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1. WYKAZ SKRÓTÓW
ATM - Ataxia-Telangiectasia Mutated kinase - kinaza białkowa serynowo-treoninowa,
mutacja genu kodującego to białko prowadzi do dziedziczonego w sposób
autosomalnie recesywnego zespołu ataksja-teleangiektazja
ATR - ATM related kinase, kinaza białkowa serynowo-treoninowa powiązana z ATM i
białkiem Rad-3
BrdU – 5-bromo-2-deoksyurydyna
BrU – 5-bromourydyna
BSA - bovine serum albumin - albumina z surowicy bydlęcej
DMEM - Dulbecco's modified Eagle's medium – pożywka do hodowli komórek in vitro
DMEM/F-12 - DMEM z dodatkiem suplementów z pożywki F-12
DMSO - dimetylosulfotlenek
DNA - kwas deoksyrybonukleinowy
DSB – double-strand break, podwójne pęknięcie nici DNA
EB – bromek etydyny (bromek etidiowy)
FBS – Fetal bovine serum - bydlęca surowica płodowa
FRAP - Fluorescence Recovery After Photobleaching – technika mikroskopowa
pozwalająca na badanie ruchliwości cząsteczek wyznakowanych fluorescencyjnie
FRET - Förster Resonance Energy Transfer – zjawisko rezonansowego przekazania
energii między dwoma chromoforami
GFP – Green Fluorescent Protein – zielone białko fluorescencyjne
eGFP - enhanced Green Fluorescent Protein – zielone białko fluorescencyjne o
ulepszonych własnościach spektralnych
MDR – multidrug resistance, oporność wielolekowa
MM – masa molowa
MTT - 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
PBS – phosphate buffer saline - buforowany roztwór soli fizjologicznej
RNA - kwas rybonukleinowy
SOD – Superoxide Dismutase – dysmutaza ponadtlenkowa
t1/2 - czas osiągnięcia 50% maksymalnej (końcowej po ustaleniu plateau sygnału)
intensywności fluorescencji w miejscu wyblakniętym w doświadczeniach techniką
FRAP
6

WT – wild type – tzw. typ dziki - typowa, reprezentatywna forma genu
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2. WSTĘP
Związki heterocykliczne o małej masie cząsteczkowej, niekowalencyjnie wiążące
się z DNA, znajdują szerokie zastosowanie zarówno w badaniach naukowych (np.
jako barwniki do DNA) jak i w medycynie, dzięki swojemu działaniu cytotoksycznemu,
przeciwnowotworowemu i przeciwwirusowemu. Dostępna w literaturze naukowej i
streszczona w kolejnych podrozdziałach Wstępu wiedza na temat molekularnych
mechanizmów niekowalencyjnego wiązania tych substancji z DNA (interkalacji oraz
wiązania w mniejszym lub większym rowku podwójnej helisy) została w dużej mierze
oparta o doświadczenia przeprowadzone na wyizolowanych kwasach nukleinowych.
W żywych komórkach DNA jest związane z różnymi białkami, które osłaniają
podwójną helisę i ograniczają niekowalencyjne wiązanie małych cząsteczek
organicznych, co jednoznacznie wykazano w doświadczeniach in vitro (Darzynkiewicz
et al. 1984). Zatem ostateczne efekty działania tych substancji w żywych komórkach
zależą nie tylko od ich zdolności do wiązania się z DNA, ale mogą być modyfikowane
przez różne białka chromatynowe oraz białka transportowe usuwające leki z komórki
(zjawisko MDR).
W niniejszej pracy, dzięki wykorzystaniu komórek zawierających histony
wyznakowane

fluorescencyjnie

białkiem

GFP

oraz

zaawansowanych

metod

mikroskopowych, opisano badania wpływu różnych substancji niekowalencyjnie
wiążących się z DNA na strukturę chromatyny i oddziaływanie histonu łącznikowego i
histonów korowych z DNA w żywych komórkach.

2.1. Związki niekowalencyjnie wiążące się z DNA
Związki niekowalencyjnie wiążące się z DNA nie wytwarzają trwałych wiązań z
kwasami nukleinowymi, zatem cząsteczki związane z DNA pozostają w stanie
dynamicznej równowagi z pulą znajdującą się w roztworze (Blackburn et al. 2006).
Należy jednak zaznaczyć, że nawet niekowalencyjne wiązanie niektórych substancji
może w dalszej konsekwencji (w wyniku działania enzymów lub czynników
zewnętrznych np. światła) prowadzić do reakcji chemicznych w obrębie struktury
kwasu nukleinowego oraz powstawania pęknięć nici DNA w żywych komórkach
(Strekowski & Wilson 2007) (Berniak et al. 2013).
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Substancje odwracalnie wiążące się z DNA mogą przyłączać się do kwasów
nukleinowych na drodze różnych mechanizmów. Opisywanych jest sześć typów takich
oddziaływań:
- elektrostatyczne wiązanie do cukrowo-fosforanowego szkieletu DNA,
- wiązanie w większym rowku podwójnej helisy DNA,
- wiązanie w mniejszym rowku podwójnej helisy DNA,
- interkalacja przez większy rowek podwójnej helisy DNA,
- interkalacja przez mniejszy rowek podwójnej helisy DNA,
- interkalacja z jednoczesnym wiązaniem dodatnio naładowanych podstawników w
większym i mniejszym rowku podwójnej helisy DNA.
Dla uproszczenia, wyróżnia się dwa zasadnicze typy niekowalencyjnego
oddziaływania związków chemicznych z DNA: interkalację oraz przyłączanie się w
rowku podwójnej helisy.
W zależności od struktury cząsteczek wiążących się z DNA oraz sekwencji
kwasu nukleinowego, wiele substancji może wchodzić w więcej niż jeden typ
oddziaływania z DNA.
2.1.1. Związki interkalujące do DNA
Substancje zbudowane z pierścieni aromatycznych połączonych z dodatnio
naładowanym łańcuchem bocznym lub innym układem pierścieniowym mogą wiązać
się niekowalencyjnie z DNA na drodze interkalacji (Strekowski & Wilson 2007). Układ
pierścieni aromatycznych lokuje się równolegle do zasad azotowych DNA nie
zaburzając wiązań wodorowych między komplementarnymi elementami podwójnej
helisy. Jednocześnie spełniona pozostaje reguła mówiącą, że w wyizolowanym DNA
wysyconym substancją interkalującą, co drugie potencjalnie miejsce wiązania
interkalatora pozostaje wolne (McGhee & Von Hippel 1974).
Przyłączenie się cząsteczek substancji między sąsiadującymi parami zasad
azotowych prowadzi do lokalnych zaburzeń strukturalnych, takich jak rozkręcenie i
wydłużenie podwójnej helisy DNA (Ferguson & Denny 2007). Stopień rozkręcenia nici
DNA zależy od geometrii kompleksu ligand-DNA i jest różny dla poszczególnych
interkalatorów (Strekowski & Wilson 2007). Badania kompleksów substancji
interkalujących z wyizolowanym DNA dostarczyły wielu informacji na temat struktury,
9

ale nie dały jednoznacznej odpowiedzi, jakie siły biorą udział w procesie interkalacji.
Obecnie uważa się, że interkalacja to efekt oddziaływań hydrofobowych, gdzie
aromatyczny pierścień jest wciągany z hydrofilnego roztworu wodnego do
hydrofobowego otoczenia między resztami zasad DNA (Boresch & Karplus 1995).
Kompleks

ten

jest

stabilniejszy

jeżeli

interkalator

jest

kationem

(Manning

1978)(Record Jr. et al. 1978). Wyniki modelowania kompleksu bromku etydyny i jego
pochodnych z DNA sugerują, że taki układ jest także stabilizowany przez
oddziaływanie najniższego nieobsadzonego orbitala elektronowego interkalatora i
najwyższego nieobsadzonego orbitala sąsiedniej zasady purynowej (Patterson et al.
1997).
2.1.2. Związki wiążące się w rowku podwójnej helisy DNA
Większy i mniejszy rowek podwójnej helisy DNA różnią się pod względem
potencjału elektrostatycznego, układu przestrzennego oraz uwodnienia. Molekuły o
dużej masie cząsteczkowej, takie jak białka czy oligonukleotydy, łączą się z DNA
najczęściej w większym rowku helisy, natomiast substancje o małej masie
cząsteczkowej zazwyczaj wiążą się do DNA w mniejszym rowku.
Typowa cząsteczka wiążąca się w mniejszym rowku podwójnej helisy jest
zbudowana z kliku pierścieni aromatycznych (pyrole, furan, benzen) połączonych
wiązaniami, które pozwalają na swobodną rotację pierścieni względem siebie. Tak
zbudowany związek chemiczny może przyjąć kształt komplementarny do helisy i
dopasować się do mniejszego rowka DNA. Warto zauważyć, że kształt mniejszego
rowka

podwójnej

helisy

DNA

zależy

od

sekwencji

nukleotydowej

kwasu

nukleinowego. W rejonach z przewagą nukleotydów AT rowek jest węższy, co ułatwia
wiązanie wspomnianych niskocząsteczkowych związków aromatycznych. W rejonach
bogatych w GC, gdzie rowek jest szerszy, prawdopodobieństwo wiązania jest
mniejsze. O sile wiązania w mniejszym rowku helisy decyduje też oddziaływanie
dodatnio naładowanej grupy cząsteczek substancji z ujemnymi grupami DNA oraz
wiązania van der Waalsa między cząsteczką, a „ścianami” rowka podwójnej helisy.
Związki wiążące się w rowku podwójnej helisy, w odróżnieniu od interkalatorów,
oddziałują z wieloma parami zasad, a zatem mogą wiązać się do specyficznych
sekwencji DNA. Do takich związków należą oligonukleotydy wiążące się z DNA.
Oligonukleotydy antysensowne rozpoznające specyficzne sekwencje DNA są
10

wykorzystywane jako leki przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Dołączenie do
oligonukleotydów substancji zdolnych do przecięcia DNA prowadzi do powstania
wysoko specyficznej nukleazy (Blackburn et al. 2006).
2.1.3. Oddziaływanie makrocząsteczek z DNA
Ważną rolę w niekowalencyjnym wiązaniu makrocząsteczek do kwasów
nukleinowych odgrywają oddziaływania elektrostatyczne. Dlatego obecność grupy
obdarzonej ładunkiem

elektrycznym

jest

niezbędnym elementem

cząsteczek

organicznych silnie wiążących się z DNA. Siła oddziaływań elektrostatycznych między
substancjami znajdującymi się w komórce w warunkach fizjologicznych zależy od
stężenia jonów w roztworze i ma niewielkie znaczenie w przypadku jednododatnich
cząsteczek. W przypadku dużych molekuł obdarzonych znacznym ładunkiem
elektrycznym takich jak np. białka, oddziaływania elektrostatyczne determinują siłę ich
oddziaływania z DNA. Związki te wykazują wzrastającą siłę wiązania z DNA wraz ze
spadkiem stężenia soli w roztworze (Strekowski & Wilson 2007). Wynika to z faktu, iż
w warunkach fizjologicznych ujemne ładunki grup fosforanowych są neutralizowane
przez

jony

Na+

i

Mg2+,

które

jednocześnie

odpowiadają

za

stabilność

wysokorzędowych struktur chromatyny (Manning, 1978). Związanie dodatnio
naładowanych makrocząsteczek z DNA prowadzi do neutralizacji ujemnych ładunków
grup fosforanowych i do uwolnienia jonów Na+ i Mg2+ z podwójnej helisy.

2.2. Struktura chromatyny
Wysokorzędowe struktury chromatyny posiadają kilka poziomów przestrzennej
organizacji. Pierwszym z nich są nukleosomy tworzące tzw. sznur koralików. Kolejny
jest tworzony przez nukleosomy w wyniku wzajemnych oddziaływań między histonami
korowymi należącymi do sąsiednich nukleosomów oraz histonów łącznikowych
pełniących funkcję stabilizującą (Hansen et al. 2006). Obecnie przyjmuje się, iż w
zależności od stężenia jonów występują co najmniej dwa rodzaje włókien
chromatynowych (Li & Reinberg 2011): układające się w regularne helisy o średnicy
ok. 30 nm w wyższych stężeniach jonów (Rys. 2.1.)(Robinson & Rhodes 2006) oraz
tworzące strukturę zygzaka w roztworach o niskiej sile jonowej (Rys. 2.2.) (Woodcock
& Horowitz 1995).
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Rys. 2.1. Model regularnego włókna chromatyny o średnicy 30 nm (Lodish et al. 2000).

Rys. 2.2. Model włókna chromatyny ('zigzag') z odcinkami DNA między nukleosomami o różnej
długości (od 43 do 47 par zasad) (Woodcock & Horowitz 1995).

Należy podkreślić, iż wyniki badań struktury włókien chromatynowych są różne w
zależności od typu próbki oraz techniki przygotowania izolowanej chromatyny:
chromatyna badana w jądrze komórkowym, izolowana chromatyna jądrowa oraz
chromatyna rekonstytuowana ze zdefiniowanych składników (Grigoryev & Woodcock
2012). Najistotniejsze, a zarazem najtrudniejsze z technicznego punktu widzenia są
badania chromatyny w jądrze komórkowym. Wyniki ostatnich eksperymentów
sugerują brak występowania 30 nm włókien chromatynowych in vivo (Maeshima et al.
2010, Fussner et al. 2011, Bian & Belmont 2012, Razin & Gavrilov 2014). Jedyną
regularną, uporządkowaną formą upakowania chromatyny jest włókno o średnicy nie
większej niż 11 nm (Ghirlando & Felsenfeld 2012). Te losowo ułożone i pofałdowane
włókna tworzą skondensowane obszary, w których składowe układu w wyniku
znacznego zagęszczenia molekuł zachowują się jak cząsteczki płynu. Elementy
włókien chromatynowych oddziałują w identyczny sposób z sąsiednimi elementami
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należącymi do tego samego włókna, jak i z elementami innych włókien
chromatynowych czy odległymi elementami tego samego łańcucha (Ghirlando &
Felsenfeld 2012).
W świetle wyników najnowszych badań podział chromatyny na euchromatynę i
heterochromatynę nie oddaje złożoności obserwowanych struktur. Obrazowanie
metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazało istnienie w jednym jądrze
komórkowym

wielkoskalowych

domen

chromatynowych

o

różnej

średnicy

zmieniającej się w zależności od fazy cyklu podziałowego (Belmont 2014).

2.3.

Funkcje wysokorzędowych struktur chromatyny

Wysokorzędowe

struktury

chromatyny

nie

służą

wyłącznie

do

ciasnego

upakowania DNA w jądrze, ale pełnią istotną rolę w regulacji ekspresji genów.
Badania ludzkiego chromosomu X pokazały, że nie ma różnicy w stopniu kondensacji
chromatyny

na

poziomie

molekularnym

między

aktywnym,

a

nieaktywnym

chrmosomem X (Eils et al. 1996). Chromosom X podlegający transkrypcji ma
znacznie większą powierzchnię, a zatem to właśnie wysokorzędowe struktury
chromatyny w tym chromosomie zapewne decydują o jego aktywności lub wyciszeniu
(Eils et al. 1996). W jądrze interfazowym każdy chromosom zajmuje ograniczoną
przestrzeń, a poszczególne terytoria chromosomowe są od siebie oddzielone tzw.
domenami wewnątrzchromosomowymi (Zink et al. 1998, Nicodemi & Pombo 2014).
RNA powstały w procesie transkrypcji na powierzchni terytorium chromosomowego
trafia następnie do domen wewnątrzchromosomowych, gdzie podlega dalszej
obróbce i transportowi (Lamond & Earnshaw 1998, Markaki et al 2010). Zatem
przebudowa wysokorzędowych struktur chromatyny może decydować o tym, czy dany
gen zostanie wyeksponowany i udostępniony czynnikom aktywującym oraz
polimerazie II i w konsekwencji ulegnie transkrypcji.
Obecnie przyjmuje się, że wysokorzędowe struktury chromatyny charakteryzują
się bardzo dużą dynamiką (Dundr & Misteli 2001). Występowanie wielu rodzajów
struktur wysokorzędowych pozwala na precyzyjną kontrolę kluczowych procesów,
takich jak transkrypcja (Hu et al. 2009), replikacja (Renard-Guillet et al. 2014) i
naprawa DNA (Peterson and Almouzni 2013, Gospodinov and Herceg 2013).
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2.4. Rola białek histonowych w tworzeniu wysokorzędowych
struktur chromatyny
Białka, tworzące wraz z DNA chromatynę, można podzielić na dwie grupy:
histonowe i niehistonowe. W ramach niniejszej pracy badano białka należące do
pierwszej grupy, które stanowią ok. 90 % wszystkich białek jądrowych. Ze względu na
oddziaływanie z DNA wyróżniamy: histony tworzące rdzeń nukleosomu, do których
należą histony H2A, H2B, H3, H4 oraz ulokowany poza rdzeniem, na powierzchni
DNA histon H1 (tzw. łącznikowy).
Histon H1 jest ulokowany na zewnątrz nukleosomu, gdzie wiąże się z
łącznikowym DNA i oddziałuje z podjednostką H2A rdzenia. Histon H1 zobojętnia
ujemny ładunek powierzchniowy DNA (Clark & Kimura 1990), stąd jest niezbędny do
utrzymania przestrzennej struktury chromatyny i jej rozkładu w jądrze komórkowym.
Jeśli odcinek DNA nawinięty na nukleosom zostanie skrócony z 160 do 140 par
zasad, to cząsteczka histonu H1 zostaje uwolniona. Usunięcie histonu H1 powoduje
wtedy rozpad wysokorzędowych struktur chromatyny o największym stopniu
upakowania (Shen et al. 1995). Badania opisane w pracach (Misteli et al. 2000)(Lever
et al. 2000) pokazały, że histon H1 jest białkiem o dużej dynamice, tzn. łatwo
oddysocjowuje od DNA i szybko wiąże się w innym miejscu polimeru.
Należy zaznaczyć, iż histon H1 nie występuje w komórce w jednej tylko postaci,
ale wyróżniamy wiele podtypów tego białka. Warianty histonu łącznikowego w
komórkach ssaków można podzielić w zależności od rodzaju komórek, w jakich
występują. Wyróżnia się podtypy somatyczne H1.0-H1.5, H1.x oraz specyficzne dla
komórek zarodkowych: męskich – H1t, H1T2, HILS1 i żeńskich - H1oo (Happel &
Doenecke 2009). Ponadto funkcja histonu H1 może być modulowana poprzez
modyfikacje potranslacyjne oraz występowanie polimorfizmów genowych. Histon
łącznikowy jest zaangażowany w regulację wielu procesów w komórce poprzez
oddziaływanie z licznymi białkami jądrowymi i cytoplazmatycznymi (Kowalski &
Pałyga 2012). Istnieją doniesienia pokazujące, że histon ten może pełnić istotną rolę
w regulacji transkrypcji genów (Zlatanova & Van Holde 1992)(Shen & Gorovsky
1996)(Wolffe et al. 1997). Zatem zmiany stałej wiązania tego białka do DNA oraz
kinetyki jego oddziaływania z DNA mogą skutkować zaburzeniami w transkrypcji i
replikacji. Wykazano także ważną rolę histonu H1 w procesach naprawy DNA
(Hashimoto et al. 2007) i mitozy (Takata et al. 2007).
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2.5. Związki wiążące się z DNA badane w ramach niniejszej
pracy
W badaniach przeprowadzonych w ramach tej pracy wykorzystano dwie grupy
związków wiążących się niekowalencyjnie do DNA. Pierwszą z nich były interkalatory,
do których należą: pochodne antracyklin (daunomycyna (Chaires et al. 1996, Wang
1987), DRAQ5 (Smith et al. 2000)), bromek etydyny (zwany również bromkiem
etidiowym)(Wilson et al. 1985) i aktynomycyna D (Bailly et al. 1994); drugą grupę
stanowiły barwniki wiążące się w mniejszym rowku podwójnej helisy DNA: SYTO17
(informację na temat typu wiązania przekazał producent, firma Molecular Probes),
Hoechst

33258

(Baraldi

et

al.

