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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 

AC – cyklaza adenylanowa 

Akt – kinaza białkowa B 

AP-1 – białko aktywujące 1 

AT1R – receptor angiotensyny typu 1  

AT2R – receptor angiotensyny typu 2  

B1R – receptor bradykininy typu 1 

B2R – receptor bradykininy typu 2 

B2R-Citrine – białko fuzyjne receptora bradykininy typu 2 sprzężonego z zielonym 

białkiem fluorescencyjnym Citrine  

B2R-mCherry – białko fuzyjne receptora bradykininy typu 2 sprzężonego z czerwonym 

białkiem fluorescencyjnym mCherry 

BK – bradykinina 

cAMP – cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan 

CAT – katalaza 

D1R, D2R, D3R, D4R, D5R – receptory dopaminergiczne typu 1, 2, 3, 4 i 5 

D2R-Citrine – białko fuzyjne receptora dopaminergicznego typu 2 sprzężonego 

z zielonym białkiem fluorescencyjnym Citrine 

D2R-mCherry – białko fuzyjne receptora dopaminergicznego typu 2 sprzężonego 

z czerwonym białkiem fluorescencyjnym mCherry 

eNOS – śródbłonkowa syntaza tlenku azotu  

ET-1 – endotelina-1 

FLIM-FRET – mikroskopia obrazowania czasów życia fluorescencji w połączeniu 

z rezonansowym przeniesieniem energii fluorescencji  

GPCR – receptory błonowe związane z białkiem G 

GSK-3 – kinaza syntazy glikogenu-3 

HOE 140 – ikatybant 
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ICAM-1 – międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna 1 

IL-6 – interleukina 6 

IL-8 – interleukina 8 

NF-κB – jądrowy czynnik transkrypcyjny (ang. nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells)  

OE PCR – ang. Overlap extension polymerase chain reaction 

p44/42 MAPK (ERK1/2) – kinaza białkowa aktywowana mitogenem (kinaza 

regulowana zewnątrzkomórkowo) 

PCC – współczynnik korelacji Pearsona 

PKA – kinaza białkowa A 

PKC – kinaza białkowa C 

PLC – fosfolipaza C 

RFN – reaktywne formy azotu 

RFT – reaktywne formy tlenu 

SOD, Cu/ZnSOD, MnSOD – dysmutaza ponadtlenkowa, miedziowo-cynkowa 

dysmutaza ponadtlenkowa, manganowa dysmutaza ponadtlenkowa 

STAT3 – przekaźnik sygnału i aktywator transkrypcji 3 

SUM – sumanirol 

TNF-α – czynnik martwicy nowotworów α 

VCAM-1 – naczyniowa cząsteczka adhezyjna 1 
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STRESZCZENIE 

Receptor bradykininy typu 2 (B2R) oraz receptor dopaminergiczny typu 2 (D2R) 

są przedstawicielami rodzin receptorów błonowych związanych z białkiem G (GPCR), 

w obrębie których udokumentowano tworzenie różnych kompleksów oligomerycznych. 

Dotychczas wykazano, iż zarówno B2R jak i D2R mogą dimeryzować z innymi GPCR 

i w ten sposób regulować ważne funkcje komórkowe. Jednak jak dotąd nie zbadano, czy 

receptory te mogą bezpośrednio oddziaływać ze sobą. Wiedza ta może być szczególnie 

istotna, bowiem B2R i D2R są obecne w wielu komórkach, gdzie warunkują szereg 

wspólnych procesów. Odgrywają one ważną rolę w śródbłonku naczyń krwionośnych, 

w którym zaangażowane są między innymi w regulację adhezji leukocytów oraz 

w kontrolę odpowiedzi komórek śródbłonka na czynniki prozapalne. 

Podstawowym celem pierwszego etapu pracy było zbadanie dimeryzacji receptora 

bradykininy B2 z receptorem dopaminergicznym D2 i konsekwencji tego 

oddziaływania - modulacji odpowiedzi komórkowej związanej 

z wewnątrzkomórkowymi jonami Ca2+ oraz cyklicznym AMP (cAMP). W oparciu 

o technikę Overlap extension polymerase chain reaction zaprojektowano plazmidy, 

zawierające sekwencję kodującą białka fuzyjne receptora bradykininy B2 sprzężonego 

z zielonym (Citrine) lub czerwonym (mCherry) białkiem fluorescencyjnym. Analiza 

obrazu uzyskanego przy użyciu mikroskopu konfokalnego pozwoliła ocenić 

odpowiednią lokalizację tych receptorów w błonie komórek HEK293, transfekowanych 

tymi plazmidami. Natomiast konkurencyjny test wiązania bradykininy (BK), 

wyznakowanej radioizotopowo oraz pomiar stężenia jonów Ca2+ potwierdziły 

prawidłową funkcjonalność uzyskanych receptorów. W dalszych badaniach wykazano 

konstytutywną kolokalizację receptorów w błonach komórkowych komórek HEK293, 

kotransfekowanych plazmidami kodującymi B2R oraz D2R, sprzężone z Citrine lub 

mCherry. Ponadto stwierdzono, iż owa kolokalizacja ulegała istotnemu wzmocnieniu po 

5 minutach działania BK lub sumanirolu (SUM), specyficznych agonistów odpowiednio 

dla B2R i D2R, podczas gdy jednoczesna aktywacja obu receptorów nie miała wpływu 

na ten parametr. W oparciu o technikę mikroskopii obrazowania czasów życia 

fluorescencji w połączeniu z rezonansowym przeniesieniem energii fluorescencji 

stwierdzono tworzenie dimerów pomiędzy receptorem bradykininy i receptorem 

dopaminergicznym. Oddziaływanie to wzmacniało się pod wpływem agonistów B2R 

i D2R. Analiza zmian stężenia wewnątrzkomórkowego cAMP oraz jonów Ca2+ 
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wykazała, iż równoczesna stymulacja receptorów prowadziła do zniesienia odpowiedzi 

charakterystycznej dla D2R oraz B2R po stymulacji komórek swoistymi agonistami.  

W kolejnym etapie badań sprawdzono wpływ BK i SUM na wybrane funkcje 

ludzkiej linii komórek śródbłonka pochodzącej z żyły krwi pępowinowej, w których 

stwierdzono endogenną obecność B2R i D2R. Wykazano, iż jednoczesna aktywacja obu 

receptorów moduluje adhezję granulocytów do komórek śródbłonka. Bradykinina 

znacząco wzmacniała adhezję komórek, podczas gdy inkubacja razem z SUM 

prowadziła do odwrócenia zmian indukowanych przez BK. Efekty te były zależne od 

czasu inkubacji z agonistami, wykazując przeciwną tendencję po długotrwałej 

stymulacji. Ponadto w komórkach HUV-EC-C uprzednio aktywowanych czynnikiem 

martwicy nowotworów α (TNF-α) i kostymulowanych oboma agonistami również 

stwierdzono zniesienie adhezji granulocytów do komórek śródbłonka. W oparciu 

o techniki cytometrii przepływowej oraz Western blotting wykazano znaczące zmiany 

produkcji białek adhezyjnych komórek śródbłonka, takich jak E-selektyna oraz 

międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna 1. Dodatkowo w komórkach 

preinkubowanych z TNF-α i równocześnie aktywowanych oboma agonistami 

receptorów, obserwowano zmniejszoną syntezę interleukin 6 i 8 oraz endoteliny 1. 

Zmianom tym towarzyszyła zwiększona fosforylacja śródbłonkowej syntazy tlenku 

azotu, prowadząca do wzrostu stężenia NO. Analiza produkcji reaktywnych form tlenu 

wykazała, iż SUM hamuje efekt indukowany przez BK. Stwierdzono także modyfikacje 

aktywności enzymów antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa oraz 

katalaza. Równoczesna stymulacja komórek śródbłonka agonistami B2R i D2R 

wzmocniła syntezę białek antyapoptotycznych - Bcl-xL i Bcl-2, w stosunku do białka 

proapoptotycznego Bax oraz obniżała aktywność kaspaz 3 i 7. W oparciu o uzyskane 

wyniki można postulować, iż modulacja procesów zapalnych oraz 

oksydacyjno-redukcyjnych w komórkach śródbłonka po równoczesnej aktywacji B2R 

i D2R może odbywać się za pośrednictwem ścieżek sygnalizacyjnych zależnych od 

fosforylacji przekaźnika sygnału i aktywatora transkrypcji 3 oraz kinazy białkowej B 

i kinazy białkowej aktywowanej mitogenem p44/42.  

Podsumowując, w toku niniejszej pracy udało się po raz pierwszy wykazać 

powstawanie funkcjonalnego dimeru B2R i D2R w błonie komórek HEK293, którego 

tworzenie jest regulowane przez specyficznych agonistów tych receptorów. Ponadto 

obserwowane zmiany w stężeniu wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz cAMP 

potwierdziły wpływ oddziaływania pomiędzy B2R i D2R na modulację tych szlaków 
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sygnalizacyjnych. W badaniach przeprowadzonych w komórkach śródbłonka 

wykazano, iż agonista D2R może kontrolować aktywność B2R, prowadząc do zmian 

w adhezji granulocytów do śródbłonka oraz przeciwdziałając prozapalnym 

i prooksydacyjnym efektom indukowanym przez BK. Uzyskane wyniki poszerzają 

wiedzę na temat oddziaływań receptorów B2R i D2R i mogą przyczynić się do lepszego 

zrozumienia patologii naczyniowych, szczególnie związanych z zaburzeniami 

zapalnymi, takimi jak miażdżyca. 
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ABSTRACT 

Bradykinin receptor type 2 (B2R) and dopamine receptor type 2 (D2R) belong 

to a superfamily of G protein-coupled receptors (GPCRs), within which the formation 

of oligomers has been frequently demonstrated. So far, it has been shown that both B2R 

and D2R can dimerize with other GPCRs and these receptor interactions affect 

the regulation of important cellular functions. Nevertheless, a direct cooperation 

between B2R and D2R has not been studied until now. As both these receptors regulate 

a number of common cellular processes, a knowledge about their interactions may 

be particularly important. Especially, these receptors play an essential role 

in the vascular endothelium, where they regulate leukocyte adhesion to the endothelium 

and control the endothelial cell responses to pro-inflammatory mediators. 

The main aim of this study was to explore the possible dimerization between 

bradykinin B2 and dopamine D2 receptors and its consequences in the modulation 

of cellular response dependent on the intracellular Ca2+- as well as cyclic 

AMP-dependent pathways, after activation with specific receptor agonists. Based 

on the overlap extension polymerase chain reaction technique, plasmids, encoding 

fusion proteins of B2R coupled to the green (Citrine) or to the red (mCherry) 

fluorescent protein, were designed. Analysis of the confocal microscopy images 

allowed us to assess the appropriate location of both B2R fusion proteins 

in the membrane of HEK293 cells, transfected with these plasmids. In turn, 

a competitive binding test with radiolabeled bradykinin (BK) and the measurement 

of intracellular Ca2+ concentration confirmed the proper functionality of the obtained 

receptors. In further studies, a basal co-localization of bradykinin and dopamine 

receptors on the membrane of HEK293 cells, transiently co-transfected with 

the plasmids encoding B2R and D2R coupled with Citrine or mCherry, was 

demonstrated. In addition, that co-localization was found to be significantly enhanced 

after 5 minutes incubation with BK or sumanirole (SUM), the specific agonists for B2R 

and D2R, respectively. A simultaneous activation of both receptors did not affect this 

co-localization. The combination of fluorescence lifetime imaging microscopy and 

fluorescence resonance energy transfer techniques allowed us to confirm the dimer 

formation between bradykinin and dopamine receptors. Moreover, that interaction was 

enhanced by B2R and D2R agonists. The analysis of intracellular cAMP and Ca2+ 
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concentrations in transfected or non-transfected cells showed an abolition of the D2R 

or B2R characteristic responses after simultaneous stimulation of the receptors. 

The next stage of the study was carried out on the human endothelial cell line 

from umbilical cord vein, in which an endogenous expression of B2R and D2R was 

demonstrated. The influence of BK and SUM on selected endothelial functions in this 

cellular model was studied. The obtained results showed that simultaneous activation 

of both receptors modulated the adhesion of granulocytes to endothelial cells. The B2R 

agonist significantly enhanced the cell adhesion, while the co-activation of both 

receptors led to a reversal of the BK-induced changes. Those effects were dependent 

on the time of incubation with agonists, demonstrating an opposite tendency after 

a long-term stimulation. Moreover, in HUV-EC-C cells, previously activated with 

tumor necrosis factor α (TNF-α), the granulocytes adhesion to endothelial cells 

co-stimulated with both agonists was also found to be abolished. At the same time, 

based on the flow cytometry and Western blotting techniques, significant changes in the 

expression of endothelial cell adhesion proteins such as E-selectin and intercellular 

adhesion molecule 1 were demonstrated. In addition, cells pre-incubated with TNF-α 

showed a decreased production of interleukin 6, interleukin 8 and endothelin 1 after 

simultaneously activation of both receptors. Those changes were accompanied 

by an enhanced phosphorylation of endothelial nitric oxide synthase, leading to the 

increase in NO concentration. Studies on the production of reactive oxygen species 

indicated that SUM inhibits the effect induced by BK. Changes in the activity 

of antioxidant enzymes such as superoxide dismutase and catalase were also detected. 

