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Sekcja 15 

CHEMIA BIOLOGICZNA 

Budynek C (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) Sala AA (Audytorium 107A) 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja południowa 11:00-13:00 

       Przewodniczący: Paweł Kafarski 

 

S15 WS01 

11:00-11:30 

Struktura, molekularny mechanizm działania i modyfikacje antybiotyków  
ansa-makrolidowych o aktywności przeciwbakteryjnej  
i przeciwnowotworowej, Krystian Pyta, Natalia Skrzypczak, Anna Janas, 
Barbara Wicher, Paulina Pecyna, Marcelina Jaworska, Marzena Gajęcka, 
Wojciech Schilf, Marek Murias, Maria Gdaniec, Franz Bartl, Piotr Przybylski 

S15 WS02 

11:30-12:00 

5-Podstawione 2-selenourydyny - naturalne komponenty tRNA: synteza, 
właściwości fizykochemiczne, reaktywność w warunkach stresu 
oksydacyjnego, Grażyna Leszczyńska, Klaudia Sadowska, Katarzyna Kulik, 
Marek Cypryk, Barbara Nawrot, Elżbieta Sochacka 

 S15 WS03 

12:00-12:30 

Składanie białek z wykorzystaniem peptydowych motywów dimeryzujących 
zależnych od jonów Zn(II), Anna Kocyła, Artur Krężel 

S15 KS01 

12:30-12:45 

Applications of peptide nucleic acid oligomers as an antibacterial strategy 
Monika Wojciechowska, Marcin Równicki, Aleksandra J. Wierzba,  
Dorota Gryko, Joanna Trylska 

S15 KS02 

12:45-13:00 

Kolorymetryczna sonda molekularna do monitorowania aktywności eIF4E - 
białka wiążącego strukturę końca 5’ mRNA, Olga Perzanowska,  
Maciej Majewski, Joanna Kowalska, Jacek Jemielity 

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja popołudniowa 15:00-17:00 

       Przewodniczący: Jacek Jemielity 

 

S15 WS04  

15:00-15:30 

Development of tools for investigation of parallel activity of proteolytic 
enzymes in health and disease, Marcin Drąg 

S15 WS05 

15:30-16:00 

Affinities and rates - a quantitative chemistry view on the role of copper in 
Alzheimer's Disease, Wojciech Bal 

S15 WS06 

16:00-16:30 

Selected Aspects of Protein Lipidation Associated with Pathological States: 
the Potential of Phosphonic Acids as Tools to Study Rab GGTase,  
Katarzyna Błażewska, Katarzyna Justyna, Damian Kusy, Joanna Małolepsza, 
Aleksandra Marchwicka,  Edyta Gendaszewska-Darmach 

S15 KS03 

16:30-16:45 

Analogi końca 5’ mRNA kapu znakowane fluorescencyjnie jako sondy 
molekularne do badania oddziaływań ligand białko wybranymi technikami, 
Michał Kopciał, Renata Kasprzyk, Przemysław Wanat, Błażej Wojtczak, 
Joanna Kowalska, Jacek Jemielity 

S15 KS04 

16:45-17:00 

Termowrażliwe znaczniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów 
nukleinowych, Marcin Chmielewski, Agnieszka Witkowska, Jolanta Brzezinska, 
Tomasz Pędziński  
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 6 września 2019 (piątek)  
 Sesja południowa 11:00-13:00 

Przewodniczący: Marcin Drąg 
 

S15 WS07 

11:00–11:30 

Helikalne foldamery oligomocznikowe i ich pochodne, Karolina Pułka-Ziach 

S15 WS08 

11:30-12:00 

Narzędzia molekularne do analizy i kontroli degradacji końca 5’ mRNA,   
Dominika Strzelecka, Marek Baranowski, Marcelina Bednarczyk, Dorota 
Kubacka, Mateusz Kozarski,  Jacek Jemielity, Joanna Kowalska 

S15 KS05 

12:00-12:15 

Halogenowane aromatyczne tiosemikarbazony jako inhibitory tyrozynazy, 
Katarzyna Hałdys, Waldemar Goldeman, Michał Jewgiński, Ewa Wolińska, 
Natalia Anger, Joanna Rossowska, Rafał Latajka 

S15 KS06 

12:15-12:30 

Mechanism of size-dependent interaction of amyloid β oligomers with brain 
total lipid extract bilayer, Dusan Mrdenovic, Marta Majewska, Izabela S. Pieta, 
Piotr Bernatowicz, Robert Nowakowski, Wlodzimierz Kutner, Jacek Lipkowski, 
Piotr Pieta 

S15 KS07 

12:30-12:45 

Synteza analogów PAPS jako inhibitorów sulfotransferaz i ich ewaluacja 
przy użyciu metody MST, Agnieszka Młynarska-Cieślak, Marek Baranowski, 
Dorota Kubacka, Marcin Warmiński, Michał Magda, Jacek Jemielity,  
Joanna Kowalska 

S15 KS08 

12:45-13:00 

Novel oxidoreductases as a versatile enzymatic system for synthesis of drug 
substances, Jan Kutner, Paweł Borowiecki, Ivan Shabalin, Dorota Matelska, 
Krzysztof Ginalski, Wladek Minor, Krzysztof Woźniak 

  

 5 września 2019 (czwartek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C   

(Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)       

 

S15 P01 

 

Chemiczne transformacje geldanamycyny prowadzące do nowych 
inhibitorów białek chaperonowych,  Natalia Skrzypczak, Patryk Kalinowski, 
Krystian Pyta, Maria Gdaniec, Marek Murias, Piotr Przybylski  

S15 P02 

 

Porównanie procesów chelatacji izomerów kwasu N,N'-di(2-
hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N'-dioctowego (HBED) z jonami metali,  
Joanna Stegient-Nowicka, Romualda Bregier-Jarzębowska 

S15 P03 

 

Izomery kwasu N,N'-di(2-hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N'-dioctowego 
(HBED) jako czynniki chelatujące metale o znaczeniu agronomicznym, 
Joanna Stegient-Nowicka, Romualda Bregier-Jarzbowska, Radosław Olszewski, 
Kamil Ciarka, Adam Nawrocki 

S15 P04 

 

Aplikacja chelatu Fe(III)-5MHBED w nawożeniu doglebowym, Radosław 
Olszewski, Juliusz Pernak, Magdalena Matyniak, Adam Nawrocki 

S15 P05 

 

Rozwój metody analitycznej oznaczania chelatu Fe(III)5M-HBED, Radosław 
Olszewski, Magdalena Matyniak, Adam Nawrocki, Kamil Ciarka, Joanna 
Stegient-Nowicka 



S15-3 

 

S15 P06 Wpływ nanocząstek platyny na funkcjonowanie mitochondriów w 
fibroblastach ludzkich, Karolina Piecyk, Joanna Szczepanowska, Dominika 
Malińska, Iwona Rutkowska, Paweł Kulesza 

S15 P07 Synteza nowych analogów 5’-monofosforanu 7- metyloguanozyny oraz ich 
zastosowanie w badaniu roli ludzkiej 5’-nukleotydazy IIIB, Mateusz Kozarski, 
Dorota Kubacka, Marek R. Baranowski, Dominika Strzelecka, Anna Wojtczak, 
Jerome Basquin, Jacek Jemielity, Joanna Kowalska 

S15 P08 The structural properties of supramolecular ionic systems with regard to 
understanding its interaction with amyloids: a molecular dynamics study,  
Oskar Klimas, Grzegorz Zemanek, Leszek Konieczny, Mateusz Z. Brela 

S15 P09 Rozwój metody fluorescencyjnej do badań  białek oddziałujących z końcem 
5’ mRNA opartej o wygaszanie fluorescencji,  M. Fido,  R. Kasprzyk, A. 
Mamot, M. Śmietanski, M. Chromiński, J. Kowalska, J. Jemielity 

S15 P10 Diatoms and green algae as bioindicators of technological waters biotopes in 
limestone plants Trzuskawica SA (POLAND),  A. Malinowska, J. Czerwik-
Marcinkowska, A. Kamizela , M. Jakubczyk, B. Gawdzik 

S15 P11 Badania procesu degradacji 2-tio-, 2-selenopirymidynowych nukleozasad i 
nukleozydów w modelowych warunkach stresu oksydacyjnego w komórce, 
Klaudia Sadowska, Katarzyna Kulik, Ewelina Wielgus, Barbara Pacholczyk-
Sienicka, Barbara Nawrot, Elżbieta Sochacka 

S15 P12 Biokonwersja ksylozy z wykorzystaniem reaktorów membranowych, 
Karolina Bachosz, Jakub Zdarta, Teofil Jesionowski 
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S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

WS01 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AA 
sesja: 11:00-13:00 

 

Struktura, molekularny mechanizm działania i modyfikacje antybiotyków  
ansa-makrolidowych o aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwnowotworowej 

Krystian Pytaa), Natalia Skrzypczaka), Anna Janasa), Barbara Wicherb),Paulina Pecynac), 
Marcelina Jaworskac), Marzena Gajęckac), Wojciech Schilfd),Marek Muriase), 

Maria Gdanieca), Franz Bartlf), Piotr Przybylskia)* 
a)Wydział Chemii UAM Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8,61-614 Poznań 

b)Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

c)Katedra i Zakład Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego, ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań  

d)Instytut Chemii Organicznej, Polska Akademia Nauk, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 
e)KatedraToksykologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Dojazd 30, 60- 631 Poznań 

f)Humboldt-Universität zu Berlin, Institutfür Biologie, Invalidenstr. 42, 10099 Berlin 
*piotrp@amu.edu.pl 

 

Ansa-makrolidy strukturalnie wyróżniają się na tle innych antybiotyków charakterystyczną 
budową koszykową tzw. „basket-likestructure” opartą o chinonowy lub aromatyczny płaski rdzeń, 
spięty w niesąsiadujących pozycjach mostem alifatycznym ansa(Rys. 1). Antybiotyki ansa-
makrolidowe pomimo pewnych wspólnych motywów strukturalnych, należą do grupy produktów 
naturalnych posiadających dość zróżnicowany mechanizm działania w zależności od wielkości 
pierścienia i tzw. „molecular target”.[1,2]  Wiązanie się ansa-makrolidów z polimerazami RNA lub 
białkami szoku cieplnego Hsp tzw. chaperonami implikuje różny profil aktywności biologicznej, 
odpowiednio przeciwbakteryjny lub przeciwnowotworowy.[3-5] W ramach wykładu przedstawione 
zostaną wyniki dotyczące badań struktura-aktywność biologiczna dla nowych modyfikacji 
ryfamycyn i geldanamycyn pozwalające lepiej zrozumieć ich molekularny mechanizm działania oraz 
odsłaniające przyszłe obiecujące kierunki optymalizacji potencjału biologicznego tej fascynującej, 
zarówno od strony chemicznej jak i medycznej, grupy związków makrocyklicznych.  