2004).

Ponadto

zbadano

cis-platynę

(lek

przeciwnowotworowy łączący się kowalencyjnie z DNA (Cepeda et al. 2007)) oraz
nieaktywny biologicznie izomer trans-platynę.
2.5.1. Antybiotyki antracyklinowe
Antracykliny

są

produkowane

przez

bakterie

Streptomyces

peucetius.

Syntetyczne pochodne tych związków należą obecnie do najskuteczniejszych leków
przeciwnowotworowych (Kufe et al. 2003). Daunomycyna (daunorubicyna) (Rys. 2.3.)
jest stosowana praktyce klinicznej od ponad 40 lat przede wszystkim w leczeniu
ostrych białaczek oraz, w połączeniu z innymi lekami, w terapii litych guzów
nowotworowych (Kufe et al. 2003). Daunomycyna jest podawana dożylnie w ilości 3060 mg na m2 powierzchni ciała, jeden raz dziennie przez trzy dni lub w pojedynczej
dawce 15 – 90 mg na m2 powierzchni ciała. W czasie ciągłego podawania leku
stężenie antybiotyku w osoczu wynosi 25 – 250 nM. Początkowe stężenie przy
jednorazowym podaniu leku wynosi 1-2 M, ale w ciągu godziny spada do poziomu
25 – 250 nM (Gewirtz 1999). Po podaniu dożylnym antracykliny docierają do
wszystkich organów z wyjątkiem mózgu i jąder. Około 75 % leku znajdującego się w
osoczu jest związane z białkami osocza (Greene et al. 1983). Uważa się, że w
tkankach antybiotyk jest ściśle związany z DNA, łącząc się z kwasami nukleinowymi
na drodze interkalacji (na podstawie badań in vitro można jednak sądzić, iż znaczna
część gromadzi się w aparacie Golgiego - jak pokazano w rozdziale Wyniki). Stężenie
leku w tkankach zależy od ilości znajdującego się w nich DNA i może być 10-500 razy
większe niż w osoczu (Terasaki et al. 1982). Oznaczono stężenie leku w komórkach
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nowotworowych po 96 godzinnym okresie podawania antybiotyku i wynosiło ono 10
M (Speth et al. 1987).

Rys. 2.3. Wzory strukturalne antybiotyków antracyklinowych (Muraoka & Miura 2003).
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Daunomycyna (MM 528 g/M) posiada właściwości amfipatyczne i jest
rozpuszczalna zarówno w wodzie, jak i metanolu, oraz wodnych roztworach alkoholi,
natomiast nie rozpuszcza się w chloroformie, eterze i benzenie. Antybiotyk ten może
przenikać przez lipidowe błony biologiczne. Kolor wodnego roztworu tego antybiotyku
zależy od pH - w niskim pH jest różowy, a wysokim pH niebieski (Rost 1995).
Daunomycyna wykazuje także właściwości fluorescencyjne (Karukstis et al. 1998).
Maksimum absorpcji daunomycyny występuje dla światła o długości fali 480 nm. W
roztworach wodnych antybiotyk ten charakteryzuje się dwoma maksimami emisji
fluorescencji: 560 nm i 592 nm. W niektórych rozpuszczalnikach organicznych
pojawia się trzecie maksimum emisji fluorescencji 630 nm (Karukstis et al. 1998).
Dotychczas zaproponowano kilka hipotez starających się wyjaśnić mechanizm
działania

cytotoksycznego

daunomycyny

na

żywe

komórki

(Gewirtz

1999).

Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.
Hamowanie syntezy DNA. Cząsteczki antybiotyku interkalują do DNA. Uniemożliwia
to działanie enzymatyczne polimerazy DNA, co skutkuje zahamowaniem syntezy
DNA. Stężenia antybiotyku niezbędne do zahamowania syntezy DNA silnie zależy od
badanej linii komórkowej. Na przykład poddając działaniu leku komórki linii HeLa
obserwowano hamowanie syntezy DNA przy stężeniu daunomycyny od 0,2 do 2 M
(Gewirtz 1999), natomiast w przypadku fibroblastów mysich efekt hamowania syntezy
DNA był proporcjonalny do stężenia leku, po przekroczeniu 4 M, dalsze zwiększanie
zawartości daunomycyny w pożywce nie nasilało hamowania replikacji (Bremerskov &
Linnemann 1969). W komórkach linii MCF-7 nowotworu piersi oraz H-35 szczurzego
raka wątrobowokomórkowego obserwowano efekt hamowania syntezy DNA w
zakresie stężeń od 0,1 do 5 M (Munger et al. 1988).
Generowanie wolnych rodników. Antracykliny, dzięki posiadanej grupie chinonowej,
są

zdolne

do

generowania

wolnych

rodników

w

obecności

enzymów

oksyredukcyjnych. Obecność pierścienia chinonowego prowadzi do powstania
rodnika semichinonowego, który w kontakcie z tlenem powoduje generowanie
rodników ponadtlenkowych i hydroksylowych. Wciąż natomiast nie jest znana
odpowiedź na pytanie, czy wolne rodniki są generowane w stężeniach leku
stosowanych klinicznie i przy stężeniu tlenu występującym w tkance nowotworowej.
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Ze względu na słabe ukrwienie i wysoki metabolizm tkanki nowotworowej, szczególnie
w guzach, w niektórych ich obszarach stężenie tlenu może być niskie (Thomlinson &
Grey 1955)(Rundqvist & Johnson 2013). Zapewne ogranicza to możliwość
generowania rodników tlenowych. Jednym ze składników komórki mogących być
źródłem wolnych rodników generowanych przez daunomycynę są lipidy błony
komórkowej. Poprzez ich peroksydację może dochodzić do uszkodzenia błony
komórkowej. Nie ma jednak wystarczających dowodów potwierdzających udział
wolnych rodników w toksycznym działaniu antracyklin w sytuacji klinicznej.
Niektóre z publikowanych prac badawczych sugerują, że mechanizm
wolnorodnikowy może być częściowo odpowiedzialny za toksyczne działanie
antracyklin.

Pozbawienie

komórek

glutationu,

ważnej

składowej

systemów

chroniących komórki przed wolnymi rodnikami pochodzenia tlenowego, powodowało
zwiększenie podatności tych komórek na działanie daunomycyny. Jednocześnie
poddanie komórek działaniu katalazy i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) powodowało
zwiększenie ich odporności na działanie antybiotyków antracyklinowych (Sinha et al.
1987). Katalaza i SOD są białkami zatem nie mogą swobodnie przenikać do wnętrza
komórki; mogą więc działać jedynie wokół i na jej powierzchni. Można tym samym
wnioskować, że wolne rodniki generowane są w wyniku działania leku poza lub na
powierzchni komórki. Nie dowodzi to jednak ostatecznie, że wolne rodniki są
zaangażowane w mechanizm cytotoksycznego działania antracyklin. Co więcej,
doświadczenia te były prowadzone w warunkach diametralnie różnych od sytuacji
klinicznej (stężenia antracyklin wynoszące 200 µM).
Udowodniono, że generowanie wolnych rodników przyczynia się do rozwoju
niezwykle istotnego powikłania terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem
antracyklin – kardiomiopatii (Sawyer et al. 1999). W badaniach tych wykazano, że
użycie antyutleniaczy powodowało zmniejszenie toksyczności daunomycyny dla
komórek mięśnia sercowego bez zmiany antynowotworowego działania antybiotyku.
Wskazuje to, że mechanizm wolnorodnikowy ma tylko niewielki udział w
przeciwnowotworowych właściwościach daunomycyny.
Tworzenie adduktów i wiązań krzyżowych w DNA. Zaobserwowano tworzenie wiązań
kowalencyjnych między jednoniciowym, jak i dwuniciowym DNA, a daunomycyną.
Dalsze badania pokazały, że może też dochodzić do powstawania wiązań krzyżowych
nawet w obrębie jednej nici DNA. Badania te były prowadzono przy wysokich
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stężeniach antracyklin (10 - 50 M) i nie wiadomo, czy te efekty zachodzą w klinicznie
stosowanych stężeniach antybiotyku.
Wpływ na zjawisko rozplatania nici DNA i helikazę DNA. W wyniku działania
antracyklin zaobserwowano zaburzenia rozwijania DNA i rozdziału dwuniciowego
DNA na pojedyncze nici (Gewirtz 1999). Mechanizm oddziaływania daunomycyny na
rozwijanie DNA może być dwojaki (Fornari et al. 1994). Po pierwsze może być
skutkiem opisanego już tworzenia adduktów i wiązań krzyżowych. Należy zaznaczyć,
że obserwowane zaburzenia w rozwijaniu DNA występowały przy stężeniach leku sto
razy mniejszych niż stosowane w badaniach pokazujących tworzenie adduktów i
wiązań krzyżowych (Skladanowski & Konopa 1994). Drugi mechanizm upośledzający
rozwijanie i separację nici DNA polega na oddziaływaniu na enzym helikazę.
Hamujący wpływ na działanie ludzkiej helikazy II wykazano na wyizolowanym
enzymie (Tuteja et al. 1997). Zaobserwowano wówczas blokowanie przez antybiotyk
zdolności enzymu do rozwijania DNA i rozkładu ATP. Nie wynika z tego jednak, że
głównym

czynnikiem

powodującym

działanie

przeciwnowotworowe

leku

jest

blokowanie helikazy.
Uszkodzenia DNA poprzez wpływ na

topoizomerazę II.

Na przełomie lat

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w publikacjach (Ross et al. 1978)(Ross et al.
1979)(Ross & Bradley 1981)(Ross & Smith 1982) przedstawiono wyniki badań
pokazujące pękanie pojedynczych i podwójnych nici DNA w wyniku działania
antracyklin. Wykazano, że uszkodzenia te były związane z oddziaływaniem
daunomycyny na enzym topoizomerazę II. Antybiotyk modyfikuje działanie enzymu
tak, że zaczyna on uszkadzać DNA. To zrodziło przekonanie, iż topoizomeraza jest
jednym z głównych elementów komórki, na które działają antracykliny. Potwierdzały to
badania z komórkami odpornymi na działania antybiotyku, w których zaobserwowano
obniżone stężenie topoizomerazy II lub jej mniejszą aktywność enzymatyczną
(Capranico et al. 1987)(Webb et al. 1991). Uważa się, że w takich komórkach, po
dodaniu leku, mniej cząsteczek enzymu wykazuje niekorzystne działanie lub, przy
pierwotnie niższej aktywności enzymatycznej białka, modyfikacja funkcji w wyniku
dodania antybiotyku nie jest groźna. To z kolei prowadzi do powstawania mniejszej
liczby uszkodzeń nici DNA lub wiązań krzyżowych między DNA a białkami w
komórkach niewrażliwych na daunomycynę niż w komórkach z prawidłowym
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stężeniem topoizomerazy II (Capranico et al. 1987). Niestety tylko jednemu
badaczowi udało się wykazać jednoznaczny związek między uszkodzeniami nici DNA
i wynikającą z tego toksycznością antybiotyku (Goldenberg et al. 1986). Jednocześnie
dla stężenia 100 nM (klinicznie istotnego) obserwowano cytotoksyczne działanie leku,
ale badania DNA tych komórek nie wykazały fragmentacji materiału genetycznego
(Gewirtz 1999). Wskazuje to, iż lek w stężeniach klinicznych (niezależnie od wpływu
na topizomerazę II) nie prowadzi do powstawania pęknięć nici DNA, a zatem nie są
one elementem cytotoksycznego mechanizmu działania daunomycyny w trakcie
terapii przeciwnowotworowej.
Indukcja

apoptozy.

Wielu

badaczy

w

swych

publikacjach

(Ling

et

al.

1993)(Skladanowski & Konopa 1993)(Zaleskis et al. 1994) potwierdziło, że
daunomycyna indukuje w komórkach proces apoptozy. W komórkach HeLa
obserwowano apoptozę inkubując komórki HeLa S3 w stężeniach daunomycyny od
0,7 do 10 M przez 3 godziny (Skladanowski & Konopa 1993). W stężeniach
antybiotyku porównywalnych z osiąganymi w praktyce klinicznej obserwuje się
indukcję apoptozy w komórkach mysich tymocytów. W stężeniach leku znacznie
przekraczających te, które są stosowne w praktyce klinicznej, śmierć komórek
następuje w wyniku nieodwracalnych uszkodzeń kluczowych dla komórki elementów,
takich jak błona komórkowa i białka enzymatyczne. Proces ten jest podobny do
nekrozy i charakteryzuje się brakiem skoordynowanych i następujących po sobie w
określonej kolejności etapów (Zaleskis et al. 1994).
Podsumowując powyższe informacje można wyróżnić kilka mechanizmów
cytotoksycznego
cytotoksyczne

działania

daunomycyny.

daunomycyny

wynika

Obecnie

przede

uważa

wszystkim

się,
z

że

działanie

zaburzeń

funkcji

topoizomerazy II (Kufe et al. 2003), jakkolwiek nie ma na to jednoznacznych
dowodów, szczególnie w niskich stężeniach leku obecnych w osoczu pacjentów.
Występowanie poszczególnych zjawisk związanych z działaniem leku jest zależne od
warunków, w jakich działa, a przede wszystkim od jego stężenia. Nie bez znaczenia
jest również typ komórek, które są poddane działaniu antybiotyku. Dlatego o
mechanizmie działania antracyklin można mówić tylko w odniesieniu do dokładnie
określonego stężenia i czasu działania (Gewirtz 1999) leku na określony typ komórek.
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2.5.2. DRAQ5
DRAQ5 podobnie jak daunomycyna, jest pochodną antracyklinową (Rys. 2.4.).
Znajduje zastosowanie w badaniach naukowych i diagnostycznych do barwienia DNA
(Smith et al. 2000, Zhao et al. 2009, Biela et al. 2013). Barwnik ten bardzo szybko
przenika przez błony żywych komórek i obserwowany jest w komórkach już w
kilkanaście sekund po dodaniu do pożywki. DRAQ5 łączy się z DNA na drodze
interkalacji, a reszty R1 i R2 (Rys. 2.4.) wiążą się w rowkach helisy (Njoh et al. 2006).
Jest barwnikiem specyficznym względem DNA. Cytoplazma komórek (i jąderka)
barwią się dużo słabiej niż jądra komórkowe, co wskazuje, iż powinowactwo DRAQ5
do RNA w żywych komórkach jest znacznie mniejsze niż do DNA lub wiązanie
barwnika z RNA powoduje zmniejszenie wydajności kwantowej fluorescencji DRAQ5.

Rys. 2.4. Struktura cząsteczki DRAQ5 (Smith et al. 2000).

Optymalna długość fali światła wzbudzającego fluorescencję wynosi 647 nm
jednak również można zaobserwować fluorescencję DRAQ5 wzbudzając go światłem
niebieskim (488 nm). Maksimum emisji fluorescencji wynosi 670 nm, co pozwala na
łatwe oddzielenie sygnału DRAQ5 od sygnału GFP.
2.5.3. Bromek etydyny
Bromek etydyny (EB) (Rys. 2.5.) jest barwnikiem fluorescencyjnym szeroko
stosowanym w badaniach naukowych ze względu na wysokie powinowactwo do
kwasów nukleinowych. EB łączy się z dwuniciowym DNA oraz dwuniciowym RNA.
Maksimum absorpcji światła tego związku w postaci niezwiązanej wynosi 482 nm, a
maksimum emisji fluorescencji – 616 nm (Haughland 1996). Dla formy dodatnio
zjonizowanej związanej z kwasami nukleinowymi maksimum wzbudzenia wynosi ok.
520 nm, a emisji ok. 600 nm (Haughland 1996). Po związaniu z DNA wydajność
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kwantowa fluorescencji jonu etidiowego wzrasta od 19 do 50 razy (Baguley &
Falkenhaug 1978)(Deniss & Morgan 1976)(Bugs & Cornélio 2002). Bromek etydyny,
podobnie jak antracykliny, należy do grupy związków interkalujących do DNA i RNA.

Rys. 2.5. Struktura cząsteczki bromku etydyny (na podstawie bazy danych firmy Sigma).

Bromek etydyny jest uważany za barwnik nieprzenikający przez nieuszkodzone
błony lipidowe, jest zatem używany do tzw. testów żywotności, jest natomiast
nieprzydatny do barwienia żywych komórek. Doniesienia (Ferlini et al. 1996)(Diaz et
al. 1997)(Zarebski et al. 2009) pokazały jednak, że związek ten może barwić struktury
wewnątrz żywych komórek, co również pokazano w ramach niniejszej pracy. Barwnik
wiąże się również do DNA mitochondrialnego (Li et al. 2007) oraz RNA (Stockert
1974)(Diaz et al. 1997). Fluorescencja barwnika związanego z DNA w chromatynie
jest dużo słabsza niż obserwowana w cytoplazmie komórek. Jest to wynikiem
obecności białek związanych z DNA utrudniających wiązanie się barwnika, a nie
mniejszego powinowactwa do DNA w porównaniu do RNA.
2.5.4. Aktynomycyna D
Aktynomycyna D (Rys. 2.6.) jest antybiotykiem peptydowym, zaliczanym
również do grupy związków interkalujących do DNA (Snyder et al. 1989). Obecnie jest
wykorzystywana w badaniach naukowych głównie jako inhibitor transkrypcji (Cong et
al.

2013).

W

przeszłości

była

stosowana

jako

lek

przeciwnowotworowy.

Aktynomycyna D wiąże się z DNA interkalując w aktywnych transkrypcyjnie rejonach
chromatyny.
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Rys. 2.6. Struktura cząsteczki Aktynomycyny D (na podstawie bazy danych Pubchem).

2.5.5. SYTO17
SYTO17 jest pochodną cyjanin i przenika przez błony żywych komórek.
Związek ten wiąże się z DNA w mniejszym rowku podwójnej helisy (informacje
uzyskane od producenta barwnika firmy Molecular Probes), ale nie jest selektywny
względem DNA. W komórce inkubowanej z SYTO17 można zaobserwować zarówno
wybarwione jądro komórkowe (chromatyna i jąderka), jak i cytoplazmę.
Maksimum absorpcji światła dla tego barwnika wynosi 621 nm, natomiast
maksimum emisji fluorescencji 634 nm.
2.5.6. Hoechst 33258 i 33342
Hoechst 33258 (Rys. 2.7.) jest pochodną bisbenzimidazolową. Związek ten
przenika przez błony żywych komórek. Wiąże się z DNA w mniejszym rowku
podwójnej helisy i wykazuje powinowactwo do regionów bogatych w pary AT. Cechuje
go wysoka specyficzność względem kwasów nukleinowych.
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Rys. 2.7. Struktura cząsteczek Hoechst 33258 i 33342 (na podstawie bazy danych firmy Invitrogen).

