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Wykaz ważniejszych skrótów 
 

cAMP  – 3’-5’-cykliczny adenozynomonofosforan (ang. cyclic adenosine 
monophosphate) 

D1, D1DR  – receptor dopaminowy D1  
D1-mCherry – receptor dopaminowy D1 połączony z białkiem mCherry 
D1-mEGFP  – receptor dopaminowy D1 połączony z białkiem mEGFP 
D2, D2DR  – receptor dopaminowy D2  
D2-mCherry – receptor dopaminowy D2 połączony z białkiem mCherry 
D2-mEGFP  – receptor dopaminowy D2 połączony z białkiem mEGFP 
D2P310S  – wariant receptora dopaminowego D2 z proliną w pozycji 310 
D2S311C  – wariant receptora dopaminowego D2 z seryną w pozycji 311 
D2V96A  – wariant receptora dopaminowego D2 z alaniną w pozycji 96 
DDM  – n-dodecyl-β-D-maltopiranozyd 
EGFP  – wzmocniony wariant zielonego białka fluorescencyjnego (ang. 

enhanced green fluorescent protein) 
FLIM  – mikroskopia czasów życia fluorescencji (ang. fluorescence lifetime 

imaging microscopy) 
FRET  – Försterowskie (fluorescencyjne) rezonansowe przeniesienie energii 

wzbudzenia (ang. Förster resonance energy transfer) 
GDP  – guanozyno-5’-dwufosforan (ang. guanosine diphosphate) 
GPCR  – receptory sprzężone z białkami G (ang. G protein-coupled receptors) 
GTP  – guanozyno-5’-trzyfosforan (ang. guanosine triphosphate) 
Gα/β1/γ2 − heterokompleks białek G 
Gαq  – podjednostka αq białka G  
Gαs  – podjednostka αs białka G  
Gβ1  – podjednostka β1 białka G 
Gγ2  – podjednostka γ2 białka G 
HEK 293  – ludzkie komórki embrionalne pochodzenia nerkowego (ang. human 

embryonic kidney 293) 
HF – linia komórkowa wyprowadzona z jaj owada Trichoplusia ni   
LDS – dodecylosiarczan litu 
mCherry  – wariant białka czerwonej fluorescencji 
mEGFP  – białko EGFP z mutacją punktową A206K 
MOI – wielokrotność infekcji (ang. multiplicity of infection) 
PCR  – reakcja łańcuchowej polimeryzacji (ang. polymerase chain reaction) 
SDS – dodecylosiarczan sodu 
SDS-PAGE – elektrofporeza w żelu poliakrylamidowym w obecności SDS 
Sf9  – linia komórkowa wyprowadzona z komórek jajników owada 

Spodoptera frugiperda 
SNP  – polimorfizm pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide 

polimorphism) 
TCSPC  – skorelowana w czasie metoda zliczania pojedynczych fotonów (ang. 

time correlated single photon counting) 
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Streszczenie 
 

Receptory dopaminowe D1 oraz D2, należące do receptorów sprzężonych 
z białkami G (GPCR), odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu 
ludzkiego mózgu. Kontrolują one m.in. funkcje motoryczne, poznawcze oraz układ 
nagrody i kary. Zaburzenia w ich funkcjonowaniu prowadzą do ciężkich schorzeń 
neuropsychiatrycznych, takich jak: schizofrenia, uzależnienia lekowe, ADHD, 
choroba Parkinsona. Receptory te, podobnie jak inne GPCR, występują w błonie 
komórkowej w formie homo- bądź hetero-oligomerów. Mechanizm interakcji 
receptorów D1 i D2  nie został jeszcze dokładnie poznany, istnieją jednak 
dowody,  że do realizacji pewnych funkcji konieczna jest równoczesna aktywacja 
obu receptorów. Gdy w komórce występują wyłącznie receptory  D1 lub D2, 
aktywacja wywołuje odpowiednio wzrost lub obniżenie aktywności cyklazy 
adenylanowej. Podobnie dzieje się, gdy w komórce ulegają ekspresji oba receptory 
i tylko jeden z nich jest aktywowany. Jeżeli jednak w takim układzie następuje 
równoczesna stymulacja dwóch receptorów, powstaje nowy kompleks 
sygnalizacyjny, zdolny do przekazywania sygnału na drodze regulowanego przez 
fosfolipazę C wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia.  Szczegółowe 
badania mechanizmu oddziaływania receptorów wskazują, iż w procesie tym 
uczestniczy białko Gαq.  

To odkrycie ma szczególne znaczenie w kontekście etiologii schizofrenii, której 
terapia opiera się na podawaniu leków będących głównie  antagonistami receptorów 
dopaminowych D2, a jedną ze zmian występujących w mózgach schizofrenicznych 
pacjentów jest deregulacja homeostazy wapniowej. W obrębie receptora 
dopaminowego D2 opisano trzy polimorfizmy prowadzące do zmian w sekwencji 
aminokwasów: Val96Ala, Pro310Ser i Ser311Cys. Ogromna liczba badań 
farmakogenetycznych obejmuje próby znalezienia związku pomiędzy polimorfizmami 
w obrębie receptorów dopaminowych, a występowaniem określonych schorzeń, 
szczególnie schizofrenii. Jednakże dotąd nie podejmowano zbyt wielu badań nad 
wpływem mutacji na funkcjonowanie wariantów genetycznych GPCR ani też nad 
molekularnym mechanizmem takich zmian.  

Podstawowym celem pierwszego etapu pracy było wykorzystanie mikroskopii 
obrazowania czasów życia fluorescencji (FLIM) do badania oligomeryzacji receptorów 
dopaminowych oraz wpływu ligandów na stopień asocjacji. Badania wykonano 
wykorzystując komórki linii HEK 293 transfekowane przejściowo plazmidami 
zawierającymi sekwencje cDNA receptorów dopaminowych sprzęgniętych 
z pochodnymi białka zielonej oraz czerwonej fluorescencji. Uzyskane wyniki 
potwierdziły obserwacje poczynione z użyciem innych technik fluorescencyjnych 
(FLM, spektroskopia fluorescencji), świadczące o tworzeniu heterodimerów przez 
receptory dopaminowe D1 i D2. Pokazano, że równoczesna aktywacja dwóch 
receptorów wywołuje efekt silniejszy niż wywołana stymulacją każdego z osobna. 
Przeprowadzone doświadczenia wskazały zasadność stosowanej metodologii oraz 
modelu in vitro do badania oligomeryzacji receptorów sprzężonych z białkami G.  
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W następnym kroku technikę FLIM wykorzystano do zbadania czy warianty 
polimorficzne występujące w obrębie genu receptora dopaminowego D2 wpływają na 
tworzenie oligomerów z receptorem dopaminowym D1. Uzyskano interesujące wyniki 
świadczące o wpływie jednonukleotydowych zmian sekwencji na konstytutywną 
oligomeryzację z receptorem dopaminowym D1, a także na zmiany w stopniu 
asocjacji receptorów wynikające z obecności ligandów.   

W kolejnym etapie wykonano badania funkcjonalne z wykorzystaniem 
znacznika fluorescencyjnego Fluo-4 do oceny wpływu zmian polimorficznych 
występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 na wewnątrzkomórkowe 
stężenie jonów wapnia. Wykorzystując wektor przeznaczony do równoległej 
produkcji dwóch białek przygotowano szereg linii komórkowych wykazujących 
stabilną ekspresję receptora dopaminowego D1 samego bądź w towarzystwie 
wariantów genetycznych receptora dopaminowego D2. Pomiary wykonane przy 
użyciu czytnika mikropłytek wykazały, że równoczesna stymulacja dwóch 
receptorów powoduje wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Wyniki 
uzyskane w liniach komórkowych wykazujących ekspresję receptora dopaminowego 
D1 oraz wariantów polimorficznych receptora dopaminowego D2 wykazały zależności 
korelujące z tymi, które uzyskano wykonując eksperymenty FLIM.  

Jak się okazało, mutacja receptora dopaminowego D2 w pozycji S311C, 
a zatem w obrębie trzeciej pętli cytoplazmatycznej – odpowiedzialnej za odziaływanie 
z białkami G - wykazała największe różnice w stopniu oligomeryzacji, a także we 
wzroście wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia wywołanym podaniem 
ligandów, w stosunku do wariantu naturalnego. Odkrycie to jest szczególnie 
interesujące w kontekście etiologii schizofrenii, ponieważ najwięcej doniesień 
literaturowych dotyczących korelacji polimorfizmów receptora D2 z występowaniem 
schizofrenii dotyczy właśnie wymiany aminokwasu w pozycji 311.  

Podjęto również próbę zbadania bezpośredniej interakcji receptora 
dopaminowego D1 występującego w towarzystwie receptora D2 z białkiem Gαq 
wykorzystując mikroskopię konfokalną. W tym celu przygotowano konstrukty 
genetyczne zawierające cDNA białka Gαq sprzęgnięte z pochodną białka czerwonej 
fluorescencji na C końcu oraz w obrębie domeny helikalnej. W żadnym przypadku 
nie udało się zaobserwować lokalizacji podbłonowej białka, co znalazło 
odzwierciedlenie w rezultatach pomiarów czasów życia fluorescencji, nie wykazano 
bowiem występowania prekompleksów receptora dopaminowego D1 z białkiem Gαq 
ani oddziaływania wywołanego obecnością ligandów. Z tego powodu zdecydowano 
się rozszerzyć projekt o uzyskanie ekspresji receptorów dopaminowych oraz białek 
G w komórkach wyprowadzonych z linii owadzich, wykorzystując system 
bakulowirusowy. W toku badań przygotowano osiem bakulowirusów, z których 
cztery posłużyły do produkcji białek G, w tym podjednostek Gαs, Gαq, Gβ1 oraz Gγ2, 
a cztery do produkcji receptorów dopaminowych. Każde z białek opatrzone zostało 
odpowiednią metką składającą się z histydyn bądź metką StrepTag. Ekspresję 
białek w owadzich liniach komórkowych potwierdzono metodą Western Blot oraz 
w przypadku receptora dopaminowego D1 – poprzez wiązanie radioligandów. 
Opracowano metody oczyszczania białek G oraz receptorów dopaminowych z błon 
komórkowych z hodowli prowadzonych na małą skalę. Do planowanych 
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w przyszłości badań biofizycznych konieczne będą dodatkowe eksperymenty, które 
pozwolą na ustalenie optymalnego otoczenia dla receptorów dopaminowych –
detergentów, nanodysków lub liposomów. Wydaje się jednak, że wszystkie procesy 
optymalizacyjne związane z uzyskaniem ekspresji w systemie bakulowirusowym 
zostały pomyślnie zakończone.  

Podsumowując, w toku niniejszej pracy udało się zastosować bardzo 
zaawansowane narzędzie biofizyczne, pozwalające na pomiar zjawiska FRET 
w żywych komórkach - mikroskopię obrazowania czasów życia fluorescencji - do 
badania oligomeryzacji receptorów sprzężonych z białkami G. Pokazano, że może 
ono służyć do monitorowania subtelnych zmian zachodzących w obrębie 
kompleksów białek receptorowych następujących po podaniu ligandów. Wyniki 
uzyskane w tych eksperymentach dowodzą, że zmiany pojedynczego nukleotydu 
występujące w obrębie receptora dopaminowego D2 wpływają na stopień asocjacji 
z receptorem dopaminowym D1, a badania funkcjonalne pokazały, że zmiany te są 
skorelowane ze zmianami wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Badania 
te potwierdzają doniesienia literaturowe świadczące o zaangażowaniu podjednostki 
Gαq w przekaz sygnału pochodzący od kompleksów receptorów dopaminowych D1 
oraz D2. W pracy opisano także zastosowanie bakulowirusowego systemu 
ekspresyjnego do produkcji receptorów GPCR oraz białek G, co w niedalekiej 
przyszłości pozwoli na zweryfikowanie hipotezy dotyczącej uruchamiania 
alternatywnej ścieżki przekazu sygnału następującej po równoczesnej aktywacji 
dwóch receptorów dopaminowych.  
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1.1. Receptory sprzężone z białkami G 

Receptory sprzężone z białkami G (GPCR, ang. G Protein Coupled Receptors) 
stanowią jedną z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych rodzin białek 
receptorowych występujących w przyrodzie. W ludzkim genomie zidentyfikowano 
ponad 800 GPCR, co stanowi 1-3% całego genomu (Lagerstrom i inni 2008). Są 
krytycznym czynnikiem stanowiącym o zróżnicowaniu komunikacji 
międzykomórkowej. Mogą być aktywowane przez szeroki wachlarz bodźców, od 
pojedynczych fotonów, poprzez jony, aminy czy lipidy do polipeptydowych 
hormonów. Są zaangażowane w każdą aktywność fizjologiczną, a ich kluczową rolę 
w funkcjonowaniu organizmu podkreśla fakt, że około 30%, a jak twierdzą niektórzy 
nawet i 40% leków oddziałuje poprzez te białka (Overington i inni 2008). Ich funkcja 
biologiczna sprowadza się do przekaźników, które zewnątrzkomórkowy sygnał, 
reprezentowany przez ligand, konwertują na kaskadę wydarzeń następujących 
wewnątrz komórki poprzez zmianę własnej konformacji. Jest to zarazem jedna 
z najbardziej zróżnicowanych jak i uniwersalnych metod przekazu sygnału do 
wnętrza komórki występujących w naturze.   

 

Klasyfikacja  

Liczba i różnorodność receptorów sprzężonych z białkami G wywołuje do dnia 
dzisiejszego trudności z ich klasyfikowaniem. Jednym z najczęściej używanych 
w literaturze systemów porządkujących jest oparty na podobieństwach sekwencji 
podział na sześć klas oznaczonych literami od A do F (Davies i inni 2007, Horn 
i inni 2003).  

Najliczniejszą, bo złożoną z około 700 białek, i równocześnie najlepiej 
scharakteryzowaną z podgrup stanowi klasa A, nazywana także klasą receptorów 
podobnych do rodopsyny. Należą do niej receptory aktywowane przez aminy 
biogenne, glikoproteiny, peptydy, lipidy i nukleotydy. Oprócz rodopsyny należą do 
niej na przykład receptory adenozynowe i dopaminowe. W odróżnieniu od 
pozostałych GPCR, te należące do klasy A charakteryzują się stosunkowo krótkim 
końcem aminowym. Klasa B to nieliczna grupa około 50 receptorów sekretyno–
podobnych, których ligandami są stosunkowo duże hormony peptydowe 
i neuropeptydy, za których wiązanie odpowiada 60-80 aminokwasowy N-koniec 
usieciowany sześcioma konserwatywnymi mostkami cysteinowymi. Klasa C składa 
się z 19 receptorów metabotropowych glutaminianergiczych, do których należą 
między innymi receptory aktywowane przez glutaminian, kwas γ-aminomasłowy, 
jony wapnia i niektóre feromony. Ich wyjątkowo długi N-koniec, zbudowany z 500-
600 reszt aminokwasowych, tworzy dwie charakterystyczne płaszczyzny, których 
zadaniem jest wiązanie liganda. Receptory klasy D to receptory feromonów używane 
do chemicznej komunikacji. Klasę E stanowią receptory cAMP odpowiedzialne za 
chemotaksję, a klasę F receptory typu frizzled-smoothened istotne we wzroście, 
różnicowaniu, proliferacji i apoptozie komórek.  
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Ta klasyfikacja uwzględnia GPCR spotykane zarówno u kręgowców jak 
i bezkręgowców. U ssaków występują wyłącznie GPCR z klas A, B, C i F. Białka 
klasy D występują u grzybów, a te z klasy E są znajdowane wyłącznie u śluzowca 
Dictyostelium. Wyróżnia się także grupę receptorów O, tzw. sierocych, dla których 
ligandów jak dotąd nie poznano.    

 

Struktura   

Pomimo liczebności i znaczenia, do tej pory w bazach danych zdeponowano 
tylko 45 struktur dotyczących zaledwie 7 receptorów sprzężonych z białkami G. 
Słaby wynik w tej dziedzinie jest spowodowany trudnościami w uzyskaniu 
niezbędnej do krystalizacji ilości białka, w jego ekstrakcji i wreszcie w samej 
krystalizacji. Pierwsze doniesienia o rozwiązaniu struktury białka błonowego 
(centrum fotosyntetyczne bakterii purpurowych) pochodzą z 1985 roku (Deisenhofer  
i inni 1985). Od tego odkrycia minęło aż 15 lat, zanim grupa Profesora 
Palczewskiego rozwiązała strukturę rodopsyny wołowej związanej z 11-cis-retinalem 
(Palczewski i inni 2000). Rodopsyna, w odróżnieniu od większości GPCR, występuje 
w dużych ilościach w komórkach pręcikowych siatkówki oka i ze związanym 
ligandem jest stabilna, co znacznie ułatwia pozyskanie czystego białka. Potrzeba 
było kolejnych siedmiu lat zanim opublikowano strukturę krystaliczną pierwszego 
ludzkiego receptora sprzężonego z białkami G: β2-adrenergicznego (β2AR) (Cherezov 
i inni 2007).  

W kolejnych latach oznaczano struktury następujących receptorów: 
indyczego β1-adrenergicznego (β1AR) (Warne i inni 2008), rodopsyny z małży 
(Murakami i inni 2008), ludzkiego receptora adenozynowego A2A (Jaakola i inni 
2008), ludzkiego receptora CXCR4 chemokin (Wu i inni 2010), ludzkiego receptora 
dopaminowego D3 (Chien i inni 2010) i histaminowego H1 (Shimamura i inni 2011). 
W samym ubiegłym roku zdeponowano struktury dla: ludzkiego receptora 1-
fosforanu sfingozyny typu 1 (S1PR1, Hanson i inni 2012), ludzkiego receptora 
opioidowego κ (Wu i inni 2012), ludzkiego receptora dla nocyceptyny/orfaniny FQ 
NOP (Thompson i inni 2012), ludzkiego receptora muskarynowego M2 (Haga i inni 
2012), szczurzego receptora muskarynowego M3 (Kruse i inni 2012), mysiego 
receptora opioidowego µ (Manglik i inni 2012) i δ (Granier i inni 2012), szczurzego 
receptora dla neurotensyny (White i inni 2012). Dla niektórych z wymienionych 
struktur zdeponowano dodatkowe struktury pokazujące białko w innym stanie – 
aktywnym bądź nieaktywnym, w zależności od liganda używanego podczas 
krystalizacji. Część z tych szesnastu struktur została wyznaczona w ramach 
projektu GPCR Network, na którego stronie można odnaleźć informacje o stanie 
zaawansowania badań mających na celu oznaczenie struktur kolejnych GPCR 
(http://gpcr.scripps.edu/).  
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Struktura klasy A GPCR.  

Przeciętna długość łańcucha polipeptydowego GPCR klasy A wynosi około 
400 aminokwasów. Pomimo niewielkiej homologii sekwencji receptorów o znanej 
strukturze krystalicznej wszystkie informacje potwierdzają duże podobieństwo 
w strukturach drugorzędowych (Madabushi i inni 2004, Mirzadegan i inni 2003). 
Trzeciorzędowa struktura GPCR jest ograniczona powierzchnią elipsy o rozmiarach  
75-80 angstremów prostopadle do powierzchni błony komórkowej i około 50x35 
angstremów równolegle (Salon i inni 2011). Elipsoidalna budowa receptorów 
sprzężonych z białkami G wynika z występowania siedmiu α-helikalnych motywów, 
zbudowanych z co najmniej 20 hydrofobowych aminokwasów, zanurzonych 
w środowisku lipidowym błony plazmatycznej – TM1-7 (ang. transmembrane).  

Ten fragment zawiera kilka konserwatywnych motywów istotnych dla 
pełnienia funkcji receptora. Motyw D(E)RY w TM3 zawiera reszty aminokwasowe 
odpowiedzialne za wiązanie białka G, arrestyn, fosforylację, a według niektórych 
doniesień, za stabilizację aktywnej  konformacji (Flanagan 2005).  Motyw FXXXW 
w TM6 ma znaczenie przy tworzeniu domeny wiążącej ligand, NPXXY w TM7 – jest 
istotny dla przechodzenia receptora ze stanu nieaktywnego w aktywny (Mirzadegan 
i inni 2003). Helisy są połączone trzema naprzemiennie występującymi pętlami 
zewnątrzkomórkowymi ec1-3 (ang. extracellular loop) i wewnątrzkomórkowymi ic1-3 
(ang. intracellular loop) złożonymi z aminokwasów hydrofilowych. N-końcowa 
glikozylowana domena zawsze przenika do przestrzeni pozakomórkowej. Może być 
relatywnie krótka (kilka aminokwasów) lub bardzo długa. Koniec karboksylowy jest 
powiązany z błoną lipidową poprzez palmitylację, w wyniku której powstaje mała, 
dodatkowa pętla zawierająca dodatkowy motyw α-helikalny (tzw. helisa 8), 
posiadająca miejsca fosforylacji dla kinaz GRK (ang. G-protein coupled receptor 
kinase) istotnych w regulacji aktywności receptora.  

Największe zróżnicowanie charakteryzuje obszary zewnątrzkomórkowe 
odpowiadające za wiązanie liganda (w przypadku receptorów z klasy A α-helisy 
tworzą kieszeń wiążącą ligand) - rycina 1.1. Pętla ec1 jest zazwyczaj najkrótsza 
i składa się z kilku aminokwasów. Pętle ec2 i ec3 są bardziej zróżnicowane pod 
względem długości i struktury (pętla ec2 może zawierać struktury β-kartki lub 
α−helisy). Konformacja zewnątrzkomórkowych pętli jest stabilizowana poprzez 
tworzenie struktur drugorzędowych, mostków dwusiarczkowych (większość GPCR 

 

Rysunek 1.1 Schemat receptora 
dopaminowego D3 wykonany na 
podstawie struktury 3PLB, 
z pominięciem lizozymu 
(program Discovery studio 3.5 
Visualizer, kolorem czerwonym 
oznaczono helisy, a zielonym 
zwroty). 
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posiada mostek dwusiarczkowy pomiędzy ic2 i ic3, niezbędny dla prawidłowego 
zwijania białka) i oddziaływań z transbłonowym rdzeniem. Struktury krystaliczne 
receptora β2AR wykazały prawie identyczne ułożenie pętli zewnątrzkomórkowych 
pomimo odmiennego podejścia do krystalizacji, nawet dla struktury receptora 
aktywnego i nieaktywnego (Cherezov i inni 2007, Hanson i inni 2008, Wacker i inni 
2010).  

W obszarze transbłonowym największe zróżnicowanie strukturalne występuje 
w części bliższej rejonowi zewnątrzkomórkowemu. Jako przykład można podać, że 
w tej połowie występuje zaledwie 6% konserwatywnych aminokwasów, podczas gdy 
w drugiej połowie – bliższej części cytoplazmatycznej - już 26% aminokwasów jest 
konserwatywnych (Katrich i inni 2012). Taki kontrast jest wynikiem ewolucyjnej 
presji położonej na selektywne rozpoznawanie ligandów różniących się rozmiarem, 
kształtem lub własnościami elektrostatycznymi. Bardzo duże zróżnicowanie 
występuje w rozmiarach, kształcie i własnościach kieszeni wiążącej ligand 
w różnych rodzinach GPCR, a poznane struktury świadczą o niezwykle ścisłej 
budowie objawiającej się w niewielkich zmianach następujących po związaniu 
liganda. Pomimo lawinowo wzrastającej liczby struktur GPCR ze związanymi 
agonistami wciąż nie jest znany dokładny mechanizm aktywacji. 

Część wewnątrzkomórkowa zaangażowana w wiązanie białek efektorowych 
charakteryzuje się stosunkowo konserwatywną strukturą, jednakże podlega dużym 
zmianom konformacyjnym wynikającym z aktywacji GPCR. Pętle ic1 i ic2 wykazują 
sporą homologię pomiędzy GPCR klasy A. Największe zróżnicowanie sekwencji 
i struktury występuje w obszarze ic3. Porównanie wyznaczonych struktur receptora 
β2AR wykazało, że rejon ten jest niestabilny lub bardzo zmienny (West i inni 2011, 
Zhang i inni 2010). Ta pętla może składać się z zaledwie pięciu aminokwasów 
(w receptorze CXCR4), jak i z kilkuset. Uważa się, że reguluje ona selektywność 
względem białek G. Do wyznaczenia większości struktur pętla ta była usuwana lub 
zamieniana na białka stabilizujące - jak w przypadku receptora dopaminowego D3. 
Z tego powodu przypuszcza się, że zawiera ona wewnętrznie nieustrukturalnione 
rejony. Pomimo tego, że wewnątrzkomórkowa część GPCR nie jest bezpośrednio 
zaangażowana w wiązanie ligandów uważa się, że może ona wywierać wpływ na 
selektywność względem leków działających allosterycznie (Dowal i inni 2011).  

 

1.2. Oligomeryzacja GPCR 

Białka rzadko funkcjonują jako pojedyncze, odizolowane jednostki. Asocjacja 
biomolekuł do form dimerycznych oraz wyższego rzędu oligomerów jest bardzo 
popularnym zjawiskiem, na które wskazuje wiele strukturalnych oraz biofizycznych 
badań. Wydaje się, że procesy związane z asocjacją białek są często kluczowymi 
elementami regulacji enzymów, kanałów jonowych, czynników transkrypcyjnych 
a także receptorów (Marianayagam 2004). 

Tradycyjny model przekazu sygnału na pomocą GPCR był stworzony na 
podstawie przekonania, że monomeryczne receptory oddziałują wyłącznie z białkami 
G w stosunku stechiometrycznym 1:1. Jeszcze 30 lat temu rozważany był tylko taki 
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model, pomimo istniejącej już wtedy wiedzy na temat chociażby receptorowych 
kinaz tyrozynowych wykazujących konstytutywną i indukowaną ligandem 
oligomeryzację. Pierwsze przesłanki o istnieniu form dimerycznych receptorów 
sprzężonych z białkami G pochodzą sprzed 30 lat, kiedy to wykazano negatywną 
kooperatywność pomiędzy receptorami β-adrenergicznymi w erytrocytach żab 
(Limbird i inni 1976). Dopiero w połowie lat 90 ta hipoteza została ponownie 
poddana dyskusji wraz z pojawiającymi się dowodami pochodzącymi z rozlicznych 
badań. Kilka odkryć przyczyniło się do zmiany przekonań naukowców i ponownego 
rozważenia nowatorskiej teorii: 1) w 1998 roku stwierdzono, że równoczesna 
ekspresja receptorów GABAB1 i GABAB2 jest konieczna do uzyskania funkcjonalnej 
jednostki i lokalizacji w błonie komórkowej (Jones i Peroutka 1998b); 2) za pomocą 
mikroskopii sił atomowych pokazano, że dimery rodopsyny są ściśle uporządkowane 
na kształt rzędów (Fotiadis i inni 2003); 3) wykorzystując zjawisko rezonansowego 
przeniesienia energii fluorescencji (BRET i FRET) pokazano, że monomery GPCR 
znajdują się w na tyle małej odległości, że możliwe staje się konstytutywne bądź 
indukowane czynnikami zewnętrznymi tworzenie oligomerów w transfekowanych 
komórkach (Dziedzicka-Wasylewska i inni 2006, Łukasiewicz i inni 2007, Milligan 
i inni 2005); 4) w ostatnim okresie opublikowano kilka struktur receptora hemokin 
CXCR4, a każda z nich wskazała na obecność homodimerów, które zmieniają 
konformację po związaniu liganda (Wu i inni 2010).  

Oprócz wymienionych wyżej, do oceny oligomeryzacji receptorów sprzężonych 
z białkami G wykorzystuje się także chemiczne sprzęganie receptorów, analizę SDS-
PAGE, koimmunoprecypitację, Western Blotting, spektroskopię mas, biwalentne 
przeciwciała i ligandy, sączenie molekularne, wiązanie radioligandów i inne techniki 
(Bai 2004; Bouvier 2001, Milligan i inni 2005). Chociaż zastosowanie wielu z nich 
jest obiektem krytyki, a prezentowane wyniki są podejrzewane o nadinterpretację 
(Chabre i inni 2009, Gurevich i inni 2008a, Gurevich i inni 2008b, James i inni 
2006), nie ma wątpliwości co do tego, że GPCR tworzą struktury złożone z dwóch 
lub więcej receptorów (Ferre i inni 2009). Oligomeryzacja może występować 
w obrębie dwóch identycznych białek (najmniejszą jednostką jest wtedy homodimer) 
lub w obrębie różnych receptorów z tej samej, bądź innej klasy GPCR i wtedy mamy 
do czynienia z heterooligomerami.  

Większość stosowanych metod nie pozwala na rozróżnienie pomiędzy 
dimerami i oligomerami, a także pomiędzy homo- i heterodimerami, dlatego 
w dalszych częściach będzie mowa zamiennie o dimeryzacji bądź oligomeryzacji.  

 

Fizjologiczne znaczenie oligomeryzacji  

Fizjologiczne znaczenie oligomeryzacji, choć nie zawsze rozumiane, jest 
powszechnie akceptowane, zwłaszcza w świetle narastającej liczby dowodów na 
temat wpływu oligomeryzacji na farmakologiczny profil wiązania ligandów przez 
receptory wchodzące w skład kompleksów, na specyficzność wiązania białek G, 
wzmocnienie bądź wyciszenie przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego, internalizację 
receptorów czy wreszcie „uruchomienie” innej ścieżki przekazu sygnału (Ferre i inni 
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2007, George i inni 2007, Gines i inni 2000, Mesnier i inni 2004, Rashid i inni 
2007). Oligomeryzacja receptorów sprzężonych z białkami G wydaje się wpływać na 
fizjologiczne zróżnicowanie na każdym etapie „życia” tych białek – od syntezy po 
internalizację (Terrillon i Bouvier 2004):  

 Synteza GPCR. Podczas biosyntezy w retikulum endoplazmatycznym (ER) 
i transportu do błony komórkowej receptory są poddawane ścisłej kontroli jakości 
(Petaja-Repo i inni 2000). Struktury oligomeryczne mogą maskować niedociągnięcia 
w fałdowaniu białek umożliwiając im opuszczenie ER. Chociaż nie można stworzyć 
generalnej reguły, dużo eksperymentów wskazuje na to, że niektóre GPCR 
dimeryzują jeszcze w ER (Floyd i inni 2003, Issafras i inni 2002, Terrillon i inni 
2003).   

 Wpływ liganda na oligomeryzację. Po osiągnięciu przez receptor powierzchni 
komórkowej, jego stan – rozpatrywany tutaj w kontekście oligomeryzacji - może być 
poddawany dynamicznej regulacji. W przypadku niektórych receptorów po 
stymulacji ligandem zaobserwowano asocjację w kompleksy dimeryczne 
(Łukasiewicz i inni 2010), dla innych – dysocjację (Grant i inni 2004). Jeszcze inne 
przykłady prezentują dowody na to, że oligomeryzacja jest zjawiskiem 
konstytutywnym i nie może być indukowana wiązaniem liganda (Fotiadis i inni 
2003, Trettel i inni 2003). 

 Profil farmakologiczny. Pierwsze doniesienia na temat wpływu oligomeryzacji 
na profil farmakologiczny pochodzą z badań nad receptorami opioidowymi. 
Równoczesna ekspresja receptorów κ i δ powodowała powstanie kompleksu 
o niskim powinowactwie do ligandów specyficznych wobec poszczególnych typów 
tych receptorów podawanych oddzielnie. Wysokie powinowactwo do ligandów było 
niejako „odzyskiwane”, gdy kompleks poddawano równoczesnej stymulacji dwoma 
ligandami (Jordan i Devi 1999). Taką pozytywną, ale też i negatywną 
kooperatywność zaobserwowano także dla innych par receptorów, np. dla 
receptorów muskarynowych M2 i M3 (Maggio i inni 1999), somatostatynowych 
SSTR5 i dopaminowych D2 (Rocheville i inni 2000) czy dla adenozynowych A2A 
i dopaminowych D2 (Gines i inni 2000). 

 Przekaz sygnału. Niektóre pary receptorów, takie jak metabotropowe GABAB1 
i GABAB2, określa się mianem heterodimerów obligatoryjnych (Jones i inni 1998a). 
Oznacza to, że wyłącznie po uformowaniu heterokompleksu mogą aktywować białka 
G. Inne pary receptorów po asocjacji wykazują wzmocnienie przekazywanego 
sygnału (np. receptory chemokin CCR5 i CCR2), lub przeciwnie – osłabienie (np. 
receptor adenozynowy A1 i dopaminowy D1). Heterodimeryzacja może wywoływać 
zmiany w selektywności niektórych GPCR względem białek G. Jako przykład można 
podać utratę selektywności względem podjednostki Gαi współwystępujących 
receptorów chemokin CCR5 i CCR2. Klasyczny model przekazu sygnału jest oparty 
na założeniu, że jeden receptor oddziałuje z jednym kompleksem białek G, jednak 
w kontekście heterodimerazycji założenie to musi być poddane ponownej analizie. 
Strukturalne badania powierzchni oddziaływania GPCR i białek G pozwoliły na 
zidentyfikowanie kilku miejsc kontaktu pomiędzy receptorem i podjednostką nie 
tylko Gα, ale także podjednostkami Gβγ oraz dowiodły, że cytoplazmatyczna 
powierzchnia receptora jest zbyt mała, aby objąć wszystkie podjednostki (Hamm 
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2001, Marschall 2001). Pozwoliło to na domniemanie, że być może dwa receptory 
aktywują jeden heterokompleks białek G (Baneres i inni 2003, Liang i inni 2003).  

 Internalizacja. W wielu przypadkach stymulacja jednego receptora 
z kompleksu jest wystarczająca do wywołania kointernalizacji dwóch białek np. 
w przypadku receptorów somatostatynowych SST1 i SST5 (Rocheville i inni 2000). 
Odnotowano także takie przypadki, w których receptor występujący 
w heterokomplesie i mało wydajnie internalizowany obniżał wydajność internalizacji 
partnera, który jednak - gdy występował samodzielnie - łatwo ulegał temu 
procesowi, np. receptor opioidowy κ hamował internalizację receptora δ (Jordan 
i Devi 1999). 

Jak dotąd większość badań dotyczących funkcjonalnych konsekwencji 
oligomeryzacji receptorów sprzężonych z białkami G była prowadzona w systemach 
heterologicznej ekspresji białek. Mimo wielu niejasności i zagrożeń wynikających 
z nadinterpretacji takich eksperymentów istnieją dowody pokazujące, że 
dimeryzacja zapewnia dodatkowy poziom regulacji istotny dla neurotransmisji (Fuxe 
i inni 2008b), szczególnie z uwagi na fakt, że do tworzenia oligomerów GPCR może 
dochodzić tylko wtedy, gdy określone receptory znajdują się na tym samym 
neuronie.  

 

1.3. Heterotrotrimeryczne białka G 

Heterotrimeryczne białka należą do licznej i zróżnicowanej rodziny białek 
wiążących nukleotydy guaninowe i posiadających aktywność GTPazy. Pełen 
kompleks (dla uproszczenia nazywany dalej Gαβγ) jest zbudowany z trzech 
podjednostek: Gα, Gβ i Gγ. W nieaktywnej formie do podjednostki Gα kompleksu 
związany jest dwufosforan guanozyny (GDP), zaś w aktywnej trzyfosforan guanozyny 
(GTP). Do białek wiążących i hydrolizujących GTP zalicza się także grupę 
monomerycznych małych białek G, takich jak Ras czy Rho – nie będą one jednak 
omawiane w dalszej części pracy. 

 

Podjednostka Gα.  

U ludzi istnieje 21 izoform podjednostki Gα kodowanych przez 17 genów 
(niektóre z nich to różne warianty splicingowe tego samego genu). Masa 
molekularna waha się pomiędzy 39 a 52 kDa. Każda z nich zbudowana jest 
z wysoce konserwatywnej domeny GTPazowej odpowiedzialnej za wiązanie 
i hydrolizę GTP oraz domeny α helikalnej, która wykazuje największe zróżnicowanie 
i postuluje się, że odgrywa ona rolę w określeniu specyficzności oddziaływania 
pomiędzy białkiem G a receptorem i układem efektorowym. Porównanie struktur 
podjednostki Gαt związanej z GDP i GTP wykazało obecność trzech elastycznych 
regionów określanych w literaturze jako „switch”, które w konformacji aktywnej 
(związanej z GTP) stają się bardziej uporządkowane (Mirzadegan i inni 2003). 
Domena GTPazowa posiada miejsca wiążące dla kompleksu Gβγ, GPCR oraz białek 
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efektorowych. Niewiele wiadomo o strukturze końców N- i C-terminalnych 
podjednostki Gα, jednak najprawdopodobniej mają one znaczenie w procesie 
aktywacji i określania specyficzności oddziaływania z innymi białkami. Na 
podstawie homologii sekwencji i funkcji w obrębie podjednostek Gα wyróżniono 
cztery grupy: grupę białek odpowiedzialnych za stymulację cyklazy adenylanowej 
(ang. stimulating) Gαs, grupę białek odpowiedzialnych na hamowanie cyklazy 
adenylanowej (ang. inhibiting) Gαi/o, Gαq - odpowiedzialną na aktywację fosfolipazy 
C i odpowiedzialną za stymulację antyportu Na+/H+, fosfolipazy D i kinazy 
białkowej C grupę Gα12/13 (tabela 1.1). Koniec aminowy Gα w większości 
przypadków jest potranslacyjnie modyfikowany poprzez odwracalne dodanie jednej, 
bądź kilku reszt kwasu palmitynowego. Podjednostki z podgrupy Gαi dodatkowo 
podlegają nieodwracalnej mirystylacji (Chen i inni 2001). 

Tabela 1.1 Na podstawie  (Wettschureck 2005) 
Rodzina Podtypy Efektor 
Gαs GαsShort/Long (różne warianty splicingowe) 

Gαsolf (nabłonek węchowy) 
↑ cyklazy adenylanowe 
↑ kanały NA+ 
↑ kanały Cl- 

Gαi/o Gαi1- Gαi3  
GαoA i GαoB (wyłącznie w mózgu) 
αoZ 
Gαt1 - Gαt2 (dwie formy transducyny) 
Gαg (nabłonek smakowy) 

↓ cyklazy adenylanowe 
↓ kanały Ca2+ 
↓ kanały Na+ 
↓ kanały Cl- 
↑ kanały K+ 
↑ fosfodiesteraza cGMP 

Gq/11 Gαq 
Gα11 
Gα14 
Gα15/16 

↑ Fosfolipaza C 

Gα12/13 α12 
α12 

↑ Rho GEF 

Gβ Gβ1− Gβ5 
 

↑ Cyklaza adenylanowa I 
↓ Cyklaza adenylanowa II i IV 
↑ Fosfolipaza C 
↑ kinaza 3 fosfoinozytolu 
↑ fosfolipaza A2 
↑ Kanały K+ 
↓ Kanały Ca2+ 

Gγ Gγ1− Gγ14 

Gγrod 

Gγcone 

  

Podjednostki Gβ, Gγ  

U ludzi opisano 6 różnych podjednostek Gβ i 12 podjednostek Gγ o masach 
zbliżonych do, odpowiednio, 35 i 8 kDa. Podjednostka Gβ wykazuje konserwatywną 
sekwencję i strukturę śmigła z siedmioma powtórzeniami motywu WD-40 
(Lambright i inni 1996). Budowa podjednostek Gγ jest bardziej zróżnicowana, 
zawiera dwie helisy połączone pętlą.  Koniec karboksylowy zawiera sekwencję CAAX, 
w której A oznacza dowolny amfipatyczny aminokwas, a cysteina występująca w tej 
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sekwencji podlega prenylacji zwiększającej powinowactwo dimeru Gβγ do błony. Gγ 
oddziałuje z Gβ poprzez koniec aminowy, tworząc bardzo stabilny kompleks 
ulegający dysocjacji jedynie w warunkach denaturujących (Hamm 1998). Kompleks 
Gβγ wiąże się do hydrofobowej kieszeni Gα-GDP. Wymiana GDP na GTP wywołuje 
schowanie hydrofobowej kieszeni i zmniejsza powinowactwo Gα do kompleksu Gβγ. 
Długo uważano, że wolny kompleks Gβγ jest pasywny w przekazie sygnału, jednak 
są dowody na to, że po uwolnieniu podjednostki Gα także i on może regulować 
rozliczne efektory. Szczególnie często jest to obserwowane w przypadku kompleksów 
Gαi/oγβ. Dimery Gβγ mogą oddziaływać z takimi cząsteczkami efektorowymi jak 
fosfolipazy, cyklazy adenylanowe, kinazy GPCR czy kinazy 3 fosfoinozytolu, a także 
dynamina i kinazy tyrozynowe Btk i Tsk (Ford i inni 1998). 

 

1.4. Przekaz sygnału z udziałem białek G 
 
Aktywacja GPCR 

Zaproponowano kilka modeli 
aktywacji GPCR. Najprostszy model 
zakłada, że związanie liganda (L) do nieaktywnego receptora (RNA) prowadzi do 
powstania nieaktywnego kompleksu (LRNA), który dalej podlega konformacyjnym 
zmianom prowadzącym do powstania kompleksu aktywnego (LRA). 

 

 W prostym trójskładnikowym 
modelu po aktywacji receptora 
ligandem następuje wiązanie białka G (G) i powstanie trójskładnikowego 
kompleksu, który pośredniczy w interakcji z efektorami.  

 

Rozszerzony model trójskładnikowy 
(inaczej model dwóch stanów) proponuje 
przypadek, w którym receptor jest 
aktywowany bez udziału liganda i może 
oddziaływać z białkiem G oraz je aktywować.    

 
 
Istnieje także sześcienny trójskładnikowy 

model, który uwzględnia powstawanie 
kompleksu pomiędzy nieaktywnym receptorem 
i białkiem G – kompleks taki nie bierze udziału 
w przekazywaniu sygnału.  
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Dane eksperymentalne wskazujące na występowanie niezdolnych do 
przekazywania sygnału kompleksów GPCR i białek G potwierdzają pogląd, że 
ostatni z zaprezentowanych modeli jest najwłaściwszy. Jak wykazano dla receptora 
adrenergicznego β2, powinowactwo do ligandów i wywoływany przez nie efekt różni 
się w zależności od tego, z jakim białkiem G zasocjowany jest receptor (Seifert i inni 
1999, 2001). Powyższe diagramy przygotowano na podstawie Kenakin 2002. 

 

Cykl aktywacji białek G 

Dynamiczny przekaz sygnału z otoczenia komórki do cząsteczek efektorowych 
wewnątrz jest możliwy dzięki cyklom aktywacji i inaktywacji heterotrimerycznych 
białek G. W stanie podstawowym (nieaktywnym) kompleks Gβγ jest zasocjowany 
z podjednostką Gα-GDP. Aktywacja receptora, następująca w wyniku związania 
liganda po stronie zewnątrzkomórkowej, wywołuje zmiany konformacyjne w obrębie 
pętli wewnątrzkomórkowych receptora, które umożliwiają związanie i aktywowanie 
kompleksu Gαβγ. Najprawdopodobniej wynika to z modyfikacji oddziaływań 
jonowych, wodorowych i hydrofobowych występujących pomiędzy helisami, 
stabilizujących formę nieaktywną receptora – szczególne znaczenie wydaje się mieć 
zmiana położenia względem siebie TM3 i TM6 (Jensen i inni 2001, Kobilka i Deupi 
2007a, Kobilka 2007b). W wiązaniu białka G główną rolę odgrywa trzecia pętla 
wewnątrzkomórkowa receptora, ic3, oraz karboksylowy koniec Gα (Janz i Farrens 
2004). Kompleks Gβγ także może wchodzić w interakcję z powierzchnią receptora 
stabilizując wiązanie podjednostki Gα. Powstanie trzyskładnikowego kompleksu 
ligand-receptor-białko G powoduje zmiany w konformacji regionów łącznikowych 
w domenie GTPazowej, a następnie wymianę GDP na GTP w obrębie nieaktywnej 
dotąd domeny wiążącej nukleotydy guaninowe podjednostki Gα (GDP znajduje się 
powierzchni pomiędzy dwiema domenami Gα, wiązanie to jest rozluźnione po 
zmianach w obszarze łączników). Zaktywowane w  ten sposób białko G dysocjuje od 
GPCR i dysocjuje na podjednostkę Gα-GTP oraz kompleks Gβγ. Obydwa składniki 
regulują aktywność specyficznych wewnątrzkomórkowych białek efektorowych, 
wywołując zmiany w poziomie wtórnych przekaźników i regulację ściśle określonych 
ścieżek sygnału takich jak fosfolipazy, enzymy, kanały jonowe (tabela 1.1). 
Aktywność podjednostki Gα jest wyłączana po hydrolizie GTP do GDP dzięki 
wewnętrznej aktywności hydrolazowej. Cykl domyka się po odtworzeniu kompleksu 
GDP-Gα i Gβγ. Schemat aktywacji i wymiany nukleotydów w białkach 
G przedstawia rysunek 1.2. 