On the other hand, simultaneous stimulation of endothelial cells with BK and SUM 

enhanced the expression of genes for antiapoptotic proteins, such as Bcl-xL and Bcl-2, 

with a significant decrease in the gene expression of the pro-apoptotic protein Bax. 

The activity of caspases 3 and 7 also decreased. The obtained results suggest 

the modulation of inflammatory and pro-oxidative processes in endothelial cells under 

the simultaneous activation of B2R and D2R, that can be attributed to changes 

in signaling pathways dependent on phosphorylation of signal transducer and activator 

of transcription 3, protein kinase B and mitogen-activated protein kinase p44/42. 

In summary, this study demonstrated for the first time the existence 

of a functional B2R-D2R heterodimer on the membrane of HEK293 cells, with the 

interaction degree being regulated by the specific agonists of these receptors. 

In addition, changes in the concentration of intracellular Ca2+ and cAMP confirmed 
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the effect of such interactions on the modulation of signaling pathways characteristic 

for B2R and D2R. Studies performed on endothelial cells showed a protective role 

of the D2R agonist in the control of B2R activity, leading to changes in the adhesion 

of granulocytes to endothelial cells and counteracting the pro-inflammatory and 

pro-oxidative effects induced by BK. The obtained results deepened the knowledge 

about the interaction between B2R and D2R receptors and may contribute to a better 

understanding of vascular pathologies, especially those associated with inflammatory 

disorders such as atherosclerosis. 
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WSTĘP 

Wewnętrzna ściana wszystkich naczyń krwionośnych składa się z pojedynczej 

warstwy płaskich i jednojądrzastych komórek endotelialnych, zwanych śródbłonkiem. 

Szacuje się, iż u dorosłego człowieka śródbłonek zbudowany jest z około dziesięciu 

bilionów komórek, tworzących tkankę o masie nawet do 1 kg (Galley & Webster, 

2004). Jego podstawową funkcją jest tworzenie swoistej bariery oddzielającej tkanki 

organizmu od krwi wypełniającej naczynia oraz kontrola wymiany cząsteczek 

i substancji odżywczych pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Komórki śródbłonka 

cechują się obfitą produkcją czynników bioaktywnych oraz białek powierzchniowych, 

które modulują funkcje innych komponentów układu krążenia i zapewniają utrzymanie 

prawidłowej homeostazy naczyń krwionośnych. Śródbłonek odgrywa istotną rolę 

w regulacji napięcia naczyniowego, wpływając w ten sposób na przepływ i ciśnienie 

krwi. Szczególne znaczenie przypisuje się mu także w procesach angiogenezy, 

krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Ponadto kontroluje przepuszczalność naczyń 

krwionośnych, umożliwiając tym samym migrację leukocytów do miejsc reakcji 

zapalnych (Michiels, 2003). Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania śródbłonka 

prowadzą do licznych schorzeń układu sercowo-naczyniowego, takich jak nadciśnienie 

tętnicze, miażdżyca, zakrzepica czy też zawał serca. Mogą mieć one również związek 

z nasileniem rozwoju cukrzycy, chorób nerek oraz przyczyniać się do progresji zmian 

nowotworowych (Michiels, 2003; Rajendran i inni, 2013). 

 

1. Wybrane mechanizmy regulujące funkcjonowanie śródbłonka 

U podłoża większości dysfunkcji śródbłonka leżą: niekontrolowany stres 

oksydacyjny oraz chroniczne stany zapalne, które w rezultacie mogą uruchamiać szlaki 

związane z apoptozą komórki. Powszechnie wiadomo, że pomiędzy tymi 

mechanizmami istnieje ścisła kooperacja i wzajemna regulacja, prowadząca do nasilenia 

lub zahamowania zmian patologicznych (Winn & Harlan, 2005; Incalza i inni, 2018). 

Pierwszy z nich, stres oksydacyjny, określany jest jako upośledzenie równowagi 

pomiędzy zachodzącymi w komórce procesami oksydacyjnymi, indukującymi 

powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT) oraz reaktywnych form azotu (RFN), 

a usuwaniem ich przez ustrojowe systemy obronne – antyoksydacyjne (Bartosz, 2009; 

Mittal i inni, 2014). Do najważniejszych reaktywnych form tlenu należy anionorodnik 
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ponadtlenkowy O2
−•. Czynnik ten powstaje w komórkach śródbłonka wskutek działania 

m.in. oksydazy NADPH i jest prekursorem większości RFT (Larsen i inni, 2009). 

Dysmutacja O2
−• prowadzi do utworzenia nadtlenku wodoru H2O2. Natomiast redukcja 

H2O2 inicjuje syntezę rodnika hydroksylowego OH•, który może stać się prekursorem 

do syntezy wspomnianego już O2
−• (Bartosz, 2009; Mittal i inni, 2014). Stres 

oksydacyjny jest ściśle związany ze stresem nitrozacyjnym. Istotne znaczenie w tym 

zjawisku odgrywa tlenek azotu, którego kluczową funkcją jest regulacja napięcia 

naczyń krwionośnych. Czynnik ten produkowany jest w organizmie z L-argininy 

w reakcji katalizowanej przez syntazę tlenku azotu, zależnej od obecności NADPH. 

Wyróżnia się trzy izoformy tego enzymu: śródbłonkową (eNOS), neuronalną oraz 

indukowalną. W warunkach stresu oksydacyjnego NO reaguje z tlenem i O2
–•, 

w wyniku czego powstają silnie reaktywne związki takie jak: nadtlenoazotyny OONO¯, 

anion nitroksylowy NO¯ oraz dwutlenek azotu NO2• (Forstermann & Sessa, 2012). 

W celu utrzymania homeostazy oksydacyjno-redukcyjnej, organizm wykorzystuje dwa 

systemy antyoksydacyjne: enzymatyczny i nieenzymatyczny. Najważniejszą 

ze spełnianych przez nie funkcji jest ochrona komórek przed toksycznym działaniem 

nadmiaru RFT i RFN, poprzez zahamowanie reakcji łańcuchowych oraz neutralizację 

powstających reaktywnych rodników. Do antyoksydacyjnego systemu enzymatycznego 

zaliczamy dysmutazę ponadtlenkową (SOD), która katalizuje reakcję dysmutacji O2
−•, 

katalazę (CAT), przeprowadzającą rozkład nadtlenku wodoru, peroksydazę 

glutationową oraz enzymy z rodziny peroksyredoksyn, biorące udział w neutralizacji 

cząsteczek H2O2. W warunkach fizjologicznych, RFT i RFN regulują szereg ważnych 

procesów w komórkach śródbłonka, takich jak wzrost, proliferacja, różnicowanie, 

fosforylacja białek czy też kontrolowana śmierć komórki (Bartosz, 2009; Mittal i inni, 

2014). Szczególną rolę pełnią także w modulacji stanu zapalnego, który jest reakcją 

obronną organizmu, mającą na celu neutralizację czynnika uszkadzającego oraz 

pobudzenie procesów umożliwiających odbudowę zniszczonych tkanek i przywrócenie 

ich pierwotnego stanu (Li i inni, 2013). Rozwój stanu zapalnego manifestuje 

się wzrostem produkcji mediatorów prozapalnych przez komórki śródbłonka oraz 

leukocyty, które mogą promować zjawisko ich adhezji. W procesie tym istotne 

znaczenie odgrywają cytokiny prozapalne, takie jak: interleukina 1β, interleukina 6 

(IL-6), interleukina 8 (IL-8) oraz czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α). Innym 

równie ważnym mediatorem prozapalnym, produkowanym obficie przez komórki 

śródbłonka jest endotelina-1 (ET-1). Zarówno cytokiny jak i ET-1 biorą udział 
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w indukcji syntezy białek adhezyjnych oraz pełnią rolę chemoatraktantów dla komórek 

układu odpornościowego (Ishizuka i inni, 1999; Całkosiński i inni, 2009; Anggrahini 

i inni, 2009). W wyniku aktywacji komórek śródbłonka pod wpływem czynników 

prozapalnych obserwuje się także zwiększenie przepływu krwi oraz przepuszczalności 

naczyń krwionośnych. Za zmiany te odpowiedzialne są komórki tuczne, płytki krwi 

oraz komórki śródbłonka syntetyzujące m.in. bradykininę, histaminę, leukotrieny oraz 

czynnik aktywujący płytki krwi. Zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych 

ułatwia transport białek i substancji prozapalnych, niezbędnych do rekrutacji kolejnych 

komórek obronnych, jakimi są leukocyty (Całkosiński i inni, 2009). Jak wspomniano 

wcześniej, zaktywowane komórki śródbłonka wytwarzają duże ilości reaktywnych form 

tlenu, które indukują syntezę białek adhezyjnych poprzez modulację czynników 

transkrypcyjnych wrażliwych na utlenianie, m.in. jądrowy czynnik transkrypcyjny 

NF-κB (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) i białko 

aktywujące 1 (AP-1) (Stokes i inni, 2001; Mondal i inni, 2004). Ponadto przyczyniają 

się one do wzrostu przepuszczalności naczyń krwionośnych, produkcji cytokin 

prozapalnych i ET-1 oraz zmniejszają biodostępność NO (Su, 2015; Incalza i inni, 

2018; Di i inni, 2016).  

W trakcie reakcji zapalnej, zaktywowane leukocyty wiążą się do śródbłonka 

i migrują do miejsca zapalenia, jednocześnie uwalniając cytokiny prozapalne, 

chemokiny, prostaglandyny oraz enzymy proteolityczne, które aktywują układ kinin 

oraz krzepnięcia krwi (Rys. 1). Zjawisko to jest zależne od obecności specyficznych 

białek adhezyjnych występujących na powierzchni błony komórkowej. W pierwszej 

kolejności dochodzi do aktywacji cząsteczek należących do rodziny selektyn. Białka 

te są obecne w błonie cytoplazmatycznej komórek śródbłonka w formie 

P- i E-selektyny oraz komórek układu odpornościowego jako L-selektyna i warunkują 

„pochwycenie” oraz „rolling”, czyli zjawisko toczenia się leukocytu po śródbłonku 

w tempie zwolnionym w stosunku do stopnia przepływających komórek krążącej krwi. 

W kolejnym kroku dochodzi do silnej adhezji leukocytów do śródbłonka, w której 

istotną rolę odgrywają adhezyny, m.in. międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna 1 

(ICAM-1) oraz naczyniowa cząsteczka adhezyjna 1 (VCAM-1), występujące głównie 

na komórkach śródbłonka i silnie oddziaływujące z integrynami białkami adhezyjnymi 

charakterystycznymi dla leukocytów. Stopień interakcji pomiędzy adhezynami 

i integrynami decyduje o sile adhezji komórek odpornościowych do śródbłonka. 

Następnie obserwuje się proces transmigracji leukocytu przez ścianę naczynia 
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(diapedezę) do źródła zapalenia, w którym szczególne znaczenie pełni 

płytkowo-śródbłonkowa cząsteczka adhezyjna, obecna zarówno w błonie komórek 

śródbłonka jak i leukocytów (Langer & Chavakis, 2009). Ostatnia faza odpowiedzi 

zapalnej związana jest z inicjacją procesów regeneracyjnych. W jej trakcie wytwarzane 

są cytokiny przeciwzapalne – transformujący czynnik wzrostu β oraz interleukina 4 

i 10, uczestniczące w hamowaniu produkcji cytokin prozapalnych oraz zmniejszające 

wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez leukocyty. Na tym etapie również zaczynają 

dominować mediatory anty-adhezyjne, do których zalicza się NO, adenozynę 

oraz prostacykliny (Granger & Senchenkova, 2010; Carreau i inni, 2011). 

 

Rysunek 1. Proces adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. Schemat został przygotowany 

na podstawie informacji zawartych w artykułach cytowanych w tekście. ET-1, endotelina 1; 

ICAM-1, międzykomórkowa cząsteczka adhezyjna 1; IL-1β, interleukina 1β; IL-4, interleukina 

4; IL-6, interleukina 6; IL-8, interleukina 8; IL-10, interleukina 10; PECAM-1, 

płytkowo-śródbłonkowa cząsteczka adhezyjna 1; RFN, reaktywne formy azotu; RFT, reaktywne 

formy tlenu; TGF-β, transformujący czynnik wzrostu β; TNF-α, czynnik martwicy nowotworów 

α; VCAM-1, naczyniowa cząsteczka adhezyjna 1.  

 

Zaburzenia w balansie procesów oksydacyjno-redukcyjnych i zapalnych mogą 

indukować mechanizmy odpowiedzialne za apoptozę komórek (Galle i inni, 2003; 

Incalza i inni, 2018). Apoptoza jest ściśle kontrolowanym procesem prowadzącym 

do zaprogramowanej śmierci komórki. Zjawisko to może zachodzić m.in. w wyniku 

aktywacji proteaz cysteinowych, zwanych kaspazami. Enzymy te syntetyzowane 
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są w postaci nieaktywnych zymogenów, a ich kluczową funkcją jest hydroliza wiązania 

peptydowego za resztą kwasu asparaginowego w określonej sekwencji aminokwasowej 

białka. W początkowej fazie apoptozy aktywowane są kaspazy inicjatorowe, 

warunkujące działanie kaspaz efektorowych, do których zalicza się m.in. kaspazy 3 i 7. 