Maksimum absorpcji światła tego barwnika wynosi 350 nm, natomiast maksimum
emisji fluorescencji 460 nm.
2.5.7. Cis- i trans-platyna
Cisplatyna jest substancją nieorganiczną (Rys. 2.8.) wykorzystywaną w terapii
nowotworów. Mechanizm działania leku jest związany z kowalencyjnym wiązaniem
leku z atomem N7 guaniny lub adeniny (Cepeda et al. 2007). W wyniku tego dochodzi
do zahamowania transkrypcji i/lub replikacji, a następnie do śmierci komórki. Izomer
trans- jest nieaktywny biologicznie.

Rys. 2.8. Wzór strukturalny cisplatyny (A) i nieaktywnej biologicznie transplatyny (B) (Cepeda et al.
2007).
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3. MATERIAŁY I METODY
3.1. Spis odczynników
Odczynniki wykorzystane do hodowli komórek:
 Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) z czerwienią fenolową (SigmaAldrich, D5523)
 DMEM/F-12 bez czerwieni fenolowej i węglanu sodu (Sigma-Aldrich, D2906)
 Płodowa surowica bydlęca (FBS) (Gibco, UK,10106-169)
 zbuforowana sól fizjologiczna (PBS) pH 7,4 (przygotowywana na miejscu,
składniki - POCH SA., Polska)
 trypsyna (Sigma-Aldrich, T7409)
 wodorowęglan sodu (POCH SA., Polska 810530115)
 penicylina (Sigma, P3032)
 streptomycyna (Sigma, S9137)
Związki o powinowactwie do DNA:
 Bromek etydyny (EB) (Fluka Biochemie, 46 065)
 DRAQ5 (Biostatus Limited, UK, DR50200)
 SYTO17 (Invitrogen, S7579)
 Hoechst 33258 (Sigma, 861405)
 Daunomycyna (daunorubicyna) (Sigma, D-8809)
 Aktynomycyna D (Sigma, 01815)
 Cis-platyna (Sigma-Aldrich, P4394)
 Trans-platyna (Sigma-Aldrich, P1525)
Przeciwciała:
 Anty–BrdU i BrU (Invitrogen ABFM18 APO BrdU KIT)
 Anty-γH2AX (BioLegend, cat. # 613401)
 Anty H1 (Abcam, ab62884)
 Goat anti-mouse AlexaFluor 488 (Molecular Probes, MOPA-21121)
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Odczynniki wykorzystane w badaniach metodą immunofluorescencji:
 formaldehyd (16% EM Grade, Electron Microscopy Sciences, Fort Washington,
PA, #15710-S)
 Triton X-100 (Sigma-Aldrich, T-8787)
 albumina bydlęca (BSA) (Sigma-Aldrich, A-7906), NaOH (POCH SA., Polska,
810942161), HCl (POCH SA., Polska, 575318161)

3.2. Hodowle komórkowe
Komórki hodowano w pożywce DMEM z dodatkiem antybiotyków (penicylina,
streptomycyna) oraz płodowej surowicy bydlęcej (FBS 10%), zbuforowanej dla 5%
stężenia CO2 w atmosferze gazowej, w temperaturze 37°C (cieplarka firmy Heraeus).
Hodowle były prowadzone w butelkach T-25, na plastikowych szalkach Petriego o
średnicy 40 mm oraz płytkach 24-dołkowych. Komórki do doświadczeń wysiewano na
okrągłe szkiełka nakrywkowe (#1.5; tj. grubość 0,17 mm, średnica 22 mm, Menzel
Gläser, Braunschweig, Germany).
Gdy hodowla komórkowa osiągnęła odpowiednią gęstość (późna faza wzrostu
logarytmicznego), szkiełka przenoszono do stalowego pierścienia, który umieszczano
w mikroinkubatorze (Life Science Resources, Cambridge, UK), pozwalającym na
utrzymanie stałej temperatury 37º C na stoliku mikroskopu.
Podczas obserwacji mikroskopowych żywych komórek umieszczano je w pożywce
hodowlanej DMEM/F-12 bez czerwieni fenolowej, z dodatkiem 2% FBS. Komórki
utrwalone badano w PBS, w temperaturze pokojowej.

3.3. Linie komórkowe
Do doświadczeń użyto komórek linii HeLa H1c 10.3, HeLa H2B GFP bos, H3N,
H4N oraz linii HeLa 21-4. Komórki otrzymano dzięki uprzejmości dr Teru Kanda z
Gene Expression Laboratory, The Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, USA
oraz prof. Petera R. Cooka i dr Hiroshi Kimura z Sir William Dunn School of
Pathology, University of Oxford, UK (Kanda et al. 1998)(Kimura & Cook 2001).
Linie komórkowe BALB/c 3T3 transfekowane plazmidami zawierającymi histony
H1-GFP z mutacjami punktowymi, tzn. pojedynczymi zmienionymi aminokwasami
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(Brown et al. 2006) otrzymano dzięki uprzejmości dr Davida T. Browna z Department
of Biochemistry, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi 39216,
USA.

3.4. Procedura barwienia i utrwalania komórek do badań metodą
cytometrii przepływowej
Komórki wysiewano na szalki o średnicy 40 mm w liczbie ok. 5x10 5 na szalkę i
inkubowano w cieplarce przez 24 h. Następnie dodawano do pożywki daunomycynę
lub DRAQ5 i inkubowano przez okres 4- lub 24 h w cieplarce w temperaturze 37ºC.
Po inkubacji szalki z komórkami przepłukiwano PBS i dodawano 0,1% trypsyny na
czas 3 minut, aby sporządzić zawiesinę komórek. Komórki w zawiesinie utrwalano 4%
roztworem formaldehydu. Pomiary metodą cytometrii przepływowej wykonano we
współpracy z laboratorium Prof. A. Cossarizza, University of Modena.

3.5. Mikroskopia konfokalna
W doświadczeniach wykorzystywano system konfokalny Bio-Rad MRC1024
wyposażony w mikroskop Nikon Diaphot 300, laser argonowy jonowy (100 mW, ALC)
i obiektyw 60x PlanApo NA 1.4. W mikroskopie zastosowano bloki filtrowe VHS
(510DCLP) i A2 (565DRLP). Aby rozdzielić fluorescencję GFP i AlexaFluor 488 od
daunomycyny, SYTO17 i bromku etydyny używano filtrów emisyjnych 585 LP i 540
DF 30. Obrazy zarejestrowane za pomocą mikroskopu konfokalnego opracowywano
przy pomocy programów Lasersharp (BioRad) oraz ImagePro Plus (Media
Cybernetics).

3.6. Badanie dynamiki histonów metodą FRAP (Fluorescence
Recovery After Photobleaching)
Dynamikę histonu eGFP-H1.1 i eGFP-H2B oraz mutantów histonu H1 w
komórkach traktowanych daunomycyną lub DRAQ5 i kontroli zmierzono metodą
FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching). Technika ta polega na
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doprowadzeniu do wyblaknięcia eGFP związanego z histonem w naświetlonej części
jądra komórkowego, a następnie pomiarze narastania (powrotu) intensywności
fluorescencji w tym obszarze. Krzywa narastania intensywności fluorescencji pozwala
na obserwację dynamiki wymiany histonów związanych z DNA oraz pomiar frakcji
niepodlegającej wymianie.
Wyblakniecie eGFP związanego z histonami uzyskiwano poprzez czterokrotne
przemiatanie

obszaru

jądra

komórkowego

wiązką

światła.

Obrazy

jądra

z

wyblakniętym obszarem rejestrowano co 60 sekund przez 25 min. Dla serii takich
obrazów dokonywano pomiarów intensywności fluorescencji w wyblakniętym
obszarze w czasie, przy użyciu programu ImagePro Plus. Zmierzone wartości
znormalizowano

względem

intensywności

początkowej

(tj.

przed

procedurą

wyblaknięcia eGFP). Na podstawie wyników pomiarów sporządzono wykresy
zależności intensywności fluorescencji od czasu dla badanych rejonów jąder
komórkowych.

3.7. Immunofluorescencyjne badanie replikacji DNA
Replikację DNA badano poprzez obserwację wbudowywania analogu zasady
azotowej – bromodeoksyurydyny (BrdU) i detekcję przy użyciu specyficznych
przeciwciał.
Komórki wysiane na szkiełku w szalce inkubowano w cieplarce (37º C) z
daunomycyną w stężeniach 0-2500 nM przez 4 lub 24 h, a następnie dodawano BrdU
i inkubowano w cieplarce przez 30 min. Potem komórki przepłukiwano 2-krotnie PBS i
poddawano utrwalaniu 4 % roztworem formaldehydu przez 15 minut w lodówce (4º
C). Następnie odpłukiwano formaldehyd i dodawano 0,5 % roztwór Tritonu X-100 w
celu permeabilizacji błon komórkowych. Komórki ponownie przepłukiwano PBS, a
następnie inkubowano w 2 M HCl przez 30 min w temperaturze pokojowej. Po
przepłukaniu PBS dodawano 3 % BSA w PBS w celu zablokowania niespecyficznego
wiązania przeciwciał. Po 15 minutach szkiełka przenoszono do komory, w której
wilgotność względna wynosiła 100% i na każde szkiełko dodawano 50 l roztworu
przeciwciał mysich wiążących BrdU. Po 1 h szkiełka przepłukiwano PBS i dodawano
50 l roztworu przeciwciał drugorzędowych kozich skoniugowanych z barwnikiem
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fluorescencyjnym AlexaFluor 488, wiążących przeciwciała mysie. Inkubację z
przeciwciałami drugorzędowymi prowadzono przez 1 h.

3.8. Badanie

transkrypcji

w

komórkach

inkubowanych

z

daunomycyną
3.8.1. Ilościowy pomiar RNA w komórkach
Komórki wysiewano na płytkę 24-dołkową w liczbie 2x105 na dołek, po 24 h
zmieniono pożywkę na medium bez surowicy. Po 10 h dodawano daunomycyny w
stężeniach 0 -1000 nM i inkubowano przez 24 h. Następnie komórki przepłukiwano 3krotnie PBS i dodawano do każdego dołka 0,5 ml fenozolu (A&A Biotechnology).
Roztwór

przenoszono

do

probówek

"eppendorf",

dodawano

chloroform

i

pozostawiono przez 15 min na lodzie, następnie próbki poddawano wirowaniu (1000
g) i zbierano 300 l górnej warstwy płynu. Dodawano izopropanol i inkubowano w
zamrażarce (-20º C) przez godzinę. Sprecypitowane RNA zwirowano i przepłukiwano
70 % etanolem, osuszano i zawieszano w 20 l wody destylowanej. Tak
przygotowane próbki umieszczano w termobloku o temperaturze 65º C na 10 min i
następnie oznaczano RNA przy użyciu spektrofotometru NanoDrop ND-1000.
3.8.2. Immunofluorescencyjne badanie syntezy RNA
Komórki HeLa wysiewno na szkiełka i inkubowano przez 24 h z daunomycyną w
stężeniach 0 -1000 nM. Następnie do pożywki dodawano BrU. Końcowe stężenie w
pożywce wynosiło 0,3 mM. Po 2 h inkubacji komórki utrwalono 1% roztworem
formaldehydu. Komórki przepłukano PBS i dodano 0,5 % roztwór Tritonu X-100.
Szkiełka inkubowano z 3 % roztworem BSA przez 30 min w celu zablokowania
niespecyficznego wiązania przeciwciał. Szkiełka przenoszono do lodówki (4º C) i
inkubowano przez noc z przeciwciałem wiążącym BrU, połączonym z fluoresceiną.
Następnie zarejestrowano obrazy mikroskopowe.
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3.9. Badanie

przeżywalności

komórek

inkubowanych

z

daunomycyną, z wykorzystaniem testu MTT
Komórki wysiewano na płytkę 24-dołkową w liczbie 2x105 na dołek, po 24 h
zmieniano pożywkę na medium bez surowicy. Po 10 h dodawano daunomycynę w
stężeniach 0 -1000 nM i inkubowano przez 24 h. Następnie dodawano roztwór soli
tetrazoliowej (MTT 0,5 mg/ml) i inkubowano przez 1,5 h. Komórki przepłukiwano 3x
PBS i dodawano roztworu powodującego lizę - DMSO/metanol. Oznaczano
absorbancję roztworu dla światła o długości fali 560 nm przy użyciu czytnika płytek
Tecan GENios Plus.

3.10. Długotrwała

obserwacja

komórek

po

inkubacji

z

daunomycyną
Komórki Hela wysiewano na płytkę 24-dołkową w liczbie 2x104 na dołek,
następnie do pożywki dodawano daunomycynę w różnych stężeniach 0 - 1000 nM.
Po 24 h zmieniono pożywkę z lekiem na nowe medium. Komórki hodowano przez
kolejne 168 h, zmieniając pożywkę co 48 h. Rejestrowano obrazy mikroskopowe
komórek po czasie: 0 h, 24 h, 48 h, 72 h, 120 h, 144 h, 192 h.
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4. CELE DOŚWIADCZEŃ
Celem doświadczeń przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy było:
1. Zbadanie

skutków

niekowalencyjnego

wiązania

wybranych

niskocząsteczkowych związków z DNA w żywych komórkach, w tym wpływu
badanych

substancji

na

strukturę

chromatyny,

oddziaływanie

białek

histonowych z DNA oraz procesy transkrypcji i replikacji w żywych komórkach.
2. Porównanie wpływu wiązania cząsteczek o różnym mechanizmie łączenia się z
DNA (substancji interkalujących do DNA, związków łączących się w mniejszym
rowku podwójnej helisy oraz cząsteczek kowalencyjnie wiążących się z DNA)
na oddziaływanie histonów z DNA, jak również porównanie różnych
barwników/leków w obrębie wymienionych grup, różniących się budową
chemiczną.
3. Poszerzenie wiedzy o mechanizmie cytotoksycznego działania antybiotyku
przeciwnowotworowego daunomycyny, a w tym zbadanie molekularnych
aspektów oddziaływania daunomycyny z chromatyną żywych komórek in vitro,
w stężeniach leku istotnych z klinicznego punktu widzenia (stężenia na
poziomie 25-250 nM).
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5. WYNIKI
W ramach niniejszej pracy badano wpływ związków wiążących się z DNA na
strukturę i funkcje chromatyny żywych komórek. W tym celu wybrano substancje
zdolne do przenikania przez błony komórkowe żywych komórek bez konieczności
stosowania jakichkolwiek metod zaburzających ich integralność.
Badano związki należące do dwóch grup, różniących się mechanizmem wiązania
z DNA. Pierwszą z nich były substancje interkalujące, do których należą
daunomycyna, DRAQ5, bromek etydyny, aktynomycyna D. Drugą grupę stanowiły
barwniki wiążące się z DNA w mniejszym rowku podwójnej helisy – SYTO17 i
Hoechst 33258. Ponadto zbadano cis-platynę (lek przeciwnowotworowy łączący się
kowalencyjnie z DNA) oraz nieaktywny biologicznie izomer trans-platynę.

5.1. Zaburzenia oddziaływania białek histonowych z DNA i
zmiany struktury chromatyny w żywych komórkach wywołane
przez związki interkalujące do DNA

5.1.1. Oddysocjowanie histonu H1 od DNA oraz agregacja chromatyny w
żywych komórkach wywołane przez daunomycynę
Daunomycyna dodana do pożywki przenika przez błonę komórkową i
interkaluje do DNA. Dzięki własnościom fluorescencyjnym leku można obserwować
jego lokalizację w żywych komórkach. Daunomycyna akumuluje się w aparacie
Golgiego oraz, w mniejszym stopniu, w jądrze komórkowym (Rys 5.1.). Po utrwaleniu
komórek formaldehydem lek jest wypłukiwany z aparatu Golgiego i wiąże się z
chromatyną (Rys. 5.1.).
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Rys. 5.1. Przestrzenny rozkład daunomycyny w żywej komórce oraz po utrwaleniu formaldehydem
(wzmocnienie i inne parametry rejestracji obrazu były takie same dla obu obrazów) (skala 5 m).
Widoczna zmiana dystrybucji leku po utrwaleniu komórek, daunomycyna przechodzi z aparatu
Golgiego do jądra komórki.

W doświadczeniach, w których komórki Hela eGFP-H1.1 inkubowano w
pożywce zawierającej daunomycynę o stężeniach 1000 i 2000 nM zaobserwowano
spadek intensywności fluorescencji eGFP-H1.1 w porównaniu do komórek kontroli
(Rys. 5.2.).
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Rys. 5.2. Wpływ daunomycyny na intensywność fluorescencji eGFP-H1.1.
Komórki HeLa z histonami eGFP-H1.1 inkubowane z daunomycyną w stężeniu od 0 do 2000 nM. Wraz
ze wzrostem stężenia leku zmniejsza się intensywność zielonej fluorescencji (eGFP-H1.1), natomiast
rośnie sygnał w kanale czerwonym (daunomycyna) (zdjęcia wykonane przez dr. M. Zarębskiego).
A - obrazy mikroskopowe (kanał zielony - histony z eGFP, kanał czerwony – daunomycyna) (skala 100
m)
B - intensywność fluorescencji eGFP-H1.1 i daunomycyny w zależności od stężenia leku w pożywce.

Na obrazach o wysokiej rozdzielczości w żywych komórkach traktowanych
lekiem stwierdzono agregację chromatyny, spadek intensywności fluorescencji
histonów eGFP-H1.1 w rejonach jądra, gdzie znajduje się chromatyna, natomiast w
jąderkach

(gdzie

histon

H1

jest

niewykrywalny

w

komórkach

zaobserwowano akumulację histonów eGFP-H1.1 (Rys. 5.3.).
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kontrolnych)

Rys. 5.3. Wpływ daunomycyny na rozkład przestrzenny histonów H1.1 i H2B wyznakowanych eGFP w
żywych komórkach.
Żywe komórki HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP inkubowane z daunomycyną w
stężeniu od 500 do 2500 nM.
A - obrazy mikroskopowe (kanał zielony - histony z eGFP, kanał czerwony – daunomycyna) (skala 10
m), pokazujące zmiany struktury chromatyny oraz akumulację histonu eGFP-H1.1 w wyniku działania
leku; strzałki wskazują jąderka.
B - stosunek intensywności fluorescencji eGFP w jąderku do eGFP związanego z chromatyną w
komórkach z histonem eGFP-H1.1. Wraz ze wzrostem stężenia leku dochodzi do akumulacji histonów
eGFP-H1.1 w jąderkach.
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W dalszych eksperymentach żywe komórki z histonami eGFP-H1.1 i eGFPH2B obserwowano pod mikroskopem stopniowo zwiększając (co 20-30 min.) stężenie
daunomycyny w pożywce. Kondensacja chromatyny została uwidoczniona przede
wszystkim w heterochromatynie okołojąderkowej i można ją było zaobserwować już
przy stężeniu leku 5 nM (Rys. 5.4.).

