepialnych kompleksów topoizomerazy II z DNA. Tym bardziej, że oznaczanie blokowania to-

poizomerazy II można przeprowadzć tylko po krótkich czasach inkubacji komórek ze związkiem  

(1 ÷ 3 godzinach), a po dłuższych czasach pomiary są nieinterpretowalne, podczas gdy badanie 

zdolności do sieciowania DNA optymalnie przeprowadza się po dłuższych czasach (6 ÷ 14 godzi-

nach) traktowania komórek nowotworowych badanym związkiem. Praktycznie nie jest więc moż-

liwe oznaczenie w jakim stopniu wynik oznaczania frakcji usieciowanego DNA przez związek jest 

obarczony błędem wynikającym z blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy II z 

DNA. 

Przy częściowym nakładaniu się zakresów stężeń związków, w których zachodzi sieciowa-

nie DNA i blokowanie rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy II, wykrywanie tworzenia 

wiązań sieciujących jest możliwe, ale oznaczony stopień usieciowania DNA jest najprawdopodob-

niej obniżony. Taka sytuacja ma najprawdopodobniej miejsce w przypadku adriamycyny  

[Składanowski i Konopa, 1994 (a), (b)], mitoksantronu [Składanowski i Konopa, 2000], jak rów-

nież trazoloakrydonów [Koba i Konopa, 2007] i imidazoakrydonów [Dzięgielewski, 1998]. Jak do 

tej pory w przypadku większości związków i leków przeciwnowotworowych, będących truciznami 

topoizomerazy II (ang. topoisomerase poisones), wykrywanie wiązań sieciujących DNA tworzo-

nych przez te związki było możliwe po wcześniejszej preinkubacji komórek z kwasem aurynotrój-

karboksylowym (ATA) [Dzięgielewski, 1998; Konopa i wsp., 2005; Koba i Konopa, 2007]. ATA 

uniemożliwia bowiem tworzenie rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy II β z DNA  

[Benchokroun i wsp., 1995], co  może znacznie ułatwić oznaczenie zdolności do indukowania mię-

dzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA przez inhibitory topoizomerazy II. 

Wiedza o topoizomerazach występujących w mitochondriach jest niewielka, ale wiadomo 

również, że różnią się one od topoizomeraz występujących w jądrze komórkowym [Low i wsp., 
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2003]. Trudno w związku z tym przewidzieć jaki może być ich wpływ na oznaczenie sieciowania 

mtDNA przez wybrane związki sieciujące jDNA i hamujące jednocześnie jądrowe topoizomerazy. 

Można tylko przypuszczać, że blokowanie rozszczepialnych kompleksów topoizomeraz mitochon-

drialnych z mtDNA może mieć niewielki wpływ na oznaczenie stopnia sieciowania mtDNA. 

Określenie czy międzyłańcuchowe sieciowanie mtDNA pod wpływem imidazoakrydonu  

C-1311 zachodzi w komórkach raka jelita grubego HCT-8 stanowiło kolejne zadanie badawcze. W 

tym celu komórki ludzkiego raka okrężnicy HCT-8 traktowałam przez 14 godzin pochodną C-1311 

w szerokim zakresie stężeń: od 0,1 µM do 50 µM. Przykładowy autoradiogram rozdziału mtDNA 

oraz graficzny wynik analizy densytometrycznej doświadczenia przedstawiają 2 poniższe rysunki 

(rys. 45 i 46).  

Dużym zaskoczeniem okazał się całkowity brak detekcji 2-łańcuchowej frakcji DNA mito-

chondrialnego, jak również brak degradacji mtDNA, która byłaby przesłanką sugerującą fragmenta-

cję mtDNA przez C-1311. Doświadczenia były jednakże prawidłowo przeprowadzone, gdyż uzy-

skałam całkowity rozdział frakcji 1- i 2-łańcuchowej w komórkach kontrolnych, nietraktowanych 

pochodną imidazoakrydonu. 

 

 
Rys. 45. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności imidazoakrydonu C-1311 do 

sieciowania mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 traktowanych  

C-1311 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

(1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych C-1311,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM C-1311,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM C-1311,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM C-1311,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 5 µM C-1311, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 10 µM C-1311,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 50 µM C-1311) 

   1        2        3        4         5        6        7        8 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 
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Rys. 46. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1311 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

 
Opierając się na wcześniejszych badaniach prowadzonych w Katedrze Technologii Leków i 

Biochemii PG nad zdolnością pochodnej C-1311 do sieciowania DNA całkowitego komórek róż-

nych linii nowotworowych, gdzie wykrywanie wiązań sieciujących DNA było początkowo nie-

możlliwe ze względu na równoległą zdolność imidazoakrydonu do tworzenia rozszczepialnych 

kompleksów topoizomerazy II z DNA zaczęłam podejrzewać, że jednak podobna sytuacja może 

mieć miejsce w mitochondriach i że blokowanie topoizomeraz mitochondrialnych może być przy-

czyną otrzymywanych przeze mnie negatywnych wyników. Z tego też względu zdecydowałam się 

na zastosowanie dodatkowej 24-godzinnej preinkubacji komórek HCT-8 (czas równy długości cy-

klu podziałowego komórek HCT-8) z ATA w stężeniu 25 µM, niecytotoksycznym dla badanych 

komórek (rys. 11), poprzedzającej dodanie właściwego związku. Wynik rozdziału mtDNA z bada-

nych komórek raka jelita grubego, preinkubowanych z ATA i następnie inkubowanych z C-1311 

przedstawia autoradiogram na rysunku 45 oraz wykres analizy zależności 1- i 2-niciowego mtDNA 

na rysunku 48.  
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Rys. 47. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności imidazoakrydonu C-1311 do 

sieciowania mtD?A w komórkach HCT-8, przedstawiający rozdział D?A z komórek HCT-8 traktowanych  

C-1311 przez 14 godzin i preinkubowanych przez 24 godziny z ATA, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu 

sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HCT-8, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 nietraktowanych C-1311,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,1 µM C-1311,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 0,5 µM C-1311,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 1 µM C-1311,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 5 µM C-1311, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 10 µM C-1311,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HCT-8 traktowanych 50 µM C-1311) 
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Rys. 48. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1311 i 24 godzinach preinkubacji z ATA określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. 

Odchylenie standardowe z pomiarów 3 autoradiogramów 

Niestety podobnie jak w przypadku wcześniejszego eksperymentu sieciowania mtDNA 

przez ten związek nawet po zastosowaniu prenkubacji z ATA nie obserwowałam. Niezależnie od 

dawki pochodnej C-1311 frakcja 2-łańcuchowego mtDNA w ogóle się nie pojawiała na autoradio-

gramie, a prążki 1-niciowego mtDNA w każdym przypadku były jednakowo intensywne. Badany 

imidazoakrydon nie wykazuje zdolności indukowania wiązań sieciujących mtDNA w komórkach 

HCT-8. Przyczyną negatywnego wyniku może być niewnikanie ATA, ewentualnie również C-1311 

do mitochondriów. Wynik odbiegał od oczekiwań, zwłaszcza, że wykazałam zdolność pochodnej 

C-1311 do sieciowania jądrowego DNA komórek nowotworu okrężnicy HCT-8. 

   1        2        3       4         5        6        7        8 

2-łańcuchowe mtDNA 

1-łańcuchowe mtDNA 
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3.3.13. Badanie zdolności imidazoakrydonu C-1311 do sieciowania jD�A w komórkach raka 

okrężnicy HCT-8 

Wcześniej w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej stwierdzona 

była zdolność imidazoakrydonu C-1311 do sieciowania jądrowego DNA w komórkach innego raka 

jelita grubego, tj. HT-29 [Konopa i wsp., 2005], wrażliwego na działanie tej pochodnej w warun-

kach in vivo i in vitro. W ramach badań porównawczych sprawdziłam zdolność tej pochodnej do 

sieciowania DNA jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8. Początkowo zastosowałam  

6-godzinny czas inkubacji sugerując się wynikami na innych liniach komórkowych, z których to 

wynikało, że był to najoptymalniejszy czas do tworzenia międzyłańcuchowego sieciowania jDNA. 

Doświadczenia przeprowadzałam zgodnie ze zmodyfikowaną metodą Parsons’a. 

Po 6 godzinach traktowania komórek HCT-8 związkiem C-1311 wzrost frakcji usieciowa-

nego DNA (FUD) wynosił zaledwie 10 % w zakresie stężeń 30 ÷ 60 µM badanej pochodnej  

(rys. 49).  

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

10 100

stężenie imidazoakrydonu C-1311 [µM]

F
U

D
 k

o
m

ó
re

k
 H

C
T

-8
 [
%

]

dla mtDNA HCT-8 trakt. przez 14 godz. C-1311

dla mtDNA HCT-8 preink. z ATA, trakt. przez 14 godz. C-1311

dla jDNA HCT-8 trakt. przez 14 godz. C-1311

dla jDNA HCT-8 preink. z ATA, trakt. przez 14 godz. C-1311

dla jDNA HCT-8 trakt. przez 6 godz. C-1311

dla jDNA HCT-8 preink. z ATA, trakt. przez 6 godz. C-1311
 

Rys. 49. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HCT-8 odpo-

wiednio po 14 i/lub 6 godzinach traktowania komórek pochodną imidazoakrydonu C-1311 bez preinkubacji z 

ATA lub z wcześniejszą preinkubacją komórek z 25 µM ATA. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych do-

świadczeń 
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Po wydłużeniu czasu inkubowania komórek ze związkiem do 14 godzin, a więc czasu jaki 

stosowałam we wszystkich doświadczeniach na linii HCT-8, otrzymałam wzrost FUD do 15 ÷ 60 % 

przy tych samych stężeniach (rys. 49), ale wyniki te były obarczone dużym rozrzutem. Należy 

zwrócić uwagę również na to, iż wiązania sieciujące DNA jądrowe komórek raka okrężnicy HCT-8 

występują w bardzo wąskim zakresie stężeń, tj. 30 ÷ 60 µM imidazoakrydonu C-1311, zarówno po 

6, jak i po 14 godzinach traktowania komórek.  

Tak jak pisałam w poprzednim podrozdziale, z wcześniejszych badań wynikało, że imidazo-

akrydon C-1311 wykazuje zdolność do blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy 

II z DNA [Składanowski i wsp., 1996], co prowadziło do cięcia DNA i obniżało możliwości wy-

krywania sieciowania DNA indukowanego przez ten związek. Taka sytuacja miała miejsce w przy-

padku badania sieciowania DNA w komórkach raka jelita HT-29, a oznaczenie zdolności do sie-

ciowania DNA przez C-1311 było możliwe dopiero po wcześniejszej preinkubacji komórek z kwa-

sem aurynotrójkarboksylowym i po trzech godzinach inkubacji właściwej ze związkiem  

[Dzięgielewski, 1998]. 

Zastosowana przeze mnie 24-godzinna preinkubacja komórek HCT-8 z ATA (długość czasu 

równa okresowi cyklu podziałowego komórek HCT-8) nie dała jednak spodziewanej poprawy wy-

krywania wiązań sieciujących jDNA. Poziom usieciowania DNA w przypadku 6-godzinnego trak-

towania komórek HCT-8 pochodną C-1311 wynosił podobnie jak w przypadku braku preinkubacji 

z ATA również 10 %, zaś przy 14-godzinnym czasie inkubacji zmalał do 15 % w porównaniu do 

wyników na komórkach nietraktowanych wcześniej ATA, na co nie znam wyjaśnienia. 

Stężenie związku Coj, przy którym pojawia się pierwsze wiązanie sieciujące DNA jądrowe 

było możliwe do wyznaczenia tylko dla 14-godzinnego traktowania komórek HCT-8 badanym 

związkiem. Otrzymane wartości stężenia Coj oraz dawki cytotoksycznej EC90, wywołującej zaha-

mowanie wzrostu komórek w 90 % w stosunku do komórek kontrolnych zamieściłam w tabeli 21. 

Tabela 21. Stężenie Com, Coj i EC90 imidazoakrydonu C-1311 wobec komórek raka okrężnicy HCT-8 po 14 godzinach 

inkubacji komórek ze związkiem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Com 
[µM] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

C-1311 HCT-8 14 - 24  
(±2) 

0,8 
(±0,4) 

C-1311  
+ preink. z 

ATA 
HCT-8 14 - 37 

(±3) 
0,58 

(±0,02) 
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Jak widać uzyskane wartości stężeń Coj znacznie odbiegają od wartości EC90, różniąc się o 2 

rzędy wielkości (Coj jest znacznie wyższe od EC90). Być może ma na to wpływ nakładająca się zol-

ność imidazoakrydonu C-1311 do blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy z  

jDNA. Z dalszych badań (omówionych poniżej) otrzymałam bowiem informacje potwierdzające 

wysoką fragmentację DNA, która może pochodzić od blokowania kompleksów DNA-

topoizomeraza II, co mogło być przyczyną tak licznych problemów z detekcją wiązań sieciujących 

DNA jądrowe i być może mtDNA w komórkach HCT-8 przez imidazoakrydon C-1311. 

3.3.14. Badanie zdolności imidazoakrydonu C-1311 do sieciowania mtD�A w komórkach 

raka jelita grubego HT-29 

Negatywne wyniki badań zdolności sieciowania mtDNA w komórkach raka okrężnicy 

HCT-8 skłoniły mnie do zmiany modelu komórkowego na komórki innego typu raka jelita grubego, 

pochodzenia ludzkiego: HT-29, które to we wcześniej wykonanych w naszym zespole badaniach 

wykazywały się wrażliwością na pochodną imidazoakrydonu C-1311 [Konopa i wsp., 2005]. Chcia-

łam sprawdzić czy taka zmiana może doprowadzić do pozytywnych wyników.  

Badania nad zdolnością imidazoakrdonu C-1311 do sieciowania mtDNA komórek linii no-

wotworowej HT-29 po 14 godzinach traktowania nim komórek nie wykazały występowania wiązań 

sieciujących w zakresie stężeń 0,1 ÷ 50 µM związku.  

 

 
Rys. 50. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności imidazoakrydonu C-1311 do 

sieciowania mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 traktowanych  

C-1311 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych C-1311,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,1 µM C-1311,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,5 µM C-1311,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM C-1311,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM C-1311, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM C-1311,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 50 µM C-1311) 

 
Na szeregu autoradiogramów z tych doświadczeń (przykład na rys. 50 i 51) nie zaobserwowałam 

prążków elektroforetycznych odpowiadających 2-łańcuchowemu DNA oprócz mtDNA z komórek 

2-łańcuchowe mtDNA 
 
1-łańcuchowe mtDNA 
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kontrolnych, nietraktowanych związkiem. Frakcja 1-niciowego mtDNA była równie stabilna przy 

wszystkich stężeniach C-1311, nawet przy dawce 50 µM, co sugeruje, że mtDNA nie ulega frag-

mentacji. 
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Rys. 51. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1311 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

Podobnie jak w przypadku komórek HCT-8 mimo zastosowania 24-godzinnej preinkubacji 

komórek HT-29 z 25 µM kwasem aurynotrójkarboksylowym przed właściwym podaniem badanego 

imidazoakrydonu nie wykazałam sieciowania mtDNA przez imidazoakrydon C-1311 (rys. 52 i 53).  

 

 
Rys. 52. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności imidazoakrydonu C-1311 do 

sieciowania mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 traktowanych  

C-1311 przez 14 godzin i preinkubowanych przez 24 godziny z ATA, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu 

sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych C-1311,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,1 µM C-1311,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,5 µM C-1311,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM C-1311,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM C-1311, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM C-1311,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 50 µM C-1311) 

2-łańcuchowe mtDNA 
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Rys. 53. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1311 i 24 godzinach preinkubacji z ATA określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. 