Większość GPCR może oddziaływać z więcej niż jednym podtypem białek G, 
dlatego aktywacja receptora zwykle prowadzi do uruchomienia kilku niezależnych 
ścieżek transdukcji sygnału zarówno poprzez podjednostkę Gα, jak i kompleks Gβγ. 
Przekaz sygnału od receptorów GPCR przebiegający z udziałem białek G to główna 
ścieżka, jednak nie jedyna. Receptory sprzężone z białkami G mogą oddziaływać 
także z innymi białkami, włączając te same bądź inne GPCR, czaperony 
molekularne, białka modyfikujące aktywność receptorów (RAMP, ang. receptor 
activity modifying proteins), arestyny, kalmodulinę i kinazy receptorów sprzężonych 
z białkami G (Bockaert i inni 2003, Brady i Limbird 2002).  
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Rysunek 1.2 Cykl wymiany nukleotydów  guaninowych 

 

1.5. Receptory dopaminowe 

Dopamina  

W latach 50 ubiegłego wieku szwedzki farmakolog, Arvid Carlsson 
i współpracownicy zauważyli, że dopamina występuje w niektórych rejonach mózgu 
częściej niż noradrenalina (Carlsson i inni 1963, Carlsson 2001), a najwięcej tego 
związku występuje w jądrach podstawy, a więc w strukturach zaangażowanych 
w regulację funkcji motorycznych. Te obserwacje, w połączeniu z faktem, że 
ubocznym efektem działania rezerpiny (dawniej stosowana w leczeniu chorób 
psychiatrycznych, znosi przekaźnictwo w układzie współczulnym poprzez 
wypłukiwanie katecholamin z zakończeń nerwowych) było wywołanie objawów 
choroby Parkinsona, zwróciły uwagę naukowców na znaczenie dopaminy jako 
neurotransmitera i pozwoliły na wysunięcie hipotezy, że pozbawienie dopaminy 
może wywoływać tę chorobę, a podanie prekursora dopaminy, związku L-DOPA (L-
3,4-dihydroksyfenyloalanina) łagodzi te objawy. Te obserwacje w 2000 roku 
zaowocowały nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny w uznaniu ich za przełomowe 
w neurobiologii poznanie mechanizmów funkcjonowania mózgu na poziomie 
molekularnym.  
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Dopamina (3,4-dihydroksyetyloamina) to 
neuroprzekaźnik należący do katecholamin. Synteza 
przebiega w neuronach dopaminergicznych w dwóch 
etapach (Vallone i inni 2000). W pierwszej kolejności 
w wyniku aktywności hydroksylazy tyrozynowej, 

aminokwas tyrozyna  jest hydrolizowany do L-DOPA. W kolejnym etapie produkt 
ulega dekarboksylacji przez dekarboksylazę DOPA dając dopaminę. Regulacja 
syntezy odbywa na drodze zwrotnego hamowania pierwszego etapu przez dopaminę. 
Dopamina jest degradowana w cytozolu neuronów dopaminergicznych przy udziale 
oksydazy monoaminowej lub w komórkach gleju i szczelinie synaptycznej przy 
udziale o-metylotransferazy katecholowej do kwasu homowaniliowego. Z cytoplazmy 
neuronów dopaminergicznych dopamina jest transportowana do pęcherzyków 
synaptycznych na zasadzie symportu z jonami sodowymi i chlorkowymi z udziałem 
transportera amin katecholowych (VMAT2, ang. vesicular monoamine transporter 2). 
Gdy do zakończenia aksonu dociera impuls elektryczny, pęcherzyki synaptyczne 
z neurotransmiterami, w sposób zależny od wapnia, ulegają fuzji z błoną 
presynaptyczną neuronu i neuroprzekaźniki (w tym dopamina) są uwalniane do 
przestrzeni synaptycznej (Elsworth i inni 1997). Tam dopamina oddziałuje 
z właściwymi dla siebie receptorami, występującymi zarówno na elementach 
presynaptycznych i postsynaptycznych. Regulacja stężenia dopaminy w przestrzeni 
międzykomórkowej może odbywać się też poprzez jej zwrotne pobieranie przy 
udziale występującego w błonie komórkowej transportera dopaminy (DAT,  ang. 
dopaminę transporter) do części presynaptycznej, gdzie może zostać ponownie 
umiejscowiona w pęcherzykach cytoplazmatycznych lub zdegradowana.    

 

Rodzina receptorów dopaminowych  

W latach 70 na podstawie rozlicznych badań (anatomicznych, 
elektrofizjologicznych,  farmakologicznych, badania wtórnych przekaźników 
i wiązania ligandów) pokazano, że w mózgu może występować więcej niż jeden 
receptor odpowiadający na obecność dopaminy (Cools i Van Rossum 1976, 
Kebabian i inni 1979, Spano i inni 1978). Wyróżniono wtedy dwa rodzaje 
receptorów dopaminowych: D1 i D2, z których pierwszy stymulował cyklazę 
adenylanową, drugi natomiast nie wpływał na jej aktywację. W latach 80 
zastosowanie technik klonowania molekularnego pozwoliło na rozszerzenie 
podziału. Wyróżniono pięć rodzajów dopaminowych D1 - D5, które można 
przyporządkować do dwóch rodzin: D1 (receptory D1 i D5) lub D2 (receptory D2, D3 
i D4, Vallone i inni 2000) – ten podział obowiązuje do dziś. Sekwencje domen 
transbłonowych wykazują wysoką homologię w obrębie każdej z grup. N-koniec 
wszystkich receptorów dopaminowych posiada zmienną liczbę miejsc glikozylacji. 
Koniec karboksylowy jest fosforylowany w kilku miejscach i palmitoilowany 
w jednym (Missale i inni 1998), rycina 1.3. Każdy z receptorów dopaminowych pełni 
ważne funkcje dla organizmu. Receptory z grupy D1 pełnią rolę w kontroli funkcji 
motorycznych oraz w układzie krążenia. Szczegóły dotyczące przedstawicieli klas 
zamieszczono w tabeli 1.2.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Dopamin_-_Dopamine.s
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Tabela 1.2 Charakterystyka podrodzin ludzkich receptorów dopaminowych (Missale i inni 1998, 
Dziedzicka-Wasylewska 2004) 

 Podrodzina D1 Podrodzina D2 
Nazwa (liczba 
aminokwasów) 

D1 (446)   
D5 (447) 

Formy splicingowe D2:  
D2Long (443)  
D2Short (414) 
D2Longer 445), oraz 
D3 (400) 
D4 (467 + 1-7 powtórzeń 16–to 
aminokwasowych) 

Budowa genu Gen o strukturze ciągłej bez 
intronów  

W zależności od wariantu 6, 5 lub 3 
introny (dla podtypów odpowiednio 
D2, D3 i D4)  

Lokalizacja w 
mózgu 

prążkowie, istota czarna, jądra 
półleżące, guzek węchowy, 
podwzgórze, wzgórze, kora 
czołowa, kora mózgu 

jądro półleżące, wzgórek węchowy, 
skorupa i płaszcz mózgu, wyspy 
Calleja, kora czołowa, 
sródmózgowie, jądro migdałowate, 
podwzgórze  

Odpowiedź 
biochemiczna 

Aktywacja cyklazy adenylanowej 
i fosfolipazy C, regulacja kanałów 
Ca2+, hamowanie antyportu 
Na+/H+ i ATPazy Na+/H+ 

Hamowanie cyklazy adenylanowej, 
regulacja kanałów K+ i Ca2+, 
aktywacja szlaku kinaz MAP, 
hamowanie antyportu Na+/H+ 
i ATPazy Na+/H+  

Organizacja 
sekwencji 

aminokwasowej 

Krótka ic3 (charakterystyczne dla 
GPCR wiążących Gαs) o 
zróżnicowanej sekwencji 
Długi C-koniec 

Długa ic3 (charakterystyczne dla 
GPCR wiążących Gαi) 
krótki C-koniec 

 

Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu w receptorach dopaminowych 

Polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP, ang. single nucleotide 
polymorphism) to jednonukleotydowe zmiany w sekwencji DNA występujące nie 
rzadziej niż u 1% populacji. Pojawiające się z częstotliwością 1 raz na 100-300 par 
zasad SNP odpowiadają za 90% zmienności genetycznej (Human Genome Project 
Information).  Dwie trzecie wszystkich SNP wynika z zamiany cytozyny na tyminę. 
Ogromna większość SNP występuje w rejonach niekodujących (mogą wtedy wpływać 
na wiązanie czynników transkrypcyjnych, splicing, sekwencje niekodującego RNA), 
jednak te znajdujące się w rejonach kodujących cieszą się większym 
zainteresowaniem naukowców. W rejonach kodujących wyróżnia się dwa typy SNP: 
synonimiczne – takie, które nie zmieniają sekwencji aminokwasowej, oraz 
niesynonimiczne – powodujące zmianę sekwencji aminokwasowej. Pośród 
niesynonimicznych wyróżnia się mutacje zmiany sensu (zmiana powoduje zmianę 
aminokwasu w kodowanym białku) i nonsensowne (trójka kodująca aminokwas 
zmienia się w jeden z trzech kodonów stop).  
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Rysunek 1.3 Diagramy prezentujące receptory dopaminowe D1 i D2 wykonane w programie TOPO2 
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Większość SNP nie wpływa na funkcjonowanie komórek, ale niektóre z nich 
zmieniając sekwencję aminokwasową białka, mogą wpływać na odpowiedź 
organizmu na infekcje, czynniki środowiskowe (toksyny, ksenobiotyki), a nawet 
terapie.  Najbardziej znanym przykładem polimorfizmu pojedynczego nukleotydu 
wywołującym chorobę jest zmiana kwasu glutaminowego na walinę w genie 
kodującym hemoglobinę beta – wywołująca anemię sierpowatą. W wyniku istotnej 
zmiany struktury hemoglobina nie może wydajnie transportować tlenu.     

 Polimorfizmy zidentyfikowane podczas realizacji programu Human Genome 
Project mogą zmieniać ekspresję receptorów, ich funkcję, obrót wewnątrz komórki, 
a także zdolność rozpoznawania i odpowiadania na czynniki farmakologiczne. 
Pośród receptorów dopaminowych najszerszej analizie poddawano receptor D2, 
ponieważ jest on celem działania neuroleptyków (tj. leków stosowanych w terapii 
schizofrenii) i uważa się, że może być zaangażowany w patofizjologię rozlicznych 
schorzeń neuropsychiatrycznych. Po raz pierwszy zauważono korelację 
polimorfizmów receptora D2 (TaqI A1) z alkoholizmem (Blum i inni 1990). 
W późniejszych latach skojarzono z występowaniem alkoholizmu także inne 
polimorfizmy jak TaqI B1 czy S311C (Blum i inni 1993, Higuchi i inni 1994). Nie ma 
jednak powszechnej zgody na temat tych doniesień, gdyż inne kontrolne 
eksperymenty nie potwierdziły tych wyników. Co ciekawe, niektóre doniesienia 
zaprzeczające skojarzeniu wspomnianych polimorfizmów z alkoholizmem wskazują 
na pozytywną korelację z innymi uzależnieniami (Noble i inni 1993).  

Obok takich schorzeń jak syndrom Touretta, uzależnienia, migreny czy 
zaburzenia uwagi (Blum i inni 1993, Comings i inni 1996, Itokawa i inni 1993, 
Smith i inni 1992) także schizofrenię wiąże się z występowaniem polimorfizmów 
w genie receptora D2. Wprowadzenie do terapii schizofrenii leków neuroleptycznych 
pozostaje w relacji do dopaminowej hipotezy schizofrenii. Już w latach 60 Arvid 
Carlsson pokazał, że chloropromazyna wpływa na obrót dopaminy i noradrenaliny 
(Carlsson i inni 1963). W latach 70 wykazano, że dzienna dawka leków 
przeciwpsychotycznych oddziałuje na miejsca wychwytu dopaminy (Seeman i inni 
1976), a później, że głównym celem ich działania jest blokowanie receptorów 
dopaminowych D2. Najefektywniejsze farmaceutyki podawane w terapii schizofrenii 
są antagonistami receptora D2. W istocie powinowactwo receptora D2 do 
neuroleptyków jest skorelowane z ich pozytywnym działaniem a gęstość receptorów 
wydaje się być wyższa w mózgach pacjentów cierpiących na tę chorobę (Seeman 
1987). Klasyczna dopaminowa hipoteza schizofrenii zakłada, że neuroleptyki  są 
skuteczne dlatego, że blokują receptory dopaminowe.  

W obrębie receptora dopaminowego D2 opisano trzy polimorfizmy prowadzące 
do zmian w sekwencji aminokwasów. Są to: Val96Ala, Pro310Ser i Ser311Cys – 
zaznaczone gwiazdką na rycinie 1.3. Mutacje w pozycjach 310 i 311 dotyczą 
aminokwasów zlokalizowanych w trzeciej pętli cytoplazmatycznej, a zatem 
w regionie odpowiedzialnym za kontakt z białkami G. Mutacja w pozycji 96 
zlokalizowana jest w drugiej helisie transbłonowej, a więc w regionie wiążącym 
ligandy. Uzasadnione zatem jest stwierdzenie, że te mutacje mogą prowadzić do 
zmian w funkcjonowaniu receptora dopaminowego D2. Ogromna liczba badań 
farmakogenetycznych obejmuje próby znalezienia związku pomiędzy polimorfizmami 
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w obrębie receptorów dopaminowych a występowaniem określonych schorzeń, 
szczególnie schizofrenii. Jednakże – jak na razie – nie podejmowano zbyt wielu 
badań nad wpływem mutacji na funkcjonowanie wariantów genetycznych receptora 
ani też nad molekularnym mechanizmem takich zmian. Wiadomo tylko, że 
wszystkie warianty receptora D2 są aktywne w komórkach CHO, wiążą ligandy 
i hamują cyklazę adenylanową (Cravchik i inni 1996, 1999). Najwięcej prac 
powstało w odniesieniu do mutacji S311C, w przypadku której zaobserwowano 
obniżenie powinowactwa do dopaminy oraz zmniejszenie efektywności 
przekaźnictwa poprzez cyklazę adenylanową. Chociaż pierwsze dowody na asocjację 
tego polimorfizmu z występowaniem schizofrenii były mocne (Arinami i inni 1994), 
kolejne badania zdawały się jednak nie potwierdzać tych obserwacji. W 2003 roku 
na łamach Molecular Psychiatry ukazała się interesująca praca, w której 
przedstawiono wyniki analizy statystycznej 24 opublikowanych badań. Wyniki 
wykazały, że występowanie mutacji S311C w genie receptora D2 stanowi czynnik 
ryzyka związany ze schizofrenią (Glatt i inni 2003).   

    

Oligomeryzacja receptorów dopaminowych D1 i D2 

Tak jak wszystkie receptory sprzężone z białkami G, także receptory 
dopaminowe występują w formach oligomerycznych. Wykazano istnienie 
homooligomerów receptorów dopaminowych D1 (George i inni 1998, Kong i inni 
2006) oraz D2 (Guo i inni 2003, Lee i inni 2000) oraz form heterooligomerycznych. 
Receptor dopaminowy D1 może tworzyć formy heterooligomeryczne z innymi 
receptorami dopaminowymi. Pokazano asocjację z receptorem D5 (O’Dowd i inni 
2005) – choć fizjologiczne znaczenie tego oddziaływania nie zostało wyjaśnione oraz 
z receptorem D3 i D2. (Oligomeryzacja receptorów D1 i D2 zostanie szerzej omówiona 
w dalszej części). Oddziaływanie z receptorem D3 powoduje wzrost powinowactwa 
receptora D1 do dopaminy oraz podniesienie efektywności stymulacji cyklazy 
adenylanowej poprzez receptor D1 (Fiorentini i inni 2008). Aktywacja heteromeru 
agonistą D1 hamuje internalizację, natomiast równoczesna aktywacja obydwu 
receptorów w kompleksie powoduje kointernalizację, pomimo, że sam receptor D3 
nie podlega wydajnej internalizacji (Kim i inni 2001). Co więcej, aktywacja 
heterokompleksu agonistą receptora D3 wzmacnia efekty behawioralne 
przypisywane receptorowi D1 (Marcellino i inni 2008b). 

Receptor dopaminowy D1 może także tworzyć kompleksy z innymi 
receptorami sprzężonymi z białkami G. Oddziaływanie z receptorem adenozynowym 
A1 powoduje zmniejszenie powinowactwa receptora dopaminowego D1 do dopaminy 
(Gines i inni 2000), oddziaływanie z receptorem greliny zmienia selektywność 
receptora grelinowego względem białek G z Gq/11 na Gi/o (Jiang i inni 2006). 
Oddziaływanie receptora D1 z µ−opioidowym powoduje zwiększenie ekspresji 
powierzchniowej tego drugiego (Juhasz i inni 2008), a aktywacja heterokompleksu 
receptorów D1 z histaminowymi H3 powoduje uruchomienie nieobserwowanej dla 
samego receptora H3 kaskady MAPK (Ferrada i inni 2009). Receptor D1 może 
oddziaływać także z innym typem receptorów – jonotropowym receptorem dla 
glutaminianu typu NMDA. Pokazano, że oddziaływanie dwóch C-końcowych rejonów 
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receptora D1 z dwiema podjednostkami receptora NMDA (NR1-1a i NR2A) reguluje 
przepływ jonów oraz apoptozę (Lee i inni 2002, Fiorentini i inni 2003).   

 Receptory D2 także tworzą kompleksy z receptorami D3, D1 i D5. 
Oddziaływanie z receptorem D3 powoduje wzrost selektywności leków stosowanych 
w terapii choroby Parkinsona (Maggio i inni 2003) oraz hamowanie cyklazy 
adenylanowej po stymulacji ligandem receptora dopaminowego D3, co nie następuje 
gdy występuje on samodzielnie (Scarselli i inni 2001). Oddziaływanie receptora 
dopaminowego D2 z receptorem D5 powoduje uruchomienie kaskady sygnalizacyjnej 
z udziałem białka Gq/11  ale z mniejszą wydajnością niż w przypadku, gdy receptor 
D5 występuje sam (So i inni 2009). 

Najbardziej udokumentowanym przypadkiem heterooligomeryzacji 
receptorów D2 z innymi niedopaminowymi receptorami jest oddziaływanie 
z receptorem adenozynowym A2A powodujące osłabienie aktywności cyklazy 
adenylanowej oraz obniżenie powinowactwa agonistów do receptora D2 (Kamiya 
i inni 2003). Przedłużona stymulacja jednego ze składników heterokompleksu 
powoduje ko-internalizację receptorów (Hillion i inni 2002). Oligomeryzacja 
z receptorem kanabinoidowym CB1 wywołuje zmianę wiązania białka Gi/o  na Gs 
(Jarrahian i inni 2004), a stymulacja receptora CB1 powoduje obniżenie 
powinowactwa receptora D2 do dopaminy (Marcellino i inni 2008a). Oddziaływanie 
receptora D2 z somatostatynowym SSTR5 wzmacnia efekt działania ligandów 
(Rocheville i inni 2000).  

 

Heterooligomery receptorów dopaminowych D1 i D2 

Pomimo, że receptory D1 i D2 różnią się znacząco pod względem 
funkcjonalnym, istnieją przekonujące dane wskazujące, że receptory te są ze sobą 
powiązane. Na przykład behawioralne badania pokazały, że kostymulacja receptora 
D1 jest konieczna do tego, aby agoniści receptora D2 osiągnęli maksymalny efekt 
(Dreher i inni 1989) a koaktywacja obydwu białek jest konieczna do nasilenia efektu 
kokainy (Kita i inni 1999). Także biochemiczne i elektrofizjologiczne dowody 
wspierają hipotezę, że pomiędzy dwoma receptorami występuje powiązanie 
funkcjonalne. Ten szczególny rodzaj wzajemnego wzmacniania jaki występuje 
w kontekście receptorów dopaminowych D1 i D2 określany jest mianem synergizmu 
obligatoryjnego (Dziedzicka-Wasylewska 2004). Oznacza to, że efekt dwóch leków 
podanych równocześnie przewyższa sumę efektów wywołanych ich oddzielnym 
podaniem i, co ważne, każdy z nich podany oddzielnie, jest nieefektywny. 
Wyjaśnieniem dla takiej zależności pomiędzy receptorami D1 i D2 może być 
powstawanie heterodimerów. Wykazano, że białka te współwystępują w części 
neuronów szczurzego prążkowia, co sugeruje, że być może występuje pomiędzy nimi 
bezpośrednie oddziaływanie (Aizman i inni 2000). W roku 2004 po raz pierwszy 
metodą koimmunoprecypitacji pokazano, że receptory D1 i D2 są częścią jednego 
kompleksu białkowego, a za pomocą immunohostochemii - że współwystępują na 
neuronach mózgów szczurzych i ludzkich (Lee i inni 2004). To odkrycie zostało 
później potwierdzone przy użyciu zjawiska rezenansowego przeniesienia energii 
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fluorescencji w linii komórkowej HEK 293 wykazującej ekspresję tych receptorów 
sprzęgniętych z białkami fluorescencyjnymi (Dziedzicka-Wasylewska i inni 2006, So 
i inni 2005). W ostatnich latach, wykorzystując to samo zjawisko, pokazano 
oddziaływanie receptorów D1 i D2 w mózgu (Hasbi i inni 2009, Perrault i inni 2010, 
Verma i ini 2010).  

 

Przekaz sygnału z udziałem receptorów dopaminowych D1 i D2 

Klasyczne ścieżki sygnału, w jakie zaangażowane są receptory dopaminowe 
D1 i D2 zakładają stymulację bądź osłabianie działania cyklazy adenylanowej 
poprzez oddziaływanie z białkami, odpowiednio, Gs i Gi. Trudno pogodzić  
teoretycznie wykluczające się i równocześnie obserwowane wzmacniające się 
wzajemnie efekty fizjologiczne. Niespełna 20 lat temu pojawiały się doniesienia 
o powiązaniu receptora dopaminowego D1 z podjednostką Gq/11 - stymulującą 
fosfolipazę C i wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia (Undie i inni 
1994, Wang i inni 1995). Zauważono wtedy, że aktywacja receptora specyficznymi 
agonistami wywołująca zmianę stężenia jonów wapnia nie była skorelowana 
z aktywacją cyklazy  adenylanowej. Wydawało się wtedy, że istnieje związany z Gq/11 
receptor podobny do D1 ale poszukiwania spełzły na niczym, ponieważ nie 
wykazano wpływu na fosfolipazę C w żadnym typie komórek wykazujących 
ekspresję receptora D1. Dopiero w 2004 roku zaproponowano rozwiązanie zagadki. 
Jak się okazuje, równoczesna aktywacja receptorów dopaminowych D1 i D2 
występujących w obrębie tej samej komórki skutkuje uruchomieniem odmiennej 
ścieżki przekazu sygnału, przebiegającej z udziałem białka Gq/11 (Lee i inni 2004), 
rysunek 1.4.  

 

Rysunek 1.4  Receptory D1 i D2 
regulują aktywność cyklazy 
adenylanowej i tym samym akumulację 
cyklicznego AMP w przeciwstawny 
sposób, poprzez oddziaływanie 
z podjednostkami Gαs bądź Gαi. 
 

Aktywacja heterooligomerów D1–D2 uruchamia 
kaskadę przekazu sygnału, w której pośredniczy  
podjednostka Gαq/11. Aktywuje ona fosfolipazę 
Cβ (PLCβ), która katalizuje hydrolizę dwufosforanu 
fosfatydyloinozytolu (PIP2) do dwuacyloglicerolu (DAG) 
oraz trójfosforanu inozytolu (IP3). Pobudzenie przez IP3 
obecnych w błonie retikulum endoplazmatycznego (ER) 
receptorów powoduje otwarcie kanałów Ca++ i wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. 
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Zaangażowanie podjednostki Gq/11 wykazano w prążkowiu dorosłych gryzoni 
na drodze inkorporacji [35S]GTPγS do podjednostki Gq (Rashid i inni 2007). 
Aktywacja białka Gq/11 nie zachodziła w mózgach myszy pozbawionych jednego 
z receptorów, a podanie zwierzętom antagonisty któregokolwiek z receptorów czy też 
inhibitorów Gq/11, receptorów IP3 lub fosfolipazy C hamowało efekt działania 
agonistów (Rashid i inni 2007, Hasbi i inni 2009). Podobne wyniki zaobserwowano 
w eksperymentach prowadzonych w komórkach HEK 293 wykazujących ekspresję 
jednego lub obydwu receptorów. Co więcej, nie zaobserwowano zmiany stężenia 
jonów wapniowych w analogicznych eksperymentach przeprowadzonych na 
zwierzętach pozbawionych receptora D1 i/lub D5. 

 

 Funkcjonalne konsekwencje oligomeryzacji receptorów D1 i D2 

 Uwolnienie wapnia po aktywacji heterooligomeru D1–D2 niesie istotne 
konsekwencje dla funkcjonowania komórki. Jedną z nich jest aktywacja 
kalmoduliny (CaM). Jest to białko modulatorowe, które po związaniu czterech jonów 
wapnia zmienia konformację na aktywną. Kompleks Ca2+-CaM stymuluje szeroki 
wachlarz kinaz i enzymów kalmodulinozależnych. Jednym z nich, istotnym 
w kontekście oligomeryzacji receptorów dopaminowych, jest rodzina kinaz 
serynowo-treoninowych CaM (CaMK, ang. calcium/calmodulin-dependent protein 
kinase), pośród których wyróżnia się kinazy wyspecjalizowane oraz wielofunkcyjne 
określane CamKII (α, β, γ, δ), które są istotne między innymi w procesach 
uwalniania neurotransmiterów (Colbran i Brown 2004). Zauważono, że po kilku 
minutach od równoczesnej aktywacji receptorów D1 i D2 w neuronach mysich 
mózgów istotnie wzrastał poziom fosforylowanej CaMKIIα, a lokalizacja zmieniała się 
na korzyść jądrowej. Nie obserwowano tych efektów u zwierząt pozbawionych 
któregokolwiek z genów lub gdy wcześniej podawano antagonistów receptorów 
(Rashid i inni 2007, Hasbi i inni 2009). Zauważono korelację wskazanych efektów 
z następującym około godziny po aktywacji heterokompleksu wzrostem poziomu 
neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF, ang. brain derived 
neurotrophic factor, neurotrofina odpowiedzialna za „dobrostan” komórek 
nerwowych), regulowanego przez CaMKII (Takeuchi i inni 2000). Co ciekawe, 
stumulacja heterokompleksu wywoływała dojrzewanie i różnicowanie neuronów 
prążkowia. Wszystkie te informacje skłaniają do twierdzenia, że aktywacja 
kompleksu receptorów dopaminowych D1 i D2 rozpoczyna kaskadę przekazu 
sygnału zaangażowaną w różnicowanie i dojrzewanie neuronów poprzez mobilizację 
wapnia następującą w wyniku aktywacji podjednostki Gq, fosfolipazy Cβ, kinazy 
CaMKII i stymulację BDNF (Hasbi i inni 2009).      

 Inne badania dotyczyły wpływu wielokrotnego podawania amfetaminy na 
heterokompleksy receptorów dopaminowych. Zaobserwowano wzrost częstotliwości 
występowania kompleksów D1–D2 wykazujących stan wysokiego powinowactwa do 
agonistów. Dalsze badania wykazały wzrost powinowactwa agonistów do kompleksu 
(Perrault i inni 2010). Podobne wyniki uzyskano wykonując badania na skrawkach 
mózgów pacjentów cierpiących na schizofrenię (Perrault i inni 2010).  
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1.6. Systemy heterologicznej ekspresji białek wykorzystywane do 
badania GPCR 
 

Badania strukturalne białek błonowych wymagają miligramowych ilości 
czystego, homogennego i stabilnego materiału. Wszystkie GPCR, poza rodopsyną, 
występują w niewielkich ilościach, a izolacja z dużej ilości materiału jest przeważnie 
niemożliwa. Rozwój technik klonowania molekularnego oraz opracowanie metod 
pozwalających na pozyskanie materiału z organizmów modelowych na drodze 
heterologicznej ekspresji przyczyniły się do ogromnego postępu w tej dziedzinie. 
Receptory sprzężone z białkami G są silnie hydrofobowe i do poprawnego 
umiejscowienia w błonie komórkowej wymagają odpowiedniego otoczenia 
lipidowego. Co więcej, podlegają one licznym modyfikacjom post-translacyjnym (jak 
glikozylacja, palmitylacja, fosforylacja), które mogą mieć istotne znaczenia dla ich 
funkcji. Istnieje kilka systemów ekspresji heterologicznej, z których każdy posiada 
zalety i wady, a wybór odpowiedniego wciąż jest krytycznym czynnikiem. Do dzisiaj 
najwięcej sukcesów osiągnięto dzięki użyciu czterech systemów ekspresji 
heterologicznej: bakteryjnemu (głównie Escherichia coli), drożdżowemu 
(Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia pastoris), 
owadziemu (Sf9, Sf21, Hi5) oraz ssaczemu (m. in. COS, HEK, CHO). Inne systemy 
takie jak Cell-free czy wykorzystujące całe organizmy (np. Drosophila melanogaster, 
Xenopus laevis, larwy jedwabnika) nie przyniosły na razie większych sukcesów.  

Poniższe podrozdziały pokrótce opisują wymienione systemy ekspresji 
heterologicznej. Zalety i wady każdego z nich podsumowano w tabeli numer 1.3 

 

Prokariotyczny system ekspresji 

Ekspresja białek w komórkach E. coli jest jednym z najczęściej 
wykorzystywanych systemów. Jest bezpieczna, szybka i łatwa w stosowaniu 
zarówno na małą, jak i na dużą skalę i charakteryzują ją proste i łatwo dostępne 
składniki pożywki, możliwość kontrolowania tempa wzrostu poprzez zmianę 
warunków hodowli. Stanowi świetne źródło do oczyszczania wielu rozpuszczalnych 
białek, jednak stosowanie jej do ekspresji skomplikowanych białek błonowych wiąże 
się z wieloma utrudnieniami. Komórki bakteryjne nie prowadzą wielu istotnych 
modyfikacji post-translacyjnych, które często są krytyczne dla właściwego 
funkcjonowania GPCR (Gutierrez i inni 2004, Miggin i inni 2003). Nie jest to jedna 
zasada uniwersalna (Fukushima i inni 1995). Skład peryplazmy oraz bakteryjnej 
błony lipidowej bardzo różni się od błony komórek eukariotycznych, co może 
wpływać na stabilność białka i parametry wiązania ligandów. Postuluje się, że 
krytycznym czynnikiem w tym przypadku jest całkowity brak cholesterolu 
(w eukariotycznych błonach komórkowych stanowi on aż 40%). Do prawidłowego 
fałdowania oraz umiejscowienia GPCR w błonie niezbędne są interakcje z licznymi 
endogennymi białkami. Inne problemy, z jakimi można się spotkać to mała 
zawartość par GC w genomie E.coli i występowanie rzadkich kodonów. Pomimo tych 
i innych problemów istnieje kilka doniesień naukowych dotyczących nadprodukcji 
funkcjonalnych receptorów sprzężonych z białkami G w komórkach bakteryjnych.  
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W bakteriach udało się pozyskać na przykład szczurzy receptor neurotensyny 
(Tucker i inni 1996), ludzki receptor adenozynowy A2A (Weiss i Grisshammer 2002), 
muskarynowy M1 (Hulme i Curtis 1998), ludzkie receptory opioidowe (Stanasila 
i inni 1999) czy receptor neuropeptydu Y (Hampe i inni 2000). 

 
Tabela 1.3 Zestawienie zalet i wad systemów wykorzystywanych do ekspresji GPCR 

 Zalety systemu Wady systemu 
 

Bakteryjny 
system 

ekspresji 

 
- bezpieczny, łatwy, szybki 
- nieskomplikowany skład pożywki 
- łatwość zmiany skali 
- kontrola tempa wzrostu 

 
- brak modyfikacji post-translacyjnych 
- odmienny skład błony komórkowej  
- brak białek G  
- brak białek czaperonowych 
koniecznych do prawidłowego 
fałdowania 
- niska zawartość par GC w genomie,  
występowanie rzadkich kodonów 

 
Drożdżowy 

system 
ekspresji 

 
- szybki wzrost 
- łatwość hodowli 
- niski koszt hodowli 
- fermentory 
- modyfikacje post-translacyjne 

 
- odmienny wzór glikozylacji 
- skład lipidowy 
- ścian komórkowa 

 
Komórki 
owadzie 

 
- możliwość przeprowadzenia transfekcji 
stabilnej lub przejściowej  
- system bakulowirusowy, bezpieczny dla 
komórek ssaczych 
- proste techniki hodowli w zawiesinie 
bądź w hodowli adherentnej 
- modyfikacje post-translacyjne 
- łatwość zmiany skali 
- możliwa równoległa ekspresja wielu 
białek 

 
- skomplikowany skład  
- wysoka cena pożywek hodowlanych 
- skład błony lipidowej 
- relatywnie długi czas wytwarzania 
bakulowirusa (do miesiąca) 
 
 

 
Komórki 
ssacze 

 
- prawidłowa translacja, zwijanie, 
modyfikacje post-translacyjne, 
wprowadzanie białka w obręb błony 
komórkowej 
- możliwa przejściowa lub stabilna 
transfekcja 
- dostępność wielu linii komórkowych  
- skład błony lipidowej 
- różnorodność wektorów plazmidowych 
oraz markerów selekcyjnych 
- nieliczne linie charakteryzuje szybki 
wzrost (HeLa) 

 
- drogie pożywki hodowlane 
o skomplikowanym składzie 
- wymagające warunki hodowli 
(wilgotność, stężenie CO2, 
napowietrzanie)  
- trudności w zmianie skali 
- ryzyko zakażenia, także wirusowego 
- komórki wrażliwe na wstrząsy 
i uszkodzenia mechaniczne 
- często powolny wzrost 
- relatywnie niska gęstość hodowli 
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Eukariotyczne systemy ekspresji 
 
 Drożdże 
Drożdże to najprostsze eukariotyczne organizmy wykorzystywane do 

produkcji białek. Podobnie jak w przypadku bakterii charakteryzuje je szybki wzrost 
(czas podwajania wynosi około 2 godziny) oraz łatwość i niski koszt prowadzenia 
hodowli, także w fermentorach, które pozwalają na uzyskanie dużej masy 
komórkowej. W odróżnieniu od komórek bateryjnych, drożdżowe posiadają GPCR 
i białka G, a ich eukariotyczna natura czyni je zdolnymi do przeprowadzania 
modyfikacji post-translacyjnych, z wyłączeniem N-glikozylacji, która znacząco różni 
się od przebiegającej w komórkach ssaków, a w przypadku niektórych białek nie 
jest prowadzona wcale (Hamilton i inni 2007, Sander i inni 1994). Do produkcji 
białek przystosowano kilka gatunków drożdży, z których najczęściej 
wykorzystywane to Saccharomyces cerevisiae (często wykorzystywany indukowalny 
promotor GAL1) oraz Pichia pastoris (silny indukowalny promotor oksydazy 
alkoholowej). Choć komórki drożdży zostały wykorzystane do otrzymania 
miligramowych ilości wielu białek, w przypadku nadprodukcji GPCR system ten jest 
niewystarczający. Poza wspomnianymi wcześniej różnicami w glikozylacji, różnica 
występuje także w składzie lipidowym drożdży, które nie produkują cholesterolu. 
Często obserwuje się utratę zdolności wiązania ligandów podczas procesu 
rozpuszczania błon komórkowych. Można ten problem obejść rozpuszczając błony 
komórkowe w obecności ssaczych kwasów tłuszczowych, które stabilizują aktywną 
konformację GPCR, nie zawsze jest to jednak rozwiązanie gwarantujące sukces. 
Naturalnie odporna na działania mechaniczne ściana komórkowa drożdży 
powoduje, że liza komórkowa jest przeprowadzana w drastycznych warunkach. 
Dodatkowymi problemami, z którymi trudno się uporać są degradacja 
proteolityczna i nieprawidłowe umiejscowienie GPCR w błonie komórkowej.  

Pośród receptorów, które udało się otrzymać w systemie drożdżowym zalicza 
się receptor dopaminowy D5 (Grünewald i inni 2004), kanabinoidowy CB2 (Feng 
i inni 2002), czy opioidowy µ (Sarramenga i inni 2002).  

 
 Komórki owadzie 
Systemowi ekspresji w komórkach owadzich zawdzięczamy najwięcej 

struktur, po systemach bakteryjnym i drożdżowym. Dzisiaj jest to najczęściej 
używany system ekspresyjny, gdy celem prowadzonych badań jest wyznaczenie 
struktury GPCR. Dostępność kilku linii komórkowych (Sf9, Sf21 Hi5, S2 oraz 
Mimic) pozwala na wybór odpowiedniej linii aby uzyskać najwyższą wydajność 
produkcji interesującego białka.  Większość białek wyprodukowanych w tych 
komórkach została wytworzona dzięki wykorzystaniu bakulowirusowego systemu 
ekspresyjnego. Istnieją technologie wykorzystujące przejściowe lub stabilne 
transfekcje komórek owadzich, jednak są one rzadziej wykorzystywane do badań 
strukturalnych. Owadzie linie komórkowe umożliwiają przeprowadzenie wszystkich 
modyfikacji post-translacyjnych potrzebnych do otrzymania funkcjonalnego białka. 
W niektórych przypadkach zauważono zaburzoną glikozylację (na przykład 
w przypadku receptora dopaminowego D2, Boundy i inni 1996). W ostatnich latach 
na rynku pojawiła się zmodyfikowana linia Sf9 o nazwie handlowej Mimic, która 
prowadzi „ludzki rodzaj” glikozylacji (Harrison i Jarvis 2006). Komórki owadzie 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gr%C3%BCnewald%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14769550
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stanowią najlepsze z dotychczas wymienionych środowisko dla GPCR, jednak 
i w tym przypadku występują różnice w składzie błony komórkowej. Ich błony 
komórkowe składają się w dużej mierze z nienasyconych kwasów tłuszczowych 
i niewielkich ilości cholesterolu oraz są całkowicie pozbawione fosfatydylo-seryny, 
czego skutkiem jest niższa niż w przypadku większości eukariotycznych kultur 
komórkowych temperatura optymalnego wzrostu hodowli (270C - 280C). 
W przypadku receptora histaminowego H2 wykazano, że w komórkach tych receptor 
prezentował niski stan powinowactwa do ligandów, jednak dodanie cholesterolu do 
pożywki lub wprost do wyizolowanych błon komórkowych przywracało właściwe 
parametry wiązania (Beukers i inni 1997). Komórki owadzie są pozbawione GPCR, 
posiadają jednak endogenne białka G, co pozwala na prowadzenie badań 
funkcjonalnych. Dużą zaletą jest łatwość zmiany skali wynikająca z faktu, że mogą 
one występować zarówno w hodowli adherentnej, jak i w zawiesinie, a ich hodowla 
nie wymaga skomplikowanych technologii. Niestety, media hodowlane są złożone, 
a ich cena znacznie przewyższa wykorzystywane w hodowli bakterii lub drożdży.    

Bakulowirusy to duże wirusy DNA należące do rodziny Baculoviridae 
o pałeczkowatym kapsydzie. Infekują wyłącznie bezkręgowce (głównie larwy owadów 
z rzędu łuskoskrzydłych motyli). Bakulowirusowy system ekspresyjny jest 
stosowany od około 30 lat. W latach 80 ubiegłego wieku doktor Max Summers 
prowadził badania molekularne nad bakulowirusami Autographa californica. Wraz 
ze swoim studentem odkrył on, że jeden z genów ulega niewiarygodnie wręcz 
wysokiej ekspresji. Był to gen kodujący polihedrynę, białko bardzo późnej fazy 
infekcji o masie 29 kDa, służące do ochrony wirionów przed działaniem enzymów 
proteolitycznych, które stanowi 50% wszystkich białek produkowanych przez 
gospodarza po zainfekowaniu. Wnikliwe badania wykazały, że białko produkowane 
w wyniku ekspresji tego genu nie było niezbędne do namnażania bakulowirusa, 
a siła promotora mogła zostać wykorzystana do produkcji obcych białek (Smith 
i inni 1983). Główna zasada bakulowirusowgo systemu ekspresyjnego opiera się na 
umieszczeniu w plazmidzie genu będącego obiektem zainteresowania pomiędzy 
sekwencjami wykazującymi wysoką homologię z genomem bakulowirusa pod 
kontrolą silnego promotora, najczęściej wspomnianego wcześniej promotora 
polihedryny, lub nieco rzadziej promotora p10 (białko p10 odpowiada za 
wytworzenie wokół ciałka krystalicznego glikokaliksu) albo bardzo wczesnego 
promotora ie-1. Kotransfekcja komórek owadzich tak przygotowanym plazmidem 
transferowym oraz wirusowym DNA powoduje insercję interesującego genu do 
genomu bakulowirusowego na drodze rekombinacji homologicznej (rysunek 1.5) . 
W przypadku promotora polihedryny aktywacja następuje 8-24 godziny po infekcji, 
a produkcja GPCR następuje w końcowej fazie życia komórki. Prostsza technika 
rekombinacji została zaproponowana w systemie Bac-to-Bac, w którym 
w komórkach bakteryjnych powstaje bakmid wykorzystywany następnie do 
transfekcji komórek owadzich. 
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Rysunek 1.5 Rekombinacja homologiczna 

 
W 2010 roku zawiązano organizację GPCR Network będącą częścią sieci 

centrów naukowych, których celem jest wdrożenie wysokoprzepustowych technik 
oznaczania struktury białek. Głównym celem programu GPCR Network jest 
strukturalna charakteryzacja 15-25 reprezentatywnych GPCR do 2015 roku. Co 
istotne, jednym z kroków wymienianych w proponowanej przez członków grupy 
procedurze jest uzyskanie ekspresji receptorów w systemie bakulowirusowym 
(Stevens i inni 2013). Jako przykład GPCR, których ekspresję uzyskano za pomocą 
tego systemu można wymienić: receptory dopaminowe D1 (Ng i inni 1994), D2 
(Javitch i inni 1994, Ng i inni 1994) i D3 (Chien i inni 2010), receptory 
serotoninowe, opioidowe, muskarynowe i wiele innych (Sarramenga i inni 2003).  

 
 
 Komórki zwierzęce 
Komórki ssacze stanowią najbardziej naturalne środowisko dla GPCR. 

Zawierają pełną maszynerię komórkową zdolną do prowadzenia wydajnej translacji, 
zwijania, modyfikacji post-translacyjnych i wprowadzania do błony komórkowej. 
Zawierają białka G oraz wtórne przekaźniki, co czyni je doskonałym materiałem do 
prowadzenia badań funkcjonalnych. Produkcja białek może być prowadzona 
w wielu liniach komórkowych (np. CHO, HEK 293, COS, HeLa i inne) 
z wykorzystaniem metod transfekcji przejściowej lub stabilnej. Istnieje wiele metod 
transfekcji przejściowej (np. elektroporacja, precypitacja z użyciem fosforanu 
wapnia, metody wykorzystujące nośniki lipidowe, dendrymery czy polimery 
kationowe). Pozwalają one na szybkie i relatywnie łatwe testowanie ekspresji oraz 
prowadzenie mutagenezy ukierunkowanej. DNA wprowadzone do komórki ulega 
stopniowej degradacji, co powoduje spadek wydajności produkcji białka. Parametry 
przejściowej transfekcji można poprawić poprzez zastosowanie rekombinantowych 
wirusów. W obydwu przypadkach produkcja większych ilości białka np. do badań 
strukturalnych, jest kosztowna. Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie 
transfekcji stabilnej, podczas której hodowla jest poddawana działaniu czynnika 
selekcyjnego. Linie stabilne stanowią stałe i powtarzalne źródło rekombinantowego 
białka, jednak ich wytworzenie jest czasochłonne i kosztowne, a ekspresja białek 
(w szczególności białek błonowych) jest niższa niż w przypadku prowadzenia 
ekspresji przejściowej. Dużą zaletą produkcji białek w komórkach ssaczych jest 
dostępność wielu systemów pozwalających na wybór odpowiednich wektorów, 
promotorów, markerów selekcyjnych, dostępności enzymów restrykcyjnych czy 
nawet liczby miejsc wielokrotnego klonowania.   