Kaspazy degradują szereg białek strukturalnych i enzymatycznych, w tym cząsteczki 

biorące udział w cyklu komórkowym i stabilizujące białka cytoszkieletu (Elmore, 

2007). Indukują one również produkcję czynnika transkrypcyjnego AP-1, 

zaangażowany w procesach oksydacyjnych i zapalnych (Matsumoto i inni, 2007). 

W regulacji aktywności kaspaz istotną rolę odgrywają białka błonowe należące 

do rodziny Bcl-2. W jej obrębie możemy wyróżnić białka indukujące (m.in. Bax, Bak, 

Bad) oraz hamujące (m.in. Bcl-2, Bcl-xL) apoptozę. Poza modulacją działania kaspaz, 

czynniki te odpowiedzialne są za uwalnianie cytochromu c, kontrolę przepuszczalności 

błony mitochondrialnej oraz regulację równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w komórce. 

Białka Bcl-2 i Bcl-xL tworzą heterodimery z białkami proapoptotycznymi, prowadząc 

do zaburzeń w przebiegu apoptozy. W celu oceny stopnia zaawansowania apoptozy 

w komórce, porównywany jest stosunek białek o aktywności antyapoptotycznej 

do białek proapoptotycznych. Przewaga czynników proapoptotycznych nad 

antyapoptotycznymi prowadzi do indukcji białka p53 będącego głównym regulatorem 

cyklu komórkowego (Elmore, 2007). W kontroli apoptozy komórek śródbłonka 

zasadniczy udział ma również tlenek azotu, który w stężeniach fizjologicznych 

zapobiega ich śmierci (van den Oever i inni, 2010). Czynnik ten powoduje nitrozylację 

kaspaz, co prowadzi do zmniejszenia produkcji RFN (Kim i inni, 2002). Niemniej 

jednak w trakcie rozwoju stresu oksydacyjnego dochodzić może do aktywacji 

indukowalnej syntazy tlenku azotu i niekontrolowanej produkcji NO, który reaguje 

z RFT tworząc szkodliwe RFN. Zbyt wysokie stężenie RFT może ponadto aktywować 

białko p53, które stymuluje działanie białka Bax (Cheng i inni, 2007). Obficie 

produkowana podczas stanu zapalnego cytokina TNF-α także warunkuje apoptozę 

poprzez aktywację receptorów śmierci (Sedger & McDermott, 2014), podczas gdy 

obecność przeciwzapalnej cytokiny interleukiny 10 związana jest z hamowaniem tego 

procesu (Londono i inni, 2011). Reasumując, mechanizmy regulujące odpowiedź 

zapalną oraz związane z nią zaburzenia oksydacyjno-redukcyjne w obrębie ścian naczyń 

krwionośnych są szczególnie skomplikowane, dlatego każde nowe informacje, 

pozwalające poszerzyć wiedzę na ten temat mogą być przydatne w opracowaniu 

nowych sposobów leczenia zaburzeń związanych z dysfunkcją śródbłonka. Ze względu 
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na istotne znaczenie receptorów bradykininy oraz dopaminergicznych 

w funkcjonowaniu śródbłonka (Basu i inni, 2001; Leeb-Lundberg i inni, 2005; 

Bhattacharya i inni, 2008) białka te wydają się być obiecującym celem takich działań 

terapeutycznych. 

 

2. Charakterystyka i funkcje receptora bradykininy B2 

W fizjologii śródbłonka szczególne znaczenie odgrywają kininy, które są silnie 

bioaktywnymi peptydami, nieustannie produkowanymi i degradowanymi w płynach 

ustrojowych oraz w tkankach. Do najważniejszych peptydów kininowych zalicza 

się bradykininę (BK) oraz kalidynę. Substancje te powstają w reakcji hydrolizy 

kininogenów, przeprowadzanej w głównej mierze przez proteazy serynowe – kalikreiny 

(Bhoola i inni, 1992; Blais i inni, 2000). Synteza kinin może również zachodzić 

w miejscu zapalnym pod wpływem działania specyficznych proteaz produkowanych 

przez patogenne mikroorganizmy (Kozik i inni, 2015). Lokalne stężenie kinin we krwi 

i w tkankach jest ściśle kontrolowane przez kininazy - enzymy degradujące kininy. 

Działanie kininaz, takich jak enzym przekształcający angiotensynę oraz neutralna 

endopeptydaza – NEP 24.11, prowadzi do całkowitego rozkładu kinin i wytworzenia 

biologicznie nieaktywnych peptydów. Natomiast na skutek aktywacji niektórych 

karboksypeptydaz, np. typu N oraz M, dochodzi do odcięcia reszty argininy 

zlokalizowanej na końcu C kininy w wyniku czego z bradykininy powstaje 

des-Arg9-bradykinina, a z kalidyny des-Arg10-kalidyna. Oba peptydy cechują 

się wysoką aktywnością biologiczną (Bhoola i inni, 1992; Blais i inni, 2000).  

Peptydy kininowe działają poprzez receptory bradykininy typu 1 (B1R) i typu 2 

(B2R), które należą do rodziny transbłonowych receptorów sprzężonych z białkiem G 

(GPCR). Receptor bradykininy B2 jest wysoce swoisty dla BK oraz kalidyny. 

Warunkuje on wiele reakcji fizjologicznych, natomiast wzrost jego ilości w błonie 

komórkowej powoduje rozwój ostrego stanu zapalnego. Z kolei receptor B1 posiada 

większe powinowactwo do peptydów pozbawionych C-końcowej reszty argininy. 

Na ogół w warunkach prawidłowych receptor ten nie występuje w błonie komórkowej, 

a zwiększenie jego produkcji związane jest najczęściej z rozwojem chronicznych 

stanów zapalnych (Leeb-Lundberg i inni, 2005). Oba receptory bradykininy, 

oddziaływując z białkami G, powodują uruchomienie podobnych ścieżek 

sygnalizacyjnych, jednak ze względu na różnice w tempie desensytyzacji oraz 
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internalizacji, obserwowane są różne efekty w komórce. Po związaniu liganda B2R 

ulega szybkiej fosforylacji (Rys. 2). Zmiany te umożliwiają interakcję receptora 

z białkiem β-arestyną, która warunkuje internalizację i w konsekwencji desensytyzację 

receptora, prowadząc do natychmiastowej odpowiedzi komórkowej (Marceau i inni, 

2013). Z kolei B1R cechuje się częściowym i zdecydowanie wolniejszym stopniem 

internalizacji i desensytyzacji, ze względu na brak fosforylacji przy fragmencie 

znajdującym się na końcu C receptora (Leeb-Lundberg i inni, 2005; Enquist i inni, 

2014). Aktywacja podjednostki białka Gαq przez B2R inicjuje kaskadę sygnałową 

zależną od fosfolipazy C (PLC), prowadzącą do syntezy trifosforanu inozytolu oraz 

diacyloglicerolu (DAG). Powstałe produkty kolejno indukują kinazę białkową C (PKC) 

oraz stymulują wzrost stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+. PKC 

odpowiedzialna jest m.in. za fosforylacje kinaz białkowych aktywowanych mitogenem 

(MAPK), natomiast następstwem nasilonego wyrzutu jonów wapnia jest zwiększona 

produkcja prostaglandyn oraz synteza NO (Blaukat, 2003; Leeb-Lundberg i inni, 2005; 

Guevara-Lora i inni, 2016). Poza podjednostką Gαq, receptor bradykininy B2 może 

również oddziaływać z podjednostkami Gαi oraz Gβγ i w ten sposób aktywować PLC 

(Camps i inni, 1992; Philip i inni, 2007). Ponadto udowodniono, że B2R, poprzez 

interakcje z białkami Gαq i Gβγ, uruchamia ścieżkę sygnalizacyjną zależną od kinazy 

3-fosfatydyloinozytolu oraz kinazy białkowej B (Akt), które są odpowiedzialne 

za aktywację czynników transkrypcyjnych, takich jak NF-κB lub AP-1 (Xie i inni, 

2000; Zhu i inni, 2003). Istnieją również informacje wskazujące na oddziaływanie B2R 

z białkiem Gαs, które prowadzi do indukcji cyklazy adenylanowej (AC), katalizującej 

przekształcenie ATP w cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan (cAMP) (Liebmann 

i inni, 1996). 
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Rysunek 2. Główne szlaki sygnałowe receptora bradykininy typu 2. B2R uruchamia procesy 

komórkowe poprzez aktywację białka β-arestyny oraz różnych podjednostek białek G. Zarys 

sygnalizacji B2R został przygotowany na podstawie informacji zawartych w artykułach 

cytowanych w tekście. AC, cyklaza adenylanowa; Akt, kinaza białkowa B; AP-1, białko 

aktywujące 1; B2R, receptor bradykininy typu 2; BK, bradykinina; cAMP, cykliczny 

adenozyno-3′,5′-monofosforan; DAG, diacyloglicerol; IP3, trifosforan inozytolu; KD, kalidyna; 

MAPK, kinaza białkowa aktywowana mitogenem; NF-κB, jądrowy czynnik transkrypcyjny 

(ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells); PI3K, kinaza 

3-fosfatydyloinozytolu; PGI2, prostacyklina I2; PKA, kinaza białkowa A; PKC, kinaza białkowa 

C; PLCβ, izoenzym beta fosfolipazy C. 

 

Bradykinina odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu śródbłonka, bowiem 

poprzez działanie wazodylatacyjne reguluje napięcie naczyń krwionośnych i tym 

samym obniża ciśnienie tętnicze krwi. Efekt ten związany jest głównie ze wzrostem 

uwalniania tlenku azotu oraz prostacyklin przez komórki śródbłonka, które powodują 

rozkurcz mięśni gładkich naczyń (Loiola i inni, 2011). W dodatku peptyd ten pełni 

ważną rolę w transporcie elektrolitów i glukozy. Bradykinina uważana jest także 

za kluczowy mediator procesów stanu zapalnego, przyczyniając się do rozwoju 

obrzęku, gorączki oraz nasilenia uczucia bólu (Blais i inni, 2000). Niekontrolowana 

produkcja BK może prowadzić do wzrostu przepuszczalności śródbłonka, skutkując 

zwiększeniem migracji komórek i czynników z krwi przez ściany mikronaczyniowe 

(Ishihara i inni, 2002; Su, 2015). Udowodniono również, że BK jest zaangażowana 

w procesy adhezji leukocytów, gdyż wzmacnia ich interakcję z komórkami śródbłonka 

poprzez zwiększenie poziomu białek adhezyjnych, ICAM-1 i antygenu makrofagów-1 
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(Mac-1, CD11b/CD18), odpowiednio w ludzkich komórkach śródbłonka i leukocytach 

(Guevara-Lora i inni, 2014). Obserwacje te zostały potwierdzone również w badaniach 

in vivo, w których po zastosowaniu specyficznego antagonisty B2R u myszy 

z globalnym niedokrwieniem mózgu zaobserwowano spadek ilości związanych 

leukocytów (Lehmberg i inni, 2003). Ponadto udokumentowano udział BK w indukcji 

wytwarzania IL-6 i IL-8 przez fibroblasty płuc i komórki mięśni gładkich dróg 

oddechowych człowieka (Hayashi i inni 2000; Roscioni i inni, 2009). Znaczenie 

peptydów kininowych w regulacji procesów oksydacyjnych nie jest dostatecznie 

wyjaśnione. Dotychczas wykazano, że BK działa jako czynnik antyoksydacyjny, 

hamując wytwarzanie RFT i indukując aktywność dysmutazy ponadtlenkowej 

w śródbłonkowych komórkach progenitorowych (Oeseburg i inni, 2009; Fu i inni, 

2015). Niemniej jednak istnieją również wzmianki wskazujące na wzrost RFT 

w komórkach śródbłonka oraz komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych pod 

wpływem BK (Holland i inni, 1990; Greene i inni, 2000; Larsen i inni, 2009). 

Stwierdzono także, iż BK zwiększa uwalnianie F2-izoprostanu, prowadząc tym samym 

do silnej odpowiedzi prooksydacyjnej w naczyniach krwionośnych badanych pacjentów 

(Fong i inni, 2010). Zważywszy na szczególne zaangażowanie BK w kontroli procesów 

zapalnych i oksydacyjnych, będących przyczyną licznych schorzeń, peptyd ten odgrywa 

istotne znaczenie w etiopatogenezie chorób układu krwionośnego (Ishihara i inni, 2002; 

Chao i inni, 2006). 

 

3. Charakterystyka i funkcje receptora dopaminergicznego D2 

Dopamina jest głównym neuroprzekaźnikiem katecholowym, obficie 

syntetyzowany przez neurony dopaminergiczne, jak również tkanki obwodowe, w tym 

naczynia krwionośne (Sorriento i inni, 2012). Substancja ta działa poprzez swoiste 

receptory dopaminergiczne, które, podobnie jak receptory bradykininy, 

są przedstawicielami klasy A receptorów GPCR. Dotychczas zidentyfikowano pięć 

różnych receptorów wiążących ten neuroprzekaźnik, które przyporządkowano 

do dwóch podtypów. Do pierwszego z nich: podtypu D1 zalicza się receptory 

dopaminergiczne D1 i D5 (D1R i D5R), podczas gdy w obrębie podtypu D2 wyróżnia 

się receptory dopaminergiczne D2, D3 i D4 (D2R, D3R i D4R). Podstawą 

ich klasyfikacji są różnice w budowie oraz w sposobie aktywacji cyklazy adenylanowej. 