 
Rys. 1. Struktura ansamakrolidów i ich miejsce docelowe działania w komórkach.    

 
Autorzy dziękują NCN za finansowanie projektu Opus 13 nr. UMO-2017/25/B/ST5/00291. 

 

[1] J. Franke et al. Nat. Prod. Rep. 2013, 30, 1299-1323. 

[2] B. Wicher et al. Cryst. Growth & Design 2018,18,742–754. 

[3] R. R. A. Kitson et al. Nat. Chem. 2013, 5, 307–314 

[4] K. Pyta et al. Eur. J. Med. Chem. 2019, 167, 96–104.  
[5] K. Pyta et al. submitted manuscript 2019. 
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S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

WS02 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AA 
sesja: 11:00-13:00 

 

5-Podstawione 2-selenourydyny - naturalne komponenty tRNA: synteza, 
właściwości fizykochemiczne, reaktywność w warunkach stresu oksydacyjnego 

Grażyna Leszczyńskaa), Klaudia Sadowskaa), Katarzyna Kulikb), Marek Cyprykb),  
Barbara Nawrotb), Elżbieta Sochackaa) 

a) Instytut Chemii Organicznej Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, 
grazyna.leszczynska@p.lodz.pl 

b) Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Polska Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 
112, 90-363 Łódź  

 
5-Podstawione 2-selenourydyny (R5Se2U, Rys.1) zostały zidentyfikowane w 

bakteryjnychtRNAspecyficznych dla Lys, Glu, Gln jako modyfikacje towarzyszące 5-podstawionym 
2-tiourydynom (R5S2U) oraz S-geranylo-2-tiourydynom (R5geS2U) [1]. Współistnienie trzech 
różnych modyfikacji (Se2-, Sge2- i S2-urydyn) w pierwszej pozycji antykodonu (tzw. pozycja 
wahadłowa) wymienionych tRNA wynika z przebiegu biosyntezy seleno-
modyfikowanychtRNA:R5S2U-tRNA→R5geS2U-tRNA→R5Se2U-tRNA, katalizowanej przez 
selenourydyno-syntazę [2].  

W porównaniu do 5-podstawionych 2-tiourydyn, zależność pomiędzy strukturą a funkcją biologiczną 
5-podstawionych 2-selenourydyn jest, jak dotąd, słabo rozpoznana, co wynika głównie z trudności w 
syntezie chemicznej selenonukleozydów i modelowych Se2U-modyfikowanych 
oligorybonukleotydów. 

W trakcie wykładu zostaną przedstawione wyniki naszych badań nad syntezą  
5-podstawionych 2-selenourydyn (mnm5Se2U i cmnm5Se2U) oraz dane eksperymentalne dotyczące 
właściwości fizykochemicznych i strukturalnych selenonukleozydów, w porównaniu z 
analogicznymi danymi dla 2-tionukleozydów [3]. Przedstawione zostaną również wyniki badań 
reaktywności Se2U z H2O2 w środowisku wodnym o pH fizjologicznym i przedyskutowane w 
kontekście roli transformacji S2U-tRNA→Se2U-tRNA jako czynnika umożliwiającego przetrwanie 
bakterii w warunkach stresu oksydacyjnego. 

 

 
Rys. 1. Struktury chemiczne 5-podstawionych 2-selenourydyn (R5Se2U), 5-podstawionych 2-tiourydyn (R5S2U) i 5-

podstawionych S-geranylo-2-tiourydyn (R5geS2U) 
 

Badania sfinansowano ze środków NCN (projekt nr. UMO-2018/29/B/ST5/02509]) oraz DzSIChO PŁ 

[1] P. Boccaletto, MA. Machnicka et al., Nucleic Acids Res.,2017, 46, D303-D307. 

[2] M. Sierant, G. Leszczynska et al., FEBS Lett., 2018, 592, 2248-2258.  

[3]  E. Sochacka, E. Lodyga-Chruscinska et al., Nucleic Acids Res., 2017, 45, 4825-4836. 
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S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

WS03 
3 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AA 
sesja: 11:00-13:00 

 

Składanie białek z wykorzystaniem peptydowych motywów dimeryzujących 
zależnych od jonów Zn(II) 

Anna Kocyła, Artur Krężel 

Zakład Chemii Biologicznej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Joliot-Curie 14a, 
50-383 Wrocław. Adres e-mailowy autora prezentującego:artur.krezel@uwr.edu.pl 

 

Procesy oddziaływań międzybiałkowych stanowią jeden z głównych mechanizmów 
pozwalających na utrzymanie komórki w stanie homeostazy. Będąc częstym obiektem 
zainteresowania warunkowanym poznaniem szlaków i mechanizmów rządzących szeregiem 
procesów komórkowych, są jednocześnie wykorzystywane w biotechnologii do specyficznej 
modyfikacji białek. Szereg metod i reakcji chemicznych wykorzystywanych jest do uzyskania 
oddziałujących ze sobą makromolekuł. Pośród najczęstszych problemów, które trzeba wziąć pod 
uwagę w przypadku składania ze sobą podjednostek białkowych, wymienić można specyficzność 
pożądanej reakcji, siłę oddziaływania , stabilność, odwracalność oraz kompatybilność z warunkami 
doświadczalnymi. Zarówno metody mające swoje źródło w biologii bądź chemii posiadają pewne 
ograniczenia uniemożliwiające częstokroć zastosowanie ich w restrykcyjnych warunkach 
komórkowych. W celu ograniczenia tych problemów wykorzystaliśmy naturalnie występujące 
motywy białkowe opierające się na odpowiednio zaaranżowanych przestrzennie resztach 
cysteinowych, które zapewniają doskonałą stabilność w tetraedrycznej koordynacji jonu Zn(II). W 
naszej pracy dogłębnie przebadaliśmy parametry biofizyczne zarówno motywu homodimeryzującego 
(motyw haczyka cynkowego), jak i heterodimeryzującego (motyw uścisku cynkowego) 
pochodzących z białek Rad50, CD4 oraz Lck [1, 2]. Wykorzystując szereg metod spektroskopowych 
oraz chromatograficznych pokazaliśmy, iż mogą one być z powodzeniem stosowane do 
odwracalnego składania białek, a oddziaływania te charakteryzują się wysoką stabilnością (Kd=10-21 
M2), odwracalnością (chelatory jonów metali, zmiana pH), niewielkim rozmiarem (kilkanaście reszt 
aminokwasowych) oraz szczególną specyficznością (selekcja z lizatów bakteryjnych). 
Zoptymalizowane przez naturę dimeryzujące motywy z udziałem jonów Zn(II) są niewątpliwie 
godnymi uwagi obiektami komórkowej chemii bionieorganicznej, których badanie służy dogłębnemu 
poznaniu funkcjonowania metaloproteomu z jednej strony, oraz umożliwia ich wykorzystanie w 
procesach inżynierii biochemicznej, materiałowej oraz nanotechnologii z drugiej. 

 

Badania finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantów Opus o 
numerach 2018/31/B/NZ1/00567 i 2016/21/B/NZ1/02847. 

 

[1] T. Kochańczyk, P. Jakimowicz, A. Krężel, ChemicalCommun. (Camb.) 2013, 49. 

[2] A. Kocyła, A. Krężel, Chem. Commun. (Camb.) 2018, 54. 
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S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

WS04 
3 września (wtorek)  

budynek: C, sala: AA 
sesja: 15:00-17:00 

 

Development of tools for investigation of parallel activity of proteolytic enzymes 
in health and disease 

Marcin Drąg 

Division of Bioorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, Wroclaw University of Technology,  
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland 

 

Proteolysis is one of the most important and ancient reactions in biology. Enzymes that 
catalyze this reaction are called proteases. Proteases as “good guys” perform many significant 
biological processes like cellular quality control, apoptosis, blood coagulation or signal transduction. 
However, they can be also “bad guys” contributing to pathological events like cancer, diabetes, 
coagulopathies, inflammation, infectious or degenerative diseases. It is estimated that 5–10% of all 
pharmaceutical targets being pursued for drug development are proteases. 

Despite significant progress in recent years, one of the biggest problems in the investigation 
of proteases is their similar activity and location.Due to the overlapping substrate specificity 
(preference in the recognition of natural amino acids) it is very hard to distinguish many major 
proteolytic enzymes families using chemical tools developed using classic screening technologies. 
Thisalso very often limits discovery of selective drug or marker for specific activity monitoring. 
Classic examples here are cysteine proteases from caspase family, which play crucial role in 
controlling of several major metabolic pathways, especially apoptosis. 

Given the fact that more and more proteases are actively involved in many diseases, there is 
an urgent need for the development of new chemical tools, that relaying on enzymes activity could 
be used for an accurate monitoring of proteolytic network. In order to detect active form of protease, 
chemical tools called activity-based probes must be employed.Our group has recently developed 
technology to obtain new types of ultrasensitive chemical tools (substrates, inhibitors, activity-based 
probes) for major families of medically important proteases. Using this novel, unique and very 
efficient technology called Hybrid Combinatorial Substrate Library (HyCoSuL) we have 
demonstrated that protease substrate specificity can be significantly enlarged by the use of unnatural 
amino acids in peptide sequence. 