Wstęp 
 
 

30 
 

Dobrym modelem do badań prowadzonych z udziałem GPCR jest linia HEK 
293. Została ona utworzona na drodze transformacji adenowirusowym DNA kultury 
komórkowej pochodzącej z pierwotnych ludzkich embrionalnych komórek nerek 
(Graham i inni 1977). Powodzenie tego eksperymentu było dużym zaskoczeniem, 
ponieważ komórki ludzkie wykazują dużą odporność na działanie tego wirusa. Po 
latach pojawiły się spekulacje na temat pochodzenia tej linii od rzadkich 
neuronalnych komórek występujących w nerce, które wykazują większą podatność 
na transformację adenowirusami. Odkryto, że komórki te wykazują ekspresję kilku 
białek neurofilamentów będących markerami linii neuronalnych, a badania 
z zastosowaniem mikromacierzy i immunocytochemiczne pokazały duże 
podobieństwo tych komórek do neuronów (Shaw i inni 2002).   

W komórkach ssaczych wyprodukowano wiele GPCR w celu badania 
wiązania ligandów, internalizacji, dimeryzacji czy desensytyzacji bądź do badania 
wtórnych przekaźników. Do rzadkości należą badania prowadzone w celach 
strukturalnych. Najwyższy poziom syntezy GPCR uzyskano dla receptora 
adrenergicznego β2 w komórkach CHO  (Lohse 1992) oraz dla rodopsyny 
w komórkach HEK 293, w przypadku której udało się otrzymać czysty preparat 
białkowy (Reeves i inni 2002).   

 

Inne systemy ekspresyjne 

Obecnie produkcja wielu białek jest możliwa w systemie pozakomórkowej 
ekspresji, nazywanej także produkcją białka in vitro lub w skrócie CF (z ang. cell 
free). Podstawą systemu jest ekstrakt komórkowy uzyskany po zniszczeniu błon 
komórkowych bakterii, kiełków pszenicy lub króliczych retykulocytów. Inny wariant 
systemu tzw. PURE (ang. Protein synthesis using recombinant elements) opiera się 
na wykorzystaniu oddzielnie klonowanych i izolowanych składnikach mieszaniny 
reakcyjnej, która umożliwia biosyntezę białka. Systemy te już od lat 50 ubiegłego 
wieku są wykorzystywane do produkcji białek cytozolowych (Littlefield i inni 1995, 
Keller i Littlefield 1957). Niewątpliwą zaletą metody jest niezależność od środowiska 
komórkowego i możliwość modyfikacji składu mieszaniny, w której następuje 
transkrypcja i translacja. Wprowadzenie półprzepuszczalnej membrany 
spowodowało zwiększenie poziomu produkowanych białek dzięki możliwości 
ciągłego zasilania reakcji poprzez dopływ potrzebnych reagentów. Ograniczenie 
użycia systemu CF do produkcji białek błonowych wynikało z niekompatybilności 
układu z obecnością detergentów koniecznych do stabilizowania struktury 
hydrofobowych białek. Mimo tego udało się otrzymać receptory węchowe (Kaiser 
i inni 2008), β2 adrenergiczny, muskarynowy M1 i somatostatynowy typu 5 
(Ishihara i inni 2005, Lyukmanova inni 2012). Do istotnych wad tego systemu 
należy także zaliczyć wysoki koszt i, co za tym idzie, ograniczone możliwości zmiany 
skali.  

Ostatnia strategia ekspresji GPCR, która zostanie tu wspomniana to 
wykorzystanie całych organizmów. Tym sposobem w żabich jajach (Xenopus 
oocytes) wyprodukowano receptor hormonu uwalniającego tyreotropinę (Straub 
i inni 1990), w muszkach owocowych (Drosophila melanogaster) wyprodukowano 
receptor metabotropowy DmGluRA (receptor naturalnie występujący w układzie 
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nerwowym Drosophila) na poziomie trzy razy przewyższającym ekspresję uzyskaną 
w systemie bakulowirusowym (Eroglu i inni 2002), w larwach jedwabnika 
wyprodukowano receptor µ-opioidowy (Tateno i inni 2009). Doniesiono również 
o pozyskaniu 1 mg receptora chemokin CXCR1 z wątroby 20 myszy 
transgenicznych (Sarmiento i inni 2009). Ekspresja GPCR w całych organizmach 
niesie wiele zalet, ale podstawową jej wadą jest trudność zwiększania skali.   

 
Czynniki wpływające na nadprodukcję GPCR 

Trudności w uzyskaniu pokaźnej produkcji receptorów sprzężonych 
z białkami G wynikają w dużej mierze ze skomplikowanych mechanizmów zwijania 
tych białek, wprowadzania do błony komórkowej oraz obecności modyfikacji post 
translacyjnych i wymagań dotyczących składu błony lipidowej. Porównanie poziomu 
ekspresji GPCR w różnych systemach nie pozwala na wysuwanie uniwersalnych 
wniosków. Receptor β2 adrenergiczny na przykład jest wydajnie produkowany 
w każdym z zaprezentowanych systemów, z najlepszym wynikiem osiąganym 
w komórkach CHO, podczas gdy receptor µ-opioidowy w każdym z systemów jest 
produkowany na bardzo niskim poziomie, z wyjątkiem wydajnej ekspresji w Pichia 
pastoris (Sarramenga i inni 2003). Jak zatem widać, najskuteczniejszą i jedyną 
metodą dokonania wyboru jest przetestowanie każdej z metod, biorąc pod uwagę cel 
i założenie prowadzonych badań. Jeżeli celem jest prowadzenie badań 
strukturalnych zwieńczonych rozwiązaniem struktury przestrzennej należy wybrać 
system, który pozwala na uzyskanie jak największej ilości czystego i homogennego 
białka. Jeżeli zaś celem jest prowadzenie innych badań, jak na przykład badań 
funkcjonalnych, oligomeryzacji, internalizacji - celem nadrzędnym powinno być 
uzyskanie środowiska jak najbardziej zbliżonego do naturalnego dla danego 
receptora, ale równocześnie jak najprostszego. W wielu przypadkach wskazane jest 
wykorzystanie metod inżynierii genetycznej. Na przykład obecność długich pętli oraz 
końców GPCR utrudnia krystalizację i zwiększa ryzyko proteolizy (receptor 
dopaminowy D3 wykrystalizowano po zamienieniu trzeciej pętli 
wewnątrzkomórkowej na lizozym, Chien i inni 2010). Także zmiany pojedynczych 
aminokwasów oraz dodanie partnerów fuzyjnych mogą poprawiać wydajność 
ekspresji i homogenność białka. Należy jednak uważać, aby nie zakłócić funkcji 
i farmakologii receptora. Ostatecznie manipulowanie warunkami hodowli może 
przyczynić się do lepszego wyniku eksperymentu.  

 
1.7. Nowoczesne metody wykorzystywane w badaniu GPCR 

Pomimo znaczenia receptorów sprzężonych z białkami G w przenoszeniu 
zewnątrzkomórkowego sygnału do cytoplazmy komórek oraz powszechnego 
postrzegania GPCR jako celu działania farmaceutyków, szczegółowe strukturalne 
i biofizyczne dane na temat ich interakcji z ligandami są ograniczone. GPCR są 
podatne na działanie niskocząsteczkowych związków i są celem działania blisko 
połowy leków wydawanych na receptę i stanowią 1/4 spośród stu leków najczęściej 
sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych (Drews 2000, Wise i inni 2002). Z tych 
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powodów w ostatnich latach zwracano szczególna uwagę na rozwój metod 
badawczych w tym zakresie. 

Niewątpliwie ogromny wpływ na dzisiejszy stan wiedzy miał rozwój technik 
inżynierii molekularnej.  Zsekwencjonowanie genomu pozwoliło wyciągać wnioski 
dotyczące ewolucji GPCR, a także zidentyfikować receptory sieroce. Na podstawie 
informacji płynących z takich przedsięwzięć jak Human Genome Project utworzono 
bazy danych, dzięki którym można było zastosować różnorakie metody 
bioinformatyczne oraz statystyczne. Technologia uzyskiwania organizmów 
transgenicznych, w szczególności zwierząt z „nokautem genowym”, dostarczyła 
informacji na temat zaangażowania GPCR w procesy fizjologiczne i patofizjologiczne. 
Badania proteomiczne przyczyniły się do zidentyfikowania białek oddziałujących 
z receptorami. Wreszcie wyznaczenie struktur krystalicznych dostarczyło informacji 
o powierzchni oddziaływania pomiędzy białkiem a ligandem. Klasyczne techniki 
wyznaczania parametrów wiązania radioligandów do GPCR posłużyły do 
identyfikacji i charakteryzacji związków wpływających na stan receptorów. Można 
by mnożyć techniki z zakresu biochemii, biofizyki, immunologii i biologii 
molekularnej, które były i są wykorzystywane w projektach, których celem jest 
zrozumienie działania receptorów sprzężonych z białkami G. Wydaje się jednak, że 
zastosowanie zjawiska fluorescencji przyniosło przełom w tej dziedzinie. 

 

Spektroskopia fluorescencji 

Techniki z zakresu spektroskopii fluorescencji są jednymi z najczęściej 
stosowanych, nie radioaktywnych metod używanych do badania oddziaływania 
pomiędzy receptorami oraz receptorem i ligandem. Stacjonarne własności widm 
emisji fluorescencji, takie jak długość fali oraz intensywność emisji w maksimum  
były wielokrotnie wykorzystywane do obserwacji interakcji GPCR–ligand. Na 
przykład, wykorzystując zmianę intensywności fluorescencji tryptofanu 
znajdującego się w pętli ec2 receptora nocyceptyny w obecności zmiennych stężeń 
nocyceptyny, wyznaczono stałą dysocjacji (Vincent i inni 2008). Podobnie podejście 
znalazło wykorzystanie w technikach macierzowych, w których na płytkach 
unieruchamia się GPCR a następnie obserwuje wiązanie fluorescencyjnie 
wyznakowanego liganda (Fang i inni 2002). Takie podejście wymaga obecności 
w białku przynajmniej jednego naturalnego fluorofora (tryptofan, tyrozyna lub 
fenyloalanina), bądź jeśli takiego nie ma, przyłączenia znacznika fluorescencyjnego 
nie naruszającego struktury białka. Obserwacja zmian intensywności fluorescencji 
znacznika fluorescencyjnego (maleimid tetrametylorodaminy) związanego do 
cysteiny, występującej na cytoplazmatycznym końcu TM6 receptora β2 
adrenergicznego,  pozwoliła na utworzenie i weryfikację hipotezy dotyczącej 
mechanizmów wiązania liganda i następującej dalej aktywacji receptora (Swaminath 
i inni 2004). 

Zjawiskiem, które jest najczęściej wykorzystywane w kontekście badania 
oligomeryzacji GPCR jest rezonansowe przeniesienie energii fluorescencji (FRET, ang 
fluorescence resonance energy transfer). Historycznymi prekursorami teorii FRET 
byli żyjący na przełomie XIX i XX wieku naukowcy zajmujący się mechaniką 
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kwantową i elektromagnetyzmem. W latach 20 ubiegłego wieku Jean-Baptiste 
Perrin wraz z synem – Francis’em Perrin, zaproponowali wyjaśnienie procesu 
transferu energii pomiędzy dwoma identycznymi molekułami znajdującymi się 
w roztworze. Perrin jako pierwszy zauważył, że transfer energii jest zależny od 
odległości ale błędnie ocenił, że następuje on w zakresie odległości 150-250 Å. 
W latach 40 ubiegłego wieku niemiecki naukowiec zajmujący się chemią fizyczną - 
Theodor Förster - oszacował właściwą odległość pomiędzy molekułami, w zakresie 
której możliwe jest zajście transferu energii i przedstawił znane powszechnie 
formuły pozwalające na wyznaczenie odległości pomiędzy cząsteczkami (Sun i inni 
2011b).  

FRET polega na nieradiacyjnym przeniesieniu energii fluorescencji pomiędzy 
dwoma partnerami (donorem znajdującym się w stanie wzbudzonym i akceptorem), 
spełniającymi trzy warunki. Pierwszy – energia fluorescencji donora i akceptora 
muszą wykazywać kompatybilność w zakresie widm, tzn. widmo emisji donora musi 
nakładać się z widmem absorbcji akceptora w co najmniej 30%. Drugi – 
kompatybilna orientacja donora i akceptora, tzn. maksymalny transfer jest 
obserwowany gdy momenty dipolowe donora i akceptora są równoległe, a minimalny 
gdy są prostopadłe. Trzeci – transfer energii może nastąpić tylko wtedy, gdy donor 
i akceptor znajdują się bliskiej odległości (Lakowicz 2006). Wydajność transferu (E) 
jest odwrotnie proporcjonalna do szóstej potęgi odległości pomiędzy partnerami (r):   

𝐸 = 𝑅06

𝑅0
6+𝑟6

  (1) 

gdzie wartość R0 jest definiowana jako odległość Förstera, przy której wydajność 
transferu wynosi 50%. R0 zwykle należy do zakresu 30-60 Å, dlatego sygnał FRET 
interpretuje się jako rezultat bezpośrednich interakcji pomiędzy partnerami 
fluorescencyjnymi. Co godne podkreślenia, klasyczna i wysokorozdzielcza 
mikroskopia nie pozwala na osiągnięcie tak wysokiej rozdzielczości. Wydajność 
transferu energii E jest definiowana jako frakcja fotonów zaabsorbowanych przez 
donor, które zostały następnie przekazane na drodze transferu do akceptora i jest 
opisana wzorem (Lakowicz 2006): 

𝐸 = 𝑘𝜏
𝜏𝐷
−1+𝑘𝜏

  (2) 

w którym τD jest czasem życia stanu wzbudzonego donora w nieobecności akceptora 
a kτ oznacza stałą szybkości transferu energii z donora na akceptor.  

Kluczem do wykonania prawidłowego eksperymentu FRET jest uzyskanie 
wysokiego stosunku sygnału do szumu oraz wybór odpowiedniej pary fluoroforów. 
Należy rozważyć wydajności kwantowe fluoroforów, współczynnik załamania 
światła, stopień nakładania widm oraz odległość pary donor – akceptor, blaknięcie 
i przeświecanie donora, wpływ autofluorescencji roztworu w jakim wykonywany jest 
pomiar i samego materiału a także rozpraszanie światła przez komórki (Pfleger 
i Eidne 2005).  

W przypadku badań receptorów sprzężonych z białkami G w kontekście 
komórkowym, najczęściej używanymi w ostatnich latach znacznikami 
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fluorescencyjnym były pochodne białka zielonej fluorescencji (GFP, ang. green 
fluorescence protein). Odkryte w latach 60 białko GFP naturalnie występuje 
w organizmie meduzy Aequoria victoria (Prasher i inni 1992), a zmiany w sekwencji 
nukleotydowej genu doprowadziły do powstania wielu wariantów białka różniących 
się własnościami fizykochemicznymi (Shaner i inni 2004). Rewolucja, jaką wywołały 
białka fluorescencyjne w dziedzinie biologii komórki wynikała z faktu, że z pomocą 
technik inżynierii molekularnej mogły one zostać przyłączone do  dowolnego białka. 
Szeroki zakres widm absorbcji i emisji umożliwił równoczesną obserwację wielu 
procesów komórkowych w czasie rzeczywistym bez potrzeby utrwalania preparatu. 
W 2008 roku naukowcy Osamu Shimomura, Martin Chalfie i Robert Tsien otrzymali 
Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie i badania nad zielonym białkiem 
fluorescencji (Chalfie 2009, Shimomura 2009, Tsien 2009).  

Przykładem pary białek fluorescencyjnych, które po przyłączeniu do 
wewnątrzkomórkowego końca GPCR są stosowane w technikach wykorzystujących 
FRET, jest mEGFP (pochodna białka GFP o podniesionej wydajności fluorescencji 
EGFP, niosąca mutację punktową A206K, która czyni z białka monomer, Zacharias 
i inni 2002) oraz mCherry (pochodna białka DsRed pochodzącego z organizmu 
koralowca Discosoma striata). Maksima wzbudzenia i emisji tych fluoroforów to 
odpowiednio 488 nm i 507 nm dla mEGFP oraz 587 nm i 610 nm dla mCherry 
(Clontech, Shaner i inni 2004).  Schemat zjawiska oraz widma absorbcji i emisji 
fluorescencji wspomnianych białek zamieszczono na rycinie 1.6.   

 

 
Rysunek 1.6 Schemat przedstawiający warunki do zajścia FRET. Transfer energii ma miejsce 
w przypadku, gdy dwa fluorofory znajdują się w bliskiej odległości. Po prawej stronie 
zamieszczono widma absorbcji (linia przerywana) i emisji (linia ciągła) EGFP (kolor zielony) 
oraz mCherry (kolor czerwony) wykreślone na podstawie znormalizowanych danych 
udostępnionych na stronie www.tsienlab.ucsd.edu. 
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Chociaż wciąż wykorzystywane, białka fluorescencyjne powoli ustępują 
miejsca drobnocząsteczkowym fluoroforom takim jak znaczniki z grupy Alexa, Cy3 – 
Cy5, oraz coraz częściej stosowane kryptaty terbu i europu (Cottet i inni 2012, 
Zhang i inni 2012). Ich wykorzystanie jest niezwykle interesujące i obiecujące 
zważywszy na fakt, że pozwala na wdrożenie metod wysokoprzepustowych (HTS, 
ang. high throughput screening). 

 

Mikroskopia obrazowania czasów życia fluorescencji 

Mikroskopia obrazowania czasów życia fluorescencji (FLIM, ang. fluorescence 
lifetime imaging microscopy) to metoda pozwalająca na wyznaczenie przestrzennego 
rozkładu czasów życia fluorescencji (wydajności transferu energii w każdym 
pikselu). Czas życia fluorescencji oznacza średni czas, w jakim molekuła pozostaje 
w stanie wzbudzonym, zanim wyemituje foton i jest własnością charakterystyczną 
dla danego fluorochromu. Nie zależy od liczby molekuł czy natężenia światła 
wzbudzającego ale wyłącznie od zmiany właściwości fizykochemicznych otoczenia.  

Najczęściej wykorzystywanymi metodami pomiaru czasu życia fluorescencji 
są pomiary w domenie częstotliwości, oraz w domenie czasowej. Pierwszy sposób 
zakłada ciągłą emisję światła wzbudzającego przy zmiennej intensywności. 
Opóźnienie pomiędzy absorbcją fotonów wzbudzających a emisją fluorescencji 
pochodzącą z próbki powoduje przesunięcie w fazie i obserwowaną zmianę 
emitowanego światła w odniesieniu do światła wzbudzającego.  

Pomiar w domenie czasowej opiera się na użyciu bardzo krótkich impulsów 
wzbudzających (krótszych od czasu życia fluorescencji), pochodzących od źródła 
światła o wysokiej częstotliwości i analizie rozkładu czasów zaniku fluorescencji 
emitowanej przez donor. Dokonuje się tego z użyciem aparatury przeznaczonej do 
skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów (TCSPC, ang. time correlated 
single photon counting). Eksperyment rozpoczyna się z chwilą pojawienia się 
impulsu wzbudzającego próbkę, który równocześnie inicjuje konwerter czas-
amplituda. Pomiar kończy się gdy do detektora dociera pierwszy foton pochodzący 
od wzbudzonej próbki. Konwerter generuje napięcie o amplitudzie proporcjonalnej 
do czasu, jaki dzielił sygnał rozpoczęcia i zakończenia pomiaru. Następnie napięcie 
to jest przekształcane na liczbę kanałów czasowych za pomocą konwertera 
analogowo–cyfrowego. Podczas pomiaru próbka jest wielokrotnie wzbudzana, co 
w efekcie pozwala utworzyć histogram zliczeń fotonów w funkcji kanałów 
czasowych. Pomiar jest powtarzany do czasu aż zostanie osiągnięta wystarczająca 
liczba fotonów w najczęściej powtarzającym się kanale czasowym (Lakowicz 2006). 
Na tej podstawie tworzony jest histogram zaliczeń fotonów w funkcji krótkich 
przedziałów czasowych. Ograniczenie histogramu jest nazywane krzywą zaniku 
fluorescencji. Jej analiza pozwala na wyznaczenie czasu życia fluorescencji 
rozumianego jako czas, po którym intensywność fluorescencji maleje e-krotnie.   

W przypadku jednoskładnikowego zaniku (jaki ma miejsce dla mEGFP, Nagai 
i inni 2002) intensywność fluorescencji w funkcji czasu I(t) jest wyrażana 
równaniem: 
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𝐼(𝑡) = 𝐼0𝑒
−𝑡𝜏  (3) 

gdzie I0 jest to początkowa intensywność, rejestrowana bezpośrednio po impulsie 
wzbudzeniowym a τ jest czasem życia fluorescencji. Jakość dopasowania jest 
oceniana na podstawie parametru χ2 oraz funkcji rezydualnej. Wyniki z kilku 
niezależnych prób uśrednia się wyznaczając średni czas życia fluorescencji i dalej 
średnią wydajność transferu energii 𝐸� ze wzoru: 

𝐸� = 1− 𝜏𝐷𝐴������
𝜏𝐷����

 (4) 

w którym 𝜏𝐷��� i 𝜏𝐷𝐴����� to odpowiednio średnie czasy życia fluorescencji donora oraz 
donora w obecności akceptora.   

  

Metody wysokoprzepustowe  

W ostatnich latach wiele wysiłku włożono w rozwój funkcjonalnych testów 
komórkowych, które są szybkie i proste do przeprowadzenia, nie zawierają 
substancji radioaktywnych i mogą być stosowane z wykorzystaniem czytników 
mikropłytek oraz stacji pipetujących. Tradycyjna metoda wykorzystująca wiązanie 
radioligandów do GPCR (po raz pierwszy zastosowana przez ubiegłorocznego 
laureata Nagrody Nobla Roberta Lefkowitza w latach 70 ubiegłego wieku) pozwala 
na szczegółowe określenie interakcji występujących pomiędzy receptorem 
i ligandem, jest jednak pozbawiona kontekstu komórkowego i ograniczona poprzez 
dostępność ligandów znakowanych radioizotopami. Istnieje kilka nie-
radioizotopowych testów wiązania liganda do receptora opierających się na zjawisku 
czasowo rozdzielczego FRET (TR-FTET ang. time resolved FRET): DELFIATMTRF 
(PerkinElmer) oraz system Tag-liteTM (Cisbio). Wykorzystują one własności 
fluorescencyjne pierwiastków z grupy lantanowców, które charakteryzują się 
długimi czasami fluorescencji, nienakładającymi się z fluorescencją tła (składniki 
buforu, autofluorescencja materiału itp.) Znajdujące się kryptatach lub chelatach 
jony terbu bądź europu są odporne na wygaszanie. Absorbują światło ultrafioletowe, 
emitują natomiast światło o długości fali z zakresu 500 – 700 nm, często dając kilka 
maksimów, co umożliwia użycie ligandów znakowanych rozmaitymi fluorofortami. 
Zastosowanie tych systemów wychodzi daleko poza wiązanie ligandów. Można za ich 
pomocą badać dimeryzację receptorów czy przeprowadzać testy funkcjonalne 
zależne lub niezależne od białek G, które dopełniają wiedzę na temat działania 
ligandów. 

Wiele firm biotechnologicznych wprowadziło na rynek testy funkcjonalne, 
wykorzystujące fluorescencję, służące do pomiaru wewnątrzkomórkowego poziomu 
cAMP (np. HitHunterTM firmy DiscoveRx, AlphaScreenTM z PerkinElmer, HTRFTM 
z Cisbio czy cAMP GlosensorTM firmy Promega) oraz IP3/IP1 (np. AlphaScreenTM firmy 
PerkinElmer, HitHounterTM Fluorescence Polarization firmy DiscoveRx, IP-One 
HTRFTM firmy Cisbio). W przypadku pomiaru wewnątrzkomórkowego stężenia jonów 
wapnia, najczęściej stosowany jest odczynnik Fluo-3 oraz jego analog wykazujący 
wyższą wydajność fluorescencji Fluo-4 (Invitrogen). Cechą charakterystyczną tych 
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znaczników jest to, że zmieniają intensywność emisji fluorescencji po związaniu 
jonów wapnia. Są kompatybilne z technikami wykorzystującymi mikroskopię 
konfokalną, cytometrię przepływową oraz czytniki mikropłytek. Znaczniki te mają 
charakter polarny, dlatego nie przenikają przez błonę komórką. Aby pokonać ten 
problem, stosuje się zestryfikowane formy (np. Fluo-3 AM i Fluo-4 AM), które łatwo 
przenikają dwuwarstwę lipidową, a wewnątrz komórki są substratem reakcji dla 
niespecyficznych esteraz komórkowych, które hydrolizują dołączone lipofilowe grupy 
uwalniając znacznik, który po odzyskaniu negatywnego ładunku może wiązać jony 
wapniowe.    

Coraz częściej do technik HTS zalicza się badania prowadzone przy pomocy 
komputera – in silico. Dotyczy to zwłaszcza poszukiwania ligandów dla receptorów 
oraz opracowywania struktur GPCR na podstawie homologii sekwencji oraz 
struktur wyznaczonych wcześniej. Decydując się na wykorzystanie technik wysoko 
przepustowych należy zwrócić szczególną uwagę na wybór linii komórkowej, poziom 
ekspresji interesujących białek oraz możliwość równoczesnego występowania 
niezależnych zdarzeń wewnątrzkomórkowych.   
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2. Cel pracy 

 

 

 

 

Celem zasadniczym pracy doktorskiej było zbadanie wpływu polimorfizmów 
pojedynczego nukleotydu występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 na 
oddziaływanie receptorów dopaminowych D1 oraz D2.  

Został on zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Zbadanie wpływu wariantów genetycznych receptora dopaminowego D2 na 
zmiany w stężeniu jonów wapnia wywołane aktywacją ścieżki sygnalizacyjnej 
przebiegającej przez heteromer D1–D2. 
 

2. Aplikacja techniki FLIM-FRET do badania oligomeryzacji receptorów 
sprzężonych z białkami G. 
 
 

3. Zbadanie wpływu wariantów genetycznych receptora dopaminowego D2 na 
tworzenie hetero-dimerów w błonie komórkowej oraz wpływu ligandów na 
zmiany w stopniu asocjacji.  
 

4. Utworzenie układu modelowego in vitro do badania oddziaływania receptorów 
dopaminowych z podjednostkami białek G.   
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1. Plazmidy 
 

Nazwa: Źródło: 
pcDNA3.1(+)/D1DR, pcDNA3.1(+)/D2DR,  
pcDNA3.1(+)/Galphas, pcDNA3.1(+)/Galphaq 
pcDNA3.1(+)/Gbeta1, pcDNA3.1(+)/Ggamma2 

Missouri S&T cDNA  
Resource Center 

pEGFP-N1, pmCherry_N1, pVL1392, pAcSG2  BD Biosciences, Clontech 
pBUDCE4.1 Invitrogen 

 
 

2. Odczynniki i zestawy stosowane w biologii molekularnej 
 

Nazwa: Źródło: 
Endonukleazy restrykcyjne, polimeraza Pfu (1u/µl), 
mieszanina dNTP, ligaza DNA faga T4 (1u/µl), marker 
mas Gene RulerTM 1kb DNA Lader 

Thermo Fisher Scientific 

Zestawy do oczyszczania DNA: „Plazmid Miniprep 
Plus”, „DNA Gell-Out”, „Clean-up”  

A&A Biotechnology 

Zestaw NucleoBond Macherey-Nagel 
Kanamycyna Sigma Aldrich 
Ampicylina Polfa Trachomie 
G418 Sigma Aldrich 
Zaocyna Invivogen 

 
3. Startery 

Zarówno synteza wszystkich wymienionych poniżej starterów jak i wykonywane 
sekwencjonowania DNA zostały przeprowadzone w pracowni Genomed S.A.  

Nazwa: Sekwencja: 
Startery wykorzystane do konstrukcji białek fuzyjnych, wprowadzające miejsca 
cięcia dla enzymów restrykcyjnych (kolor zielony) oraz usuwające kodon STOP  
mCherry-FOR CTAGCTAGCATGGTGAGCAAGG 
mCherry-REV CCGCTCGAGCTTGTACAGCTC 
pcDNAfor TAATACGACTCACTATAGGGAGACCC 
D1-rev-XhoI CCGCTCGAGGGTTGGGTGCTGAC 
D2-rev-XhoI CCGCTCGAGGCAGTGGAGGATC 
linker-Xho_Rev CCGCTCGAGACTACCGCCACC 
Startery wprowadzające mutacje punktowe w receptorze dopaminowym D2 

(kolorem czerwonym oznaczono wymienione pary zasad) oraz w białku EGFP 
D2-V96A-for GTTGTCTACCTGGAGGCGGTAGGTGAGTGG 
D2-V96A-rev CCACTCACCTACCGCCTCCAGGTAGACAAC 
D2-P310S-for GACTCTCCCCGACTCGTCCCACCATGGTCTCC 
D2-P310S-rev GGAGACCATGGTGGGACGAGTCGGGGAGAGTC 
D2-S311C-for CTCCCCGACCCGTGCCACCATGGTCTCCAC 
D2-S311C-rev GTGGAGACCATGGTGGCACGGGTCGGGGAG 
EGFP-A206K-for CACCCAGTCCAAGCTGAGCAAAGACC 
EGFP-A206K-rev GTCTTTGCTCAGCTTGGACTGGGTGC 
Startery wykorzystane do przeniesienia cDNA do innego plazmidu (kolorem 
zielonym zaznaczono sekwencje rozpoznawane przez enzymy restrykcyjne, 
kolorem niebieskim - sekwencje dodawanych metek) 
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pcDNA-rev CTAGAAGGCACAGTCGAGGC 
D2-SalI-FOR  ACGCGTCGACATGGATCCACTG 
pVLD1-strfor1 CAGCACCCAACCTGGAGCCACCCGCAGTGAGCGGCCGG 
pVLD1-strrev1 CGCGGCCGCTCACTGCGGGTGGCTCCAGGTTGGGTGCG 
pVLD1-strfor2 AGCCACCCGGAGTTCGAAAAATGAGCGGCCGCG 
pVLD1-strrev2 CGCGGCCGCTCATTTTTCGAACTCCGGGTGGCT 
Gαq-NotI-rev TATGCGGCCGCTTAGACCAGATTGTAC 
Gαs-NotI-rev 
pcDNAfor-XhoI 

TATGCGGCCGCTTAGAGCAGCTCG 
TATCTCGAGGTTTAAACTTAAGCTTGGTACCACCATG 

Gβ6HSmaREV ACCCGGGTTAATGATGATGATGATGATGGTTCCAGATCTTG 
Gγ6HSmaREV ACCCGGGTTAATGATGATGATGATGATGAAGGATGGCAG 
 

4. Linie komórkowe 
 

Nazwa: Źródło: 
Escherichia coli DH5α (Dam+) Novagen 
HEK 293 American Type Culture Collection 
Sf9 insect cells Invitrogen 
High Five insect cells Invitrogen 

5. Ligandy i radioligandy 
 

Nazwa: Źródło: 
Dopamina, chloro-APB, kwinpirol, 
klozapina, chlorowodorek butaklamolu 

Sigma 

SKF 83959, U 73122, karbachol,  Tocris 
[3H]SCH23390 Perkin Elmer 

 
6. Przeciwciała 

 
Wszystkie przeciwciała: D1DR (H-109), D2DR (H-50), Gαs/olf (C-18), Gαq (E-17), 
kupiono w firmie Santa Cruz Biotechnology, INC. 
 
7. Odczynniki i materiały wykorzystywane do hodowli komórkowych 

 
Nazwa: Źródło: 
Akrylamid Bio-Shop 
Antibiotic-antimycotis Invitrogen 
BaculoGold Linearized Baculovirus DNA BD Biosciences Pharminegn 
Błękit Coomassie R-250 Sigma-Aldrich 
Błona RTG,  Agfa 
CHAPS Sigma-Aldrich 
Czerwień neutralna Gibco 
DDM Affymetrix 
Dwuoctan Fluoresceiny  Invitrogen 
Ekstrakt drożdżowy Merck 
ESF 921 Expression Systems 
F-12 Gibco 
FBS Gibco 
Filtry Whhatman GF/B Whattman 
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Fluo4-AM Molecular Probes 
Inhibitory proteaz Thermo Fisher Scientific 
Insect Xpress Lonza 
Kolumna za złożem Strep-Tactin Sepharose IBA GmbH 
Kolumna MonoQ™ HR10/100 GL  Pharmacia Biotech 
Końcówki do pipet laboratoryjnych DHN 
Luminol Santa Cruz Biotechnology, INC. 
Luminol Santa Cruz Biotechnology, INC. 
Marker do białek Thermo Fisher Scientific 
MEM Gibco 
Membrana PVDF Santa Cruz Biotechnology, INC. 
Mleko w proszku Gostyń 
Pepton Merck 
Pipety serologiczne TPP, Falcon 
Plaque Assay Agarose BD Biosciences Pharminegn 
Plastiki do hodowli komórkowych (butelki, 
szalki Petriego. Szalki wielodołkowe) 

TPP, Nunc, Falcon 

Płyn scyntylacyjny Aquascynt BioCare 
Płytki czarne transparentne 96-dołkowe Falcon, Nunc 
Polietylenoimina Polysciences 
Szkiełka nakrywkowe Φ 24mm Manzel GmbH & Co.KG 
Trypan Blue Gibco 
Wywoływacz, utrwalacz Agfa 
Złoże Ni-NTA  Merck 
Złoże Superdex 200 Prep Grade GE Healthcare 
 

Wszystkie odczynniki i materiały nie wymienione w tabeli zostały kupione w Sigma 
Aldrich, POCH lub Lab EMPIRE  

8. Aparatura i oprogramowanie 
 

Nazwa: Źródło: 
Aparat do elektroforezy DNA Agagel Mini Biometra 
Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2000 Microsoft 
Arkusz kalkulacyjny SigmaPlot 2001 wersja 7.0 Systat Software, Inc. 
Cieplarka CL-65 Elkon 
Czytnik mikropłytek Infinite F200 PRO Tecan 
Inkubator CO2 MCO-15AC Sanyo 
Kolektor frakcji BioRad 
Leica TCS SMD FLIM  Leica, PicoQuant 
Licznik scyntylacyjny WinSpectral  Wallac 
Mikroskop świetlny odwrócony OLYMPUS CKX31  Olympus 
pH Metr MP225  Mettler Toledo 
Program Icontrol  Tecan 
Program LAS AF 2.2.1  Leica 
Program Prizm 5.01 Graph Pad Software GraphPad Software Inc. 
Program SymPhoTime  PicoQuant 
Sonikator Bioruptor UCD-200 Diagenode 
Spektrofotometr Carry 300 UV-Vis  Varian 
Termoblok TB-941 JW Electronic 
Termocykler TGradient  Biometra 
Układ do chromatografii Akta Eksplorer z Amersham, GE Healthcare 
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kolektorem frakcji Frac-900 
Układ do dodatkowego uzdatniania wody  Millipore 
Wirówka laboratoryjna 3K30 Sigma 
Wirówka laboratoryjna 1-15  Sigma 
Wirówka laboratoryjna 6K15  Sigma 
Wirówka laboratoryjna 5424  Eppendorf 
Zestaw do wizualizacji żeli Bio-CaptMW  Vilber-Lourmat 
Zautomatyzowany zestaw do filtracji próżniowej  Brandel 
Spektrofotometr NanoDrop ND1000 NanoDrop Technologies 
Transluminator UV 953 JWElectronic 
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4.1  Hodowla komórek bakteryjnych 

Hodowlę komórek bakteryjnych szczepu Escherichia coli DH5α (Dam+) 
prowadzono w pożywce płynnej LB (1% pepton, 1% NaCl, 0,5% ekstrakt drożdżowy) 
lub na szalkach z podłożem stałym (LB + 1,5% agar) wzbogaconym odpowiednim 
antybiotykiem (plazmidy pcDNA3.1, pVL1392, pAcSG2: ampicylina 100µg/ml 
pożywki; plazmidy pEGFP-N1, pm-Cherry-N1: kanamycyna 30µg/ml pożywki; 
pBUDCE4.1: zeocyna 25µg/ml pożywki). Hodowle na podłożu stałym prowadzono 
przez 12 do 18 godzin w temperaturze 37oC, hodowle w pożywce płynnej dodatkowo 
intensywnie wytrząsano. Transformację komórek kompetentnych, przygotowanych 
metodą chemiczną z użyciem jonów Ca2+, DNA plazmidowym przeprowadzano 
metodą opisaną przez Sambrook i wsp. (Sambrook i inni 1996). Do 300 µl zawiesiny 
komórek kompetentnych dodawano w zależności od wykonywanego zadania 100 ng 
DNA plazmidowego (namnażanie DNA plazmidowego), mieszaninę po trawieniu 
enzymem DpnI (mutageneza punktowa metodą Quik Change) bądź mieszaninę 
ligacyjną (przygotowanie konstruktów białek fuzyjnych i pozostałych konstruktów). 
Mieszaninę komórek i DNA inkubowano przez 20 minut na lodzie, następnie 
poddawano stresowi termicznemu poprzez przeniesienie do 42oC na 1 minutę 
i ponowne umieszczenie na lodzie na 2 minuty. Po schłodzeniu do mieszaniny 
dodawano 1 ml ciepłej pożywki LB bez antybiotyku i inkubowano w 37oC 
z delikatnym wytrząsaniem przez 15, 45 lub 90 minut, odpowiednio dla plazmidów 
wykazujących oporność na antybiotyki: ampicylinę, kanamycynę lub zeocynę. Po 
upływie wskazanego czasu zawiesinę wirowano w temperaturze pokojowej przez 1 
minutę z prędkością 5000 rpm, po czym odbierano 1100 µl nadsączu. W pozostałej 
objętości delikatnie zawieszano pelet komórkowy i wysiewano na pożywkę stałą 
selekcyjną. 

 

4.2  Techniki manipulacji DNA 

Czynności  z zakresu biologii molekularnej, które zostały podjęte w niniejszej 
pracy  miały na celu wprowadzenie cDNA do innego wektora plazmidowego, 
wprowadzenie mutacji punktowych lub utworzenie białek fuzyjnych. W tabeli 4.1 
zestawiono ogólny schemat kroków podejmowanych dla uzyskania wymienionych 
celów. Podczas poszczególnych etapów stosowano procedury zaczerpnięte 
z cytowanej literatury bądź z materiałów dostarczonych przez producentów 
odczynników. 

Pomiar stężenia DNA  

Stężenie każdego plazmidowego DNA oznaczono za pomocą spektrofotometru 
NanoDrop. Wykonywano pomiar absorbancji przy długości fali 260 nm, a także 280 
nm - co pozwalało ocenić czystość preparatu pod kątem zanieczyszczeń białkowych. 
Za każdym razem wykonywano elektroforezę DNA, która dodatkowo świadczyła 
o czystości i homogenności materiału. 
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Tabela 4.1 Czynności podejmowane w celu wprowadzenia cDNA do wektora plazmidowego, 
utworzenia białek fuzyjnych oraz wprowadzenia mutacji punktowych.  

Wprowadzanie cDNA do wektora plazmidowego i tworzenie białek fuzyjnych 
Namnażanie cDNA metodą PCR Sambrook i inni 1996 
Elektroforeza DNA w żelu agarozowym Sambrook i inni 1996 
Oczyszczanie DNA z żelu agarozowego Zgodnie z protokołem dołączonym do 

zestawu „DNA Gell-Out” 
Trawienie enzymami restrykcyjnymi 
docelowego plazmidu oraz produktu 
reakcji PCR 

Zgodnie z protokołem i informacjami 
zamieszczonymi na stronie producenta 
enzymów restrykcyjnych 

Oczyszczanie DNA po reakcji 
enzymatycznej lub po rozdziale 
elektroforetycznym w żelu agarozowym 

Zgodnie z protokołem dołączonym do 
zestawu „DNA Clean Up” 

Ligacja Zgodnie z protokołem dołączonym do 
ligazy DNA 

Transformacja komórek bakteryjnych Sambrook i inni 1996 
Izolacja DNA  Zgodnie z protokołem dołączonym do 

zestawu „Plazmid Miniprep Plus” 
Analiza restrykcyjna konstruktów w 
żelu agarozowym  

Sambrook i inni 1996 

Sekwencjonowanie DNA Wszystkie reakcje sekwencjonowania 
zostały wykonane przez pracownię 
Genomed S.A. 

Wprowadzanie mutacji punktowych  
Reakcja PCR – Quik Change Procedura zmodyfikowana według 

protokołów firmy Stratagene 
Trawienie enzymem DpnI Zgodnie z protokołem i informacjami 

zamieszczonymi na stronie producenta 
enzymów restrykcyjnych 

Transformacja komórek bakteryjnych Sambrook i inni 1996 
Izolacja DNA Zgodnie z protokołem dołączonym do 

zestawu „Plazmid Miniprep Plus” 
Analiza sekwencji genu Wszystkie reakcje sekwencjonowania 

zostały wykonane przez pracownię 
Genomed S.A. 

 

Szczegółowa lista przygotowanych konstruktów genetycznych wraz z opisem metody 
przygotowania została zamieszczona w części zawierającej załączniki. 

Reakcja PCR  

cDNA receptorów dopaminowych lub podjednostek białek G oraz mCherry 
namnażano przy użyciu starterów zaprojektowanych tak aby w zależności od 
potrzeby wprowadzały miejsca cięcia dla enzymów restrykcyjnych lub metki 
aminokwasowe, usuwały kodon STOP, bądź wprowadzały mutacje punktowe. 
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Wszystkie startery zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ogólnych zasad 
projektowania oligonukleotydów starterowych (Sambrook i inni 1996). 

Jako matrycy DNA do reakcji PCR używano, w zależności od 
przygotowywanych konstruktów, plazmidów pcDNA3.1 (+) z cDNA receptorów 
dopaminowych lub białek G oraz plazmidu pmCherry-N1. Wszystkie reakcje 
przebiegały według wspólnego schematu, zamieszczonego w nr 4.2.    

 
 Tabela 4.2 Skład mieszaniny PCR wykorzystywanej do namnożenia  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie reakcje PCR były prowadzone w termocyklerze TGradient, według 

ogólnego schematu zamieszczonego w tabeli poniżej. Tm w poniższej tabeli oznacza 
średnią temperaturę topnienia starterów podaną przez producenta (lub 
w przypadku wprowadzania metek His-Tag i Strep-Tag, średnią temperaturę 
fragmentów komplementarnych do cDNA). Czas wydłużania starterów był zależny 
od długości namnażanego fragmentu DNA i odpowiadał około 60 sekundom na 
każde 1000 par zasad. Dla większości cDNA podawano 90 sekund, jak 
w przykładzie: 

 
Tabela 4.3 Schemat reakcji PCR  

Etap Temperatura [oC] Czas [s] Liczba cykli 
Denaturacja wstępna  96 180 1 
Denaturacja 96 30  

29 Hybrydyzacja starterów Tm-10 30 
Wydłużanie starterów 72 90 
Końcowe wydłużanie produktu 72 6000 1 

 

Elektroforeza DNA  

Elektroforezę prowadzono w 0,8% wt/vol żelu agarozowym w buforze TAE (40 
mM Tris-HCl, 20mM kwas octowy lodowaty, 1mM EDTA) z dodatkiem bromku 
etydyny (0,25 µg/ml) w aparacie Agagel Mini. Przed nałożeniem próbek do 
studzienek w żelu roztwór DNA mieszano w stosunku 4:1 z buforem obciążającym 
(0,25% błękit bromofenolowy, 30% glicerol, woda). Rozdział prowadzono w buforze 
TAE przy napięciu 90 V przez około 40 minut. Wizualizację wykonywano przy 
użyciu transiluminatora BioCapt-MW. Wielkość analizowanego DNA oceniano 
względem standardu masowego GeneRuler 1kb DNA Ladder.   

 

matryca (DNA plazmidowe zawierające pożądane cDNA) 200 ng 
Starter FOR (10 µM) 5 µl 
Starter REV (10 µM) 5 µl 
Bufor do polimerazy Pfu z MgSO4 (10x stężony) 10 µl 
Mieszanina dNTP (10mM) 2 µl 
Polimeraza Pfu  2 µl 
Woda do 100 µl 
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Oczyszczanie DNA  

Wszystkie procedury oczyszczania DNA: oczyszczanie DNA plazmidowego 
z hodowli bakteryjnych, oczyszczanie DNA z żelu agarozowego oraz oczyszczanie 
z mieszanin reakcji enzymatycznych, wykonywano zgodnie z protokołami 
dołączonymi do zestawów firmy A&A Biotechnology. Końcowy etap – elucję DNA 
wykonywano wodą. Do eksperymentów wymagających transfekcji komórek 
eukariotycznych DNA oczyszczano przy pomocy zestawu NucleoBond. 

Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi  

Trawienie endonukleazami restrykcyjnymi plazmidów i odpowiadających im 
fragmentów kodujących białka przebiegało według wskazań producenta enzymów. 
Materiał genetyczny zawsze trawiono dwoma różnymi enzymami restrykcyjnymi po 
to aby wymusić odpowiednią orientację wstawki oraz zapobiec odtwarzaniu 
kolistego wyjściowego wektora. Warunki i bufory wybierano tak aby trawienie 
dwoma enzymami można było przeprowadzić w jednym kroku aby zminimalizować 
straty materiału wynikające z oczyszczania DNA. W wyborze warunków kierowano 
się wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej producenta. W tabeli 4.4 
zamieszczono przykładowy protokół trawienia enzymami XhoI i NheI dowolnego 
plazmidu oraz produktu reakcji PCR namnażającej cDNA dowolnego białka 

Tabela 4.4 Skład mieszaniny przeznaczonej do trawienia enzymami restrykcyjnymi  

DNA plazmidowe 1 µg cDNA (produkt PCR) 5 µg 
Enzym XhoI/NheI 1 µl/0,5 µl Enzym XhoI/NheI 1 µl/0,5 µl 
Bufor Y-Tango 2 µl Bufor Y-Tango 5 µl 
Woda  do 20 µl Woda do 50 µl 

 
Reakcje prowadzono w temperaturze 37oC przez 4 godziny. Po zakończeniu 
trawienia plazmidowe DNA rozdzielano na żelu agarozowym i oczyszczano zestawem 
„Gell Out”, a produkt PCR oczyszczano przy pomocy zestawu „Clean Up”. 

Ligacja  

Ligację produktów trawienia prowadzono w obecności ligazy DNA faga T4 
w temperaturze pokojowej przez 4 godziny. Objętości plazmidowego DNA i cDNA 
dobierano na podstawie obrazu elektroforetycznego powstałego po równoczesnym 
rozdziale takich samych objętości materiału tak, aby wstawka występowała 
w widocznym nadmiarze. Tabela 4.5 zawiera skład mieszaniny reakcyjnej: 

Tabela 4.5 Przykładowy skład mieszaniny przeznaczonej do ligacji  

cDNA trawione enzymami XhoI i NheI    x µl 
DNA plazmidowe trawione enzymami XhoI i NheI  y µl 
Bufor do ligazy faga T4      3 µl 
Ligaza faga T4       1 µl         
Woda        do 30µl 
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Po zakończeniu reakcji mieszaninę wykorzystywano do transformacji bakterii. 

Quik Change PCR  

W przypadku reakcji PCR mającej na celu wprowadzenie mutacji punktowych 
do receptora dopaminowego D2 wykorzystano reakcję PCR opartą na protokole 
zawartym w zestawie „Quik Change Site-Directed Mutagenezis” firmy Stratagene. 
Reakcję prowadzono w objętości 50 µl. Jako matrycowego DNA użyto 500 ng 
plazmidu pcDNA3.1(+)/D2DR, pozostałe składniki bez zmian. Schemat reakcji 
wyglądał następująco. 

Tabela 4.6 Schemat reakcji PCR Quik Change 
Etap Temperatura [oC] Czas [s] Liczba cykli 
Denaturacja wstępna  96 180 1 
Denaturacja 96 45 

16 Hybrydyzacja starterów 60 45 
Wydłużanie starterów 72 360 
Końcowe wydłużanie produktu 72 6000 1 
 

Trzy czwarte objętości produktu reakcji Quik Change PCR poddawano 
trawieniu endonukleazą DpnI przez noc w 37oC bez uprzedniego oczyszczania. 
Wykonywano rozdział elektroforetyczny aby ocenić wydajność trawienia 
i zidentyfikować namnożoną matrycę. Pozostałą mieszaninę po trawieniu 
endonukleazą przeznaczano do transforamacji komórek bekteryjnych. 

Analiza restrykcyjna oraz sekwencjonowanie DNA  

Po transformacji komórek bakteryjnych z kilku losowo wybranych kolonii 
bakteryjnych zakładano 5 ml hodowli płynnej, z której po 16-godzinnej inkubacji 
izolowano DNA plazmidowe przy użyciu zestawu „Plasmid Mini”. Po oznaczeniu 
stężenia DNA 200 ng przeznaczano do analizy restrykcyjnej przy równoczesnym 
użyciu dwóch enzymów używanych do wcześniejszego trawienia. Ten krok pozwalał 
na potwierdzenie obecności fragmentów DNA o spodziewanych wielkościach. Dalsza 
analiza była przeprowadzana na podstawie analizy sekwencji DNA wykonywanej 
przez firmę Genomed S.A. W przypadku wprowadzania mutacji punktowych 
wykonywano wyłącznie analizę sekwencji DNA, w przypadku wprowadzania metek 
His-Tag i StrepTag wykorzystywano obydwie metody. Po wybraniu jednego klonu 
spełniającego oczekiwane warunki ponownie transformowano komórki 
kompetentne, z jednego losowo wybranego klonu zakładano hodowlę w 5 ml LB, 
która po 16 godzinnej inkubacji w 37oC z wytrząsaniem służyła do zaszczepienia 
kolejnej 150 ml hodowli. Z takiej hodowli izolowano DNA przy użyciu zestawu 
Nucleo Bond. Tak wyizolowane plazmidowe DNA po oznaczeniu stężenia oraz 
analizie wielkości na postawie elektroforezy w żelu agarozowym było 
wykorzystywane do transfekcji komórek eukariotycznych.      
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4.3  Hodowla komórek HEK 293 

Wszystkie używane materiały plastikowe były jałowe i jednorazowe. Gotowe 
pożywki były jałowe, a przygotowywane w laboratorium odczynniki autoklawowano 
lub filtrowano. Hodowlę komórek linii HEK 293 prowadzono w butelkach 
o powierzchni 75 cm2 w temperaturze 370C w atmosferze 5% CO2 w medium 
hodowlanym MEM uzupełnionym 10% surowicą. Banki komórek po wyjęciu 
z ciekłego azotu szybko ogrzewano w temperaturze 370C i przenoszono do butelki 
zawierającej 10 ml medium hodowlanego. Po 45-minutowej inkubacji w inkubatorze 
zlewano medium znad komórek i uzupełniano świeżym. Hodowlę prowadzono 
wymieniając pożywkę co 3 lub 4 doby aż do momentu gdy osiągała gęstość 90%. 
Wtedy poddawano ją pasażowi. Po usunięciu pożywki komórki dwukrotnie 
przepłukiwano 10 ml ciepłego roztworu PBS (140mM NaCl, 10mM NaH2PO4, 1,8 
KH2PO4, 2,7mM KCl, pH 7,4). Następnie do naczynia hodowlanego dodawano 6 ml 
roztworu EDTA (0,5 mM EDTA w PBS). Po 30 sekundach nadmiar roztworu 
wylewano pozostawiając jedynie niewielką warstwę na powierzchni. Butelkę 
umieszczano w inkubatorze na 3 minuty. Po upływie tego czasu sprawdzano czy 
komórki odrywają się od podłoża. Jeśli tak, przerywano działanie EDTA dodając do 
naczynia 5 ml ciepłej pożywki hodowlanej, w której zawieszano komórki, 
w przeciwnym wypadku wydłużano czas inkubacji. W zależności od potrzeb część 
bądź całość zawiesiny przenoszono do nowych naczyń hodowlanych. W celu 
zamrożenia komórek zawiesinę komórek z jednej butelki o powierzchni 75 cm2 
wirowano (temperatura pokojowa, 1000 rpm, 5 minut) i zawieszano w 3 ml medium 
hodowlanego. Następnie delikatnie mieszano z roztworem do mrożenia (20% DMSO 
i 80% FBS) w stosunku objętościowym 1:1, dzielono na porcje 1,5 ml i umieszczano 
w ciekłym azocie. 

Transfekcja  

Do transfekcji komórek HEK 293 wykorzystywano metodę precypitacji 
fosforanem wapnia (Sambrook i inni 1996). Komórki wysiewano 24 godziny przed 
planowaną transfekcją. Podczas pasażu wyznaczano gęstość zawiesiny komórkowej 
przy użyciu komory Bürkera. W zależności od rodzaju planowanego doświadczenia 
wysiewano 4 miliony komórek na szalki o średnicy 100 mm (analiza saturacyjna) 
i 200 tysięcy komórek na szalki o średnicy 40 mm (mikroskopia konfokalna, 
generowanie linii stabilnie transfekowanych). Na godzinę przed planowaną 
transfekcją wymieniano pożywkę hodowlaną. Mieszaninę transfekcyjną 
przygotowywano poprzez zawieszenie odpowiedniej ilości DNA plazmidowego 
w wodzie destylowanej i powolne dodanie 2,5 mM CaCl2. Następnie do mieszaniny 
dodawano roztwór 2xHBS (280mM NaCl, 50mM HEPES, 1,5mM Na2HPO4, pH 7,05). 
Całość energicznie mieszano. Po 20-minutowej inkubacji w temperaturze pokojowej 
mieszaninę ponownie energicznie mieszano, po czym wkraplano na szalkę 
z komórkami. W tabeli nr 4.7 przedstawiono skład mieszaniny transfekcyjnej dla 
kotransfekcji (zawsze używano stosunku plazmidów 1:1). W przypadku transfekcji 
jednym plazmidem całkowitą ilość DNA redukowano o połowę, pozostałe składniki 
pozostawały bez zmian. 
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Tabela 4.7 Skład mieszaniny transfekcyjnej 
Składnik mieszaniny Szalka 100mm Szalka 40 mm 
DNA 12 µg w 300 µl H2O 2 µg w 50 µl H2O 
CaCl2 30 µl 5 µl 
2xHBS 300 µl 50 µl 

 

24 godziny po transfekcji przepłukiwano komórki 2-krotnie ciepłym PBSem 
i wymieniano pożywkę hodowlaną. Do dalszych eksperymentów przystępowano 48 
godzin po transfekcji.  

Jeżeli zamiarem transfekcji było wyprowadzenie stabilnej linii komórkowej, 
24 godziny po transfekcji komórek na szalkach o średnicy 40 mm dowolnym 
z plazmidów pBUDCE4.1 zawierających cDNA receptorów dopaminowych, komórki 
pasażowano, przenosząc całą hodowlę na nową szalkę wzbogacając medium 
antybiotykiem (zeocyna) w stężeniu 100 µg/ml pożywki. Przez cztery tygodnie 
wymieniano medium hodowlane na świeże – z dodatkiem antybiotyku.     

 

4.4 Hodowla komórek Sf9 i High Five 

Wszystkie używane materiały plastikowe były jałowe i jednorazowe. Gotowe 
pożywki były jałowe a przygotowywane w laboratorium odczynniki autoklawowano 
lub filtrowano. Hodowlę komórek linii owadzich Sf9 oraz High Five prowadzono 
w medium, odpowiednio Insect Xpress oraz ESF 921 bez FBS w obecności 
antybiotyków w temperaturze 270C i wysokiej wilgotności. Komórki obydwu linii po 
szybkim rozmrożeniu w 370C zawieszano w 7 ml odpowiedniej ciepłej pożywki 
i pozostawiano na butelce hodowlanej przez 30 minut w inkubatorze. Po tym czasie 
wymieniano pożywkę na świeżą i pozostawiano butelki z komórkami w inkubatorze 
aż osiągały konfluencję bliską 100%. Hodowla komórek Sf9 była utrzymywana 
zarówno w formie adherentnej w butelkach o powierzchni 25 cm2 jak i w zawiesinie 
w kolbach erlenmeyera wytrząsanych z prędkością 140 rpm. Hodowla komórek High 
Five była prowadzona wyłącznie w zawiesinie. Komórki adherentne przykryte 5 ml 
medium po osiągnięciu pełnej konfluencji spłukiwano z powierzchni 1 ml pożywki 
hodowlanej i w zależności od potrzeb przenoszono na nową butelkę (zawieszając 200 
µl hodowli w 5 ml świeżego medium), na płytkę sześcio-dołkową (po wyznaczeniu 
gęstości zawiesiny komórkowej w komorze Bürkera wysiewano 1 milion komórek 
w dołku), bądź przenoszono do kolby erlenmeyera utrzymując gęstość 0,5 miliona 
komórek na mililitr pożywki hodowlanej. Hodowlę adherentną pasażowano po 
osiągnięciu pełnej konfluencji, co w zależności od linii komórkowej, następowało co 
4 (Sf9) lub 2 (HF) dni. Hodowlę w zawiesinie pasażowano (poprzez rozcieńczanie 
nowym medium do gęstości 0,5 miliona/ml) po osiągnięciu gęstości 4 miliony/ml. 
Hodowle po rozmrożeniu prowadzono nie dłużej niż 3 miesiące. W razie potrzeby 
zamrożenia komórek w ciekłym azocie komórki wirowano przez 10 minut przy 1000 
rpm w temperaturze pokojowej, a następnie zawieszano w medium (świeże 
i pobrane z supernatantu po zwirowaniu w stosunku objętościowym 1:1) tak aby 
uzyskać gęstość  10 milionów/ml (Sf9) lub 3 miliony/ml (HF). Następnie mieszano 
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w stosunku objętościowym 4:1 z mieszaniną FBS i DMSO (po połowie) uzyskując 
w ten sposób zawiesinę komórkową z 10% FBS i 10% DMSO. Zawiesinę 
umieszczano w porcjach 1,5 ml w -200C, po 30 minutach w -800C a po upływie 
doby w ciekłym azocie.  

Produkcja bakulowirusa  

Do wyprodukowania bakulowirusów korzystano z systemu Baculo Gold firmy 
Pharmingen. Reguła rządząca tym systemem opiera się na wprowadzeniu genu 
będącego przedmiotem zainteresowania do plazmidu transferowego (w tym 
przypadku pAcSG2 lub pVL1392), w miejsce znajdujące się pomiędzy sekwencjami 
wykazującymi wysoką homologię z genomem bakulowirusa Autographa californica, 
pod kontrolą silnego promotora. Kotransfekcja komórek owadzich tak 
przygotowanym plazmidowym oraz odpowiednim bakulowirusowym DNA umożliwia 
wprowadzenie genu będącego obiektem zainteresowania do genomu bakulowirusa 
na drodze rekombinacji homologicznej. Wszystkie bakulowirusy przygotowano 
powtarzając sekwencję nastepujacych czynności: kotransfekcja komórek Sf9, 
izolacja bakulowirusa (P1), amplifikacja - runda 1-sza, izolacja bakulowirusa (P2), 
test łysinkowy, amplifikacja – runda 2-ga, izolacja bakulowirusa (P3), test 
łysinkowy, analiza ekspresji. 

Transfekcja komórek Sf9  

Do transfekcji komórek Sf9 używano polietylenoiminy (2 mg/ml w H2O). 
Protokół transfekcji zoptymalizowano po wysianiu komórek na szalkach 6-
dołkowych używając wektora z cDNA białka fluorescencyjnego ECFP (enhanced 
cyan fluorescencje protein) jako markera. Komórki transfekowano gdy były w fazie 
logarytmicznego wzrostu i osiągnęły konfluencję rzędu 50–60%. DNA o znanym 
stężeniu i wysokiej czystości zawieszano w odpowiedniej objętości 150mM NaCl, 
mieszano i pozostawiano na 5 minut w temperaturze pokojowej. Następnie 
dodawano PEI i intensywnie wytrząsano przez 30 sekund. Inkubowano 
w temperaturze pokojowej 15 min. Po upływie tego czasu usuwano pożywkę znad 
komórek pozostawiając około 200 µl i wkraplano mieszaninę na powierzchnię 
szalek. Podczas optymalizacji protokół transfekcji różnił się pod względem składu 
mieszaniny transfekcyjnej (objętość, ilość DNA oraz PEI). Po trzech godzinach 
usuwano płyn znad komórek i dodawano 3 ml świeżego medium hodowlanego. Po 
24, 48 i 72 godzinach od transfekcji komórki były obserwowane pod mikroskopem 
fluorescencyjnym i oceniane pod względem wydajności transfekcji a także stanu 
komórek. Ostateczny – najlepiej oceniony skład mieszaniny transfekcyjnej to 1 µg 
DNA zawieszony w 100 µl 150 mM NaCl oraz 1 µl PEI   

Kotransfekcja komórek Sf9 DNA bakulowirusowym (Baculo Gold) oraz 
plazmidowym (pAcSG2 lub pVL1392), amplifikacja  

Komórki transfekowano około 30 minut po pasażu na szalce 6-dołkowej. 
Mieszanina używana do transfekcji składała się z 0,8 µg DNA plazmidowego 
niosącego interesujące cDNA oraz 0,2 µg DNA wirusa. Po transfekcji wymieniono 
komórkom medium jak opisano wyżej, zawijano szalkę w jałową folię spożywczą aby 
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zapobiec wysychaniu i pozostawiano w inkubatorze na 7 dni. Po tym czasie komórki 
wraz z płynem zbierano do jałowej probówki wirówkowej, wirowano w temperaturze 
pokojowej 5 min przy 500 g, nadsącz zachowywano oznaczając go jako generacja P1 
bakulowirusa i przechowywano w lodówce osłonięte przed światłem. Generację P1 
bakulowirusa poddano amplifikacji. W tym celu wysiano 2 miliony komórek na 
butelkach o powierzchni hodowlanej 25cm2 i dodano do nich 200 µl P1. Codziennie 
obserwowano hodowlę pod mikroskopem świetlnym odwróconym wypatrując 
symptomów zakażenia (spowolnienie wzrostu kultury komórkowej, wzrost średnicy 
komórek, obecność ziarnistości w cytoplazmie oraz liza). Po 5-7 dniach, gdy 
wszystkie objawy były wyraźnie widoczne ponownie zbierano nadsącz i opisywano 
jako generacja P2. Kolejna amplifikacja prowadząca do powstania generacji P3 była 
przeprowadzana po oznaczeniu miana bakulowirusa metodą testów łysinkowych. 
Amplifikację prowadzono przy wielokrotności infekcji wynoszącej 0,1 w zawiesinie 
komórek o gęstości 1 milion/ml w objętości zróżnicowanej zależnie od przeznaczenia 
generacji P3 (od 20 do 300 ml). Generacja trzecia była wykorzystywana do 
optymalizacji parametrów oraz skali czasowej infekcji, a także do oczyszczania 
interesujących białek.  

Testy łysinkowe  

Testy były wykonywane aby określić miano bakulowirusów. W szalce 6-
dolkowej wysiewano po 1 milion komórek Sf9 na każdy dołek i pozostawiano na 30 
minut aby przyczepiły się do powierzchni. W tym czasie przygotowywano 1200 µl 
10-krotnych rozcieńczeń (10-1 do 10-8) bakulowirusa (P2 lub P3). Po usunięciu 
pożywki znad komórek do kolejnych dołków dodawano: 1 ml medium (kontrola 
negatywna) i kolejno 1 ml rozcieńczeń 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8. Eksperyment 
wykonywano w duplikacie. Płytki inkubowano 1 godzinę w temperaturze pokojowej. 
W tym czasie przygotowywano 1% agarozę (4% wyautoklawowany roztwór agarozy 
w wodzie zmieszany z Insect Xpress w stosunku 3:1) i utrzymywano temperaturę 
400C. Po upływie godziny szybko usuwano medium z bakulowirusem i wkraplano 
1% agarozę. Po 15 minutach nawarstwiano 1 ml medium z antybiotykami. Płytki 
owijano jałową folią spożywczą i umieszczano w inkubatorze. Po 4-5 dobach 
w kontrolnych dołkach hodowla była konfluentna a w pozostałych dołkach można 
było zaobserwować łysinki. Dla ułatwienia wizualizacji łysinek na agarozę 
nawarstwiano 0,5 ml roztwory czerwieni neutralnej (1mg/ml w H2O). Po dwóch 
godzinach liczono łysinki i obliczano miano bakulowirusa [pfu/ml] wg. wzoru: 

𝑚𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑘𝑢𝑙𝑜𝑤𝑖𝑟𝑢𝑠𝑎 �𝑝𝑓𝑢
𝑚𝑙
� = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 ł𝑦𝑠𝑖𝑛𝑒𝑘 ∗ 𝑟𝑜𝑧𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒

𝑜𝑏𝑗ę𝑡𝑜ść 𝑏𝑎𝑘𝑢𝑙𝑜𝑤𝑖𝑟𝑢𝑠𝑎 𝑤 𝑑𝑜ł𝑘𝑢 [𝑚𝑙]
  (5) 

Na podstawie znanego miana w kolejnych eksperymentach obliczano objętość 
bakulowirusa (VBV [ml]) jaką należy dodać do hodowli komórkowej o znanej gęstości 
i objętości przy założonej wartości wielokrotności infekcji (MOI wyrażone w liczbie 
pfu przypadających na jedną komórkę) według równania: 

𝑉𝐵𝑉[𝑚𝑙] =
𝑀𝑂𝐼�𝑝𝑓𝑢𝑘𝑜𝑚�∗𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑘𝑜𝑚ó𝑟𝑒𝑘 [𝑘𝑜𝑚]

𝑚𝑖𝑎𝑛𝑜�𝑝𝑓𝑢𝑚𝑙 �
  (6) 
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4.5 Analiza saturacyjna wiązania radioliganda [3H]SCH23390 

Wiązanie radioliganda przeprowadzano dla komórek linii owadzich 
infekowanych bakulowirusem z receptorem D1. Pelety komórkowe zbierano 
w różnych odstępach czasowych po zakażeniu 20 ml hodowli o gęstości 3 
miliony/ml bakulowirusem ze zmiennym MOI, zamrażano i przechowywano 
w temperaturze -800C aż do czasu wykonania eksperymentu. Wszystkie kroki 
prowadzące do uzyskania frakcji błonowych wykonywano na lodzie. Po rozmrożeniu 
osad komórkowy zawieszano w 5 ml buforu do homogenizacji (50 mM Tris-HCl pH 
7,4), poddawano 30 sekundowej homogenizacji urządzeniem UltraTurax T25 (17000 
rpm) i odwirowywano w 40C przez 15 minut z prędkością 20000g. Homogenizację 
i wirowanie wykonywano dwukrotnie. Po ostatnim wirowaniu pelet zawieszano 
w buforze z dodatkami: 50mM Tris-HCl pH 7,4; 120mM NaCl; 1mM EDTA; 5mM 
KCl; 1,5mM CaCl2 oraz 4mM MgCl2 i oznaczano stężenie całkowitego białka metodą 
Bradford. Podczas kolejnych wirowań przygotowywano rozcieńczenia ligandów. Do 
oznaczenia specyficznego wiązania do receptora D1 wykorzystany był [3H]SCH23390 
w zakresie stężeń od 9 nM do 0,25 nM. Po przygotowaniu najwyższego stężenia 
radioliganda w buforze z dodatkami do fiolki przenoszono 50 ml, uzupełniano 
płynem scyntylacyjnym i mierzono aktywność na liczniku scyntylacyjnym. 
Uzyskany wynik przeliczano na stężenie liganda wg. zależności:  

𝐶𝑅𝐿[𝑛𝑀] = 𝐴[𝑑𝑝𝑚]

2200∗𝐴𝑆� 𝐶𝑖
𝑚𝑚𝑜𝑙�∗𝑉𝑘[𝑚𝑙]

  (7) 

gdzie CRL oznacza stężenie radioliganda [nM], A to zmierzona liczba rozpadów na 
minutę [dpm], AS to aktywność specyficzna radioliganda wyrażona w 𝐶𝑖

𝑚𝑚𝑜𝑙
, a Vk 

oznacza objętość końcową próbki [ml]. Jeżeli wynik nie był zgodny przewidywanym 
korygowano go zmieniając objętość liganda i ponownie wykonywano pomiar. 
Pozostałe roztwory przygotowywano poprzez połówkowe rozcieńczenia rozpoczynając 
od najwyższego. Do oznaczenia niespecyficznego wiązania przygotowywano 100 µM 
roztwór butaklamolu (końcowe stężenie podczas wiązania 10 µM). Gdy wszystkie 
substraty były gotowe, przygotowywano mieszaniny reakcyjne. Dla każdego stężenia 
radioliganda przygotowywano duplikaty reakcji wiązania całkowitego oraz 
niespecyficznego wg schematu i kolejności zawartych w tabeli 4.8. 

Tabela 4.8 Skład mieszanin wykorzystywanych w analizie saturacyjnej 
Składnik Wiązanie całkowite Wiązanie niespecyficzne 
Bufor z dod. 200 150 µl 
Radioligand 200 µl 200 µl 
Butaklamol - 50 µl 
Homogenizat 20 µg białka w 100 µl buforu 20 µg białka w 100 µl buforu 

 

Reakcję prowadzono przez 90 minut w temperaturze pokojowej z delikatnym 
wytrząsaniem. Wiązanie kończono oddzielając związany radioligand od 
niezwiązanego we wszystkich próbkach równocześnie za pomocą próżniowego 
zestawu do filtracji z założonym filtrem typu GF/B. Krążki filtrów po dwukrotnym 
przepłukaniu 5 ml zimnego buforu bez dodatków umieszczano w probówkach 
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scyntylacyjnych, zalewano płynem scyntylacyjnym i po całonocnej inkubacji 
w temperaturze pokojowej przeznaczano do pomiaru aktywności. Uzyskane wyniki 
uśredniano, a następnie przy użyciu programu PRIZM v. 5.01 w oparciu o model 
pojedynczego miejsca wiązania opisany równaniem (4) wyznaczono stałą wiązania 
Kd [nM] oraz gęstość receptorów 𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑝𝑚  wyrażoną w jednostkach DPM.  

𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑝𝑚[𝑑𝑝𝑚] = 𝐷𝑃𝑀[𝑑𝑝𝑚]∗𝐶𝑅𝐿[𝑛𝑀]

𝐾𝑑[𝑛𝑀]+𝐶𝑅𝐿[𝑛𝑀]
 (8) 

Następnie wartość 𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑑𝑝𝑚 wyrażoną w liczbie rozpadów na minutę przeliczono na 

wartości molarne korzystając z zależności (5): 

𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑀 [𝑝𝑀] = 𝐵𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑝𝑚 [𝑑𝑝𝑚]

2200∗𝐴𝑠[ 𝐶𝑖
𝑚𝑚𝑜𝑙]∗𝑚[𝑚𝑔]

  (9) 

gdzie 𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑀𝑑𝑝𝑚 to liczba pikomoli receptora przypadająca na 1 miligram białka, a m to 

ilość białka w próbce wyrażona w mg. 
 

4.6 Pomiar wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 

Pomiary wewnątrzkomórkowej mobilizacji jonów wapnia wywołane 
stymulacją receptorów ligandami były wykonane z użyciem odczynnika Fluo-4 AM 
(gotowy 1mM roztwór w DMSO) w czytniku mikropłytek Infinite F200 PRO 
z oprogramowaniem „i-control”. Linie komórkowe HEK 293 wykazujące stałą 
ekspresję receptora D1 samego bądź w towarzystwie receptora D2 (dzikiego bądź 
jednego z trzech wariantów polimorficznych D2V96A, D2P310S, D2S311C) 
wysiewano na czarne szalki 96-dołkowe z transparentnym dnem w liczbie 50000 
komórek na dołek. Jako kontroli negatywnej używano komórek nie 
transfekowanych. Po całonocnej inkubacji usuwano medium, dodawano po 100 µl 
odczynnika 1µM Fluo-4 AM w buforze HBSS (137.93 mM NaCl; 5,33 mM KCl; 4,17 
mM NaHCO3; 1.26 mM CaCl2; 0.5 mM MgCl2-6H2O; 0,4 mM MgSO4-7H2O; 0,4 mM 
KH2PO4; 0,33 Na2HPO4; pH 7,4) z 20 mM HEPES. Komórki umieszczano 
w inkubatorze na 45 minut, po tym czasie usuwano roztwór z barwnikiem 
z wszystkich dołków, płukano komórki 1 raz 100 µl HBSS/HEPES (wielokrotne 
płukanie powodowało odklejanie komórek od powierzchni szalki), pozostawiano 
komórki przykryte 100 µl HBSS/HEPES w 370C na 10 minut, i przystępowano do 
pomiaru. Protokół zakładał pomiar intensywności fluorescencji przez 90 sekund 
w cyklach co 300 ms. Po 15 cyklu następowała iniekcja 5-krotnie stężonego liganda. 
Parametry zebrano w tabeli nr 4.9. Za każdym razem do czterech dołków 
zawierających wszystkie testowane linie komórkowe w pierwszym kroku dodawano 
bufor HBSS/HEPES/1%FBS bez barwnika.   

Analizę danych przeprowadzano według następującego schematu. Pomiary 
w dołkach, do których nie dodano odczynnika Fluo-4 (1) traktowano jako tło, które 
po uśrednieniu odejmowano od średniej wartości zmierzonej przed dodaniem 
liganda (2) oraz od maksymalnej wartości intensywności fluorescencji jaką 
obserwowano po dodaniu liganda (3). Następnie wyznaczano stosunek uzyskanych 
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w ten sposób parametrów 
(3)−(1)
(2)−(1)

 i tę wartość, którą nazwano poziomem indukcji 

brano pod uwagę analizując wyniki. 
 

Tabela 4.9 Parametry pomiaru wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 
Filtr wzbudzeniowy 485 nm Czas integracji 20 µs 
Filtr emisyjny 520 nm Objętość iniekcji 25 µl 
Temperatura 370C Prędkość iniekcji 100 µl/s 
Wzmocnienie 80 Sposób detekcji od dołu 
Liczba błysków lampy 10   

    
 

4.7  Mikroskopia konfokalna, FLIM 

Obrazowanie i pomiary czasów życia fluorescencji przeprowadzono na 
mikroskopie konfokalnym Leica TCS SP5 II zintegrowanym z urządzeniem 
i oprogramowaniem do pomiaru czasowo-skorelowanego zliczania pojedynczych 
fotonów firmy PicoQuant (Leica TCS SMD FLIM, zawierający moduł do TCSPC) 
używając obiektywu immersyjnego 63x/1,4 NA. 

Przygotowanie materiału  

100 tysięcy komórek HEK 293 wkraplano na umieszczone w szalce 40 mm 
jałowe szkiełka nakrywkowe o grubości 0,17 mm i średnicy 24 mm. Zawiesinę 
komórkową pozostawiano aż komórki przyczepią się do podłoża a następnie 
uzupełniano medium komórkowym. Po 24 lub 48 godzinach komórki transfekowano 
opisaną wcześniej metodą precypitacji fosforanem wapnia wykorzystując do tego 
celu plazmidy zawierające białka fluorescencyjne (jako kontrolę) bądź białka fuzyjne 
receptorów dopaminowych i białek fluorescyncyjnych. Po 48 godzinach od 
transfekcji przystępowano do eksperymentu. Szkiełko nakrywkowe delikatnie 
przenoszono do metalowego uchwytu skonstruowanego w taki sposób aby pasował 
do stolika mikroskopowego i uzupełniano 1 ml pożywki F12 z 2% FBS. 
Eksperymenty były prowadzone w temperaturze 370C w atmosferze powietrza. 
W tabeli 4.10 zebrano parametry pomiaru. 

Tabela 4.10 Parametry obrazowania oraz pomiarów FLIM 
 Obrazowanie FLIM 
Wzbudzenie Obrazowanie sekwencyjne  

Laser argonowy 488 nm – dla EGFP 
Laser He-Ne 594 – dla mCherry  

Dioda laserowa 470 nm 

Detekcja fluorescencji Fotopowielacze, zakres: 
500-550 nm – dla EGFP 
650-700 nm – dla mCherry 

Dioda lawinowa, zakres 
500-550 nm 

Rozdzielczość 1024 x 1024 256 x 256 
Prędkość skanowania 100 MHz 100 MHz 
Powiększenie 3,5 3,5 
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Obrazowanie  

Do badania lokalizacji receptorów używano białek fuzyjnych receptorów 
dopaminowych (form dzikich lub ich wariantów genetycznych) i białek 
fluorescencyjnych. Obrazy zbierano sekwencyjnie aby zapobiec „przeciekaniu” 
sygnałów pomiędzy kanałami emisji donora i akceptora. Zbieranie danych oraz 
analiza obrazu były wykonywane przy pomocy oprogramowania LAS AF wersja 
2.2.1.  

FLIM-FRET  

Do pomiaru zmian wydajności transferu energii jako donora używano białko 
fuzyjne D1DR-mEGFP, zaś jako akceptora formę dziką i warianty polimorficzne 
D2DR połączone z białkiem mCherry. Wszystkie pomiary wykonywane były po 
uprzednim sprawdzeniu czy komórki wykazują ekspresję dwóch białek 
fluorescenyjnych, jednak analiza czasów życia fluorescencji dotyczyła wyłącznie 
donora. Pomiar był prowadzony do osiągnięcia 10000 zliczeń w najjaśniejszym 
pikselu, co zabierało zwykle od 60-120 sekund. Akwizycja i analiza danych były 
prowadzone przy pomocy oprogramowania SymPhoTime. Profil aparaturowy 
uwzględniany w dekonwolucji był mierzony przed każdym pomiarem (pomiar czasu 
życia fluorescencji roztworu fluoresceiny gaszonej jodkiem potasu).  

Podczas analizy danych pomiarowych w zależności od analizowanego układu 
do zaniku intensywności fluorescencji dopasowywano model jedno lub 
dwueksponencjalny. Uzyskane podczas kilku niezależnych eksperymentów średnie 
czasy życia fluorescencji donora τD oraz donora w obecności akceptora τDA dla 
każdego układu uśredniano i na ich podstawie wyznaczano wydajność transferu 
energii E korzystając ze wzoru (10), a niepewność wydajności FRET 𝑢(𝐸) obliczano 
z prawa przenoszenia niepewności pomiarowej według wzoru (11): 

𝐸 = 1− 𝜏𝐷𝐴������
𝜏𝐷����

  (10)  

𝑢(𝐸) = ��− 𝜏𝐷𝐴∙𝑢(𝜏𝐷)
𝜏𝐷2

�
2

+  �𝑢(𝜏𝐷𝐴)
𝜏𝐷

�
2

  (11) 

 

4.8 Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w warunkach 
denaturujących (SDS-PAGE) w układzie Laemmliego; Western Blotting 

 
SDS-PAGE  
Rozdział prowadzono zgodnie z procedurami opisanymi w (Sambrook i inni 

1996) w aparacie Mini Protean stosując 4% żel zagęszczającym (125 mM Tris-HCl, 
pH 6,8; 0,1% SDS, 4% akrylamid/bisakrylamid (29:1), 0,05% APS, 0,1 % TEMED) 
i 12% rozdzielający (375 Tris-HCl pH 8,8; 0,1% SDS, 12% akrylamid/bisakrylamid 
(29:1), 0,05% APS, 0,05% TEMED) w buforze elektrodowym (25mM Tris-HCl pH 8,3; 
250 mM glicyna, 0,1% SDS). Sposób przygotowania próbek zależał od tego, które 
z białek poddawano analizie. W przypadku nadekspresji białek G lizat komórkowy 
lub białka po poszczególnych etapach oczyszczania mieszano z buforem 
obciążającym (0,5M Tris-HCl pH 6,8; 10% glicerol, 10% SDS, 10% β-
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merkaptoetanol; 0,05% błękit bromofenolowy) w stosunku objętościowym 4:1 
i inkubowano przez 5 minut w temperaturze 900C. W przypadku pracy 
z receptorami dopaminowymi próbki mieszano w podobnym stosunku z buforem 
obciążającym przeznaczonym do denaturacji zimnej (0,5 M Tris pH 6.8; 50% 
glicerol, 7 M mocznik; 5,2% LDS; 40 mM DTT – dwa ostatnie odczynniki dodawane 
bezpośrednio przed użyciem) i nakładano na żel po 10 minutowej inkubacji na 
lodzie. Początkowe napięcie  wynosiło 70V, a na czas rozdziału w żelu 12% - 180V. 
Postęp elektroforezy oraz późniejsza analiza mas cząsteczkowych były realizowane 
po nałożeniu do jednej ze studni mieszaniny standardów masowych. Po 
zakończeniu rozdziału żel umieszczano na 1 godzinę w roztworze do barwienia 
zawierającym błękit Coomassie R-250 (0,25% barwnika w roztworze 40% metanol, 
10% CH3COOH i 50% H2O) a następnie przenoszono do roztworu odbarwiacza (40% 
metanol, 10% CH3COOH i 50% H2O) aż do momentu uzyskania zadowalającego 
kontrastu pomiędzy tłem a wybarwionymi białkami. 

   
Western Blot   
Transfer białek na membranę PVDF metodą mokrą wykonywano 

bezpośrednio po zakończeniu SDS-PAGE. Żel poliakrylamidowy płukano 10 minut 
w zmrożonym buforze do transferu. W tym czasie aktywowano odpowiednio dociętą 
membranę PVDF poprzez umieszczenie jej na 1 minutę w metanolu, przepłukanie 
wodą i umieszczenie w buforze do transferu. Wszystkie elementy użyte do złożenia 
aparatu płukano buforem (bibuły Whattmana i gąbki o rozmiarze zbliżonym do 
wymiarów żelu). Transfer prowadzono przez 1,5 godziny w 40C z napięciem 100V. 
Membranę PVDF umieszczano na 1 godzinę w 10 ml buforu blokującego (5% mleko 
w proszku w TBST). Następnie płukano 2 x 10 minut buforem TBST i jeden raz 
przez 10 minut TBS. W kolejnym kroku membranę pokrywano 10 ml buforu 
blokującego z przeciwciałem I-rzędowym rozpoznającym epitop interesującego 
białka (rozcieńczenie 1:1000) i inkubowano 1 godzinę (w razie potrzeby 
pozostawiano na noc w 40C). W kolejnym kroku powtarzano płukanie TBST i TBS, 
po czym pokrywano membranę 10 ml roztworu blokującego z przeciwciałem II-
rzędowym (1:500) i inkubowano przez 30 minut. Po upływie tego czasu membranę 
płukano przez godzinę buforem TBST wymieniając go co 10 minut. Do ostatniego 
płukania używano TBS. Wszystkie etapy od momentu zakończenia transferu do tego 
były przeprowadzane w temperaturze pokojowej na kołysce laboratoryjnej. 
Membranę pokrywano 4 ml odczynnika Luminol (przygotowanego poprzez 
zmieszanie składników A i B w równych objętościach) i inkubowano w ciemności 5 
minut. Następnie do membrany PVDF przykładano błonę RTG na 5, 10 lub 30 
sekund. Następnie błonę umieszczano w roztworze wywoływacza, wodzie i na końcu 
utrwalacza na odpowiednio 3, 1 i 5 minut.    
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4.9  Izolacja białek błonowych z hodowli komórek owadzich 

Hodowlę komórek owadzich poddawano infekcji bakulowirusem z cDNA 
receptora dopaminowego D1 gdy osiągała gęstość 3 miliony komórek w 1 ml. Po 48 
godzinach od infekcji hodowlę wirowano przez 10 minut przy 5000g w temperaturze 
4oC. Uzyskaną peletę zawieszano w roztworze PBS i ponownie odwirowywano, po 
czym w zależności od potrzeb przechowywano w -80oC lub przystępowano do 
kolejnych etapów izolacji. Wszystkie etapy wykonywano w 4oC. Pelet komórkowy 
zawieszano w buforze lizującym w objętości równej 1/5 objętości hodowli 
komórkowej. Materiał homogenizowano z użyciem ultradźwięków i poddawano 10 
minutowemu wirowaniu z prędkością 500 g w celu usunięcia jąder komórkowych 
oraz nienaruszonych komórek. W kolejnym kroku homogenat komórkowy wirowano 
przez 20 minut z prędkością 30000 g w 4oC, po czym usuwano nadsącz a pelet 
ponownie zawieszano w buforze lizującym (tym razem w objętości równej 1/10 
objętości hodowli komórkowej) i ponownie wirowano z prędkością 30000 g. Pelet 
zawieszano w niewielkiej objętości buforu z detergentem, wykonywano pomiar 
stężenia białka metodą Bradford i uzupełniano roztwór buforem z detergentem do 
takiej objętości, aby stosunek wagowy białka do detergentu wynosił 1. Mieszaninę 
inkubowano przez noc w 4oC na rotatorze. Po upływie nocy zawiesinę poddawano 
godzinnemu wirowaniu z prędkością 100000g. Supernatant zawierający 
rozpuszczone białka błonowe przeznaczano do dalszej analizy. W przypadku izolacji 
białek G schemat postępowania był taki sam jak w przypadku oczyszczania 
receptora dopaminowego D1, jednak skład buforów był odmienny. Skład 
poszczególnych buforów zawarto w tabeli 4.11. 

 
Tabela 4.11 Skład buforów używanych do izolowania białek błonowych  

 Bufor lizujący Bufor z detergentem 

D
1D

R
 

10 mM Tris-HCl (pH 7,4)  
1 mM EDTA  
inhibitory proteaz, PMSF 

20 mM Tris-HCl (pH 7,4)  
200 mM KCl  
1% DDM 
inhibitory proteaz, PMSF  
 

B
ia

łk
a 

G
 

20 mM Tris-HCl (pH 8) 
100 mM NaCl  
5 mM β-merkaptoetanol 
 50/10 µM GDP (dla Gαq/Gαs) 
0,1 mM EDTA 
3mM MgCl2  
inhibitory proteaz, PMSF 

20 mM Tris-HCl (pH 8) 
100 mM NaCl  
5 mM β-merkaptoetanol 
50/10 µM GDP (dla Gαq/Gαs) 
3mM MgCl2  
1% DDM 
inhibitory proteaz, PMSF 
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4.10  Metody chromatograficzne 

Chromatografia jonowymienna 

Chromatografia jonowymienna była przeprowadzana w celu zagęszczenia 
materiału zawierającego receptor dopaminowy D1 przed chromatografią 
powinowactwa. W tym celu wykorzystywano system chromatografii cieczowej 
AKTAexplorerTM oraz kolumnę ze złożem MonoQ HR 10/10 GL o pojemności 8 ml.  
Supernatant po ultrawirowaniu zawierający rozpuszczone białka błonowe 
rozcieńczano 4-krotnie 20 mM Tris-HCl pH 7,4 - tak aby uzyskać końcowe stężenie 
KCl 50 mM - i nakładano na złoże zrównoważone pięcioma objętościami kolumny 
buforem zawierającym: 20 mM Tris-HCl (pH 7,4), 50 mM KCl, 0,05% DDM. 
Następnie kolumnę przepłukiwano buforem o tym samym składzie pięcioma 
objętościami kolumny. Do elucji używano buforu tego samego buforu z dodatkiem 1 
M KCl. Wszystkie kroki oczyszczania były przeprowadzane w 4oC a prędkość 
przepływu wynosiła 2 ml/min. Śledzenie absorbcji pozwoliło stwierdzić, że niemal 
cały materiał związał się do kolumny i uległ elucji w kilku frakcjach o objętości 
równej około 7 ml. Dla pewności wybrane frakcje analizowano za pomocą metody 
Western Blot.    

Chromatografia powinowactwa – złoże ze strpeptaktyną  

 Aby oczyścić receptor dopaminowy z dołączoną metką Strep-tag II użyto złoża 
ze streptaktyną (zmodyfikowana streptawidyna). 1 ml złoża równoważono 
dziesięcioma objętościami buforu w którym znajdowało się  białko po zagęszczaniu 
na MonoQ (20 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 M KCl, 0,05% DDM). Białko zagęszczone 
w chromatografii jonowymiennej nakładano na kolumnę, a następnie  płukano złoże 
trzema objętościami (po kilku próbach zrezygnowano z tego etapu, ponieważ 
zauważono, że część białka receptora D1 również jest usuwana z kolumny) po czym 
przeprowadzano elucję sześcioma objętościami buforu zawierającego 2,5 mM 
destiobiotynę. Uzyskane frakcje analizowano metodą Western Blot. Regenerację 
kolumny przeprowadzano przy użyciu roztworu HABA dostarczonego przez 
producenta złoża chromatograficznego. Wszystkie kroki oczyszczania były 
przeprowadzane w 4oC z grawitacyjnym przepływem. 
  