Odchylenie standardowe z pomiarów 3 autoradiogramów 

Negatywne wyniki na komórkach HT-29, jak i poprzednie na HCT-8 są niespodziewane i 

trudne do wytłumaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że imidazoakrydon C-1311 indukuje sieciowanie 

jDNA w obu rodzajach komórek. Zjawisko międzyłańcuchowego sieciowania jDNA komórek raka 

jelita grubego HT-29 wykazał i opisał Koba [Konopa i wsp., 2005], co omówię w kolejnym pod-

rozdziale, a przedstawiam je na wspólnym wykresie zależności FUD od stężenia C-1311 (rys. 54). 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

10 100

stężenie imidazoakrydonu C-1311 [µM]

F
U

D
 k

o
m

ó
re

k
 H

T
-2

9
 [
%

]

dla mtDNA komórek HT-29 niepreinkubow anych z ATA

dla mtDNA komórek HT-29 preinkubow anych z ATA

dla jDNA komórek HT-29 niepreinkubow anych z ATA

 
Rys. 54. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HT-29 odpowied-

nio po 14 i 6 godzinach traktowania komórek pochodną imidazoakrydonu C-1311 bez preinkubacji z ATA lub z 

wcześniejszą preinkubacją komórek z 25 µM ATA. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń [dla 

mtD?A: wyniki własne, dla jD?A: Konopa i wsp., 2005].  
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3.3.15. Badanie zdolności sieciowanie jD�A przez nieaktywne pochodne imidazoakrydonu 

C-1314, C-2004 i C-2006 w porównaniu do C-1311 w komórkach raka jelita grubego 

HT-29  

Określenie znaczenia sieciowania jDNA dla aktywności biologicznej imidazoakrydonu  

C-1311 jest trudne do przeprowadzenia, jak wynika z wyżej przedstawionych wyników porównania 

EC90 i Coj, co potwierdzają wynik badań innych osób, zajmujących się tym zagadnieniem. Jednym z 

podejść przy ustaleniu znaczenia jakiegokolwiek efektu biochemicznego, m. in. sieciowania DNA, 

dla aktywności biologicznej badanego związku wywierającego dany efekt biochemiczny, jest 

otrzymanie bliskich analogów strukturalnych tego związku pozbawionych aktywności biologicznej 

i pokazanie, że nie wywierają jednocześnie wspomnianego efektu biochemicznego. Taka utrata 

aktywności biologicznej i zdolności do indukowania badanego efektu biochemicznego przez lekko 

zmodyfikowany związek jest mocną przesłanką wskazującą na znaczenie wywieranego efektu bio-

chemicznego dla aktywności biologicznej badanego związku. 

W 2005 roku zostały zaprojektowane zgodnie z poznanymi już dla imidazoakrydonów za-

leżnościami pomiędzy strukturą i aktywnością biologiczną i zsyntetyzowane nowe analogi struktu-

ralne imidazoakrydonu C-2004 i C-2006, posiadające w porównaniu do C-1311 zmodyfikowaną 

terminalną grupę aminową w łańcuchu bocznym. Spodziewano się, że związki te okażą się być nie-

aktywne biologicznie podobnie jak wcześniej otrzymany 5-(2’-dibutyloaminoetyloamino)-8-

hydroksyimidazoakrydon C-1314. Badania aktywności cytotoksycznej tych związków względem 

komórek raka jelita grubego HT-29 przeprowadziłam i uzyskałam dane potwierdzające brak tej 

aktywności (wyniki przedstawione wcześniej, rys. 13, tab. 9). Badania aktywności cytotoksycznej 

pochodnych C-1314, C-2004 i C-2006 oraz ich zdolności do sieciowania jDNA są niezależnym 

elementem mojej pracy doktorskiej, wprowadzonym ze względu na ważność przedstawionego za-

dania dla poznania mechanizmu działania imidazoakrydonu C-1311 i jego analogów. 

Zbadałam zdolność pochodnej C-1314, C-2004 i C-2006 do indukowania międzyłańcucho-

wych wiązań sieciujących DNA w komórkach raka jelita grubego HT-29. Zmiana komórek z linii 

HCT-8 na HT-29 wynikała z licznych wspomnianych już wcześniej trudności, na jakie się napotka-

łam podczas oznaczania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących w komórkach HCT-8 przez po-

chodną C-1311 (wąski zakres stężeń badanego imidazoakrydonu, przy których wykrywane były 

wiązania sieciujące jDNA, niezbyt dobra powtarzalność wyników oznaczeń sieciowania, brak kore-

lacji pomiędzy efektem biologicznym a indukowaniem sieciowania oraz występowanie fragmenta-

cji DNA – wyniki przedstawione w dalszej części rozprawy – które leży najprawdopodobniej u 

podstaw niepowodzeń). 
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Przy pomocy zmodyfikowanej metody Parsons’a oznaczyłam zdolność do indukowania sie-

ciowania DNA jądrowego w komórkach HT-29 przez 3 analogi strukturalne C-1311, niewykazują-

ce aktywności cytotoksycznej. Uzyskane dane porównałam z wynikami sieciowania DNA w ko-

mórkach HT-29 przez macierzystą pochodną, C-1311 [Konopa i wsp., 2005] i przedstawiłam w 

postaci wykresu zależności stopnia usieciowania DNA od stężenia związku (rys. 55). Wykazałam, 

że pochodne imidazoakrydonu C-1314, C-2004 i C-2006 w badanym zakresie stężeń (1 ÷ 100 µM) 

nie indukują wiązań sieciujących DNA komórek raka jelita grubego HT-29 po 6-godzinnym czasie 

traktowania nimi, podczas gdy C-1311 w tych samych warunkach powoduje usieciowanie DNA 

jądrowego w 30 %. Oznacza to, że modyfikacja terminalnej grupy aminowej w łańcuchu bocznym 

prowadzi do zarówno do utraty aktywności biologicznej (tab. 9), jak i zdolności do międzyłańcu-

chowego sieciowania jDNA. Jest to mocna przesłanka przemawiająca za istotnym znaczeniem 

zdolności do międzyłańcuchowego sieciowania DNA dla aktywności cytotoksycznej imidazoakry-

donów. 
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Rys. 55. Frakcja usieciowanego jD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 6 godzinach inkubacji z pochodnymi 

imidazoakrydonu. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń [dla C-1311: Konopa i wsp., 2005; 

dla C-1314, C-2004 i C-2006: wyniki własne] 

3.3.16. Badanie zdolności pochodnej triazoloakrydonu C-1305 do sieciowania mtD�A w 

komórkach raka okrężnicy HT-29  

Wcześniej opisane badania wykazały brak zdolności imidazoakrydonu C-1311 do sieciowa-

nia mtDNA komórek ludzkiego raka okrężnicy HCT-8 czy HT-29. Interesujące wydało się spraw-
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dzenie czy być może inny związek o podobnej strukturze chemicznej i własnościach biochemicz-

nych, kwalifikujący się do badań klinicznych – triazoloakrydon C-1305 będzie indukował wiązania 

sieciujące mtDNA w komórkach raka okrężnicy HT-29, względem których wykazuje silne działa-

nie cytotoksyczne [Koba i Konopa, 2007].  

Komórki HT-29 traktowałam pochodną C-1305 o stężeniu od 1 µM do 100 µM tak jak w 

przypadku imidazoakrydonu C-1311 czy innych badanych związków przez 14 godzin, co również 

wynikało z badań kinetyki tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących w DNA jądrowym 

komórek HT-29, przeprowadzonych uprzednio przez dr Kobę [Koba i Konopa, 2007]. Zastosowa-

łam początkowo klasyczne podejście i nie preinkubowałam komórek z kwasem aurynotrójkarbok-

sylowym. Przykładowy autoradiogram rozdziału mtDNA z omawianych tutaj eksperymentów 

przedstawia rysunek 56, a wykres densytometrycznej analizy doświadczenia – rysunek 57.  

 

 
Rys. 56. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych badań  zdolności triazoloakrydonu C-1305 do sie-

ciowania mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 traktowanych  

C-1305 przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych C-1305,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM C-1305,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM C-1305,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM C-1305,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 25 µM C-1305, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 50 µM C-1305,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 100 µM C-1305) 

Okazało się, że i tym razem nie zaobserwowałam frakcji 2-łańcuchowego mtDNA, zaś prą-

żek 1-niciowego mtDNA był tak samo intensywny niezależnie od dawki badanego triazoloakrydo-

nu. Koba wykazał zdolność triazoloakrydonu C-1305 do sieciowania jDNA komórek raka jelita 

grubego HT-29 dopiero po dodatkowej wcześniejszej inkubacji komórek z ATA, który hamuje po-

wstawanie nierozszczepialnych kompleksów DNA-topoziomerazy [Koba, 2003].  

2-łańcuchowe mtDNA 
 
1-łańcuchowe mtDNA 
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Rys. 57. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1305 określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z pomiarów 

3 autoradiogramów 

Postanowiłam przeprowadzić podobne doświadczenia wprowadzając preinkubację komórek 

HT-29 z ATA, poprzedzającą włąsciwą inkubację z C-1305. Wyniki tych eksperymentów pokazuję 

na poniższych 2 rysunkach (rys. 58 i 59). 

 

 
Rys. 58 . Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych badań zdolności triazoloakrydonu C-1305 do siecio-

wania mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 traktowanych  

C-1305 przez 14 godzin i preinkubowanych przez 24 godziny z ATA, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu 

sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych C-1305,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM C-1305,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM C-1305,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM C-1305,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 50 µM C-1305, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 100 µM C-1305) 

 

2-łańcuchowe mtDNA 
 

1-łańcuchowe mtDNA 
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Rys. 59. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z C-1305 i 24 godzinach preinkubacji z ATA określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. 

Odchylenie standardowe z pomiarów 3 autoradiogramów 

Analiza autoradiogramów rozdziału DNA z komórek HT-29 traktowanych C-1305 przez 14 

godzin i preinkubowanych przez długość cyklu komórkowego, tj. 24 godziny z 25 µM ATA (przy-

kładowy na rysunku 58) oraz wykresów zależności 1- i 2-łańcuchowego mtDNA od stężenia  

związku (rys. 59) nie wykazała zdolności badanego triazoloakrydonu do sieciowania mtDNA. Na-

tomiast obniżający się prążek 1-łańcuchowego mtDNA przy najwyższych stężeniach triazoloakry-

donu może sugerować występującą degradację mtDNA lub być rezultatem „przeładowania” stu-

dzienki podczas elektroforezy. 

Jak wyżej napisałam analogiczne badania nad sieciowaniem jądrowego DNA wykazały wy-

stępowanie tego zjawiska, co wymagało jednak wyeliminowania zdolności C-1305 do blokowania 

kompleksów rozszczepialnych, które tworzy C-1305 z DNA i topoizomerazami II [Koba, 2003]. 

Wyniki oznaczeń FUD i FUmtD w komórkach nowotworu okrężnicy HT-29 w zależności od stęże-

nia badanego triazoloakrydonu po 14 godzinach inkubacji komórek przedstawiłam na wykresie na 

rysunku 60, natomiast szerzej opiszę je oraz porównam z aktywnościami cytotoksycznymi w dal-

szej części rozprawy. 
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Rys. 60. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 

godzinach traktowania komórek pochodną triazoloakrydonu C-1305 bez preinkubacji z ATA lub z wcześniejszą 

preinkubacją komórek z 25 µM ATA. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń [dla mtD?A: wy-

niki własne; dla jD?A: Koba, 2003] 

3.3.17. Badanie zdolności mitoksantronu do sieciowania mtD�A w komórkach raka okręż-

nicy HT-29  

Znany lek przeciwnowotworowy – mitoksantron wykazuje zdolności sieciujące DNA ją-

drowe [Składanowski i Konopa, 2000; Skrobisz, 2003] oraz jest inhibitorem topoizomeraz komór-

kowych. Wyniki badań nad mechanizmem działania mitoksantronu były podstawą do zaprojekto-

wania i syntezy imidazo- i triazoloakrydonów, które podobnie jak mitoksantron posiadają w łańcu-

chu bocznym diaminową grupę farmakoforową dołączoną do płaskiego układu wielopierścieniowe-

go zdolnego do interkalacji do DNA. Ze względu na to podobieństwo strukturalne, jak i dla celów 

porównawczych włączyłam ten związek do swoich badań. 

Podobnie jak dla imidazoakrydonu C-1311 i triazoloakrydonu C-1305 komórki raka jelita 

grubego HT-29 inkubowałam z mitoksantronem przez 14 godzin. Zastosowałam bardzo szerokie 

spektrum dawek związku: 0,1 ÷ 100 µM. Przykładowy autoradiogram wraz z densytometryczna 

analizą frakcji 1- i 2-łańcuchowej mtDNA w zależności od stężenia zamieściłam na rysunku 61 i 

62.  
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Rys. 61. Przykładowy autoradiogram z 3 równolegle wykonanych oznaczeń zdolności mitoksantronu do sieciowania 

mtD?A w komórkach HT-29, przedstawiający rozdział D?A z komórek HT-29 traktowanych  

mitoksantronem przez 14 godzin, gdzie mtD?A zostało wykryte przy użyciu sondy pCRII-H1/KpnI 

 (1- natywne mtD?A/BamHI z komórek HT-29, 

 2- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 nietraktowanych mitoksantronem,  

 3- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,1 µM mitoksantronem,  

 4- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 0,5 µM mitoksantronem,  

 5- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 1 µM mitoksantronem,  

 6- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 5 µM mitoksantronem, 

 7- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 10 µM mitoksantronem,  

 8- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 50 µM mitoksantronem, 

 9- zdenaturowane i renaturowane mtD?A/BamHI z komórek HT-29 traktowanych 100 µM mitoksantronem) 

Okazało się, że tym razem także nie stwierdziłam utworzenia frakcji 2-łańcuchowego  

mtDNA, która mogłaby wskazywać na zachodzenie sieciowania mtDNA w komórkach HT-29. Po-

dobnie jak w przypadku imidazoakrydonu C-1311 i triazoloakrydonu C-1305, nie potrafię wytłu-

maczyć dlaczego mitoksantron nie sieciuje mtDNA w komórkach HT-29.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 (nat.) 0 (den.) 0,1 0,5 1 5 10 50 100

stężenie mitoksantronu [uM]

il
o

ś
ć
 m

tD
N

A
 H

T
2

9
 [
%

]

2-niciowe mtDNA 1-niciowe mtDNA

 
Rys. 62. Ilościowy stosunek 1- i 2-łańcuchowego mtD?A w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 godzinach inku-

bacji z mitoksantronem określona na podstawie densytometrii autoradiogramów. Odchylenie standardowe z 

pomiarów 3 autoradiogramów 

Wcześniej przeprowadzone badania wykazały zdolność mitoksantronu do międzyłańcucho-

wego sieciowania jDNA komórek HT-29, wykrywanego bez preinkubacji komórek z ATA  

    1         2          3         4         5         6          7          8         9 
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[Skrobisz, 2003].  Zależność tę oraz analogiczną dla mtDNA przedstawiam na wykresie na rysunku 

63, natomiast omówię ją szczegółowo w podsumowaniu tego rozdziału. 
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Rys. 63. Frakcja usieciowanego D?A mitochondrialnego i jądrowego w komórkach nowotworowych HT-29 po 14 

godzinach inkubacji z mitoksantronem. Odchylenie standardowe z 3 niezależnych doświadczeń [dla mtD?A: 

wyniki własne; dla jD?A: Skrobisz, 2003]. 