 

1. Drag & Salvesen, Nature Reviews Drug Discovery2010, 9,690 
2. Kasperkiewicz et al. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.2014,111, 2518 
3. Poręba et al. Cell Chemical Biology2016, 23, 1023 
4. Rut et al, Antiviral Research2017, 139, 88 
5. Kasperkiewicz et al., Journal of the American Chemical Society2017, 139, 10115 
6. Poreba et al., Nature Protocols, 2017, 12, 2189 
 

The Drag laboratory is supported by “TEAM/ 2017-4/32” project, which is carried out within the 
TEAM programme of the Foundation for Polish Science cofinanced by the European Union under 
the European Regional Development Fund. 
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S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

WS05 
5 września (czwartek)  
budynek: C, sala: AA 
sesja: 15:00-17:00 

 

Affinities and rates - a quantitative chemistry view on the role of copper in 
Alzheimer's Disease 

Wojciech Bal 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, wbal@ibb.waw.pl 
 

The copper hypothesis of Alzheimer’s Disease (AD) stems from early data, which indicated 
copper overload in AD brains. The overproduction/aggregation of Aβ peptides is an initial event in 
the AD pathology. Hence, it was rational to propose that interactions of Aβ peptides with copper may 
contribute to AD. Extensive chemical studies followed of Cu(II) and Cu(I) complex forming abilities 
of Aβ peptides, and redox and aggregation properties of these complexes. Two main concepts: (i) 
Cu(II)/Cu(I) redox cycling enabled by Aβ complexationas the source of oxidative stress in AD, 
contributing to neuroinflammation and neuronal death; and (ii) acceleration by Cu(II) ions of the 
formation of neurotoxic Aβ oligomers gave rise to the idea of therapeutic chelation as AD treatment. 
However, newer studies do not support a copper overload in AD brains, andmonomeric Aβ peptides 
which redox activate copper in vitro, are nontoxic in vivo. Nevertheless, Cu(II) ions can contact Aβ 
peptides in synaptic clefts of glutamatergic neurons. 

All these studies were performed using “canonical” Aβ1-x peptides (native Aβ1-42 and Aβ1-40, 
model Aβ1-28 and Aβ1-16), long assumed to be the main Aβ species, but modern quantitative mass 
spectrometry investigations of Aβ peptides in brain structures abolished this view, revealing the N-
truncated peptide Aβ4-42 to be the most abundant Aβ species in both healthy and AD brains. This 
finding has been a game-changer in copper/AD research.  

We performed comprehensive studies on Cu(II) binding to Aβ4-x peptides, redox properties of 
the resulting complexes and their susceptibility to Cu(II) exchange [1]. We found that (i) Aβ4-x 
peptides bind Cu(II) very tightly (Kd = 30 fM at pH 7.4, 3000 times stronger than Aβ1-x peptides) and 
compete Cu(II) out from the latter; (ii) CuAβ4-x complexes are redox inactive in the biologically 
accessible potential range, cannot be reduced to Cu(I), but undergo irreversible oxidation to Cu(III); 
(iii) due to a kinetic barrier CuAβ4-x complexes do not yield copper to metallothionein-3 (MT3), a 
brain copper scavenger, but such transfer can be enabled by high concentrations of reducing agents; 
(iv) action of neprilysin on Aβ1-x peptides results in the formation of the extremely tight CuAβ4-9 
complex (Kd = 6.6 fM at pH 7.4). These findings prompted us to formulate a new view on copper/Aβ 
relations in the brain. A very high stability of CuAβ4-x and the lack of kinetic barrier indicate that 
Aβ4-x will prevent Cu(II) binding to coexisting Aβ1-x peptides. Thereby, copper will be kept redox 
silent. The reluctance of CuAβ4-x to yield copper to MT3 indicates a separate copper transport 
pathway and the formation of very small CuAβ4-9 suggest its role in copper clearance. Altogether, 
Aβ4-x peptides emerge as protecting agents, scavenging synapses from excess of copper and thus 
enabling continuous neurotransmission. 

 

Acknowledgement: National Science Centre of Poland, grant no. 2014/15/B/ST5/05229 
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[1]Mital et al. Angew. Chem. Int. Ed. 54, 10460, 2015; Wezynfeld et al. Angew. Chem. Int. Ed. 55, 
8235, 2016; Mital et al. Inorg. Chem. 55, 7317, 2016; Wiloch et al. J. Electrochem. Soc. 163, G196, 
2016; W. Goch, W. Bal, PLoS ONE 12: e0170749, 2017; Santoro et al. Chem. Comm. 53, 11634, 
2017; Mital et al. Inorg. Chem. 57, 6193, 2018; Santoro et al. Chem. Comm. 54, 12634, 2018; Bossak-
Ahmad et al. Inorg. Chem. 58, 932, 2019. 
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Selected Aspects of Protein Lipidation Associated with Pathological States:  
the Potential of Phosphonic Acids as Tools to Study RabGGTase 

Katarzyna Błażewskaa), Katarzyna Justyna,a) Damian Kusy,a) Joanna Małolepsza,a) 
Aleksandra Marchwicka,b) Edyta Gendaszewska-Darmach,b) 

a)Lodz University of Technology, Faculty of Chemistry, Institute of Organic Chemistry 
Żeromskiego St. 116, 90-924c Łódź, katarzyna.blazewska@p.lodz.pl 

b) Lodz University of Technology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences,  
Institute of Technical Biochemistry Stefanowskiego St. 4/10, 90-924 Łódź 

 

α-Phosphonocarboxylates (PC) are inhibitors of RGGT (RabGGTase), an enzyme responsible 
for post-translational geranylgeranylation of RabGTPases (Rabs). This class of inhibitors shows 
selectivity due to inhibition of the second prenylation of the latter. Recently we have established SAR 
for the interaction of imidazole-containing PC with RGGT and we have identified the localizations 
for further modification of these inhibitors, so as they do not lose their activity.[1,2]  

Thanks to these developments, we have synthesized the first potential RGGT probes, by 
equipping the existing PCs with photoreactive and bioorthogonal groups.We also synthesized 
compounds with potentially covalent mode of action. Thus obtained compounds were subject to 
biological evaluation in terms of the viability of HeLa cells and the inhibition of Rab11 prenylation. 
 

(Acknowledgements: This work was financially supported by the National Science Centre, 
Poland, grants: 2014/14/E/ST5/00491 and 2016/23/N/ST5/03230). 
 

[1] A. Kaźmierczak, D. Kusy, S. P. Niinivehmas,J. Gmach, Ł. Joachimiak,O. T. Pentikäinen, E. 
Gendaszewska-Darmach, K. M. Błażewska “Identification of the privileged position in the 
imidazo[1,2-a]pyridine ring of phosphonocarboxylates for development of 
Rabgeranylgeranyltransferase (RGGT) inhibitors” J. Med. Chem. 2017, 60, 8781. 

[2] Ł. Joachimiak, A. Marchwicka, E. Gendaszewska-Darmach, K. M. BłażewskaSynthesis and 
Biological Evaluation of Imidazole-Bearing a-Phosphonocarboxylates as Inhibitors of 
RabGeranylgeranylTransferase (RGGT)ChemMedChem2018, 13, 842-851.  
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Helikalnefoldameryoligomocznikowe i ich pochodne 

Karolina Pułka-Ziach 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa  

 

Foldamery to oligomery zbudowane z nienaturalnych jednostek budulcowych, przyjmujące 
dobrze zdefiniowane, stabilne i przewidywalne struktury II-rzędowe, z których najczęściej 
występującą jest helisa.[1] Łańcuch główny foldamerów tworzony może być przez różne pod 
względem chemicznym jednostki monomeryczne. Do grupy tej należą oligomoczniki (Rys. 1a), 
których łańcuch główny oparty jest na następującym wzorze ogólnym [-CH(R)-CH2-NH-CO-NH]n. 
Zarówno w roztworze jak i w ciele stałym oligomoczniki przyjmują konformację helikalną 
typu 2.5. W ostatnich latach zostało udowodnione, że helisy oligomocznikowe są zdolne do 
organizacji w struktury wyższego rzędu (Rys. 1b) według podobnych reguł jak peptydy i białka.[2] 
Oligomoczniki, ze względu na stabilność konformacyjną, stanowią doskonałe związki modelowe do 
badania procesów fizykochemicznych, zależnych od struktur II-rzędowych. Procesem takim jest na 
przykład transport elektronów (Rys. 1c).[3] 
Otrzymane zostały również mimetykioligomoczników, w których atom tlenu grupy mocznikowej 
został zastąpiony atomem siarki lub azotu. Podstawienie atomem azotu powoduje otrzymanie 
oligomerów zawierających dodatnio naładowaną grupą guanidyniową, co z kolei prowadzi między 
innymi do nowych, samorzutnie organizujących się struktur (Rys.1d).  

 
Rys. 1. Foldameryoligomocznikowe: a) ogólna struktura oligomeru; b) struktura IV-rzędowa tworzona przez helisy 
oligomocznikowe; c) zależność transportu elektronów od kierunku; d) kanał tworzony przez mimetykiguanidyniowe 

 Podsumowując, foldameryoligomocznikowe i ich pochodne stanowiąbardzo atrakcyjne 
naukowo strukturalne jak i funkcjonalne mimetyki peptydów i białek. Zainteresowanie tymi 
związkami z pewnością będzie rosło, a oligomoczniki znajdą nowe, niezbadane jeszcze zastosowania. 

 

Podziękowanie: Autorka dziękuje za wsparcie finansowe Narodowemu Centrum Nauki, grant Sonata 
Bis 7, numer projektu 2017/26/E/ST5/00559  

 

[1] S. H. Gellman, Acc. Chem. Res. 1998, 31, 173-180. 

[2] G. W. Collie, K. Pulka-Ziach, C. M. Lombardo, J. Fremaux, F. Rosu, M. Decossas, L. Mauran, 
O.Lambert, V. Gabelica, C. D. Mackereth, G. Guichard,Nature Chemistry 2015, 7, 871-878. 