Rys. 5.4. Wpływ daunomycyny na strukturę chromatyny w żywych komórkach.
Obrazy żywych komórek HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP, inkubowanych z
daunomycyną, której stężenie było stopniowo zwiększane od 0 do 2,5 M (skala 5 m). Widoczna
kondensacja chromatyny w okolicy jąderek i błony jądrowej pod wpływem leku.
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Wraz ze wzrostem stężenia daunomycyny chromatyna ulegała coraz
silniejszej agregacji. Wyraźne jej skupiska formowały się w okolicy błony jądrowej
oraz przy powierzchni jąderek. W komórkach z histonem eGFP-H2B uwidoczniono
wyraźniejsze, w porównaniu do komórek zawierających histon eGFP-H1.1, zmiany
struktury DNA, co wynikało najprawdopodobniej z faktu, iż histon H1 uległ
oddysocjowaniu pod wpływem leku. W wyniku tego doszło do zmniejszenia
intensywności sygnału eGFP-H1.1 związanego z DNA oraz pojawienia się
fluorescencji wolnej puli białek histonowych w rejonach jądra, gdzie nie było
chromatyny. W rezultacie obraz struktury chromatyny na zdjęciach mikroskopowych
komórek z histonem eGFP-H1.1 uległ rozmyciu (Rys. 5.4.). Przy wysokich stężeniach
leku, osiąganych stopniowo poprzez dodawanie kolejnych dawek leku do pożywki,
obserwowano mniej nasiloną akumulację histonu eGFP-H1.1 w jąderkach, w
porównaniu do próbek traktowanych jednorazowo wysokim stężeniem leku.
Prawdopodobnie stopniowe zwiększanie stężenia daunomycyny w pożywce prowadzi
do ciągłego stopniowego oddysocjowywania histonów H1 od DNA i w konsekwencji
do jego degradacji, co powoduje, iż obserwowana pula zakumulowanych histonów
eGFP-H1.1 w jąderkach jest mniejsza, niż w przypadku jednorazowego podania dużej
dawki leku.
Obserwowany spadek intensywności fluorescencji eGFP związanego z
histonem H1.1 w wyniku działania leku może być zarówno wynikiem oddysocjowania i
usunięcia histonów, jak i wygaszania fluorescencji eGFP przez daunomycynę lub
zjawiska FRET między cząsteczkami leku a eGFP. Aby zbadać wpływ tych zjawisk na
wyniki prowadzonych eksperymentów porównano rezultaty pomiarów intensywności
fluorescencji

eGFP

związanego

z

histonami

w

żywych

oraz

utrwalonych

formaldehydem komórkach (tzn. takich, w których nie zachodzi dynamiczna wymiana
histonów) traktowanych lekiem o różnych stężeniach.
Wyniki tych doświadczeń pokazały, że spadek intensywności fluorescencji
eGFP-H1.1 w utrwalonych komórkach jest zależny od stężenia leku (Rys. 5.5.). Po
porównaniu spadku fluorescencji eGFP-H1.1 w żywych i utrwalonych komórkach
stwierdzono, że zmiana intensywności fluorescencji w obu rodzajach próbek jest
podobna. Zatem ubytek sygnału eGFP w żywych komórkach spowodowany
oddysocjowaniem i ubytkiem histonów oraz wygaszaniem fluorescencji i/lub
zjawiskiem FRET jest porównywalny do samego tylko wygaszania eGFP przez lek
i/lub zjawiska FRET w preparatach utrwalonych formaldehydem, gdzie nie dochodzi
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do oddysocjowania białek od DNA. Jest to zapewne efektem znacznej różnicy w ilości
leku wiążącego się z chromatyną między żywymi i utrwalonymi komórkami (Rys. 5.1.).
W żywych komórkach liczba cząsteczek daunomycyny związanej z chromatyną jest
niewielka. Zatem wygaszanie eGFP i/lub zjawisko FRET ma niewielkie znaczenie, a
obserwowany

ubytek

zielonej

fluorescencji

jest

przede

wszystkim

efektem

oddysocjowania i ubytku histonów H1. W komórkach utrwalonych ilość leku
związanego z chromatyną jest znacznie większa, czego skutkiem jest wyraźniejszy
efekt wygaszania fluorescencji eGFP i/lub zjawiska FRET, co prowadzi do znacznego
zmniejszenia intensywności zielonej fluorescencji pomimo nieobecności zjawiska
oddysocjowania histonów H1od DNA.

Rys. 5.5. Intensywność fluorescencji eGFP związanego z histonami H1.1 i H2B w komórkach
utrwalonych (A) i żywych (B) traktowanych stopniowo wzrastającym stężeniem daunomycyny.
W utrwalonych komórkach histony H1 i H2B są trwale związane z DNA, zatem spadek intensywności
sygnału jest tylko wynikiem wygaszania fluorescencji i/lub zjawiska FRET, natomiast w komórkach
żywych zachodzi oddysocjowanie histonów od DNA, degradacja uwolnionych histonów oraz
wygaszanie fluorescencji/FRET eGFP związanego z histonami pozostającymi w kompleksie z DNA.
Porównanie tych dwóch sytuacji prowadzi do wniosku, iż wygaszanie fluorescencji/FRET eGFP
związanego z histonami na DNA przez interkalującą daunomycynę ma dominujący wkład w ogólny
spadek fluorescencji w komórkach utrwalonych, natomiast bardzo mały - w żywych.

Aby potwierdzić, że oddysocjowaniu ulegają nie tylko histony wyznakowane
GFP w komórkach transfekowanych, ale także białka niemodyfikowane, tzn. nie tylko
fuzyjne, ale również endogenne w komórkach nietransfekowanych, wykonano
badanie immunofluorescencyjne histonów H1. Nietransfekowane komórki Hela 21-4
inkubowano z daunomycyną i po utrwaleniu wyznakowano przeciwciałami wiążącymi
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histon H1 (wszystkie warianty histonu H1.0-1.5). Uzyskane wyniki potwierdziły
zmniejszenie ilości histonów H1 w jądrach komórek traktowanych antracyklinami
(Rys. 5.6.). Nie udało się natomiast tą metodą uwidocznić gromadzenia histonów H1
w jąderkach pomimo stosowania różnych metod utrwalania (formaldehyd, mieszanina
metanol-aceton). W preparatach utrwalonych formaldehydem nie uwidoczniono
wiązania przeciwciał z histonami łącznikowymi zakumulowanymi w jąderkach
(wyznakowaniu uległy histony H1, które pozostały związane z DNA, natomiast histony
związane w jąderkach były najprawdopodobniej niedostępne dla przeciwciał z uwagi
na bardzo gęste upakowanie cząsteczek). W przypadku zastosowania do utrwalania
mieszaniny meatnolu i acetonu zakumulowane w jąderkach cząsteczki białka uległy
odpłukaniu w trakcie procedury prowadzącej do barwienia immunofluorescencyjnego
(wykazała to obserwacja mikroskopowa podczas kolejnych etapów barwienia).

Rys. 5.6. Oddysocjowanie histonów H1 od DNA w komórkach traktowanych daunomycyną.
Komórki HeLa 21-4 z wyznakowanym immunofluorescencyjnie histonem H1 w próbkach traktowanych
różnymi stężeniami daunomycyny, wskazujące na oddysocjowanie histonów H1 od DNA pod wpływem
daunomycyny. Histony łącznikowe zgromadzone w jąderkach po traktowaniu daunomycyną ulegają
odpłukaniu podczas kolejnych kroków procedury barwienia, zatem nie są widoczne na tych obrazach.
A - obrazy mikroskopowe komórek HeLa 21-4 z wyznakowanymi immunofluorescencyjnie histonami H1
(skala 5 m),
B - intensywność fluorescencji znacznika związanego (poprzez przeciwciało) z histonem H1
przeliczona na jedną komórkę.
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5.1.2. Oddysocjowanie
spowodowane

histonu

przez

H1

DRAQ5,

z

oraz

histonów

towarzyszącym

korowych

zniszczeniem

wysokorzędowych struktur chromatyny

DRAQ5, podobnie jak daunomycyna, jest pochodną antracyklinową i jest
wykorzystywany jako barwnik fluorescencyjny specyficzny względem DNA (Smith et
al. 2000). DRAQ5 przenika przez błony komórkowe żywych komórek.
Wraz ze wzrostem stężenia barwnika w pożywce początkowo obserwowano
agregację chromatyny (Rys. 5.7.) jednak, gdy stężenie przekroczyło 3 M
skondensowane obszary chromatyny ulegały zatarciu i rozkład chromatyny w jądrze
stawał

się

całkowicie

jednolity

(Rys.

5.7.),

co

sugerowało

utratę

struktur

wysokorzędowych. Ponadto, przy stężeniu 7,5 M obserwowano oddysocjowanie
niemal całej puli histonu H1.1 i gromadzenie uwolnionych białek histonowych w
jąderkach (Rys. 5.7.). Stwierdzono również zdolność DRAQ5 do wywoływania
oddysocjowania
fluorescencji

histonu

eGFP

w

korowego
komórkach

H2B

(Rys.

5.7.).

traktowanych

Pomiary intensywności

DRAQ5

potwierdziły

silne

gromadzenie histonu eGFP-H1.1, jak i (mniejszy) wzrost fluorescencji histonu eGFPH2B w jąderkach (Rys. 5.8.).
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Rys. 5.7. Wpływ DRAQ5 na strukturę chromatyny i oddziaływanie histonów z DNA w żywych
komórkach.
Komórki HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP inkubowane z DRAQ5 w stężeniu od 0
do 7,5 M (kanał zielony - histony z eGFP, kanał czerwony – DRAQ5) (skala 1 m, n – jądro
komórkowe, nl - jąderko). Widoczna utrata histonu H1 oraz, w mniejszym stopniu, H2B w rejonach
chromatyny i gromadzenie tych histonów w jąderkach.
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Rys. 5.8. Iloraz intensywności fluorescencji eGFP w jąderku do eGFP związanego z chromatyną, w
komórkach eGFP-H1.1 i eGFP-H2B inkubowanych z DRAQ5, wskazujący na akumulację histonów w
jąderkach - szczególnie eGFP-H1.1.

Zaskakujące okazały się wyniki analogicznych eksperymentów z komórkami
utrwalonymi czynnikami niesieciującymi (solami cynku, mieszaniną metanol-aceton).
W utrwalonych komórkach, które barwiono DRAQ5 zaobserwowano oddysocjowanie
histonów eGFP-H1.1 i gromadzenie się uwolnionych białek w jąderkach, podobnie jak
ma to miejsce w żywych komórkach (Rys. 5.9.). Wskazuje to, że oddysocjowanie
histonu H1 z DNA, jak i akumulacja w jąderkach nie wymagają nakładu energii i nie są
katalizowane enzymatycznie. Zapewne jest to proces oparty o oddziaływania
fizykochemiczne,

w

którym

powstaje

pula

wolnych

histonów

łącznikowych,

wykazujących większe powinowactwo do składników jąderka (najpewniej RNA), niż
do DNA.
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Rys. 5.9. Translokacja histonów H1 z DNA do jąderek pod wpływem DRAQ5 w utrwalonych
komórkach.
Komórki HeLa z histonem H1.1 wyznakowanym eGFP utrwalone mieszaniną metanol-aceton (tzn.
utrwalanie bez wytwarzania wiązań kowalencyjnych) i następnie wybarwione DRAQ5 (skala 10 m, nl jąderka). Widoczny ubytek histonów w rejonach chromatyny i akumulacja w jąderkach.

Doświadczenia kontrolne, polegające na inkubowaniu komórek utrwalonych
formaldehydem z DRAQ5, zgodnie z oczekiwaniami, nie wykazały zmian rozkładu
chromatyny w jądrze, ani oddysocjowania histonów. Zaobserwowano natomiast
spadek intensywności fluorescencji eGFP-H1.1 i eGFP-H2B w utrwalonych
komórkach po dodaniu DRAQ5 (Rys. 5.10.). Ponieważ w utrwalonych komórkach
usieciowane białka nie mogą być usunięte z DNA i z komórki, obserwacja ta sugeruje,
że DRAQ5 po związaniu z DNA wygasza fluorescencję eGFP związanego z
histonami. Pomiary zmian intensywności fluorescencji w komórkach utrwalonych i
żywych zawierających histony H1.1 i H2B wykazały ponadto, iż istnieją różnice w
wygaszaniu eGFP związanego z różnymi histonami, oraz różnice między komórkami
żywymi i utrwalonymi (Rys. 5.10.).
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Rys. 5.10. Intensywność fluorescencji eGFP związanego z histonami H1.1 i H2B w komórkach
utrwalonych formaldehydem (A) i żywych (B) traktowanych DRAQ5, którego stężenie stopniowo
zwiekszano.
W utrwalonych komórkach histony H1 i H2B są trwale związane z DNA, zatem spadek intensywności
sygnału jest tylko wynikiem wygaszania fluorescencji, natomiast w komórkach żywych zachodzi
oddysocjowanie histonów od DNA, szczególnie histonu H1. Można przypuszczać, że wygaszanie
fluorescencji eGFP związanego z histonami pozostającymi w kompleksie z DNA jest bardziej efektywne
niż histonów, które oddysocjowały od DNA.

Fluorescencja eGFP związanego z histonem H1.1 jest prawdopodobnie silniej
wygaszana niż eGFP związanego z histonem H2B w komórkach żywych, jak i
utrwalonych (Rys. 5.10.). Ponadto, fluorescencja eGFP związanego z histonem H1.1
jest silniej wygaszana w komórkach utrwalonych niż w żywych (po uwzględnieniu
procesu oddysocjowania histonów zachodzącego tylko w komórkach żywych, Rys.
5.10. i jego legenda). Ponadto, w żywych komórkach dochodzi do pojawienia się
wolnych, niezdegradowanych histonów eGFP-H1.1, których fluorescencja jest
zapewne w mniejszym stopniu wygaszana przez DRAQ5 niż histonów związanych z
DNA.
W komórkach z histonem eGFP-H2B spadek intensywności fluorescencji eGFP
związanego z histonem był porównywalny w komórkach żywych i utrwalonych (Rys.
5.10.), co jest zgodne z obserwowaną na zarejestrowanych obrazach mniejszą ilością
oddysocjowanych cząsteczek histonu H2B w porównaniu do histonu H1.1, a zatem
istnieniem mniejszej wolnej puli histonu H2B i mniejszej roli postulowanej degradacji
histonów.
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5.1.3. Zmiana

struktury

chromatyny

bez

zaburzeń

oddziaływania

histonów z DNA w żywych komórkach spowodowana przez bromek
etydyny
Bromek etydyny jest barwnikiem, należącym do substancji interkalujących, lecz
nie będącym pochodną antracyklinową. Przeprowadzenie analogicznych do wyżej
opisanych eksperymentów z zastosowaniem bromku etydyny miało na celu
wyjaśnienie, czy obserwowana dla antracyklin zdolność do wywoływania zaburzeń
oddziaływań histonów z DNA w żywych komórkach i struktury chromatyny są
specyficzną cechą substancji z tej grupy, czy też są wspólne dla wszystkich
interkalatorów.
Eksperymenty wykazały, iż bromek etydyny nie wywołuje tak silnych zmian w
strukturze chromatyny, jak antracykliny (Rys. 5.11.). Ponadto, obserwowane są one w
wyższym stężeniu barwnika. Bromek etydyny nie powodował oddysocjowania i
gromadzenia się histonów w jąderkach żywych komórek (Rys. 5.11.). Obserwowany
spadek intensywności fluorescencji eGFP w obecności barwnika wynikał z
wygaszania lub/i zjawiska FRET. Maksimum absorpcji bromku etydyny związanego z
DNA wynosi ok. 520 nm, a zatem pokrywa się z widmem emisji eGFP (maksimum
emisji 509 nm), zatem nie można wykluczyć FRET i związanego z tym spadku
intensywności fluorescencji eGFP.
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Rys. 5.11. Wpływ bromku etydyny na strukturę chromatyny w żywych komórkach.
Komórki HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP inkubowane z bromkiem etydyny,
którego stężenie było stopniowo zwiększane od 0 do 7,5 M (kanał zielony - histony z eGFP, kanał
czerwony – bromek etydyny) (skala 2 m). Widoczne niewielkie zmiany struktury chromatyny.
Inkubacja z EB nie prowadzi do oddysocjowania histonów.

5.1.4. Agregacja

chromatyny

spowodowana

oddziaływaniem

aktynomycyny D
Kolejnym badanym związkiem była aktynomycyna D, która również interkaluje do
DNA (podczas gdy pentapeptydy cząsteczki lokują się w mniejszym rowku) (Lo et al.
2013) i jest wykorzystywana jako inhibitor syntezy RNA w komórkach (Cong et al.
2013). Wyniki badań mikroskopowych pokazują nieznaczną agregację chromatyny w
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okolicy błony jądrowej i jąderek, pod wpływem aktynomycyny D (Rys. 5.12.).
Podobnie

jak

w

przypadku

bromku

etydyny,

nie

zaobserwowano

jednak

oddysocjowania histonów od DNA po inkubacji komórek z aktynomycyną, nawet przy
stężeniu 4 M (Rys. 5.12.).

.
Rys. 5.12. Wpływ aktynomycyny D na strukturę chromatyny w żywych komórkach.
Obrazy mikroskopowe komórek HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP inkubowanych z
aktynomycyną D (4 M, skala 5 m), pokazujące niewielkie zmiany struktury chromatyny. Inkubacja z
aktynomycyną nie prowadzi do oddysocjowania histonów od DNA.

5.2. Subtelne

zmiany

struktury

chromatyny

w

żywych

komórkach wywołane przez związki wiążące się z DNA w
mniejszym rowku podwójnej helisy
Wpływ interkalatorów na strukturę chromatyny w żywych komórkach porównano z
oddziaływaniem związków łączących się z DNA w mniejszym rowku podwójnej helisy.
W doświadczeniach tych wykorzystano barwniki SYTO17 i Hoechst 33258.
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów wskazują na niewielkie zmiany
struktury chromatyny w komórkach poddanych działaniu tych związków (Rys. 5.13.).
Zaobserwowano niewielką kondensację chromatyny w okolicy jąderek i błony
jądrowej. Nawet przy bardzo wysokich stężeniach barwników (Hoechst 33258 - 50
M, SYTO17 – 7,5 M) nie dochodziło do oddysocjowania histonów od DNA.
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Rys. 5.13. Wpływ barwników Hoechst 33258 oraz SYTO17 na strukturę chromatyny w żywych
komórkach.
Komórki HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP inkubowane z barwnikami wiążącymi się
w mniejszym rowku podwójnej helisy DNA - SYTO17 (7,5 M) i Hoechst 33258 (50 M) (kanał zielony histony z eGFP) (skala 2 m). Widoczne są niewielkie zmiany struktury chromatyny, nie zachodzi
oddysocjowanie histonów od DNA.