Chromatografia powinowactwa – złoże Ni-NTA 

Pierwsze etapy oczyszczania całego heterokompleksu białek G oraz 
podjednostki Gα były identyczne i wymagały związania heterokompleksu do złoża 
niklowego poprzez metki histydynowe wprowadzone do białke Gβ oraz Gγ. Do białek 
błonowych wyodrębnionych podczas ultrawirowania dodano imidazol w takiej ilości, 
aby jego końcowe stężenie wynosiło 20 mM. 1 ml złoża Ni-NTA równoważono 
dziesięcioma objętościami buforu, w którym były rozpuszczane białka (bufor było 
dodatkowo uzupełniony 20 mM imidazolem a DDM zredukowano do 0,05%) 
a następnie nakładano roztwór białka za pmocą pompy perystaltycznej z prędkością 
przepływu 1 ml/min. Po nałożeniu próbki złoże płukano dziesięcioma objętościami 
buforu używanego do równoważenia. Dalszy ciąg czynności zależał od tego, czy 
zamierzano odzyskać cały heterokompleks białek G czy też samą podjednostkę Gα. 
Jeżeli oczyszczano kompleks Gα/β/γ, przystępowano do elucji dziesięcioma 
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objętościami złoża używając buforu o składzie różniącym się od używanego do 
równoważenia złoża wyłącznie stężeniem imidazolu – 200 mM, materiał 
frakcjonowano w porcjach 0,5 ml. Gdy zamierzano odzyskać samo białko Gαq, 
procedura była bardziej skomplikowana. Po związaniu heterokompleksu do złoża 
niklowego i wykonaniu kroku mającego na celu odpłukanie niezwiązanych białek, 
kolumnę przenoszono do temperatury pokojowej i pozostawiano na 20 minut aby 
się zagrzała. Po tym czasie przystępowano do elucji podjednostki Gαq 
w temperaturze pokojowej używając 5 objętości kolumny buforu zawierającego 
fluorek glinu (20 mM Tris-HCl (pH 8), 100 mM NaCl, 5 mM β-merkaptoetanol, 30 
µM AlCl3, 3mM MgCl2, 10 mM NaF, 20 mM imidazol, 0,05% DDM). Ostatecznie 
kompleks Gβg odpłukiwano ze złoża używając buforu z 200 mM imidazolem. 
Wszystkie kroki wykonywano wymuszając przepływ z prędkością 4 ml/min w 4oC, 
o ile nie zaznaczono zmiany temperatury w protokole. Frakcje analizowano techniką 
Western Blot.  
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5.1 Analiza zmian wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 

5.1.1 Przygotowanie i weryfikacja konstruktów w genetycznych 

Mutacje punktowe w obrębie receptora dopaminowgo D2 wprowadzono 
zmodyfikowaną metodą „Quik Change Site-Directed Mutagenesis”, według 
schematu zamieszczonego w rozdziale Metody 4.2. Do reakcji Quik Change PCR 
wykorzystywano pary starterów komplementarnych do przeciwległych nici 
plazmidowego DNA, zawierających zmiany punktowe w sekwencji cDNA. Czas 
wydłużania starterów podczas reakcji PCR był zależny od wielkości plazmidowego 
DNA i wynosił 1 minutę na każde 1000 par zasad. Dzięki temu w każdym cyklu 
namnażany był cały wektor – z pożądaną mutacją punktową. Produkt reakcji Quik 
Change PCR był poddawany trawieniu endonukleazą DpnI specyficzną wobec 
metylowanego oraz hemimetylowanego DNA. W wyniku trawienia w mieszaninie 
reakcyjnej pozostawał tylko produkt utworzony podczas reakcji PCR. Mieszaninę 
reakcyjną przeznaczano do transformacji komórek kompetentnych E. coli szczepu 
DH5α. Plazmidowe DNA wyizolowane z kolonii bakteryjnych otrzymanych po 
transformacji poddawano sekwencjonowaniu w celu stwierdzenia obecności mutacji 
w obrębie interesującego genu.   

 

Rysunek 5.1 Przykładowe zdjęcie elektroforezy DNA wykonane 
podczas wprowadzania mutacji V96A w obrębie receptora D2. 1) 
produkt reakcji kontrolnej, 2) produkt reakcji kontrolnej trawiony 
Dpn I, 3) produkt reakcji Quik Change, 4) produkt reakcji Quik 
Change trawiony Dpn I.  

 

  

 

 

Rysunek 5.2 Przykładowy 
chromatogram po sekwencjonowaniu 
konstruktu D2V96A-pcDNA3.1. 
Czerwoną ramką zaznaczono 
wprowadzoną zmianę w sekwencji. 

 

 

5.1.2 Pomiar parametrów wiązania receptor-ligand dla wariantów 
polimorficznych receptora dopaminowego D2 

W celu sprawdzenia czy wprowadzenie mutacji punktowych w obrębie 
receptora dopaminowego D2 nie wywołało zmiany parametrów wiązania liganda, 
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wykorzystano metodę analizy saturacyjnej przy użyciu znakowanego radioliganda 
rakloprydu (3H-raclopride). Do eksperymentów wykorzystano linię komórkową HEK 
293 transfekowaną przejściowo plazmidem D2-pcDNA lub jego wariantami 
polimorficznymi. Wyniki uzyskane w  eksperymentach dla wariantów 
polimorficznych P310S i S311C są zgodne z danymi literaturowymi dostępnymi dla 
tego radioliganda (Armstrong i inni 2001). W przypadku mutacji punktowej 
w pozycji 96 obserwowany jest niemal dwukrotny wzrost stałej dysocjacji Kd. 
Wyniki przedstawiono w tabeli numer 5.1. Eksperymenty zostały wykonane 
w Pracowni Farmakologii Biochemicznej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.  

Tabela 5.1 Parametry wiązania 3Hrakloprydu przez receptor dopaminowy D2. 

 Kd ± SEM [nM] Bmax ± SEM [ 𝒑𝑴
𝒎𝒈 𝒃𝒊𝒂ł𝒌𝒂

] 

D2 1,30 ± 0,24 1,10 ± 0,07 

D2 V96A 2,37 ± 0,16 1,73 ± 0,05 

D2 P310S 1,44 ± 0,10 2,24 ± 0,10 

D2 S311C 1,31 ± 0,06 4,88 ± 0,07 

 

5.1.3 Przygotowanie konstruktów genetycznych do równoległej ekspresji 
dwóch białek, przygotowanie linii wykazujących stabilną ekspresję 
białek 

Eksperymenty polegające na pomiarze wewnątrzkomórkowego stężenia jonów 
wapnia planowano przeprowadzić na komórkach HEK 293 transfekowanych 
przejściowo plazmidami pcDNA3.1 zawierającymi cDNA receptorów i ich wariantów 
genetycznych na szalkach 96-dołkowych. Po 48 godzinach od transfekcji 
poprzedzającej eksperyment komórki wykazywały słabe przyczepienie po podłoża, co 
skutkowało odrywaniem komórek podczas eksperymentu. Dlatego zdecydowano się 
wprowadzić interesujące cDNA do wektora przeznaczonego do równoległej ekspresji 
dwóch białek – pBUDCE4.1, a następnie wyprodukować linie wykazujące stabilną 
ekspresję białek. 

 cDNA receptora dopaminowego D1 znajdujące się w plazmidzie pcDNA3.1 
wprowadzono do miejsca wielokrotnego klonowania numer dwa (na rycinie 5.4 
zaznaczone MCS II) znajdującego się pod kontrolą promotora EF-1α, używając 
enzymów restrykcyjnych Xho I i Kpn I oraz ligazy faga T4. Po uzyskaniu konstruktu 
z jednym receptorem D1-pBUD, do pierwszego miejsca wielokrotnego klonowania 
(MSC I) znajdującego się pod kontrolą promotora CMV wprowadzano poszczególne 
warianty receptora dopaminowego D2. W każdym przypadku wykonywano PCR 
z parą starterów, z których komplementarny do końca 5’ wprowadzał miejsce cięcia 
dla endonukleazy Sal I, a komplementarny do nici równoległej był uniwersalny dla 
plazmidu pcDNA3.1. Po amplifikacji wybranego cDNA prowadzono trawienie 
enzymami restrykcyjnymi a po wyizolowaniu produktu trawienia produktu reakcji 
PCR oraz plazmidu D1-pBUD – ligację z użyciem ligazy faga T4. Rysunek 5.3 
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przedstawia zdjęcia elektroforezy w żelu agarozowym wskazujące na postęp pracy 
w przygotowaniu konstruktu D1–D2-pBUD.  

 
Rysunek 5.3 Ścieżka nr 1,2) produkt trawienia plazmidu D1-pcDNA3.1 oraz pBUD enzymami Xho I i 
Kpn I; ścieżka 3, 4) trawienie enzymem Kpn I plazmidu pBUD i produktu ligacji receptora D1 oraz 
plazmidu pBUD; ścieżka 5) trawienie produktu ligacji D1 i pBUD enzymami Xho I i Kpn I; ścieżka 6,7) 
trawienie Xba I i Sal I plazmidu D1-pBUD oraz produktu reakcji PCR na cDNA receptora D2; ścieżka 
8,9) trawienie Xba I i Sal I plazmidowego DNA wyizolowanego z dwóch kolonii po ligacji D2 oraz D1-
pBUD.   

 

 

Rysunek 5.4 Schemat 
plazmidu pBUDCE4.1 z cDNA 
receptora dopaminowego D1 

oraz D2. Kolorem niebieskim 
i zielonym zaznaczono miejsca  
rozpoznawane przez 
endonukleazy. 

 

 

Opisane wektory zostały wykorzystane do przygotowania linii komórkowych 
wykazujących stabilną ekspresję receptorów.  

 

5.1.4 Pomiary wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 

Aby zbadać efekt działania agonistów na stymulowaną przez heteromer 
receptorów dopaminowych D1–D2 alternatywną kaskadę sygnalizacyjną, wykonano 
serię eksperymentów z użyciem odczynnika Fluo-4 AM. Szczegółowy opis wykonania 
eksperymentów zamieszczono w rozdziale 4.6.  

Pierwsze pomiary wykonano z wykorzystaniem komórek HEK 293 poddanych 
transfekcji przejściowej. Te eksperymenty charakteryzowała jednak duża 
niestabilność wynikająca z niejednakowej wydajności procesu transfekcji 
w poszczególnych dołkach oraz ze stanu komórek po 48 godzinach od transfekcji. 
Po tym czasie komórki - pomimo na pozór poprawnej morfologii - wykazywały słabe 
przyczepienie do podłoża i  odrywały się zarówno podczas płukania przed pomiarem 
jak i podczas eksperymentu (w wyniku dynamicznego nastrzyknięcia roztworu 
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liganda). Z tego powodu zdecydowano się wykorzystać linie stabilnie transfekowane 
plazmidami opisanymi w rozdziale 5.1.3.  

I w tym przypadku obserwowano duże rozrzuty mierzonej intensywności 
fluorescencji, wynikające z natury odczynnika Fluo-4 AM. Związek ten w postaci 
estru acetoksymetylowego nie posiada własności fluorescencyjnych, może jednak 
wnikać do wnętrza komórki, gdzie ulega deestryfikacji do wolnego Fluo-4, który 
następnie po związaniu wapnia i wzbudzeniu światłem o długości fali 485 nm 
emituje światło zielone. Wraz z wydłużaniem czasu dzielącego dodanie znacznika od 
wykonania pomiaru, ilość wolnego Fluo-4 wewnątrz komórek wzrasta, co 
dodatkowo utrudnia uzyskanie powtarzalnych wyników. Gęstość komórek 
wysianych na 96-dołkowej płytce, stężenie znacznika dodawanego do komórek,  
czas inkubacji z odczynnikiem, czas inkubacji po przepłukaniu komórek 
(przeznaczony na deestryfikację), a także prędkość wprowadzania liganda do dołków 
(zbyt niska prędkość nie pozwala na szybkie osiągnięcie wymaganego stężenia, zbyt 
szybkie dodanie liganda powoduje z kolei odklejenie komórek HEK 293 od 
powierzchni dołka) i napięcie na fotopowielaczu – to parametry, którymi 
manipulowano w celu uzyskania powtarzalnych wyników opartych na pomiarach 
intensywności fluorescencji. Brak kontroli nad ilością znacznika znajdującego się 
wewnątrz komórek podczas pomiaru powoduje, że prezentowane niżej wyniki należy 
traktować jako jakościowe.     

W literaturze najczęściej wyniki podobnych eksperymentów przedstawiane są 
w postaci danych liczbowych uzyskanych po odjęciu średniej wartości 
intensywności fluorescencji, zmierzonej przed dodaniem liganda, od zmierzonej 
wartości maksymalnej. Taka prezentacja jest możliwa gdy ma się do czynienia 
z jednorodnym materiałem – na przykład z jedną linią komórkową. W niniejszej 
pracy do porównania zmian wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia używano 
pięciu różnych linii komórkowych, dlatego zdecydowano się użyć metody, która 
koryguje wynik eksperymentu nie tylko ze względu na podstawową intensywność 
fluorescencji odczynnika Fluo-4 znajdującego się wewnątrz komórek, ale także ze 
względu na niespecyficzny sygnał pochodzący od autofluorescencji plastiku 
i fluoroforów wewnętrznych (FAD, FMN). Szczegółowy opis metody obliczeniowej 
zawarto w rozdziale 4.6.       

Tendencję zmian obserwowanych w wewnątrzkomórkowym stężeniu jonów 
wapnia po poddaniu komórek działaniu mieszaniny specyficznych agonistów: dla 
receptora dopaminowego D1 - chloro-APB oraz, dla receptorów dopaminowych D2 - 
kwinpirolu (w stężeniu końcowym 1 µM) a także związku SKF 83959, uznanego za 
specyficznie aktywującego dimer D1–D2 (stężenie końcowe 1 µM), zaprezentowano na 
rysunku 5.5.  

Aby potwierdzić zaangażowanie ścieżki sygnalizacyjnej przebiegającej 
z udziałem fosfolipazy C wykonano analogiczne eksperymenty, inkubując komórki 
przez 30 minut przed pomiarem z 50 µM U 73122 - inhibitorem fosfolipazy C. 
Dodatkowo jako kontrolę poprawnego wykonania doświadczenia przeprowadzono 
eksperyment, w którym komórki poddano stymulacji 1 µM karbacholem – jest to 
agonista receptorów cholinergicznych wykazujących konstytutywną ekspresję 
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w komórkach linii HEK 293. Rysunek 5.6 przedstawia przykładowy wynik 
eksperymentu, pokazujący zmiany w intensywności fluorescencji, odpowiadające 
zmianom wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia, następujące po podaniu 
do komórek produkujących receptory dopaminowe następujących związków: SKF 
83959, U73122, oraz karbachol. Przedstawione krzywe  nie zostały poddane żadnej 
korekcie.  

 

Zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 
wywołane podanie 1µM chloro-APB oraz kwinpirolu

D1
D1-D2

D1-D2V96A

D1-D2P310S

D1-D2S311C

Po
zi

om
 i

n
du

kc
ji

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

Zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 
wywołane podanie 1µM SKF 83959
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Rysunek 5.5 Zmiany w poziomie indukcji wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia po 
dodaniu ligandów – niezależne eksperymenty.  
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Rysunek 5.6 Przykładowy wynik pomiaru wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Strzałki 
wskazują czas wprowadzenia roztworu liganda do dołka A) komórki poddane działaniu 1 µM SKF 
83959; B) komórki poddane półgodzinnej inkubacji z 50 µM U 73122 poprzedzającej podanie 1 µM 
SKF 83959; C) komórki linii HEK 293 poddane działaniu 1µM karbacholu z lub bez poprzedzającej 
inkubacji z 50 µM U 73122.   
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Powyższe wyniki potwierdzają dane literaturowe dotyczące zaangażowania 
ścieżki przebiegającej za pośrednictwem fosfolipazy C po równoczesnej aktywacji 
dwóch współwystępujących receptorów dopaminowych. Wskazują także na możliwy 
wpływ polimorfizmów pojedynczego nukleotydu występujących w obrębie receptora 
dopaminowego D2 na to zjawisko.  

Stymulacja komórek mieszaniną ligandów poszczególnych receptorów 
wywoływała wzrost stężenia jonów wapnia w przypadku komórek wykazujących 
koekspresję receptora D1 i D2 oraz dwóch wariantów genetycznych receptora D2: 
V96A i P310S. Różnice w stężeniu jonów wapniowych dla tych trzech linii 
komórkowych były niewielkie i z uwagi na jakościowy charakter eksperymentów 
trudno wyciągać jednoznaczne wnioski. Dla linii komórkowej wykazującej ekspresję 
wariantu D2S311C nie obserwowano żadnej zmiany w odniesieniu do linii 
wykazującej ekspresje samego receptora dopaminowego D1.   

Użycie liganda SKF 83959 spowodowało podobny wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia w przypadku linii komórkowych 
produkujących receptor dopaminowy D1 w towarzystwie receptora D2 oraz 
wariantów genetycznych V96A i P310S, z największym efektem obserwowanym dla 
wariantu naturalnego. Odwrotnie do eksperymentów wykonanych przy użyciu 
dwóch agonistów, największą zmianę w wewnątrzkomórkowym stężeniu jonów 
wapnia zaobserwowano gdy receptor dopaminowy D1 współwystępował z białkiem 
D2S311C.  

Prezentowane na rysunku 5.5 zmiany w poziomie indukcji przedstawiają 
jeden eksperyment, podczas którego wykonano 12 pomiarów dla każdej z linii 
komórkowych. Eksperymenty powtarzano przynajmniej czterokrotnie i w każdym 
obserwowano zgodny z opisanym trend zmiany, jednak wartości znacząco się różniły 
z powodów opisanych wcześniej. Niniejszym wyniki tych eksperymentów traktowane 
są wyłącznie jako informacje o kierunku zmian w wewnątrzkomórkowym stężeniu 
jonów wapnia a nie o ich sile. 

   

5.2 Badanie heterodimeryzacji receptorów dopaminowych 

5.2.1 Konstrukcja białek fuzyjnych 

Mutację punktową w obrębie białka fluorescencyjnego EGFP wprowadzono 
jak w przypadku wcześniej opisanych zmian w sekwencji receptora dopaminowego 
D2 (rozdział 5.1.1). Użyto pary starterów, komplementarnych do przeciwległych nici 
cDNA, zawierających lizynę w miejscu alaniny na pozycji 206 (Zacharias i inni 
2002).  

Do stworzenia konstruktów białek fuzyjnych użyto cDNA receptorów 
dopaminowych D1 i D2 oraz uzyskanych wcześniej wariantów genetycznych 
receptora D2 zawartych w plazmidzie pcDNA3.1(+). Geny kodujące białka 
receptorów namnożono w reakcji PCR z użyciem par starterów, z których jeden był 
uniwersalny dla plazmidu pcDNA3.1(+) i zawierał miejsce cięcia dla restryktazy Nhe 
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I, drugi zaś był komplementarny do końca 3’ genu każdego z białek, przy czym 
pomijał kodon STOP oraz wprowadzał unikalne miejsce cięcia dla restryktazy Xho I. 
Aby uzyskać białko fuzyjne dwóch białek fluorescencyjnych cDNA mCherry 
znajdujące się w plazmidzie pmCherry-N1 namnożono w analogiczny sposób, 
używając pary starterów, z których pierwszy wprowadzał miejsce cięcia dla 
endonukleazy Nhe I przed kodonem START, a drugi usuwał kodon STOP 
i wprowadzał miejsce cięcia dla enzymu Xho I. Wszystkie startery komplementarne 
do końca 3’ zaprojektowano w taki sposób, aby nie zmienić ramki odczytu genu 
występującego w konstrukcie fuzyjnym jako drugi. Czystość produktów reakcji PCR 
oceniano za pomocą elektroforezy DNA. Produkty reakcji PCR oraz wektor mEGFP-
N1 i pmCherry-N1 poddawano trawieniu restryktazami Xho I i Nhe I, następnie 
wykonywano rozdział elektroforetyczny. Ligację trawionych plazmidów oraz 
odpowiednich fragmentów namnożonego cDNA prowadzono przy pomocy ligazy faga 
T4. Produkty ligacji przeznaczano do transformacji komórek bakteryjnych E. coli 
szczepu DH5α z użyciem odpowiedniego podłoża selekcyjnego. Po całonocnej 
inkubacji kilka losowo wybranych kolonii przenoszono do pożywki płynnej. Po 
kolejnej całonocnej inkubacji izolowano plazmidowe DNA. W przypadku każdego 
z uzyskanych konstruktów obecność genu weryfikowano przeprowadzając analizę 
restrykcyjną. Zdjęcia elektroforezy DNA z poszczególnych etapów tworzenia 
konstruktu D1-mEGFP przedstawia rycina 5.7; schemat wektora mEGFP-N1 
z wprowadzonym cDNA receptora dopaminowego D1 zaprezentowano na rycinie 5.8. 

 
Rysunek 5.7 Przykładowe zdjęcia z elektroforezy w żelu agarozowym przedstawiające postęp prac 
podczas przygotowania konstruktu D1-mEGFP. Ścieżka nr 1,2) produkt reakcji PCR na matrycy D1DR, 
ścieżki 3-5) produkt trawienia enzymami restrykcyjnymi Xho I i Nhe I 3) trawienie plazmidu mEGFP-
N1 4,5) trawienie cDNA receptora dopaminowego D1 6,7,8) plazmidowe DNA D1-mEGFP wyizolowane 
z trzech losowo wybranych kolonii bakteryjnych po ligacji i transformacji, 9) kontrolne plazmidowe 
DNA mEGFP-N1, 10-13) trawienie enzymem restrykcyjnym Xho I, 10) kontrola: mEGFP-N1, 11-13) 
trawienie trzech plazmidów D1-mEGFP   

 
 

 

Rysunek 5.8 Przykładowy schemat 
plazmidu pEGFP-N1 z  cDNA 
receptora dopaminowego D1. Kolorem 
niebieskim zaznaczono miejsca 
rozpoznawane przez endonukleazy, 
pomiędzy które wprowadzano 
wszystkie cDNA. 
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Podczas analizy lokalizacji białka receptora D2 (i jego wariantów 
genetycznych) w uzyskanych konstruktach zauważono, że białko fuzyjne będące 
produktem ekspresji konstruktu genetycznego nie wykazuje lokalizacji błonowej. 
Dlatego zdecydowano się na skorzystanie z przygotowanego w Zakładzie Biochemii 
Fizycznej konstruktu zawierającego cDNA receptora dopaminowego D2, w którym 
fragment C-końcowy wydłużono o 35 reszt aminokwasowych: 
GGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGS. Procedury klonowania 
molekularnego były identyczne.  

 

5.2.2 Ocena lokalizacji komórkowej  białek 

Do oceny lokalizacji białek fluorescencyjnych oraz białek fuzyjnych a także 
sprawdzenia czy zmiany w sekwencji cDNA receptora dopaminowego nie wywołują 
zmian w lokalizacji błonowej wykorzystano mikroskopię konfokalną. Komórki linii 
HEK 293 wysiane na szkiełkach transfekowano przejściowo metodą precypitacji 
fosforanem wapnia opisaną w rozdziale 4.3. Szczegóły obrazowania przedstawiono 
w rozdziale 4.7. Na wszystkich rycinach znajdujących się w tym rozdziale kolorem 
zielonym oznaczono sygnał pochodzący z kanału rejestrującego fluorescencję białka 
mEGFP (w zakresie fal o długości 500-550 nm), a czerwonym - sygnał pochodzący 
z kanału zbierającego fluorescencję białka mCherry (w zakresie fal o długości 650-
700 nm). Widoczny kolor żółty jest efektem nakładania się kolorów zielonego 
i czerwonego i jest wizualnym potwierdzeniem współwystępowania dwóch białek 
fluorescencyjnych w danym obszarze.  

Rysunek 5.9 przedstawia komórki transfekowane plazmidami zawierającymi 
wyłącznie białka fluorescencyjne (plazmid mEGFP oraz mCherry-mEGFP). Puste 
pole widoczne w panelu A rysunku 5.9 dowodzi, że przedział długości fal, jaki 
wybrano do obserwacji emisji fluorescencji białka czerwonej fluorescencji zapobiega 
tzw. przeciekaniu fluorescencji pomiędzy kanałami.   

 
Rysunek 5.9 Obraz mikroskopowy komórek HEK 293 wykazujących ekspresję białek 
fluorescencyjnych mEGFP (kolor zielony) i mCherry (kolor czerwony) oraz ich złożenie (kolor żółty). 
Komórki transfekowane plazmidem mEGFP (A) lub mCherry-mEGFP (B) 

 

Aby sprawdzić czy dołączenie białka fluorescencyjnego do C-końca 
receptorów dopaminowych D1 i D2 oraz wariantów wariantów genetycznych 
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receptora D2 wykonano analogiczne eksperymenty do opisanych wyżej, używając do 
transfekcji jednego plazmidu. Jak widać na przykładzie przedstawionym na rycinie 
5.10, w przypadku receptora dopaminowego D1 obserwowano lokalizację błonową 
zarówno po przyłaczeniu białka mEGFP jak i mCherry. W przypadku receptora 
dopaminowego D2 i jego wariantów genetycznych zauważono, że po sprzężeniu cDNA 
receptora z pochodną białka zielonej fluorescencji białko fuzyjne lokalizuje się 
w obrębie błony komórkowej. W przypadku sprzężenia z pochodną białka czerwonej 
fluorescencji lokalizacja błonowa była niemal niezauważalna i skupiała się w obrębie 
cytoplazmy z jedynie bardzo delikatnie zarysowanym konturem komórki widocznym 
przy użyciu dużego wzmocnienia. Różnicę w lokalizacji białek fuzyjnych receptora 
dopaminowego D2 przedstawiono na rycinie 5.11. Wynik eksperymentu wykonanego 
z użyciem odczynnika CellLightR Lysosomes-GFP (Molecular Probes) – przedstawiony 
w panelu H ryciny 5.11 pokazuje, że struktury w obrębie których gromadzi się 
znaczna część białka fuzyjnego D2-mCherry to lizosomy. 

Na rycinie 5.12 zamieszczono obrazy uzyskane w mikroskopie konfokalnym 
po kotransfekcji komórek HEK 293 konstrukatmi zawierającymi cDNA receptora D1 
połączonego z mEGFP oraz receptora dopaminowego D2 i jego wariantów 
genetycznych połączonych z mCherry - zawierających wydłużony linker. Tym razem 
uzyskano lokalizację błonową wariantów receptora dopaminowego D2 i te 
konstrukty były wykorzystywane w eksperymentach opiasanych w dalszej cześci 
tego rozdziału.  

 
Rysunek 5.10 Obrazy z mikroskopu konfokalnego uzyskane po przejściowej 
transfekcji komórek HEK 293 plazmidami zawierającymi białka fuzyjne 
receptorów dopaminowych i ich wariantów genetycznych oraz białek 
fluorescencyjnych (kolor zielony – mEGFP, kolor czerwony – mCherry). 
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Rysunek 5.11 Nałożenie obrazów uzyskanych po transfekcji komórek HEK 
293 białkami fuzyjnymi D2-mEGFP (kolor zielony) oraz D2-mCherry (kolor 
czaerowy). A-G) – skanowanie w osi z; H) Nałożenie obrazów po transfekcji 
receptorem dopaminowym D2-mCherry (kolor czerwony) oraz przy użyciu 
odczynnika CellLightR Lysosomes-GFP (kolor zielony)   

 

 
Rysunek 5.12 Nałożenie obrazów uzyskanych po transfekcji komórek HEK 293 białkami fuzyjnymi 
D1-mEGFP (kolor zielony) oraz wariantami genetycznymi receptora D2 sprzężonymi z białkiem 
mCherry (kolor czerwony). 

 
 

5.2.3 Pomiar czasów życia fluorescencji – standardy fluorescencyjne 
oraz białka fluoroscencyjne 

Do oceny dokładności układu pomiarowego i powtarzalności uzyskanych 
wyników użyto dwóch standardów fluorescencyjnych: erytrozyny B rozpuszczonej 
w metanolu oraz fluoresceiny w roztworze PBS. Pomiary przeprowadzono 
w temperaturze pokojowej zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 4.7. 
W metalowym trzymaku dostosowanym do stolika mikroskopowego umieszczano 
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czyste szkiełko, na które wkraplano roztwory standardów. Wykonywano około 30 
pomiarów w dwóch niezależnych eksperymentach.  Zgodnie z oczekiwaniami 
analizowane zaniki czasów życia fluorescencji wykazywały charakter 
monoeksponencjalny. Literaturowe (Magde i inni 1999, Boens i inni 2007) oraz 
eksperymentalne dane zebrano w tabeli nr 5.2.   

 
Tabela 5.2 Literaturowe oraz zmierzone czasy życia fluorescencji dla roztworów erytrozyny 
B i fluoresceiny. 

Związek Oczekiwany czas życia 
τ ± SD [ns] 

Wyznaczony czas życia 
τ ± SD [ns] 

Erytrozyna B 0,47 ± 0,02 0,45 ± 0,01 
Fluoresceina 4,1 ± 0,01 4,05 ± 0,01 
 

Ocenę dokładności i powtarzalności wykonywanych pomiarów w układzie 
komórkowym przeprowadzono na podstawie pomiarów komórek HEK 293 
transfekowanych białkami fluorescencyjnymi niezwiązanymi z receptorami. 
Komórki transfekowano plazmidem kodującym cDNA mEGFP, mEGFP oraz 
mCherry, a także plazmidem zawierającym białko fuzyjne mCherry-mEGFP. W ten 
sposób wyznaczono czas życia fluorescencji wolnego białka mEGFP występującego 
w cytoplazmie, sprawdzono czy nie dochodzi do niespecyficznego skrócenia czasu 
życia fluorescencji wynikającego z obecności akceptora oraz obliczono największy 
transfer energii jaki można osiągnąć - gdy donor i akceptor są ze sobą połączone. Na 
rycinie 5.13 przedstawiono przykładowe zdjęcia przestrzennej dystrybucji czasów 
życia fluorescencji oraz krzywe intensywności fluorescencji.  

 

 
Rysunek 5.13 A) Przestrzenna dystrybucja czasów zycia fluorescencji białka mEGFP 
w żywych komórkach HEK 293 wykazujacych ekspresję cytoplazmatycznego białka mEGFP, 
koekspresję mEGFP oraz mCherry oraz ekspresję białka fuzyjnego mEGFP-mCherry – 
stanowiącego kontrolę pozytywną dla FRET. B) Przykładowy wynik krzywej zaniku 
intensywności fluorescencji.    
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Wszystkie analizowane krzywe wykazywały charakter monoeksponencjalny lub 
(w przypadku bialka fuzyjnego) dwueksponencjalny, a uzyskane średnie 
amplitudowe czasy życia fluorescencji są zgodne z danymi literaturowymi 
(Broussard i inni 2013). Wyniki eksperymentów zaprezentowano w tabeli 5.3. 
 
Tabela 5.3 Średnie amplitudowe czasy życia fluorescencji donora 𝜏𝐷��� i donora w obecności akceptora 
𝜏𝐷𝐴����� oraz wartości wydajności transferu energii E uzyskane w komórkach transfekowanych białkami 
fluorescencyjnymi. 

Białko 𝝉𝑫����  ± 𝑺𝑫(a)  
[ns] 

𝝉𝑫𝑨����� ± 𝑺𝑫(a) 
[ns] 

𝑬± 𝒖(𝑬) (b) 
[%] 

mEGFP 2,45 (±0,01) - - 

mEGFP + mCherry - 2,43 (±0,01)   0,70 (±0,01)  

mEGFP-mCherry - 1,83 (±0,09) 25,36 (±0,04)  

(a) Wartości w nawiasach to odchylenie standardowe średniej. 
(b) Wartości w nawiasach to niepewność wydajności transferu energii obliczona z prawa 
przenoszenia niepewności pomiarowej.  

 

5.2.4 Badanie heterodimeryzacji receptorów D1 i D2 

Pomiary czasów życia fluorescencji metodą zliczania pojedynczych fotonów 
wykorzystano następnie do zbadania asocjacji receptorów dopaminowych D1 i D2. 
Eksperymenty wykonano tak jak opisano we wcześniejszych podrozdziałach oraz 
w rozdziale 4.7 części „Metody”. Wszystkie eksperymenty wykonywano 
w komórkach HEK 293 transfekowanych przejściowo plazmidem D1-mEGFP samym 
lub w towarzystwie plazmidu D2-linker-mCherry. Wykonano kilka niezależnych 
powtórzeń eksperymentów, za każdym razem oceniając stan komórek i wybierając 
takie, w których ekspresji ulegał zarówno donor jak i akceptor fluorescencji (liczba 
analizowanych zaników fluorescencji wahała się w zakresie 30 – 45). Na podstawie 
uzyskanych średnich czasów życia fluorescencji donora obliczono wydajność FRET. 
Wpływ ligandów na oddziaływanie receptorów mierzono po dodaniu do 900 µl 
pożywki 100 µl ciepłego 10x stężonego roztworu liganda. W tym celu użyto agonisty 
receptora dopaminowego D1 - Chloro-APB w stężeniu końcowym 1 µM oraz agonisty 
receptora D2 - kwinpirolu w stężeniu końcowym 1 µM, a także mieszaniny tych 
ligandów. Ponadto, do eksperymentów wykorzystano związek SKF 83959 w stężeniu 
1 µM oraz klozapinę w stężeniu 1 nM. Pomiary rozpoczynano tuż po dodaniu 
liganda a kończono po 15 minutach. Na rycinie 5.14 przedstawiono przykładowe 
zdjęcia obrazów FLIM. Zebrane wyniki prezentuje tabela 5.4. Rycina 5.15 stanowi 
graficzną prezentację zmian wydajności transferu energii.    
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Rysunek 5.14 A) Przestrzenna dystrybucja czasów zycia fluorescencji białka mEGFP sprzężonego 
z receptorem D1 w żywych komórkach HEK 293 wykazujacych ekspresję białka fuzyjnego D1-mEGFP 
samego lub w towarzystwie białka D2-linker-mCherry. B) Przykładowy wynik krzywej zaniku 
intensywności fluorescencji.    
 

Tabela 5.4 Średnie amplitudowe czasy życia fluorescencji donora 𝜏𝐷��� i donora w obecności akceptora 
𝜏𝐷𝐴����� oraz wartości wydajności transferu energii E uzyskane w komórkach wykazujących ekspresję 
receptorów dopaminowych sprzęgniętych z białkami fluorescencyjnymi.  

Białko Ligand 𝝉𝑫����  ± 𝑺𝑫 
[ns] 

𝝉𝑫𝑨����� ± 𝑺𝑫(a) 

[ns] 
𝑬± 𝒖(𝑬)(b) 

[%] 
D1-mEGFP - 2,42 (± 0,01)   

D
1-

m
E

G
FP

 
+ 

D
2-

lin
ke

r-
m

C
he

rr
y 

- - 2,32 (± 0,03) 4,06 ± (0,01) 
APB [1µM] - 2,30 (± 0,04) 4,96 ± (0,02) 
APB [1µM]  

Kwinpirol [1µM] 
 2,26 (± 0,06)* 6,61 ± (0,03) 

SKF [1µM] - 2,25 (± 0,04)*** 7,02 ± (0,02) 
Klozapina [1nM] - 2,33 (± 0,03)* 3,48 ± (0,01) 

(a) Wartości w nawiasach w kolumnie prezentującej czas życia to odchlenie standardowe średniej 
(SD), znamienność statystyczną opracowano stosujac test t-Studenta dla prób niezależnych 
w odniesieniu do pary receptorów D1–D2, * p<0.05, ***p<0.001. 
(b) Wartości w nawiasach to niepewność wydajności transferu energii obliczona z prawa 
przenoszenia niepewności pomiarowej.  
 

Powyższe dane wskazują na istotne zmiany w stopniu oligomeryzacji 
receptorów dopaminowych D1 i D2. Stymulacja agonistą receptora dopaminowego D1 
wywołuje skrócenie czasu życia fluorescencji donora, jednak dopiero stymulacja 
dwoma agonistami powoduje istotną statystycznie zmianę wydajności FRET 
świadczącą o zmianach następujących w  oligomeryzacji receptorów dopaminowych. 
Podobną zmianę w stopniu asocjacji receptorów D1 i D2 wywołało podanie do 
komórek  liganda rozpoznającego kompleks D1–D2. Stymulacja komórek 1 nM 
roztworem klozapiny nie wywołała efektu. Prezentowane dane liczbowe są zgodne 
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z danymi literaturowymi oraz z obserwacjami poczynionymi podczas pomiarów 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Zmiany w wydajności FRET wydają 
się być niewielkie, należy jednak pamiętać o tym, że maksymalna wydajność FRET 
uzyskana dla połączonych krótkim łącznikiem aminokwasowym białek 
fluorescencyjnych wyniosła dla układu mEGFP-mCherry około 25%.   

 

 
Rysunek 5.15 Graficzna precentacja 
wyników przedstawionych w tabeli 5.4. 
Zmiana wydajności transferu energii po 
stymulacji komórek ligandami. Widoczne na 
wykresie gwiazdki odnosza się do istotności 
statystycznej wyznaczonej dla średnich 
czasów zycia fluorescencji. Znamienność 
statystyczną czasów życia opracowano 
stosując test t-Studenta dla prób 
niezależnych w odniesieniu do pary 
receptorów D1–D2, * p<0.05, ***p<0.001. 

 

 

 

 

 

5.2.5 Badanie heterodimeryzacji receptora D1 oraz wariantów 
polimorficznych receptora D2 

Aby sprawdzić czy mutacje występujące w obrębie receptora dopaminowego 
D2 powodują zmiany w stopniu asocjacji z receptorem dopaminowym D1 
przeprowadzono analogiczne eksperymenty, poddając komórki linii HEK 293 
przejściowej transfekcji z użyciem plazmidu D1-mEGFP oraz jednym z plazmidów: 
D2V96A-linker-mCherry, D2P310S-linker-mCherry i D2S311C-linker-mCherry. Do 
badania wpływu ligandów użyto mieszaniny agonistów receptora D1 i D2 (Chloro-
APB i kwinpirol w stężeniu 1 µM), liganda SKF 83959 w stężeniu 1 µM, oraz 
klozapiny w stężeniu 1 nM.  Uzyskane wyniki zebrano w tabeli 5.5; graficzna 
prezentacja zmian transferu energii została zamieszczona na rycinie 5.16. 

Wyniki pomiarów czasów życia fluorescencji z wykorzystaniem zjawiska FRET 
wskazują, że mutacja występująca w pozycji 311 w obrębie receptora dopaminowego 
D2 istotnie zmniejsza poziom konstytutywnej dimeryzacji z receptorem 
dopaminowym D1. Dla pozostałych wariantów polimorficznych receptora D2 nie 
zaobserwowano istotnych różnic w poziomie asocjacji.  
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Tabela 5.5 Średnie czasy życia fluorescencji donora w obecności akceptora 𝜏𝐷𝐴����� oraz wartości 
wydajności transferu energii E uzyskane w komórkach wykazujących ekspresję receptorów 
dopaminowych sprzęgniętych z białkami fluorescencyjnymi.  

Białko 
 Ligand 

 - 
APB [1µM]  
Kwinpirol [1µM] 

SKF 83959 
[1µM] 

Klozapina 
[1nM] 

D1-mEGFP 
D2V96A-linker-

mCherry 

𝜏𝐷𝐴�����  ± 𝑆𝐷(a) 2,34 (±0,02) 2,38 (±0,01)### 2,32 (±0,02) 2,37 (±0,01)### 

𝐸 ± 𝑢(𝐸) (b) 3,16 (± ,02) 1,61 (±0,01) 4,30 (±0,01) 2,21 (±0,01) 

D1-mEGFP 
D2V96A-linker-

mCherry 

𝜏𝐷𝐴�����  ± 𝑆𝐷(a) 2,32 (±0,02) 2,36 (±0,02)## 2,29 (±0,02)## 2,35 (±0,01)### 

𝐸 ± 𝑢(𝐸) (b) 4,04 (±0,01) 2,56 (±0,01) 5,40 (±0,01) 2,85 (±0,01) 

D1-mEGFP 
D2S311C-linker-

mCherry 

𝜏𝐷𝐴�����  ± 𝑆𝐷(a) 2,35 (±0,03)*** 2,36 (±0,03) 2,28 (±0,03)### 2,36 (±0,02) 

𝐸 ± 𝑢(𝐸) (b) 2,90 (±0,01) 2,57 (±0,01) 5,67 (±0,02) 2,44 (±0,01) 

(a) Wartości w nawiasach to odchlenie standardowe średniej, znamienność statystyczną 
opracowano stosujac test t-Studenta dla prób niezależnych w odniesieniu do pary receptorów D1–D2: 
***p<0.001 lub pary receptora dopainowego D1 i wariantu genetycznego receptora D2: ##p<0.01, 
##p<0.001. 
(b) Wartości w nawiasach to niepewność wydajności transferu energii obliczona z prawa 
przenoszenia niepewności pomiarowej.  

 

W
yd

aj
no

ść
 t

ra
ns

fe
ru

 e
ne

rg
ii 

E 
[%

]

0

1

2

3

4

5

6

7

D1-D2V96A

D1-D2

D1-D2P310S

D1-D2S311C

APB + Kwinpiro
l [1

µM]

SKF 83959 [1
µM]

Kloz
apina [1

nM]

APB + Kwinpiro
l [1

µM]

APB + Kwinpiro
l [1

µM]

SKF 83959 [1
µM]

SKF 83959 [1
µM]

Kloz
apina [1

nM]

Kloz
apina [1

nM]

###

###

##

##

###
***

###

 

Rysunek 5.16 Graficzna prezentacja wyników przedstawionych w tabeli 5.5. 
Zmiana wydajności transferu energii po stymulacji komórek ligandami 
w układzie, w którym receptor dopaminowy D1 współwystępuje z jednym 
z wariantów genetycznych receptora dopaminowego D2. Znamienność 
statystyczną czasow życia fluorescencji opracowano stosujac test t-Studenta 
dla prób niezależnych w odniesieniu do pary receptorów D1–D2: ***p<0.001 lub 
receptora dopainowego D1 i wariantu genetycznego receptora D2: ##p<0.01, 
##p<0.001. 
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  Wykazano, że równoczesna stymulacja komórek chloro-APB i kwinpirolem 
powoduje efekt przeciwstawny w stosunku do komórek wykazujących ekspresję 
niezmienionych receptorów, wywołując wydłuzenie czasu życia fluorescencji donora, 
co świadczy o rozprzęganiu kompleksów receptorów. Odmienną reakcję układu 
zauważono po stymulacji komórek ligandem SKF 83959, który powodował istotne 
statystycznie skrócenie czasu życia fluorescencji w przypadku wariantu 
polimorficznego D2P310S i najwydatniejsze zmniejszenie wartości dla wariantu 
D2S311C, który jako jedyny nie wywołał istotnej statystycznie zmiany po stymulacji 
komórek chloro-APB i kwinpirolem, co koreluje z obserwacjami poczynionymi na 
podstawie pomiarów wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Podanie 
klozapiny, podobnie jak w przypadku komórek produkujących naturalne warianty 
receptorów dopaminowych, wywołało wzrost czasów życia fluorescencji, a zatem 
rozprzęganie oligomerów, jednak był on statystycznie istotny tylko w przypadku 
tych wariantów polimorficznych, których konstytutywna oligomeryzacja pozostała 
na tym samym poziomie w stosunku do kontroli.      

 

5.3 Utworzenie układu modelowego in vitro do badania oddziaływania 
receptorów dopaminowych z podjednostkami α białek G 
 
Aby wykazać bezpośredni udział białka Gαq w uruchamianiu alternatywnej 

ścieżki sygnalizacyjnej, przebiegającej za pośrednictwem heterokompleksu 
receptorów dopaminowych D1–D2, podjęto próbę utworzenia układu modelowego do 
badań in vitro, wykorzystując dwa eukariotyczne systemy ekspresyjne. Pierwszy 
z nich – oparty na komórkach linii HEK 293 – zamierzano wykorzystać do badania 
oddziaływania receptorów dopaminowych z podjednostką Gαq metodą FLIM. Drugi 
system – oparty na owadzich liniach komórkowych i angażujący bakulowirusowy 
system ekspresyjny – został wykorzystany do uzyskania ekspresji receptorów 
dopaminowych D1 i D2 oraz białek G z przeznaczeniem do badań strukturalnych 
w przyszłości.   

 
5.3.1 Utworzenie konstruktów genetycznych zawierających cDNA 

podjednostki Gαq do pomiarów czasów życia fluorescencji metodą FLIM. 
 
Do pomiarów czasów życia fluorescencji metodą FLIM przygotowano dwa 

konstrukty genetyczne zawierające cDNA podjednostki Gαq sprzężone z białkiem 
mCherry. Pierwszy z nich został przygotowany w taki sam sposób, w jaki 
przygotowano białka fuzyjne receptorów dopaminowych. Wykorzystując enzymy 
restrykcyjne Xho I i Nhe I wprowadzono do plazmidu pmCherry-N1 cDNA białka Gαq 
namnożone w wyniku reakcji PCR (z parą starterów, z których jeden był 
uniwersalny dla plazmidu pcDNA3.1, a drugi usuwał kodon STOP i wprowadzał 
miejsce rozpoznawana przez restryktazę Xho I na C-końcu białka). Tym sposobem 
uzyskano białko fuzyjne, w którym fluorofor był przyłączony do C końca białka G. 
Drugi konstrukt został utworzony poprzez wprowadzenie cDNA mCherry do środka 
białka Gαq: pomiędzy aminokwasy 125 i 126. W pierwszej kolejności metodą Quik 
Change Site-Directed Mutagenesis wprowadzono unikalne miejsca cięcia dla 
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enzymów restrykcyjnych BamH I oraz Age I pomiędzy aminokwasami 125 i 126 
w plazmidzie Gαq-pcDNA3.1. Analiza restrykcyjna potwierdziła obecność sekwencji 
rozpoznawanych przez endonukleazy. W drugim kroku namnożono cDNA białka 
mCherry w reakcji PCR używając primerów wprowadzających miejsca cięcia dla 
wspomnianych restryktaz oraz usuwających kodon STOP. Każdy ze starterów 
zawierał dodatkowo sekwencję łącznikową (SGGGGS).  