[3] K. Pulka-Ziach, S. Sęk, Nanoscale 2017, 9, 14913-14920. 
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Narzędzia molekularne do analizy i kontroli degradacji końca 5’ mRNA 

Dominika Strzelecka,a) Marek Baranowski,a)  Marcelina Bednarczyk,b)  Dorota Kubacka, a)  
Mateusz Kozarski, a)  Jacek Jemielity, b)Joanna Kowalskaa) 

a)Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa 
b)Uniwersytet Warszawski, Centre of New Technologies, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa  

 

Koniec 5’ informacyjnych RNA (mRNA) u Eukariontów poddawany jest ko-transkrypcyjnej 
modyfikacji polegającej na dodaniu czepeczki 7-metyloguaninowej, zwanej również kapem. Kap 
umożliwia rekrutację białek niezbędnych do dojrzewania, transportu i translacji mRNA, a także 
zabezpiecza je przed przedwczesną degradacją od końca 5’. Degradacja mRNA jest procesem ściśle 
kontrolowanym i obejmuje również degradację kapu przez wyspecjalizowane enzymy (enzymy 
dekapujące). Działanie enzymów dekapujących zapobiega niepożądanej akumulacji pochodnych 7-
metyloguaniny w komórce, a ich aktywność jest istotna również terapeutycznie. Ostatnie lata 
przyniosły odkrycia wielu enzymów posiadających zdolność degradacji kapu lub jego pochodnych 
in vitro, jednak ich względny udział w ogólnej degradacji mRNA nie został jeszcze określony. 
Pomimo intensywnych badań, końcowe etapy degradacji kapu i jego metabolitów również nie zostały 
dotychczas poznane. Dlatego też podjęliśmy próbę opracowania metod analitycznych i narzędzi 
chemicznych umożliwiających analizę ścieżek degradacji kapu w lizatach komórek eukariotycznych 
oraz modulację ich aktywności. Badania te doprowadziły do wytyczenia dokładnych ścieżek i 
identyfikacji końcowych metabolitów degradacji kapu, weryfikacji postulowanych i identyfikacji 
nowych enzymów zaangażowanych w tę degradację oraz opracowania zestawu narzędzi 
molekularnych umożliwiających selektywną inhibicję poszczególnych etapów tego złożonego 
procesu. 
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Applications of peptide nucleic acid oligomers as an antibacterial strategy 

Monika Wojciechowskaa), Marcin Równickia,b), Aleksandra J. Wierzba c), Dorota Grykoc), 
Joanna Trylskaa) 

a) Centre of New Technologies, University of Warsaw, Banacha 2C, 02-097 Warsaw, Poland 
m.wojciechowska@cent.uw.edu.pl 

b) College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences,  
University of Warsaw, Banacha 2C, 02-097 Warsaw, Poland 

c) Institute of Organic Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kasprzaka 44/52,  
01-224 Warsaw, Poland 

 

The widespread emergence of bacterial resistance to existing antibiotics creates the need to 
search for new therapeutic agents. Short oligomers of peptide nucleic acids (PNA) can be an attractive 
strategy to treat bacterial infections. PNA is a neutral synthetic analogue of DNA, in which the 
phosphate-sugar backbone is replaced with a polyamide formed by subunits of N-(2-
aminoethyl)glycine, linked to each amide bond (peptide bond)[1]. Therefore, from the chemical point 
of view, the properties of PNA are related to peptides. PNA oligomers recognize complementary 
DNA and RNA sequences and hybridize with higher affinity and specificity than natural nucleic acids 
(due to the lack of electrostatic repulsion in the backbone). However, PNA are not readily taken up 
into bacterial cells. So in order for PNA to operate effectively in bacterial cytoplasm, we have to 
assure their efficient penetration of the cell membrane. 

In this study, we examined some new carriers of PNA into bacterial cells: vitamin B12 (naturally 
uptaken by many bacterial cells), cell penetrating peptides (CPP), andconventional antibiotics. We 
have developed and demonstrated successful syntheses of these carrier-PNA conjugatesusing the 
strategy called "click chemistry". Ease of this methodology and compatibility of various substrates 
and functional groups proved to be an attractive alternative for the synthesis of carrier-PNA 
conjugates[1], [2], [3]. 

We used these new carriers for transporting different PNA sequences into Gram- bacterial cells. 
We tested the influence of the length and composition of linkers connecting the carrier with PNAon 
the efficiency of uptake of the conjugates by bacteria. Uptakeof the conjugates was tested by 
monitoring their ability to inhibit bacterial translation and growth. We confirmed the effectiveness of 
penetration of bacterial membraneby these carriersand antibacterial action of PNA oligomers [1], [2], 
[3], [4]. 

 

Acknowledgements: This work was supported by National Science Centre Poland (Symfonia DEC-
2014/12/W/ST5/00589 to MW, MR, AJW, DG, JT and Preludium 2017/25/N/ NZ1/01578 to MR).  

 

[1] M. Równicki, M. Wojciechowska, A. Wierzba, J. Czarnecki, D. Bartosik, D. Gryko, J. Trylska 
Sci. Rep. 7:7644 (2017).  

[2] A. Wierzba, M. Wojciechowska, J. Trylska, D. Gryko, Bioconjug. Chem. 27 (2016) 189–197.  

[3] J.I. Castillo, M. Równicki, M. Wojciechowska, J. Trylska, Bioorganic Med. Chem. Lett. 28 
(2018) 3094–3098.  

[4] M. Równicki, Z. Dabrowska, M. Wojciechowska, A. Wierzba, K. Maximova, D. Gryko, J. 
Trylska, ACS Omega. 4 (2019) 819–824.  
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Kolorymetryczna sonda molekularna do monitorowania aktywności eIF4E - 
białka wiążącego strukturę końca 5’ mRNA 

Olga Perzanowskaa), Maciej Majewskia), Joanna Kowalskaa), Jacek Jemielityb) 

a) Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Biofizyki 
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, o.perzanowska@fuw.edu.pl 

b) Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii, 
ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa 

Znajdująca się na końcu 5’ eukariotycznego mRNA nukleotydowa struktura zwana kapem pełni 
istotną rolę w wielu aktywnościach komórkowych, takich jak dojrzewanie i transport mRNA, 
inicjacja translacji, czy ostatecznie degradacja łańcucha mRNA[1]. Zachodzenie każdego z 
wymienionych procesów możliwe jest dzięki wewnątrzkomórkowej aktywności białek wiążących 
kap, w tym białka eIF4E. Zaburzenie poprawnego funkcjonowania wspomnianych białek może 
prowadzić do rozwoju licznych poważnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych, lub stanowić 
jeden z objawów zaistnienia choroby. 

 
Rys. 1. Koniugatynanocząstek złota, przykład wywołanej aktywnością eIF4E kontrolowanej agregacji. 

 

 W naszym projekcie skupiliśmy się na wykorzystaniu szczególnych spektroskopowych i 
elektrycznych właściwości nanocząstek złota (AuNPs)[2] do stworzenia sondy molekularnej opartej 
na zjawisku kontrolowanej agregacji AuNPs wywołanej obecnością i aktywnością białka eIF4E. 
Uzyskaliśmy szereg różniących się typem modyfikacji koniugatównanocząstek złota z analogami 
kapu oraz peptydami wiążącymi eIF4E. Uzyskana sonda molekularna pozwala w sposób prosty i 
czytelny obserwować aktywność eIF4E w roztworze, tym samym stanowiąc potencjalne narzędzie 
diagnostyczne w terapiach antynowotworowych. 

 

Projekt finansowany z grantu NCN OPUS 2016/21/B/ST5/02556 

 

[1] A. K. Banerjee et al., Microbiological Rev., 1980, 44 (2), 175-205. [2] R. G. Rayavarapu et al., J. 
Biomed. Imaging, 2007 (1), 29817 
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Analogi końca 5’ mRNAkapu znakowane fluorescencyjnie jako sondy 
molekularne do badania oddziaływań ligand białko wybranymi technikami  

Michał Kopciała,b,c), Renata Kasprzyk, Przemysław Wanat, Błażej Wojtczak, 
Joanna Kowalska, Jacek Jemielity 

a)Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2c, Warszawa,  
b) Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, Warszawa, 

c)Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, 
Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2c, Waraszawa; m.kopcial@cent.uw.edu.pl 

Kap to struktura dinukleotydowa znajdująca się na 5’ końcu eukariotycznego mRNA. Zbudowana 
jest z 7-metyloguanozyny połączonej wiązaniem 5’,5’-trifosforanowym z pierwszym nukleozydem 
transkryptu. Kap pełni istotną rolę w ekspresji genu, m.in. bierze udział w inicjacji translacji 
oddziałując z białkiem eIF4E. Dodatkowo chroni mRNA przed działaniem egzonukleaz, zwiększając 
trwałość transkryptu. Istnieją jednak specyficzne pirofosfatazy, jak DcpS, które hydrolizują strukturę 
kapu. Białka eIF4E i DcpS są potencjalnymi celami terapeutycznymi – eIF4E w terapiach 
antynowotworowych, DcpS w terapii przeciwko rdzeniowemu zanikowi mięśni (SMA). Z tego 
powodu istnieje zapotrzebowanie na metody badania oddziaływania kap-białko. Do tego celu 
przydatnymi narzędziami są fluorescencyjne sondy molekularne oparte na strukturze kapu [1].  

W poniższym komunikacie przedstawimy dwie grupy sond molekularnych opartych na strukturze 
kapu. Pierwsza grupa zawiera dwa ugrupowania z terminalnym alkinem, co pozwoliło na 
wykorzystanie reakcji CuAAC i wyznakowanie kapu pochodnymi pirenu – związku wykazującego 
tzw. fluorescencję ekscymerową. Takie sondy molekularne w trakcie hydrolizy enzymatycznej 
wykazują zmiany fluorescencji, co pozwala na monitorowanie przebiegu reakcji. Drugą grupę 
stanowią analogi z jednym miejscem wiązania, które zostały wyznakowane fluorescencyjnie. W 
trakcie reakcji enzymatycznej takich sond nie następowała zmiana fluorescencji, co pozwalało na 
wykorzystanie termoforezy mikroskalowej (MST) do ich badania [2,3].  

 
Dwie grupy sond molekularnych – 1) sondy ekscymerowe, w wyniku cięcia zanika fluorescencja 
ekscymerowa, pojawia się monomerowa; 2)sondy pojedynczo znakowane, po związaniu białka 
zmienia się ich mobilność w roztworze  

 

Podziękowanie dla instytucji finansujących: Narodowe Centrum Nauki i Fundacja na rzecz 
Nauki Polskiej.   

 

[1] Ziemniak M. et al., Future Med. Chem., 2013, 5 (10), 1141-1172 

[2] Wanat P. et al., Chem. Comm., 2018, 54, 9773-9776 

[3] Kopcial M. et al., Molecules,2019,24 (10),1899-1916 
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Termowrażliwe znaczniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych 

Marcin K. Chmielewskia,b), Agnieszka Witkowskaa), Jolanta Brzezinskaa), Tomasz Pędziński c) 
a)Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Noskowskiego12 / 14, 61-704 Poznań, 

chmielewskimk@ibch.poznan.pl,  
b)FutureSynthesis sp. z. o.o.. ul. Rubież 46H, 61-612 Poznań  

c)Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Umultowska 89B, 61-614 Poznań, 
 

Termowrażliwe znaczniki fluorescencyjne wpisują się w nurt badań nad termolabilnymi 
grupami ochronnymi [1] i są dedykowane do zastosowań biologicznych ze względu na wykorzystanie 
obojętnych warunków termodeprotekcji. [2] Nasze badania wykazały, że aminoalkohol (E)-N-(6- [2-
(pirydyn-2-ylo)winylo]pirydyn-2-ylo) etan-1-ol (PvP) posiada właściwości fluorescencyjne, a po 
konwersji do węglanu może być usunięty z cząsteczki w wyniku podwyższenia temperatury. 
Usunięcie tego barwnika jest monitorowane zmianą fluorescencji. Synteza unikalnych termoczułych 
barwników PvP zakłada sprzęganie krzyżowe Hecka a następnie podstawienie nukleofilowe w 
pierścieniu N-podstawionej pirydyny [3].  