Receptory podtypu D2 cechują się zdecydowanie większą trzecią pętlą 
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cytoplazmatyczną, w porównaniu do receptorów podtypu D1, a ich pobudzenie 

powoduje obniżenie aktywności AC, podczas gdy związanie agonisty z D1R lub D5R 

zwiększa jej aktywność (Vallone i inni, 2000; Beaulieu & Gainetdinov, 2011). Liczne 

badania wykazały również duże zróżnicowanie powinowactwa agonistów 

i antagonistów dopaminy do tych receptorów (McCall i inni 2005; 

Beaulieu & Gainetdinov, 2011). 

Funkcje receptorów dopaminergicznych uzależnione są przede wszystkim 

od aktywacji białka G. Charakterystyczną cechą wszystkich receptorów podtypu D2, 

w tym D2R, jest zdolność oddziaływania z białkiem Gαi/o (Rys. 3) i hamowanie 

aktywności cyklazy adenylanowej. W wyniku tych zmian dochodzi do zablokowania 

syntezy cAMP i obniżenia aktywności kinazy białkowej A, która fosforyluje szereg 

cytozolowych i jądrowych białek, regulujących różnorodne funkcje komórkowe 

(Vallone i inni, 2000; Sassone-Corsi, 2012). D2R może wiązać podjednostkę białka 

Gβ/γ, w efekcie czego aktywowana zostaje PLC i obserwowany jest wzrost stężenia 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz aktywności PKC. Oddziaływanie 

z podjednostką Gβ/γ moduluje także wewnątrzkomórkowe stężenie jonów Ca2+ i K+ 

poprzez blokowanie kanałów wapniowych L/N oraz aktywację sprzężonych z białkiem 

G wewnątrzprostowniczych kanałów potasowych (Yan i inni, 1997; Lavine i inni, 2002; 

Neve i inni, 2004; Guevara-Lora i inni, 2016). Ponadto receptor dopaminergiczny D2 

uruchamia ścieżki sygnalizacyjne niezależne od białek G. Udowodniono, iż związanie 

liganda przez D2R aktywuje kinazę receptora sprzężonego z białkiem G, która 

fosforyluje reszty seryny i treoniny zlokalizowane na trzeciej pętli cytoplazmatycznej 

receptora i umożliwia przyłączenie się w tym rejonie β-arestyny. Białko to warunkuje 

proces internalizacji i desensytyzacji D2R (Gurevich i inni, 2016; Pack i inni, 2018). 

Oddziaływanie pomiędzy receptorem dopaminergicznym D2 a β-arestyną 2 powoduje 

również inaktywację kinazy białkowej Akt, co w efekcie prowadzi do uruchomienia 

ścieżki sygnalizacyjnej zależnej od kinazy syntazy glikogenu-3 (GSK-3) (Del'guidice 

i inni, 2011; Urs i inni, 2012). Niemniej jednak wiele zmian wewnątrzkomórkowych 

obserwowanych w wyniku pobudzenia D2R przez swoisty ligand odbiega 

od powyższych schematów; w głównej mierze ma to związek z tworzeniem 

się kompleksów oligomerycznych receptora dopaminergicznego D2 z innymi 

przedstawicielami GPCR, których działanie uruchamia odmienne ścieżki 

sygnalizacyjne (Borroto-Escuela i inni, 2010; Borroto-Escuela i inni, 2016). 
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Rysunek 3. Wybrane szlaki sygnałowe receptora dopaminergicznego D2. D2R uruchamia 

rozmaite procesy komórkowe poprzez aktywację białka β-arestyny oraz różnych podjednostek 

białek G. Zarys sygnalizacji D2R został przygotowany na podstawie informacji zawartych 

w artykułach cytowanych w tekście. AC, cyklaza adenylanowa; Akt, kinaza białkowa B; cAMP, 

cykliczny adenozyno-3′,5′-monofosforan; DA, dopamina; DAG, diacyloglicerol; GIRK, 

sprzężone z białkiem G wewnątrzprostownicze kanały potasowe; GRK, kinaza receptora 

sprzężonego z białkiem G; GSK-3, kinaza syntazy glikogenu-3; IP3, trifosforan inozytolu; PKA, 

kinaza białkowa A; PKC, kinaza białkowa C; PLC, fosfolipaza C. 

 

Receptor dopaminergiczny D2 jest ważnym czynnikiem kontrolującym 

różnorodne funkcje centralnego układu nerwowego. Bierze on udział w regulacji 

motoryki ciała, procesów zapamiętywania, uczenia się oraz interpretowania bodźców 

emocjonalnych (Kemppainen i inni, 2003; Korchounov i inni, 2008; Franca i inni, 2015; 

Okita i inni, 2016). Uważa się, że zaburzenia w działaniu D2R w mózgu stanowią 

bezpośrednią przyczynę choroby Parkinsona, schizofrenii oraz uzależnień 

od narkotyków (Seeman, 2006; Volkow i inni, 2009; Hisahara & Shimohama, 2011). 

Receptor ten odgrywa również istotną rolę w tkankach obwodowych. D2R obficie 

występuje w komórkach trzustki, w których reguluje syntezę insuliny (Shankar i inni, 

2006). Z kolei w nerkach zaangażowany jest w kontrolę homeostazy sodu, a jego 

zaburzenia u ludzi mogą być jedną z głównych przyczyn nadciśnienia (Cuevas i inni, 

2013). Wykazano również szczególny udział D2R w funkcjonowaniu naczyń 

krwionośnych. Aktywacja tego receptora bowiem obniża indukowaną przez cytokiny 

przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz angiogenezę, co ma istotne znaczenie 

w progresji chorób nowotworowych (Basu i inni, 2001; Bhattacharya i inni, 2008). 
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Charakterystyczną cechą D2R jest także regulacja wazodylatacji, prowadząca 

do poszerzenia światła naczyń krwionośnych i spadku ciśnienia krwi (Amenta i inni, 

2002). Stwierdzono, iż receptor ten ma właściwości przeciwzapalne, gdyż jego 

pobudzenie prowadzi do obniżenia produkcji czynnika von Willebranda (Zarei i inni, 

2006). Stymulacja D2R w komórkach śródbłonka ma również związek ze wzrostem 

aktywności paraksonazy, która zapobiega zmianom prowadzącym do rozwoju stresu 

oksydacyjnego oraz niekontrolowanej śmierci komórek (Horke i inni, 2007; 

Yang i inni, 2012).  

 

4. Zjawisko oligomeryzacji receptorów błonowych sprzężonych z białkiem G  

Receptory sprzężone z białkiem G stanowią jedną z najliczniejszych rodzin białek 

błonowych odpowiedzialnych za przenoszenie sygnałów do wnętrza komórki. Uważane 

są także za najbardziej zróżnicowane pod względem ilości i różnorodności wiążących 

ligandów. Z tego względu GPCR są najczęstszym celem dla licznych farmaceutyków. 

Masowa synteza leków działających poprzez te receptory związana jest z ich udziałem 

w kontroli rozmaitych procesów fizjologicznych, których zaburzenia prowadzą 

do zmian patologicznych (Tena-Campos i inni, 2014). Wszystkie receptory GPCR, bez 

względu na pełnioną funkcję w organizmie, mają zbliżoną strukturę. Zbudowane 

są z siedmiu transbłonowych α-helis, które połączone są ze sobą krótkimi pętlami 

umiejscowionymi naprzemiennie w części zewnątrz- lub wewnątrzkomórkowej. Koniec 

N receptora zlokalizowany jest po stronie zewnątrzkomórkowej i zwykle zawiera 

miejsca glikozylacji, natomiast koniec C umieszczony jest w części cytoplazmatycznej. 

Zasadniczą rolę w funkcjonowaniu GPCR odgrywa również miejsce fosforylacji, które 

w większości przypadków znajduje się na końcu C sekwencji receptora (Kobilka, 

2007). 

Do niedawna sądzono, iż wewnątrzkomórkowa sygnalizacja zależna od GPCR 

regulowana jest wyłącznie przez ligandy wiążące się swoiście do allosterycznych 

lub ortosterycznych miejsc zlokalizowanych na receptorze. Ponadto uważano, 

że receptory te występują i ulegają aktywacji wyłącznie w postaci monomerycznej. 

Niemniej jednak liczne badania wskazały na możliwość tworzenia oligomerów GPCR 

(Milligan, 2009; Guo i inni, 2017). Stwierdzono, że receptory te mogą oddziaływać 

ze sobą poprzez tworzenie wiązań disiarczkowych przy fragmentach na końcu N. 

Innym przykładem są interakcje występujące pomiędzy łańcuchami na końcu C białka 
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lub helisami transbłonowymi (Bouvier, 2001). Dimeryzacja receptorów sprzężonych 

z białkiem G może zachodzić podczas różnych etapów ich „życia” i modulować 

pierwotne funkcje receptorów (Rys. 4). Udowodniono, iż tworzenie dimerów jest 

szczególnie ważne już w procesie biosyntezy receptorów w retikulum 

endoplazmatycznym, warunkując ich transport do błony komórkowej (Rys. 4A) 

(Terrillon i inni, 2003; Sanden & Leeb-Lundberg, 2013). Oddziaływania pomiędzy 

receptorami mogą mieć także wpływ na stopień wiązania agonistów, prowadząc do jego 

wzmocnienia lub osłabienia (Rys. 4B) (Franco i inni, 2000). Z drugiej strony, same 

ligandy są w stanie dynamicznie regulować interakcję GPCR (Rys. 4C) (Kearn i inni, 

2005; Łukasiewicz i inni, 2010; Espinoza i inni, 2011). Istnieją jednak dowody na to, że 

oligomeryzacja może być zjawiskiem konstytutywnym, nie zależnym od wiązania 

liganda (Kang i inni, 2004). Powstawanie kompleksów GPCR ma istotne znaczenie 

w kontroli transdukcji sygnału do komórki. Udowodniono, iż zjawisko to powoduje 

nasilenie lub wyciszenie odpowiedzi komórkowej charakterystycznej 

dla poszczególnych receptorów (AbdAlla i inni, 2000; Rocheville i inni, 2000). 

Oligomeryzacja może również prowadzić do zainicjowania specyficznej ścieżki 

sygnalizacyjnej, której udziału nie stwierdza się podczas aktywacji monomerów 

(Rys. 4D) (Mellado i inni, 2001). Ponadto oddziaływanie pomiędzy GPCR reguluje 

także internalizację i desensytyzację receptorów (Rys. 4E) (Hillion i inni, 2002).  

Rysunek 4. Znaczenie oligomeryzacji w procesie biosyntezy i regulacji działania receptorów 

GPCR. 
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Dotychczasowe doniesienia literaturowe wskazują na istotną rolę powstawania 

kompleksów GPCR w modulacji procesów charakterystycznych dla układu 

krwionośnego. Badania grupy Siddiquee i inni (2013) wykazały tworzenie dimeru 

pomiędzy receptorem angiotensyny typu 1 (AT1R), a receptorem apelinowym. 

W kompleksie tym receptor apelinowy moduluje aktywność AT1R, przez co wydaje 

się być idealnym celem dla leków regulujących pracę układu sercowo-naczyniowego. 

Natomiast inne wzmianki informują o udziale dimeru AT1R i receptora 

β-adrenergicznego w kontrolowaniu częstości akcji serca zależnej od działania 

katecholamin (Barki-Harrington i inni, 2003a). W ostatnich latach liczba badań 

związanych z aspektem oligomeryzacji GPCR i jej rolą w rozwoju licznych schorzeń 

gwałtownie wzrosła. Dokładne poznanie budowy receptorów oraz ich wzajemnych 

interakcji jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania nowoczesnych leków. 

 

5. Przykłady oligomeryzacji receptora bradykininy B2 

Zjawisko oligomeryzacji odnotowano w wielu GPCR, w tym również 

w przypadku receptora bradykininy B2. W przeprowadzonych dotąd badaniach 

udowodniono, iż B2R ulega zarówno homo- jak i heterodimeryzacji z innymi GPCR 

(Tabela 1). Pierwsze doniesienia o homodimeryzacji B2R przedstawiono w pracy 

AbdAlla i inni (1999). Badania przeprowadzone na szczurzych receptorach bradykininy 

B2 wskazały, iż do jego oddziaływania dochodzi dopiero w błonie komórkowej 

na skutek związania specyficznego agonisty - bradykininy, w konsekwencji czego 

obserwuje się osłabienie sygnalizacji charakterystycznej dla B2R. Badania z użyciem 

mutantów receptora bradykininy B2 pozwoliły ustalić, iż istotną rolę w tworzeniu 

homodimerów B2R odgrywa sekwencja aminokwasowa na końcu N białka, zawarta 

pomiędzy resztami leucyny a tryptofanu, w pozycjach 53 i 65. Inne analizy 

przeprowadzone z użyciem ludzkiego B2R wskazały na równoczesne występowanie 

zarówno form monomerycznych, jak i homodimerycznych tego receptora w błonie 

komórkowej. Dodatkowo wykazano, iż do stabilizacji homodimerów B2R konieczne 

są modyfikacje potranslacyjne, takie jak N-glikozylacja, sjalilacja oraz tworzenie 

wiązania disiarczkowego (Michineau i inni, 2006). Udowodniono ponadto powstawanie 

heterodimerów pomiędzy różnymi receptorami bradykininy, które mają istotny udział 

w kontroli wielu procesów fizjologicznych. Barki-Harrington i inni (2003b) 

zasugerowali, iż dimeryzacja receptorów bradykininy B2 i B1 może mieć ważne 
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znaczenie w regulacji proliferacji komórek raka prostaty poprzez aktywację ścieżki 

sygnalizacyjnej zależnej od PLCβ. Inni badacze udowodnili, że B1R i B2R ulegają 

spontanicznej heterodimeryzacji, która promuje degradację hydrolityczną receptora B2. 