5.3. Agregacja chromatyny spowodowana oddziaływaniem cis- i
trans-platyny
Zbadano także nieorganiczne związki, które powodują powstanie połączeń
krzyżowych między nićmi DNA oraz są stosowane w terapii nowotworów: cis-platynę i
nieaktywną biologicznie trans-platynę. Wyniki badań mikroskopowych pokazują
nieznaczną agregację chromatyny w okolicy błony jądrowej i jąderek pod wpływem
tych związków (Rys. 5.14.). Nie zaobserwowano oddysocjowania histonów od DNA
po inkubacji komórek z cis-platyną o stężeniu 15 M (Rys. 5.14.).
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Rys. 5.14. Wpływ cis- i tran-platyny na strukturę chromatyny w żywych komórkach.
Obrazy mikroskopowe komórek HeLa z histonami H1.1 wyznakowanymi eGFP inkubowanych z cis- i
trans-platyną o stężeniu 15 M, (skala 10 m), pokazujące niewielkie zmiany struktury chromatyny;
inkubacja z cis- i trans-platyna nie prowadzą do oddysocjowania histonów od DNA. Widoczne komórki
przechodzące z anafazy do G1.

5.4. Zmiany ilości histonów H1, H2B, H3 i H4 znakowanych GFP
w komórkach inkubowanych ze związkami interkalującymi do
DNA – daunomycyną lub DRAQ5, badane metodą cytometrii
przepływowej

Obserwowane na obrazach mikroskopowych oddysocjowanie histonów od DNA w
wyniku działania związków interkalujących na żywe komórki spowodowały, że
postanowiono zbadać ilościowo ubytek stężenia histonów w komórce w funkcji
stężenia tych substancji. W tym celu wykorzystano metodę cytometrii przepływowej,
która pozwala na pomiar intensywności fluorescencji eGFP związanego z histonami w
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kilku tysiącach komórek z jednej próbki. Tym samym pośrednio informuje o ilości
znakowanych histonów w przeliczeniu na jedną komórkę.
Pomiary zmian intensywności fluorescencji w populacji komórek przy użyciu
mikroskopu są obarczone dużą niedokładnością. Wynika to przede wszystkim ze
znacznej różnicy w poziomie ekspresji histonów wyznakowanych eGFP w obrębie
populacji komórek, czego efektem mogą być znaczne różnice w wynikach pomiarów
intensywności fluorescencji między komórkami w obrębie jednej próbki. Wiarygodny
wynik tego typu eksperymentu wymaga pomiaru w obrębie dużej liczby komórek,
zwłaszcza jeżeli różnica intensywności fluorescencji w przeliczeniu na jedną komórkę
między próbkami jest niewielka.
5.4.1. Oddysocjowanie

histonów

od

DNA

oraz

ich

degradacja

obserwowane w żywych komórkach traktowanych daunomycyną
Wyniki

pomiarów

przeprowadzonych

metodą

cytometrii

przepływowej

potwierdziły obserwowany w obrazach mikroskopowych spadek intensywności
fluorescencji eGFP związanego z histonami (Rys. 5.15.) w komórkach inkubowanych
z lekiem przez 4- i 24 h. Histon H1 był usuwany z chromatyny w większym stopniu niż
histony korowe. W stężeniach klinicznie istotnych (25-250 nM) obserwowano
selektywne usuwanie histonu eGFP-H1.1 z komórek (Rys. 5.15.), podczas gdy nie
zachodziło oddysocjowywanie histonu korowego. W próbkach inkubowanych z lekiem
o stężeniu przekraczającym 5 M przez 4 h, nie zarejestrowano fluorescencji eGFP
związanego z histonem H1.1, co wskazuje na oddysocjowanie od DNA i degradację
całej puli znakowanego białka.
W

analogicznych

doświadczeniach

z

DRAQ5

(również

powodującym

oddysocjowanie histonu H1.1 od DNA) obserwowano obecność histonów eGFP-H1.1
w komórkach traktowanych DRAQ5 o stężeniu 20 M (Roz. 5.3.2.), świadczy to o
tym, iż spadek ilości histonów H1.1 nie jest związany z utrwalaniem komórek lub
innymi procedurami w trakcie przygotowania próbek do pomiarów metodą cytometrii
przepływowej. Histony korowe były obecne w komórkach, nawet po inkubacji z
daunomycyną o stężeniu 20 M (Rys. 5.15.).
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Rys. 5.15. Oddysocjowanie histonu H1 oraz histonów korowych H2B, H3, H4 od DNA pod wpływem
daunomycyny.
Intensywność fluorescencji eGFP związanego z histonami, w przeliczeniu na jedną komórkę,
zmierzona metodą cytometrii przepływowej (Pomiary wykonane przez grupę Prof. A. Cossarriza).
A - komórki inkubowane z daunomycyną (0 – 20000 nM) przez 4 h, widoczny spadek intensywności
fluorescencji eGFP związanego z histonami wraz ze wzrostem stężenia leku w pożywce. Histon
łącznikowy jest usuwany w większym stopniu niż histony korowe (przy stężeniu 5000 nM daunomycyny
sygnał eGFP-H1.1 staje się niewykrywalny).
B - komórki inkubowane z daunomycyną (0 – 1000 nM) przez 4 h. Widoczny selektywny ubytek
sygnału eGFP-H1.1 w niskim zakresie stężeń leku.
C - komórki inkubowane z daunomycyną (0 – 1000 nM) przez 24 h, widoczne zmniejszenie
intensywności sygnału eGFP-H1.1, podobnie jak po 4 h inkubacji, oraz nieoczekiwany wzrost sygnału
eGFP związanego z histonami korowymi.
D

– intensywność

fluorescencji daunomycyny w komórkach zmierzona metodą cytometrii

przepływowej.

52

Przeprowadzenie pomiarów dla próbek inkubowanych z lekiem przez 24 h było
możliwe tylko w zakresie stężeń od 0 do 1000 nM, ponieważ w wyższych stężeniach
leku po 24 h znaczna liczba komórek uległa uszkodzeniu uniemożliwiającemu
wiarygodny pomiar metodą cytometrii przepływowej.
Wyniki pomiarów intensywności fluorescencji eGFP związanego z histonami
pokazały, że w niskich stężeniach leku, po 24h, ilość histonów korowych
wyznakowanych eGFP w przeliczeniu na jedną komórkę jest większa w porównaniu
do kontroli. Wzrost ilości histonów w komórkach może być skutkiem zablokowania
przez daunomycynę podziałów komórkowych przy zachowanej replikacji DNA.
Zjawisko to może prowadzić do wzrostu ilości kwasów nukleinowych oraz histonów
przypadających na jądro komórkowe.
W komórkach z histonem eGFP-H1.1, podobnie jak w przypadku 4h inkubacji z
lekiem, stwierdzono spadek intensywności fluorescencji eGFP (w przeliczeniu na
jedną komórkę) wraz ze wzrostem stężenia leku w pożywce (Rys. 5.15.).
5.4.2. Brak degradacji histonów, pomimo ich oddysocjowania, jako
skutek oddziaływania DRAQ5
Obrazowanie mikroskopowe pokazało, że DRAQ5 silniej niż daunomycyna
zaburza oddziaływanie histonów z DNA oraz przestrzenny rozkład chromatyny w
jądrach żywych komórek. Pomiary ilości histonów wyznakowanych eGFP obecnych w
komórkach inkubowanych w różnych stężeniach barwnika pokazały stosunkowo
niewielki spadek fluorescencji eGFP (ok. 10%) w zakresie stężeń (0-1000 nM)(Rys.
5.16.). Co więcej histony eGFP-H1.1 były nadal widoczne w komórkach barwionych
DRAQ5 o stężeniu 20 M, pomimo oddysocjowania od DNA. Zatem nie są one
usuwane ani degradowane przez komórki, jak miało to zapewne miejsce w przypadku
traktowania daunomycyną.
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Rys. 5.16. Oddysocjowanie histonu H1 oraz histonów korowych H2B od DNA pod wpływem DRAQ5.
Intensywność fluorescencji eGFP związanego z histonami w przeliczeniu na jedną komórkę zmierzona
metodą cytometrii przepływowej w szerokim zakresie stężeń barwnika (Pomiary wykonane przez grupę
Prof. A. Cossarriza). A - komórki inkubowane z DRAQ5 (0 – 20000 nM) przez 4h, B - komórki
inkubowane z DRAQ5 (0 – 1000 nM) przez 4 h.

Obserwowany spadek intensywności fluorescencji eGFP związanego z
histonami H1.1 i H2B w komórkach traktowanych DRAQ5 jest najprawdopodobniej
wynikiem wygaszania fluorescencji eGFP przez barwnik i/lub zjawiska FRET (rozdział
5.1.2, Rys. 5.10.).

5.5. Dynamika histonu H1 oraz H2B w żywych komórkach
traktowanych związkami interkalującymi do DNA
5.5.1. Brak wpływu daunomycyny na dynamikę histonu H1 w żywych
komórkach
Badania

mikroskopowe

komórek

traktowanych

daunomycyną

pokazały

agregację chromatyny w żywych komórkach w wyniku działania leku. Postanowiono
zbadać, czy obserwowana agregacja wpływa na dynamikę wymiany histonów nadal
związanych z DNA w obszarach zagregowanej chromatyny.
Do

pomiaru

dynamiki

wymiany

histonów

H1

w

żywych

komórkach

wykorzystano metodę FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching).
Doświadczenie

przeprowadzono

dla

komórek
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kontrolnych

(w

warunkach

standardowych, bez leku) oraz dla komórek inkubowanych w pożywce zawierającej
500 nM daunomycyny. Wyniki przedstawia Rys. 5.17.:

Rys. 5.17. Dynamika wymiany histonu H1.1 związanego z białkiem eGFP zmierzona metodą FRAP w
komórkach inkubowanych przez 4h z daunomycyną w stężeniu 500 nM i komórkach nietraktowanych
lekiem (kontrola). Widoczny brak różnic pomiędzy dynamiką białek w komórkach kontrolnych i
inkubowanych przez 4 h z lekiem.

Obrazy zarejestrowane dla komórek z histonem H1.1 wyznakowanym eGFP,
po traktowaniu daunomycyną, wykazały oddysocjowanie histonu H1.1 pod wpływem
leku oraz przejściowe gromadzenie się tych białek w jąderkach. Postanowiono zatem
zbadać, czy bezpośrednio po dodaniu leku do komórek z histonem H1.1
wyznakowanym eGFP w jądrze komórki jest obecna wolna pula histonu H1.1. W tym
celu również wykonano badania metodą FRAP. Wyniki tego doświadczenia są
przedstawiono na Rys. 5.18.
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Rys. 5.18. Dynamika wymiany histonu H1.1 związanego z białkiem eGFP zmierzona metodą FRAP w
komórkach inkubowanych przez 0,5 h z daunomycyną w stężeniu 500 nM i komórkach
nietraktowanych lekiem (kontrola). Widoczna zmiana dynamiki wymiany białek bezpośrednio po
dodaniu leku do pożywki w efekcie pojawienia się puli histonów łącznikowych, które oddysocjowały od
DNA.

Wyniki pomiarów dynamiki wymiany histonu H1.1 wyznakowanego eGFP
pokazały różnicę w tempie powrotu fluorescencji między komórkami obserwowanymi
bezpośrednio po dodaniu leku, a komórkami po 4 godzinnej inkubacji.
Analogiczne pomiary techniką FRAP w komórkach traktowanych daunomycyną
pokazały brak wpływu leku na dynamikę wymiany histonów korowych (Rys. 5.19.).
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Rys. 5.19. Obrazy mikroskopowe z doświadczeń FRAP w komórkach z histonami korowymi H2B, H3 i
H4 wyznakowanymi eGFP.
Doświadczenie FRAP przeprowadzone na żywych komórkach HeLa z histonami H2B, H3 i H4
wyznakowanymi eGFP (K – komórki nietraktowane lekiem, DAU – komórki inkubowane z
daunomycyną o stężeniu 500 nM), (skala 5 m), pokazujące brak wpływu leku na dynamikę wymiany
histonów korowych.

5.5.2. Dynamika wymiany zmutowanych histonów H1
Podobne badania przeprowadzono dla mutantów histonu H1 (Brown et al.
2006). Spośród wielu zmutowanych białek opisanych przez dr. D.T.Browna wybrano
kilka mutantów histonu H1 o różnej dynamice wymiany między miejscami wiązania z
DNA (Tabela 5.1.) (Brown et al. 2006):
Wariant histonu H1 t1/2 (czas osiągnięcia 50% maksymalnej
intensywności

fluorescencji

w

miejscu

wyblakniętym) [s]
Bez leku

Po inkubacji z lekiem

K40A

301

296

R42A

73

80

E62H

179

178

K69A

45

22

Tabela 5.1. Charakterystyka dynamiki wymiany wybranych mutantów histonu H1 (Brown et al. 2006).
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Pomiary dynamiki wymiany mutantów K40A, R42A i E62H dały takie same
wyniki jak dla niezmutowanego histonu H1 – nie było różnicy w tempie powrotu
fluorescencji pomiędzy komórkami kontroli i inkubowanymi z daunomycyną (Tabela
5.1., Rys. 5.20.).
Jedynie w przypadku linii z histonem H1 K69A, czas powrotu fluorescencji był
krótszy w przypadku komórek inkubowanych z lekiem, niż w komórkach kontrolnych
(Rys. 5.20.).

Rys. 5.20. Dynamika wymiany histonów H1 z pojedynczymi mutacjami wyznakowanych eGFP w
komórkach kontrolnych i traktowanych daunomycyną o stężeniu 500 nM przez 4 h (MT – komórki z
histonem zawierającym mutacje, WT – typ dziki).

5.5.2.1.

Dynamika wymiany histonów H1 zakumulowanych w jąderku

po inkubacji żywych komórek z DRAQ5
Obrazowanie mikroskopowe ujawniło gromadzenie histonu eGFP-H1.1 w
jąderkach żywych komórek po barwieniu DRAQ5. Postanowiono zbadać, czy białka
po akumulacji są związane na stałe w jąderkach, czy podlegają dynamicznej
wymianie z histonami związanymi w obrębie innych jąderek w tej samej komórce. W
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tym celu wykonano pomiary metodą FRAP. Wyniki pokazały, że zakumulowane
histony H1 są dynamiczne i wymieniają się między jąderkami (Rys. 5.21.).

Rys. 5.21. Obrazy mikroskopowe z doświadczeń FRAP w komórkach z histonami H1.1 i H2B
wyznakowanymi eGFP i inkubowanymi z DRAQ5.
Doświadczenie FRAP przeprowadzone na żywych komórkach HeLa z histonami H1.1 i H2B
wyznakowanymi eGFP inkubowanymi z DRAQ5 w stężeniu 7,5 M (kanał zielony - histony z eGFP)
(skala

1

m),

pokazujące

wymianę

oddysocjowanych

histonów

łącznikowych

i

korowych

zakumulowanych w jąderkach z białkami związanymi w sąsiednich jąderkach i chromatynie.

5.5.3. Dynamika wymiany histonów H2B po inkubacji z DRAQ5
Ze względu na obserwowane silne zaburzenia struktury chromatyny w żywych
komórkach w wyniku wiązania DRAQ5 do DNA postanowiono zbadać również
dynamikę wymiany histonu eGFP-H2B. Wyniki doświadczeń FRAP pokazały szybszy
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powrót fluorescencji w miejscu wyblakniętym niż w komórkach kontroli (Rys. 5.21.), co
dowodzi, że DRAQ5 zaburza również oddziaływanie histonów korowych z DNA. W
komórkach inkubowanych z DRAQ5 w stężeniu 7,5 M po 25 min fluorescencja
eGFP-H2B osiągnęła plateau (Rys. 5.21.), podczas gdy w komórkach niebarwionych,
50% wartości plateau jest osiągane po ok. 2 h (Kimura & Cook 2001). Zatem DRAQ5
powoduje znaczne zwiększenie częstości zmian miejsca wiązania histonu eGFP-H2B
z DNA. Należy pamiętać, że w trakcie doświadczeń FRAP i obrazowania DRAQ5
wywołuje fotouszkodzenia DNA, które mogą wpływać na oddziaływanie histonów z
DNA.

5.6. Badanie procesów replikacji i transkrypcji w żywych
komórkach poddanych działaniu związków niekowalencyjnie
wiążących się z DNA
Struktura chromatyny determinuje prawidłowy przebieg kluczowych dla
funkcjonowania komórki procesów replikacji i transkrypcji. W ramach niniejszej pracy
wykazano, iż związki niekowalencyjnie wiążące się do DNA zaburzają strukturę
chromatyny jądrowej. Zatem zasadne wydaje się zbadanie wpływu tych związków na
procesy replikacji i transkrypcji. Pozwoli to określić stopień, w jakim ulegają one
zaburzeniu oraz stwierdzić, które z tych substancji nie powinny być używane w
długoterminowych doświadczeniach z żywymi komórkami. Do zbadania procesów
replikacji

i

transkrypcji

niekowalencyjnie

w żywych

wiążącymi

komórkach

się

z

inkubowanych

DNA,

ze

związkami

zastosowano

metodę

immunofluorescencyjnego wykrywania wbudowywania bromourydyny (BrU) do RNA i
bromodeoksyurydyny (BrdU) do DNA.
5.6.1. Wpływ

związków

interkalujących

do

DNA

na

replikację

i

transkrypcję
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pokazały zależne od stężenia
zahamowanie syntezy RNA i DNA w komórkach inkubowanych z substancjami
interkalującymi do DNA (Rys. 5.22.). Zaobserwowano spadek ilości wbudowywanych
analogów BrU i BrdU, oraz zaburzenia przestrzennej organizacji replikacji (Rys.
60

5.22.). W hodowlach nie traktowanych interkalatorami można zaobserwować komórki
znajdujące się w różnych stadiach fazy S. W komórkach inkubowanych z DRAQ5 i
daunomycyną synteza DNA nadal zachodzi, ale jej rozkład przestrzenny jest
zaburzony. Wbudowywanie BrdU zachodzi jednolicie w całej objętości jądra i nie
obserwuje się charakterystycznych wzorów syntezy DNA występujących w różnych
stadiach fazy S (Rys. 5.22.) (Chagin et al. 2010).

Rys. 5.22. Wpływ DRAQ5 i daunomycyny na raplikację i transkrypcję.
Komórki HeLa 21-4 z wyznakowaną immunofluorescencyjnie BrdU (A) i BrU (B) w próbkach
traktowanych antracyklinami (skala 10 m). Widoczne zmniejszenie ilości wbudowywanych analogów
oraz zaburzenia przestrzennego rozkładu syntezy kwasów nukleinowych w porównaniu do komórek
kontrolnych.

61

5.6.2. Wpływ związków wiążących się w mniejszym rowku podwójnej
helisy DNA na replikację i transkrypcję
Związki łączące się w mniejszym rowku helisy również zaburzają procesy replikacji
i transkrypcji(Rys. 5.23.). Podobnie jak w przypadku DRAQ5 i daunomycyny,
zaobserwowano analogiczne do opisanych powyżej zaburzenia przestrzennego
rozkładu replikacji w komórkach traktowanych Hoechst 33258 i SYTO17 (Rys. 5.23.).