W odniesieniu do właściwości nowych barwników PvP i ich przyszłego zastosowania, badania 
prowadzimy w kierunku śledzenia usuwania znaczników fluorescencyjnych ze znakowanego 
oligonukleotydu. W tym celu prekursor barwnika PvPprzekształcony został w diesteroligonukleotydu 
5-fosforanowego 3 (Rys 1). Po tej konwersji nie zaobserwowaliśmy żadnej znaczącej zmiany we 
właściwościach fluorescencji. Usuwanie barwnika jest możliwe w warunkach termicznych w pH 
obojętnym a powstający oligonukleotyd jest fosforylowany na 5’-końcu. 
 

 
Rys. 1. Graficzna przedstawienie znakowania oligonukleotydów oraz usuwanie znacznika PvP 

 

Badania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu NCBiR nr. 
POIR.01.01.01–00–0487/17 i POIR.01.01.01–00–0027/17 

 (pusta linia, interlinia pojedyncza, odstępy przed (0), po (3)) 

[1] J. Brzezinska, A. Witkowska, T.P. Kaczyński, D. Krygier, T. Ratajczak, M.K. Chmielewski,Curr. 
Protoc. NucleicAcid Chem.2017, 68, 2.20.1-2.20.25.  

[2] M.K. Chmielewski, TetrahedronLetters 2012, 53, 666-669. 

[3] M.K. Chmielewski, A. Witkowska, P. Putaj, J. Brzezińska „Sposób syntezy pochodnych pirydyn-
2-yl-winylopirydynylowych (PvP)” 06.12.2018 zgłoszenie patentowe P.428082.  
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Halogenowane aromatyczne tiosemikarbazony jako inhibitory tyrozynazy 
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b)Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Organicznej, 
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, 

c)Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, im. Ludwika Hirszfelda 
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław 

 
Tyrozynaza jest enzymem o ogromnym znaczeniu w przyrodzie. Występuje u większości 

organizmów, a jej rolą jest utlenianie substratów fenolowych do odpowiednich chinonów, co stanowi 
początkowy etap wszlaku biosyntezy melanin. Zatem tyrozynaza jest odpowiedzialna za pigmentację 
skóry i włosówu zwierząt oraz za proces enzymatycznego brązowienia w warzywach, 
owocach.Nieprawidłowa aktywność tyrozynazy skutkuje nadprodukcją melanin, co z kolei jest 
przyczyną licznych dermatologicznych schorzeń hiperpigmentacyjnych.Inhibitory tyrozynazy 
znajdują zastosowanie w medycynie, przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym [1].  

Grupa tiosemikarbazonów posiadających pierścień aromatyczny podstawiony atomem 
halogenu została przebadana pod kątem kinetyki hamowania tyrozynazy. W celu opisania natury 
oddziaływań zostało przeprowadzone dokowanie molekularne cząsteczek do centrum aktywnego 
enzymu. Ponadto, przeprowadzono badania na liniach komórkowych B16 i określono możliwości 
hamowania całego procesu melanogenezy oraz proliferacji komórek przez tiosemikarbazony. Rys. 1. 
przedstawia relacje pomiędzy strukturą i aktywnością (SAR) przebadanych tiosemikarbazonów oraz 
ugrupowania w cząsteczce odpowiedzialne za oddziaływanie z enzymem.Najaktywniejsze związki 
osiągają IC50 oraz stałe hamowania rzędu dziesiątych części mikromola. 

 

 
Rys. 1. Związek pomiędzy strukturą i aktywnością przebadanych tiosemikarbazonów. 

 

 

 [1] K. Hałdys, R. Latajka, Med. Chem. Commun. 2019, 10, 378-389. 
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Ontario N1G 2W1, Canada; 

 

Amyloid β, Aβ(1-42), is a main suspects responsible for pathological consequences of Alzheimer’s 
disease. Several mechanisms of Aβ toxicity were proposed, like pore formation, detergent-like 
solubilization and membrane thinning mechanism or combination of thereof. Herein, we directly 
visualize, by PeakForce Quantitative Nanomechanical Mapping mode of atomic force microscopy 
(PF-QNM AFM), that Aβ activity toward a brain-like model membrane strongly depends on the Aβ 
oligomer size. High-molecular-weight (HMW) forms of Aβ oligomers created fibriles on a brain total 
lipid extract (BTLE) membrane surface. But this fibrillogenesis did not affect integrity of the 
membrane. In contrast, low-molecular-weight (LMW) forms of Aβ oligomers coused a pores 
formation, and then disintegrated the BTLE membrane. Both LMW and HMW Aβ oligomers 
decreased the bilayers Young's modulus by ~ 50%. This indicates that both forms of Aβ oligomers 
are toxic but only LMW Aβ oligomers contribute to the membrane disintegration. 
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Sulfotransferazy należą do grupy enzymów pełniących kluczową rolę w procesach 
zachodzących w organizmach eukariotycznych. Ich aktywność polega na transferze grupy 
siarczanowej z uniwersalnego donora, jakim jest 5’-fosfosiarczan 3’-fosfoadenozyny (PAPS), na 
akceptory, tj. białka, glikany czy małe biomolekuły. Zmiana polarności biomolekuł, będąca 
wynikiem sulfurylacji, ma bezpośredni wpływ na ich aktywność biologiczną. Sulfotransferazy biorą 
udział w procesie detoksykacji, metabolizmie leków czy regulacji hormonów. Zaburzenia aktywności 
wspomnianych enzymów mogą być przyczyną poważnych chorób, m.in. choroby Parkinsona, 
hemofilii czy nowotworu piersi [1]. Pomimo istotnej roli, jaką pełnią sulfotransferazy, mechanizm 
ich działania i regulacji ich aktywności pozostają niewyjaśnione. Dalsze badania sulfotransferaz 
mogą zostać znacząco ułatwione dzięki nowym narzędziom molekularnym, takim jak analogii 
uniwersalnego substratu (PAPS) oraz produktu(PAP). Na drodze syntezy chemicznej otrzymano 13 
analogów PAPS i PAP, które zostały użyte w badaniach powinowactwa z modelowymi 
sulfotransferazami (SULT1A3oraz AtSOT18)orazopracowano metodęopartą na 
zjawiskutermoforezy, pozwalająca na wyznaczenie stałych dysocjacji kompleksów białko-ligand. 
Metoda ta, bazująca na znakowaniu białka w obrębie N-końcowej etykiety His-Tag, posłużyła 
zidentyfikowaniu związków silnie oddziałujących z sulfotransferazami, które w przyszłości będą 
zostaną użyte do opracowania sond fluorescencyjnych i złóż powinowactwa dla suflotransferaz. 

 

This work was supported the National Science Centre, Poland (UMO-2015/18/E/ST5/00555) 

 

[1] E. Chapman, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 3526-3548.  
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c) University of Virginia, Department of Molecular Physiology and Biological Physics, 1340 
Jefferson Park Avenue, Charlottesville, VA 22908, USA 

d) University of Warsaw, Centre of New Technologies, 93 Zwirki and Wigury, 02-089 Warsaw 
 

The chiral homogeneity of a chemical compound is the main prerequisite in the generation of 
single enantiomers of drugs substances and/or their intermediates. This stems from high safety 
regimes and the efficiency of drug substances requirements set by various drug agencies. Over the 
past few decades, there have been developed a wide variety of novel recombinant enzymes and 
bioengineered microorganisms designed for highly chemo-, regio- and enantioselective 
biotransformation of organic molecules. Among many kinds of biocatalysts, several types of 
oxidoreductases, including D-2-hydroxyacid dehydrogenases (2HADHs) seem to be one of the most 
potent in terms of catalytic activity and stereoselectivity. The 2HADHs catalyzethe reduction of 2-
oxoacids to 2-hydroxyacids in a NAD(P)H dependent manner, playing a key role in cell metabolism. 
One of the enzyme group from 2HADH family is glyoxylate/hydroxypyruvatereductase (GHPR), 
performing highly stereospecific and stereoselectivebiotransformations of α-ketoacids into 
homochiral α-hydroxyacids. This feature can be employed in the synthesis of enantiomerically pure 
API intermediates or drug substances. 

Using a combination of biochemical, structural, and bioinformatics approaches we show that 
the previously delineated GHPR subfamily consists of two evolutionary separated GHRA and GHRB 
subfamilies [1]. The kinetics of reactions of SmGhrA and SmGhrB from Sinorhizobiummeliloti, show 
that both of them reduce several 2-ketocarboxylic acids with overlapping, but not equivalent, 
substrate preference. In particular, we determined a series of crystal structures, among which SmGhrB 
with 2-keto-d-gluconate is the bulkiest substrate cocrystallized with a 2HADH family member. 
Previously, we revealed significant differences between SmGhrA and SmGhrB, both in the overall 
structure and within the substrate binding pocket. This finding provides insight into the substrate 
preferences and subfamily differences. Recently, we characterized [2] the whole 2HADH family 
(http://2hadh.bioreproducibility.org/). Here, we will discuss our use of this enzymatic system to 
obtain optically pure building blocks for drug substances. 

Acknowledgments: The „Core facility for crystallographic and biophysical research to support the 
development of medicinal products” project is carried out within the TEAM-TECH Core Facility 
programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union under the 
European Regional Development Fund. 