3.3.18. Podsumowanie oznaczeń zdolności związków przeciwnowotworowych będących in-

hibitorami topoizomeraz do międzyłańcuchowego sieciowania D�A mitochondrial-

nego i jądrowego w komórkach nowotworów jelita grubego 

Głównym celem tej części badań było sprawdzenie czy imidazoakrydon C-1311 i triazolo-

akrydon C-1305 oraz mitoksantron, będące inhibitorami topoizomerazy II, wykazują zdolność do 

sieciowania mtDNA w badanych komórkach nowotworowych i porównanie ze zdolnością do sie-

ciowania DNA jądrowego w tych samych komórkach. Wszystkie wyżej wymienione związki prze-

jawiają po uprzedniej aktywacji metabolicznej zdolność do międzyłańcuchowego sieciowania ją-

drowego DNA, wcześniej wykazaną w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki 

Gdańskiej [Składanowski i Konopa, 2000; Skrobisz, 2003; Konopa i wsp., 2005; Koba i Konopa, 

2007], a jednocześnie wykazują zdolności blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizomera-

zy II z DNA [Składanowski i wsp., 1996; Skrobisz, 2003; Lemke i wsp., 2004]. 

Badania nad zdolnością imidazoakrydonu C-1311 do sieciowania mtDNA komórek nowo-

tworu okrężnicy, pochodzenia ludzkiego, HCT-8 po 6 i 14 godzinach traktowania tym związkiem w 

zakresie stężeń 0,1 ÷ 100 µM, nie wykazały tworzenia wiązań sieciujących mtDNA, niezależnie czy 

komórki HCT-8 były lub nie były preinkubowane z kwasem aurynotrójkarboksylowym (ATA), 
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który hamuje powstawanie kompleksów topoizomerazy II z DNA, utrudniających wykrywanie wią-

zań sieciujących DNA (wyniki szczegółowo omówione wcześniej, rys. 49). Taki sam brak induko-

wania wiązań sieciujących mtDNA obserwowałam w przypadku komórek innego nowotworu jelita 

grubego, pochodzenia ludzkiego – HT-29, traktowanych po 14 godzinach pochodną C-1311  

(rys. 54) i C-1305 (rys. 60) oraz mitoksantronem (rys. 63). 

Przyczyną niepowodzeń w wykrywaniu wiązań sieciujących mtDNA przez związki, które 

sieciują jDNA, tj. C-1311, C-1305 i mitoksantron, nie może być wybór nieodpowiedniej metody ich 

wykrywania czy też niewłaściwy dobór warunków przeprowadzania oznaczeń, takich jak: zakres 

stężeń badanych związków lub czasów inkubacji komórek ze związkami, gdyż przy użyciu tej sa-

mej metody i z zachowaniem tych samych warunków eksperymentalnych wykryłam zdolność sie-

ciowania mtDNA przez trzy inne związki, tj. Ledakrin, C-1748 i mitomycynę C.  

Niewykazanie spodziewanego sieciowania mtDNA przez związki sieciujące jDNA, będące 

inhibitorami topoizomerazy II (C-1311, C-1305 i mitoksantron) w porównaniu do stwierdzonego 

sieciowania mtDNA przez związki sieciujące jDNA, ale nie będące inhibitorami topoziomeray II 

(C-1748, Ledakrin, mitomycynę C) nasuwa przypuszczenie, że przyczyną niewykrywania zdolności 

sieciowania mtDNA przez pierwszą grupę związków jest ich zdolność do hamowania topoizomera-

zy II (blokowanie rozszczepialnych kompleksów topoziomerazy II z DNA), co przeszkadza lub 

nawet uniemożliwia oznaczenie sieciowania w przypadku jDNA. Negatywne wyniki doświadczeń z 

wykrywaniem międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA przeprowadzonych na komór-

kach preinkubowanych z ATA, która zapobiega blokowaniu rozszczepialnych kompleksów topo-

ziomerazy II z DNA, wykluczają taką możliwość. Nie jest to dowód w pełni przekonywujący, gdyż 

ATA jako związek silnie polarny (trzy grupy karboksylowe) z trudem przenika przez błonę komór-

kową do cytoplazmy, stąd konieczność kilkunastogodzinnej preinkubacji komórek z tym związ-

kiem. Jest bardzo prawdopodobne, że stężenie ATA w cytoplazmie jest raczej niższe niż na ze-

wnątrz komórki i zbyt niskie, aby po dodatkowym przenikaniu przez błony mitochondrialne w mi-

tochondriach zostało osiągnięte stężenie odpowiednie dla zahamowania działania topoizomeraz 

mitochondrialnych. 

Inną przyczyną negatywnych wyników mogą być zaburzenia w transporcie imidazo- i tria-

zoloakrydonów do mitochondriów. Wyniki badań Rodriguez’a – pochodne oranżu akrydyny pod-

stawione 10-N-łańcuchem alkilowym wykazywały wysokie powinowactwo do mitochondriów przy 

jednocześnie zróżnicowanych właściwościach wnikania do mitochondriów w komórkach rakach 

piersi MCF-7c3. Im dłuższy łańcuch N-alkilowy tym wnikanie pochodnych do mitochondriów było 

słabsze, a związki były wykrywane w cytoplazmie komórek [Rodriguez i wsp., 2008]. Być może 
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dodatkowy pierścień w imidazo- i triazoloakrydonach stanowi zawadę przestrzenną lub zmienia na 

tyle właściwości lipofilowe związków, że nie są one transportowane lub są transportowane w zni-

komych ilościach do mitochondriów. 

Podsumowując, przeprowadzone doświadczenia sugerują, że imidazoakrydon C-1311, tria-

zoloakrydon C-1305 oraz ich macierzysty analog – mitoksantron nie sieciują mtDNA w komórkach 

raka okrężnicy. Wniosek ten budzi jednak wątpliwości, szczególnie że związki te wykazują zdol-

ność do indukowania międzyłańcuchowego sieciowania jDNA. Być może związki te nie są trans-

portowane do mitochondriów lub są jakieś inne nieznane do tej pory przyczyny niemożliwości 

stwierdzenia występowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA. Sprawa pozostaje 

więc nadal otwarta. 

Jak wspominałam, w katedrze zostało wykazane, że mitoksantron, C-1311 i C-1305 sieciują 

międzyłańcuchowo jDNA m. in. w komórkach raka jelita grubego HT-29, na których badałam 

zdolność tych samych związków do sieciowania mtDNA. Wyniki oznaczania międzyłańcuchowego 

sieciowania jDNA komórek HT-29 przedstawiłam na rysunku 64. 
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Rys. 64. Frakcja usieciowanego D?A jądrowego w komórkach raka okrężnicy HT-29 po 14 godzinach inkubacji z 

imidazoakrydonem C-1311, triazoloakrydonem C-1305 lub mitoksantronem [C-1311: Konopa i wsp., 2005;  

C-1305: Koba, 2003; mitoksantron: Skrobisz, 2003] 

Imidazoakrydon C-1311 i mitoksantron wykazują zdolność do tworzenia międzyłańcucho-

wych wiązań sieciujących jDNA komórek HT-29 [Skrobisz, 2003; Konopa i wsp., 2005]. Triazolo-

akrydon C-1305 wymagał zastosowania dodatkowej preinkubacji komórek HT-29 z ATA (rys. 60) i 

dopiero w tych warunkach było możliwe stwierdzenie jego zdolności do sieciowania jądrowego 
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DNA [Koba, 2003]. We wszystkich przypadkach sieciowanie jądrowego DNA wzrastało wraz ze 

stężeniem związków, a przy wysokich dawkach obserwowany był stopniowy spadek FUD, naj-

prawdopodobniej na skutek apoptozy, potwierdzonej w badaniach morfologii komórek nowotwo-

rowych i indukowania międzynukleosomalnych pęknięć DNA np. przez triazoloakrydon C-1305 

[Augustin i wsp., 2000].  

Na podstawie pierwotnych wyników, zilustrowanych na rysunku 64, wykorzystując metodę 

„cross-validation” określiłam stężenia związków (Coj), przy których wykrywane są pierwsze wiąza-

nia sieciujące DNA jądrowe po 14 godzinach traktowania komórek HT-29 badanymi związkami. 

Wszystkie wyniki wraz z wynikami własnych oznaczeń zdolności sieciowania jDNA przez C-1311 

w komórkach innego ludzkiego nowotworu okrężnicy – HCT-8 zestawiłam wraz z własnymi ozna-

czeniami aktywności cytotoksycznej wyrażonymi jako EC90 w tabeli 22. 

Tabela 22. Stężenie Coj i EC90 oraz ich logarytmy dziesiętne imidazoakrydonu C-1311, triazoloakrydonu C-1305 oraz 

mitoksantronu wobec komórek różnych linii nowotworowych po 14 i/lub 6 godzinach inkubacji komórek ze 

związkami [C-1311 na HCT-8: wyniki własne; C-1311 na HT-29: Konopa i wsp., 2005; C-1305 na HT-29: 

Koba, 2003; mitoksantron na HT-29: Skrobisz, 2003] 

związek 
linia  

komórkowa 

czas  
inkubacji 

[godz.] 

Coj 
[µM] 

EC90 
[µM] 

lg Coj lg EC90 

C-1311 HCT-8 14 24  
(±2) 

0,8 
(±0,4) 

1,38  
(±0,04) 

-0,1 
(±0,2) 

C-1311  
+ preink. z ATA HCT-8 14 37 

(±3) 
0,58 

(±0,02) 
1,57  

(±0,03) 
-0,24 
(±0,01) 

C-1311 HT-29 6 20  
(±10) 

10 
(±3) 

1,3  
(±0,3) 

1 
(±0,1) 

C-1305 HT-29 14 - 7 
(±2) - 0,86 

(±0,09) 

C-1305  
+ preink. z ATA HT-29 14 36 

(±6) - 1,56  
(±0,07) - 

mitoksantron HT-29 14 5,9  
(±0,8) 

0,13  
(±0,01) 

0,77  
(±0,06) 

-0,88 
(±0,04) 

 

Mitoksantron sieciował jDNA przy najniższym stężeniu (Coj), w najszerszym zakresie stę-

żeń oraz w najwyższym stopniu modyfikował jDNA (FUD) komórek HT-29, czyli lek ten przeja-

wia najwyższą zdolnością do sieciowania jDNA pośród badanych związków przeciwnowotworo-

wych, będących inhibitorami rozszczepialnych kompleksów DNA-topoizomeraza II. Natomiast  

C-1311 i C-1305 wykazywały zbliżone zdolności sieciowania jDNA, tj. zbliżone wartości Coj, za-

kres stężeń, przy których wykrywane było sieciowanie jDNA oraz stopień zmodyfikowania jDNA. 
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Przedstawione wyżej wyniki sieciowania jDNA w komórkach HT-29 przez imidazoakrydon 

C-1311, triazoloakrydon C-1305 i mitoksantron są wynikami otrzymanymi przez kilka osób, wyko-

nanymi w znacznych odstępach czasu (mogły wystąpić zmiany we wrażliwości komórek na badane 

związki). Z tego względu ich porównanie z oznaczeniami aktywności biologicznej (EC90), które ja 

wykonałam po kilkuletniej przerwie, jest niewskazane i nie pozwoli na wyciąganie przekonywują-

cych wniosków o znaczeniu międzyłańcuchowego sieciowania jDNA w komórkach HT-29 dla bio-

logicznej aktywności badanych trzech związków. Należy jednak przypomnieć, że dla antracenodio-

nów, w tym mitoksantronu, wykazano, że ich zdolność do indukowania sieciowania jDNA ma istot-

ne znaczenie dla ich aktywności cytotoksycznej [Skrobisz, 2003]. Wyniki moich badań porównaw-

czych zdolność sieciowania jDNA przez C-1311 oraz trzy biologicznie nieaktywne imidazoakrydo-

ny: C-1314, C-2004 i C-2006 przemawiają za istotnym znaczeniem zdolności sieciowania jDNA 

dla aktywności cytotoksycznej imidazoakrydonów w tym C-1311. Natomiast znaczenie zdolności 

do międzyłańcuchowego sieciowania jDNA dla aktywności biologicznej C-1305 i innych triazolo-

akrydonów pozostaje sprawą otwartą i może być przedmiotem kolejnych badań. 

3.4. Badanie zdolności indukowania fragmentacji D�A  

3.4.1. Badanie zdolności pochodnej 1-nitroakrydyny C-1748 do fragmentacji D�A w ko-

mórkach raka okrężnicy HCT-8 

Wyniki badań nad zdolnością do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących 

mtDNA i jądrowe DNA w komórkach raka jelita grubego HCT-8 przez 1-nitroakrydynę C-1748, 

szczegółowo omówione wcześniej, wskazywały na możliwość występowania równoległej i zależnej 

od stężenia związku fragmentacji DNA w tych komórkach, co może mieć wpływ na oznaczanie 

stopnia usieciowania DNA. Jak do tej pory wykazano zdolność pochodnej C-1748 do indukcji cię-

cia DNA plazmidu pBR322 [Lewandowska, 2009], nie wykazano jej zachodzenia w komórkach 

nowotworowych. Ponieważ nie znalazłam ilościowej metody oznaczenia fragmentacji mtDNA, a 

jedynie jakościową (np. przez wizualizację na kliszach autoradiograficznych degradacji mtDNA 

wyznakowanego specyficzną sondą molekularną), postanowiłam przeprowadzić oznaczanie frag-

mentacji DNA przez badaną 4-metylo-1-nitroakrydynę w komórkach HCT-8 w oparciu o promie-

niotwórczą metodę elucyjną z użyciem winyloakrylowych filtrów adsorbujących białka (Metricel) 

oraz poliwęglanowych nieadsorbujących białka (Millipore), która pozwola oszacować całkowitą 

fragmentację DNA w komórce, a więc zarówno jądrowego DNA, jak i mitochondrialnego [Bertrand 

i wsp., 1995]. Dokładny opis metod badania fragmentacji DNA zamieściłam w części opisowej 

doświadczeń. 
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Miarą fragmentacji DNA (F) w tej metodzie jest stosunek degradacji DNA w komórkach 

traktowanych badanym związkiem (Ft) do stopnia degradacji DNA w komórkach kontrolnych (Fk), 

co wyraża następująca zależność: 

 

Procedura z użyciem winyloakrylowych filtrów (o średnicy por 0,8 µm) adsorbujących biał-

ka może posłużyć określeniu fragmentacji DNA w wyniku zajścia apoptozy. Przez filtry przechodzi 

tylko krótkołańcuchowe DNA, zaś inne dłuższe fragmenty DNA, jak również DNA związane z 

białkami, pozostają na powierzchni sączków. Natomiast procedura z użyciem poliwęglanowych 

filtrów (o średnicy por 2 µm) nieadsorbujących białka, w której lizę komórek prowadzi się przy 

użyciu roztworu proteinazy K, pozwala na określenie całkowitej fragmentacji DNA, w tym powsta-

łej w wyniku blokowania rozszczepialnych kompleksów DNA-topoizomeraza II lub związania się z 

białkami struktur jądrowych. W tej drugiej metodzie określany jest więc stopień fragmentacji DNA 

w wyniku apoptozy, bezpośredniego cięcia DNA oraz blokowania rozszczepialnych kompleksów 

DNA przez badane związki. 