Rys. 5.23. Wpływ barwników SYTO17 i Hoechst 33258 na raplikację i transkrypcję.
Komórki HeLa 21-4 z wyznakowanymi immunofluorescencyjnie BrdU (A) i BrU (B) w próbkach
traktowanych barwnikami wiążącymi się w mniejszym rowku podwójnej helisy DNA (skala 10 m).
Widoczne przede wszystkim zaburzenia przestrzennego rozkładu syntezy DNA i spadek syntezy RNA
w porównaniu do komórek kontrolnych.
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5.7. Badanie żywotności, fosforylacji histonu H2AX, replikacji i
transkrypcji w żywych komórkach in vitro traktowanych
daunomycyną w stężeniach klinicznie istotnych
Opisane w literaturze naukowej hipotezy dotyczące cytotoksycznego działania
daunomcyny były postawione na podstawie eksperymentów prowadzonych ze
stężeniami leku wielokrotnie wyższymi niż te, które osiągane są w osoczu pacjentów
w czasie terapii (Gewirtz 1999). W ramach tej pracy postanowiono zbadać wpływ
niskich stężeń daunomycynyny na żywe komórki.

Poza replikacją i transkrypcją

badano fosforylację histonu H2AX - markera podwójnych pęknięć DNA w żywych
komórkach. W eksperymentach żywe komórki były inkubowane z daunomycyną o
stężeniu odpowiadającemu sytuacji klinicznej (25-250 nM).
5.7.1. Badanie fosforylacji histonu H2AX w komórkach inkubowanych z
daunomycyną w różnych stężeniach
Fosforylacja histonu H2AX jest uważana za marker dwuniciowych pęknięć w
nici DNA. Histon H2AX ulega fosforylacji na C-końcu (Ser 139) (Rogakou et al. 1998)
z udziałem kinazy ATM/ATR. Pojawienie się fosforylowanej formy histonu H2AX
(H2AX) jest odpowiedzią komórki na uszkodzenie DNA w postaci pęknięć nici
tworzących podwójną helisę (Rogakou et al. 1999). HistonH2AX pojawia się po
obydwu stronach uszkodzenia na długości ponad miliona par zasad, stabilizując luźne
końce powstałe w wyniku przerwania DNA (Rogakou et al. 1999)(Paull et al. 2000).
Obecnie uważa się, iż mechanizm cytotoksycznego działania daunomycyny jest
związany z powstawaniem pęknięć DNA w wyniku zaburzeń działania topizomerazy
II. Wykorzystując przeciwciała wiążące się z H2AX postanowiono zbadać, czy ilość
fosforylowanego

histonu

H2AX

wzrasta

w

komórkach

daunomycyny. Przeprowadzone doświadczenia wykazały

poddanych

działaniu

zwiększenie fosforylacji

histonu H2AX po inkubacji z lekiem (Rys. 5.24.). Istotny wzrost całkowitej
intensywności

fluorescencji

H2AX

znakowanego

immunofluorescencyjnie

w

przeliczeniu na komórkę zaobserwowano stosując lek o stężeniu 25 nM, które jest
dolną granicą zakresu stężeń występujących w osoczu pacjentów leczonych
daunomycyną. W stężeniu 250 nM (górna granica stężenia terapeutycznego)
stwierdzono obecność fosforylowanego histonu w całej objętości jądra komórkowego
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(Rys. 5.24.). Podwyższony poziom H2AX obserwowano zarówno po 2- jak i 24 h
inkubacji z lekiem.

Rys. 5.24. Wpływ różnych stężeń daunomycyny na fosforylację histonu H2AX.
Komórki HeLa 21-4 z wyznakowanym immunofluorescencyjnie histonem H2AX w próbkach
traktowanych różnymi stężeniami daunomycyny przez 2- lub 24 h
A - obrazy mikroskopowe (skala 20 m),
B - średnia intensywność fluorescencji znacznika związanego z histonem H2AX w jądrach komórek
(po 2 h inkubacji z lekiem). Widoczny znaczny wzrost intensywności zielonej fluorescencji wynikający z
fosforylacji histonu H2AX.

5.7.2. Wpływ daunomycyny na syntezę DNA i RNA w komórkach
Wyniki pomiarów ilości histonów związanych z eGFP w komórkach HeLa
traktowanych daunomycyną przez 24 h, uzyskane metodą cytometrii przepływowej,
pokazały wzrost ilości histonów w przeliczeniu na jedną komórkę w zakresie stężeń
klinicznych (25-250 nM). Sugeruje to, iż pomimo obecności leku proces replikacji w
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tych komórkach nadal zachodził. Postanowiono zatem zbadać syntezę DNA, poprzez
ocenę wbudowywania BrdU do DNA po 4- oraz 24 h inkubacji z daunomycyną.
Wykonane doświadczenia pokazały, że lek w stężeniach odpowiadających
sytuacji klinicznej nie powoduje zahamowania syntezy DNA pomimo zaburzonej
struktury chromatyny (Rys. 5.25.). Synteza kwasu deoksyrybonukleinowego zachodzi
w komórkach nie tylko w zakresie stężeń klinicznych, ale także w przypadku stężenia
500 nM daunomycyny. Wraz ze wzrostem stężenia leku w pożywce zmniejszała się
populacja komórek syntetyzujących DNA od około 30% w kontroli do ok. 10 % dla
stężenia 500 nM. Jednak nawet w próbkach traktowanych lekiem w bardzo wysokich
stężeniach sięgających 2500 nM, znajdowano pojedyncze komórki, w których ciągle
zachodził proces replikacji (Rys. 5.25.).

Rys. 5.25. Wpływ daunomycyny w stężeniach klinicznych na replikację i transkrypcję.
Komórki HeLa 21-4 z wyznakowaną immunofluorescencyjnie BrdU (A) (skala 5 m) i BrU (B) (skala 20
m) traktowane daunomycyną w różnych stężeniach. Widoczne zmniejszenie ilości wbudowywanych
analogów oraz zaburzenia przestrzennego rozkładu syntezy kwasów nukleinowych w porównaniu do
komórek kontrolnych.
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Następnie zbadano wpływ daunomycyny na proces transkrypcji poprzez
oznaczanie całkowitej zawartość RNA/komórkę oraz obserwację wbudowywania BrU
do RNA po inkubacji z lekiem w różnych stężeniach.

Rys. 5.26. Wpływ klinicznych stężeń daunomycyny na całkowitą ilość RNA w komórkach.
Ilość RNA oznaczona metodą spektrofotometryczną w komórkach HeLa 21-4 inkubowanych przez 24 h
z daunomycyną w różnych stężeniach. Istotny spadek syntezy RNA występuje w stężeniu leku
przekraczającym 500 nM.

W zakresie stężeń od 0 do 100 nM daunomycyny nie zaobserwowano spadku
syntezy RNA pod wpływem działania leku (Rys. 5.26.). Wyraźny spadek transkrypcji
był obserwowany w komórkach inkubowanych z daunomycyną o stężeniu 500 nM.
Syntezę RNA w komórkach traktowanych lekiem potwierdzono w analogicznym
eksperymencie jaki wykonano w przypadku DNA. W przypadku badania transkrypcji
immunofluorescencyjnie wyznakowano i wykrywano bromourydynę (BrU). Wyniki tych
doświadczeń pokazały, że BrU jest wbudowywana w komórkach inkubowanych z
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daunomycyną przez 24h, nawet w stężeniu 1000 nM. Zatem proces transkrypcji
zachodzi mimo obecności leku (Rys. 5.25.).
Należy podkreślić, że w zakresie stężeń klinicznych (25 – 250 nM) nie
obserwowano wyraźnego zahamowania transkrypcji w komórkach traktowanych
daunomycyną. Tym samym można przypuszczać, że lek ten nie hamuje syntezy RNA
w komórkach nowotworowych w czasie leczenia daunomycyną.

5.7.3. Przeżywalność komórek traktowanych daunomycyną
W celu określenia toksyczności daunomycyny zbadano przeżywalność
komórek traktowanych lekiem w różnych stężeniach przez 24 h. Wyniki testu MTT,
polegającego na badaniu zdolności komórek do redukcji soli tetrazoliowych, po 24 h
inkubacji z daunomycyną przedstawiono na wykresie poniżej:

Rys. 5.27. Absorbancja roztworu soli tetrazoliowych zredukowanych przez komórki HeLa 21-4
inkubowane przez 24 h z daunomycyną w różnych stężeniach. Widoczny brak istotnych różnic w ilości
zredukowanego MTT w zakresie stężeń 5 – 500 nM, w porównaniu do próbki kontrolnej.
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Wyniki pokazują brak zahamowania redukcji MTT w komórkach inkubowanych
przez 24 h z daunomycyną nawet w stężeniu 500 nM, czyli dwukrotnie
przewyższającym maksymalne stężenie terapeutyczne. Wskazuje to, iż śmierć
komórek nie następuje bezpośrednio po traktowaniu lekiem. W następnym
podrozdziale opisano badania długotrwałej obserwacji komórek traktowanych
daunomycyną, w celu określenia czasu inkubacji i stężenia leku wywołującego śmierć
komórek.
5.7.4. Długotrwała obserwacja komórek traktowanych daunomycyną

Badania syntezy DNA, RNA oraz test MTT nie wykazały istotnego
zahamowania replikacji i transkrypcji ani spadku przeżywalności w komórkach
traktowanych daunomycyną, nie tylko w stężeniach klinicznie istotnych, ale także
dwukrotnie

je

przekraczających.

Zaplanowano

doświadczenie

polegające

na

długotrwałej obserwacji komórek traktowanych lekiem. Komórki HeLa 21-4 wysiano
na 24-dołkowej płytce i dodano do pożywki daunomycynę (końcowe stężenie leku 01000 nM). Po 24 h zarejestrowano obrazy mikroskopowe w świetle przechodzącym
oraz zmieniono pożywkę na nową (niezawierającą leku). Następnie prowadzono
obserwację po 48, 72, 120, 144 i 192 h od podania daunomycyny (od 24 h pożywka
nie zawierała leku) (Rys. 5.28.). Warto zauważyć, że daunomycyna w roztworze ulega
szybkiemu rozpadowi, zatem zadane stężenie leku występuje w pożywce przez kilka
do kilkunastu godzin.
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Rys. 5.28. Wpływ daunomycyny na wzrost i przeżywalność komórek w długoterminowej obserwacji.
Komórki HeLa 21-4 inkubowane z daunomycyną w różnych stężeniach (0-1000 nM) przez 24 h, a
następnie hodowane przez kolejne 168 h. Efekt cytotoksyczengo działania leku spowodowany przez
niskie stężenia leku widoczny jest dopiero po kilku dobach od podania daunomycyny.

Na przedstawionych zdjęciach, po 192 h obserwacji w próbkach traktowanych
lekiem w stężeniu 50 nM można zaobserwować tylko nieliczne żywe komórki.
Komórki inkubowane z daunomycyną w stężeniu 25 nM mają zmienioną morfologię
oraz jest ich mniej w porównaniu do komórek kontroli. Liczba komórek w próbce
inkubowanej w 5 nM roztworze leku była porównywalna z próbką kontrolną, natomiast
zaobserwowano różnice w morfologii w porównaniu do komórek nietraktowanych
lekiem. Stężenie 25 nM, które jest początkiem zakresu klinicznie występującego w
osoczu pacjentów, prowadzi do śmierci komórek in vitro, pomimo że po 24 h nie
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obserwuje się w tym stężeniu zahamowania replikacji, ani transkrypcji oraz spadku
przeżywalności komórek w teście MTT.
Analogiczny eksperyment przeprowadzono dla linii komórkowych z histonami
wyznakowanymi eGFP w celu porównania krzywych wzrostu w zależności od
stężenia leku w pożywce z komórkami nietransfekowanymi. Za żywe uznawano
komórki o prawidłowej morfologii, tzn. takie, które były przyczepione do podłoża i
rozpłaszczone. Wyniki tego eksperymentu pokazały jednakowe zahamowanie wzrostu
komórek wszystkich badanych linii HeLa (21-4, eGFP-H1.1, eGFP-H2B) traktowanych
daunomycyną (Rys. 5.29. B).

A

B

Rys. 5.29. Liczba komórek HeLa 21-4, eGFP-H1.1, eGFP-H2B w próbkach
A - nietraktowanych lekiem (komórki stabilnie transfekowane charakteryzują się krótszym czasem
podwajania niż komórki nietransfekowane)
B - traktowanych daunomycyną o stężeniu 25 i 50 nM, zahamownaie wzrostu i ubytek komórek w
czasie – brak różnic między podliniami komórek HeLa.
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6. DYSKUSJA
Wyniki badań przedstawione w ramach niniejszej pracy ujawniły nieopisywany
dotąd efekt działania pochodnych antracyklinowych na żywe komórki polegający na
oddysocjowaniu białek histonowych od DNA. Na podstawie przeprowadzonych
eksperymentów

można

zaproponować

następujący

model

oddziaływania

daunomycyny i DRAQ5 na strukturę chromatyny i wiązania histonów z DNA w żywych
komórkach (Rys. 6.1.). Interkalacja pochodnych antracyklinowych do DNA powoduje
zmianę struktury podwójnej helisy DNA i jej wydłużenie. W efekcie dochodzi do
oddysocjowania białek histonowych. W niskich stężeniach antracyklin (0-250 nM)
obserwowane jest selektywne oddysocjowanie histonów łącznikowych, wraz ze
wzrostem stężenia leku oddysocjowaniu ulegają także histony korowe. Histon H1
pełni kluczową funkcję w utrzymaniu wysokorzędowych struktur chromatyny, zatem
jego oddyocjowanie prowadzi do agregacji i zmiany przestrzennego rozkładu DNA w
jądrze żywej komórki.

Rys. 6.1. Model zaburzeń struktury chromatyny i zmiany oddziaływań białek histonowych z DNA
wywoływanych przez pochodne antracyklinowe (daunomycynę, DRAQ5).
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6.1. Związki niekowalencyjnie łączące się z DNA wpływają na
strukturę chromatyny w żywych komórkach
Wyniki

badań

przedstawione

w

niniejszej

pracy

wykazały,

że

związki

niekowalencyjnie wiążące się z DNA wywołują zmiany przestrzennego rozkładu
chromatyny w jądrach żywych komórek. Substancje interkalujące do DNA wywołują
agregację chromatyny nawet w stężeniu 5 nM. Wśród interkalatorów - pochodne
antracyklin (daunomycyna, DRAQ5) najsilniej wpływają na oddziaływania białek
histonowych z DNA oraz powodują największe zaburzenia rozkładu chromatyny w
jądrach żywych komórek. Związki wiążące się w mniejszym rowku podwójnej helisy
DNA powodują jedynie niewielkie zmiany struktury chromatyny i nie są zdolne do
wywołania oddysocjowania histonów od DNA. Poniżej przedyskutowano wpływ
badanych związków na żywe komórki w zależności od sposobu wiązania do DNA
oraz struktury chemicznej.
6.1.1. Interkalatory wywołują agregację chromatyny w żywych komórkach
Agregacja chromatyny w wyniku traktowania żywych komórek lub wyizolowanej
chromatyny związkami interkalującymi do DNA była już opisywana (Darzynkiewicz et
al. 1984)(Rabbani et al. 1999). W doświadczeniach Rabbaniego et al. obserwowano
kondensację wyizolowanej chromatyny pod wpływem daunomycyny. Zaproponowany
przez tych badaczy model agregacji (Rabbani et al. 2004) nie uwzględnia jednak
oddysocjowania histonu H1 po interkalacji daunomycyny. W doświadczeniach
przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy zaobserwowano ubytek histonu
łącznikowego i translokacji do jąderek w żywych komórkach po inkubacji z lekiem.
Obserwacja tego zjawiska stała się możliwa dzięki wykorzystaniu komórek
zawierających

histon

H1

wyznakowany

eGFP.

Pozwoliło

to

zaobserwować

zmniejszanie ilości znakowanego histonu w komórkach najprawdopodobniej na
skutek degradacji białka pod wpływem działania leku. Pomiar był możliwy w żywych
komórkach bez konieczności izolacji chromatyny, dzięki zastosowaniu eGFP
związanego z badanymi białkami.
Zmiany struktury podwójnej helisy DNA wpływają na oddziaływanie białek
histonowych

z

DNA,

szczególnie

histonu

H1,

który

jest

stabilizatorem

wysokorzędowych struktur chromatyny, będąc jednocześnie białkiem podlegającym
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bardzo dynamicznej wymianie (Lever et al. 2000)(Misteli et al. 2000). Interkalacja
barwników

powoduje

zmiany

strukturalne

DNA

w

obrębie

nukleosomu

uniemożliwiające histonowi H1 prawidłowe wiązanie z DNA, czego efektem jest
obserwowana agregacja chromatyny. Należy podkreślić, że obserwowane w ramach
niniejszej pracy zaburzenia struktury chromatyny w żywych komórkach pojawiały się
już przy bardzo niewielkich stężeniach daunomycyny wynoszących 5 nM.
W przypadku DRAQ5 w stężeniach 1-3 M obserwowano agregację
chromatyny i oddysocjowanie histonu H1. Stężenie DRAQ5 powyżej 3 M
powodowało dalsze zmiany przestrzennego rozkładu chromatyny, polegające na
zaniku obszarów agregacji w wyniku oddysocjowania histonów korowych. Prowadziło
to do całkowitego zniszczenia struktury chromatyny i braku jakiegokolwiek
wykrywalnego mikroskopowo uporządkowania DNA w jądrze komórki. Bromek
etydyny, należący również do związków interkalujących, wywoływał agregację
chromatyny, lecz nie prowadził do oddysocjowania histonów. Sugeruje to, że
wywoływanie zaburzeń w oddziaływaniach histonów z DNA, a w szczególności
histonu H1, jest specyficzną własnością antracyklin.
6.1.2. Związki łączące się z DNA w mniejszym rowku podwójnej helisy
DNA wywołują niewielkie zmiany w strukturze chromatyny
W badaniach związków łączących się z DNA w mniejszym rowku podwójnej
helisy: Hoechst 33258 oraz SYTO17, zaobserwowano tylko niewielkie zmiany
struktury chromatyny nawet w przypadku użycia bardzo wysokich stężeń tych
barwników (7 – 50 M). Nieznaczna kondensacja chromatyny obecna w komórkach
poddanych działaniu tych barwników jest zapewne wynikiem zaburzeń oddziaływań
jonowych między DNA i otoczeniem (Ferguson & Denny 2007). W przypadku tych
związków, nie występują zmiany strukturalne podwójnej spirali DNA i zaburzenia
oddziaływania histonów z DNA, tym samym te barwniki nie powodują silnej agregacji
chromatyny.
Badania obrazowe komórek z histonami wyznakowanymi eGFP traktowanymi
związkami niekowalencyjnie łączącymi się z DNA pokazały zmiany struktury
chromatyny w żywych komórkach wywołane wiązaniem się tych barwników do DNA.
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że związki interkalujące
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zaburzają rozkład przestrzenny chromatyny silniej niż substancje wiążące się w
mniejszym rowku podwójnej helisy. Wśród interkalatorów pochodne antracyklin, dzięki
zdolności do wywoływania oddysocjowania histonów od DNA (a dokładnie –
przesunięcia równowagi na korzyść populacji niezwiązanej), są zdolne do całkowitego
zniszczenia wysokorzędowych struktur chromatyny.