[1] J. Kutner, I. G. Shabalin, D. Matelska, K. B. Handing, O. Gasiorowska, P. Sroka, M. W. 
Górna, K. Ginalski, K. Woźniak, W. Minor. Biochemistry 2018, 57 (6), 963–977. 
[2] D. Matelska, I. G. Shabalin, J. Jabłońska, M. J. Domagalski, J. Kutner, K. Ginalski, W. Minor. 
BMC Evol Biol. 2018, 18:199. 
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Geldanamycyna to przeciwnowotworowy benzochinonowy antybiotyk. Należy do grupy 
związków - ansamycyn, które posiadają charakterystyczną strukturę tzw. basket-like structure. 
Chaperony (Hsp) są specyficznymi ATP-azami występującymi w komórkach zarówno 
prokariotycznych, jak i eukariotycznych, a ich rolą jest ochrona innych białek przed zmianą struktury 
oraz zapobieganie procesowi apoptozy komórek. Białka szoku cieplnego (Hsp), uczestniczą w 
regulacji cyklu komórkowego i odpowiadają za prawidłowe zwijanie się białek, a ich działanie jest 
napędzane hydrolizą ATP. Nadekspresja białek Hsp prowadzi do powstawania nowotworów. 
Wspomniany poliketyd - geldanamycyna wykazuje obiecujące właściwości terapeutyczne poprzez 
tworzenie trwałego kompleksu z N-końcem domeny ATP białek opiekuńczych (Hsp) ale przy 
jednoczesnej wysokiej hepatotoksyczności. [1,2] Naszym celem jest modyfikacja struktury w 
pozycjach C(17) oraz C(19) układu chinonowego w celu otrzymania  mniej toksycznych pochodnych 
geldanamycyny, o poprawionym sposobie wiązania z chaperonami i zwiększonej aktywności 
przeciwnowotworowej. [3] 

 

 
Rys. 1. Seria pochodnych geldanamycyny modyfikowanych w pozycji C(17) [3] 

  

Prace zostały sfinansowane przez Grant NCN Opus 13 nr. UMO-2017/25/B/ST5/00291.   

 

[1] M. Yin, T. Lu, L. Zhao, Y. Chen, S. Huang, C. Jiang, B. Shen, Org. Lett. 2011, 13, 3726-3729 

[2] Z.Q. Tian, Y. Liu, D. Zhang, D.C. Myles, Bioorg. Med. Chem. 2004, 12, 5317-5329. 

[3] N. Skrzypczak, K. Pyta, M. Gdaniec, M. Murias, P. Przybylski, Nieopublikowane dane   
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Chloroza spowodowana niedoborami żelaza w glebie jest jedną z najczęściej występujących 

chorób roślin. Objawia się ona znacznym zmniejszeniem zawartości chlorofilu w liściach, 
szczególnie tych młodych, co w rezultacie prowadzi do obniżenia jakości i wydajności upraw [1]. pH 
alkaliczne gleby, wysokie stężenie węglanów, niska zawartość materii organicznej oraz mała ilość 
wody powodują obniżenie biodostępności żelaza, w takich warunkach następuje upośledzenie 
wychwytu żelaza z gleby przez system korzeniowy oraz inaktywacja żelaza w apoplastach 
znajdujących się w liściach [2]. 

 Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania oraz łagodzenia skutków chlorozy jest 
stosowanie nawozów zawierających chelaty żelaza(III). Obecnie na rynku dostępnych jest wiele 
różnorodnych produktów, ale tylko niektóre czynniki chelatujące mogą być stosowane w rolnictwie 
na teranie Unii Europejskiej. Wśród nich są między innymi EDTA, DTPA, IDS, EDDHA i HBED 
[3]. Ten ostatni tworzy najtrwalsze chelaty z Fe(III) – stała trwałości ~1039 w porównaniu np. z EDTA 
~1025 [4]. Dlatego od wielu lat poszukiwane są metody otrzymywania HBED na skalę 
wielkotonażową. Metoda opublikowana w patencie z 2018 roku opiera się o reakcję 2 moli fenolu z 
kwasem etylenodiamiodioctowym i 2 molami formaldehydu w środowisku alkalicznym [5]. 
Wśródwielu zalet tej metody jest np. brak udziału katalizatora czy dostępność surowców do produkcji 
wielkotonażowej. Proces ten może jednak prowadzić do uzyskania trzech różnych izomerów o,o-,o,p- 
i p,p-HBED. Obecnie w literaturze dostępne są dane dotyczące właściwości fizykochemicznych i 
możliwości aplikacyjnychchelatów jako nawozów tylko dla izomeru o,o-HBED. 

Przeprowadzono syntezę trzech izomerów HBED. Potwierdzono ich strukturę oraz oznaczono 
czystość. Wykonano badania potencjometryczne w celu wyznaczenia stałych protonowania dla 
izomerów. Następnie oznaczono stałe trwałości dla chelatów zawierających metale o znaczeniu 
agronomicznym tj. Ca, Cu, Mg, Mn, Fe, Zn. 

 

Podziękowania: Badania wykonano w firmie PPC ADOB oraz na Wydziale Chemii UAM w 
ramach programu MNiSW „Doktoraty Wdrożeniowe”. 

 

[1] Lucena J.J, A review J. Plant Nutrition, 23 (11-12), 1591-1606, 2000 
[2] W.L. Lindsay, A.P. Schwab, Journal of Plant Nutrition, 5 (4-7), 821-840, 1982 
[3] Regulation (EC) no 2003/2003 of the European Parliament and of the council of 13 October 
2003 relating to fertilisers (http://eur-lex.europa.eu) 
[4] A. E. Martell, R. M. Smith, Critical stability constants Vol. 1, 6. 1974 Plenum Press, New 
York 
[5] A. M. Reichwein, H. J. Jongen, M. Groote, US 20180186727, 2018 
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Uprawa roślin jest uzależniona od wielu czynników takich jak: warunki atmosferyczne, 
dostępność wody czy zasobność gleb w składniki pokarmowe (zarówno makro- jak i mikroelementy). 
W celu uzyskania jak najlepszych plonów stosuje się zrównoważone nawożenie. Samo nawożenie 
makroskładnikami (N, P, K) może nie być wystarczające dlatego należy wprowadzać również 
mikroskładniki pokarmowe np. żelazo czy cynk [1]. 

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mają zapewnić dostarczenie 
odpowiedniej ilości mikroskładników. W wielu przypadkach w ich składzie znajdują się tlenki metali, 
które nie są rozpuszczalne w wodzie, co skutkuje brakiem przyswajalności takiego mikroelementu 
przez rośliny. Stosuje się również preparaty oparte na prostych solach (np. siarczanach czy azotanach) 
oraz na związkach kompleksowych aminokwasowych. Takie substancje w warunkach glebowych 
ulegają rozpadowi i roślina nie przyswaja potrzebnych jej mikroskładników. Najlepszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie mikroelementów schelatowanych odpowiednim czynnikiem 
chelatującym. W rolnictwie na teranie Unii Europejskiej, można stosować takie czynniki jak: EDTA, 
DTPA, IDS, EDDHA i HBED [2]. Pomimo tak dużej różnorodności dostępnych chelatorów 
poszukuje się nadal nowych. W niniejszej pracy przeprowadzono badania potencjometryczne w celu 
wyznaczenia stałych protonowania dla izomerów HBED (o,o-, o,p- i p,p-HBED). Następnie 
oznaczono stałe trwałości dla chelatów zawierających metale o znaczeniu agronomicznym (Ca, Cu, 
Mg, Mn, Fe, Zn). Obliczono warunkowe stałe trwałości, które pozwalają na oszacowanie możliwości 
aplikacyjnych dla wybranych chelatów. 

 

Podziękowania: Badania wykonano w firmie PPC ADOB oraz na Wydziale Chemii UAM w 
ramach programu MNiSW „Doktoraty Wdrożeniowe”. 

 

[1] Marschner, Mineral Nutrition of Higher Plants, 3rd Edition, 2012 

[2] Regulation (EC) no 2003/2003 of the European Parliament and of the council of 13 October 
2003 relating to fertilisers (http://eur-lex.europa.eu) 
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Chelat mikroelementowy Fe(III)5M-HBED stanowi alternatywę do obecnie stosowanych 
nawozów mikroelementowych typu: Fe(III)o,o-EDDHA, Fe(III)o,o-EDDHMA lub Fe(III)HBED [1]. 
Opatentowana metoda otrzymywania czynnika chelatującego (5M-HBED) pozwala na produkcję 
nawozu mikroelementowego pozbawionego polikondensatów oraz izomerówo,p i p,p. [2], 
charakterystycznych dla technologii otrzymywania chelatów EDDHA i EDDHMA. Wysoka stała 
trwałości chelatu Fe(III)5M-HBED (logβ= 34,5) [3]sugeruje, że produkt będzie stabilny w glebach o 
wysokim odczynie (pH>7,5) i dużej zawartości węglanów wapnia lub gdzie istnieje ryzyko 
wystąpienia chlorozy spowodowanej przenawożeniem azotem lub obecnością nadmiernej ilością 
wody [4]. 

W celu sprawdzenia stabilności chelatu w warunkach glebowych wykonano następujące 
badania: 

a. określono wpływ pH na stabilność wodnego roztworu chelatu mikroelementowego, 

b. sprawdzono stabilność chelatu Fe(III)5M-HBED (1·10-4 M Fe) w roztworze Hoaglanda, 

c. sprawdzono stabilność chelatu Fe(III)5M-HBED w warunkach glebowych (pH>7). 

Poziom stężenia schelatowanego mikroelementu badano za pomocą chromatografii par 
jonowych wg normy PN-EN 13368-2:2018-02. 

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wdrażany chelat mikroelementowy 
Fe(III)5M-HBED jest stabilny w warunkach nawożenia doglebowego. Stabilność produktu jest 
porównywalna do wyników uzyskiwanych dla chelatów Fe(III)HBED i Fe(III)o,o-EDDHA. 

 

Podziękowanie: 

Badania były realizowane w PPC ADOB w ramach projektu MNiSW pt. „Doktoraty 
wdrożeniowe”. 
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Powszechnie stosowaną praktyką w przeciwdziałaniu chlorozie (IDC – iron 
deficiencychlorosis) jest stosowanie syntetycznych chelatów [1]. Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów dopuszcza 
do zastosowania w rolnictwie 11 kwasów aminopolikarboksylowych [2]. W warunkach doglebowego 
nawożenia stosuje się najczęściej: o,o-EDDHA (kwas etylenodiamino-N,N`-di[(orto-
hydroksyfenylo)octowy]) i jego pochodną o,o-EDDHMA - zawierającą w pierścieniu fenylowym 
podstawnik metylowy oraz HBED (kwas N,N`-di(2-hydroksybenzylo)etylenodiamino-N,N`-
dioctowy) [3]. 