Do oceny lokalizacji komórkowej białka Gαq wykorzystano mikroskopię 
konfokalną. Wbrew oczekiwaniom, nie udało się zaobserwować podbłonowej 
lokalizacji białka po transfekcji komórek HEK 293 przygotowanymi konstruktami. 
Przykładowe obrazy z mikroskopu konfokalnego zamieszczono na rysunku 5.17. 
Wynik eksperymentów świadczy o tym, że dołączenie białka fluorescencyjnego 
mCherry do białka Gαq zaburza jego poprawną dystrybucję wewnątrz komórki. 

 

        
Rysunek 5.17 Przykładowe obrazy mikroskopowe komórek HEK 293 wykazujących ekspresję białka 
Gαq z białkiem fluorescencyjnym mCherry przyłączonym na C końcu białka (konstrukt Gαq-mCherry) 
lub w obrębie białka G (konstrukt Gαq–(125/126)mCherry). 

 
Z powodu braku lokalizacji podbłonowej spodziewano się, że białko Gαq 

sprzężone z białkiem mCherry nie jest zdolne do pełnienia swojej funkcji. 
Potwierdziły to eksperymenty FLIM wykonane z użyciem komórek wykazujących 
stabilną ekspresję receptora dopaminowego D2 oraz przejściową ekspresję receptora 
D1 i białka Gαq-mCherry lub Gαq-(125/126)mCherry. Nie zaobserwowano transferu 
energii pomiędzy donorem i akceptorem fluorescencji, także po stymulacji komórek 
agonistami receptorów dopaminowych. Na tym etapie zakończono doświadczenia. 

 
 
5.3.2 Przygotowanie wektorów transferowych do produkcji białek G oraz 

receptora dopaminowego D1 w systemie bakulowirusowym 
 

W ramach realizacji kolejnego zadania badawczego przygotowano cztery 
wektory transferowe zawierające cDNA następujących białek: Gαq, Gαs, Gβ1 oraz Gγ2. 
Jako wektor nośnikowy wykorzystano plazmid pAcSG2 Baculovirus Transfer Vector, 
w którym ekspresja białek jest pod kontrolą silnego promotora polihedryny. cDNA 
wymienionych białek namnożono w reakcji łańcuchowej polimeryzacji 
z wykorzystaniem starterów wprowadzających miejsca cięcia dla enzymów 
restrykcyjnych, występujących w miejscu wielokrotnego klonowania wektora 
pAcSG2 (zależnie od cDNA były to pary XhoI/NotI dla podjednostek Gα lub 
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XhoI/SmaI dla białek Gβ1 i Gγ2) oraz metkę składającą się z sześciu histydyn przed 
kodonem STOP - dla podjednostek Gβ1 oraz Gγ2. Trawienie produktów reakcji PCR 
oraz wektora nośnikowego odpowiednimi enzymami a także ligacja były prowadzone 
według zaleceń producenta odczynników oraz opisu zawartego w rozdziale Metody 
4.2. Postęp prac w przygotowaniu wybranego plazmidu, wynik sekwencjonowania 
oraz schematy uzyskanych wektorów przedstawiono na rysunku 5.18 oraz 5.19. 

 

 
Rysunek 5.18 Postęp prac w przygotowaniu wektorów transferowych do ekspresji białek w systemie 
bakulowirusowym na przykładzie białka Gβ1. Ścieżka nr 1) produkt reakcji PCR na matrycy Gβ1; 2) 
plazmidowe DNA uzyskane po ligacji produktu trawienia reakcji PCR oraz plazmidu pAcSG2 enzymami 
restrykcyjnymi Xho I oraz Sma I 3) wektor pAcSG2 bez wstawki; 4,5) produkt trawienia plazmidu 
pAcSG2 oraz Gβ1-6His-pAcSG2 enzymami Xho I oraz Sma I. Po prawej stronie chromatogram uzyskany 
po sekwencjonowaniu konstruktu Gβ1-6His-pAcSG2. Czerwoną ramką oznaczono sekwencję sześciu 
histydyn, czarną kodon stop a niebieską sekwencję rozpoznawaną przez enzym Sma I.  

 

 
Rysunek 5.19 Schemat uzyskanych plazmidów transferowych wykorzystanych do produkcji 
bakulowirusów. Kolorem niebieskim zaznaczono miejsca rozpoznawane przez endonukleazy, 
pomiędzy które wprowadzano odpowiednie cDNA. 

 cDNA receptora dopaminowego D1 wprowadzono do wektora transferowego 
(tym razem wykorzystano wektor pVL1392, który również zawiera promotor 
polihedrynowy) w dwóch etapach. W pierwszej kolejności namnożono cDNA 
receptora w reakcji łańcuchowej polimeryzacji z wykorzystaniem starterów, 
z których jeden wprowadzał miejsce cięcia rozpoznawane  przez restryktazę Not I, 
drugi natomiast wprowadzał miejsce rozpoznawane przez enzym Xba I oraz pierwsze 
pięć aminokwasów metki StrepTag (WSHPQ) przed kodonem STOP. Produkt reakcji 
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PCR oraz plazmid pVL1392 poddano trawieniu enzymami restrykcyjnymi Xba I i Not 
I a następnie przeprowadzono ligację i transformację komórek bakteryjnych zgodnie 
z opisem zamieszczonym w rozdziale 4.2. Plazmidowe DNA zawierające cDNA 
receptora dopaminowego D1 z częścią metki StrepTag (D1-WSHPQ-pVL1392) 
wykorzystano jako matrycę do reakcji Quik Change Site-Directed Mutagenesis ze 
starterami wprowadzającymi ostatnie trzy aminokwasy metki (FEK). Plazmidowe 
DNA uzyskane w wyniku tych czynności po wyizolowaniu poddano analizie 
sekwencji. Przykładowe zdjęcia elektroforezy DNA oraz wynik sekwencjonowania 
zamieszczono na rysunku 5.20. Rysunek 5.21 przedstawia schemat uzyskanego 
wektora transferowego D1-Streptag-pVL1392.      

 

 
Rysunek 5.20 Postęp prac w przygotowaniu wektora transferowego do ekspresji receptora 
dopaminowego D1 w systemie bakulowirusowym. Ścieżka nr 1) produkt reakcji PCR na matrycy D1DR; 
ścieżka 2,3) produkt trawienia enzymami Not I i Xba I plazmidowego DNA uzyskanego po ligacji cDNA 
D1DR namnożonego w reakcji PCR oraz trawionego plazmidu pVL1392; ścieżki 4,5) produkty reakcji 
QuikChange na matrycy zawierającej D1-WSHPQ-pVL1392 przed trawieniem Dpn I: reakcja właściwa, 
kontrola bez polimerazy. Po prawej stronie chromatogram uzyskany po sekwencjonowaniu konstruktu 
D1-StrepTag-pVL1392. Czerwoną ramką oznaczono sekwencję metki, czarną kodon stop.  

 

 

Rysunek 5.21 Schemat plazmidu 
transferowego wykorzystanego do produkcji 
receptora D1. Kolorem niebieskim zaznaczono 
miejsca rozpoznawane przez endonukleazy, 
pomiędzy które wprowadzono cDNA. 

 

 

 

5.3.3 Produkcja bakulowirusów 

Hodowlę komórek linii owadzich prowadzono według opisu zamieszczonego 
w rozdziale 4.4. Uzyskane wektory transferowe zostały wykorzystane do 
kotransfekcji komórek owadzich linii Sf9 w towarzystwie DNA bakulowirusowego 
Baculo Gold firmy Pharmingen. Transfekcję prowadzono na szalkach sześcio-
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dołkowych według przepisu zamieszczonego w rozdziale 4.4. Po trzech godzinach od 
transfekcji wymieniano medium i pozostawiano na 7 dni. Po tym czasie, stosując 
delikatne wirowanie, oddzielano płyn hodowlany i oznaczano jako generacja 
pierwsza (P1) bakulowirusa.  

Każdy z uzyskanych w ten sposób bakulowirusów był poddawany dwukrotnej 
amplifikacji. W tym celu wysiewano 2 miliony komórek na butelkach o powierzchni 
hodowlanej 25 cm2 i dodawano do nich 200 µl odpowiednich bakulowirusów. Po 
pięciu dniach zbierano nadsącz - generację 2 bakulowirusa (P2). Czynność tę 
powtarzano używając 20 µl bakulowirusa. Powstałą w ten sposób generację P3 
wykorzystywano do określenia miana bakulowirusów przy pomocy testów 
łysinkowych (rysunek 5.22). Na każdym etapie stan komórek monitorowano przy 
pomocy mikroskopu świetlnego (rysunek 5.22). Zazwyczaj już podczas pierwszego 
namnażania bakulowirusów obserwowano zahamowanie wzrostu hodowli po 
infekcji oraz wzrost średnicy komórek.  W drugiej rundzie namnażania już po trzech 
dobach obserwowano lizę komórkową. Uzyskane na drodze testów łysinkowych 
miano bakulowirusów zebrano w tabeli 5.6.  

 

 
Rysunek 5.22 Zdjęcie komórek Sf9: A) nie poddanych infekcji bakulowirusem, oraz B) 48 godzin po 
infekcji bakulowirusem D1-StrepTag-pVL1392. C) Przykładowy wynik testu łysinkowego 
wykonanego w celu oznaczenia miana bakulowirusa D1-StrepTag-pVL1392. Liczby przy 
poszczególnych dołkach oznaczają kolejne rozcieńczenia bakulowirusa. 

 
Tabela 5.6 Miano bakulowirusów po dwóch rundach amplifikacji 
wyrażone w liczbie jednostek tworzących łysinki w mililitrze. 

Bakulowirus Miano [𝒑𝒇𝒖
𝒎𝒍

] 

D1-StrepTag-pVL1392 1,7 ∙ 108 
Gαs-pAcSG2 6,6 ∙ 107 

Gαq-pAcSG2 6,0 ∙ 107 

Gβ1-His-pAcSG2 8,7 ∙ 107 

Gγ2-His-pAcSG2 3,1 ∙ 107 

 

 Bakulowirus P3 po oznaczeniu miana był traktowany jako wyjściowy do 
produkcji większych objętości (w zależności od potrzeb 25-100 ml) kolejnego 
pokolenia, które po oznaczeniu miana było wykorzystywane do dalszych 
eksperymentów.   
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Produkcję podjednostek Gαs oraz Gαq zweryfikowano na podstawie 
eksperymentu Western Blot ze specyficznymi króliczymi przeciwciałami 
pierwszorzędowymi po wyizolowaniu błon komórkowych, według opisu zawartego 
w rozdziale 4.8. Do identyfikacji białek używano przeciwciał rozpoznających 
odpowiednio fragment C-końcowy i N-końcowy. Masa molowa białka GαsL to około 
52 kDa. Prążek na wysokości odpowiadającej takiej masie uzyskano 
w eksperymencie wykorzystującym ekstrakt błonowy z komórek Sf9 poddanych 
infekcji bakulowirusem Gαs-pAcSG2. Podczas eksperymentów z wykorzystaniem 
bakulowirusa Gαq-pAcSG2 spodziewano się uzyskać prążek na wysokości 
odpowiadającej około 42 kDa i tak się stało. Rycina 5.23 potwierdza obecność 
rekombinantowych białek w zainfekowanych komórkach oraz skuteczność 
wszystkich kroków podjętych w celu uzyskania rekombinantowych bakulowirusów. 

 

 
Rysunek 5.23 Analiza Western Blot rekombinantowego białka Gαs, Gαq oraz D1. Białka 
rozdzielano w 12% żelu poliakrylamidowym. Ścieżka 1) 50 µg białka pochodzącego z 
komórek poddanych infekcji bakulowirusem Gαs-pAcSG2, ścieżka 3) 50 µg białka 
pochodzącego z komórek poddanych infekcji bakulowirusem  Gαq-pAcSG2, ścieżka 4) 
50 µg białka pochodzącego z komórek poddanych infekcji bakulowirusem D1-
StrepTag-pVL1392. Ścieżki 2,5) 50 µg białek pochodzących z komórek 
nieinfekowanych, 

 

Przykładowy wynik analizy Western Blot wykonanej na ekstraktach 
błonowych pozyskanych z komórek Sf9 po infekcji bakulowirusem D1-StrepTag-
pVL1392 z użyciem przeciwciała rozpoznającego fragment znajdujący się w pobliżu 
C-końca białka także zaprezentowano na rysunku 5.23. Receptor dopaminowy D1 
w komórkach ssaczych podlega post-translacyjnej N-glikozalacji i w dojrzałej formie 
ma masę około 74 kDa. Owadzie linie komórkowe nie prowadzą „ludzkiej” 
glikozylacji, spodziewano się zatem uzyskać prążek na wysokości odpowiadającej 
około 49 kDa. Na rysunku 5.23 w czwartej ścieżce widoczny jest delikatny prążek 
na tej wysokości oraz drugi - na wysokości około 100 kDa, który być może 
odpowiada formie dimerycznej (na rycinie zaznaczone strzałkami), a także bardzo 
intensywny prążek o masie około 25 kDa oraz materiał, który najprawdopodobniej 
nie opuścił żelu zagęszczającego. Taki wynik eksperymentu wskazuje na obecność 
receptora dopaminowego D1 w komórkach Sf9 poddanych infekcji bakulowirusem, 
jednak masa oszacowana na podstawie odległości przebytej w żelu podczas 
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rozdziału nastręcza trudności interpretacyjne. Denaturację poprzedzającą rozdział 
w żelu poliakrylamidowym standardowo prowadzono przez 10 minut w 60ºC w 
buforze zawierającym dodecylosiarczan sodu (SDS). Wzrost temperatury sprzyja 
agregacji hydrofobowych białek błonowych.  Zamiana  SDS na LDS 
(dodecylosiarczan litu) umożliwiła przeprowadzenie zimnej denaturacji. Na rysunku 
5.24 przedstawiono wynik analizy Western Blot przeprowadzonej z wykorzystaniem 
dwóch wspomnianych metod denaturacji.  Tym razem udało się uzyskać 
korzystniejszy obraz, masa molowa najintensywniejszego prążka oszacowana  na 
podstawie odległości przebytej podczas rozdziału wynosi około 55 kDa. Podczas 
kolejnych eksperymentów stosowano metodę denaturacji zimnej. 

 

 

Rysunek 5.24 Porównawcza analiza Western Blot rekombinantowego 
białka D1-StrepTag poddanego dwóm metodom denaturacji: zimnej 
(10 minut na lodzie w buforze z LDS) – ścieżka 1 i 2, oraz ciepłej (10 
minut w 60 ºC w buforze z SDS) – ścieżka 3 i 4. Rozdział prowadzono 
w żelu 12% po nałożeniu 25 µg ekstraktu błonowego pochodzącego 
z komórek zainfekowanych bakulowirusem D1-StrepTag-pVL1392. 

 

 

 

5.3.4 Dobór parametrów infekcji bakulowirusem D1-StrepTag-pVL1392  

Aby ustalić najlepsze warunki infekcji bakulowirusem D1-StrepTag-pVL1392 
przeprowadzono serię eksperymentów ze zmienną wartością MOI (wielokrotność 
infekcji) oraz zmiennym czasem trwania hodowli po infekcji, wykorzystując dwie 
linie komórkowe. Analizę przeprowadzono wykorzystując technikę Western Blot oraz 
pomiar parametrów wiązania radioliganda [3H]SCH23390.  

200 ml hodowli płynnej komórek Sf9 oraz High Five o gęstości 5 mln/ml 
podzielono na cztery części (po 50 ml każda). Jedną część każdej linii komórkowej 
poddano wirowaniu i zamrożono w -80oC, do pozostałych dodano bakulowirus D1-
StrepTag-pVL1392 w takiej objętości aby uzyskać MOI równe 10 (obliczenia 
wykonano na podstawie opisu zamieszczonego w rozdziale 4.4). Po 24, 48 oraz 72 
godzinach od infekcji zbierano i zamrażano osad komórkowy z hodowli Sf9 oraz 
High Five. Z wszystkich osadów komórkowych wyizolowano błony komórkowe. 
Połowę uzyskanego materiału przeznaczono do analizy saturacyjnej, resztę poddano 
działaniu detergentu DDM w celu rozpuszczenia błon komórkowych 
i ultrawirowaniu według opisu zamieszczonego w rozdziale 4.8. Wyniki 
eksperymentów przedstawiono na rycinach 5.25 i 5.26 oraz w tabeli 5.7.  
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Literaturowa wartość stałej dysocjacji Kd wyznaczona dla prążkowia szczura 
wynosi 1,17 nM (So i inni 2005). Tylko w przypadku komórek analizowanych 48 
i 72 godziny po infekcji udało się uzyskać stałą zbliżoną do tej wartości. Także 
wartość Bmax wyrażająca gęstość receptorów D1 w błonie komórkowej oraz wynik 
eksperymentu Western Blot wskazują na fakt, że poniżej tego punku czasowego 
poziom ekspresji białka jest znikomy. Porównanie poziomu ekspresji uzyskanego 48 
i 72 po infekcji wypada korzystniej dla czasu pierwszego. Wynik Western Blot oraz 
porównanie wartości błędów i kształtu krzywych wskazuje jednoznacznie, że 
najwyższy poziom ekspresji receptora dopaminowego D1 o najlepszych parametrach 
wiązania liganda uzyskano w komórkach linii High Five 48 godzin po infekcji.  

 

Rysunek 5.25 Porównanie poziomu ekspresji receptora 
dopaminowego D1 przed infekcją (ścieżka 1) oraz 24 (ścieżka 
2), 48 (ścieżka 3) i 76 (ścieżka 4) godzin po infekcji komórek 
linii Sf9 oraz High Five. Rozdział prowadzono w 12% żelu 
poliakrylamidowym.  

 

 

 

 

 
Rysunek 5.26 Przykładowe krzywe wiązania liganda [3H]SCH23390 do receptora dopaminowego D1. 
Krzywe znajdujące się w pierwszym rzędzie prezentują wyniki eksperymentu wykonanego na błonach 
komórek Sf9, w drógim – na błonach komórek High Five. Na osi odciętych zaznaczono stężenie 
radioliganda wyrażone w nM, a na rzędnych wiązanie właściwe wyrażone w  𝑝𝑀

𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎
. 
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Tabela 5.7 Parametry wiązania [3H]SCH23390 przez receptor dopaminowy D1 w preparatach 
błonowych pozyskanych z dwóch różnych linii komórkowych w 24-godzinnych odstępach 
czasowych od infekcji.  

Czas po  
Infekcji 

 Sf9 High Five 
 

0 
𝐾𝑑 ± 𝑆𝐸𝑀 [𝑛𝑀] 2,23·1015 ± 3,81·1029 1,94·1016 ± 2,73·1028 

𝐵𝑚𝑎𝑥 ± 𝑆𝐸𝑀 [ 𝑝𝑀
𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎

]  1,62·1013 ± 2,76·1027 1,74·1016 ± 3,52·1027 

24 h 
𝐾𝑑 ± 𝑆𝐸𝑀 [𝑛𝑀] 1,29·1015 ± 4,81·1028 1,17·1015 ± 1,99·1028 

𝐵𝑚𝑎𝑥 ± 𝑆𝐸𝑀 [ 𝑝𝑀
𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎

]  3,36·1013 ± 1,26·1027 6,07·1013 ± 1,03·1027 

48 h  
𝐾𝑑 ± 𝑆𝐸𝑀 [𝑛𝑀] 0,62 ± 0,33 1,52 ± 0,48 

𝐵𝑚𝑎𝑥 ± 𝑆𝐸𝑀 [ 𝑝𝑀
𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎

]  0,09 ± 0,013 0,55 ± 0,06 

72 h 𝐾𝑑 ± 𝑆𝐸𝑀 [𝑛𝑀] 9,33 ± 4,11 1,53 ± 0,38 

 𝐵𝑚𝑎𝑥 ± 𝑆𝐸𝑀 [ 𝑝𝑀
𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎

]  0,54 ± 0,14 0,20 ± 0,02 

 

W kolejnym kroku wykonano eksperyment mający na celu określenie 
optymalnego MOI wykorzystywanego do infekcji komórek linii High Five. Zazwyczaj 
ekspresję białek w bakulowirusowym systemie ekspresyjnym prowadzi się stosując 
wielokrotność infekcji z zakresu 1 – 10. Dlatego wykonano analogiczny eksperyment 
do opisanego wyżej, tym razem dzieląc zawiesinę komórek High Five na trzy części, 
z których każdą poddano infekcji bakulowirusem z inną wartością MOI: 1, 5 oraz 
10. Komórki zwirowano 48 godzin po infekcji. Analizę saturacyjną pod kątem 
wyznaczenia gęstości receptorów wykonano jak wcześniej. Wyniki wykazały, że 
infekcja z MOI o wartości 10 dała najlepsze rezultaty (tabela 5.8).   

 

Tabela 5.8 Wartości Bmax w preparatach błonowych 
pozyskanych po zastosowaniu zmiennego MOI.  

MOI 
Wartość Bmax 

[ 𝑝𝑀
𝑚𝑔 𝑏𝑖𝑎ł𝑘𝑎

] 

1 0,25 ± 0,049 

5 0,31 ± 0,06 

10  0,59 ± 0,04 

 
 
5.3.5 Oczyszczanie receptora dopaminowego D1 

Na podstawie wstępnych eksperymentów opracowano metodę oczyszczania 
receptora dopaminowego D1. Szczegółowy opis metody pozyskiwania frakcji 
błonowych oraz metod chromatograficznych zamieszczono w rozdziale 4.8 i 4.10. Po 
uzyskaniu frakcji błonowych materiał inkubowano w roztworze detergentu przez noc 
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w 4oC, delikatnie mieszając. Wynik eksperymentu, na podstawie którego 
zdecydowano się na stosowanie 1% roztworu DDM do rozpuszczania błon 
komórkowych przedstawiono na rysunku 5.27.  

 

Rysunek 5.27 Porównanie efektywności rozpuszczania błon komórkowych dla 
detergentów: DDM 1% (ścieżka 1), CHAPS 1% (ścieżka 1) oraz mieszaniny 
DDM/CHAPS 0,66/0,33% (ścieżka 1). Do poszczególnych ścieżek nałożono 
materiał uzyskany po rozpuszczeniu trzech porcji błon komórkowych (każda 
zawierała 1 mg materiału) w roztworach zawierających odpowiednie detergenty. 
Po całonocnej inkubacji w 4oC roztwory poddano wirowaniu 20 minut 35000g. 
Na żel nałożono po 10 µl każdego roztworu.  

 

 

Rozpuszczone białka oddzielano od reszty zawiesiny, poddając mieszaninę 
45-minutowemu wirowaniu z prędkością 100 tysięcy g w 4oC. W celu zagęszczenia 
materiału przed chromatografią na złożu specyficznie wiążącym metkę Strep-tag, 
nadsącz rozcieńczano 4-krotnie buforem bez soli (tak aby uzyskać końcowe stężenie 
NaCl 50 mM) z dodatkiem 0,05% DDM i nakładano na kolumnę Mono Q HR 5/5, 
zrównoważoną 200 ml buforu podstawowego z dodatkiem 50 mM NaCl oraz 0,05% 
DDM. Po związaniu do złoża białko wymywano buforem zawierającym 1 M NaCl. 
Frakcje zbierano w porcjach 1 ml. Na rycinie 5.28 przedstawiono chromatogram 
uzyskany podczas oczyszczania receptora dopaminowego D1 z 200 ml hodowli 
komórek High Five (3 miliony komórek w 1 ml pożywki) zainfekowanej 
bakulowirusem przy MOI=10. Frakcje zawierające białko poddano analizie Western 
Blot z użyciem przeciwciał rozpoznających receptor D1 – rysunek 5.28.  

 

Rysunek 5.28 Profil elucji z kolumny MonoQ. Kolorem niebieskim zaznaczono absorbancję mierzona 
przy 280 nm, kolorem czerwonym numery frakcji. Po prawej stronie Western Blot frakcji uzyskanych 
po zagęszczaniu materiału na złożu z jonowymieniaczem MonoQ. Numery zamieszczone nad ścieżkami 
odpowiadają kolejnym frakcjom. Rozdział wykonywano w 12% żelu poliakrylamidowym.  
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 Zagęszczony materiał  nakładano na 600 µl złoża Strep-Tactin Sepharose 
równoważonego buforem z dodatkiem 0,05% DDM oraz 1M NaCl. Procedura była 
zgodna z zaleceniami producenta. Frakcje zbierano w objętości 0,5 ml i analizowano 
metodą Western Blot (rysunek 5.29).   

 
Rysunek 5.29 Wynik eksperymentu Western Blot oraz SDS-PAGE frakcji uzyskanych po rozdziale 
chromatograficznym na złożu ze Strep-Tactin Sepharose. Ścieżka 1) materiał nie związany do złoża, 
ścieżka 2) płukanie kolumny, ścieżki 3-9) elucja - kolejne frakcje. Rozdział wykonywano w 12% żelu 
poliakrylamidowym, do ścieżek nakładano 10 µl materiału. 

 

Powyższe wyniki wskazują, że metoda oczyszczania receptora dopaminowego 
D1 prowadzona dwuetapowo: z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej oraz 
chromatografii powinowactwa jest skuteczna. Białko wiąże się do złoża ze 
streptaktyną i ulega elucji po podaniu roztworu kompetytora. Materiał uzyskany 
w wyniku eksperymentów był bardzo zanieczyszczony.    

 

5.3.6 Oczyszczanie heterokompleksu Gαs/β1/γ2 oraz podjednostki Gαq 
 
Do opracowania metody oczyszczana heterokompleksu białek G 

wykorzystano 500 ml zawiesiny komórek High Five o gęstości 3 mln/ml. Komórki 
poddano infekcji trzema bakulowirusami:  Gαs-pAcSG2, Gβ1-His-pAcSG2 oraz Gγ2-
His-pAcSG2 z MOI równym odpowiednio 10, 7 oraz 5.  

Podczas oczyszczania heterokompleksu białek Gαs/β1/γ2 wykorzystano metki 
histydynowe obecne na C-końcach białek G β1 i Gγ2. Frakcje błonowe otrzymano 
postępując zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale 4.8. Szczegóły procedur 
chromatograficznych opisano w rozdziale 4.10. Aby zapobiec dysocjacji podjednostki 
Gαs wszystkie bufory były uzupełniane 10 µM GDP. Peletę komórkową zawieszono 
w buforze lizującym, który następnie poddawano homogenizacji za pomocą 
ultradźwięków. Lizat komórkowy, po krótkim wirowaniu mającym za celu usunięcie 
jąder i całych komórek, poddawano 30-minutowemu wirowaniu z prędkością 100 
tysięcy g. Osad zawieszano w buforze zawierającym 1% detergent (DDM). Po 
godzinnej inkubacji w temperaturze 4oC z delikatnym mieszaniem zawiesinę 
poddano 45-minutowemu wirowaniu z prędkością 100000g. Nadsącz uzupełniono 
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roztworem imidazolu tak, aby uzyskać stężenie 10 mM i nałożono na kolumnę 
zawierającą 0,5 ml złoża Ni-NTA zrównoważonego piętnastoma objętościami buforu 
z dodatkiem 0,05% DDM oraz 10 mM imidazolu. Po przepłukaniu dziesięcioma 
objętościami kolumny, białko wymywano buforem zawierającym 200 mM imidazol, 
zbierając frakcje o objętości 400 µl. 10 µl każdej frakcji nakładano na 12% żel 
poliakrylamidowy i analizowano na podstawie SDS-PAGE. Na rysunku 5.30 
strzałkami zaznaczono prążki, których masy odpowiadają wielkości poszczególnych 
składników heterokompleksu:  Gαs - 52 kDa, Gβ1 - 34 kDa oraz Gγ2 – 10 kDa.  

 

Rysunek 5.30 Zdjęcie żelu poliakrylamidowego 
po rozdziale poszczególnych frakcji z oczyszczania 
trójkompleksu białek G. Ścieżka 1) lizat 
komórkowy po rozpuszczaniu błon komórkowych; 
ścieżka 2) materiał niezwiązany do złoża Ni-NTA; 
ścieżka 3) płukanie złoża Ni-NTA po związaniu 
białek; ścieżki 4-12) kolejne frakcje po odwiązaniu 
białek od złoża roztworem zawierającym 200 mM 
imidazol.  

 

Najintensywniej widoczne na 
SDS-PAGE frakcje połączono i nałożono na sito molekularne Superdex 200. 
Spodziewano się uzyskać najwięcej białka w 12 frakcji (masa molekularna 
kompleksu to około 100 kDa).  Obecność białka Gαs we frakcjach potwierdzono 
metodą Western Blot, rysunek 5.31. 

 
Rysunek 5.31 Rozdział materiału złożu Superdex 200. Kolorem niebieskim zaznaczono absorbancję 
mierzoną przy 280 nm, kolorem czerwonym numery frakcji. Po prawej stronie analiza frakcji po 
sączeniu molekularnych metodą Western Blot. Numery zamieszczone nad ścieżkami odpowiadają 
kolejnym frakcjom. Rozdział wykonywano w 12% żelu poliakrylamidowym.  

 

Podobny eksperyment wykonano po zainfekowaniu komórek High Five 
bakulowirusami Gαq-pAcSG2, Gβ1-His-pAcSG2 oraz Gγ2-His-pAcSG2. Tym razem 
jednak celem eksperymentu było oczyszczenie podjednostki Gαq. Pierwsze kroki, aż 
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do rozdziału na złożu niklowym, były identyczne z opisanymi powyżej (jedyna 
różnica w składzie buforów była związana ze zwiększonym do 50 µM stężeniem 
GDP). Po związaniu nadsączu zawierającego rozpuszczone frakcje błonowe do złoża 
Ni-NTA oraz po przepłukaniu kolumny wykonano dodatkowy krok mający na celu 
odwiązanie podjednostki Gαq od kompleksu Gβ1/Gγ2  z wykorzystaniem buforu 
zawierającego 20 µM AlCl3 oraz 10 µM NaF. Obecny w roztworze czterofluorek glinu 
odwracalnie aktywuje podjednostkę Gα. W tym przypadku spowodowało to 
odwiązanie podjednostki Gαq od złoża. Eluat frakcjonowano w porcjach 0,5 ml 
i analizowano techniką Western Blot (rysunek 5.32).   

 

Rysunek 5.32 Analiza Western Blot frakcji uzyskanych po wymyciu 
białka Gαq ze złoża niklowego. Do ścieżek nakładano 10 µl każdej 
frakcji, numery frakcji zamieszczono nad poszczególnymi ścieżkami. 
Rozdział wykonywano w 12% żelu poliakrylamidowym.  
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5.4 Wykaz przygotowanych konstruktów genetycznych 
Tabela 5.7 Wykaz konstruktów genetycznych przygotowanych w toku pracy doktorskiej 

 Nazwa konstruktu Wektor  cDNA Pary starterów Miejsca 
restrykcyjne Mutacje 

M
ut

ag
en

ez
a 

uk
ie

ru
nk

ow
an

a D2V96A-pcDNA3.1 

pcDNA3.1 

D2 D2-V96A-for 
D2-V96A-rev KpnI/XhoI V96A 

D2P310S-pcDNA3.1 D2 D2-P310S-for 
D2-P310S-rev KpnI/XhoI P310S 

D2S311C-pcDNA3.1 D2 D2-S311C-for 
D2-S311C-rev  KpnI/XhoI S311C 

mEGFP-N1 pEGFP-N1 EGFP EGFP-A206K-for 
EGFP-A206K-rev - A206K 

  

K
on

st
ru

kt
y 

bi
ał

ek
 f

uz
yj

ny
ch

 

D1-mEGFP 

mEGFP-N1 

D1 pcDNAfor 
D1-rev-XhoI XhoI/NheI - 

D2-mEGFP D2 pcDNAfor 
D2-rev-XhoI XhoI/NheI - 

mCherry-mEGFP mCherry mCherry-FOR 
mCherry-REV XhoI/NheI - 

D1-mCherry 

pmCherry 
 

D1 pcDNAfor 
D1-rev-XhoI XhoI/NheI - 

D2-mCherry D2 pcDNAfor 
D2-rev-XhoI XhoI/NheI - 

D2-linker-mCherry D2-linker linker-Xho_Rev 
pcDNAfor XhoI/NheI - 

D2V96A-linker-
mCherry D2-linker 

(1)linker-Xho_Rev 
pcDNAfor 
(2)D2-V96A-for 
D2-V96A-rev 

XhoI/NheI V96A 

D2P310S-linker-
mCherry D2-linker 

(1)linker-Xho_Rev 
pcDNAfor 
(2)D2-P310S-for 
D2-P310S-rev 

XhoI/NheI P310S 

D2S311C-linker-
mCherry D2S-linker 

(1)linker-Xho_Rev 
pcDNAfor 
(2)D2-S311C-for 
D2-S311C-rev 

XhoI/NheI S311C 

  

W
ek

to
ry

 d
o 

ró
w

no
le

gł
ej

 
ek

sp
re

sj
i 

dw
óc

h 
bi

ał
ek

 

D1-pBUD 

pBUDCE4.1 

D1 - Kpn I/XhoI  - 

D1_D2-pBUD D1 i D2 D2: pcDNA-rev    
 D2-SalI-FOR 

D1: Kpn I/XhoI 
D2: Sal I/Xba I - 

D1_D2V96A-pBUD D1 i D2V96A D2: pcDNA-rev            
D2-SalI-FOR 

D1: Kpn I/XhoI 
D2: Sal I/Xba I D2V96A 

D1_D2P310S-pBUD D1 i D2P310S D2: pcDNA-rev  
D2-SalI-FOR 

D1: Kpn I/XhoI 
D2: Sal I/Xba I D2P310S 

D1_D2S311C-pBUD D1 i D2S311C D2: pcDNA-rev  
D2-SalI-FOR 

D1: Kpn I/XhoI 
D2: Sal I/Xba I D2S311C 

  

K
on

st
ru

kt
y 

do
 B

E
V

S 

D1-StrepTag-
pVL1392 

 
pVL1392 D1DR 

(1)pVLD1-strfor1 
pVLD1-strrev1 
(2)pVLD1-strfor2 
pVLD1-strrev2 

Not I/Xba I 
Metka 

StrepTag na 
C końcu 

Gαs-pAcSG2 
 

pAcSG2 

Gαs pcDNAfor-XhoI 
Gαs-NotI-rev Xho I/Not I - 

Gαq-pAcSG2 
 Gαq pcDNAfor-XhoI 

Gαq-NotI-rev Xho I/Not I - 

Gβ1-His-pAcSG2 
 Gβ1 pcDNAfor-XhoI 

Gβ6HSmaR Xho I/Sma I Metka 6 his 
na C końcu 

 Gγ2-His-pAcSG2 
 Gγ2 pcDNAfor-XhoI 

Gγ6HSmaREV 
Xho I/Sma I 
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6.1  Wybór obiektu badań 
 
Klasyczne postrzeganie mechanizmów przekazu sygnału do wnętrza komórki 

przebiegających za pośrednictwem receptorów sprzężonych z białkami G zakładało, 
że związanie liganda do monomerycznego receptora wywołuje stymulację lub 
hamowanie funkcji receptora w jednakowy sposób, zależny od liganda i niezależny 
od otoczenia. Brak spójności pomiędzy teorią a bardziej złożonymi wnioskami 
wysnuwanymi z eksperymentów zmusił naukowców do formułowania nowych 
koncepcji. Do klasycznej teorii dokładano kolejne elementy, takie jak udział białek 
oddziałujących z GPCR czy niezależne od białek G ścieżki sygnalizacyjne. Koncepcja 
oligomeryzacji receptorów sprzężonych z białkami G towarzyszyła naukowcom od lat 
70-tych ubiegłego wieku (Limbird i inni 1975, 1976), długo jednak budziła 
kontrowersje. W rzeczy samej, wiele biochemicznych i biofizycznych badań 
konsekwentnie wskazuje na zdolność monomerów rodopsyny do aktywacji 
transducyny oraz innych monomerycznych GPCR do aktywowania białek G (Chabre 
i inni 2005, Jastrzebska i inni 2006, Meyer i inni 2006, Whorton i inni 2007). 
Z biegiem czasu coraz więcej dowodów wskazywało jednak na to, że GPCR mogą 
występować także w formie dimerów oraz większych kompleksów (Bouvier i inni 
2001, Gurevich i inni 2008a, Milligan 2004). Chociaż wielu naukowców wciąż jest 
zdania, że niektóre wyniki eksperymentów wskazujących na dimeryzację receptorów 
sprzężonych z białkami G są błędnie interpretowane, a obserwowane zjawiska mogą 
być wyjaśnione w inny, nie zakładający oligomeryzacji sposób (Chabre i inni 2009, 
James i inni 2006), możliwość tworzenia struktur czwartorzędowych przez GPCR 
nie budzi już wątpliwości (Agnati i inni 2010, Ferre i inni 2007, Ferre i inni 2009, 
Pin i inni 2007), a obserwowane interakcje są komentowane w związku 
z fizjologicznym znaczeniem (Agnati i inni 2003, Albizu i inni 2010, Gurevich i inni 
2008b, Kamal i inni 2011, Pin i inni 2007, Rozenfeld i inn 2001).  

W roku 2007 Międzynarodowa Unia Farmaceutyczna (IUPHAR) wprowadziła 
nazewnictwo odnoszące się do form multimerycznych GPCR, wedle którego 
sformułowanie „receptory oligomeryczne” (heteromeryczne lub homomeryczne) 
odnosi się do receptorów, których najmniejsza jednostka funkcjonalna składa się 
z co najmniej dwóch białek, z których żadne nie jest funkcjonalnie samodzielne. 
Określenie „oligomer receptorów” (heteromer lub homomer) oznacza natomiast 
makromolekularny kompleks zbudowany z co najmniej dwóch funkcjonalnych 
receptorów, wykazujący własności różniące się od prezentowanych przez 
poszczególne białka występujące samodzielnie (Ferre i inni 2009).  Szereg badań 
wskazuje na fakt, że heteromery GPCR stanowią atrakcyjny cel dla leków, ponieważ 
mogą wykazywać odmienną charakterystykę farmakologiczną i zmniejszać 
występowanie efektów ubocznych z uwagi na fakt, że heteromery wykazują wyższą 
specyficzność tkankową w stosunku do homomerów (Albizu i inni 2010, Franco 
i inni 2007, Franco i inni 2008, Fuxe i inni 2008b, Milligan 2006,).    

Dopamina jako neuroprzekaźnik pełni w mózgu wiele istotnych zadań, 
a dysfunkcja gospodarki dopaminergicznej ma powiązanie z ważnymi 
neurologicznymi i neuropsychiatrycznymi schorzeniami, takimi jak: schizofrenia, 
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, depresja, zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona oraz uzależnienia. 
Dopamina wywołuje swoje fizjologiczne efekty poprzez aktywację specyficznych 
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receptorów należących do nadrodziny receptorów sprzężonych z białkami G. 
Należące do podrodziny D1 receptory D1 aktywują cyklazę adenylanową wywołując 
akumulację cAMP na drodze oddziaływania z białkiem Gαs/olf (Monsma i inni 1990, 
Pedersen i inni 1994, Zhuang i inni 2000), podczas gdy należące do podrodziny D2 
receptory D2 oddziałują z białkiem Gαi/o, wywołując odwrotny efekt (Albert i inni 
1990, Obadiah i inni 1999). Regulacja tych ścieżek przekazu sygnału została 
poddana największej liczbie badań, których celem nadrzędnym było zrozumienie 
molekularnych zdarzeń pośredniczących w wywołaniu efektów dopaminy. Istnieją 
jednak inne kaskady sygnalizacyjne przebiegające z udziałem receptorów 
dopaminowych. Opisano stymulację fosfolipazy C oraz regulację kanałów jonowych 
wywołane aktywacją receptorów dopaminowych D1 (Gerfen i inni 2002, Jin i inni 
2001, Maurice i inni 2001). Udokumentowano także związek receptorów D2 
z regulacją metabolizmu kwasu arachidonowego, kanałów jonowych, aktywacją 
receptorów proteaz z grupy czwartej oraz kaskady przebiegającej poprzez Akt-Gsk-3 
(Banihashemi i inni 2002, Beaulieu i inni 2007, Nilsson i inni 1998, Park i inni 
2005,). W ostatnich latach udokumentowano nową ścieżkę przekazu sygnału 
przebiegającą z udziałem heteromeru D1–D2, która jest związana z uwalnianiem 
wapnia z zasobów wewnątrzkomórkowych (George i inni 2007, Hasbi i inni 2009, 
Lee i inni 2004).    

Wiele badań dowodzi, że receptory dopaminowe D1 i D2 występują w dwóch 
niezależnych rodzajach neuronów. Uważa się, że neurony prążkowia unerwiające 
substancję czarną są wzbogacone w receptory D1, a te unerwiające gałkę bladą 
w receptory D2 (Gong i inni 2003, Le Moine i inni 1995). Mimo tego, wyniki 
eksperymentów przeprowadzonych na fragmentach mózgu pokazały, że 
w niewielkim stopniu, bo w około 15% neuronów prążkowia, zaobserwowano 
współwystępowanie receptorów zarówno D1 jak i D2 (Bertran-Gonzalez i inni 2008, 
Deng i inni 2006, Hasbi i inni 2009, Hersch i inni 1995, Lee i inni 2004, Lee i inni 
2006, Levey i inni 1993, Lu i inni 1998, Ng i inni 2010, Surmeier i inni 1996, 
Svenningsson i inni 2000, Perrault i inni 2010). To odkrycie znalazło potwierdzenie 
w systemach ekspresji heterologicznej. Wykorzystując zjawisko FRET pokazano, że 
w komórkach linii HEK 293 wykazujących ekspresję dwóch 
receptorówdopaminowych, białka te znajdują się bardzo blisko, a ich równoczesna 
aktywacja specyficznymi ligandami wpływa pozytywnie na poziom oligomeryzacji 
(Dziedzicka-Wasylewska i inni 2006, So i inni 2005). Niedawno opublikowane 
wyniki badań pokazały, że równoczesna stymulacja receptorów D1 i D2 
występujących w prążkowiu gryzoni wywołuje aktywację podjednostki Gαq/11, czego 
nie obserwowano w preparatach wykazujących ekspresję tylko jednego z receptorów 
(Rashid i inni 2007). Użycie antagonistów jednego z receptorów także nie wywołało 
aktywacji tej podjednostki. Eksperymenty przeprowadzone na komórkach 
nerwowych występujących w hodowli potwierdziły zaangażowanie podjednostki 
Gαq/11 w przekaz sygnału wynikający z aktywacji heteromeru D1–D2 (Hasbi i inni 
2009).  

Funkcjonalne konsekwencje tej unikalnej ścieżki sygnalizacyjnej 
przebiegającej z udziałem heteromeru D1–D2 nie są jeszcze dokładnie poznane, 
jednak można przypuszczać, że mają związek z etiopatologią schizofrenii. 
Zaburzenie stężenia jonów wapniowych może wywoływać strukturalne i poznawcze 
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deficyty obserwowane u pacjentów cierpiących z powodu schizofrenii. Są dowody na 
to, że leki przeciwpsychotyczne wpływają na przekaz sygnału przebiegający 
z udziałem jonów wapnia, dlatego istnieje przekonanie, że zaburzona gospodarka 
wapniowa może leżeć u podstaw etiopatogenezy schizofrenii (Lidow i inni 2003). Dla 
żadnego z receptorów D1 i D2 występujących osobno nie wykazano powiązania 
z przekaźnictwem wapniowym, jednak obecność heteromeru w tkankach 
nerwowych oraz związek z białkiem Gαq/11 zapoczątkowały serię badań, w których 
wyniku stwierdzono, że aktywacja selektywnym dla heteromeru D1–D2 ligandem 
wywołuje fosforylację kinazy typu II zależnej od kalmoduliny (Rashid i inni 2007) 
oraz zwiększoną ekspresję neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego 
(Hasbi i inni 2009) – dwóch białek, których związek ze schizofrenią został 
udokumentowany (Issa i inni 2010, Jindal i inni 2010, Novak i inni 2000, Weickert 
i inni 2003).  

Pośród proponowanych przyczyn rozwoju schizofrenii często wymieniane są 
czynniki genetyczne, ponieważ na tle innych chorób neuropsychiatrycznych 
schizofrenia jest stosunkowo często dziedziczona (Sullivan i inni 2003). W obrębie 
receptora dopaminowego D2, będącego bezpośrednim celem działania większości 
leków przeciwpsychotycznych, zdefiniowano kilka wariantów polimorficznych, 
z których jeden występuje w rejonie wiążącym ligandy (V96A), a dwa w rejonie 
odpowiedzialnym za oddziaływanie z białkami G (P310S i S311C). Z uwagi na 
lokalizację zmian sekwencji przypuszczenie, że mogą one wywoływać zmiany 
w funkcjonowaniu receptora jest uzasadnione.    