Zasugerowano, że mechanizm ten jest konieczny do usuwania B2R z błony 

komórkowej, ponieważ receptor ten względnie szybko może powracać na jej 

powierzchnię po internalizacji. Ponadto postulowano, iż zjawisko to może również 

częściowo wyjaśniać przewlekłą odpowiedź komórkową zależną od B1R podczas 

chronicznych stanów zapalnych (Kang i inni, 2004). Stosunkowo niedawno, Enquist 

i inni (2014) wykazali, że oddziaływanie pomiędzy receptorami bradykininy B1 i B2 

powoduje nieznaczny wzrost aktywności B2R, a w przypadku B1R upośledza jego 

egzocytozę i sygnalizację zależną od fosfatydyloinozytolu. Natomiast Zhang i inni 

(2015a) stwierdzili, że bradykinina prowadzi do obniżenia stopnia odpowiedzi 

komórkowej zależnej od receptora B1, poprzez kointernalizację heterodimeru 

B2R-B1R.  

 

Tabela 1. Oligomeryzacja receptora bradykininy typu 2 z innymi GPCR i funkcjonalne 

znaczenie powstałych kompleksów. AT1R, AT2R – receptor angiotensyny typu 1 i 2; β2AR – 

receptor β2-adrenergiczny; KOR – receptor κ-opioidowy; MasR – receptor Mas. 

Dimer Zmiany w funkcji receptora lub sygnalizacji Literatura 

B2R-B1R Regulacja aktywacji PLCβ; proteoliza B2R pod 

wpływem indukcji agonistą B1R; regulacja 

ilości B1R w błonie komórkowej przez agonistę 

B2R 

Barki-Harrington i inni, 

2003b; Kang i inni, 2004; 

Enquist i inni, 2014; 

Zhang i inni, 2015a 

B2R-B2R Osłabienie odpowiedzi komórkowej 

charakterystycznej dla B2R 

AbdAlla i inni, 1999 

B2R-β2AR Stymulacja BK indukuje zależny od β2AR 

wzrost produkcji cAMP 

Haack i inni, 2010 

B2R-AT1R Stymulacja AT1R indukuje odpowiedź 

komórkową, zależną od białka Gαq i Gαi 

AbdAlla i inni, 2000 

B2R-AT2R Wzrost produkcji NO i cGMP oraz 

defosforylacji p44/42 MAPK i STAT3 

Abadir i inni, 2006 

B2R-KOR Wzrost aktywacji kinazy białkowej A Ji i inni, 2017 

B2R-MasR Obniżenie tempa internalizacji receptorów; 

wzrost produkcji kwasu arachidonowego 

i stopnia fosforylacji kinaz p44/42 MAPK pod 

wpływem agonisty MasR 

Cerrato i inni, 2016 
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Udowodniono również oddziaływanie receptora bradykininy B2 z innym 

przedstawicielami z rodziny GPCR (Tabela 1). AbdAlla i inni (2000) wykazali 

interakcję pomiędzy B2R a receptorem angiotensyny typu I, która może wzmacniać 

odpowiedź komórkową charakterystyczną dla AT1R zależną od białka Gαq i Gαi. 

Kolejne badania tej grupy wskazały, iż owa heterodimeryzacja związana jest 

z działaniem białka opiekuńczego – kalretikuliny, które odpowiedzialne jest za 

prawidłowe dojrzewanie receptora bradykininy B2 (AbdAlla i inni, 2009). W innych 

badaniach potwierdzono fizyczne oddziaływanie pomiędzy oboma receptorami oraz 

wykazano, iż stymulacja agonistami receptorów indukuje kointernalizację 

heterodimeru, skutkującą aktywacją sprzężonych z białkiem G 

wewnątrzprostowniczych kanałów potasowych (Quitterer i inni, 2011). Ze względu na 

fakt, że interakcja pomiędzy B2R i AT1R ma zasadnicze znaczenie w patogenezie 

preeklampsji (AbdAlla i inni, 2001) oraz w nadciśnieniu tętniczym (AbdAlla i inni, 

2005), heterodimer ten stanowi obiecujący cel do leczenia tych schorzeń. Z kolei 

Wilson i inni (2013) wykazali, iż zastosowanie stronniczego agonisty receptora AT1 - 

[Sar1,Ile4,Ile8]-AngII, który hamuje zależną od AT1R aktywację białka G, 

jednocześnie indukując rekrutację β-arestyny i internalizację receptora AT1, może mieć 

kluczowe znaczenie w regulacji kompleksu B2R-AT1R. W badaniach tych stwierdzono, 

że czynnik ten upośledza działanie ścieżek sygnalizacyjnych B2R zależnych od Gαq 

oraz Gαi, jak również promuje kointernalizację receptora bradykininy B2 i AT1R. 

Niemniej jednak istnieją także doniesienia, które informują o braku możliwości 

tworzenia heterodimerów pomiędzy B2R i AT1R. Hansen i inni (2009) w oparciu 

o eksperymenty przeprowadzone na trzech różnych liniach komórkowych stwierdzili, 

iż obserwowana wcześniej heterodimeryzacja B2R i AT1R nie występuje naturalnie 

oraz że aktywacja B2R nie wpływa na uruchomienie ścieżki sygnalizacyjnej zależnej 

od AT1R. Rozbieżności pomiędzy wynikami mogą mieć związek z faktem, iż badanie 

dimeryzacji GPCR przysparza wielu trudności. Coraz częściej, w celu rzetelnej oceny 

prawdopodobieństwa zajścia interakcji pomiędzy receptorami wymagane są badania 

wskazujące nie tylko na fizyczne oddziaływanie GPCR, ale również potwierdzające 

udział dimeru w regulacji różnych procesów komórkowych. Kolejnego przykładu 

powstawania funkcjonalnego heterodimeru B2R, tym razem z receptorem angiotensyny 

typu 2 (AT2R) dostarczyły badania przeprowadzone z zastosowaniem komórek 

PC12W. Udowodniono, iż oddziaływanie to ma istotny wpływ na aktywację ścieżki 

sygnalizacyjnej prowadzącej do nasilenia produkcji NO i cyklicznego 
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guanozyno-3′,5′-monofosforanu (cGMP) oraz defosforylacji p44/42 MAPK 

i przekaźnika sygnału i aktywatora transkrypcji 3 (STAT3) (Abadir i inni, 2006). 

Wydaje się ono również odgrywać ważną rolę w regeneracji mięśnia sercowego myszy 

po zawale (Isbell i inni, 2007). Badania Cerrato i inni (2016) wskazują na interakcje 

B2R z innym receptorem z układu renina-angiotensyna. Stosując technikę 

fluorescencyjnego rezonansowego transferu energii (FRET) oraz test ligacji 

zbliżeniowej, udowodniono istnienie funkcjonalnego heterodimeru B2R z wiążącym 

angiotensynę 1-7 receptorem Mas (MasR), zarówno w komórkach HEK293, 

jak i w ludzkich kłębuszkowych komórkach śródbłonka. Tworzenie owego kompleksu 

manifestuje się wolniejszym tempem internalizacji heterodimeru, w porównaniu 

do monomerycznych form obu receptorów oraz z nasileniem produkcji kwasu 

arachidonowego i stopnia fosforylacji kinazy p44/42 MAPK pod wpływem agonisty 

MasR. Wykazano, iż stymulacja ligandami obu receptorów prowadzi do spadku 

proliferacji w komórkach z kompleksem B2R-MasR. Powstawanie heterodimeru B2R 

z receptorem β2-adrenergicznym (β2AR) postulowano w badaniach przeprowadzonych 

w komórkach PC12, w żabich oocytach oraz w mysich kardiomiocytach. Udowodniono, 

że w kompleksie tym, pod wpływem stymulacji BK, dochodzi do indukcji sygnalizacji 

charakterystycznej dla β2AR zależnej od białka Gαs, skutkującej wzrostem produkcji 

cAMP (Haack i inni, 2010). Oddziaływanie pomiędzy tymi receptorami potwierdzono 

parę lat później w warunkach in vivo przez grupę badaczy Aspelin i inni (2014). 

W badaniach tych wykazano, iż heterodimer B2R-β2AR wzmacnia produkcję 

tkankowego aktywatora plazminogenu w miokardium, przez co może być 

zaangażowany w patogenezie zawału serca. Najnowsze prace informują 

o heterodimeryzacji B2R z innym przedstawicielem GPCR - receptorem κ-opioidowym. 

Kompleks ten odpowiedzialny jest za aktywację białka Gαs poprzez dynorfinę A, 

co w konsekwencji skutkuje wzrostem aktywności kinazy białkowej A, która indukuje 

zmiany nasilające proliferację komórek (Ji i inni, 2017). Dalsze badania dotyczące 

zjawiska oligomeryzacji B2R z innymi GPCR wydają się być uzasadnione ze względu 

na obfite występowanie receptora bradykininy w organizmie, a także jego udział 

w wielu ważnych funkcjach.  
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6. Przykłady oligomeryzacji receptora dopaminergicznego D2 

Znacznie większą ilość badań przeprowadzono w celu wykazania tworzenia 

homo- i heterooligomerów receptora dopaminergicznego D2 z GPCR (Tabela 2). 

Han i inni (2009) stwierdzili, iż homodimeryzacja D2R może prowadzić do indukcji 

allosterycznej modulacji sygnalizacji charakterystycznej dla tego receptora. 

W tworzeniu owego homodimeru szczególne znaczenia mają agoniści D2R, którzy 

po przyłączeniu do receptora powodują przesunięcie równowagi pomiędzy 

monomerami a dimerami w kierunku tworzenia kompleksów (Tabor i inni, 2016). 

Interakcje D2R z innymi przedstawicielami receptorów dopaminergicznych zostały 

również udokumentowane. Heterodimer D2R-D1R po raz pierwszy zidentyfikowano 

w szczurzym prążkowiu. Wykazano, iż równoczesna aktywacja obu receptorów 

w dimerze prowadzi do uruchomienia odpowiedzi zależnej od białka Gαq i manifestuje 

się wzrostem stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ (Lee i inni, 2004). 

W kolejnych pracach potwierdzono fizyczne oddziaływanie pomiędzy tymi receptorami 

(Dziedzicka-Wasylewska i inni, 2006; Łukasiewicz i inni, 2009) oraz stwierdzono, 

iż heterodimer D2R-D1R może mieć istotne znaczenie w etiopatogenezie schizofrenii, 

gdyż jego aktywacja prowadzi do zahamowania GSK-3 (Perreault i inni, 2013). 

Natomiast w badaniach przeprowadzonych na transfekowanych komórkach HEK293 

udowodniono powstawanie kompleksu D2R z receptorem D5, które manifestuje 

się spadkiem stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ zależnej od D5R (So i inni, 

2009; O’Dowd i inni, 2013). Inne doniesienia wskazują na heterodimeryzację pomiędzy 

D2R i D3R, prowadzącą do wzmocnienia efektu hamującego aktywność cyklazy 

adenylanowej VI (Scarselli i inni, 2001; Pou i inni, 2012). Dodatkowo stwierdzono 

tworzenie kompleksu D2R z D4R, w którym aktywacja receptora dopaminergicznego 

D2 wzmaga sygnalizację zależną od p44/42 MAPK oraz blokuje uwalnianie 

glutaminianu z prążkowia mózgu, przez co wydaje się mieć istotne znaczenie 

w etiopatogenezie choroby ADHD (Borroto-Escuela i inni, 2011; 

Gonzalez i inni, 2012). 
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Tabela 2. Oligomeryzacja receptora dopaminergicznego typu 2 z innymi GPCR i funkcjonalne 

znaczenie powstałych kompleksów. D1R, D2R, D3R, D4R, D5R – receptor dopaminergiczny 

typu 1, 2, 3, 4 i 5; A2AR – receptor adenozynowy podtypu A2; AT1R – receptor angiotensyny 

typu 1; CB1R - receptor kannabinoidowy typu 1; GHS-R1a – receptor greliny 1a; H3R – 

receptor histaminy H3; 5HT2AR - receptor serotoniny 2A; NMDAR - receptor 

N-metylo-D-asparaginowy; NTS1R – receptor neurotensyny typu 1; SST5R – receptor 

somatostatyny typu 5; TTAR1 - ang. Trace amine associated receptor 1. 