Firma PPC ADOB prowadzi prace wdrożeniowe nad czynnikiem chelatującym będącym 
pochodną HBED [4]. Opracowano technologię produkcji kwasu N,N`-di(2-hydroksy-5-
metylobenzylo)etylenodiamino-N,N`-dioctowego (5M-HBED), wdrożono metodę analityczną 
pozwalające na oznaczenie zwartości czynnika chelatującego w mieszaninie reakcyjnej. W drugim 
etapie badań opracowano technologię otrzymywania chelatu żelaza (Fe(III)5M-HBED) [5, 6]. 
Przeprowadzono aplikację metody analitycznej, opisanej w normie PN-EN 13368-2:2018-02 
do chromatograficznego oznaczenia zawartości żelaza(III) schelatowanego 5M-HBED.  

Wykonane badania potwierdzają, że można dokonać analizy roztworu nawozowego, w którym 
znajdują się różne czynniki chelatujące (5M-HBED, o,o-EDDHA, HBED). Można przeprowadzić 
analizę mieszaniny zawierającej kilka mikroelementów (Cu, Fe, Mn, Zn) związanych 5M-HBED. 
Dzięki wdrożonej metodzie badawczej możliwe jest skuteczne monitorowanie przebiegu chelatacji 
jonów żelaza(III), podczas syntezy chelatu mikroelementowego, jak również oznaczenie stopnia 
schelatowania żelaza(III) w roztworach nawozowych. 

 

Podziękowanie: 

Badania były realizowane w PPC ADOB w ramach projektu MNiSW pt. „Doktoraty 
wdrożeniowe”. 

  

Literatura: 

[1] S. López-Rayo, D. Hernández, J. J. Lucena, J. Agric. Food Chem.,2009, 57, 8504-8513. 
[2] Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. w sprawie nawozów (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 304 z 21.11.2003, s. 1), 
[3] P. Nadal, L. Hernández-Apaolaza, J. J. Lucena, Plant Soil, 2009, 325, 65-77. 

[4] J. Stegient-Nowicka, B. Michałek, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 11, 1520-1522. 
[5] A. Nawrocki, R. Olszewski, A. Mrozek-Niećko, F. Stefaniak, Patent EP 2039679. 
[6] A. Nawrocki, R. Olszewski, F. Stefaniak, J. Stegient-Nowicka, J. J. Lucena 
Marota,Patent EP 2289869. 
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Wpływ nanocząstek platyny na funkcjonowanie mitochondriów w fibroblastach 
ludzkich 
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Paweł Kuleszab) 
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Nanocząstki są to unikalne struktury o rozmiarach w zakresie 1 – 100 nm. W porównaniu do 
swoich makroskopowych form, często przejawiają inne właściwości fizykochemiczne  
Charakteryzują się znacznym przerostem powierzchni do objętości, przez co obserwowany jest 
wzrost aktywności oraz zmiana ich właściwości absorpcyjnych. Wcześniej wspomniane 
nanomateriały mają wpływ na różne struktury lub białka występujące w komórce. Ingerencja 
nanocząstek metali może powodować zmiany w biogenezie mitochondriów oraz mitofagii. 
Mitochondria są to organella komórkowe, które potrafią dynamicznie zmieniać swój kształt  
i rozmiar. Powszechnie nazywane są „fabryką energii komórek”, ze względu na to, że są głównym 
miejscem wytwarzania energii chemicznej. Uczestniczą też w regulacji procesów śmierci 
komórkowej. 

Mitochondria uznawane są za atrakcyjny cel terapeutyczny, gdyż w wielu chorobach obserwuje 
się dysfunkcję tych organelli, prowadzącą między innymi do nadmiernej produkcji reaktywnych form 
tlenu (RFT). Procesem leżącym u podłoża neurodegeneracji jest stres oksydacyjny, czyli zaburzenie 
równowagi między powstawaniem RFT a ich neutralizacją. Jest to taki stan, w którym potencjał 
utleniający wzrasta do poziomu zagrażającego stabilności struktur komórkowych. Powoduje to 
zaburzenia w funkcjonowaniu mitochondriów indukując zmiany adaptacyjne w ekspresji wielu 
genów.  

Dzięki znacznikom fluorescencyjnym skoniugowanym z nanocząstkami możliwe jest 
określenie miejsca i sposobu ich ingerencji. W pracy nad projektem, zostały przygotowane 
nanocząstki platyny bez i ze znacznikiem fluorescencyjnym (FITC, Atto647N). Fibroblasty 
inkubowane były z nanocząstkami platyny w różnych stężeniach. Nanocząstki nie wykazywały 
toksyczności względem komórek, a tym samym nie wpłynęły na ich morfologię oraz proliferację. 
Aby proces przyłączenia znacznika do powierzchni nanocząstek był bardziej efektywny konieczne 
jest wprowadzenie dodatkowych centrów reaktywnych, dlatego w dalszych badaniach zdecydowano 
się na przygotowanie nanocząstek platyny osadzonych na nośniku węglowym (Vulcan) oraz 
zwiększenie  stężenia znacznika. Badania przeprowadzono zarówno technikami elektrochemicznymi 
i mikroskopowymi.  

 

[1] R. K. Pathak, Nanomedicine and nanobiotechnology, 2015, 7, 3, 315 - 329  

 

 

  



S15-26 

 

S15 
CHEMIA BIOLOGICZNA 

P07 
5 września (czwartek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Synteza nowych analogów 5’-monofosforanu 7- metyloguanozyny oraz ich 
zastosowanie w badaniu roli ludzkiej 5’-nukleotydazy IIIB 

Mateusz Kozarskia), b), Dorota Kubackab), Marek R.Baranowskib), Dominika Strzeleckab), 
Anna Wojtczakb), Jerome Basquinc), Jacek Jemielitya), Joanna Kowalska*b) 

a) Centrum Nowych Technologii UW, ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa 
b) Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Biofizyki, 

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa, mkozarski@fuw.edu.pl 
c) Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18, 82152Martinsried, Germany 

5’- Nukleotydazy to grupa enzymów należących do rodziny hydrolaz. Pełnią one kluczową 
rolę w metabolizmie nukleotydów, katalizując reakcje defosforylacji niecyklicznych 5’-
monofosforanów nukleozydów do odpowiedniego nukleozydu oraz nieorganicznego fosforanu. 5’-
Nukleotydazy biorą udział w degradacji ufosforylowanychterapeutyków pochodzenia 
nukleozydowego, powszechnie stosowanych w terapiach przeciwnowotworowych [1]. Wykazano, że 
brak aktywności jednego z przedstawicieli tej grupy enzymów, skorelowana jest z anemią sierpowatą 
[2]. W 2012 roku zidentyfikowany został ósmy enzym należący do rodziny 5’-nukelotydaz - 
cytozolowa 5’-nukleotydaza IIIB (cNIIIB). Enzym cNIIIB jest unikalną 5’-nukleotydazą ze względu 
na swoje preferencję substratowe. Enzym cNIIIB wykazuje wysokie powinowactwo jednego z 
metabolitów końca 5’ mRNA, którym jest 5’-monofosforan 7-metyloguanozyny (m7GMP), co 
sugeruje potencjalny udział tego enzymu w degradacji mRNA.  Jednakże biologiczna rola oraz 
struktura krystalograficzna ludzkiego enzymu cNIIIB nie została jeszcze poznana [3].  

Celem niniejszego projektu jest synteza nowych analogów m7GMP jako potencjalnych 
inhibitorów enzymu cNIIIB. Zsyntezowano serię nowych analogów m7GMP posiadających 
modyfikacje w obrębie zasady azotowej oraz reszty fosforanowej. Zsyntezowane związki zostały 
przebadane biologicznie w celu wyłonienia nowych inhibitorów. Związki o największym 
powinowactwie do enzymu cNIIIB zostały wykorzystane do badań w ekstraktach komórkowych, w 
celu poznania roli tego enzymu w degradacji mRNA. Na podstawie struktury krystalograficznej z 
DrosophilaMelanogasterzostały zaprojektowane i zsyntezowane dwie sondy fluorescencyjne, które 
posłużył do opracowania nowej metody badania aktywności enzymu cNIIIB.  

 

This work was supported by the National Science Center in Poland (UMO- 2017/24/C/NZ1/00169) 
This work was supported by the Foundation for Polish Science (TEAM/2016-2/13) 

 

[1] Bianchi V., JBC 2003, 278, 47 

[2] DC. Rees, Brit J Haematol., 2003, 120, 375-383  

[3] M. Kozarski, BMC, 2018, 26, 191-199 
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The structural properties of supramolecular ionic systems with regard to 
understanding its interaction with amyloids: a molecular dynamics study 
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Supramolecular system is a structure constructed of individual molecules connected via 
several intermolecular interactions, e.g. hydrogen bonds and electrostatic effects. One of the examples 
of supramolecular structures is Congo Red (CR), which forms a ribbon-like structure connected via 
π-π interaction between aromatic rings. CR used in staining of amyloids is now perceived as a 
potential therapeutic agent in treating amyloidosis. The reason for that is a discovery of the dye’s 
specific binding to many proteins as a supramolecular system consisting of several CR molecules [1]. 
This effect may be increased due to presence of two sulfonic groups connected to the naphthalene 
rings.  

 
Fig. 1. Panel (a) shows  the system of 8 CR molecules randomly distributed in water solution. Panel (b) presents 

studied system after 10 ns of the molecular dynamics simulations. 

 

The exact mechanism of the dye-amyloid binding is debated and not confirmed, despite a lot of 
research done on the subject[2]. The most certain detail is that the CR does not bind as a lone 
molecule, but as a supramolecular system (stack structure). The preliminary results of molecular 
dynamics simulations show the interaction between the aromatic rings stabilize the structure of 
studied stack. 

 

This research was supported by statutory funding from the Faculty of Chemistry of the 
Jagiellonian University. PL-Grid infrastructure (ACK Cyfronet) was used in computations. 