Potencjalne fizjologiczne znaczenie kompleksu receptorów D1–D2 sugeruje, że 
może on być istotnym celem dla nowoczesnych terapeutyków. Wszystkie obecnie 
stosowane leki, oddziałujące poprzez receptory sprzężone z białkami G, zostały 
zaprojektowane przy założeniu, że GPCR funkcjonują w formie monomerów. 
Mechanizm tworzenia się w błonie komórkowej hetero-dimerów receptorów 
dopaminowych D1 i D2, ich rola w prawidłowym funkcjonowaniu komórki oraz 
sposób, w jaki następuje przekaz sygnału i jaką rolę odgrywa w tym procesie 
podjednostka Gαq nie zostały jeszcze dokładnie opisane. Zbadanie szczegółów 
aktywacji kaskad wewnątrzkomórkowych przez receptory dopaminowe, w tym jej 
wpływu na funkcje neuronów jest niezwykle istotne z punku widzenia schorzeń 
związanych z przekaźnictwem dopaminergicznym. Zrozumienie zasad i możliwości 
ingerencji w procesy odpowiedzialne za schorzenia jest przedmiotem 
zainteresowania szeregu dyscyplin, zmierzających do znalezienia nowatorskich 
rozwiązań terapeutycznych. 

Projekt, w ramach którego powstała niniejsza rozprawa doktorska obejmował 
badanie wpływu polimorfizmów pojedynczego nukleotydu występujących w obrębie 
receptora dopaminowego D2 współwystępującego z receptorem D1 na uwalnianie 
jonów wapnia z wewnątrzkomórkowych rezerwuarów w komórkach HEK 293. 
Jakościowe wyniki następnie odniesiono do ilościowych badań z zastosowaniem 
wysoce zaawansowanej techniki, mikroskopii obrazowania czasów życia 
fluorescencji. W pierwszej kolejności potwierdzono wyniki eksperymentów 
wykonanych innymi metodami spektroskopowymi świadczące o powstawaniu 
kompleksów receptorów dopaminowych w obrębie błony komórkowej oraz 
o zasadności użycia tej metody do badania asocjacji białek błonowych. Następnie 
sprawdzono w jaki sposób zmiany pojedynczego nukleotydu występujące w obrębie 
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receptora D2 wpływają na poziom oligomeryzacji białek. Drugi rodzaj 
eksperymentów zakładał wykorzystanie dwóch systemów ekspresyjnych do 
zbudowania modelowego układu do pomiarów in vitro oddziaływania receptorów 
dopaminowych oraz białek G.  

 
 
6.2  Badanie wpływu zmian polimorficznych w obrębie receptora 

dopaminowego D2 na zmiany w wewnątrzkomórkowym stężeniu 
jonów wapnia 

 
Analiza wpływu mutacji punktowych w obrębie receptora dopaminowego 
D2 na wiązanie liganda 
 
Wykorzystując techniki mutagenezy ukierunkowanej przygotowano trzy 

konstrukty genetyczne zawierające cDNA receptora dopaminowego D2 
z polimorfizmami pojedynczego nukleotydu: V96A, P310S oraz S311C. Pierwsza 
z wymienionych mutacji dotyczy wymiany reszty waliny, a więc hydrofobowego 
aminokwasu z alifatycznym łańcuchem bocznym na alaninę – aminokwas 
o podobnych własnościach. Pozycja 96 przypada na N-końcu drugiej helisy 
transbłonowej białka, a zatem w części odpowiedzialnej za utworzenie kieszeni 
wiążącej ligand (Cherezov i inni 2007, Hanson i inni 2008, Katrich i inni 2012, Shi 
i inni 2004, Wacker i inni 2010). Zmiana w pozostałych dwóch pozycjach przypada 
w rejonie trzeciej pętli wewnątrzkomórkowej, a zatem w części białka zaangażowanej 
w wiązanie białek efektorowych (Zhang i inni 2010, West i inni 2011, Katrich i inni 
2012). Mutacja P310S powoduje zamianę hydrofobowej aminy drugorzędowej na 
hydrofilową serynę zawierającą grupę hydroksylową. Ostatnia z wprowadzonych 
mutacji powoduje zmianę seryny na hydrofobową cysteinę zawierającą grupę 
tiolową. Ze względu na charakter zamienianych aminokwasów oraz ich 
umiejscowienie w strukturze białka, podejrzenie że wpływają one na funkcje białka 
jest uzasadnione.  

Analiza saturacyjna, której celem było zweryfikowanie parametrów wiązania 
radioliganda, została przeprowadzona na frakcjach błonowych komórek linii HEK 
293 poddanych przejściowej transfekcji plazmidami kodującymi gen receptora 
dopaminowego D2 w wersji naturalnej lub polimorficznej. Wyniki pomiaru Kd 
uzyskane dla wariantu naturalnego oraz mutacji występujących w pozycji 310 i 311 
są zbliżone i zgodne z literaturowymi dla [3H]rakloprydu – Kd=1,3 nM (Armstrong i 
inni 2001), co świadczy o tym, że wprowadzenie mutacji w trzeciej pętli 
wewnątrzkomórkowej nie wpływa na wiązanie liganda w kieszeni białka. Niespełna 
dwukrotną różnicę uzyskano w przypadku wariantu z mutacją w pozycji V96A (Kd = 
2,37 nM), nie jest to jednak różnica na tyle duża aby traktować ją jako znaczącą. 
Różnice w poziomie ekspresji receptorów w błonie komórkowej wynikają z faktu, że 
komórki poddano transfekcji przejściowej. Uzyskane wyniki są zgodne z danymi 
literaturowymi uzyskanymi w podobnych eksperymentach z użyciem [3H]spiperonu, 
świadczącymi o braku wpływu badanych mutacji punktowych na parametry 
wiązania antagonistów (Cravchik i inni 1996). 
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Pomiary wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 

Odkrycie mechanizmów kurczenia mięśni szkieletowych zapoczątkowało serię 
badań nad rolą jonów wapniowych. Obecnie wiadomo, że odgrywają one kluczową 
rolę w regulacji rozlicznych procesów w niemal wszystkich typach komórek 
(Bootman i inni 1997, Petersen i inni 1994). Powiązanie heteromeru receptorów 
dopaminowych D1 i D2 z sygnalizacją przebiegającą z pośrednictwem jonów wapnia 
jest niezwykle interesujące. Funkcjonalne następstwa wynikające z uruchomienia 
tej unikalnej kaskady sygnalizacyjnej nie są zbadane. Zjawisko synergizmu 
receptorów dopaminowych D1 i D2 wielokrotnie pokazywano w badaniach 
biofizycznych, biochemicznych, elektrofizjologicznych i behawioralnych (Gershanik 
i inni 1983, Harsing i inni 1997, Fetsko i inni 2003, Capper-Loup i inni 2002, 
Dziedzicka-Wasylewska i inni 2004, Dziedzicka-Wasylewska i inni 2006). W roku 
2004 po raz pierwszy pokazano, że równoczesna stymulacja współwystępujących 
receptorów D1 i D2 wywołuje zmiany w wewnątrzkomórkowym stężeniu jonów 
wapnia, a kilka lat później na podstawie badania inkorporacji [35S]GTPγS wykazano, 
że heteromer D1–D2 aktywuje podjednostkę Gαq (Lee i inni 2004, Rashid i inni 2007). 
To odkrycie stanowiło punkt wyjścia do badań nad wpływem współdziedziczących 
się ze schizofrenią polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w obrębie receptora D2 
na wewnątrzkomórkowe stężenie jonów wapnia. 

Z uwagi na ogromne znaczenie jakie odgrywają jony wapnia w biologii, 
wynaleziono rozliczne metody pozwalające na monitorowanie jego stężenia. Zwykle 
znaczniki fluorescencyjne klasyfikuje się według możliwości przeprowadzenia 
analizy racjometrycznej lub nie-racjometrycznej albo ze względu na długość fali 
wzbudzenia znacznika z zakresu ultrafioletu lub światła widzialnego (Takahashi 
i inni 1999). Znacznik Fluo-4 to nie-racjometryczna pochodna BAPTA (chelator 
wewnątrzkomórkowego wapnia) oraz fluoresceiny (Minta i inni 1989), której 
absorbcja i emisja fluorescencji przypadają w zakresie światła widzialnego 
(odpowiednio 494 nm oraz 516 nm). W formie wolnej związek ten wykazuje słabą 
fluorescencję, jednak po skompleksowaniu jonów wapnia emisja fluorscencji 
wzrasta wielokrotnie. Ujemnie naładowany znacznik, podobnie jak inne 
fluorescencyjne wskaźniki wiążące jony wapnia, bardzo słabo wnika do wnętrza 
komórek, których błona posiada taki sam ładunek. Problem ten można 
przezwyciężyć używając zestryfikowanych form znaczników, takich jak Fluo-4 AM. 
Wykazują one zwiększoną hydrofobowość i co za tym idzie zdolność do swobodnego 
przenikania do cytoplazmy, w której aktywna forma wskaźnika jest uwalniana za 
pośrednictwem endogennych esteraz. Pośród wielu zalet znacznika należy wymienić 
własności spektralne przypadające w zakresie światła widzialnego, kompatybilność 
z wieloma liniami komórkowymi zarówno w hodowli adherentnej jak i w zawiesinie, 
możliwość użycia do technik HTS wykorzystujących czytniki mikropłytek, 
w mikroskopii konfokalnej i cytometrii przepływowej. Stosunkowo szybkie wnikanie 
do komórek w porównaniu z innymi znacznikami pozwala na skrócenie czasu 
inkubacji ze znacznikiem, obniża potencjalne toksyczne efekty i redukuje wnikanie 
znacznika do organelli komórkowych (Gee i inni 2000). Nie jest on jednak 
pozbawiony wad. Końcowe stężenie aktywnego znacznika wewnątrz komórki jest 
zależne od rodzaju i liczby komórek używanych w eksperymencie, od warunków 
inkubacji (temperatura, czas trwania, pH), obecności surowicy w pożywce 
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hodowlanej (może zawierać esterazy przeprowadzające hydrolizę estru zanim 
znacznik wniknie do komórki), od wnikania do kompartmentów komórkowych oraz 
od wydzielania z wnętrza komórek do przestrzeni zewnątrzkomórkowej przy pomocy 
obecnych w błonie komórkowej transporterów jonowych (ten problem można 
ominąć stosując probenecid – inhibitor transportu jonowego – niestety, jest on 
toksyczny i komórki HEK 293 poddane jego działaniu ulegały apoptozie). 
Szczególnie często występuje niekompletna hydroliza znacznika, który w formie 
Fluo-4 AM nie jest wrażliwy na obecność jonów wapnia a jego udział w całkowitej 
fluorescencji musi być uwzględniony w analizie wyników (Takahashi i inni 1999).  

Z powodów wymienionych wyżej przeprowadzenie rzetelnej – ilościowej – 
analizy zmian wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia jest trudne, ponieważ 
uzyskanie identycznych początkowych warunków eksperymentu wykonywanego 
w żywych komórkach jest niemal niemożliwe. W aplikacjach wykorzystujących 
czytniki mikropłytek materiał po dokładnym wyznaczeniu liczby komórek jest 
pozostawiany na co najmniej dobę. Po tym czasie trudno zakładać, że liczba 
komórek z kilku różnych równolegle wysiewanych linii jest jednakowa a jeszcze 
trudniej uzyskać jednakowe stężenie aktywnego znacznika we wnętrzu komórek. 
Procedura wykonania pomiaru z użyciem odczynnika Fluo-4 AM zakłada 
kilkukrotne płukanie komórek przed i po inkubacji z odczynnikiem, co skutkuje 
oderwaniem części materiału od powierzchni plastiku. Dodatkowe czynniki 
utrudniające wykonanie eksperymentów wynikają z konstrukcji aparatury 
pomiarowej. W tym przypadku korzystano z czytnika mikropłytek firmy Tecan, 
wyposażonego w moduł do wprowadzania płynów do dołków pomiarowych. Z uwagi 
na konieczność szybkiego uzyskania wymaganego stężenia końcowego liganda 
w roztworze znajdującym się nad komórkami, prędkość nastrzykiwania powinna 
być jak największa, jednak szybkie nastrzykiwanie płynu powoduje odrywanie 
komórek od powierzchni dołka w miejscu znajdującym się blisko punktu, w którym 
następował odczyt fluorescencji. Lepszą adhezję do powierzchni uzyskano gdy 
komórki po wysianiu do dołków pozostawiano w inkubatorze na 2 doby. Wtedy 
jednak obserwowano większe różnice w stopniu pokrycia powierzchni dołków 
komórkami, występujące pomiędzy poszczególnymi liniami komórkowymi. Kolejne 
utrudnienie wynikało z czasu trwania inkubacji z odczynnikiem Fluo-4 AM 
poprzedzającym wykonanie pomiaru. Czas trwania pomiaru w jednym dołku to 
około 90 sekund. Czas pomiaru 12 dołków to 18 minut, a wszystkich dołków na 
szalce to prawie 2,5 godziny. Wydłużanie czasu inkubacji komórek z odczynnikiem 
niekorzystnie wpływa na wynik eksperymentu. Po godzinie następowało widoczne 
pogorszenie morfologii komórek. Pomimo stosowania najniższego zalecanego 
stężenia odczynnika, manipulowania czasem inkubacji oraz wprowadzenia 
dodatkowej inkubacji po usunięciu odczynnika a przed pomiarem w celu 
umożliwienia całkowitej deestryfikacji odczynnika znajdującego się wewnątrz 
komórki, obserwowano istotne różnice w wyjściowej intensywności fluorescencji 
nawet dla pomiarów wykonywanych w 5-minutowych odstępach czasowych. Trudno 
zatem porównywać wyniki niezależnych eksperymentów gdy sygnał wyjściowy jest 
zmienny – co potęguje dodatkowo nieliniowe wzmacnianie sygnału na 
fotopowielaczu.  
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Z powodów wymienionych wyżej - wynikających z natury badań opartych na 
intensywności emisji fluorescencji – dyskutowane w tej części wyniki są traktowane 
wyłącznie jakościowo. Niosą one informacje o trendzie obserwowanych zmian, 
a wysnuwanie wniosków dotyczących ich siły (w kontekście różnych linii 
komórkowych) należy przeprowadzać z dużą ostrożnością. 

Ważnym aspektem jaki należy wziąć pod uwagę planując eksperyment jest 
metoda analizy danych. W wielu publikacjach naukowych, także tych w odniesieniu 
do których wykonywano eksperymenty, wyniki są przedstawiane po odjęciu 
wartości minimalnej od maksymalnej. Taka prezentacja danych budzi zastrzeżenia, 
ponieważ nie niesie informacji o warunkach początkowych eksperymentu. Wzrost 
intensywności fluorescencji wynika z wiązania jonów wapnia do znacznika, ale nie 
tylko ten sygnał jest rejestrowany podczas pomiaru – także sygnał pochodzący od 
Fluo-4 AM, który nie został poddany działaniu wewnątrzkomórkowych esteraz, od 
autofluorescencji plastiku oraz nukleotydów flawinowych (FAD i FMN), których 
pasma absorbcji i emisji to odpowiednio 450 i 530-550 (Aubin 1979). Wzrost 
intensywności fluorescencji o 5000 jednostek może być interpretowany jako duży 
jeśli początkowa średnia wartość fluorescencji wynosiła na przykład 1000 
jednostek, lub jako niewielki jeśli wynosiła na przykład 15000 jednostek. Z tego 
powodu w niniejszej pracy analizę oparto na parametrze nazwanym poziomem 
indukcji, który jest stosunkiem maksymalnej wartości sygnału uzyskanego po 
stymulacji oraz średniej wartości sygnału przed stymulacją, przy czym obydwie 
wartości są pomniejszane o  średnią wartość sygnału zarejestrowanego dla komórek 
nieinkubowanych ze znacznikiem. 

Poprawność procedury według której wykonywano eksperymenty 
zweryfikowano wykorzystując endogenne receptory muskarynowe występujące 
w komórkach HEK 293 (Atwood i inni 2011). Receptory te aktywują podjednostkę 
Gαq i w konsekwencji wywołują uwolnienie jonów wapniowych z retikulum 
endoplazmatycznego. Poziom indukcji wapnia w komórkach HEK 293 po stymulacji 
ligandem wynosił około 3, co jest zgodne z licznymi opracowaniami prezentowanymi 
przez producenta znacznika (Molecular Probes). Poddanie komórek preinkubacji 
z inhibitorem fosfolipazy C (U 73122, Chen i inni 1995) zahamowało wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia, dowodząc, że obserwowany efekt jest 
wynikiem aktywacji fosfolipazy C, a procedura wykonania eksperymentu jest 
poprawna. 

Eksperymenty wykonane z użyciem linii komórkowych wykazujących 
stabilną ekspresję receptora dopaminowego D1 samego lub w towarzystwie 
receptora D2 potwierdziły doniesienia literaturowe o zaangażowaniu heteromeru D1–
D2 w ścieżkę sygnalizacyjną przebiegającą z udziałem jonów wapnia (Lee i inni 
2004). Poddanie komórek równoczesnemu działaniu dwóch agonistów specyficznych 
wobec receptora dopaminowego D1 (chloro-APB) oraz D2 (kwinpirol) albo jednego 
liganda, który jest podejrzewany o pełnienie funkcji liganda kompleksu receptorów 
(SKF 83959) spowodowało prawie dwukrotny wzrost sygnału. SKF 83959 to 
związek, który według niektórych doniesień literaturowych selektywnie aktywuje 
heteromer receptorów D1–D2. Pokazano, że będąc pełnym agonistą receptora D1 
i częściowym agonistą receptora D2 nie wywołuje dawko-zależnej akumulacji cAMP 
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w komórkach wykazujących ekspresję receptora D1 samego lub z D2, powoduje za to 
wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Badanie inkorporacji 
[35S]GTPγS do podjednostki Gαq/11, w materiale zawierającym receptory D1 i D2 
wykazało, że heteromer aktywowany tym związkiem oddziałuje z podjednostką Gαq 
a nie Gαs czy Gαi. Co więcej, analiza kompetycyjna względem [3H]rakloprydu 
wykazała występowanie miejsca wiążącego ligand SKF 83959 w obrębie receptora 
dopaminowego D2 tylko wtedy, gdy w materiale występował także receptor D1 
(Rashid i inni 2007).  

Mniejszy niż w przypadku koekspresji dwóch białek wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia obserwowano za każdym razem, gdy 
stymulacji poddawano komórki stabilnie transfekowane tylko receptorem D1. 
W cytowanych publikacjach nie rejestrowano uwalniania jonów wapniowych po 
stymulacji komórek HEK 293 transfekowanych samym receptorem D1, jednak 
należy pamiętać o tym, że ta linia komórkowa posiada endogenny receptor D2 
(Atwood i inni 2011, HEK 293 Cell Database), więc tak naprawdę nigdy nie mamy 
do czynienia z sytuacją, kiedy w komórkach HEK 293 receptor D1 ulega ekspresji 
sam. W świetle tego faktu niepokojący byłby całkowity brak sygnału. Uzyskane 
wyniki potwierdziły dane literaturowe, jednak trudno je porównać ze względu na 
wcześniej opisane różnice w metodzie analizy. Stymulacja receptorów 
muskarynowych wywołała silniejszy efekt niż stymulacja heteromeru D1–D2, dla 
których oddziaływanie z białkiem Gαq jest ścieżką alternatywną zależną od 
obecności oligomerów w błonie komórkowej, a nie cała pula receptorów 
dopaminowych występuje w błonie komórkowej w postaci heteromerów.    

Wpływ mutacji występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 na 
wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia zbadano w identyczny sposób. 
Gdy poszczególne linie komórkowe poddawano działaniu mieszaniny agonistów 
chloro-APB oraz kwinpirolu, nie obserwowano istotnych różnic w poziomie 
stymulacji. Zaprezentowane przykładowe wyniki sugerują, że mutacje w pozycji 
V96A oraz P310S nie wpływają na wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów 
wapnia. W przypadku mutacji w pozycji S311C stymulacja wydaje się być zbliżona 
do obserwowanej, gdy pomiary wykonywano na linii transfekowanej wyłącznie 
receptorem dopaminowym D1. Może to świadczyć o tym, że wariant polimorficzny 
D2S311C nie tworzy heteromeru z receptorem dopaminowym albo, że stymulacja 
tymi ligandami, specyficznymi wobec poszczególnych receptorów, nie jest skuteczna 
w przypadku tej linii komórkowej.         

Odmienny rezultat uzyskano gdy komórki poszczególnych linii komórkowych 
zawierających receptor D1 i warianty polimorficzne receptora D2 poddano działaniu 
liganda SKF 83959. W tym przypadku również nie obserwowano istotnych różnic 
dla mutacji w pozycjach V96A i P310S, jednak zaskakujący wynik uzyskano dla 
mutacji w pozycji S311C. Poziom indukcji wzrósł od wartości 1,8 obserwowanej dla 
wariantu naturalnego do prawie 2,6 a zatem do wartości zbliżonej do obserwowanej 
po stymulacji receptorów muskarynowych karbacholem. W każdym przypadku 
sygnał był skutecznie hamowany przez preinkubację ze związkiem U 73122, co 
świadczy o tym, że obserwowany proces przebiega za pośrednictwem fosfolipazy C.  
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6.3  Badanie wpływu zmian polimorficznych występujących w obrębie 
receptora dopaminowego D2 na oddziaływanie z receptorem 
dopaminowym D1 

 
Mikroskopia czasów życia fluorescencji jest obecnie rutynowo stosowana do 

pomiarów dynamiki procesów zachodzących wewnątrz komórek, w szczególności 
w połączeniu z rezonansowym przeniesieniem energii fluorescencji, do detekcji 
oddziaływań występujących pomiędzy białkami (FLIM-FRET). Zastosowanie 
odpowiedniej pary fluoroforów pozwala na uzyskanie w jednym eksperymencie 
informacji na temat obserwowanych zjawisk w kontekście zarówno czasowym jak 
i przestrzennym - poniżej zdolności rozdzielczej mikroskopu świetlnego.  

Jedną z największych zalet pomiaru czasów życia fluorescencji jest to, że jest 
własnością wewnętrzną fluorofora i przy pewnych założeniach nie zależy od 
stężenia. To oznacza, że zmiany ilości fluorofora wywołane blaknięciem, 
rozcieńczaniem czy zagęszczaniem, nie wpływają na jego wartość. Jest to ogromny 
plus w odniesieniu do metod opartych na pomiarach intensywności fluorescencji, 
które zależą od stężenia, intensywności światła wzbudzającego czy rozpraszania. 
FLIM oferuje bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną oraz czasową, pozwalającą 
na detekcję sygnału w zakresie pikosekund. Emisja fluorescencji może podlegać 
wpływowi molekularnych procesów występujących w otoczeniu fluorofora lub 
w obecności innych białek, dlatego pomiary czasu życia fluorescencji wykorzystuje 
się do badania zmian najbliższego „nanootoczenia” (na przykład lepkość, pH, 
polarność roztworu, stężenie jonów), rozmiaru i kształtu cząsteczek, oddziaływań 
z innymi molekułami i dynamiki procesów wewnątrzkomórkowych. Specyficzność 
czasu życia fluorescencji pozwala na odróżnienie go od sygnału będącego wynikiem 
autofluorescencji materiału, a także na rozróżnienie fluoroforów charakteryzujących 
się niejednakowymi czasami życia fluorescencji. Ponadto, przy dobrze dobranej 
parze donor-akceptor, ta metoda nie wymaga korekty ze względu na tzw. 
przeciekanie sygnału pomiędzy kanałami, ponieważ do wyznaczenia wydajności 
transferu pod uwagę brany jest tylko sygnał pochodzący od donora. Główne 
ograniczenia metody FLIM w stosunku do pomiarów opartych na intensywności 
fluorescencji to trudności w odróżnieniu właściwego czasu życia fluorescencji od 
zjawisk wywołanych utrwalaniem materiału – dlatego technikę tę stosuje się 
najczęściej w żywych komórkach. Z uwagi na czułość czasów życia na otoczenie 
ważne jest zweryfikowanie czy donor fluorescencji wykazuje tę samą lokalizację gdy 
jest w komórce sam i gdy towarzyszy mu akceptor. Ponadto niewątpliwą wadą 
metody FLIM jest czas trwania jednego pomiaru, który w zależności od materiału 
i aparatury (głównie od systemu detekcji) trwa od kilku sekund do kilkunastu 
minut, co jest znacznym utrudnieniem w przypadku obserwacji dynamicznych 
procesów (Korczyński i Włodarczyk 2009, Lakowicz, Lleres i inni 2007, Periasamy 
2001, Sun i inni 2011a, Wessels i inni 2010).      

Zanim w badaniach FRET zaczęto wykorzystywać pochodne białka zielonej 
fluorescencji, białka znakowano bezpośrednio (po uprzednim wyizolowaniu 
i oczyszczeniu) lub pośrednio, przy pomocy na przykład przeciwciał sprzężonych 
z donorem i akceptorem fluorescencji. Zastosowanie białek fluorescencyjnych 
w technikach opartych na FRET wniosło nową jakość dzięki możliwości 
bezpośredniego i selektywnego znakowania badanych białek, wykorzystania 
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relatywnie prostych technik laboratoryjnych oraz możliwości prowadzenia 
eksperymentów w żywych komórkach. Do prawidłowego wykonaniu eksperymentu 
krytyczny jest dobór odpowiedniej pary donor – akceptor. W niniejszej pracy 
doktorskiej wykorzystano białka mEGFP oraz mCherry. mEGFP jest bardzo dobrym 
donorem fluorescencji ponieważ charakteryzuje się stosunkowo wysoką wydajnością 
kwantową emisji fluorescencji (wartość 0,6; Shaner i inni 2005) a dzięki mutacji 
w pozycji 206 jest monomerem  (Nagai i inni 2002, Zacharias i inni 2002). mCherry 
– przeciwnie do mEGFP – charakteryzuje się niską wartością wydajności kwantowej 
(wartość 0,22; Schaner i inni 2005), jednak w tym przypadku jest to zaleta, 
ponieważ to zmniejsza ryzyko spektralnego przeciekania. Wykorzystanie białek 
fluorescencyjnych jako białek fuzyjnych nie jest niestety rozwiązaniem idealnym. 
W komórkach współwystępują populacje białek sprzężonych z fluoroforem oraz nie 
wyznakowane – na przykład z powodu niepoprawnego fałdowania, różnic w czasie 
dojrzewania fluoroforów a także występowania endogennych nieznakowanych białek 
(Nagai i inni 2002). To powoduje niedoszacowanie frakcji oddziałujących białek, 
ponieważ te niewyznakowane także biorą udział w interakcji ale nie przyczyniają się 
do zjawiska FRET.  

 
Ocena lokalizacji białek 

 
Wszystkie przygotowane konstrukty białek fuzyjnych receptorów 

dopaminowych i białek fluorescencyjnych obserwowano pod kątem lokalizacji 
wewnątrzkomórkowej przy użyciu mikroskopu konfokalnego. W przypadku 
receptora dopaminowego D1 zarówno po sprzężeniu z białkiem mEGFP jak 
i z mCherry widoczna była wyraźna błonowa lokalizacja. Różnica w poziomie 
fluorescencji wynikała z tego, że mEGFP jest jaśniejsze niż mCherry (Shaner i inni 
2005). Dla białka fuzyjnego zawierającego mCherry zaobserwowano występowanie 
jasnych punktów w obrębie wnętrza komórki, niewidocznych w przypadku białka 
mEGFP. Ich obecność można wytłumaczyć tym, że białko mCherry jest stabilniejsze 
niż mEGFP w kwasowym środowisku (wartości pKa dla tych białek to odpowiednio 
<4,5 i 6) i dlatego może być widoczne na przykład w lizosomach (Shaner i inni 
2005).    

Obserwacja konstruktów zawierających receptor dopaminowy D2 wykazała 
istotne różnice w lokalizacji zależne od dołączonego białka fluorescencyjnego, 
niezależnie od wymienionych wyżej różnic obserwowanych dla receptora D1. 
W przypadku konstruktu D2-mEGFP obserwowano lokalizację białka w błonie 
komórkowej. Gdy obrazowano komórki wykazujące ekspresję białka D2-mCherry 
błonowa fluorescencja była niemal niezauważalna. W większości skupiała się 
w obrębie cytoplazmy. Pochodne białek zielonej i czerwonej fluorescencji są 
poprawnie fałdowane w cytozolu, dlatego sprzęganie z białkami błonowymi powinno 
następować w obrębie domen cytoplazmatycznych. W obydwu przypadkach białka 
fluorescencyjne przyłączano do C-końca receptora, który w białku receptora D2 jest 
bardzo krótki, co może być przyczyną różnicy w lokalizacji białek fuzyjnych 
zawierających receptory D1 lub D2 i mCherry. Proces dojrzewania tych dwóch 
fluoroforów nie przebiega jednakowo (Macdonald i inni 2012) i być może niewielka 
odległość od błony jaka występuje w konstruktach zawierających receptor D2 jest 
wystarczająca do uzyskania prawidłowej struktury w przypadku białka mEGFP ale 
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niewystarczająca dla białka mCherry. Podobny rezultat osiągnięto dla wariantów 
genetycznych receptora dopaminowego D2 połączonych mCherry. Wydłużenie 
linkera występującego pomiędzy białkiem receptora i białkiem fluorescencyjnym 
o 35 aminokwasów zaowocowało wyraźną błonową lokalizacją białka fuzyjnego, co 
wskazuje na to, że podana wyżej przyczyna jest prawdopodobna. W eksperymentach 
FLIM-FRET wykorzystywano wyłącznie konstrukty z wydłużonym linkerem.   
 
 

Pomiary FLIM-FRET białek kontrolnych 
 
Pierwszym etapem opisanych w niniejszej pracy eksperymentów FLIM-FRET 

była ocena czy układ pomiarowy jest dobrze skalibrowany. W tym celu użyto 
standardów fluorescencyjnych o parametrach wzbudzenia i emisji zbliżonych do 
własności mEGFP. Aby uzyskać dobrą rozdzielczość czasową w metodzie 
pojedynczego zliczania fotonów (TCSPC) szczególną uwagę należy zwrócić na IRF – 
definiowany jako profil diody laserowej, wyznaczany poprzez zarejestrowanie 
rozproszonego światła wzbudzenia lub rejestrację zaniku fluorescencji o bardzo 
krótkim czasie życia fluorescencji. Podczas eksperymentów wykorzystano drugą 
metodę. Mierzono czas życia fluorescencji wygaszonej fluoresceiny (gaszenie 
roztworem jodku potasu). IRF mierzono przed każdym eksperymentem.    
Wyznaczone czasy życia fluorescencji standardów były zgodne z literaturowymi, co 
świadczyło o dokładności układu pomiarowego oraz poprawnym wykonaniu 
eksperymentów.  

W drugim etapie wykonano eksperymenty kontrolne używając komórek HEK 
293 wykazujących ekspresję cytoplazmatycznego białka mEGFP, koekspresję 
wolnych białek mEGFP oraz mCherry (kontrola negatywna) oraz ekspresję białka 
fuzyjnego mEGFP-mCherry (kontrola pozytywna). Wyniki uzyskane w komórkach 
wykazujących ekspresję wolnego mEGFP miały monoeksponencjalny charakter 
krzywej zaniku fluorescencji, a wartości czasu życia fluorescencji były zgodne 
z danymi literaturowymi (Broussard i inni 2013, Tramier i inni 2006). W kontroli 
negatywnej  zaobserwowano minimalne skrócenie czasu życia fluorescencji 
z wartością wydajności transferu energii około 0,7%. W przypadku kontroli 
pozytywnej  uzyskano istotne skrócenie czasu życia fluorescencji donora 
i w rezultacie wydajność transferu energii fluorescencji wynoszącą około 25%. Taki 
wynik eksperymentu jest zgodny z danymi literaturowymi prezentującymi wyniki 
uzyskane dla tej samej pary białek (Broussard i inni 2013, Padilla-Para i inni 2009). 
Wyniki uzyskane dla tego białka analizowano według modelu mono- 
i dieksponencjalnego. Za każdym razem oceniano rozkład rezyduów, jakość 
dopasowania krzywej do zmierzonych wartości pomiarowych oraz porównywano 
wartość χ2. Jeśli stosując model z dwiema składowymi wartość χ2 była o połowę 
mniejsza niż w modelu zakładającym jedną składową, przyjmowano model bardziej 
skomplikowany, a do wyznaczenia wydajności transferu energii używano średniej 
poszczególnych składowych (Koushik i inni 2006, Sun i inni 2011a). W największej 
liczbie pomiarów wykonanych na komórkach wykazujących ekspresję białka 
fuzyjnego uznawano model dieksponencjalny, model zakładający występowanie 
trzech składowych czasu życia fluorescencji nie dawał poprawnych rezultatów 
(zawsze jedna składowa przyjmowała wartości ujemne).  
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Łącznik polipeptydowy występujący pomiędzy dwoma fluoroforami 
w wykorzystanym konstrukcie składał się z 22 reszt aminokwasowych. Skrócenie 
linkera być może spowodowałoby zwiększenie wartości wydajności transferu energii, 
który jest odwrotnie zależny od odległości, chociaż w cytowanych publikacjach 
naukowych pomimo zastosowania krótszych linkerów uzyskano podobny wynik 
(Broussard i inni 2013, Padilla-Para i inni 2009). W publikacji Koushik 
i współpracowników z 2006 roku przedstawiono porównanie wydajności transferu 
energii dla białek fuzyjnych innej pary fluoroforów (cerulean i venus) połączonych 
linkerami złożonymi z 5, 17 i 32 aminokwasów. Wraz z wydłużaniem łącznika 
badacze obserwowali zmniejszenie wydajności transferu energii od 44% poprzez 
39% do 34% dla najdłuższego linkera. Na podstawie tego wyniku można by sądzić, 
że uzyskane dla pary mEGFP-mCherry 25% nie odpowiada wartości maksymalnej 
wydajności transferu energii i oszacować, że po skróceniu łącznika uzyskana 
wartość maksymalna wynosiłaby około 30%. Pomimo takiego doszacowania 
zastanawiająca jest przyczyna prawie 15% różnicy występującej pomiędzy 
porównywanymi parami fluoroforów. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że 
w stosowanym układzie angażującym mEGFP i mCherry poprawnie sfałdowane 
białka nigdy nie występują w stosunku 1:1, ponieważ czas powstawania fluoroforu 
w białku mEGFP jest znacznie krótszy od czasu wymaganego na poprawne 
sfałdowanie białka mCherry (Macdonald i inni 2012), a czas życia fluorescencji 
białka Cerulean przekracza 3 ns (Koushik i inni 2008), dzięki czemu 
prawdopodobieństwo zajścia FRET jest wyższe.  Pomimo dyskutowanych 
wątpliwości uzyskane w tej części eksperymentów wyniki pozwoliły stwierdzić, że 
niespecyficzny FRET pomiędzy białkami fluorescencyjnymi jest zaniedbywalny 
a maksymalna wydajność FRET dla tej pary fluoroforów nie przekracza 30%. 
Pokazano także, że metoda jest bardzo czuła, a odchylenia standardowe wartości 
wyznaczonych czasów życia fluorescencji są minimalne, dlatego możliwe jest jej 
zastosowanie do badania niewielkich zmian oligomeryzacji receptorów 
dopaminowych.      

 
 
Pomiary FLIM-FRET receptorów dopaminowych 
 
Trzecim etapem, do którego przystąpiono po krokach mających na celu 

weryfikację i optymalizację przyjętej metodologii wykonania eksperymentów 
i analizy danych pomiarowych było pokazanie oligomeryzacji receptorów 
dopaminowych D1 z receptorami dopaminowymi D2 w formie naturalnej 
i polimorficznej, stosując technikę FLIM-FRET. Wykazano, że w komórkach 
wykazujących ekspresję receptorów dopaminowych D1 i D2 sprzężonych z białkami 
fluorescencyjnymi receptory tworzą hetero-kompleksy, a transfer energii 
fluorescencji wynosi około 4%. Wykazano, że specyficzni agoniści (chloro-APB dla 
receptora dopaminowego D1 oraz kwinpirol dla receptora dopaminowego D2) 
wpływają na obserwowane zjawisko. Podanie do komórek agonisty jednego 
z receptorów powoduje niewielki wzrost wydajności transferu energii, a równoczesne 
podanie dwóch agonistów specyficznych wobec receptorów dopaminowych powoduje 
trzykrotnie silniejszy efekt. Stymulacja komórek związkiem uznawanym za agonistę 
heteromeru D1–D2 (SKF 83959) wywołała jeszcze większy efekt niż spowodowany 
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podaniem dwóch agonistów. Odwrotną reakcję obserwowano po wprowadzeniu do 
komórek wykazujących ekspresję dwóch receptorów klozapiny – antagonisty 
stosowanego w terapii schizofrenii. Dodatek leku spowodował minimalne 
zmniejszenie wydajności transferu energii.  

Podczas analizy wyników pochodzących z eksperymentów FRET podnoszone 
są czasem wątpliwości dotyczące poziomu ekspresji receptorów sprzężonych 
z białkami G. Zbyt wysoka gęstość wyznakowanych fluorescencyjnie białek sprawia, 
że średni dystans pomiędzy nieoddziałującymi molekułami donora i akceptora 
maleje. W rezultacie zwiększa się prawdopodobieństwo zajścia niespecyficznego 
transferu energii fluorescencji. Niespecyficzny FRET łatwo zweryfikować 
sprawdzając poziom FRET w zależności od ilości DNA używanego do transfekcji 
komórek. Takie badania zostały przeprowadzone w Zakładzie Biochemii Fizycznej 
wcześniej a porównanie gęstości receptorów dopaminowych w komórkach HEK 293 
wyznaczonych podczas analizy saturacyjnej (Bmax nie przekraczało kilku pmoli/mg 
białka) z danymi literaturowymi (Mercier i inni 2002) pozwala stwierdzić, że 
w przypadku opisywanych doświadczeń nie ma ryzyka występowania 
niespecyficznego transferu energii wynikającego z zagęszczenia fluoroforów.  

Podczas realizacji pracy doktorskiej wykonano serię eksperymentów z innymi 
parami receptorów (badano oddziaływania receptora dopaminowego D2 
z somatostatynowym SST5 oraz serotoninowym 5HT1A, badania te nie są tematem 
niniejszej pracy i dlatego nie będą dyskutowane). Zakładając, że obserwowany 
sygnał jest niespecyficzny, przy zachowaniu identycznych warunków 
eksperymentalnych, należałoby się spodziewać, że dla wszystkich par receptorów  
podstawowy poziom transferu energii fluorescencji byłby taki sam. Jak się okazało 
dla każdej z par białek uzyskano inną podstawową wydajność FRET (w zakresie od 
1,5% do 4,5%) oraz bardzo różne wyniki po stymulacji komórek agonistami, a zatem 
obserwowany FRET jest wynikiem asocjacji białek, a nie przypadkowych kolizji 
następujących w obrębie błony komórkowej. 

Zaprezentowane wyniki są zgodne z badaniami przeprowadzonymi wcześniej 
w Zakładzie Biochemii Fizycznej (Dziedzicka-Wasylewska i inni 2006, Łukasiewicz 
i inni 2009) z wykorzystaniem mikroskopu fluorescencyjnego (mikroskopia czasów 
życia fluorescencji, FLM). Wydajność transferu energii równa około 4% dla pary 
receptorów dopaminowych uzyskana metodą FLIM-FRET dokładnie pokrywa się 
z wartością uzyskaną techniką FLM. Należy zwrócić uwagę, że para fluoroforów 
stosowana w cytowanych badaniach to ECFP-EYFP, dla których największy transfer 
energii jaki uzyskano dla białek połączonych 17-aminokwasowym łącznikiem to 
35%, a zatem stosując podobne przybliżenie do opisanego wcześniej dla pary 
mEGFP-mCherry, można by oszacować, że maksymalny możliwy transfer energii 
fluorescencji dla pary ECFP-EYFP powinien wynosić około 40%. W świetle takiego 
stwierdzenia 4% transfer energii fluorescencji wyznaczony metodą FLIM-FRET 
z użyciem pary fluoroforów mEGFP-mCherry  jest relatywnie większy niż 
wyznaczony w technice FLM z użyciem pary fluoroforów ECFP-EYFP. Różnica 
wynika z rozdzielczości przestrzennej metody wykorzystującej FLIM, która 
umożliwia bardzo staranny wybór przekroju komórki oraz fragmentu błony 
komórkowej, w obrębie którego prowadzona jest analiza czasów życia fluorescencji 
(pozwala na oddzielenie sygnału pochodzącego z błony komórkowej od na przykład 
retikulum endoplazmatycznego i aparatu Golgiego, w którym przebiega biosynteza 
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białek). W cytowanych opracowaniach badano także wpływ ligandów na stopień 
oligomeryzacji receptorów dopaminowych. Obserwowane zmiany wywołane 
równoczesną stymulacją dwóch agonistów receptorów dopaminowych były zgodne 
z zaprezentowanymi w niniejszej pracy co do kierunku zmian, jednak wartość 
wydajności transferu energii fluorescencji była wyższa i przekraczała 8%. I tym 
razem różnicę można wyjaśnić rozdzielczością przestrzenną metody FLIM-FRET. 
W niedługim czasie po poddaniu komórek wykazujących koekspresję receptorów 
działaniu ligandów, obserwowana jest internalizacja białek (So i inni 2005, So i inni 
2007). Receptory zgromadzone w endosomach mogą niespecyficznie przyczyniać się 
do wielkości FRET. Metoda pomiaru angażująca FLIM wydaje się być zatem 
dokładniejsza, gdyż pozwala na pomiar wyłącznie w obrębie błony komórkowej. 
W tym kontekście różnica w wartościach wydajności transferu energii uzyskana 
metodą FLM i FLIM-FRET jest uzasadniona a wyniki uzyskane drugą 
z wymienionych technik są bardziej wiarygodne.  

 
Badanie oligomeryzacji receptora dopaminowego D1 współwystępującego 

z wariantami polimorficznymi receptora dopaminowego D2 przyniosło 
niespodziewane rezultaty. Poziom konstytutywnej oligomeryzacji receptorów 
wydawał się być niższy niż w przypadku wariantu naturalnego, jednak tylko 
w przypadku mutacji występującej w pozycji 311 różnica była znamienna (o około 
30% mniejsza od niż wtedy, gdy obok receptora D1 występował naturalny wariant 
receptora D2). Jest to dosyć zaskakujące z tego powodu, że sąsiadująca mutacja 
w pozycji 310 nie wywołała zmiany w wydajności transferu energii. Najwyraźniej 
obecność cysteiny w pozycji 311 w obrębie receptora dopaminowego D2 powoduje 
zmiany konformacyjne obniżające zdolność oddziaływania z receptorem 
dopaminowym D1.     

Poddanie komórek wykazujących ekspresję receptora D1 i wariantów 
genetycznych receptora D2 równoczesnemu działaniu dwóch agonistów (chloro-APB 
i kwinpirolu) również wykazało zaskakujące zmiany w poziomie asocjacji receptorów 
dopaminowych. W każdym przypadku wyznaczona wartość transferu energii była 
mniejsza niż przed podaniem ligandów (z minimalną zmianą rejestrowaną dla 
wariantu S311C, którego wyjściowy poziom wydajności FRET był najniższy) i nie 
przekraczała 40% wartości uzyskanej dla naturalnego wariantu receptora D2, dla 
którego obserwowano istotny statystycznie wzrost wydajności transferu energii. 
Najmniejsza wydajność FRET była obserwowana dla mutacji V96A, a zatem 
występującej w rejonie tworzącym kieszeń wiążącą ligandy.   

Stymulacja komórek zawierających receptor dopaminowy D1 oraz warianty 
genetyczne receptora D2 związkiem SKF 83959, uważanym za agonistę heteromeru 
D1–D2, w każdym przypadku wywoływała wzrost wydajności transferu energii. 
Wydajność FRET po stymulacji ligandem komórek wykazujących ekspresję białek 
D1–D2, D1–D2V96A, D1–D2P310S oraz D1–D2S311C wzrastała o odpowiednio 72%, 
36%, 34% i 95%. A zatem w tym przypadku największy skutek wywołany podaniem 
agonisty obserwowano dla wariantu polimorficznego S311C receptora D2.  