Dimer Zmiany w funkcji receptora lub 

sygnalizacji 

Literatura 

D2R-D1R Kostymulacja receptorów powoduje wzrost 

stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+; 

zahamowanie aktywności GSK-3β 

Lee i inni, 2004; 

Perreault i inni, 2013 

D2R-D2R Indukcja sygnalizacji charakterystycznej dla 

D2R 

Han i inni, 2009 

D2R-D3R Hamuje aktywność AC-VI Scarselli i inni, 2001 

D2R-D4R Aktywacja D2R wzmaga sygnalizację zależną 

od p44/42 MAPK oraz hamuje uwalnianie 

glutaminianu 

Gonzalez i inni, 2012 

D2R-D5R Spadek stężenia wewnątrzkomórkowych 

jonów Ca2+, indukowanego przez D5R 

So i inni, 2009 

D2R-5HT2AR Kostymulacja receptorów zwiększa stężenie 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz 

znosi hamujący efekt D2R na aktywność AC 

Borroto-Escuela i inni, 

2010 

D2R-A2AR Stymulacja heterodimeru agonistą A2AR, 

hamuje ścieżkę sygnalizacyjną 

charakterystyczną dla D2R, zależną od białka 

Gαi/o oraz indukuje odpowiedź komórkową 

związaną z β-arestyną 2 

Borroto-Escuela i inni, 

2016 

D2R-AT1R Osłabienie wiązania AT1R do białka Gαq; 

stymulacja heterodimeru antagonistą AT1R 

hamuje odpowiedź komórkową 

charakterystyczną dla D2R, związaną 

z osłabieniem produkcji cAMP, aktywacją 

kinazy p44/42 MAPK i rekrutacją β-arestyny 

Martinez-Pinilla i inni, 

2015 

D2R-CB1R Kostymulacja receptorów znosi efekt 

hamujący produkcję cAMP oraz nasila 

fosforylację p44/42 MAPK  

Kearn i inni, 2005; 

Chiang i inni, 2013; 

Khan & Lee, 2014 
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D2R- GHS-R1a Antagonista GHSR1a obniża stężenie 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+, zależne 

od D2R 

Kern i inni, 2012 

D2R-H3R Agonista H3R zmniejsza powinowactwo D2R 

do określonych agonistów 

Ferrada i inni, 2008 

D2R-NMDAR Zakłócenie połączenia kinazy białkowej II 

zależnej od Ca2+/kalmoduliny z podjednostką 

NR2B, prowadzące do redukcji sygnalizacji 

NMDAR 

Liu i inni, 2006 

D2R-NTS1R Agonista NTS1R hamuje odpowiedź 

komórkową charakterystyczną dla D2R, 

zależną od AC/PKA 

Borroto-Escuela i inni, 

2016 

D2R-SST5R Agonista SST5R powoduje hamowanie 

aktywności AC poprzez D2R 

Rocheville i inni, 2000 

D2R-TTAR1 Antagonista D2R wzmacnia produkcję 

cAMP, zależną od TTAR1 

Espinoza i inni, 2011 

 

Dotychczasowe badania dostarczyły dowodów na tworzenie licznych 

heterodimerów receptora dopaminergicznego D2 z innymi przedstawicielami GPCR 

(Tabela 2). Wykazano, iż D2R oddziaływuje z receptorem adenozynowym podtypu A2. 

Aktywacja tego heterodimeru z użyciem agonisty A2AR prowadzi do zahamowania 

ścieżki sygnalizacyjnej charakterystycznej dla D2R, związanej zarówno z indukcją 

białka Gαi/o, jak i z odpowiedzią komórkową zależną od β-arestyny 2 (Canals i inni, 

2003; Borroto-Escuela i inni, 2016). Z kolei powstawanie heterodimeru D2R-AT1R 

może osłabiać stopień wiązania receptora angiotensyny z białkiem Gαq. Ponadto 

stwierdzono, że stymulacja komórek antagonistą AT1R blokuje charakterystyczną dla 

D2R odpowiedź komórkową, związaną z osłabieniem produkcji cAMP, aktywacją 

kinazy p44/42 MAPK i rekrutacją β-arestyny (Martinez-Pinilla i inni, 2015). Inne 

badania potwierdziły tworzenie funkcjonalnego dimeru pomiędzy D2R, a receptorem 

kannabinoidowym typu 1, którego koaktywacja znosi efekt hamowania produkcji 

cAMP oraz nasila fosforylację p44/42 MAPK (Kearn i inni, 2005; Chiang i inni, 2013; 

Khan & Lee, 2014). Oddziaływanie z receptorem histaminowym H3 prowadzi 

natomiast do zależnego od aktywacji tego receptora zmniejszenia powinowactwa 

agonisty do D2R (Ferrada i inni, 2008). Interakcja D2R z podjednostką NR2B receptora 

N-metylo-D-asparaginowego (NMDAR) upośledza sygnalizację zależną od NMDAR, 



36 

 

poprzez zaburzenie w połączeniu kinazy białkowej II zależnej od Ca2+/kalmoduliny 

z NR2B (Liu i inni, 2006). Warto także zwrócić uwagę na fakt tworzenia pośredniego 

oligomeru pomiędzy NMDAR, D2R oraz receptorem metabotropowym dla kwasu 

glutaminowego 5 (Borroto-Escuela i inni, 2016). Inne badania wskazują na dimeryzację 

D2R z receptorem neurotensyny typu 1, a także z receptorem serotoniny 2A (5HT2AR) 

(Borroto-Escuela i inni, 2010; Łukasiewicz i inni, 2010; Borroto-Escuela i inni, 2016). 

W pierwszym ze wspomnianych heterodimerów, agonista receptora neurotensyny 

blokuje zależną od D2R ścieżkę sygnalizacyjną AC/PKA. Podczas gdy w przypadku 

kompleksu D2R-5HT2AR kostymulacja receptorów prowadzi do synergistycznego 

wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz zniesienia hamującego efektu 

D2R na aktywność AC. Należy również wspomnieć o interakcji z receptorem 

somatostatyny typu 5 (SST5R), która powoduje hamowanie aktywności AC przez D2R 

pod wpływem agonisty SST5R (Rocheville i inni, 2000) oraz oddziaływaniu 

z receptorem TTAR1 (ang. Trace amine associated receptor 1), związanym 

z modulacją działania układu dopaminergicznego (Espinoza i inni, 2011). Natomiast 

interakcja z receptorem greliny 1a allosterycznie reguluje zależną od D2R indukcję 

stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ (Kern i inni, 2012). Najnowsze badania 

sugerują, iż białka te tworzą bardziej rozbudowany, tetraedryczny kompleks złożony 

z pary każdego receptora (Damian i inni, 2018).  

Analiza oddziaływań receptora dopaminergicznego D2 z przedstawicielami 

GPCR jest aktualnie obiektem intensywnych badań, ze względu na jego istotny udział 

w rozwoju licznych schorzeń neurodegeneracyjnych i zaburzeń psychicznych. 

Wzmianki informujące o heterooligomeryzacji D2R pozwoliły lepiej zrozumieć 

mechanizmy rozwoju chorób takich jak schizofrenia, choroba Parkinsona czy też 

ADHD (Fuxe i inni, 2007; Gonzalez i inni, 2012; Borroto-Escuela i inni, 2016). Wobec 

powyższego, dalsze badania skupiające się na oddziaływaniu D2R z receptorami GPCR 

wydają się być uzasadnione. 

 

7. Argumenty przemawiające za prawdopodobieństwem oddziaływań pomiędzy 

receptorami bradykininy B2 i dopaminergicznym D2 

Powszechnie wiadomo, iż aktywacja B2R i D2R manifestuje się wiązaniem 

receptora do białka G, w związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo 

współzawodnictwa między receptorami o oddziaływanie z tym białkiem. 
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Jak wspomniano wcześniej, indukcja receptora dopaminergicznego D2 może prowadzić 

do uruchomienia ścieżki sygnalizacyjnej zależnej od białka Gβγ, prowadzącej m.in. 

do wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+. (Neve i inni, 2004). 

Charakterystyczna odpowiedź komórkowa obserwowana po aktywacji B2R związana 

jest również ze wzrostem stężenia tego przekaźnika wtórnego (Rys. 2). Receptor B2, 

oddziałując z białkami Gαi i Gβγ lub Gαq, zwiększa stężenie wewnątrzkomórkowych 

jonów Ca2+ oraz nasila produkcję NO, który modyfikuje liczne procesy śródbłonka 

w tym rozszerzanie lub zwężanie naczyń krwionośnych (Leeb-Lundberg i inni, 2005). 

Dodatkowe argumenty pozwalające przypuszczać, że interakcja pomiędzy D2R i B2R 

może mieć związek z regulacją wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ przedstawili Hong 

i inni (2004). W badaniach tych wykazano, że odwrotny agonista D2R – haloperidol, 

obniża stężenie wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+, co obserwowano po równoczesnej 

inkubacji komórek neuroblastoma SH-SY5Y z bradykininą i neurosteroidami lub 

z bradykininą i agonistami receptora sigma. Inne doniesienia informują o specyficznym 

dla D2R antydepresancie, którego działanie ma związek z regulacją produkcji NO 

(Shafaroodi i inni, 2015). Dotychczasowe badania nie dostarczają jednoznacznych 

dowodów wskazujących na oddziaływanie pomiędzy B2R i D2R, mimo, że powyższe 

obserwacje sugerują istnienie tego zjawiska. 

Istnieją inne przesłanki przemawiające za tym, że współdziałanie pomiędzy B2R 

i D2R jest wysoce prawdopodobne. Sygnalizacja receptora dopaminergicznego D2 

za pośrednictwem β-arestyny moduluje szlak sygnalizacyjny Akt/GSK-3 (Del'guidice 

i inni, 2011; Urs i inni, 2012). Z drugiej strony, receptor bradykininy B2 jest także 

w stanie aktywować kinazę Akt, ale przez białko Gαq lub Gβγ (Leeb-Lundberg i inni, 

2005). W ostatnim czasie wykazano, że owa kinaza pośredniczy w kardioprotekcyjnym 

działaniu bradykininy, niemniej jednak nie uzyskano wyraźnego dowodu, który mógłby 

wskazywać na udział β-arestyny w tym zjawisku (Sharma i inni, 2015). Jak dotąd 

interakcja β-arestyny z B2R wydaje się być raczej związana z internalizacją 

i desensytyzacją receptora, aniżeli z bezpośrednią sygnalizacją. Jednak nie można 

wykluczyć, że oddziaływanie pomiędzy B2R i D2R może prowadzić do zmian również 

w tym obszarze odpowiedzi komórkowej.  

Innym argumentem przemawiającym za prawdopodobieństwem interakcji 

pomiędzy B2R i D2R jest fakt, że oba receptory tworzą kompleksy dimeryczne z tym 

samym receptorem angiotensyny AT1, który podobnie jak receptory bradykininy B2 

i dopaminergiczny D2 bierze udział w regulacji ciśnienia krwi (AbdAlla i inni, 2000; 
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Martinez-Pinilla i inni, 2015). Należy również zauważyć, że wydzielanie endoteliny-1, 

wazoaktywnego peptydu zaangażowanego w patofizjologię wielu chorób 

sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie, miażdżyca tętnic 

i hipercholesterolemia, jest zależne od AT1R (Dumont i inni, 2001). Znacząca rola B2R 

w indukcji syntezy ET-1 została także udowodniona (Marsden i inni, 1991; Andoh 

i inni, 2017). Z kolei Li i inni (2009) stwierdzili udział receptora dopaminergicznego D2 

w hamowaniu indukowanej przez endotelinę-1 hipertrofii kardiomiocytów. Wobec 

powyższego, fizyczna interakcja pomiędzy B2R i D2R może wpływać na kontrolę 

rozmaitych funkcji śródbłonka, w których pośredniczy ET-1. Przedstawione fakty 

pozwalają zatem przypuszczać, iż występuje oddziaływanie pomiędzy B2R i D2R, 

które może prowadzić do zmiany w transdukcji sygnału i w konsekwencji modulacji 

podstawowych procesów komórkowych. Zgłębienie tej tematyki może dostarczyć 

cennych informacji wzbogacających wiedzę o funkcjonowaniu śródbłonka. 
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CEL PRACY 

Zjawisko oligomeryzacji GPCR jest obecnie obiektem intensywnych badań. 

Doniesienia literaturowe wskazują na fakt, iż oligomery tych receptorów mogą 

znacząco wpływać na funkcje komórkowe i modulować liczne procesy fizjologiczne, 

przez co stanowią atrakcyjny cel do produkcji nowoczesnych leków. Dotychczas 

poznano szereg przykładów tworzenia kompleksów oligomerycznych przez należące 

do rodziny GPCR, receptory bradykininy B2 i dopaminergiczny D2. Niemniej jednak, 

jak dotąd nie udowodniono jednoznacznie oddziaływania pomiędzy B2R i D2R. Oba 

receptory zaangażowane są w modulację licznych funkcji związanych z procesami 

zapalnymi oraz oksydacyjno-redukcyjnymi, których niekontrolowany rozwój może 

prowadzić do wielu schorzeń. Szczególne znaczenie odgrywają w fizjologii śródbłonka 

naczyń krwionośnych. 

Celem zasadniczym niniejszej pracy było zbadanie interakcji pomiędzy 

receptorem bradykininy a dopaminergicznym oraz potencjalnej roli tego oddziaływania 

w modyfikacji procesów zachodzących w komórkach śródbłonka i prowadzących 

do dysfunkcji śródbłonka. Szczegółowe zadania badawcze obejmowały: 

 Analizę tworzenia kompleksu heterodimerycznego B2R z D2R w błonie 

cytoplazmatycznej komórek transfekowanych plazmidami kodującymi 

te receptory, z zastosowaniem mikroskopi konfokalnej i techniki mikroskopii 

obrazowania czasów życia fluorescencji w połączeniu z rezonansowym 

przeniesieniem energii fluorescencji (FLIM-FRET). 