6.2. Pochodne antracyklinowe zaburzają oddziaływanie białek
histonowych z DNA
Badania

obrazowe

wykonane

przy

użyciu

mikroskopu

konfokalnego

z

wykorzystaniem komórek HeLa z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP,
wykazały wpływ pochodnych antracyklinowych (daunomycyny i DRAQ5) na
oddziaływanie histonów z DNA. Zaobserwowano oddysocjowanie histonów eGFPH1.1 powodowane przez oba związki oraz gromadzenie się uwolnionej puli histonu
H1.1 w jąderkach. W przypadku DRAQ5, przy stężeniach barwnika powyżej 5 M,
obserwowano również oddysocjowanie histonu H2B i jego akumulację w jąderkach.
Darzynkiewicz et al. opisali różnice między ilością barwników wiążących się do
wyizolowanego DNA związanego z histonami i innymi białkami jądrowymi, a nagim
kwasem nukleinowym (Darzynkiewicz et al. 1984). Więcej cząsteczek barwnika
wiązało się w przypadku nagiego DNA. Obecność związanych z DNA białek
utrudniała barwnikom łączenie się z kwasem nukleinowym. Badania przeprowadzone
w ramach tej pracy wykazały, iż pochodne antracyklinowe (daunomoycyna, DRAQ5)
posiadają zdolność do wiązana z DNA w obecności białek, a w żywych komórkach
powodują oddysocjowanie histonów związanych z chromatyną. Podobne obserwacje
wpływu innej antracykliny – doxorubicyny na oddziaływanie histonów korowych
przedstawiono w pracy Pang i wsp. (Pang et al. 2013). W doświadczeniach
zaprezentowanych w tej pracy stosowano jednak stężenia leku przekraczające 1000
nM i nie badano zmian ilości histonu H1.
6.2.1. Antracykliny powodują oddysocjowanie histonu H1 od DNA i mogą
prowadzić do jego degradacji
Pomiary ilości histonów wyznakowanych eGFP w żywych komórkach po
inkubacji z daunomycyną lub DRAQ5 wykazały spadek intensywności fluorescencji
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eGFP. W zależności od substancji, z jaką inkubowane były komórki, można wyróżnić
różne przyczyny tego zjawiska.
Pomiary zawartości histonów H1.1, H2B, H3 i H4 wyznakowanych eGFP w
komórkach inkubowanych z daunomycyną ujawniły dużą różnicę między ubytkiem
histonu eGFP-H1 i histonów korowych. W zakresie stężeń 0-1000 nM obserwowano
ubytek histonu łącznikowego, podczas gdy ilość histonów korowych pozostała prawie
niezmieniona.

Całkowity

brak

histonu

eGFP-H1

stwierdzono

w

komórkach

inkubowanych z lekiem w stężeniu 5 M, podczas gdy histony korowe były wciąż
obecne w komórkach inkubowanych z daunomycyną w stężeniu 20M.
Zmniejszenie ilości histonu H1 w komórkach traktowanych lekiem wynika
prawdopodobnie z bezpośredniego oddziaływania daunomycyny z tym białkiem.
Rabbani w swoich badaniach wykazał, że daunomycyna wiąże się z histonem H1
zmieniając jego właściwości fizykochemiczne (aczkolwiek stosowane w tych
eksperymentach stężenia leku przekraczały 3000 nM (Rabbani et al. 2004), zatem nie
ma pewności, iż można ekstrapolować te dane do niższych stężeń leku). Może to
prowadzić do rozpoznania tak zmienionego białka jako uszkodzonego i powodować
jego degradację przez komórkę (np. przez układ proteosomu). Spadek ilości histonów
w komórkach był obserwowany po 4 h od ekspozycji na daunomycynę. Jest to zgodne
z

badaniami

pokazującymi,

że

uszkodzone

histony

są

prawie

całkowicie

zdegradowane przez komórkę po 30 min od zaistnienia uszkodzeń (Ullrich & Grune
2001). Wyniki pomiarów ubytku histonu eGFP-H1.1 wykonane metodą cytometrii
przepływowej były zgodne z wynikami doświadczeń immunofluorescencyjnego
znakowania histonów H1. Obserwowane zmiany były równomierne w całym obszarze
jądra komórkowego, a spadek intensywności fluorescencji w zależności od stężenia
był porównywalny w obu eksperymentach. Ubytek histonów H1 typu dzikiego był
podobny do spadku ilości histonów eGFP-H1.1.
W badaniach obrazowych komórek z histonem eGFP-H1.1 poddanych
działaniu DRAQ5 zaobserwowano silny efekt oddysocjowania histonu H1.1 od DNA
po dodaniu barwnika. Po kilku minutach ekspozycji cała pula histonu H1.1 była
całkowicie oderwana od DNA i związana w jąderkach. Jednak wyniki pomiarów
cytometrycznych niespodziewanie pokazały niewielki spadek całkowitej ilości
histonów H1.1 na komórkę mimo obserwowanych zmian morfologicznych chromatyny
wywołanych przez DRAQ5. Histon eGFP-H1.1 był obecny w komórkach po inkubacji z
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barwnikiem o stężeniu 20 M. Zatem nie doszło do degradacji histonów H1 pomimo
ich oddysocjowania od DNA. Brak degradacji tego białka wynika prawdopodobnie z
braku bezpośredniego oddziaływania DRAQ5 z histonem H1.1, które występuje w
przypadku daunomycyny. Obserwowany spadek intensywności fluorescencji eGFP
jest zatem w głównej mierze efektem wygaszania fluorescencji przez DRAQ5.
6.2.2. Dynamika wymiany histonu H1 nie ulega zmianie pomimo agregacji
chromatyny
Wyniki pomiarów dynamiki wymiany histonu H1.1 metodą FRAP przedstawione
w rozdziale 5.3. pokazały brak różnic w tempie wymiany tych białek między miejscami
wiązania do DNA w komórkach traktowanych daunomycyną przez 4 h (obecna
agregacja chromatyny) i kontroli.
Porównując krzywe FRAP po 30 min i 4 h od inkubacji żywych komórek z
lekiem stwierdzono, iż tempo powrotu fluorescencji w miejscu wyblakniętym jest
znacznie wyższe bezpośrednio po dodaniu daunomycyny. Najpewniej jest to
wynikiem obserwowanego w obrazach mikroskopowych oddysocjowania histonu H1
od DNA pod wpływem leku i przejściowej obecności puli białka, która jest mobilna
(tzn. niezwiązana z chromatyną). Po kilku godzinach inkubacji w jądrach komórek
pozostaje tylko populacja histonów H1.1 związanych z DNA i krzywe FRAP dla
próbek traktowanych daunomycyną i kontroli maja ten sam kształt, a osiągana
intensywność fluorescencji w porównaniu do wartości wyjściowych jest taka sama.
Sugeruje to także, iż pomimo obecności daunomycyny, która w trakcie naświetlania
światłem lasera generuje fotouszkodzenia w obrębie chromatyny, nie dochodzi do
zmian dynamiki oddziaływania histonów H1 z DNA, ani niemobilnej puli tego białka.
Podsumowując uzyskane rezultaty można stwierdzić, że agregacja chromatyny
obserwowana w wyniku działania leku nie zaburza oddziaływania tych histonów,
które, mimo obecności leku, pozostały ciągle związane z DNA w nukleosomach. W
obrębie tej podstawowej jednostki strukturalnej chromatyny histony H1-GFP
wymieniają się tak jak w komórkach nietraktowanych lekiem.
Badania dynamiki wymiany zmutowanych histonów H1 wyznakowanych eGFP
również pokazały brak różnic pomiędzy komórkami traktowanymi daunomycyną i
kontrolnymi. Wyjątkiem był mutant K69A o największej dynamice wymiany (t1/2 – 45 s)
w porównaniu do dzikiego białka (WT) (Brown et al. 2006). W przypadku tego mutanta
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zaobserwowano wzrost szybkości powrotu fluorescencji w miejscu wyblakniętym w
porównaniu do komórek nietraktowanych daunomycyną (spadek t1/2

z

45 s do 22 s

Tab. 5.1.), co świadczy o szybszej wymianie tych białek między miejscami wiązania z
DNA. Można zatem przypuszczać, że dodanie leku dodatkowo osłabiło oddziaływanie
zmutowanego histonu H1 z DNA. Mutacja K69A spowodowała powstanie jednego z
najsłabiej oddziałujących z DNA histonów H1, co sugeruje istotną rolę tego
aminokwasu w wiązaniu histonu H1 z kwasem nukleinowym (Brown et al. 2006)
zgodnie z modelem łączenia się histonu H1 z DNA (Brown et al. 2006). Pojawienie się
w komórce daunomycyny, która z jednej strony łączy się z histonem H1 modyfikując
jego właściwości (Rabbani et al. 2004), a jednocześnie interkaluje do DNA zmieniając
strukturę podwójnej helisy, zwiększyło częstotliwość zmiany miejsca wiązania
zmutowanego histonu H1. W efekcie obserwowano wzrost szybkości powrotu
fluorescencji w doświadczeniach techniką FRAP. W przypadku skrajnego osłabienia
oddziaływania histonu łącznikowego z DNA w wyniku mutacji, dodanie daunomycyny
spowodowało dalsze osłabienie oddziaływanie białka z DNA, czego nie obserwowano
w przypadku histonu typu dzikiego oraz innych badanych mutantów.
6.2.3. Oddziaływanie histonów korowych z DNA jest zaburzone przy
wysokich stężeniach antracyklin
Histony korowe są silniej związane z DNA niż histon H1. Efektem tego jest
mniejsza dynamika wymiany histonów korowych (Kimura & Cook 2001) w porównaniu
do histonu łącznikowego. O sile oddziaływania histonów korowych z DNA świadczy
także wyższe stężenie hiperosmolarnego roztworu soli potrzebne do usunięcia tych
białek z chromatyny. Histon H1 oddysocjowuje od DNA w stężeniu 0,3 – 0,45 M NaCl,
histony H2A-H2B w stężeniu 0,8 M NaCl, natomiast histony H3-H4 w stężeniu 1,2 M
NaCl (Li et al. 1993).
W doświadczeniach, w których inkubowano komórki z antracyklinami
zaobserwowano zdolność tych związków do wywołania oddysocjowania od DNA
również histonów korowych. Pomiary metodami cytometrii przepływowej pokazały
spadek ilości histonów H2B w komórkach inkubowanych z daunomycyną w wysokich
stężeniach leku (powyżej 1000 nM). Spadek ilości histonów korowych był
obserwowany w wyższych stężeniach antracyklin niż w przypadku histonu H1.1,
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ponadto histony korowe były wciąż obecne w komórkach poddanych działaniu
daunomycyny i DRAQ5 nawet w bardzo wysokim stężeniu 20 M.
W badaniach dynamiki wymiany histonu H2B wyznakowanego eGFP metodą
FRAP po inkubacji z daunomycyną, podobnie jak w przypadku histonu H1.1, nie
zaobserwowano wzrostu dynamiki wymiany tego białka w porównaniu do komórek
kontroli po traktowaniu lekiem, pomimo agregacji chromatyny wywołanej interkalacją
leku.
W komórkach wybarwionych DRAQ5 o stężeniu 7,5 M zaobserwowano
oddysocjowanie histonu eGFP-H2B i gromadzenie się tego białka w jąderkach. Wyniki
badań dynamiki wymiany histonu eGFP-H2B w tych komórkach metodą FRAP
pokazały znacznie szybszy powrót fluorescencji w miejscu wyblakniętym, niż miało to
miejsce w komórkach nieinkubowanych z barwnikiem. W komórkach traktowanych
DRAQ5 poziom fluorescencji histonu eGFP-H2B osiągał plateau po zaledwie 25
minutach (w nieobecności DRAQ5 t1/2 wynosił powyżej 2 h). Sugeruje to, iż DRAQ5
nie spowodował jedynie powstania wolnej puli tego białka, którą obserwowano w
jąderkach, ale zmodyfikował też oddziaływanie histonu H2B z DNA. Szybszy powrót
fluorescencji w miejscu wyblakniętym świadczy o znacznym skróceniu czasu
przebywania białka w jednym miejscu wiązania z DNA. Może to być efektem
oddysocjowania histonu H1.1 i wynikającej z tego zmiany struktury włókien
chromatynowych. Dynamika wymiany histonów korowych prawdopodobnie zależy od
obecności histonu łącznikowego, który stabilizuje DNA nawinięte na rdzeń
nukleosomu.
Należy pamiętać, iż w doświadczeniach FRAP, szczególnie w trakcie procedury
wyblaknięcia fluoroforów dochodzi do uszkodzenia DNA w związku z efektem
fotodynamicznym. Zaburzenia powstają zarówno w komórkach barwionych związkami
wiążącymi się do DNA (Zarębski et. al. 2009) jak, i w komórkach niezawierających
żadnych barwników fluorescencyjnych (Solarczyk et al. 2012). Powstaje zatem
pytanie czy uszkodzenia DNA wpływają w jakikolwiek sposób na dynamikę wymiany
histonów.

W

przedstawionych

w

ramach

niniejszej

pracy

doświadczeniach

poszukiwano różnicy w dynamice wymiany histonów wyznakowanych GFP przed i po
inkubacji z pochodnymi antracyklin. We wszystkich badanych próbkach dochodziło do
podobnych uszkodzeń DNA, które ewentualnie mogłyby dodatkowo wpływać na
wiązanie histonów z DNA. Ponadto w obrębie badanych jąder komórkowych nie
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obserwowano unieruchomienia białek znakowanych GFP, ani różnic w dynamice
wymiany histonów H1 między rejonami naświetlanymi światłem o dużym natężeniu (w
których

przeprowadzano

wyblaknięcie

GFP),

a

pozostałymi

rejonami

jądra

komórkowego (naświetlanymi tylko w czasie rejestracji obrazów mikroskopowych).
Zatem można wnioskować, że obserwowane różnice dynamiki wymiany histonów H1
w komórkach kontrolnych i traktowanych lekiem/barwnikiem były spowodowane przez
pochodne antracyklinowe.

6.3. Związki niekowalencyjnie wiążące się z DNA hamują i
zaburzają

przestrzenny

rozkład

procesów

replikacji

i

transkrypcji
Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że związki niekowalencyjnie wiążące
się z DNA zmniejszają tempo syntezy RNA i DNA w żywych komórkach. Związki
interkalujące hamowały procesy replikacji i transkrypcji w większym stopniu niż
związki wiążące się w mniejszym rowku podwójnej helisy DNA. W doświadczeniach
mikroskopowych interkalatory powodowały zniszczenie wysokorzędowych struktur
chromatyny. W przypadku związków łączących się w mniejszym rowku podwójnej
helisy obserwowano tylko niewielkie zmiany struktury chromatyny. DRAQ5,
powodujący w największym stopniu oddysocjowanie histonów łącznikowych i
korowych, najsilniej hamował syntezę DNA i RNA. Jest to zgodne z wynikami prac
ukazujących zmianę rozkładu przestrzennego polimerazy RNA i zahamowania
syntezy RNA pod wpływem DRAQ5 (Richard et al. 2011). W doświadczeniach
przedstawionych w pracach (Sabbioneda et al. 2008, Mari et al. 2010) pokazano z
kolei, że DRAQ5 silnie wpływa na dynamikę oddziaływania polimerazy DNA z
chromatyną, a tym samym zaburza proces replikacji.
Związki łączące się w mniejszym rowku podwójnej helisy, które nie wywoływały
oddysocjowania histonów od DNA, hamowały procesy replikacji i transkrypcji w
mniejszym stopniu niż substancje interkalujące. Analogiczne rezultaty uzyskali
badacze we wspomnianej powyżej pracy (Richard et al. 2011) badając wpływ
barwnika

Hoechst

na

polimerazę

RNA.

Na

podstawie

przeprowadzonych

doświadczeń można stwierdzić, że stopień zaburzeń replikacji jest skorelowany ze
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zdolnością badanych związków do wywoływania zaburzeń wysokorzędowych struktur
chromatyny i oddziaływań białek histonowych z DNA.
W doświadczeniach obrazujących replikację DNA stwierdzono, że wszystkie
badane substancje zaburzają przestrzenny rozkład procesu replikacji w porównaniu
do komórek kontrolnych. W komórkach traktowanych związkami niekowalencyjnie
wiążącymi się z DNA obserwowano jednolity rozkład wbudowanego prekursora w
całym jądrze komórkowym.

W komórkach kontrolnych replikacja zachodziła w

konkretnych rejonach jądra (tzw. fabryki replikacyjne) w zależności od tego, w jakim
stadium fazy S znajdowała się komórka w trakcie inkubacji z BrdU. Badane związki
niekowalencyjnie wiążące się z DNA nie hamowały całkowicie syntezy DNA, lecz
zapewne bardzo silnie wpływały na regulację tego procesu, czego efektem są
zaburzenia przestrzennego rozkładu replikacji, zahamowanie podziałów, a następnie
śmierć komórek.

6.4. Selektywne oddysocjowanie histonu H1 od DNA – element
mechanizmu cytotoksycznego działania daunomycyny
Mechanizm działania antracyklin jest od wielu lat przedmiotem licznych badań.
Wynikiem

tych

prac

jest

powstanie

kilku

hipotez

na

temat

mechanizmu

cytotoksycznego działania leku. Jednak do tej pory nie udało się jednoznacznie
odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób antracykliny zabijają komórki nowotworowe.
Należy podkreślić, że mechanizmy działania antracyklin zostały zaproponowane na
podstawie doświadczeń przeprowadzonych z użyciem stężeń tych leków wielokrotnie
przewyższających stężenie występujące w osoczu pacjentów w czasie terapii. A
zatem proponowane mechanizmy działania leku mogą nie odgrywać istotnej roli w
terapeutycznym działaniu antybiotyków antracyklinowych (Gewirtz 1999). Dlatego
prace nad poznaniem mechanizmu działania antracyklin są nadal potrzebne.
Zestawienie obecnie proponowanych mechanizmów działania antracyklin wraz ze
stężeniami, w jakich przeprowadzono doświadczenia, przedstawia poniższy schemat:
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Rys. 6.2. Proponowane mechanizmy cytotoksycznego działania daunomycyny oraz stężenia leku, w
których zostały zbadane.

Badania mechanizmu cytotoksycznego działania daunomycyny wykonane w
ramach tej pracy, były prowadzone na żywych komórkach w zakresie stężeń
występujących w osoczu pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej.
Szczegółowe

badania

zmian

struktury

chromatyny

wywołanych

przez

daunomycynę w żywych komórkach prowadzono w niskich stężeniach leku (25 – 250
nM), które odpowiadają sytuacji klinicznej. Wykorzystując metodę obserwacji żywych
komórek z histonami H1.1 i H2B wyznakowanymi eGFP zaobserwowano agregację
chromatyny już w stężeniu 5 nM, czyli nawet znacznie poniżej zakresu
terapeutycznego. W zakresie istotnym klinicznie zmiany struktury chromatyny były już
bardzo

wyraźne.