Fragmentację DNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8 określiłam po 14-godzinnej inku-

bacji komórek z 4-metylo-1-nitroakrydyną C-1748. Uzyskane wyniki są przedstawione na rysunku 

65. 
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Rys. 65. Fragmentacja D?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 14 godzinach inkubacji z C-1748. Odchylenie 
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Wykazałam przy użyciu filtrów nieadsorbujących białka, że pochodna C-1748 nawet poni-

żej stężenia 0,1 µM powoduje fragmentację DNA. Przy wyższych stężeniach, powyżej 5 µM, cał-

kowita fragmentacja DNA wynosi niemal 100 %, co może powodować problemy z detekcją wiązań 

sieciujących DNA, również na poziomie mtDNA. Wynik ten potwierdza wcześniej otrzymane za-

leżności, a więc wzrost degradacji mtDNA przy jednoczesnym sieciowaniu mtDNA zależny od 

stężenia pochodnej C-1748, co obrazuje autoradiogram rozdziału mtDNA na rysunku 25.  

Wykryta przeze mnie fragmentacja DNA może wynikać z indukcji cięć DNA. Jak wcześniej 

wykazano pochodne 1-nitorakrydyny powodują cięcie DNA w komórkach raka szyjki macicy ludz-

kiego pochodzenia Hela S3, a efekt degradacji DNA jest skorelowany z aktywnością cytotoksyczną 

tych związków [Woynarowski i wsp., 1984]. Za fragmentacją DNA powstałą na skutek chemiczne-

go cięcia DNA przemawiają również wyniki Lewandowskiej nad zdolnością pochodnej 4-metylo-1-

nitroakrydyny C-1748 do indukowania bezpośrednich cięć DNA [Lewandowska, 2009]. W świetle 

tych wyników, jak i uzyskanych przeze mnie (rys. 65) przypuszczenia te wydają się być słuszne 

oraz spójne z hipotezą postawioną przez Berthet’a [Berthet i wsp., 1994]. Sugeruje on, że kowalen-

cyjne wiązanie się do atomu N3 lub N7 puryn w DNA przez chemoterapeutyki przeciwnowotworo-

we i powstałe w ten sposób addukty DNA skutkują destabilizacją wiązania N-glikozydowego, co 

może powodować uwolnienie adduktu DNA ze szkieletu cukrowo-fosforowego DNA i utworzenie 

miejsca bezzasadowego, które może stać się miejscem samorzutnej hydrolizy wiązania fosfodie-

strowego na drodze β- lub δ-eliminacji, a w konsekwencji doprowadzić do cięcia DNA. 

Fragmentacja DNA może pochodzić także od kompleksu DNA-białko powstałego na drodze 

sieciowania, co sugerują wyniki badania z Ledakrinem [Woynarowski i wsp., 1989]. Przypomnę, że 

zgodnie z metodą Bertrand’a oznaczania fragmentacji DNA przy użyciu filtrów poliwęglanowych 

(nieadsorbujących białka), gdzie stosuje się proteinazę K, do przesączu przechodzi większość frag-

mentów DNA, także te, które wcześniej związane były z białkami jądrowymi. 

Indukowana przez badaną 4-metylo-1-nitroakrydynę krótkołańcuchowa fragmentacja DNA 

(oznaczana przy użyciu filtrów adsorbujących białka), a więc głównie pochodzenia apoptotycznego 

wynosi zaledwie 10 %. Taka wartość nie powinna dziwić – zaobserwowano, że zmiany apoptotycz-

ne, w tym międzynukleosomalna fragmentacja DNA, wywoływane przez pochodną C-1748 zaczy-

nają pojawiać się dopiero po 12 godzinach inkubacji komórek ze związkiem i w miarę upływu cza-

su narastają [Moś-Rompa i wsp., 2005]. 

Podsumowując, C-1748 powoduje silną fragmentację jądrowego DNA, najprawdopodobniej 

zachodzącą w wyniku chemicznego cięcia DNA [Woynarowski i wsp., 1984; Berthet i wsp., 1994; 

Lewandowska, 2009] oraz na skutek sieciowania DNA-białko [Woynarowski i wsp., 1989].  



Omówienie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników 

 

 103 

Degradacja DNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8 wywołana przez badaną 4-metylo-1-

nitroakrydynę, szczególnie przy niskich stężeniach związku o znaczeniu biologicznym, jest bardzo 

interesującym zagadnieniem naukowym. Jednakże jest to już temat wykraczający poza cele mojej 

pracy i dlatego nie był przeze mnie kontynuowany. 

3.4.2. Badanie zdolności pochodnej imidazoakrydonu C-1311 do fragmentacji D�A w ko-

mórkach raka okrężnicy HCT-8 

W trakcie badań nad detekcją międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA w komórkach 

raka okrężnicy HCT-8 przez imidazoakrydon C-1311 napotkałam się na szereg problemów, szcze-

gółowo omówionych wcześniej, które wskazywały na możliwość występowania innego mechani-

zmu działania tego związku (blokowania rozszczepialnych kompleksów topoizomerazy II z DNA 

[Składanowski i wsp., 1996]) bądź też nakładania się tych efektów w badanym zakresie stężeń 

związku. Aby potwierdzić występowanie fragmentacji DNA w tych komórkach zastosowałam rów-

nież metodę Bertrand’a. 

Fragmentację DNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8 określiłam po 6-godzinnej inkuba-

cji komórek z imidazoakrydonem C-1311, co obrazuje wykres na rysunku 66. 
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Rys. 66. Fragmentacja D?A w komórkach nowotworowych HCT-8 po 6 godzinach inkubacji z C-1311. Odchylenie 

standardowe z 3 niezależnych doświadczeń 

Wykazałam, że imidazoakrydon C-1311 powoduje silną fragmentację DNA na duże frag-

menty nawet do 60 % całkowitej ilości DNA (wykrywaną przy użyciu filtrów nieadsorbujących 
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białka – poliwęglanowych), postępującą wraz ze wzrostem stężenia badanego związku. Wykazana 

fragmentacja DNA może zatem w istotny sposób obniżać ocenę stopnia usieciowania DNA przez 

ten związek.  

Zgodnie z metodą Bertrand’a zastosowanie filtrów nieadsorbujących białka pozwala wykryć 

większość fragmentów DNA, w tym również te, które uprzednio związane były z białkami jądro-

wymi, np. topoizomerazami. Spostrzeżenie to wydaje się słuszne w świetle wcześniej przeprowa-

dzonych badań w katedrze, w których wykazano, że pochodna C-1311 wykazuje zdolność do blo-

kowania rozszczepialnych kompleksów DNA-topoziomeraza II [Składanowski i wsp., 1996]. 

Natomiast fragmentacja DNA komórek HCT-8 oznaczana przy użyciu filtrów adsorbują-

cych białka po 6 godzinach traktowania ich pochodną C-1311 osiąga nieznaczny poziom – 7 %. 

Według kryteriów podanych przez autorów metody oznacza to niewielki stopień apoptozy komó-

rek. Wynik ten jest zgodny z obserwacjami dokonanymi w katedrze, w których wykazano, że apop-

toza indukowana przez imidazoakrydon C-1311 w komórkach białaczki ludzkiego pochodzenia  

MOLT-4 jest wyraźnie widoczna dopiero po 24 godzinach inkubacji komórek ze związkiem 

[Skwarska i wsp., 2007], podobnie w innych komórkach [Skwarska, 2007]. 

Podsumowując, imidazoakrydon C-1311 powoduje silną fragmentację DNA, pochodzącą 

głównie od wiązania się C-1311 z białkami struktur jądrowych, w większości z topoizomerazami.  



Część doświadczalna 

 105 

4. CZĘŚĆ DOŚWIADCZAL�A 

4.1. Materiały 

4.1.1. Związki chemiczne i enzymy 

W swoich badaniach stosowałam następujące przeciwnowotworowe związki chemiczne: 

� C-1748 – 9-(2’-hydroksyloetyloamino)-4-metylo-1-nitroakrydynę, otrzymaną w postaci 

monochlorowodorku;  

� C-1305 – 5-(3’-dimetyloaminopropyloamino)-8-hydroksy-triazoloakrydon; 

� C-1311 (Symadex) – 5-(2’-dietyloaminoetyloamino)-8-hydroksy-imidazoakrydon, otrzyma-

ną w postaci dichlorowodorku; 

� C-1314 – 5-(2’-dibutyloaminoetyloamino)-8-hydroksy-imidazoakrydon, otrzymany w po-

staci dichlorowodorku; 

� C-2004 – 5-(2’-N-morfolinoetyloamino)-8-hydroksy-imidazoakrydon, analog strukturalny 

pochodnej C-1311, otrzymany w postaci dichlorowodorku; 

� C-2006 – 5-(2’-N-piperazynooetyloamino)-8-hydroksy-imidazoakrydon, analog strukturalny 

pochodnej C-1311, otrzymany w postaci trójchlorowodorku; 

� Ledakrin (C-283, Nitracrine) – 9-(3’-dimetyloaminopropyloamino)-1-nitroakrydynę, otrzy-

maną w postaci dichlorowodorku; 

Pochodna 4-metylo-1-nitoroakrydyny C-1748 i Ledakrin zostały zsyntetyzowane w Kate-

drze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej przez dr Barbarę Wysocką-

Skrzela, zaś pochodne imidazoakrydonu C-1311, C-1314, C-2004 i C2006 oraz triazolo-

akrydonu C-1305 przez dr Barbarę Horowską. 

� Mitomycynę C (Mitomycinum, Ametycine) – 7,41 % preparat proszkowy mitomycyny C,  

7-amino-9α-metoksymitosan, Kyowa Hakko, Kogyo Co. LTD, Japonia; 

� Mitoksantron (NSC 301739) – 1,3-dihydroksy-5,8-di-(2’-(2-hydroksyetyloamino)etylo-

amino)-9,10-antracendion, otrzymany w postaci dichlorowodorku, zsyntetyzowany w Insty-

tucie Farmaceutycznym w Warszawie. 

Roztwory związków przygotowywałam zawsze każdorazowo przed doświadczeniem, po-

przez rozpuszczenie w 50 % etanolu. 
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Pozostałe odczynniki to: 

� agaroza – Sigma Chemical Co., USA; 

� alkohol etylowy, EtOH – Przedsiębiorstwo Chemiczne ODCZYNNIKI, Polska; 

� alkohol izoamylowy – Sigma Chemical Co., USA; 

� alkohol metylowy, MeOH – Przedsiębiorstwo Chemiczne ODCZYNNIKI, Polska; 

� azydek sodu, NaN3 – Serva Feinbiochemica, Niemcy; 

� BamHI – enzym restrykcyjny (100 U/µl i 400 U/µl) – Fermentas, Litwa; 

� błękit bromofenolowy – Chemapol, Praga, Czechy; 

� BSA, albumina surowicy bydlęcej – Sigma Chemical Co., USA; 

� CDP-Star – PerkinElmer, USA; 

� chlorek potasu, KCl – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� chlorek sodu, NaCl – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� chloroform – Przedsiębiorstwo Chemiczne ODCZYNNIKI, Polska; 

� digitonina – Sigma Chemical Co., USA; 

� D-mannitol – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� DNA z łososia – Sigma Chemical Co., USA; 

� EDTA-Na3 (sól trójsodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego) – Sigma Chemical Co., 

USA; 

� EGTA (kwas etyleno-glikolo-bis (beta-aminoetylowy eter)- N,N,N',N'-tetraoctowy) – Sigma 

Chemical Co., USA; 

� etanol, EtOH – Przedsiębiorstwo Chemiczne ODCZYNNIKI, Polska; 

� fenol, PhOH – Przedsiębiorstwo Chemiczne ODCZYNNIKI, Polska; 

� fosforan potasowy dwuzasadowy, KH2PO4 – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� fosforan sodowy dwuzasadowy, NaH2PO4 – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� fosforan sodowy jednozasadowy, Na2HPO4 – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� glukoza – Polfa-Kraków, Polska; 

� K-Hepes – Serva Feinbiochemica, Niemcy; 

� KpnI – enzym restrykcyjny (100 U/µl) – Fermentas, Litwa 

� kwas borowy – Sigma Chemical Co., USA; 

� kwas octowy, CH3COOH – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� McCoy's (pożywka hodowlana) – Sigma Chemical Co., USA; 

� metylo-[3H]-tymidyna – (o aktywności właściwej 1 mCi/ml), NEN, Boston, DUPONT; 

� nadchloran sodowy, NaClO4 – Fluka Chemica, Szwajcaria; 

� nukleaza S1 (100 U/µl) – Fermentas, Litwa; 
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� octan cynkowy, (CH3COO)2Zn – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� octan sodowy, CH3COONa – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� penicylina G – Sigma Chemical Co., USA; 

� płodowa surowica bydlęca, FBS - ang. Foetal Bovine Serum – Live Technologies, Anglia; 

� POPOP, (1,4-di-(5-fenylo-2-oksazolylo)-benzol – Fluka Chemica, Szwajcaria; 

� PPO, 2,5-difenylooksazol – Fluka Chemica, Szwajcaria; 

� proteinaza K – Merck, Niemcy; 

� R?azaA - Sigma Chemical Co., USA; 

� RPMI 1640 (pożywka hodowlana) – Live Technologies, Anglia; 

� sacharoza – Sigma Chemical Co., USA; 

� sarkozyl (sól sodowa N-laurylosarkozyny) – Sigma Chemical Co., USA; 

� SDS (sodowy siarczan dodecylu) – Sigma Chemical Co., USA; 

� SSC (sól sodowa cytrynianu) – Sigma Chemical Co., USA; 

� streptomycyna – Sigma Chemical Co., USA; 

� SYBRGold – Molecular Probes, USA; 

� TCA, kwas trichlorooctowy – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� toluen – CHEMPUR, Polska; 

� Triton X-100 – Sigma Chemical Co., USA; 

� Trizma-Base (tris-(hydroksylometylo)-aminometan) – Sigma Chemical Co., USA; 

� Trizma-HCl (chlorowodorek tris-(hydroksylometylo)-aminometanu) – Sigma Chemical Co., 

USA; 

� trypsyna-EDTA – (0,5 % trypsyny, 5,3 mM EDTA) – GIBCO, Szkocja; 

� wodorotlenek sodu, NaOH – Polskie Odczynniki Chemiczne, Polska; 

� wodorowęglan sodowy, NaHCO3 – Live Technologies, Anglia; 

Wszystkie zastosowane odczynniki chemiczne były analitycznego stopnia czystości. 