 Zbadanie znaczenia oddziaływania pomiędzy receptorami w modyfikacji 

szlaków sygnalizacyjnych związanych z regulacją stężenia 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz cAMP.  

 Sprawdzenie wpływu agonistów receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 na modulacje procesu adhezji granulocytów do 

komórek śródbłonka. 

 Zbadanie udziału agonistów B2R i D2R w regulacji odpowiedzi komórek 

śródbłonka zależnej od czynników prozapalnych, prooksydacyjnych oraz 

proapoptotycznych. 
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MATERIAŁY  

1. Materiał biologiczny 

Hodowle komórek bakteryjnych szczepu Escherichia coli TOP10 pochodziły 

z Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA). Hodowle linii komórkowej 

wyprowadzonej z ludzkich embrionalnych komórek nerek (HEK293) oraz 

unieśmiertelnionej linii pochodzącej z ludzkich komórek śródbłonka izolowanych 

z żyły krwi pępowinowej (HUV-EC-C), pozyskano z American Type Culture 

Collection (Manassas, VA, USA). Ludzkie granulocyty były izolowane z krwi 

pochodzącej od zdrowych dawców, którą pozyskano we współpracy z Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa w Krakowie. Plazmid pcDNA3.1(+) kodujący ludzki receptor 

bradykininy B2R zakupiono w cDNA Resource Center (Bloomsburg, PA, USA), 

natomiast plazmidy pCitrine-N1 oraz pmCherry-N1 w Clontech (Fremont, CA, USA). 

Białka fuzyjne receptora dopaminergicznego – D2R-Citrine oraz D2R-mCherry zostały 

przygotowane i udostępnione przez pracowników Zakładu Biochemii Fizycznej, 

Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w Krakowie (Łukasiewicz i inni, 2009). 

 

2. Przeciwciała 

Tabela 3. Przeciwciała stosowane w eksperymentach z wykorzystaniem techniki Western 

blotting (1), cytometrii przepływowej (2) oraz znakowania immunofluorescencyjnego (3). 

Nazwa przeciwciała Firma 

Królicze poliklonalne anty-E-selektyna (ab185698)1, 

Mysie monoklonalne anty-B2R (ab54848)1 

 

Mysie anty-E-selektyna (322606)2, 

Mysie anty-ICAM-1 (322708)2, 

Mysie anty-IgG (409301)2, 

Mysie anty-VCAM-1 (305806)2 

 

Królicze monoklonalne anty-Bcl-xL (#2764)1, 

Królicze monoklonalne anty-ICAM-1 (#4915)1, 

Królicze monoklonalne anty-p44/42 MAPK (#4695)1, 

Królicze monoklonalne anty-p-p44/42 MAPK (#4370)1, 

Królicze monoklonalne anty-STAT3 (#4904)1, 

Abcam (Cambridge, UK) 

 

 

Biolegend (San Diego, CA, 

USA) 

 

 

 

Cell Signaling Technology 

(Danvers, MA, USA) 
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Królicze monoklonalne anty-pSTAT3 (#9145)1, 

Królicze poliklonalne anty-Akt (#9272)1, 

Królicze poliklonalne anty-pAkt (#9271)1, 

Mysie monoklonalne anty-Bcl-2 (#15071)1 

 

Królicze poliklonalne anty-D2R (MBS612859)3  

 

 

 

 

 

 

MyBioSource (San Diego, 

CA, USA) 

 

Królicze poliklonalne anty-B2R (NBP2-14351)3 Novus Biologicals 

(Littleton, CO, USA)  

 

Kozie anty-mysie sprzężone z peroksydazą chrzanową 

(HAF007)1, 

Kozie anty-królicze sprzężone z peroksydazą chrzanową 

(HAF008)1, 

Mysie monoklonalne anty-β-aktyna (MAB8929)1, 

Mysie monoklonalne anty-Bax (MAB846)1 

 

Królicze poliklonalne anty-D2R (sc-9113)1, 

Mysie monoklonalne anty-eNOS  

(sc-376751)1, 

Mysie monoklonalne anty-peNOS  

(sc-293032)1 

 

Kozie anty-królicze IgG sprzężone z Alexa-Fluor488 

(A11008)3 

 

R&D Systems 

(Minneapolis, MN, USA) 

 

 

 

 

 

Santa Cruz Biotechnology 

(Dallas, TX, USA) 

 

 

 

 

Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA)  

 

3. Odczynniki do biologii molekularnej 

 Agaroza – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Bromek etydyny – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Bufor HF 5x – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Bufor R 10x – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Bufor obciążający Orange DNA Loading Dye 6x – Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA) 

 Chlorek magnezu – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA)  
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 Dimetylosulfotlenek – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Enzym restrykcyjny DpnI – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Enzym restrykcyjny HindIII – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Mieszanina deoksynukleotydów – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Oligonukleotyd tymidynowy – Genomed (Warszawa, Polska) 

 Polimeraza Phusion – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Standard O’RangeRulerTM 50 bp DNA Ladder – Thermo Fisher Scientific 

(Waltham, MA, USA) 

 Standard GeneRuler 1kb DNA Ladder – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, 

USA) 

 Zestaw do izolacji DNA z żelu agarozowego „Gel-Out Concentrator” – A&A 

Biotechnology (Gdynia, Polska) 

 Zestaw do izolacji RNA „ReliaPrep RNA Cell Miniprep System” – Promega 

(Madison, WI, USA) 

 Zestaw do izolacji plazmidów „Plasmid Mini” – A&A Biotechnology (Gdynia, 

Polska) 

 Zestaw do odwrotnej transkrypcji – Promega (Madison, WI, USA)  

 Zestaw do PCR “PCR Master Mix 2x” – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, 

USA) 

 

4. Odczynniki do hodowli komórek 

 Agar – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Akutaza – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Amfoterycyna B – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Ampicylina – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Buforowany roztwór soli Hanksa (HBSS) – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Buforowana sól fizjologiczna (PBS) – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Buforowana sól fizjologiczna (PBS) z jonami wapnia i magnezu – BioWest (Nuaillé, 

Francja) 

 Heparyna – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Kanamycyna – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Płodowa surowica bydlęca (FBS) – BioWest (Nuaillé, Francja) 
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 Pożywka F12 – Corning (Corning, NY, USA) 

 Pożywka LB – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Pożywka do hodowli linii komórkowej HEK293 z wysokim stężeniem glukozy, 

2 mM glutaminą oraz pirogronianem sodu (DMEM) – Corning (Corning, NY, USA) 

 Pożywka do hodowli linii komórkowej HUV-EC-C (ang. Kaighn's Modification 

of Ham's F-12 Medium) (F-12K) – Corning (Corning, NY, USA) 

 Pożywka RPMI 1640 z L-glutaminą bez czerwieni fenolowej – BioWest (Nuaillé, 

Francja) 

 Streptomycyna/penicylina – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Suplement wzrostu komórek śródbłonka z bydlęcej tkanki nerwowej (ECGS) – 

Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Trypsyna – BioWest (Nuaillé, Francja) 

 Żelatyna – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 

5. Odczynniki chemiczne 

 1,10-fenantrolina – Fluka (Buchs, Szwajcaria) 

  2-amino-2-hydroksymetylo-propano-1,3-diol (TRIS) – Bioshop, Inc. (Burlington, 

ON, Kanada) 

 2-merkaptoetanol – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 2,3-diaminonaftalen – POCH (Gliwice, Polska) 

 2',7'-dioctan dichlorodihydrofluoresceiny (DCFH-DA) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, 

MO, USA) 

 3-izobutylo-1-metyloksantyna – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 [3H]-bradykinina – Perkin Elmer (Waltham, MA, USA) 

 4-(3-butoksy-4-metoksybenzylo)-2-imidazolidynon – Sigma-Aldrich (Saint Louis, 

MO, USA) 

 4',6-diamidyno-2-fenyloindol (DAPI) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Akrylamid – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

 Albumina surowicy wołowej – Bioshop, Inc. (Burlington, ON, Kanada) 

 Apocynina – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Bacytracyna – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 
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 Barwnik fluorescencyjny “Cell Tracker Red CMTPX” – Invitrogen (Carlsbad, CA, 

USA) 

 Błękit nitrotetrazolowy – Lab Empire (Rzeszów, Polska) 

 Bradykinina – Bachem (Bubendorf, Szwajcaria) 

 Chlorowodorek etyklopridu (etykloprid) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Czynnik martwicy nowotworu – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Ditiotreitol – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

 Dodecylo-β-D-maltozyd – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Dodecylosiarczan litu – Lab Empire (Rzeszów, Polska) 

 Dodecylosiarczan sodu (SDS) – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

 Fura-2/AM – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Ikatybant (HOE 140) – Bachem (Bubendorf, Szwajcaria) 

 Kaptopryl – Fluka (Buchs, Szwajcaria) 

 Koktail inhibitorów proteaz – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Kwas 2-merkaptometylo-3-guanidynoetylotiopropionowy – Fluka (Buchs, 

Szwajcaria) 

 N,N’-metylenobisakrylamid (bisakrylamid) – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

 N,N,N,N’-tetrametyloetylenodiamina (TEMED) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, 

USA) 

 Nadsiarczan amonu (APS) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Odczynnik do transfekcji TransIT-X2 – Mirus (Madison, WI, USA) 

 Pancoll – PAN-Biotech (Aidenbach, Niemcy) 

 Płyn scyntylacyjny Ultima Gold – Perkin Elmer (Waltham, MA, USA) 

 Ryboflawina – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Standard “PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 to 250 kDa” – Thermo 

Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Substrat chemiluminescencyjny „Immobilon Western Chemilum HRP Substrate” – 

Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Sumanirol (SUM) – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Triton X-100 – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Tween 20 – Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) 

 Zestaw do analizy aktywności kaspaz 3 i 7 (Caspase-Glo 3/7) – Promega (Madison, 

WI, USA) 
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 Zestaw ELISA wykrywający cAMP (cAMP ELISA Kit) – Cell Biolabs, Inc. 

(San Diego, CA, USA) 

 Zestaw ELISA wykrywający endotelinę-1 (Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit) – 

R&D Systems (Minneapolis, MN, USA) 

 Zestaw ELISA wykrywający IL-6 (HUMAN IL-6 ELISA KIT BD OptEIA) – Becton 

Dickinson (Franklin Lakes, NJ, USA) 

 Zestaw ELISA wykrywający IL-8 (HUMAN IL-8 ELISA KIT BD OptEIA) – Becton 

Dickinson (Franklin Lakes, NJ, USA) 

Pozostałe odczynniki o czystości analitycznej (cz.d.a.) pochodziły z firmy 

Sigma-Aldrich (Saint Louis, MO, USA) lub POCH (Gliwice, Polska). 

 

6. Aparatura 

 Aparat do elektroforezy pionowej Mini Protean Tetra Cell Systems – Bio-Rad 

(Hercules, CA, USA) 

 Aparat do elektroforezy poziomej Mini-Sub Cell GT Systems – Bio-Rad (Hercules, 

CA, USA) 

 Aparat do Western blot Mini Trans-Blot Cell – Bio-Rad (Hercules, CA, USA) 

 Cytometr przepływowy LSR II – Becton Dickinson (Franklin Lakes, NJ, USA) 

 Czytnik mikropłytek do pomiaru absorbancji PowerWave X-Select – BioTek 

Instruments (Winooski, VT, USA). 

 Czytnik mikropłytek do pomiaru fluorescencji i chemiluminescencji Synergy H1 – 

BioTek Instruments (Winooski, VT, USA). 

 Licznik scyntylacyjny Wallace 1412 LKB (Uppsala, Szwecja) 

 Mikroskop epifluorescencyjny Leica DMI6000B – Leica Microsystem (Wetzlar, 

Niemcy) 

 Mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 II – Leica Microsystem (Wetzlar, Niemcy) 

 Spektrofotometr Hitachi U-2910 – Hitachi, Ltd. (Tokio, Japonia) 

 Spektrofotometr NanoDrop 2000 – Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA) 

 Termocykler C1000 Touch – Bio-Rad (Hercules, CA, USA) 

 Transiluminator Fusion FX Spectra – Vilber-Lourmat (Collégien, Francja) 
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METODY 

1. Uzyskanie białek fuzyjnych receptora bradykininy B2 z białkami 

fluorescencyjnymi Citrine lub mCherry 

 Hodowla i transformacja komórek bakteryjnych Escherichia coli TOP10 

Hodowle kompetentnych komórek bakteryjnych szczepu E. coli TOP10 

prowadzono w pożywce płynnej LB (1% trypton, 1% NaCl, 0,5% ekstrakt drożdżowy) 

lub na szalkach z podłożem stałym (pożywka LB z 1,5% agarem) wzbogaconym 

odpowiednim antybiotykiem (dla plazmidu pcDNA3.1(+) – 100 µg/ml ampicylina, dla 

plazmidu pCitrine-N1 oraz pmCherry-N1 – 30 µg/ml kanamycyna). Hodowle na 

podłożu stałym prowadzono przez 16 do 18 godzin w temperaturze 37°C, natomiast 

hodowle w pożywce płynnej dodatkowo umieszczano w inkubatorze z wytrząsaniem 

o ruchu okrężnym z częstotliwością 180 obrotów/minutę (rpm). 