 

 [1] A. Jagusiak, J. Rybarska, B Piekarska, B. Stopa, L. Konieczny, (2018) Self-Assembled Molecules 
– New Kind of Protein Ligands, Springer, 2018, pp. 21-40. 
[2] B. Stopa, L. Konieczny, B. Piekarska, et al. Biochimie, 1997, 79, 23-26. 
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Rozwój metody fluorescencyjnej do badań  białek oddziałujących z końcem  
5’ mRNA opartej o wygaszanie fluorescencji  
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Metody fluorescencyjne są często używane jako narzędzie badawcze w układach biologicznych 
i biochemicznych, ze względu na ich wysoką czułość i selektywność, np. w celu monitorowania 
postępu reakcji lub procesu tworzenia kompleksu białko-ligand. Jednym z najprostszych podejść 
fluorescencyjnych jest pomiar intensywności fluorescencji (FLINT). W celu monitorowania 
skomplikowanych interakcji enzymatycznych, zaprojektowaliśmy metodę opartą o wygaszanie 
fluorescencji, pozwalającą na obserwowanie zmian w sygnale fluorescencyjnym w czasie 
rzeczywistym.  

W naszej pracy skupiliśmy się na strukturze m7G kapu, obecnej na końcu 5’ wszystkich 
eukariotycznych mRNA. Struktura kapu składa się z 7-metyloguanozyny połączonej przez mostek 
5’5’-trifosforanowy z pierwszym nukleotydem w sekwencji mRNA. Jednym z procesów 
zaangażowanych w biosyntezę kapu jest transfer grupy metylowej w pozycję N7 guanozyny. Reakcja 
jest katalizowana przez enzymy z klasy metylotransferaz. Proces ten jest szczególnie istotny w 
badaniach nad infekcjami wirusowymi i nowotworami1. W naszej pracy prowadziliśmy badania nad 
białkiem Ecm1 pochodzącym od wewnątrzkomórkowego pasożyta  Encephalitozooncuniculi, 
jednym z najczęściej używanych modeli w badaniach metylotransferaz, i jego rolę w metylacji 
struktury kapu.   

Zsyntetyzowaliśmy szereg fluorescencyjnie znakowanych analogów Gp3A i wybraliśmy 
najlepsze związki do monitorowania procesu N7 metylacji. Zoptymalizowaliśmy strukturę sondy i 
warunki reakcji w celu otrzymania wysokoprzepustowej metody badawczej (HTS) korzystającej z 
96-dołkowego odczytu płytkowego. Ustaliliśmy parametr z-factor metody, by upewnić się, że jest 
ona wysokoprzepustowa, umożliwiając monitorowanie wielu związków jako potencjalnych 
kofaktorów lub inhibitorów. Przebadaliśmy szereg nukleotydów i zidentyfikowaliśmy potencjalne 
inhibitory procesu przeniesienia grupy metylowej, katalizowanego przez białko Ecm1. 

 

[1]  Chrebet, G. L., Wisniewski, D., Perkins, A. L., Deng, Q., Kurtz, M. B., Marcy, A., & Parent, S. 
A. (2005). Cell-Based Assays to Detect Inhibitors of Fungal mRNA Capping Enzymes and 
Characterization of Sinefungin as a Cap Methyltransferase Inhibitor. Journal of Biomolecular 
Screening, 10(4), 355–364. 
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Diatoms and green algae as bioindicators of technological waters biotopes 
in limestone plants Trzuskawica SA (POLAND) 
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Trzuskawica SA is located in central southern Poland and produces 600 tonnes of lime and 140 
tonnes of cement per day. For production processes is used technological water discharged into the 
reservoirs containing water mixed with sludge, while the mining area is drained by a drainage ditch 
supplying water to the reservoir in the old quarry stocked with fish. On the Plants, premises are 
conducted biomonitoring studied two reservoirs (stocked with fish - biotopes A and with 
technological water biotopes B) and one draining ditch (biotopes C), using algae as bioindicator 
organisms. Samples were collected and analysis of physical and chemical variables was performed 
in 2015-2017 from March to September [1]. Observations were carried out on 7 biomonitoring points.  

Using X-ray fluorescence method (TXRF) analyzing water samples 17 elements: P, S, Cl, K, 
Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ba, Pb were revealed. We found 40 diatoms from 24 
genera, the vast majority of which were typically epilithic or typically epiphytic forms. The most of 
species belonged to Amphora, Cymatopleura, Eunotia, Gomphonema, Navicula, and Nitzschia. These 
diatoms are characteristic for waters rich in calcium carbonate e.g. Amphora copulata, 
Cocconeisplacentula, Craticulacuspidata, Cyclotellaradiosa, Cymatopleurasolea, 
Ellerbeckiaarenaria. The diatoms were dominated by neutrophilous and alkaliphilous, mesotrapentic 
and eutraphentic, α- and β-mesosaprobus diatoms. The filamentous green algae were dominated by  
Ulothrixzonata, while in the reservoir B most abundantly grown was green alga Spirogyra sp. 
Occasionally in a draining ditch occurred single threads of green alga Cladophoraglomerata. Our 
results suggest that, despite heterogeneity in both diatoms and selected elements in industrial waters, 
diatoms can be useful indicators of habitat conditions. 

 

[1] A. Malinowska-Gniewosz, J. Czerwik-Marcinkowska, A. Massalski, M. Drabik,I. Stabrawa, A. 
Kubala-Kukus, M. Jankowski, Relationships between diatoms and environmental variables in 
industrial water biotopes of Trzuskawica S.A. (Poland), Open Chemistry, 2017, 16(1), 272-282. 
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Badania procesu degradacji 2-tio-, 2-selenopirymidynowych nukleozasad 
i nukleozydów w modelowych warunkach stresu oksydacyjnego w komórce 
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Nukleozydy 2-tio- i 2-selenopirymidynowe są naturalnymi komponentami bakteryjnych 
transferowych kwasów nukleinowych (tRNA). Należą do nich 5-podstawione 2-tiourydyny i 2-
selenourydyny. Ostatnio udowodniono, że 2-selenourydyny są syntetyzowane z 2-tiourydyn przez 
pośrednie S-geranylowanie [1, 2].Biotransformacja S2U→Se2U w cząsteczkach tRNA może mieć 
związek z dostosowaniem się komórek bakteryjnych do warunków stresu oksydacyjnego poprzez 
znacząco łatwiejszą odwracalność procesu utleniania selenozwiązków w wyniku działania 
komórkowych antyoksydantów, w porównaniu do analogicznych związków zawierających atom 
siarki [3]. 

 
Rys. 1. Struktury 2-tio-, 2-selenouracyli (S2Ura, Se2Ura) oraz 2-tio, 2-selenourydyn (S2U, Se2U) 

 

Aby określić możliwą rolę Se2U w tRNA, porównaliśmy produkty utlenianianukleozasad: 
S2Ura, Se2Ura i nukleozydów S2U, Se2U w warunkach mimikującychstres oksydacyjny (10 mM 
substratu, 10 mMlub 100 mM H2O2, pH 7.4, temp.pok., 24 godziny). Do obserwacji przebiegu reakcji 
zastosowaliśmy techniki1H NMR i LC-MS. 

 

Badania sfinansowano ze środków: NCN (UMO-2018/29/B/ST5/02509) oraz FMN (W-
3D/FMN/7G/2018) 

 
[1] A. J. Wittwer, et al, Biochemistry, 1984, 23, 4650–4655; 

[2] C. E. Dumelin, et al, Nat. Chem. Biol., 2012, 8, 913–919 ; 

[3] H. J. Reich, R. J. Hondal, ACS Chem. Biol., 2016, 11, 821–841. 
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Biokonwersja ksylozy z wykorzystaniem reaktorów membranowych 
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Ze względu na stale rosnącą świadomość społeczną, coraz bardziej rygorystyczne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska i wyczerpujące się zasoby naturalne, szybko wzrasta zainteresowanie 
praktycznym wykorzystaniem biomasy. Przekształcanie składników biomasy,  
tj. celulozy i hemicelulozy, w związki chemiczne o niższej masie cząsteczkowej, daje możliwość 
zastosowania ich w wielu gałęziach przemysłu. Konwersję biomasy można przeprowadzić m.in. 
metodami enzymatycznymi, które pozwalają tworzyć technologie w pełni przyjazne dla środowiska. 
Ponadto procesy te charakteryzują sięniskim zużyciem energii, stosowaniem nietoksycznych 
rozpuszczalników, ograniczoną liczbą produktów ubocznych i łagodnymi warunki procesowymi. 
Niemniej jednak należy wspomnieć o niskiej wydajności reakcji, która jest związana z szybką utratą 
aktywności przez biokatalizatory. Podczas biokonwersji biomasy powstaje wiele różnych substancji, 
których obecność w mieszaninie reakcyjnej może prowadzić do hamowania aktywności enzymów 
lub promowania niekorzystnych termodynamicznie reakcji ubocznych. Obiecujące wydaje się zatem 
zastosowanie enzymatycznych reaktorów membranowych [1]. Ponadto należy zauważyć, że 
przedstawione powyżej cechy dotyczą przypadków, w których  
w mieszaninie reakcyjnej znajduje się natywny enzym. Jednakże możliwe jest zmniejszenie 
negatywnego wpływu powyższych czynników poprzez zastosowanie immobilizowanych 
biokatalizatorów. Główną zaletą unieruchomionych enzymów jest zwiększenie ich stabilności oraz 
odporności na inhibitory i/lub warunki procesu, a także ułatwienie ich ponownego wykorzystania [2]. 

 W ramach prezentowanych badań przeprowadzono reakcję biokonwersji ksylozy  
z równoczesną regeneracjąkofaktora enzymatycznego, a powstałą mieszaninę poreakcyjną poddano 
rozdziałowi za pomocą reaktora membranowego.Ponadto porównano zmiany stężenia powstającego 
w reakcji kwasu ksylonowego w czasie dla układów zawierających enzymy natywne  
i zimmobilizowane na magnetycznym nośniku typu core-shell. W trakcie badań określono także 
wpływ parametrów procesowych tj. temperatura,pH oraz rodzaj buforu na efektywność 
prowadzonego procesu oraz zdefiniowano wpływ zmiennych wartości pH na skuteczność separacji 
membranowejkwasu ksylonowego. Przeprowadzone analizy potwierdziły, że immobilizacja 
enzymów wpływa znacząco na poprawę efektywności prowadzonych procesów oraz pozwala na 
zwiększenie stabilności układu biochemicznego w szerszym zakresie warunków procesowych. 
Ponadto wykazano, że zastosowany reaktor membranowy pozwala na skuteczną separację kwasu 
ksylonowego z mieszaniny poreakcyjnej. 

 

Podziękowanie: Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w ramach subwencji finansowej dla Politechniki Poznańskiej w projekcie o nr 03/32/SBAD/0906. 
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