4.1.2. Bufory, roztwory i aparatura 

Stosowałam następujące bufory i roztwory: 

� bufor BamHI – Fermentas, Litwa; 

� bufor 5xTBE (45 mM Trizma-base, 45 mM kwas borowy, 1 mM EDTA; pH 8); 

� bufor lizująco-denaturujący stosowany przy oznaczaniu stopnia usieciowania DNA jądro-

wego metodą Parsons’a (6,8 M NaClO4, 1 mM EDTA-Na3, 0,2 % sarkozyl, 20% metanol; 

pH 7,0); 
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� bufor lizujący A, stosowany przy oznaczaniu fragmentacji DNA (0,2 % sarkozyl, 2 M NaCl, 

0,04 M EDTA; pH 10,0); 

� bufor lizujący N, stosowany przy oznaczaniu fragmentacji DNA (2 % SDS, 5 mg/ml protei-

nazy K; pH 10,0); 

� bufor lizujący, stosowany podczas izolacji całkowitego DNA komórkowego (10 mM NaCl, 

10 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, 0,5 % SDS; pH 7,4); 

� bufor lizujący, stosowany przy oznaczaniu stopnia usieciowania DNA jądrowego metodą 

Partsons’a (50 mM Tris-HCl, 10 mM EDTA-Na3, 0,5 % sarkozyl; pH 8,0); 

� bufor obciążający LB (50 % glicerol,  0,25 % błękit bromofenolowy, 1mM EDTA); 

� bufor octanowy, stosowany do denaturacji DNA w zmodyfikowanej metodzie Parsons’a 

(0,04 M CH3COONa, 0,4 M NaCl, 5 mM (CH3COO)2Zn); pH 4,4); 

� bufor pohybrydyzacyjny I (0,1 M Tris-HCl o pH 7,5, 0,15 M NaCl); 

� bufor pohybrydyzacyjny II (0,1 M Tris-HCl o pH 7,5, 0,15 M NaCl, 0,5 % odczynnika blo-

kującego); 

� bufor pohybrydyzacyjny III (0,1 M Tris-HCl o pH 9,5, 0,1 M NaCl); 

� bufor prehybrydyzacyjny I (1 mM EDTA, 0,5 M Na2HPO4, 7 % SDS; pH 7,2); 

� bufor prehybrydyzacyjny II (1 mM EDTA, 0,25 M Na2HPO4, 5 % SDS, 0,5 % odczynnika 

blokującego; pH 7,2); 

� bufor KpnI+ – Fermentas, Litwa; 

� bufor stosowany do RNazy A (10 mM Tris-HCl, 15 mM NaCl; pH 7,5); 

� bufor TE (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA; pH 8); 

� izoton I (0,14 M NaCl, 2,1 mM KCl, 5,6 mM Na2HPO4, 3,3 mM KH2PO4, 15 mM NaN3, 

1,4 mM glukoza); 

� izoton II (0,14 M NaCl, 5,4 mM KCl, 7 mM NaF, 0,04 M Na2HPO4, 1,7 mM NaH2PO4,  

1 mM EDTA); 

� mieszanina chloroform-alkohol izoamylowy (1:1); 

� mieszanina fenol-chloroform-alkohol izoamylowy (25:24:1); 

� mieszanina metanol-chloroform (1:1); 

� roztwór buforowany PBS (0,14 M NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM KH2PO4, 8,1 mM Na2HPO4; 

pH 7,2); 

� roztwór EDTA (0,02 M; pH 10,0); 

� roztwór EtOH (50 %, 70 % i 96 %); 
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� roztwór H-medium (0,22 M D-mannitol, 70 mM sacharoza, 2 mM K-Hepes o pH 7,2, 1 mM 

EGTA o pH 7,2); 

� roztwór HCl (0,1 M); 

� roztwór kwasu trichlorooctowego (TCA) o stężeniu 10 %; 

� roztwór kwasu trichlorooctowego (TCA) o stężeniu 15 %; 

� roztwór NaCl (5 M); 

� roztwór NaOH (0,1 M lub 0,4 M); 

� roztwór nukleazy S1 o stężeniu 200 U/15 µl (stężony enzym zawieszałam w buforze octa-

nowym z dodatkiem (CH3COO)2Zn do końcowego stężenia 0,06 M w 15 µl roztworu); 

� roztwór płuczący I, stosowany w hybrydyzacji mtDNA metodą Southern’a (2xSSC,  

1% SDS w wodzie); 

� roztwór płuczący II, stosowany w hybrydyzacji mtDNA metodą Southern’a (0,2xSSC,  

0,1% SDS w wodzie); 

� roztwór proteinazy K w buforze lizującym (20 mg/ml); 

� roztwór RNazyA (1 mg/ml); 

� roztwór SYBRGold w buforze TBE (0,1 µl/ml); 

� roztwór trypsyny (10-krotnie rozcieńczony wyjściowy roztwór trypsyna-EDTA (GIBCO) za 

pomocą roztworu PBS); 

� scyntylator EX do roztworów wodnych (6,5 g PPO, 0,2 g POPOP, 640 ml ksylenu, 360 ml 

Tritonu X-100);  

� scyntylator toluenowy (4 g PPO, 0,05 g POPOP, toluen do 1000 ml); 

� scyntylator UltimaGold – PerkinElmer, USA; 

� utrwalacz G334i – AGFA, Niemcy; 

� wywoływacz G138i – AGFA, Niemcy. 

Wszystkie ww. wodne roztwory i bufory przygotowywałam z zastosowaniem wody redesty-

lowanej, oczyszczonej w aparacie RoPure-UltraPure firmy Barnaested (Niemcy). Przed użyciem 

bufory sączyłam przez filtr szklany o średnicy porów 0,22 µm typu PYREX firmy Millipore (USA). 

Ponadto w trakcie badań używałam następujące filtry: 

� nitrocelulozowe o średnicy 25 mm, a o średnicy porów 0,45 µm, firmy Sartorius, Niemcy; 

� poliwęglanowe o średnicy 25 mm, a o średnicy porów 2 µm, firmy Millipore, USA; 

� winyloakrylowe o średnicy 25 mm, a o średnicy porów 0,8 µm, firmy Metricel, USA. 

Korzystałam z następującej aparatury: 

� aparat do elektroforezy Sub-Cell GT firmy Bio-Rad, USA; 
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� inkubator CO2 firmy NUAIRE, Plymouth, MN, USA; 

� inkubator-wytrząsarka Brunswik, firmy Scientific Co Inc., USA; 

� licznik komórek Coulter Counter, typ ZBI, firmy Coulter Electronics, Anglia; 

� licznik komórek, typ Z1, firmy Beckman, USA; 

� licznik scyntylacyjny, typ LS-3801, firmy Beckman, USA; 

� licznik scyntylacyjny, typ TriCarb 2800 TR, firmy PerkinElmer, USA; 

� piec hybrydyzacyjny, typ OV4, firmy Biometra, Niemcy; 

� SpeedVac, model 5301, firmy Eppendorf, Niemcy; 

� spektrofotometr UV-Vis Cary, firmy Varian, USA; 

� systemy oczyszczania wody: RoPure-UltraPure i NanoPure firmy Barnaested, Niemcy; 

� Versa-Doc, model 1000, firmy Bio-Rad, USA; 

� wirówka, typ 5417 R, firmy Eppendorf, Niemcy; 

� wirówka, typ 5810 R, firmy Eppendorf, Niemcy; 

� wywoływarka, typ Curix 60, firmy AGFA, Niemcy. 

4.1.3. Linie komórkowe i materiały używane do prowadzenia hodowli komórkowej 

Badania prowadziłam na komórkach nowotworowych, pochodzenia ludzkiego, linii HCT-8, 

HT-29, LNCaP i MCF-7. 

Nowotwór HCT-8 jest to rak okrężnicy (łac. Human ileocecal adenocarcinoma), o karioty-

pie 2n = 46, HT-29 – rak jelita grubego (łac. Human Caucasian colon adenocarcinoma grade II), 

także o kariotypie 2n = 46, hipertriploidalne, LNCaP – nowotwór prostaty (łac. Human Caucasian 

prostate carcinoma), o kariotypie pseudodiploidalnym, męskim, MCF-7 – rak piersi (łac. Human 

Caucasian breast adenocarcinoma), o kariotype 2n = 46, hipertriploidalnym do hipotetraploidalnego 

[dane z katalogu The ECACC collections]. 

Komórki raka HCT-8 oraz LNCaP laboratorium otrzymało dzięki uprzejmości dr Tiwa-

ri’ego z New York College of Medicine (Vallhala, USA), zaś HT-29 i MCF-7 od dr Banerjee’go z 

Sloan-Kettering Institute (New York, USA). 

W warunkach hodowli (in vitro) komórki raka HCT-8, HT-29, LNCaP i MCF-7 rosną w po-

staci warstwy jednokomórkowej. Ich cykl podziałowy wynosi odpowiednio około 24 ÷ 30 godzin. 

Komórki przeszczepiane były trzy razy w tygodniu, co zapewniało logarytmiczny przebieg 

wzrostu. Hodowlę komórek HCT-8, LNCaP czy MCF-7 prowadziłam w pożywce RPMI 1640, a 

HT-29 w McCoy's, z dodatkiem streptomycyny (0,1 mg/ml), penicyliny G (100 U/ml) i płodowej 

surowicy bydlęcej (FBS) (10 %), uprzednio zinaktywowanej termicznie (w 56 °C przez 30 minut). 
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Do odklejania komórek stosowałam 10-krotnie rozcieńczony wyjściowy roztwór trypsyna-EDTA 

za pomocą roztworu PBS. Komórki hodowałam w inkubatorze CO2 firmy NUAIRE (Plymouth, 

MN, USA), zapewniającym stałe warunki hodowli (5 % CO2, wilgotność: 95 %, temperatura:  

37 °C). 

4.2. Metody eksperymentalne 

4.2.1. Oznaczanie aktywności cytotoksycznej badanych związków 

Oznaczanie aktywności cytotoksycznej badanych związków prowadziłam wykorzystując 

metodę zliczania komórek przy użyciu licznika komórek Coulter Counter lub Z1 [Bhuyan i wsp., 

1992]. 

W tym celu płytki 24-studzienkowe zaszczepiałam zawiesiną komórek w ilości 40 tys. ko-

mórek w 2 ml odpowiedniej pożywki na każdą studzienkę i pozostawiałam w inkubatorze na  

24 godziny, celem przyrośnięcia komórek do podłoża.  

Następnie do każdej studzienki dodawałam po 20 µl roztworu badanego związku o odpo-

wiednim stężeniu (związek był rozpuszczany w 50 % etanolu), zaś do studzienek kontrolnych do-

dawałam po 20 µl 50 % etanolu. Na każde stężenie badanego związku przypadały 2 studzienki z 

komórkami traktowanymi odpowiednią dawką związku. W przypadku niektórych doświadczeń 

wprowadzałam dodatkowy etap preinkubacji komórek z roztworem ATA o stężeniu końcowym  

25 µM, równy długości cyklu podziałowego komórek. Następnie pożywkę zmieniałam i dodawa-

łam badanego związku jw. 

Komórki ze związkiem inkubowane były przez: 

- 72 godziny (w przypadku inkubacji ciągłej ze związkiem), 

- 6 lub 14 godzin, a następnie 72 godziny post-inkubacji w świeżej pożywce wolnej od 

związku (w przypadku inkubacji pulsowej). 

Po odpowiednim czasie inkubacji odsysałam pożywkę znad komórek, dodawałam 200 µl 

roztworu trypsyny-EDTA (10-krotnie rozcieńczonego za pomocą roztworu PBS) i po odklejeniu 

komórek (3 ÷ 4 minuty) zawieszałam je w świeżej pożywce. 

Po dokładnym rozpipetowaniu zawiesiny komórkowej z każdej studzienki pobierałam po 

0,5 ml roztworu do naczynek zliczeniowych i dodawałam 9,5 ml roztworu izotonu. Po dokładnym 

rozmieszaniu zliczałam komórki przy użyciu licznika komórek Coulter Counter.  
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4.2.2. Badanie zdolności indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących D�A w 

układach bezkomórkowych przez mitomycynę C 

Do badania zdolności mitomycyny C do sieciowania DNA plazmidowego w układach bez-

komórkowych (in vitro) zastosowałam metodę Hartley’a [Hartley i wsp., 1991]. 

Do eksperymentu użyłam zlinearyzowanego wcześniej za pomocą enzymu restrykcyjnego 

BamHI DNA plazmidu pBR322 w ilości 100 µg DNA w każdej próbce. Zastosowałam szereg 

wzrastających stężeń mitomycyny C, tj. 0, 10, 50 i 100 µM. Roztwór DNA preinkubowałam z mi-

tomycyną C przez godzinę w 37 °C, po czym reakcję modyfikacji DNA przez ten związek inicjo-

wałam dodaniem 1 mM roztworu borowodorku sodu i prowadziłam przez trzy godziny w 37 °C. 

Reakcję zatrzymywałam dodając NaCl do stężenia końcowego 0,2 M oraz dwie objętości zimnego 

96 % EtOH i prowadziłam wytrącanie DNA w -20 °C przez 30 minut. Wytrącony DNA zwirowa-

łam (14000 RPM/0 °C /30 min). Osad suszyłam za pomocą urządzenia SpeedVac, a następnie za-

wieszałam w 8 µl buforu TE, wymieszałam i inkubowałam  w 37 °C przez 30 min, mieszając co  

15 min. 

Następnie denaturowałam DNA w 65 % środowisku formamidu w temperaturze 55 °C przez 

pół godziny, po czym prowadziłam renaturację w -20 °C przez 10 minut. Zastosowałam łagodne 

warunki denaturacji DNA, ponieważ wiele związków tworzy kowalencyjne addukty, jak i między-

łańcuchowe wiązania sieciujące DNA wrażliwe na działanie środowiska alkalicznego i wysokiej 

temperatury. 

Zmodyfikowane DNA rozdzieliłam elektroforetycznie w 1 % żelu agarozowym przy stałym 

napięciu 75 V przez 100 minut. 

4.2.3. Oznaczanie stopnia usieciowania D�A mitochondrialnego przez badane leki i związ-

ki przeciwnowotworowe 

Do badania zdolności do sieciowania mitochondrialnego DNA zastosowałam metodę wpro-

wadzoną przez Hartley’a [Hartley i wsp., 1991].  

Początkowo zamierzałam izolować z komórek wysoce oczyszczone mitochondria przy uży-

ciu digitoniny [Moreadith i Fiskum, 1984, Bogucka i wsp., 1990], a następnie izolować z nich 

mtDNA klasycznymi metodami i dopiero tak uzyskane mtDNA z komórek traktowanych i nietrak-

towanych związkami wykorzystać do oznaczania zdolności tych związków do sieciowania mtDNA 

metodą Hartley’a. 
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Ostatecznie, całkowite DNA (zawierające mtDNA) komórek traktowanych i nietraktowa-

nych badanymi związkami przeciwnowotworowymi poddawałam oznaczeniom sieciowania DNA 

metodą Hartley’a, a wykrywanie mtDNA na elektroforogramach w toku badania zdolności związ-

ków do sieciowania mtDNA przeprowadziłam stosując technikę Southern’a [Southern, 1975].  

Dokładne omówienie poszczególnych etapów oznaczania stopnia usieciowania DNA mito-

chondrialnego przez badane leki i związki przeciwnowotworowe zamieszczam poniżej. 

4.2.3.1. Izolacja mitochondriów z komórek nowotworowych HCT-8 

Komórki nowotworowe HCT-8 w ilości 2 mln w 20 ml pożywki RPMI 1640 zaszczepiałam 

w naczynia hodowlane o powierzchni 22,5 cm2 i po 2 dniach wzrostu w inkubatorze usuwałam po-

żywkę i komórki traktowałam 2 ml roztworu trypsyny-EDTA (10-krotnie rozcieńczonego za pomo-

cą roztworu PBS), a po odklejeniu (3 ÷ 4 minut) komórki zawieszałam w sterylnym PBS i odwiro-

wywałam (1000 RPM/4 °C/5 min). Supernatant odrzucałam, zaś osad zawieszałam ponownie w  

5 ml buforu PBS i odwirowywałam (czynność tę powtarzałam 2-krotnie). 

Osad przepłukiwałam w 5 ml buforu H-medium z 0,5 % dodatkiem BSA i odwirowywałam 

(625xg/4 °C/5 min). Osad ponownie zawieszałam w 1 ml (lub 0,5 ml) H-medium z 0,5 % dodat-

kiem BSA. Dodawałam 10 % roztworu digitoniny w ilości, która w obecności błękitu trypanowego 

uprzepuszczalnia błony komórkowe około 90 % komórek po 1 minucie, co daje stężenie końcowe 

digitoniny 0,1 ÷ 0,25 %. Dodawałam 1 ml (lub 0,5 ml) H-medium z 0,5 % dodatkiem BSA i na-

tychmiast odwirowywałam (3000xg/4 °C/3 min). 