Podanie do komórek zawierających kombinacje receptorów dopaminowych 
klozapiny wywołało istotny statystycznie spadek wydajności transferu energii 
w przypadku koekspresji receptora dopaminowego D1 z D2V96A i D2P310S. 
W przypadku mutacji S311C, podobnie jak po podaniu mieszaniny chloro-APB 
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i kwinpirolu, nie obserwowano znamiennej zmiany w wydajności transferu energii, 
który w tym przypadku i tak był najniższy.  

Zastanawiający jest odmienny kierunek jaki wywiera na wydajność FRET 
podanie mieszaniny ligandów do komórek wykazujących ekspresję receptora D1 i D2 
naturalnego lub wariantów genetycznych. Wyniki pokazują, że w przypadku 
wariantu naturalnego wydajność FRET rośnie, a w przypadku dwóch wariantów 
polimorficznych (V96A i P310S) – maleje. Należy rozważyć, o czym w istocie 
świadczy zmiana wydajności transferu energii. Czy jest wynikiem zmiany w stopniu 
asocjacji wyznakowanych białek, czy raczej zmian konformacyjnych? Wydajność 
FRET zależy od szóstej potęgi odległości pomiędzy fluoroforami, które w tym 
przypadku zostały przyłączone do C-końców GPCR. Nie ma jasnych i spójnych 
informacji na temat topologii oligomerów receptorów sprzężonych z białkami G. 
Krystalograficzne i bioinformatyczne badania prowadzone nad strukturami 
oligomerów GPCR wskazują na bardzo różnorodne powierzchnie wzajemnego 
oddziaływania zależne od pary badanych receptorów (Salon i inni 2011). Jak dotąd 
jest niewiele doniesień literaturowych na temat powierzchni oddziaływania 
receptorów dopaminowych D1 i D2 (Kozell i inni 1994, Łukasiewicz i inni 2009,  
O’Dowd i inni 2012, Pei i inni 2010) i nie wiadomo jak względem siebie ułożone są 
cytoplazmatyczne końce. Koniec karboksylowy białka fuzyjnego receptora 
dopaminowego D2 jest stosunkowo krótki, składa się z 12 reszt aminokwasowych 
receptora oraz 52 reszt aminokwasowych sekwencji łącznikowej z białkiem 
fluorescencyjnym. Koniec karboksylowy białka fuzyjnego receptora dopaminowego 
D1 ma 109 aminokwasów oraz dodatkowo 17 reszt aminokwasowych w obrebie 
łącznika z białkiem fluorescencyjnym, jest jednak palmitylowany w dwóch 
miejscach, co powoduje ograniczenie swobody ruchu tego fragmentu. Według 
danych literaturowych zmiany konformacyjne następujące w obrębie C-końca GPCR 
pod wpływem związania ligandów nie przekraczają 0,2 nm (Hoffman i inni 2005, 
Granier i inni 2007, Zürn i inni 2009). Można zatem oszacować, że zmiana 
odległości wynikająca ze zmiany wzajemnego położenia końców cytoplazmatycznych 
dwóch receptorów jest co najwyżej równa 0,4 nm. Warto zwrócić uwagę, że 
cytowane badania dotyczą receptora adenozynowego A2A oraz adrenergicznego β2, 
których końce cytoplazmatyczne mają odpowiednio 122 i 84 reszty aminokwasowe, 
a więc w przybliżeniu tyle ile receptory dopaminowe. Znając odległość R0 pary 
fluoroforów EGFP i mCherry równą 5,24 nm (Akrap i inni 2010) i wydajność 
fluorescencji można wyznaczyć odległości pomiędzy białkami (odpowiednie wzory 
zostały przedstawione we wstępie do niniejszego opracowania, rozdział 1.7). Tabela 
6.1 przedstawia zmiany odległości fluoroforów następujące pod wpływem działania 
ligandów. Symbol „+” przed liczbą oznacza zwiększenie odległości pomiędzy 
fluoroforami czyli oddalanie, a „-” przybliżanie fluoroforów. Zmiany w zakresie 
odległości fluoroforów po stymulacji heteromerów D1–D2, D1–D2V96A i D1–D2P310S 
mieszaniną chloro-APB oraz kwinpirolu przekraczają oszacowaną wartość 0,4 nm 
dlatego można przyjąć, że są one związane ze zmianą odległości pomiędzy 
receptorami. Oznacza to, że wymienione pary receptorów ulegają rozprzęganiu pod 
wpływem działania ligandów, albo heteromery podlegają internalizacji co skutkuje 
zmniejszeniem poziomu oligomeryzacji mierzonej w obrębie błony komórkowej. 
Rozstrzygnięcie, która z powyższych hipotez jest prawdziwa wymaga dalszych 
badań. 
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Tabela 6.1 Tabela pezentuje zmiany w odległości mEGFP i mCherry – fluoroforów 
przyłączonych do C-końców receptorów dopaminowych, odpowiednio D1 i D2 – wywołane 
działaniem ligandów, wyznaczone na podstawie wydajności transferu energii fluorescencji.  

Para białek Chloro-APB/kwinpirol SKF 83959 Klozapina 
D1–D2 - 0,70 nm - 0,79 nm + 0,25 
D1–D2V96A + 1,16 nm - 0,35 nm + 0,63 
D1–D2P310S + 0,56 nm - 0.51 nm + 0,56 
D1–D2S311C + 0,25 nm - 1.07 nm + 0,25 

 

Po stymulacji receptorów ligandem SKF 83959 w każdym przypadku poza 
parą D1–D2V96A obserwowano istotny statystycznie wzrost wydajności FRET. 
Zamieszczone w tabeli 6.1 zmiany odległości pomiędzy fluoroforami pozwalają 
stwierdzić, że dla par receptorów D1–D2, D1–D2P310S i D1–D2S311C obserwowane 
zmiany wydajności transferu energii są wynikiem zwiększonego stopnia asocjacji 
receptorów dopaminowych w obrębie błony komórkowej.    

Z czego zatem wynika odmienne działanie mieszaniny ligandów specyficznych 
wobec receptorów dopaminowych od działania liganda SKF 83959 w przypadku gdy 
receptor dopaminowy D1 współwystępuje z wariantami polimorficznymi receptora 
dopaminowego D2? SKF 83959 aktywuje heteromer D1–D2 oddziałując równocześnie 
na receptor dopaminowy D1 oraz receptor dopaminowy D2 występujący 
w konformacji zależnej od obecności receptora D1 (Rashid i inni 2007). Zmiany 
strukturalne wywoływane działaniem agonistów na heterokompleks receptorów 
dopaminowych wykazują wyższy stopień złożoności wynikający z obecności dwóch 
różnych białek, a co za tym idzie większe prawdopodobieństwo występowania 
w odmiennych stanach konformacyjnych. Można zatem przypuszczać, że obecność 
mutacji w obrębie receptora dopaminowego D2 zaburza synergistyczne działanie 
dwóch niezależnych ligandów, z których każdy oddziałuje z miejscem wiążącym 
jednego receptora – skutkując zarówno obserwowanym obniżeniem stopnia 
konstytutywnej asocjacji receptorów jak i wywołanej podaniem ligandów. Idąc dalej 
można domniemywać, że zmiany konformacyjne w obrębie heteromeru wynikające 
z obecności zmian polimorficznych w obrębie receptora dopaminowego D2 nie 
zaburzają oddziaływania z ligandem SKF 83959 powodując, tak jak w przypadku 
wariantu naturalnego, wzrost asocjacji receptorów dopaminowych w obrębie błony 
komórkowej, zależny od mutacji – najsilniejszy dla zamiany seryny na cysteinę 
w pozycji 311. Jest to kolejny dowód potwierdzający odmienny charakter 
farmakologiczny heteromeru D1–D2.       

Ilościowe wyniki dotyczące poziomu konstytutywnej oligomeryzacji 
receptorów uzyskane na drodze pomiaru czasów życia fluorescencji są zbieżne 
z jakościowymi informacjami uzyskanymi na podstawie zmian 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia po stymulacji mieszaniną ligandów 
chloro-APB i kwinpirolu. Poziom konstytutywnej oligomeryzacji receptorów 
dopaminowych występujących w konfiguracji D1–D2, D1–D2V96A oraz D1–D2P310S 
nie wykazywał istotnych statystycznie różnic, a stymulacja komórek wykazujących 
ekspresję tych białek mieszaniną agonistów wywoływała podobny wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia. Gdy jednak dochodziło do ekspresji 
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receptora dopaminowego D1 z wariantem D2S311C – o najniższym poziomie 
oligomeryzacji wynikającym z wydajności FRET, nie obserwowano efektu w postaci 
wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia po podaniu ligandów 
(w stosunku do linii komórkowej stabilnie transfekowanej cDNA receptora D1). 
Oznacza to, że uwalnianie jonów wapniowych z wewnątrzkomórkowych 
rezerwuarów po stymulacji dwoma selektywnymi agonistami odzwierciedla poziom 
konstytutywnej heterodimeryzacji receptorów, na którą wpływa mutacja w pozycji 
311 w obrębie receptora dopaminowego D2. 

Wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia po podaniu związku 
SKF 83959 nie odzwierciedla wyjściowego poziomu oligomeryzacji receptorów. 
Eksperymenty z wykorzystaniem tego liganda wskazują na najwyższy poziom 
indukcji wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia dla pary białek D1–D2S311C 
o najniższym stopniu podstawowej asocjacji.  Niestety, badanie polimorfizmów 
występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 nie było dotąd przedmiotem 
wielu badań naukowych. Większość opracowań przedstawia wyniki badań 
genetycznych prowadzonych na grupach osób cierpiących na schizofrenię oraz tzw. 
grupy kontrolnej. Ukazało się zaledwie kilka prac na temat molekularnych 
konsekwencji polimorfizmów występujących w obrębie receptora dopaminowego D2. 
Wynika z nich, że o ile obecność mutacji nie wpływa na parametry wiązania 
spiperonu (w niniejszej pracy pokazano także, że nie wpływa na parametry wiązania 
innego antagonisty – rakloprydu), to powinowactwo wariantów V96A i S311C do 
dopaminy jest około dwukrotnie mniejsze niż wariantu naturalnego i P310S. 
Pokazano także, że mutacje występujące w obrębie trzeciej pętli cytoplazmatycznej 
nie hamowały syntezy cAMP tak wydajnie jak wariant naturalny i V96A, jednak nie 
było to wynikiem defektu w oddziaływaniu z białkiem Gαi ale mniej efektywnego 
aktywowania białka G (Cravchic i inni 1996). Autorzy cytowanej pracy proponowali 
dwa wyjaśnienia wyników. W pierwszym postulowali, że zamiana aminokwasów 
w obrębie trzeciej pętli wewnątrzkomórkowej receptora dopaminowego D2 sprawia, 
że zmiany konformacyjne wywołane związaniem liganda różnią się od tych, które 
następują w przypadku wariantu naturalnego i mniej efektywnie indukują zmiany 
konformacyjne w obrębie białka G prowadzące do wymiany nukleotydu 
guaninowego. Alternatywne wyjaśnienie było takie, że zamiana aminokwasów 
w obrębie trzeciej pętli cytoplazmatycznej wpływała na specyficzność receptora 
wobec podjednostki α białek G. Test jaki wykonali naukowcy wykluczył tę hipotezę, 
jednak zakładał on zmianę oddziałującej podjednostki tylko na Gαs – ocena była 
prowadzona na podstawie akumulacji cAMP. Od czasu ukazania się cytowanej 
pracy naukowej pojawiło się wiele dowodów na to, że współwystępowanie receptora 
dopaminowego D2 z receptorem dopaminowem D1 prowadzi do powstania 
kompleksu, który jest powiązany z podjednostką Gαq.  W świetle tych informacji 
można pokusić się o stwierdzenie, że warianty polimorficzne w obrębie receptora 
dopaminowego D2 powodują efektywniejsze oddziaływanie z białkiem Gαq niż 
w przypadku heteromeru D1–D2.  Jest to hipoteza, która choć mogłaby wyjaśnić 
przyczynę tak efektywnego uwalniania jonów wapniowych z wewnątrzkomórkowych 
rezerwuarów, wymaga dalszych badań.    

Kilka lat temu grupa japońskich naukowców opublikowała interesujące dane 
związane z mutacją receptora D2 w pozycji 311. Wykazali oni, że zamiana seryny na 
cysteinę powoduje zmiany w sekwestracji receptora dopaminowego D2. Wychwyt 
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białka był oceniany na podstawie zmniejszania liczby miejsc wiążących radioligand 
w obrębie błony komórkowej, a uzyskane wyniki wykazały, że wychwyt receptorów 
z mutacją w pozycji 311 był mniej efektywny niż wychwyt wariantu naturalnego 
(Itokawa i inni 2010). Aktywacja ligandem SKF 83959 wywołała największy poziom 
indukcji wapnia dla pary receptorów D1–D2S311C i dla tej pary obserwowano 
najwyższy wzrost poziomu asocjacji w stosunku do poziomu wyjściowego. Bardzo 
prawdopodobne, że ta para białek nie ulega internalizacji tak wydajnie jak para 
zawierająca wariant naturalny receptora D2, dlatego po stymulacji tym ligandem 
w obrębie błony komórkowej występuje więcej dimerów receptorów.  

Wpływ obecności wariantu genetycznego D2S311C na wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia oraz zmiany w stopniu asocjacji 
z receptorem dopaminowym D1 wynikające z obecności cysteiny w pozycji 311 mogą 
mieć związek z odmienną reakcją nosicieli polimorficznego allelu na terapię 
w przebiegu schizofrenii. Niedawno opublikowane badania pokazały, że 
powinowactwo receptora dopaminowego D1 do klozapiny silnie zależy od tego czy 
receptor występuje sam czy w towarzystwie receptora dopaminowego D2. Gdy 
występuje samodzielnie, jest ono niższe niż w przypadku gdy receptor 
współwystępuje z receptorem D2, a najwyższe, gdy współwystępuje z wariantem 
polimorficznym D2S311C (Faron-Górecka i inni 2008). Co ciekawe, pacjenci 
cierpiący na schizofrenię, posiadający gen receptora dopaminowego D2 z cysteiną 
w pozycji 311, wykazują słabsze efekty negatywne i wymagają krótszego czasu 
hospitalizacji (Itokawa i inni 2010). Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki 
dyskutowane w kontekście doniesień literaturowych dotyczących powiązania 
przekaźnictwa dopaminergicznego ze schizofrenią, potwierdzają hipotezę dotyczącą 
wpływu gospodarki wapniowej regulowanej przez heteromer D1–D2 na etiologię 
choroby, a wyniki uzyskane dla wariantu polimorficznego receptora D2 w pozycji 
311 stanowią dodatkowy dowód.       
   
 

6.4  Utworzenie układu modelowego do badań interakcji receptorów 
dopaminowych z białkami G 

Przedstawione wyżej rozważania dotyczące wpływu polimorfizmów 
pojedynczego nukleotydu na implikacje funkcjonalne wymagają wnikliwej analizy 
w kontekście specyficzności wobec białek G. Dowody łączące heteromer receptorów 
dopaminowych D1 i D2 z regulacją gospodarki wapniowej są szczególnie 
interesujące w kontekście schizofrenii. W ostatnich latach różnymi metodami 
udokumentowano zaangażowanie podjednostki Gαq w przekaz sygnału pochodzący 
od pary receptorów dopaminowych. Uzyskane wyniki rodzą wiele pytań dotyczących 
wpływu polimorfizmów genowych na oddziaływanie z białkami G. Aby odpowiedzieć 
na te i inne pytania zdecydowano się utworzyć układ modelowy in vitro do badań 
nad oddziaływaniem receptorów dopaminowych z podjednostkami białek G.  

W pierwszej kolejności podjęto próbę wykorzystania metody FLIM-FRET do 
potwierdzenia doniesień literaturowych dotyczących oddziaływania heteromeru D1-
D2 z białkiem Gαq. W tym celu przygotowano dwa konstrukty genetyczne białek 
fuzyjnych. Pierwszy wariant zawierał białko mCherry przyłączone do C-końca 
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białka Gαq, w drugim białko fluorescencyjne umieszczono w pętli występującej 
w obrębie domeny helikalnej białka G (Adjobo-Hermans i inni 2011, Hughes i inni 
2001). W każdej z form białko fuzyjne wykazywało lokalizację cytoplazmatyczną. 
Asocjacja białka Gαq z błoną komórkową jest wynikiem N-terminalnej palmitylacji 
oraz oddziaływania z kompleksem Gβγ (Cabrera-Vera i inni 2003, Chen i inni 2001, 
Evanko i inni 2000, Wedegaertner i inni 1993). Liczne badania wskazują na fakt, że 
fragment C-terminalny podjednostek Gα jest odpowiedzialny za interakcję z GPCR 
(Cabrera-Vera i inni 2003, DeMars i inni 2011, Evanko i inni 2000, Havlickova 
i inni 2003, Osawa i inni 1995, Singh i inni 2012). Z tego powodu spodziewano się, 
że przynajmniej wariant białka fuzyjnego, w którym białko fluorescencyjne zostało 
umieszczone w obrębie domeny helikalnej powinien wykazywać lokalizację 
podbłonową.  

Doniesienia literaturowe dotyczące ekspresji funkcjonalnego białka Gαq 
sprzężonego z białkami fluorescencyjnymi dotyczą fuzji z białkami mTurquise 
(pochpodna białka CFP) czy z GFP (Hughes i inni 2001, Adjobo-Hermans i inni 
2011). Wyniki wcześniej opisanych eksperymentów, dotyczących receptorów 
dopaminowych, pokazują, że mCherry zaburza poprawne zwijanie białka fuzyjnego 
i wymaga dłuższych niż w przypadku białka EGFP sekwencji łącznikowych. To rodzi 
przypuszczenie, że użyte sekwencje linkerowe – wystarczające dla mTurquise czy 
EGFP – są zbyt krótkie aby umożliwić poprawne fałdowanie białka Gαq sprzężonego 
z białkiem fluorescencyjnym mCherry (22 aminokwasy w konstrukcie Gαq-mCherry 
oraz po 6 aminokwasów z każdej strony w konstrukcie Gαq–(125/126)mCherry). 
W przypadku receptora dopaminowego D2 wydłużenie sekwencji linkera o 35 
aminokwasów skutkowało otrzymaniem białka fuzyjnego wykazującego poprawną 
lokalizację błonową, podczas gdy po sprzężeniu z mEGFP krótszy (22 
aminokwasowy) linker był wystarczający.  

Wstępne eksperymenty FLIM-FRET (wyników nie zaprezentowano 
w niniejszej rozprawie) potwierdziły przypuszczenia dotyczące braku 
funkcjonalności białka Gαq. Nie zarejestrowano skrócenia czasu życia fluorescencji 
donora (D1-mEGFP) w obecności akceptora (Gαq sprzężony z mCherry) po aktywacji 
ligandami w komórkach HEK 293 wykazujących stabilną ekspresję receptora D2. 
Niewątpliwie jedną z przyczyn było zaburzenie struktury/funkcji białka 
G w przygotowanych konstruktach fuzyjnych. Zakładając, że teoria dotycząca 
zaangażowania podjednostki Gαq w przekaz sygnału pochodzący od heteromeru D1–
D2 jest poprawna, należy spodziewać się, że tylko niewielka frakcja receptorów 
dopaminowych D1 może oddziaływać z białkiem Gαq ponieważ, jak pokazano 
wcześniej, jedynie niewielka część receptorów występuje w postaci kompleksów. 
Komórki HEK 293, w których prowadzono wszystkie eksperymenty, zawierają 
endogenne białko Gαq (Atwood i inni 2011), które może konkurować 
z rekombinantowym nie wnosząc żadnych informacji do obserwowanego zjawiska 
FRET, należałoby zatem dołożyć do procedury krok mający na celu wyciszenie 
ekspresji endogennego białka lub zmienić linię komórkową. Niedawno 
opublikowane badania dotyczące kinetyki aktywacji białka Gαq wskazują, że 
aktywacja białka jest niezwykle szybkim procesem, mierzonym w milisekundach  
(Adjobo-Hermans i inni 2011). Można się więc spodziewać, że jedno z głównych 
ograniczeń metody FLIM-FRET, wymieniane w poprzednim rozdziale, 



Dyskusja 
 
 

112 
 

uniemożliwiłoby uzyskanie wiarygodnych wyników, ponieważ pomiar trwa zbyt 
długo. Z wymienionych przyczyn nie zdecydowano się na kontynuację badań. 

Podstawowym utrudnieniem w badaniu białek błonowych jest ekspresja. Co 
do zasady nie da się otrzymać receptorów sprzężonych z białkami G z ich 
naturalnych organizmów, jednak istnieją możliwości wydajnej ekspresji GPCR 
w systemach heterologicznych. Drugie utrudnienie jest związane z tym, że białka 
błonowe są wbudowane w błonę lipidową, która nawet w najprostszym organizmie 
stanowi niejednorodne i dynamiczne środowisko, a aplikacja biofizycznych narzędzi 
do bania białek wymaga uprzedniego wydobycia białka z błony komórkowej 
i zapewnienia mu dogodnego środowiska hydrofobowego w warunkach in vitro. 
Z tych powodów, pomimo ogromnego postępu w zakresie metod badawczych, 
studiowanie oddziaływań w obrębie błony komórkowej wciąż pozostaje wyzwaniem. 
Pośród nowoczesnych technik biofizycznych wykorzystywanych do badania białek 
błonowych w ostatnich latach coraz częściej wykorzystywany jest powierzchniowy 
rezonans plazmonów (SPR, ang. surface plasmon resonance). Zasada pomiaru 
oparta jest na zmianie własności optycznych powierzchni z unieruchomionym 
białkiem wraz z wzrostem masy wynikającym z wiązania molekuł występujących 
w mobilnej fazie płynnej. Zmiany są monitorowane w czasie rzeczywistym, dlatego 
możliwe jest uzyskanie informacji na temat kinetyki i stanu równowagi 
oddziałujących białek czy białek i liganda. Konwencjonalny SPR z powodzeniem 
wykorzystano do badania interakcji receptorów sprzężonych z białkami G 
z ligandami a także z białkami G (Maynard i inni 2009, Neumann i inni 2002, Sen 
i inni 2005). Zaletą SPR jest uniezależnienie od kontekstu komórkowego, tzn. stanu 
komórek, artefaktów wynikających z wpływu innych ścieżek sygnalizacyjnych 
następujących w obrębie komórek, a także rozlicznych procesów 
wewnątrzkomórkowych utrudniających interpretację obserwowanych zjawisk oraz 
to, że pomiary nie wymagają znakowania białek. Techniki wykorzystujące rezonans 
plazmonów są bardzo specyficzne i czułe, dają możliwość prowadzenia badań 
w środowisku zbliżonym do dwuwarstwy lipidowej. Ogromną zaletą SPR 
w stosunku do innych technik, takich jak NMR czy techniki mikrokalorymetryczne 
jest to, że nie wymaga tak dużych ilości bardzo czystego preparatu białkowego 
(Alves i inni 2005, Maynard i inni 2009, Salon i inni 2011). 

Aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące interakcji receptorów 
dopaminowych oraz białek G przystąpiono do kolejnego kroku, jakim było 
wdrożenie w zakładzie Biochemii Fizycznej bakulowirusowego systemu 
ekspresyjnego. Celem nadrzędnym tego etapu było utworzenie stanowiska pracy 
oraz zoptymalizowanie metod uzyskiwania bakulowirusów. Bakulowirusowy system 
ekspresyjny jest to najczęściej używany system ekspresyjny, gdy celem 
prowadzonych badań jest wyznaczenie struktury GPCR. Bakulowirus Autographa 
californica jest dwuniciowym DNA otoczonym błoną lipidową i jest zdolny do 
selektywnej infekcji komórek owadzich rożnych typów, między innymi linii 
komórkowej Sf9 oraz High Five. Eukariotyczna natura tych komórek pozwala na 
relatywnie wysoką produkcję białek zmodyfikowanych post-translacyjnie. To 
gwarantuje ekspresję rekombinantowych GPCR o charakterystyce niemal 
identycznej do białek naturalnych, sprawiając, że są dobrym materiałem do 
prowadzenia badań strukturalnych.  
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Podczas realizacji tego etapu pracy doktorskiej przygotowano szereg 
wektorów transferowych zawierających cDNA receptora dopaminowego D1 z metką 
Strep-Tag na C końcu, cDNA białka Gαs oraz Gαq a także białek Gβ1 i Gγ2 z metkami 
składającymi się z sześciu histydyn na końcach karboksylowych. Wszystkie etapy 
prowadzące do uzyskania bakulowirusów o wysokim mianie były przeprowadzane 
w Zakładzie Biochemii Fizycznej pierwszy raz, dlatego dużo czasu poświęcono na 
optymalizację procedur. W czasie weryfikacji wszystkich metod starano się 
utrzymywać warunki najlepsze dla poprawnego wzrostu hodowli komórkowej. 
Zwracano uwagę między innymi na czas prowadzenia hodowli komórkowej, wpływ 
płynu hodowlanego dostarczonego przez różnych producentów na zmiany 
morfologiczne komórek oraz szybkość podwajania, wpływ obecności surowicy 
w pożywce hodowlanej oraz wpływ prędkości wytrząsania zawiesiny na 
przeżywalność komórek. Ostatecznie, poprawność podejmowanych kroków 
wykazano wykonując eksperymenty Western Blot z użyciem przeciwciał 
specyficznych wobec receptora dopaminowego D1, białka Gαs oraz Gαq. Skuteczną 
infekcję bakulowirusami niosącymi cDNA wszystkich białek, także Gβ1 i Gγ2, dla 
których nie posiadano specyficznych przeciwciał, potwierdzono metodą RT-PCR 
(wyników uzyskanych tą metodą nie prezentowano w niniejszej pracy).  

Podczas analizy wyników Western Blot z użyciem przeciwciał specyficznych 
względem receptora dopaminowego D1 zauważono, że oprócz prążka o masie 
odpowiadającej około 50 kDa występowały także prążki o masach około 24 kDa 
i 100 kDa, a znakomita większość białka pozostawała w żelu zagęszczającym. Taki 
wynik interpretowano w ten sposób, że masie około 25 kDa przypisywano białko, 
które uległo proteolizie a masie około 100 kDa i wyższej - warianty oligomeryczne 
białka. Niepokojący był jednak wkład materiału, który nie opuścił żelu 
zagęszczającego (eksperyment wykonywano kilkukrotnie, za każdym razem 
uzyskując taki sam rezultat – prawie cały materiał pozostawał w obrębie żelu 
zagęszczającego). Określanie masy molekularnej białek na drodze rozdziału w żelu 
poliakrylamidowym (PAGE) w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS) jest 
standardowo stosowaną metodą w badaniach biochemicznych. Liczne doniesienia 
literaturowe wskazują na wpływ struktury trzeciorzędowej białek na tempo migracji 
w żelu poliakrylamimidowym. Na przykład mostki dwusiarczkowe obniżają wiązanie 
SDS do białek globularnych powodując szybszą migrację w żelu poliakrylamidowym 
(Pitt-Rivers i inni 1968, Rath i inni 2009) - w obrębie receptora dopaminowego D1 
występuje jeden mostek pomiędzy aminokwasem 96 i 186. Standardową czynnością 
poprzedzającą rozdział jest zagotowanie próbki w celu całkowitego zdenaturowania, 
to powoduje jednak nieodwracalną agregację hydrofobowych części białek, co jest 
widoczne w postaci smużącego sygnału w obszarze żelu zagęszczającego oraz 
wyraźnie zarysowanej granicy żeli (Kashino i inni 2003). Aby poprawić rozdział 
zdecydowano się prowadzić denaturację w 4oC z użyciem dodecylosiarczanu litu 
(LDS), który w odróżnieniu od SDS nie precypituje w niższych temperaturach. Takie 
postępowanie pozwoliło uzyskać lepszy obraz elektroforetyczny. Zarejestrowany na 
kliszy RTG sygnał pochodził od intensywnego prążka o masie odpowiadającej około 
50 kDa, poniżej 30 kDa obserwowano zdecydowanie słabsze prążki odpowiadające 
zdegradowanym białkom, a sygnał z żelu zagęszczającego także został istotnie 
zredukowany.  
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Po pomyślnym wyprodukowaniu bakulowirusów i wykazaniu produkcji 
białek w komórkach linii Sf9 przystąpiono do eksperymentów mających na celu 
określenie najlepszych parametrów infekcji na przykładzie bakulowirusa D1-
StrepTag-pVL1392. Wykonano serię eksperymentów ze stałym MOI równym 10, 
różnym czasem trwania hodowli po infekcji oraz wykorzystując dwie linie 
komórkowe: Sf9 oraz High Five. Obecność receptora dopaminowego D1 we frakcjach 
błonowych sprawdzano metodą Western Blot oraz na drodze pomiaru parametrów 
wiązania radioliganda [3H]SCH23390. Obie techniki wykazały, że najwyższy poziom 
ekspresji białka miał miejsce 48 godzin po infekcji w komórkach High Five. 
Potwierdziła to zarówno intensywność prążka na kliszy RTG jak i gęstość 
receptorów (Bmax) wyznaczona z analizy saturacyjnej. W jednym przypadku wartość 
Bmax przewyższała tę uzyskaną po 48 godzinach w komórkach High Five – 
w przypadku materiału uzyskanego po 72 godzinach od infekcji komórek Sf9 - 
jednak kształt krzywej oraz wartość stałej dysocjacji Kd, zdecydowanie odbiegającej 
od wartości oczekiwanej równej około 1,2 nM, potwierdziły, że najkorzystniejszy 
wynik uzyskano po 48 godzinach od infekcji w komórkach High Five. W kolejnym 
kroku przeprowadzono analizę saturacyjną na frakcjach błonowych uzyskanych po 
48 godzinach od infekcji komórek High Five bakulowirusem D1-StrepTag-pVL1392 
ze zmiennym MOI: 1, 5 oraz 10. Zgodnie z oczekiwaniami najwyższą gęstość 
receptorów uzyskano po infekcji z MOI równym 10. 

Ważnym elementem oczyszczania białek błonowych do badań 
biochemicznych, biofizycznych czy strukturalnych jest solubilizacja błon 
komórkowych. Wybór detergentu jest krytycznym czynnikiem przesądzającym 
o powodzeniu oczyszczania funkcjonalnych białek błonowych, ponieważ decyduje 
o strukturze a co za tym idzie także i funkcji oczyszczanego białka. Chociaż 
w literaturze jest wiele publikacji naukowych dotyczących rozpuszczania błon 
komórkowych, nie ma jasnych reguł decydujących wyborze detergentów i zwykle 
decyzja oparta jest na przesłankach empirycznych (Jastrzebska i inni 2004, Le 
Maire i inni 2000, O’Malley i inni 2011, Prive 2007, Seddon i inni 2004). Zanim 
podjęto próbę oczyszczenia receptora dopaminowego sprawdzono efektywność 
detergentów w zakresie rozpuszczania błony komórkowej. Detergenty są 
amfipatycznymi molekułami zbudowanymi z polarnej głowy oraz hydrofobowego 
łańcucha, w środowisku wodnym spontanicznie tworzą sferyczne struktury 
nazywane micelami. Podczas realizacji doktoratu porównano działanie dwóch 
detergentów: niejonowego DDM (detergenty niejonowe są najczęściej stosowane do 
badania białek błonowych, ponieważ rozpuszczają dwuwarstwę lipidową nie 
powodując denaturacji białek, co następuje w przypadku detergentów jonowych 
takich jak SDS), CHAPS (detergent zwitterjonowy dzielący własności detergentów 
jonowych i niejonowych, także często używany do badania białek błonowych) oraz 
ich mieszaniny. Z eksperymentu Western Blot wykonanego po poddaniu frakcji 
błonowych całonocnej inkubacji z 1% DDM, 1% CHAPS lub mieszaniną 0,66% 
DDM/0,33%CHAPS wynika, że 1% DDM jest najlepszym detergentem spośród 
zaproponowanych. Z jego pomocą uzyskano najintensywniejszy prążek o masie 
odpowiadającej receptorowi dopaminowemu D1 a w obrębie żelu zagęszczającego 
pozostawało najmniej nierozpuszczonego materiału.  

Do oczyszczenia receptora dopaminowego D1 zaproponowano metodę opartą 
na trzech krokach. W pierwszym kroku frakcje błonowe poddane działaniu 
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detergentu (1% DDM) wirowano w celu oddzielenia rozpuszczonych białek 
błonowych (białko błonowe uznaje się za rozpuszczone, jeśli po godzinnym 
wirowaniu z prędkością 100 000 g pozostaje w nadsączu), które następnie, 
w drugim kroku, zagęszczano na kolumnie ze złożem Mono Q HR 5/5. W ostatnim 
etapie zagęszczony materiał nakładano na złoże ze streptaktyną. Uzyskane wyniki 
pozwalają stwierdzić, że zaproponowana metoda jest skuteczna. Do złoża ze 
streptaktyną wiązał się cały materiał zawierający metkę StrepTag, jednak na 
rozdziale SDS-PAGE widać, że wykazuje on duże zanieczyszczenie. Może ono 
wynikać z obecności białek oddziałujących z receptorem dopaminowym D1. 
Zarówno komórki linii Sf9 jak i High Five posiadają endogenne białka G (Knight 
i inni 2004, Schneider i inni 2010). Jeżeli teoria tworzenia prekompleksu białek G 
i GPCR jest słuszna, wkład białek G do zanieczyszczenia jest uzasadniony. Inną 
możliwą przyczyną zanieczyszczenia jest tworzenie heterokompleksów z innymi 
receptorami sprzężonymi z białkami G obecnymi w komórkach gospodarza. Użyty 
w doświadczeniu detergent niejonowy skutecznie zaburza oddziaływania lipid-lipid 
oraz lipid-białko, jednak nie niszczy oddziaływań występujących pomiędzy 
białkami, dlatego takie wyjaśnienie jest prawdopodobne (Le Maire i inni 2000, 
Seddon i inni 2004). Aby poprawić efektywność oczyszczania receptora 
dopaminowego należałoby wprowadzić do cDNA dodatkową metkę, na przykład 
metkę histydynową. Takie podejście zakładające wykorzystanie podwójnej 
chromatografii powinowactwa z pewnością skutkowałoby uzyskaniem czystszego 
preparatu, jednak białko zostałoby dodatkowo zmodyfikowane, co mogłoby 
przynieść efekt w zaburzeniu funkcjonowania. Zmiana skali oczyszczania 
niewątpliwie przyniosłaby pozytywne skutki w zakresie czystości preparatu. 
W eksperymentach prezentowanych w niniejszej rozprawie używano stosunkowo 
niewielkich objętości hodowli komórkowych. Należy podkreślić, że prezentowane 
eksperymenty miały charakter wstępny.    

W ostatnim etapie wykonano próbę oczyszczania białek G wykorzystując 
metki histydynowe znajdujące się na końcach podjednostek Gβ oraz Gγ. Metoda 
została zaproponowana w latach dziewięćdziesiątych przez grupę amerykańskich 
naukowców (Kozasa i inni 1995) i od tamtej pory była aplikowana przez kilka 
zespołów badawczych. Jedną z zalet systemu bakulowirusowego jest możliwość 
koinfekcji komórek kilkoma wirusami, co jest szczególnie istotne podczas ekspresji 
białek Gα, ponieważ do oczyszczenia prawidłowo zwiniętego białka konieczna jest 
ekspresja z pozostałymi składnikami heterokompleksu (Hepler i inni 1993). 
Pokazano, że w nieobecności Gβγ białka należące do podrodziny Gαq agregowały 
w komórkach Sf9, a koekspresja z podjednostkami Gβγ zwiększała ilość białka Gα 
wykazującego lokalizacją podbłonową (Hepler i inni 1993). Wykorzystana 
w badaniach metoda opiera się na koekspresji białka Gαq z białkami Gβ1/γ2 
zawierającymi metki histydynowe. W obecności GDP heterokompleks jest stabilny 
i ulega wiązaniu do złoża niklowego, z którego można następnie odzyskać cały 
oligomer (wykonując standardową elucję buforem zawierającym imidazol) lub 
spowodować dysocjację białka Gαq od kompleksu Gβγ stosując fluorek glinu (związek 
ten odwracalnie aktywuje podjednostkę α).  

Oba podejścia zostały wypróbowane w ostatnim etapie realizacji pracy 
doktorskiej. Chromatografia powinowactwa na złożu niklowym przeprowadzona 



Dyskusja 
 
 

116 
 

w obecności GDP pozwoliła na uzyskanie z komórek High Five heterokompleksu 
białek Gαs/β1/γ2. Rozdział w żelu poliakrylamidowym ujawnił obecność prążków 
o masach odpowiadających poszczególnym składnikom kompleksu. Uzyskany 
materiał wykazywał jednak duży stopień zanieczyszczenia. Frakcje o największej 
ilości białka poddano sączeniu molekularnemu, które w połączeniu z analizą 
Western Blot z zastosowaniem przeciwciała specyficznego wobec Gαs, wykazało 
obecność podjednostki Gα w największej ilości we frakcjach odpowiadających masie 
molekularnej kompleksu równej około 100 kDa. W innym eksperymencie 
wypróbowano metodę oczyszczania samej podjednostki Gα. Po związaniu 
heterokompleksu – tym razem heterokompleks zawierał białko Gαq - do złoża 
niklowego, kolumnę przepłukano buforem, w którego składzie GDP zamieniono na 
związki AlCl3 i NaF. Frakcje analizowane metodą Western Blot wykazały obecność 
białka Gαq i tym samym potwierdziły zasadność stosowania przedstawionej metody. 
Czystość uzyskanych preparatów oceniana na podstawie SDS-PAGE nie była 
zadowalająca, należy jednak podkreślić, że wykonane eksperymenty miały 
charakter wstępny a poszczególne etapy oczyszczania nie były poprzedzone 
badaniami mającymi na celu opracowanie warunków optymalnego wiązania do 
złoża. Co więcej, eksperymenty były przeprowadzane z wykorzystaniem niewielkich 
ilości materiału, co mogło zwiększać prawdopodobieństwo niespecyficznego 
wiązanie materiału do złoża chromatograficznego.  

Podsumowując, w wyniku podjętych czynności uzyskano pięć 
bakulowirusów, z których jeden zawiera cDNA receptora dopaminowego D1, dwa 
zawierają cDNA podjednostek Gαs oraz Gαq, a kolejne dwa - pozostałych składników 
heterokompleksu białek G tj. podjednostek Gβ1 oraz Gγ2. Wykonano wstępne 
eksperymenty mające na celu oczyszczenie poszczególnych białek lub kompleksów. 
Zaprezentowane wyniki dowodzą, że czynności mające na celu utworzenie 
bakulowirusów zostały wykonane poprawnie. Rezultaty wstępnych eksperymentów 
mających na celu oczyszczenie poszczególnych białek wskazują na potrzebę 
optymalizacji procedur, a także, w przypadku receptora dopaminowego D1, 
wprowadzenie dodatkowej sekwencji umożliwiającej wykonanie dodatkowego kroku 
w chromatografii powinowactwa. Wydaje się jednak, że obrany kierunek działań jest 
prawidłowy.  

       
 
6.5  Perspektywa przyszłych badań 

Wiele badań farmakogenetycznych obejmuje próby znalezienia związku 
pomiędzy polimorfizmami w obrębie receptora dopaminowego D2, a występowaniem 
schorzeń neuropsychiatrycznych. Jak dotąd nie podejmowano wielu badań nad 
wpływem mutacji na funkcjonowanie wariantów genetycznych receptora, 
a w szczególności nad wpływem mutacji na funkcjonowanie kompleksów 
białkowych – takich jak heteromer D1–D2. Z tego powodu kontynuowanie 
rozpoczętych badań mających na celu poznanie farmakologicznych i funkcjonalnych 
implikacji wynikających z występowania polimorfizmów w obrębie receptorów 
dopaminowych jest bardzo ciekawe, a z perspektywy tworzenia nowych terapii - 
niezwykle ważne.  
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Zaprezentowane wyniki rodzą pytania dotyczące wpływu zmian 
polimorficznych występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 – szczególnie 
mutacji w pozycji 311 – na konformację trzeciej pętli wewnątrzkomórkowej, na 
internalizację i desensytyzację receptorów występujących w postaci kompleksu D1–
D2 oraz na selektywność i siłę oddziaływania z układami efektorowymi poprzez 
interakcje z białkami G. Poszukiwanie odpowiedzi na część wymienionych pytań 
można rozpocząć od badań w komórkowych systemach ekspresyjnych. Wysnuwanie 
generalnych wniosków musi być jednak przeprowadzane z dużą ostrożnością, gdyż 
badania takie są silnie zależne od danego kontekstu komórkowego. Z drugiej strony, 
wadą badań pozbawionych kontekstu komórkowego jest zaniedbanie wpływu 
innych białek, który może mieć krytyczne znaczenie in vivo. Z tych powodów, 
podczas realizacji niniejszej pracy doktorskiej oprócz ilościowych i jakościowych  
badań fluorescencyjnych, prowadzonych w heterologicznym systemie ekspresyjnym 
wykorzystującym komórki eukariotyczne, nad wpływem wariantów polimorficznych 
występujących w obrębie receptora dopaminowego D2 na oddziaływanie 
z receptorem dopaminowym D1 oraz wynikających z niego zmian 
w wewnątrzkomórkowym stężeniu jonów wapnia, zapoczątkowano nową dla 
Zakładu Biochemii Fizycznej drogę, która w przyszłości być może pozwoli na 
potwierdzenie stawianych hipotez w warunkach in vitro w roztworze. A może wręcz 
przeciwnie, odrzuci postawione hipotezy i rzuci światło na nowe…      

 
 
 
Formułowanie problemu jest częściej ważniejsze od jego rozwiązania, które 

może być wynikiem matematycznych lub doświadczalnych technik. Uświadomienie 
sobie nowych pytań i nowych możliwości, postrzeganie starych problemów z nowego 
punktu widzenia wymaga twórczej wyobraźni. 

Albert Einstein 
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7. Wnioski końcowe 
 

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji sformułowano następujące wnioski 
końcowe: 

 
1. Mutacje punktowe występujące w obrębie receptora dopaminowego D2, 

powodujące zamianę waliny na alaninę w pozycji 96, proliny na serynę w pozycji 
310 oraz seryny na cysteinę w pozycji 311 nie wpływają na parametry wiązania 
[3H]rakloprydu. 

2. Mikroskopia czasów życia fluorescencji wykorzystująca Försterowskie 
rezonansowe przeniesienie energii wzbudzenia jest narzędziem pozwalającym 
ilościowo śledzić subtelne zmiany następujące w otoczeniu białek błonowych. 

3. Po raz pierwszy, wykorzystując technikę FLIM-FRET, potwierdzono doniesienia 
dotyczące konstytutywnej oligomeryzacji receptorów dopaminowych D1 oraz D2, 
a także pokazano wpływ specyficznych ligandów na poziom asocjacji receptorów. 

4. Zamiana seryny na cysteinę w pozycji 311 receptora dopaminowego D2 powoduje 
obniżenie poziomu konstytutywnej asocjacji z receptorem dopaminowym D1. 

5. Równoczesna stymulacja komórek agonistami specyficznymi wobec receptora 
dopaminowego D1 (chloro-APB) oraz D2 (kwinpirol) powoduje wzrost 
wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia zależny od poziomu 
konstytutywnej oligomeryzacji oraz odmienny - zależny od wariantu 
genetycznego receptora dopaminowego D2 - wpływ na poziom asocjacji 
receptorów. 

6. Stymulacja komórek ligandem SKF 83959 wywołuje niezależny od poziomu 
konstytutywnej oligomeryzacji wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia jonów 
wapnia, największy gdy receptor dopaminowy D1 współwystępuje z receptorem 
dopaminowym D2S311C oraz wzrost poziomu asocjacji receptorów 
dopaminowych o stopniu zależnym od wariantu genetycznego receptora 
dopaminowego D2.  

7. Poddanie komórek wykazujących ekspresję receptora dopaminowego D1 oraz D2 
lub jego wariantów genetycznych działaniu klozapiny powoduje obniżanie 
poziomu asocjacji białek zależne od wariantu genetycznego receptora D2. 
 

8. Wyniki uzyskane w tej części pracy dobrze korelują z doniesieniami klinicznymi 
wskazującymi na odmienną wrażliwość pacjentów – nosicieli mutacji D2S311C 
na terapię klozapiną; wyniki te wyjaśniają mechanizm tego zjawiska. 

 

Ponadto, w niniejszej pracy: 

Wdrażając bakulowirusowy system ekspresyjny (nie wykorzystywany wcześniej 
w laboratorium, w którym realizowano niniejszy projekt) wyprodukowano pięć 
bakulowirusów, z których jeden zawiera cDNA receptora dopaminowego D1, dwa 
cDNA podjednostek Gαs oraz Gαq, a kolejne dwa - podjednostek Gβ1 oraz Gγ2. 
Wszystkie wymienione wirusy zostały wykorzystane do wstępnych eksperymentów 
mających na celu oczyszczanie interesujących białek. 
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