Analogiczne

doświadczenia

z

cis-platyną

(lekiem

przeciwnowotworowym oddziałującym z DNA, prowadzącym do powstania wiązań
kowalencyjnych) oraz jego izomerem trans-platyną, pokazały brak zaburzeń struktury
chromatyny oraz oddysocjowania histonów w żywych komórkach traktowanych tymi
związkami.
W cytometrycznych pomiarach fluorescencji eGFP związanego z histonami po
inkubacji z daunomycyną obserwowano zmniejszenie intensywności sygnału, co
świadczy o spadku ilości histonu eGFP-H1.1 lub o wygaszaniu fluorescencji/zjawisku
FRET w komórkach traktowanych lekiem dla stężeń leku przewyższających 25 nM,
czyli dolnej granicy zakresu klinicznie istotnego. W tak niskich stężeniach leku
stosunkowo mało cząsteczek leku jest związanych z chromatyną, czego efektem jest
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brak sygnału pochodzącego od daunomycyny na obrazach mikroskopowych. Ponadto
w komórkach z histonami korowymi wyznakowanymi GFP dla stężeń leku 25-250 nM
nie obserwowano spadku intensywności fluorescencji, co sugeruje, że zjawisko
wygaszania fluorescencji lub FRET w tych warunkach praktycznie nie występuje.
Obserwowany spadek intensywności fluorescencji eGFP związanego z histonem H1.1
jest więc wynikiem przede wszystkim ubytku tych białek. Korelacja między stężeniem
powodującym ubytek histonów łącznikowych oraz wynikami przeżywalności w
długoterminowej obserwacji komórek traktowanych daunomycyną świadczy, iż
zjawisko oddysocjowania i ubytku histonu H1 może być powiązane z cytotoksycznym
działaniem daunomycyny. W pracy (Sancho et al. 2008) wykazano, iż usunięcie
histonów H1 z żywych komórek nowotworowych może prowadzić do zahamowania
podziałów, a nawet do śmierci tych komórek.
Badania dynamiki histonu H1.1 w komórkach inkubowanych z daunomycyną
pokazały, że pomimo agregacji chromatyny wymiana histonów łącznikowych, które
pozostały jeszcze związane z DNA, między miejscami wiązania zachodzi tak samo,
jak w komórkach nietraktowanych lekiem. Można przyjąć, iż struktura nukleosomów,
które nie zostały pozbawione histonu H1.1 w wyniku działania daunomycyny
pozostaje niezaburzona.
Prawidłowa struktura DNA na poziomie nukleosomu zachowana w obecności
leku może skutkować tym, że dalej zachodzą transkrypcja i replikacja. Gdy
zniszczeniu ulegają wysokorzędowe struktury chromatyny prawdopodobnie może
powodować to zaburzenia regulacji tych procesów, czego efektem jest obserwowana
zmiana przestrzennej organizacji procesu replikacji. We wszystkich komórkach
inkubowanych z daunomycyną w stężeniu powyżej 25 nM, w których zachodził proces
replikacji, obserwowano jednolite wbudowywanie prekursora do DNA w całej objętości
jądra, podczas gdy w komórkach kontrolnych stwierdzono charakterystyczny rozkład
przestrzenny procesu replikacji w zależności o tego, w której części fazy S znajdowała
się komórka.
Badania procesu transkrypcji w komórkach inkubowanych z daunomycyną
prowadzono dwiema metodami. Pierwszą z nich był pomiar całkowitej zawartości
RNA w całej populacji komórek inkubowanych z różnymi stężeniami leku, druga
polegała na wykrywaniu analogu zasad azotowych wbudowywanych do RNA w
pojedynczych komórkach, metodą immunofluorescencyjną, po inkubacji żywych
komórek z daunomycyną. Pomiar całkowitej ilości RNA w komórkach miał na celu
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zbadanie, w jakim stopniu dochodzi do zahamowania syntezy RNA po traktowaniu ich
daunomycyną w stężeniach istotnych klinicznie. Wyniki pomiarów pokazały spadek
ilości RNA w komórkach poddanych działaniu leku w stężeniu 250 – 500 nM. Zatem w
zakresie stężeń klinicznie istotnych poziom syntezy RNA jest porównywalny z
komórkami kontroli. Badania wbudowywania BrU do RNA udowodniły, że synteza
RNA zachodzi w komórkach inkubowanych z daunomycyną nawet w stężeniu 1000
nM. W tych badaniach zaobserwowano jednak zmniejszenie ilości wbudowanego
analogu przy stężeniu leku w pożywce wynoszącym 25 nM.
Różnica stężeń, w których obserwowano spadek syntezy RNA, między obiema
metodami wynika z faktu, że w pomiarach całkowitej ilości RNA badano populację
komórek niedzielących się (inkubowanych przez 24 h w pożywce bez surowicy).
Uzyskano w ten sposób stabilną liczbę komórek w próbkach w czasie eksperymentu,
co powodowało, iż obserwowane zmniejszeni ilości RNA wynikało z zahamowania
syntezy i nie było wynikiem mniejszej liczby komórek związanej z zahamowaniem
podziałów komórkowych przez lek.
Po inkubacji z daunomycyną śmierć komórek HeLa następowała po kilku
dobach nawet, gdy lek był już nieobecny w pożywce. Może to być wynikiem
nieodwracalnych zaburzeń wysokorzędowych struktury chromatyny, których komórka
nie jest w stanie naprawić w stopniu pozwalającym na przejście przez cykl
podziałowy. Zachowana transkrypcja i replikacja świadczą o tym, że na niższych
poziomach organizacji chromatyna jest na tyle funkcjonalna, że dochodzi do syntezy
RNA i DNA. Potwierdziły to wyniki badań cytometrycznych pokazujące wzrost ilości
histonów (pośrednio świadcząc o zwiększeniu ilości DNA) w przeliczeniu na jedną
komórkę po inkubacji z lekiem w porównaniu do kontroli. W długoterminowej
obserwacji komórek po inkubacji z daunomycyną obserwowano komórki, które
zatrzymały się w fazie podziału. Można zatem postulować, iż w niektórych komórkach
zaszła replikacja materiału genetycznego, lecz nie doszło do podziału.
Obecnie uważa się, że mechanizm działania antracyklin jest związany z
powstawaniem pęknięć DNA powodowanych przez topoizomerazę II, której działanie
jest zaburzone przez leki. Uznanym markerem pęknięć DNA jest fosforylowany
wariant histonu H2AX. Pojawienie się tej fosforylacji początkowo było łączone z
podwójnym pęknięciem DNA (DSB) (Rogakou et al. 1998)(Rogakou et al. 1999).
Istnieją

liczne

doniesienia

pokazujące

powstawanie

H2AX

w

wyniku

napromieniowania komórek (Rothkamm & Löbrich 2003)(Olive & Banáth 2004)(Stiff et
83

al. 2004), zahamowania replikacji (Limoli et al. 2002)(Ward & Chen 2001)(Furuta et al.
2003) oraz apoptozy (Rogakou et al. 2000). Istnieją także prace pokazujące
powstawanie H2AX w warunkach związanych ze zmianami struktury lub segregacji
chromosomów (Fernandez-Capetillo et al. 2003)(McManus & Hendzel 2005)(Ichijima
et al. 2005), które zapewne nie są związane z obecnością podwójnych pęknięć nici
DNA. W ramach tej pracy przeprowadzono doświadczenia, w których wykrywano
histon H2AX w komórkach inkubowanych z różnymi stężeniami daunomycyny.
Wyniki tych eksperymentów pokazały duży wzrost poziomu fosforylacji tego białka w
jądrach komórek inkubowanych z daunomycyną, sugerując powstanie licznych
pęknięć DNA po zastosowaniu leku. Dotąd nie ma jednak jednoznacznych dowodów
na fragmentację DNA w komórkach nowotworowych traktowanych antybiotykami
antracyklinowymi (Gewirtz 1999). Badania przedstawione w pracy (Baure et al. 2009)
wykazały możliwość fosforylacji H2AX w wyniku zmian struktury chromatyny, przy
braku pęknięć podwójnej nici DNA. Zatem obserwowany wzrost poziomu fosforylacji
histonu H2AX w komórkach inkubowanych z daunomycną może być również efektem
zaburzeń wysokorzędowych struktur chromatyny wywołanych interkalacją leku oraz
oddysocjowaniem histonu H1, a nie wynikać z pojawienia się pęknięć DNA.
Długotrwała obserwacja komórek inkubowanych z daunomycyną również sugeruje
brak pęknięć nici DNA. Po inkubacji komórek w roztworze leku o stężeniu 250 i 500
nM obserwowano bardzo silny wzrost poziomu fosforylacji histonu H2AX, podczas
gdy morfologia komórek była niezmieniona i śmierć komórek następowała dopiero po
48-72 h. W stężeniach 25 i 50 nM obserwowano słabszy wzrost fosforylacji histonu
H2AX, niż w stężeniach 250 i 500 nM, ale również w tych niższych stężeniach
dochodziło do śmierci inkubowanych komórek po 6 dobach, pomimo nieobecności
leku w pożywce. Badania Mischo (Mischo et al. 2005) pokazały pojawienie się
fosforylowanego histonu H2AX po inkubacji komórek z aktynomycyną D w rejonach
jądra komórkowego aktywnych transkrypcyjnie. Aktynomycyna D jest inhibitorem
syntezy RNA w żywych komórkach (Cong et al. 2013). Sugeruje to, iż ten związek
może interkalować do DNA tylko w miejscach pozbawionych histonów, takich jak
rejony transkrypcji genów. Jak pokazano w niniejszej pracy aktynomycyna D nie
posiada zdolności do wywoływania oddysocjowania histonu H1 od DNA, która jest
charakterystyczna dla związków z grupy antracyklin.
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Pojawienie się histonu H2AX w komórkach po inkubacji z daunomycyną jest
prawdopodobnie

efektem

zaburzeń

struktury

chromatyny

wywołanych

oddysocjowaniem histonu H1 i jest dla komórki sygnałem pojawienia się poważnych
uszkodzeń porównywalnych do fragmentacji DNA. Tłumaczy to zahamowanie
podziałów komórek inkubowanych z lekiem. W stężeniach leku powyżej 25 nM
komórka nie jest w stanie uporać się z zagregowaną chromatyną i przywrócić jej
prawidłowej struktury, czego efektem jest najpierw zahamowanie podziałów, a
następnie śmierć komórek.
Oddysocjowanie

histonu

H1

i

zaburzenia

wysokorzędowych

struktur

chromatyny są obserwowane w całym zakresie stężeń klinicznie istotnych (25 – 250
nM). Inne proponowanie mechanizmy cytotoksycznego działania antracyklin były
obserwowane w górnym zakresie tego przedziału lub w stężeniach wielokrotnie
wyższych (Rys. 6.2.). Oddysocjowanie histonu H1 od DNA, w przeciwieństwie do
innych proponowanych mechanizmów, stwierdzono w stężeniach terapeutycznych i
może być istotnym elementem cytotoksycznego działania antracyklin.

6.5. Wpływ związków niekowalencyjnie wiążących się z DNA na
interpretację wyników badań z zastosowaniem barwników i
antybiotyków przeciwnowotworowych
Substancje niekowalencyjnie łączące się z DNA są powszechnie wykorzystywane
w badaniach naukowych, jako barwniki fluorescencyjne do znakowania DNA w celu
pomiaru ilości kwasów nukleinowych w cytometrze przepływowym oraz obrazowania
struktury chromatyny w komórkach przy użyciu mikroskopii. Doświadczenia wykonane
w ramach tej pracy pokazały jednak, że związki te mogą zaburzać strukturę
chromatyny oraz oddziaływania histonów z DNA w żywych komórkach po
wybarwieniu, a zatem wpływać na interpretację wyników badań eksperymentalnych,
na co przykłady można znaleźć w literaturze naukowej (Martin et al. 2005)(Laakkonen
et al. 2008).
Pierwszy efekt, który może być źródłem artefaktów, to wywoływana w trakcie
barwienia kondensacja chromatyny. Wśród opublikowanych prac można znaleźć kilka
przykładów, w których badacze nie wzięli pod uwagę zmian wywoływanych przez
barwnik i obserwowaną kondensację chromatyny przypisali zupełnie innemu zjawisku
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(Laakkonen et al. 2008). W pracy (Martin et al. 2005) na prezentowanych zdjęciach
można zaobserwować typowe zmiany wywołane przez DRAQ5, lecz autorzy nie
zwrócili na nie uwagi z powodu braku doświadczeń kontrolnych.
Drugie

potencjalne

przeprowadzonych

w

źródło
ramach

błędów
tej

pracy,

zaobserwowane
wiąże

się

z

w

eksperymentach

wpływem

związków

niekowalencyjnie wiążących się z DNA na oddziaływanie białek histonowych z
kwasami nukleinowymi. Wyniki badań mikroskopowych pokazały, że daunomycyna
powoduje oddysocjowania histonu H1 od DNA. Badania metodą cytometrii
przepływowej wykazały ubytek histonu eGFP-H1.1 w żywych komórkach wraz ze
wzrostem stężenia leku w pożywce. W przypadku DRAQ5 okazało się, że barwnik ten
powoduje całkowite oddysocjowanie histonu H1.1 od chromatyny w niższych
stężeniach niż daunomycyna, podczas gdy badania metodą cytometrii przepływowej
pokazały tylko niewielkie zmiany w zawartości histonu eGFP-H1.1 w przeliczeniu na
jedną komórkę. Zatem opierając się tylko na wynikach badań wykonanych metodą
cytometrii przepływowej można wyciągnąć wniosek, że DRAQ5 w mniejszym stopniu
niż daunomycyna zaburza oddziaływanie histonów z DNA. W rzeczywistości z badań
mikroskopowych wynika coś przeciwnego, a błędne wnioski z badań metodą
cytometrii przepływowej byłyby, w tym przypadku wynikiem braku degradacji
oddysocjowanych histonów po inkubacji komórek z DRAQ5, mimo ich odłączenia od
DNA. W celu uniknięcia błędnych wniosków wyniki badań metodą cytometrii
przepływowej powinny być uzupełnione o komplementarne badania mikroskopowe,
które bezpośrednio pokazują ewentualne zmiany rozkładu przestrzennego białka w
komórce.
Należy również zachować ostrożność przy stosowaniu pochodnych antracyklin
jako barwników do DNA w celu uwidocznienia jąder komórek w różnego typu
doświadczeniach np. immunofluorescencyjnych. W ramach tej pracy pokazano, że w
preparatach utrwalonych czynnikami niesieciującymi (solami cynku, metanol – aceton)
antracykliny są zdolne do oddysocjowania histonów od DNA i ich przemieszczenia w
inne miejsce w komórce, co znacząco może utrudniać interpretację wyników takich
doświadczeń.
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6.6. Nowe zagadnienia i perspektywy dalszych badań
Uzyskane wyniki oraz obserwacje poczynione w czasie wykonywanych badań
spowodowały pojawienie się nowych zagadnień wymagających zaplanowania i
przeprowadzenia nowych doświadczeń:
1) Badanie innych związków oddziałujących z DNA lub wpływających na strukturę
chromatyny
Wykorzystanie komórek z histonami z dołączonym białkiem fluorescencyjnym
doprowadziło do stworzenia układu badawczego umożliwiającego badanie efektów
oddziaływania substancji wiążących się z DNA na strukturę chromatyny w żywych
komórkach. Opracowana metodyka badawcza może być również wykorzystana do
badania nowych leków, jako szybka metoda określająca wpływ badanych substancji
na długoterminową przeżywalność komórek.
2) Poszukiwanie innych substancji zdolnych do oddysocjowania histonu H1
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że oddysocjowanie histonu H1 jest
elementem cytotoksycznego działania antracyklin. Poszukiwanie nowych związków
posiadających podobne właściwości może doprowadzić do opracowania nowych
leków przeciwnowotworowych.
3) Badanie metod utrwalania komórek w kontekście kontrastowego barwienia DNA
Eksperymenty z utrwalonymi komórkami zawierającymi histony wyznakowane
GFP uwidoczniły, że w przypadku metod utrwalania bez tworzenia wiązań
kowalencyjnych (metanol-aceton, etanol, sole cynku) barwienie DNA z użyciem
antracyklin powoduje oddysocjowanie i zmianę lokalizacji histonów. Zatem we
wszystkich eksperymentach mających na celu badanie subjądrowej lokalizacji białek
konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy lokalizacja ta jest zachowana w przypadku
użycia metody utrwalania, która nie powoduje usieciowania białek.
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7. WNIOSKI
Wyniki uzyskane w ramach tej pracy pokazały, że związki niekowalencyjnie
wiążące się z DNA zaburzają strukturę chromatyny w żywych komórkach i mogą w
niespodziewany sposób wpływać na wyniki eksperymentów, szczególnie w przypadku
doświadczeń na żywych komórkach. Związki interkalujące do DNA powodują większe
zmiany struktury chromatyny niż substancje wiążące się w mniejszym rowku
podwójnej helisy DNA. Ponadto w przypadku inkubacji żywych komórek z
antracyklinami (DRAQ5, daunomycyna) zaobserwowano oddysocjowanie histonów,
zarówno łącznikowego (H1) jak i korowych, od DNA. Substancje należące do obydwu
grup zaburzały przestrzenny rozkład procesu replikacji, a związki interkalujące silnie
hamowały syntezę DNA.
Otrzymane wyniki oraz przykłady znalezione w publikacjach pokazały, że
powszechnie używane barwniki fluorescencyjne służące do znakowania DNA mogą
prowadzić do błędnej interpretacji wyników eksperymentalnych w przypadku braku
odpowiednich doświadczeń kontrolnych.
Badania daunomycyny, antybiotyku przeciwnowotworowego z grupy antracyklin
ujawniły nieopisany wcześniej efekt działania leków z tej grupy, polegający na
selektywnym oddysocjowaniu i degradacji histonu H1 i wynikającej z tego agregacji
chromatyny w żywych komórkach. Te zmiany były obserwowane w stężeniach
daunomycyny odpowiadających sytuacji klinicznej i korelowały ze zmniejszeniem
przeżywalności komórek w długoterminowej obserwacji. Zatem oddysocjowanie i
degradacja histonu H1 mogą być odpowiedzialne za cytotoksyczne właściwości tego
związku. Obserwacje poczynione w ramach tej pracy mogą być cenną wskazówką w
poszukiwaniu nowych preparatów przeciwnowotworowych.
Wyniki przeprowadzonych eksperymentów pozwoliły na stworzenie warsztatu
doświadczalnego, który można wykorzystać do testowania wpływu różnych
egzogennych substancji na żywe komórki. Wykorzystanie linii komórkowych z
histonami wyznakowanymi GFP pozwala obserwować strukturę chromatyny w żywych
komórkach bez zastosowania niskocząsteczkowych barwników oddziałujących z
DNA. Ponadto wykorzystując różne rodzaje histonów wyznakowanych GFP można
obserwować oddziaływanie badanych czynników na białka o małej dynamice wymiany
jak histony korowe, oraz szybko zmieniające miejsce wiązania z DNA, jak histon H1.
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Badania pochodnych antracyklin (DRAQ5, daunomycyna) przeprowadzone na
komórkach zawierających histony wyznakowane GFP, które utrwalano metodami
niesieciującymi (solami cynku, metanol – aceton), niespodziewanie pokazały, iż białka
histonowe mogą ulec oddysocjowaniu i przemieszczeniu pod wpływem barwników
antracyklinowych nawet w utrwalonych preparatach.
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