Osad zawieszałam w 1 ml H-medium z 0,5 % dodatkiem BSA i homogenizowałam w ho-

mogenizatorze teflonowym przez 10-krotne przeciągnięcie tłokiem ze średnią prędkością  

1500 RPM. Zawiesinę odwirowywałam (625xg/4 °C/5 min). 

Supernatant (frakcja mitochondrialna) przenosiłam do nowej probówki i wirowałam  

(12 000xg/4 °C/10 min). Osad mitochondriów zawieszałam w 0,5 ml H-medium i wirowałam  

(12 000xg/4 °C/10 min). Czynność tę powtórzyłam. Wyizolowane za pomocą tej metody mitochon-

dria wykazują aktywność oksydo-redukcyjną przez 3 godziny. 

4.2.3.2. Izolacja D�A z komórek nowotworowych traktowanych i nietraktowanych wybra-

nymi lekami i związkami przeciwnowotworowymi 

DNA z komórek nowotworowych lub mitochondriów izolowałam metodą fenolową, ponie-

waż jest to metoda bardzo dokładna, a jednocześnie prosta i szybka, co jest ważną zaletą ze wzglę-
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du na ewentualną nietrwałość badanych wiązań sieciujących DNA indukowanych przez niektóre 

związki przeciwnowotworowe. 

Komórki nowotworowe w fazie logarytmicznego wzrostu w ilości 1-2 mln w 10 ml pożywki 

RPMI 1640 zaszczepiałam w naczynia hodowlane (szalki Petriego) o powierzchni 20 cm2 i pozo-

stawiałam w inkubatorze na czas pojedynczego podziału komórkowego. Następnie do każdego na-

czynia dodawałam po 100 µl roztworu badanego związku o odpowiednim stężeniu końcowym lub 

100 µl 50 % etanolu do kontroli. W przypadku niektórych doświadczeń (np. z imidazoakrydonem 

C-1311) wprowadzałam dodatkowy etap preinkubacji komórek z roztworem ATA o stężeniu koń-

cowym 25 µM, równy długości cyklu podziałowego komórek. Następnie pożywkę zmieniałam i 

dodawałam badanego związku jak wyżej. Komórki inkubowałam przez 6 lub 14 godzin (czas, po 

jakim oznaczałam sieciowanie) w inkubatorze w warunkach 37 °C i 5 % CO2. 

Po inkubacji, pożywkę przenosiłam do probówek wirówkowych, a komórki traktowałam  

2 ml roztworu trypsyny-EDTA (10-krotnie rozcieńczonego za pomocą roztworu PBS). Po odkleje-

niu (10 minut) komórki zawieszałam w pożywce, a naczynia hodowlane przepłukiwałam  

5 ml sterylnego roztworu PBS i odwirowywałam (1000 RPM/4 °C/5 min). Supernatant odrzucałam, 

zaś osad zawieszałam ponownie w 5 ml buforu PBS i odwirowywałam (czynność tę powtarzałam 

2-krotnie). 

Osad z 5 milionów komórek po wirowaniu zawieszałam w 100 µl sterylnego roztworu TE 

(na 50 milionów komórek – 1 ml roztworu TE) i powstałą zawiesinę rozdzielałam do 2 probówek 

typu eppendorf o objętości 1,5 ml. Następnie do każdej z nich dodawałam 0,5 ml buforu lizującego 

(na 1 ml roztworu TE – 10 ml buforu) oraz 24 µl roztworu RNazy A o stężeniu 1 µg/µl (na 1 ml 

lizatu – 20 µl roztworu RNazy), a następnie inkubowałam przez 1 godzinę w 37 °C. Do lizatu do-

dawałam 6 µl roztworu proteinazy K o stężeniu 20 mg/ml (na 1 ml lizatu – 100 µg proteinazy K) i 

inkubowałam przez 3 godziny w 50 °C. 

Po inkubacji do roztworu dodawałam równą objętość mieszaniny fenol-chloroform-alkohol 

izoamylowy i całość mieszałam aż do powstania emulsji (5 minut). Taką mieszaninę rozdzielałam 

przez  wirowanie (14000 RPM/25 °C/10 min). Fazę wodną przenosiłam do nowej probówki i roz-

twór rozcieńczałam wodą do objętości końcowej 700 µl, a następnie dodawałam równą objętość 

mieszaniny chloroform-alkohol izoamylowy, mieszałam i wirowałam jak wyżej. 

Do uzyskanej fazy wodnej dodawałam roztworu NaCl, do stężenia końcowego 0,3 M, dwie 

objętości zimnego 96 % EtOH i prowadziłam wytrącanie DNA w - 20 °C przez 1 godzinę. Wytrą-

cony DNA zwirowałam (14000 RPM/4 °C/10 min). Supernatant odrzucałam i osad przepłukiwałam 
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1 ml 70 % EtOH poprzez wirowanie (14000 RPM/4 °C/10 min). Tak uzyskany osad suszyłam za 

pomocą SpeedVac w 30 °C przez 5 minut, a następnie zawieszałam w 30 µl buforu TE, wymiesza-

łam i inkubowałam w 37 °C przez 45 minut, mieszając co 15 min lub w lodówce przez noc. 

Czystość i stężenie DNA w próbkach oznaczałam z użyciem spektrofotometru UV-Vis, 

mierząc absorpcje roztworu DNA przy długości fali 260 i 280 nm, stosując bufor TE jako odnośnik. 

Czystość wyizolowanego DNA określałam na podstawie stosunku absorpcji roztworu DNA przy 

260 i 280 nm (A260/A280), która dla wysoce oczyszczonego DNA wynosi około 1,9. Natomiast za-

wartość DNA w preparacie wyznaczałam na podstawie wielkości A260, która dla natywnego DNA o 

stężeniu l mg/ml wynosi około 20. 

DNA poddawałam następnie trawieniu enzymem restrykcyjnym BamHI (zgodnie z procedu-

rą zamieszczoną poniżej), linearyzując w ten sposób zawarte w nim mitochondrialne DNA, po 

czym ponownie je oczyszczałam i zagęszczałam. 

4.2.3.3. Trawienie D�A enzymami restrykcyjnymi 

Reakcję trawienia DNA enzymami restrykcyjnymi HindIII, BamHI, KpnI (na 1 µg DNA –  

5 jednostek enzymu) prowadziłam odpowiednio w buforze R+ lub BamHI lub KpnI+, przez 2 go-

dziny w temperaturze 37 °C. W tym celu sporządzałam mieszaninę reakcyjną o składzie: zatężony 

roztwór DNA po oczyszczaniu (w objętości zawierającej 20 µg DNA), odpowiedni bufor (10 µl), 

endonukleaza (10 µl) oraz woda redestylowana (w ilości uzupełniającej do 100 µl końcowej objęto-

ści mieszaniny). Po zakończeniu inkubacji wydajność i jakość trawienia restrykcyjnego sprawdza-

łam poprzez elektroforetyczny rozdział DNA w żelu agarozowym. 

4.2.3.4. Elektroforetyczny rozdział D�A 

DNA plazmidowe, pBR322, pCRII-H1 oraz DNA mitochondrialne i całkowite komór-

kowe (zawierające również mtDNA), jak również produkty trawienia DNA rozdzielałam elek-

troforetycznie w żelu agarozowym. W tym celu przygotowywałam 0,5 ÷ 1 % żel agarozowy w 

buforze TBE (0,6 % dla rozdziału całkowitego DNA), czyli rozpuszczałam agarozę przez goto-

wanie w kuchence mikrofalowej (około 20 s), a po ostudzeniu do temperatury około 30 °C wyle-

wałam żel na płytę tak, aby ustawiony nad nią grzebień został zanurzony w żelu i spowodował 

powstanie studzienek. Po zastygnięciu żelu wyjmowałam grzebień i wstawiałam żel do aparatu do 

elektroforezy i napełniałam go buforem TBE do wysokości 5 mm nad powierzchnię żelu. Gotowe 

próbki DNA wraz z buforem obciążającym nanosiłam do studzienek żelu. Elektroforezę prowa-

dziłam przy stałym napięciu 25 ÷ 70 V w zależności od rodzaju DNA i długości drogi migracji 
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DNA w żelu (długość żelu) do momentu gdy barwnik osiągał przeciwległy w stosunku do miejsca 

nanoszenia prób koniec żelu (35 V, 24 godziny dla rozdziału całkowitego DNA). DNA po roz-

dziale elektroforetycznym było analizowane na podstawie uzyskanych elektroforogramów po 

wybarwieniu żelu w roztworze SYBRGold i sfotografowaniu go w aparacie Versa-Doc firmy 

Bio-Rad. 

4.2.3.5. Otrzymanie sondy molekularnej do wykrywania ludzkiego mitochondrialnego D�A 

W swoich badaniach nad zdolnościami do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sie-

ciujących mtDNA przez różne leki i związki przeciwnowotworowe stosowałam hybrydyzację me-

todą Southern’a [Southern, 1975]. W tym celu przygotowałam odpowiednią sondę molekularną 

charakterystyczną dla określonej sekwencji występującej tylko w ludzkim mitochondrialnym DNA. 

Sondę taką otrzymałam w postaci plazmidu pCRII-H1, czyli plazmidu pCRII firmy Invitrogen z 

wklonowanym odcinkiem rybosomalnego regionu ludzkiego mtDNA pomiędzy promotorami SP6 i 

T7 [Anson i wsp., 1998] z laboratorium prof. V. A. Bohra z NIH, USA. 

Plazmid ten dla dalszych badań wprowadziłam na drodze transformacji i namnożyłam w 

komórkach E. coli szczepu TOP10F’ opornego na tetracyklinę. W tym celu przygotowałam 200 ml 

nocnej hodowli w pożywce LB z dodatkiem tetracykliny (5 mg/100 ml), która po odmłodzeniu, 

czyli zaszczepieniu do nowej pożywki LB z tetracykliną i ponownym inkubowaniu w 37 °C przez  

3 godziny z wytrząsaniem, została odwirowana (3000 RPM/4 °C/10 min). 

Osad komórkowy zawieszałam w 1 ml roztworu CaCl2 i przenosiłam do lodu. Następnie 

pobierałam do probówki typu eppendorf o objętości 1,5 ml komórki kompetentne w ilości 100 µl 

zawiesiny i dodawałam 2 µl plazmidu pCRII-H1. Po delikatnym wymieszaniu zawiesinę bakterii 

pozostawiałam w lodzie na 2 godziny. Po tym czasie probówkę przenosiłam do łaźni wodnej do 

temperatury 42 °C na 2 minuty i następnie do lodu na 30 sekund. 

Do zawiesiny komórek E. coli po transformacji dodawałam 1 ml pożywki LB nie zawierają-

cej tetracykliny i inkubowałam w 37 °C przez 1 godzinę z wytrząsaniem. Następnie pobrałam  

200 µl zawiesiny komórkowej i przeniosłam ją do płytki Petriego zawierającej podłoże wzrostowe 

LA z ampicyliną (1 µl/ml) i kanamycyną (1 µl/ml). Pozostałą część komórek odwirowałam  

(3000 RPM/20 °C/10 min). Otrzymany osad komórek, jak poprzednio, przeniosłam do płytki Pe-

triego z podłożem LA. Obie płytki wraz z płytką kontrolną inkubowałam w 37 °C przez 12 godzin. 

Kolonie bakteryjne, które wyrosły w tym podłożu selekcyjnym były oczekiwanymi produktami 

transformacji. Po tym czasie pojedyncze kolonie przeszczepiałam za pomocą ezy do 20 ml pożywki 

LB z ampicyliną (1 µl/ml) i prowadziłam nocną hodowlę w 37 °C z wytrząsaniem.  
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Zawiesinę komórkową wirowałam w ilości po 3 ml (3000 RPM/4 °C/10 min) i izolowałam 

z niej plazmid pCRII-H1 przy zastosowaniu zestawu do izolacji ultraczystego, plazmidowego DNA, 

firmy A & A Biotechnology. Wydajność izolacji wyznaczona spektrofotometrycznie wynosiła oko-

ło 0,7 µg/µl. Następnie, aby uzyskać z plazmidu pCRII-H1 rybosondę zdolną do hybrydyzacji DNA 

plazmidowe pocięłam przy pomocy enzymu restrykcyjnego KpnI, zgodnie z procedurą omówioną 

niżej. 

4.2.3.6. Wykrywanie mtD�A techniką hybrydyzacji Southern’a 

Wyizolowane całkowite DNA z 5 milionów komórek i zlinearyzowane enzymem restryk-

cyjnym BamHI, zgodnie z procedurami omówionymi wyżej poddawałam denaturacji w 65 % śro-

dowisku formamidu w temperaturze 60 °C przez 5 minut i renaturacji w 0 °C przez 15 minut i roz-

dzieliłam w 0,7 % żelu agarozowym (zgodnie z procedurą zamieszczoną wyżej).  

Następnie przeprowadzałam denaturację DNA w żelu poprzez delikatne wytrząsanie żelu w 

roztworze HCl przez 10 minut. Żel przepłukałam w wodzie destylowanej i umieściłam na 3 bibu-

łach chromatograficznych, firmy Macherey Nagel, które uprzednio przycięłam do rozmiarów żelu i 

ułożyłam je na 2 kolejnych bibułach o kształcie pasków szerokości żelu, znajdujących się na szybie 

nad kuwetą z roztworem NaOH, przy czym końce pasków bibuły zostały zanurzone, tak by nasiąka-

ły roztworem zasady. Na żel położyłam nylonową membranę firmy Zeta-Probe, a na nią kolejne 2 

bibuły chromatograficzne, ligninę oraz 0,6 kg obciążnik. Zastosowałam 24-godzinny transfer kapi-

larny DNA na membranę w temperaturze pokojowej. 

Po czym membranę przepłukałam w 100 ml buforu 2xSSC i umieszczałam w probówce wi-

rówkowej o objętości 50 ml. Do probówki dodałam bufor prehybrydyzacyjny I (na 1 cm2 błony –  

1 ml buforu), wcześniej zagrzany i inkubowałam probówkę w piecu hybrydyzacyjnym w 65 °C 

przez godzinę. 

W tym czasie przygotowywałam sondę molekularną specyficzną dla sekwencji mitochon-

drialnego ludzkiego DNA (w ilości 20 ng DNA na 1 ml buforu) poprzez syntezę drugiego łańcucha 

DNA z wyznakowaną za pomocą fluoresceiny adeniną. W tym celu odpowiednią objętość plazmidu 

pCRII-H1 o stężeniu 150 ng/µl, przeciętego enzymem restrykcyjnym KpnI, zmieszałam z wodą do 

objętości 19 µl i zdenaturowałam DNA poprzez gotowanie w 100 °C przez 5 minut i zrenaturowa-

łam w lodzie przez 5 minut. Do roztworu 1-łańcuchowego DNA z pCRII-H1/KpnI dodałam 5 µl 

mieszaniny nukleotydów, 5 µl primerów i 1 µl fragmentu Klenova, czyli wszystkich odczynników 

dostępnych w zestawie ‘Random Primer Fluorescein Labeling Kit with Antifluorescein AP’ firmy 

PerkinElmer. Następnie mieszaninę tę inkubowałam w 37 °C przez godzinę, po czym przeniosłam 
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do temperatury pokojowej na pół godziny i reakcję syntezy drugiej nici DNA zakończyłam dodat-

kiem 5 µl roztworu EDTA o stężeniu molowym 0,1 M. 

Z probówki po inkubacji z buforem prehybrydyzacyjnym I zlałam bufor i dodałam 10 ml 

gorącego roztworu 2xSSC i inkubowłam probówkę w piecu hybrydyzacyjnym w 65 °C przez  

5 minut. Czynność tę powtórzyłam. Następnie dodałam bufor prehybrydyzacyjny II (na 1 cm2 błony 

– 1 ml buforu) wraz z 1-niciowym DNA (na 1 ml buforu 100µg DNA), wcześniej zdenaturowanm. 

Blokowanie membrany prowadziłam w 65 °C przez godzinę. 

Do probówki z membraną dodałam przygotowaną i zdenaturowaną wcześniej sondę i prze-

prowadziłam hybrydyzację mtDNA z sondą molekularną w piecu hybrydyzacyjnym w 65 °C przez 

12 godzin. 

Membranę płukałam w 100 ml roztworu płuczącego I w 65 °C przez 15 minut, a następnie 

w 100 ml roztworu płuczącego II w 65 °C również przez 15 minut. Membranę przenosiłam do no-

wego pojemnika i płukałam w 100 ml buforu pohybrydyzacyjnego I w temperaturze pokojowej 

przez 10 minut. Membranę umieszczałam w woreczku foliowym i dodawałam 5 ml buforu pohy-

brydyzacyjnego II. Woreczek zgrzewałam i inkubowałam z mieszaniem w temperaturze pokojowej 

przez godzinę. Następnie usuwałam 3 ml buforu, a do woreczka z membraną dodawałam 2 µl prze-

ciwciał z kitu ‘Random Primer Fluorescein Labeling Kit with Antifluorescein AP’ firmy PerkinEl-

mer. Całość inkubowałam z mieszaniem w temperaturze pokojowej przez godzinę. 

Membranę przenosiłam do naczynia o pojemności 500 ml i intensywnie płukałam w buforze 

pohybrydyzacyjnym I w temperaturze pokojowej przez 5 minut. Czynność tę powtarzałam  

3-krotnie. Następnie 2 razy płukałam w buforze pohybrydyzacyjnym III z intensywnym miesza-

niem w temperaturze pokojowej przez 5 minut. 

Chemiluminescencję wzbudzałam dodając 2 ml odczynnika ‘CDP-Star’ firmy PerkinElmer, 

który zawiera substrat dla alkalicznej fosfatazy immobilizowanej w poprzednim etapie na membra-

nie. Nadmiar odczynnika odsączałam, a membranę umieszczałam w folii i przenosiłam do kasety 

autoradiograficznej. Klisze nakładałam na membranę na różne czasy od 1 sekundy do 10 minut. 

Następnie wywoływałam je w wywoływarce Curix 60. 
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Frakcję usieciowanego mtDNA (FUmtD) obliczałam zgodnie ze wzorem: 

 
 

gdzie: Qk– zawartość 2-łańcuchowego mtDNA w denaturowanych i renaturowanych prób-
kach kontrolnych, a więc nietraktowanych związkiem; 

Qt– zawartość 2-łańcuchowego mtDNA w denaturowanych i renaturowanych prób-
kach traktowanych związkiem. 

Przy czym zawartość 2-łańcuchowego mtDNA, jak i 1-łańcuchowego w próbkach denatu-

rowanych i natywnych wyznaczałam na podstawie densytometrycznej analizy autoradiogramów za 

pomocą programu komputerowego ImageJ, rekomendowanego i udostępnionego na stronie interne-

towej National Institutes of Health, USA (http://rsb.info.nih.gov/) lub programu Totallab firmy 

Nonlinear Dynamice, Wielka Brytania. 

Stężenie związku Com, przy którym pojawia się pierwsze wiązania sieciujące mtDNA wy-

znaczyłam na podstawie doświadczalnie określonej zależności stopnia usieciowania mtDNA 

(FUmtD) od stężenia badanego związku przy zastosowaniu metody „cross-validation” [Mazerski, 

2000]. W tym celu wyznaczałam równania FUmtD = f(lgC) prostych powstałych poprzez kolejne 

zawężania zbioru punktów danych o 1 element. Następnie punkt taki zawracałam do zbioru wyj-

ściowego i wyłączałam inny. Postępowanie to powtarzałam kolejno dla wszystkich elementów ze-

stawu danych pomiarowych aż do zakończenia testowania. Następnie na podstawie otrzymanych 

równań prostych wyznaczałam wartość lg Com i Com. 

4.2.4. Oznaczanie stopnia usieciowania D�A jądrowego przez badane związki 

Oznaczanie stopnia usieciowania DNA jądrowego przez badane związki przeprowadziłam 

wykorzystując zmodyfikowaną metodę Parsons’a (promieniotwórczą) z użyciem nukleazy S1, opi-

saną przez Składanowskiego i Konopę [Parsons, 1984; Składanowski i Konopa, 1994 (a), (b)].  

Komórki w fazie logarytmicznego wzrostu w ilości 1-2 mln w 10 ml odpowiedniej pożywki 

zaszczepiałam w naczyniach Petri’ego o powierzchni 22,5 cm2 i pozostawiałam w inkubatorze na 

czas pojedynczego cyklu podziałowego, tj. na około 24 godziny. 

Po tym czasie do każdej płytki dodawałam 10 µl znakowanej promieniotwórczo metylo-

[3H]-tymidyny, uzyskując stężenie końcowe 0,02 µCi/ml pożywki i inkubowałam komórki przez  

24 godziny w 37 °C i 5 % CO2. Następnie do każdego naczynia (za wyjątkiem 2 kontrolnych) do-

dawałam po 100 µl roztworu badanego związku o odpowiednim stężeniu końcowym (2 płytki na 

każde stężenie związku). W przypadku niektórych doświadczeń wprowadzałam dodatkowy etap 

preinkubacji komórek z roztworem ATA o stężeniu końcowym 25 µM, równy długości cyklu po-
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działowego komórek. Następnie pożywkę zmieniałam i dodawałam badanego związku jw. Komórki 

ze związkiem oraz kontrolne (bez związku) inkubowałam przez 6 lub 14 godzin (czas, po jakim 

oznaczałam sieciowanie) w 37 °C i 5 % CO2. 

Po inkubacji, komórki traktowałam 2 ml roztworu trypsyny-EDTA (10-krotnie rozcieńczo-

nego za pomocą roztworu PBS), a po odklejeniu (3 ÷ 4 minut) komórki wraz z pożywką zlewałam 

do probówek wirówkowych (corex, 30 ml), a naczynia hodowlane przepłukiwałam 5 ml zimnego 

roztworu PBS i również zlewałam do tych samych probówek wirówkowych. Połączone zawiesiny 

odwirowywałam (1500 RPM/4 °C /5 min). Supernatant odrzucałam, zaś osad zawieszałam ponow-

nie w 5 ml buforu PBS i odwirowywałam (czynność tę powtarzałam 2-krotnie). 

Osad komórek po wirowaniu zawieszałam w 100 µl roztworu PBS, dodawałam 100 µl bufo-

ru lizującego oraz 10 µl roztworu proteinazy K i delikatnie wymieszałam. Mieszaniny inkubowałam 

przez 2 godziny w 37 °C, chroniąc je przed dostępem światła (folia aluminiowa). 

Po tym czasie do każdej probówki dodawałam silnym strumieniem 1,8 ml buforu lizująco-

denaturującego i inkubowałam przez 1 godzinę w 37 °C  w ciemności (mieszałam wolno obracając 

probówki, czynność tę powtarzałam co 15 minut). 

Celem denaturacji DNA wszystkie probówki ogrzewałam w 50 °C  przez 30 minut. 

Następnie przeprowadzałam renaturację DNA. Probówki przenosiłam co 1 minutę do mie-

szaniny chłodzącej lód-metanol (-20 °C), intensywnie mieszałam i jednocześnie dodawałam 10 ml 

zimnego buforu octanowego. Z każdej probówki, po uprzednim rozpipetowaniu, pobierałam  

4 x 2 ml (2 na próbki do trawienia i 2 na próbki nietrawione). 

Do próbek „trawionych” dodawałam 15 µl roztworu nukleazy S1 (uzyskując końcową ak-

tywność enzymu 200 U na próbkę) i inkubowałam w 40 °C  przez kolejną godzinę. Pozostałe prób-

ki („nietrawione”) pozostawiałam bez dostępu światła. 

Do wszystkich probówek dodawałam po 2 ml zimnego 15 % roztworu TCA i strącałam 

DNA w 0 °C  (w łaźni woda-lód) przez 30 minut. Następnie zawartość probówek przesączałam 

przez sączki nitrocelulozowe (o średnicy porów 0,45 µm, firmy Sartorius), wcześniej zwilżone w  

10 % TCA. Probówki przemywałam 2 ml 10 % zimnego roztworu TCA i ich zawartość również 

przesączałam przez te sączki. Ostatecznie sączki przepłukiwałam 10 % TCA, a następnie mieszani-

ną metanol-chloroform (1:1), po czym  przenosiłam je do odpowiednich naczynek scyntylacyjnych 

i suszyłam w temperaturze pokojowej przez noc. 
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Na drugi dzień sączki zalewałam scyntylatorem toluenowym (5 ml na naczynko) i oznacza-

łam pozostałą na nich radioaktywność w liczniku scyntylacyjnym LS-3801 (Beckman) lub TriCarb 

2800TR (PerkinElmer). 

Stopień usieciowania DNA (FUD, frakcja usieciowanego DNA) obliczałam zgodnie ze wzo-

rem: 

 

gdzie: Rk– stosunek promieniotwórczości próbek kontrolnych trawionych nukleazą S1 do nietra-
wionych; 

Rt– stosunek promieniotwórczości próbek traktowanych związkiem, trawionych nukleazą S1 
do nietrawionych. 

Stężenie związku Coj, przy którym pojawia się pierwsze wiązania sieciujące jDNA wyzna-

czyłam na podstawie doświadczalnie określonej zależności stopnia usieciowania jDNA (FUD) od 

stężenia badanego związku przy zastosowaniu metody „cross-validation” [Mazerski, 2000]. W tym 

celu wyznaczałam równania FUD = f(lgC) prostych powstałych poprzez kolejne zawężania zbioru 

punktów danych o 1 element. Następnie punkt taki zawracałam do zbioru wyjściowego i wyłącza-

łam inny. Postępowanie to powtarzałam kolejno dla wszystkich elementów zestawu danych pomia-

rowych aż do zakończenia testowania. Następnie na podstawie otrzymanych równań prostych wy-

znaczałam wartość lg Coj i Coj. 

4.2.5. Oznaczanie zdolności pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 oraz imidazo-

akrydonu C-1311 do fragmentowania D�A 

Oznaczanie zdolności pochodnej C-1748 i C-1311 do fragmentowania DNA prowadziłam 

zgodnie z metodę opisaną przez Bertranda [Bertrand i wsp., 1995]. 

Komórki HCT-8 w fazie logarytmicznego wzrostu zaszczepiałam w ilości 0,5 mln w 5 ml 

pożywki RPMI 1640 w naczyniach Petri’ego o powierzchni 12 cm2 i pozostawiałam w inkubatorze 

na 24 godziny w 37 °C i 5 % CO2. Po tym czasie dodawałam po 5 µl znakowanej promieniotwórczo 

metylo-[3H]-tymidyny, uzyskując stężenie końcowe 0,02 µCi/ml pożywki i inkubowałam komórki 

przez kolejne 24 godziny, przy czym komórki na 1 płytce pozostawiłam niewyznakowane. Przed 

podaniem związku, pożywkę odmywałam i zmieniałam na świeżą. Do każdego naczynia (za wyjąt-

kiem 2 kontrolnych) dodawałam po 50 µl roztworu C-1748 lub C-1311 o odpowiednim stężeniu 

końcowym (2 płytki Petri’ego na każde stężenie związku) i komórki inkubowałam przez 14 godzin 

(czas, po jakim oznaczałam fragmentację) w 37 °C i 5 % CO2.  
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Po inkubacji, komórki traktowałam 1 ml roztworu trypsyny-EDTA (10-krotnie rozcieńczo-

nego za pomocą roztworu PBS) do momentu odklejenia. Pożywkę znad komórek zlewałam wcze-

śniej do oddzielnych probówek (50 ml). Następnie zawiesinę komórkową łączyłam z pożywką i po 

zmieszaniu nanosiłam w ilości około 0,5 mln na odpowiednie filtry, umieszczone przeze mnie 

wcześniej w zestawach do elucji połączonych z 50 ml strzykawką (ilość komórek określałam przez 

porównanie z równoległą hodowlą kontrolną, nieznakowaną). 

Część komórek nanosiłam na winyloakrylowe filtry adsorbujące białka i po spłynięciu prze-

sączu do naczynek scyntylacyjnych, umieszczonych pod zestawem do filtracji, komórki na sączku 

przemywałam 5 ml zimnego roztworu PBS. Po spłynięciu roztworu (frakcja 1) zmieniałam naczyn-

ka odbierające przesącz i na sączki nanosiłam 5 ml buforu lizującego A. Po spłynięciu frakcji 2, 

zmieniałam naczynka i przemywałam sączki 5 ml 0,02 M EDTA, co dawało wymyci około 90 % 

pofragmentowanego DNA (frakcja 3). Następnie sączki umieszczałam w nowym naczynku i doda-

wałam 0,4 ml 1 N HCl i ogrzewałąm w 60 ºC przez 1 godzinę. Całość zobojętniałam 2,5 ml  

0,4 M NaOH i pozostawiałam na godzinę w temperaturze pokojowej (frakcja 4). Na koniec do 

wszystkich naczynek dodawałam 5 ml roztworu scyntylatora EX i oznaczałam promieniotwórczość 

w liczniku scyntylacyjnym LS-3801 (Beckman) lub TriCarb 2800TR (PerkinElmer). 

Drugą część wyznakowanych komórek nanosiłam na poliwęglanowe filtry nieadsorbujące 

białka i po spłynięciu przesączu do naczynek, komórki na sączku przemywałam 5 ml roztworu PBS 

(frakcja 1). Następnie zmieniałam naczynka i nanosiłam 5 ml buforu lizującego N. Po spłynięciu 

frakcji 2, zmieniałam naczynka i przemywałam sączki 5 ml 0,02 M EDTA (frakcja 3). Frakcję 4 

uzyskałam w sposób analogiczny jw. 

Stopień degradacji DNA wyznaczyłam ze wzoru: 

 

 

gdzie: Ft – fragmentacja DNA w komórkach traktowanych związkiem, 

Fk – fragmentacja DNA w komórkach kontrolnych (nietraktowanych związkiem). 

Poszczególne fragmentacje obliczyłam z następującej zależności: 

 

 

gdzie frakcje 1 ÷ 4 oznaczają odpowiednie przesącze według opisu zamieszczonego powyżej. 
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5. STRESZCZE�IE I W�IOSKI 

Przedstawiona rozprawa doktorska stanowi kontynuację badań prowadzonych od wielu lat 

w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej nad uzyskaniem nowych i sku-

teczniejszych związków przeciwnowotworowych oraz określeniem ich mechanizmów działania. 

Dotychczasowe badania pozwoliły na wyselekcjonowanie aktywnych cytotoksycznie i przeciwno-

wotworowo pochodnych z grupy akrydyn, które jak się okazało wykazują zdolność do kowalencyj-

nego modyfikowania DNA, w tym na drodze międzyłańcuchowego sieciowania DNA. Podjęte 

przeze mnie badania miały na celu zbadanie zdolności wybranych przeciwnowotworowych leków i 

związków do indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących DNA mitochondrialne w 

ludzkich komórkach nowotworowych oraz porównanie ze zdolnością do sieciowania DNA jądro-

wego przez te związki. 

Do badań wybrałam przeciwnowotworowe pochodne akrydyny, otrzymane w Katedrze 

Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, tj. 1-nitroakrydynę Ledakrin, wprowadzoną 

do lecznictwa w 1974 roku, 4-metylo-1-nitroakrydynę C-1748, przygotowywaną do pierwszej fazy 

badań klinicznych oraz imidazoakrydon C-1311, znajdujący się w drugiej fazie badań klinicznych i 

triazoloakrydon C-1305, kwalifikujący się do badań klinicznych. Jako związki referencyjne w mo-

ich badaniach posłużyły mi dwa znane leki przeciwnowotworowe: mitomycyna C i mitoksantron. 

Wszystkie te związki, jak wykazano wcześniej m. in. w naszej katedrze, wykazują zdolność do sie-

ciowania jądrowego DNA po uprzedniej aktywacji metabolicznej. Dla mitomycyny C było to znane 

znacznie wcześniej. Ponadto pochodna C-1311, C-1305 i mitoksantron wykazują zdolności bloko-

wania rozszczepialnych kompleksów topoizomeraz I i II z DNA, podczas gdy 1-nitroakrydyny i 

mitomycyna C nie.  

Badania prowadziłam na komórkach nowotworów jelita grubego, pochodzenia ludzkiego: 

HCT-8 i HT-29, wrażliwych na działanie cytotoksyczne i przeciwnowotworowe, odpowiednio: po-

chodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 i pochodnej imidazoakrydonu C-1311. Dodatkowo ba-

dania zdolności pochodnej C-1748 do indukowania międzyłańcuchowego sieciowania mtDNA oraz 

jDNA prowadziłam na komórkach ludzkiego raka prostaty LNCaP i piersi MCF-7, podatnych na 

działanie 1-nitroakrydyn.  

Do oznaczania wiązań sieciujących mtDNA zastosowałam metodę Hartley’a z wstępną de-

naturacją i renaturacją usieciowanego DNA i elektroforezą w warunkach niedenaturujących. Detek-

cję mtDNA przeprowadziłam za pomocą specyficznej molekularnej sondy mtDNA na drodze hy-
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brydyzacji Southern’a. Wybór tej metody nie był przypadkowy. Większość metod analizujących 

DNA wymaga znacznych ilości materiału. W przypadku DNA mitochondrialnego, stanowiącego 

0,1 ÷ 1 % całkowitej ilości DNA w komórce, jest to poważne ograniczenie. Dlatego też zastosowa-

nie powszechnie wykorzystywanych technik oznaczania sieciowania DNA, takich jak alkaliczna 

elucja, ultrawirowanie w gradiencie chlorku cezu czy też metody Parsons’a z wykorzystaniem nu-

kleazy S1 jest bardzo trudne lub praktycznie niemożliwe. Natomiast zdolność badanych związków 

przeciwnowotworowych do sieciowania DNA jądrowego określiłam zmodyfikowaną, promienio-

twórczą metodą Parsons’a, opracowaną w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki 

Gdańskiej. Jest to metoda zachowawcza, opierająca się na denaturacji DNA w warunkach środowi-

ska obojętnego i stosunkowo niskiej temperatury (55 °C), umożliwiająca badanie wiązań sieciują-

cych DNA wrażliwych na pH (powyżej 12) i podwyższoną temperaturę (powyżej 75 °C) – a więc 

wiązań indukowanych m. in. przez antracykliny, 1-nitroakrydyny oraz imidazoakrydony. 

W pierwszej części niniejszej rozprawy przedstawiłam wyniki badań zdolności pochodnej  

4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, jej macierzystego analogu Ledakrinu oraz mitomycyny C, zna-

nego leku przeciwnowotworowego, będącego związkiem referencyjnym w moich badaniach, do 

indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA w komórkach nowotworów ludz-

kiego pochodzenia i porównałam je z wynikami analogicznych badań dla jDNA, przeprowadzonych 

w tych samych warunkach doświadczalnych. 

W oparciu o wystandaryzowane procedury wykazałam, że badane 4-metylo-1-nitro-

akrydyna, Ledakrin oraz mitomycyna C przejawiają zdolność do sieciowania zarówno mtDNA, jak 

i jDNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8, a efekt sieciowania jest zależny od stężenia związ-

ków. Pierwsze wiązania sieciujące indukowane przez te związki, po 14 godzinach inkubacji komó-

rek HCT-8, pojawiają się w mtDNA przy niższych stężeniach związków niż w jDNA (Com ≤ Coj). 

Dla C-1748: Com = 0,01 µM, Coj = 0,12 µM, dla Ledakrinu: Com = 0,018 µM, Coj = 0,02 µM, a dla 

mitomcyny C: Com = 0,112 µM, Coj =1,4 µM. Pozytywne wyniki tych badań były podstawą do roz-

szerzenia przeze mnie badań nad zdolnością pochodnej C-1748, wyselekcjonowanej do badań kli-

nicznych, do tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA w komórkach innych 

nowotworów pochodzenia ludzkiego, wrażliwych na działanie tej pochodnej, tj. raka jelita grubego 

HT-29, prostaty LNCaP i piersi MCF-7. W tych komórkach, podobnie jak w komórkach HCT-8, 

pochodna C-1748 sieciowała DNA mitochondrialne przy niższych stężeniach niż DNA jądrowe; w 

HT-29: Com = 0,018 µM, Coj = 0,1 µM, w LNCaP: Com = 0,013 µM, Coj = 0,05 µM, a w MCF-7:  

Coj = 0,4 µM. Dane dotyczące sieciowania jDNA w komórkach HT-29 i LNCaP zaczerpnęłam z 

pracy doktorskiej Szostek. Uzyskane wyniki bardzo wyraźnie wskazują, że mtDNA jest znacznie 
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bardziej podatne na międzyłańcuchowe sieciowanie niż jDNA oraz potwierdzają wcześniejsze, nie-

liczne, podobne obserwacje dla innych związków. 

Celem określenia znaczenia zdolności do sieciowania mtDNA dla aktywności biologicznej 

badanych związków przeciwnowotworowych porównałam wartości stężeń, przy których wykrywa-

ne były pierwsze wiązania sieciujące mtDNA i jDNA (Com i Coj) z wartościami aktywności cytotok-

sycznymi (EC90), wywołującymi zahamowanie wzrostu komórek badanych nowotworów (okrężni-

cy HCT-8 i HT-29, prostaty LNCaP i piersi MCF-7) w 90 % w stosunku do komórek kontrolnych 

nietraktwanych związkiem. Wszystkie otrzymane wartości Com (od 0,01 do 0,112 µM) były niższe 

lub porównywalne z wartościami EC90 (od 0,009 do 0,44 µM), podczas gdy Coj przeważnie wyższe 

(od 0,05 do 1,4 µM). Wyjątek stanowił Ledakrin – niezależnie od czasu inkubacji wartości Coj  

(0,02 µM) były niższe od wartości EC90 (po 14 godzinach inkubacji: 0,047 µM i po 6 godzinach: 

0,062 µM). Na podstawie statystycznej analizy tych danych wyznaczyłam współczynniki determi-

nacji dla zależności EC90(Com) oraz EC90(Coj) i uzyskałam wartości odpowiednio 0,9 i 0,6. Pierwsza 

z tych wartości oznacza bardzo dobre dopasowanie modelu statystycznego, a zatem pozwala przy-

puszczać, że w biologicznej aktywności tych związków może mieć udział międzyłańcuchowe sie-

ciowanie mitochondrialnego DNA w badanych komórkach nowotworów ludzkiego pochodzenia. 

Natomiast druga wartość współczynnika determinacji wskazuje na mniejsze znaczenie sieciowania 

jDNA dla aktywności cytotoksycznej tych związków.  

Należy podkreślić, że otrzymane przeze mnie pozytywne wyniki zdolności do sieciowania 

mtDNA przez 4-metylo-1-nitroakrydynę C-1748, Ledakrin i mitomycynę C znacząco poszerzają 

dotychczasową wiedzę na temat indukowania międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA 

przez związki i leki przeciwnowotworowe sieciujące jądrowe DNA. Jak do tej pory zdolność tę 

wykazano tylko dla trzech leków przeciwnowotworowych, tj. dla cisplatyny, adriamycyny i iperytu 

azotowego oraz dwóch innych związków sieciujących jDNA: iperytu siarkowego i psoralenu.  

W drugiej części rozprawy przedstawiłam wyniki badania sieciowania mtDNA indukowa-

nego przez imidazoakrydon C-1311, triazoloakrydon C-1305 i ich macierzysty analog – mitoksan-

tron, które wykazują zdolność sieciowania jDNA, ale jednocześnie blokują rozszczepialne kom-

pleksy topoizomerazy II z DNA.  

Nie stwierdziłam indukcji międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA w komórkach 

nowotworu raka jelita grubego pochodzenia ludzkiego HT-29, traktowanych C-1311, C-1305 lub 

mitoksantronem przez 14 godzin oraz w komórkach HCT-8 inkubowanych z C-1311. Zastosowanie 

dodatkowej preinkubacji komórek z z kwasem aurynotrójkarboksylowym (ATA), który hamuje 
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powstawanie kompleksów topoizomerazy II z DNA, utrudniających, a czasem uniemożliwiającym 

wykrywanie wiązań sieciujących DNA, nie przyniosło zmian w stopniu wykrywania sieciowania 

mtDNA przez badane związki. Być może stężenie ATA w mitochondriach było zbyt niskie, by sku-

tecznie zablokować topoizomerazy mitochondrialne lub badane związki nie wnikały do mitochon-

driów.  

Wcześniej, przez inne osoby została określona zdolność pochodnej C-1311, C-1305 i mitok-

santronu do indukowania wiązań sieciujących jDNA w komórkach nowotworu HT-29. W swoich 

badaniach wykazałam, że imidazoakrydon C-1311 również sieciuje jDNA komórek innego raka 

okrężnicy, tj. HCT-8. Dla wszystkich tych związków określiłam działanie cytotoksyczne, wyrażone 

jako EC90, na obu rodzajach komórek. Jednakże ze względu na zbyt dużą rozpiętość czasów, w któ-

rych wykonywane były oznaczenia oraz wielu wykonawców badań nad zdolnością C-1311, C-1305 

i mitoksantronu do międzyłańcuchowego sieciowania jDNA w układach komórkowych, nie zdecy-

dowałam się na porównanie wartości stężeń Coj badanych inhibitorów topoizomeraz z wartościami 

EC90, wyznaczonymi przeze mnie i tym samym zrezygnowałam z określania znaczenia zdolności do 

sieciowania jDNA dla aktywności biologicznej badanych związków, będących inhibitorami topo-

ziomerazy II. 

W celu ustalenia znaczenia sieciowania jDNA dla aktywności biologicznej imidazoakrydo-

nu C-1311 zastosowałam inne podejście. Zbadałam zdolność do indukowania sieciowania DNA 

jądrowego w komórkach raka jelita grubego HT-29 przez 3 analogi strukturalne C-1311, różniące 

się strukturą łańcucha bocznego, a niewykazujące aktywności cytotoksycznej, tj. pochodną C-1314, 

C-2004 i C-2006. Wykazałam, że związki te nie sieciują jDNA komórek HT-29 po 6-godzinnym 

czasie inkubowania z nimi, podczas gdy C-1311 w tych samych warunkach powoduje usieciowanie 

jDNA w 30 %. Niewykazywanie zdolności do sieciowania DNA przez nieaktywne biologicznie 

strukturalne analogi w porównaniu do aktywnego cytotoksycznie i przeciwnowotworowo imidazo-

akrydonu C-1311 jest mocną przesłanką wskazującą na znaczenie zdolności do sieciowania jDNA 

dla aktywności biologicznej imidazoakrydonu C-1311. 

Wyniki doświadczeń z pochodnymi 1-nitroakrydyny wskazywały na możliwość zachodze-

nia degradacji mtDNA i jDNA w komórkach raka okrężnicy HCT-8. Nasuwało się również podej-

rzenie, że imidazoakrydon C-1311 w badanym zakresie stężeń indukuje silne cięcie DNA w wyniku 

blokowania rozszczepialnych kompleksów topoziomerazy II z DNA. W oparciu o promieniotwór-

czą metodę elucyjną Bertrand’a wykazałam, że pochodna C-1748 po 14 godzinach traktowania ko-

mórek HCT-8 powoduje pojawienie się fragmentacji DNA już przy 0,1 µM stężeniu, a powyżej  

5 µM całkowitą fragmentację DNA, podobnie pochodna imidazoakrydonu C-1311. Wykazana zdol-
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ność do fragmentacji DNA przez oba związki może tłumaczyć problemy z detekcją wiązań sieciu-

jących DNA, również na poziomie mtDNA. Jest to jednak oddzielne zagadnienie, wymagające dal-

szych badań, nie wchodzących w zakres tej rozrawy. 

Podsumowując, przeprowadzone i opisane w mojej rozprawie badania pozwoliły na wycią-

gniecie następujących wniosków: 

1. pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748, jej macierzysty analog – Ledakrin i mitomy-

cyna C – związek referencyjny w moich badaniach, wykazują zdolność do indukowania 

międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA i jDNA w komórkach nowotworu 

okrężnicy HCT-8 w sposób zależny od dawki. Ponadto pochodna 4-metylo-1-nitroakrydyny 

C-1748 tworzy również międzyłańcuchowe wiązania sieciujące mtDNA w komórkach raka 

jelita grubego HT-29, prostaty LNCaP i piersi MCF-7 w sposób zależny od stężenia; 

2. pierwsze wiązania sieciujące mtDNA komórek nowotworowych były wykrywane przy niż-

szych stężeniach tych związków niż analogiczne wiązania DNA jądrowego, a stopień usie-

ciowania mtDNA był kilkukrotnie wyższy niż jądrowego DNA (wyższa wartość frakcji 

usieciowanego mtDNA od jDNA dla tych samych stężeń związków); co może wskazywać 

na zwiększoną podatność DNA mitochondrialnego w stosunku do DNA jądrowego bada-

nych komórek ludzkiego pochodzenia na sieciowanie indukowane przez 4-metylo-1-

nitroakrydynę C-1748, Ledakrin i mitomycynę C; 

3. stężenia pochodnej C-1748, Ledakrinu i mitomycyny C, przy których wykrywane były 

pierwsze wiązania sieciujące mtDNA, były niższe lub porównywalne ze stężeniami hamują-

cymi wzrost badanych komórek (Com ≤ EC90), a współczynnik determinacji (R2) między ty-

mi zależnościami wyniósł 0,9, co wskazuje na istotne znaczenie sieciowania mtDNA dla ak-

tywności biologicznej tych związków; 

4. nie wykazałam zdolności do tworzenia międzyłańcuchowych wiązań sieciujących mtDNA 

w komórkach nowotworu jelita grubego HT-29 przez związki o stwierdzonej już zdolności 

sieciowania jDNA, a jednocześnie będące inhibitorami topoizomerazy II: imidazoakrydon 

C-1311, triazoloakrydon C-1305 i ich macierzysty analog – mitoksantron; jak również w 

komórkach innego nowotworu jelita grubego HCT-8 przez pochodną C-1311; nie ma prze-

konywującego wyjaśnienia otrzymanych rozbieżności w zdolności sieciowania mtDNA i 

jDNA; 

5. analogi strukturalne imidazoakrydonu C-1311, różniące się strukturą łańcucha bocznego, 

niewykazujące aktywności cytotoksycznej względem komórek raka jelita grubego HT-29 
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nie wykazują również zdolności do sieciowania jDNA w tych komórkach, odwrotnie niż  

C-1311; co jest mocną przesłanką sugerującą istotne znaczenie zdolności do sieciowania 

jDNA dla aktywności biologicznej związku C-1311; 

6. 4-metylo-1-nitroakrydyna C-1748 i imidazoakrydon C-1311 wykazują zdolność do frag-

mentacji DNA jądrowego w komórkach HCT-8, co może mieć wpływ na wykrywalność 

tworzonych wiązań sieciujących DNA. Zjawisko to wymaga jednak dalszych badań. 
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