Transformacje komórek kompetentnych DNA plazmidowym wykonywano 

z zastosowaniem metody stresu termicznego. Do 100 µl zawiesiny komórek 

bakteryjnych dodawano 100-150 ng DNA plazmidowego. Całość inkubowano przez 

30 minut na lodzie, a następnie ogrzewano w 42°C przez 1 minutę i ponownie 

umieszczono na lodzie na kolejne 5 minut. Po schłodzeniu, do mieszaniny dodawano 

500 µl ciepłej pożywki LB bez antybiotyku i inkubowano w 37°C z delikatnym 

wytrząsaniem przez 60 minut. Zawiesinę wirowano w temperaturze pokojowej 

(2 minuty, 3000 rpm), po czym usuwano 400 μl nadsączu, a w pozostałej objętości 

rozpuszczano osad komórkowy i wysiewano na stałą pożywkę selekcyjną.  

 

 Projektowanie starterów 

Startery niezbędne do utworzenia białek fuzyjnych oraz do przeprowadzenia 

sekwencjonowania (Tabela 4) projektowane były z wykorzystaniem następujących 

programów informatycznych: Primer-BLAST (National Center for Biotechnology 

Information, Bethesda, MD, USA), Oligo 7 Primer Analysis 7.60 (Molecular Biology 

Insights, Inc., Colorado Springs, CO, USA) oraz Tm Calculator (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA). Syntezę starterów przeprowadziła firma Genomed 

S.A. (Warszawa, Polska). 
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Tabela 4. Sekwencje zaprojektowanych starterów użytych w reakcji PCR oraz 

w sekwencjonowaniu. 

Nazwa startera Sekwencja  

Sensowny  

pB2R-NFOR 

5’GCGCTACCGGACTCAGATCTCGAGCTCAAGCTTACCAT 

GTTCTCTCCCTGGAAGATATCAATGTTTCTGTCTGTTCG3’ 

Antysensowny  

pB2R-NREV 

5’CAGGACTGGGCAGGGAGCAGACAGGGAGGCTCTGGAG 

GTGGAAGTGGACCGGTCGCCACCATGGTGAGCAAG3’ 

Antysensowny 

pmCherryREV 

5’GTGCACCTTGAAGCGCATGAAC3’ 

 

 Uzyskanie mega-startera kodującego sekwencję DNA receptora 

bradykininy B2 

Czynności z zakresu biologii molekularnej, które zostały podjęte w niniejszej 

pracy miały na celu utworzenie białek fuzyjnych receptora B2 sprzężonego z białkiem 

fluorescencyjnym Citrine (B2R-Citrine) lub mCherry (B2R-mCherry). Na rysunku 5 

przedstawiono ogólny schemat uzyskania przykładowego plazmidu pB2R-Citrine-N1.  
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Rysunek 5. Schemat czynności podejmowanych dla uzyskania plazmidu pB2R-Citrine-N1. 

Pierwsza reakcja PCR (A) prowadzi do utworzenia liniowej wstawki (tzw. mega-startera) (B), 

zawierającej sekwencje dla B2R i łącznika oraz sekwencję komplementarną do wektora 

pCitrine-N1 na obu końcach. W drugiej reakcji PCR (C) dochodzi do wbudowania wstawki 

do plazmidu pCitrine-N1 prowadząc w ten sposób do powstania wektora pB2R-Citrine-N1 (D). 

Po inkubacji plazmidu z enzymem DpnI (E), przeprowadza się rozdział elektroforetyczny (F) 

oraz powstałą mieszaninę wykorzystuje się do transformacji kompetentnych komórek E. coli 

TOP10 (G). Z uzyskanych kolonii dokonuje się izolacji plazmidu (H), którego prawidłowość 

sprawdzana jest poprzez trawienie enzymem HindIII (I) oraz sekwencjonowanie (J). Następnie 

komórki HEK293 poddawane są transfekcji pB2R-Citrine-N1 (K) i obrazowane przy użyciu 

mikroskopu konfokalnego (L). 

 

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) pozwoliła uzyskać sekwencję DNA 

liniowej wstawki (tzw. mega-startera) kodującą białko B2R oflankowane od 5’-końca 

sekwencją komplementarną do fragmentu sekwencji MCS (ang. Multiple Cloning Sites) 

plazmidu pCitrine-N1 lub pmCherry-N1, natomiast od 3’-końca sekwencją kodującą 

łącznik elastyczny Gly-Gly-Ser-Gly-Gly-Gly-Ser-Gly oraz sekwencją częściowo 

komplementarną do końca N białka fluorescencyjnego Citrine lub mCherry (Rys. 5B). 

Jako matrycy DNA używano plazmidu pcDNA3.1(+) zawierającego cDNA receptora 

B2R, o stężeniu końcowym 50 ng/µl, który uprzednio namnożono w bakteriach E. coli 
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TOP10, a następnie oczyszczono stosując zestaw Plasmid Mini, jak opisano w Dodatek 

1 (Rys. 5A). Wszystkie reakcje PCR były wykonane z wykorzystaniem polimerazy 

Phusion. W celu optymalizacji warunków stosowano dwa różne stężenia MgCl2 

(2,5 mM i 3,5 mM) oraz trzy temperatury hybrydyzacji starterów - 55°C, 60°C i 65°C. 

Składy mieszanin reakcyjnych zaprezentowano w tabeli 5. Reakcję PCR prowadzono 

przez 30 sekund w 98°C, następnie próbki były inkubowane w 98°C w czasie 

10 sekund, 30 sekund w odpowiedniej temperaturze hybrydyzacji starterów (Tabela 3), 

oraz w 72°C przez 30 sekund, całość powtarzano przez 30 cykli i na końcu 

przeprowadzano elongację przez 10 minut w temperaturze 72°C. Produkt reakcji PCR 

poddano rozdziałowi elektroforetycznemu w żelu agarozowym. Prążki, znajdujące się 

na wysokości odpowiadającej wielkości mega-startera (ok. 1257 pz), oczyszczono przy 

użyciu zestawu Gel-Out Concentrator i oznaczono stężenie zgodnie z opisem 

w Dodatku 1. Sekwencję mega-startera oraz białek fuzyjnych dla B2R-Citrine 

i B2R-mCherry zaprezentowano, odpowiednio w dodatkach 2, 3 i 4. 

 

Tabela 5. Skład mieszaniny reakcyjnej PCR. 

Odczynniki Stosowane objętości 

 2,5 mM/ 3,5 mM MgCl2 

Matryca DNA pB2R (50 ng/µl) 1 µl 

Starter sensowny pB2R-NFOR (50 µM) 1 µl 

Starter antysensowny pB2R-NREV (50 µM) 1 µl 

Bufor HF 5x 10 µl 

Mieszanina deoksynukleotydów (10 mM) 1 µl 

Polimeraza Phusion (2 U/µl) 0,5 µl 

MgCl2 (50 mM) 1 µl/ 2 µl 

Woda 34,5 µl/33,5 µl 

 

  Otrzymanie białek fuzyjnych B2R-Citrine i B2R-mCherry przy zastosowaniu 

metody Overlap extension polymerase chain reaction 

Metodę Overlap extension polymerase chain reaction (OE PCR) (Bryksin 

& Matsumura, 2010) wykorzystano do uzyskania konstruktu B2R-Citrine oraz 

B2R-mCherry w wektorze pCitrine-N1 i pmCherry-N1. Jako matrycy DNA używano 
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plazmidu pCitrine-N1 lub pmCherry-N1, do którego wklonowana została sekwencja 

kodująca B2R z użyciem mega-startera otrzymanego według opisu w rozdziale Metody 

1.3 (Rys. 5C-D). Matrycę DNA przed rozpoczęciem OE PCR namnożono w bakteriach 

E. coli TOP10, a następnie oczyszczono przy pomocy zestawu Plasmid Mini 

(Dodatek 1). W reakcji zastosowano stężenie matrycy DNA równe 25 ng/µl. Ilość DNA 

mega-startera (ng), niezbędną do otrzymania odpowiedniego stosunku 

mega-starter:matryca DNA, obliczono bazując na długości (pz) matrycy oraz 

mega-startera. W oparciu o obliczenia przygotowano dwa rodzaje próbek o stosunku 

1:50 oraz 1:150, odpowiednio dla matrycy DNA i mega-startera. Kontrolę negatywną 

dla doświadczenia stanowiła próbka przygotowana analogicznie, jak próbki badane, 

ale bez dodatku matrycy. W reakcji zastosowano wyłącznie 3,5 mM MgCl2, dla którego 

obserwowano największą wydajność namnażania produktu w pierwszej reakcji PCR. 

Składy mieszanin zaprezentowano w tabeli 6. Reakcję OE PCR prowadzono przez 

30 sekund w 98°C, następnie 98°C w czasie 10 sekund, 30 sekund w temperaturze 

hybrydyzacji mega-startera równej 60°C, kolejno 68°C przez 150 sekund, całość 

powtarzano przez 25 cykli i przeprowadzano elongację końcową przez 10 minut 

w temperaturze 68°C. 

 

Tabela 6. Skład mieszaniny reakcyjnej OE PCR. 

Odczynniki Stosowane objętości 

Matryca DNA pCitrine-N1 lub pmCherry-N1 (25 ng/µl) 1 µl 

Mega-starter (stosunek Matryca DNA:Mega-starter) 1:50 lub 1:150 

Bufor HF 5x 10 µl 

Mieszanina deoksynukleotydów (10 mM) 1 µl 

Polimeraza Phusion (2 U/µl) 0,5 µl 

MgCl2 (50 mM) 2 µl 

Dimetylosulfotlenek 1,5 µl 

Woda do 50 µl 

 

 Trawienie endonukleazą DpnI produktów reakcji Overlap extension PCR 

Po reakcji OE PCR, 40 µl mieszaniny reakcyjnej poddawano trawieniu 

z wykorzystaniem enzymu restrykcyjnego DpnI o końcowym stężeniu 0,01 U/µl 

w buforze HF 1x (Rys. 5E). Trawienie prowadzono przez noc w temperaturze 37°C. 
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Po tym czasie dezaktywowano enzym poprzez 20 minutową inkubację mieszaniny 

w 80°C. Kontroli poprawności trawienia dokonano wykonując rozdział 

elektroforetyczny (Dodatek 1) 10 µl mieszaniny pobranej ze wszystkich próbek przed 

i po przeprowadzeniu trawienia (Rys. 5F). 

 

 Analiza restrykcyjna oraz sekwencjonowanie DNA plazmidowego 

Po sprawdzeniu poprawności plazmidu, komórki bakteryjne transformowano 

mieszaniną poddaną działaniu DpnI. Z kilku losowo wybranych kolonii bakteryjnych 

zakładano 5 ml hodowli płynnej (Rys. 5G), z której po 16-godzinnej inkubacji 

(180 rpm, 37°C) izolowano DNA plazmidowe przy użyciu zestawu „Plasmid Mini” jak 

opisano w Dodatku 1 (Rys. 5H). Po oznaczeniu stężenia DNA, 100 ng plazmidu 

przeznaczano do analizy restrykcyjnej stosując enzym HindIII (Rys. 5I), którego jedyne 

miejsce cięcia znajduje się poza sekwencja dla receptora B2. Równocześnie 

przeprowadzono trawienie plazmidu pCitrine-N1 oraz pmCherry-N1, jako kontrolę. 

Czynność ta pozwalała na potwierdzenie spodziewanej wielkości plazmidu w formie 

liniowej. Trawienie enzymem HindIII przeprowadzano w warunkach i buforach 

zgodnych ze wskazaniami producenta. W tabeli 7 zamieszczono przykładowy protokół 

trawienia enzymem HindIII dowolnego plazmidu. Reakcje prowadzono w temperaturze 

37°C przez noc. Po zakończeniu trawienia plazmidowe DNA rozdzielano na żelu 

agarozowym. 

 

Tabela 7. Skład mieszaniny przeznaczonej do trawienia DNA plazmidowego enzymem 

HindIII. 

Odczynniki Stosowane objętości 

DNA plazmidowe (100 ng/µl) 1 µl 

Enzym HindIII (1 U/µl) 1 µl 

Bufor R 10x 1 µl 

Woda 7 µl 

 

Ostateczna ocena plazmidu była przeprowadzana na podstawie 

sekwencjonowania DNA (Rys. 5J) wykonywanego przez firmę Genomed S.A. 

(Warszawa, Polska). W celu sprawdzenia plazmidu pB2R-Citrine-N1 zastosowano 



52 

 

uniwersalne startery CMVForward 5’CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG3’ oraz 

EGFP-N 5’CGTCGCCGTCCAGCTCGACCAG3’, natomiast w przypadku 

pB2R-mCherry-N1 również użyto startera CMVForward oraz specjalnie 

zaprojektowanego startera antysensownego pmCherryREV o temperaturze hybrydyzacji 

56,7°C (Tabela 3). Wyniki sekwencjonowania analizowano z wykorzystaniem 

programu Chromas 2.6.4 (Technelysium, Brisbane, Australia) oraz Nucleotide BLAST 

(National Center for Biotechnology Information, Bethesda, MD, USA).  

 

2. Badanie oddziaływań pomiędzy receptorami bradykininy B2 

i dopaminergicznym D2  

 Warunki hodowli komórek eukariotycznych HEK293  

Hodowle komórek HEK293 prowadzono w pożywce DMEM z 10% surowicą 

FBS oraz antybiotykami (1 U/ml penicylina, 1 µg/ml streptomycyna, 2,5 µg/ml 

amfoterycyna B) w temperaturze 37°C i przy 5% CO2. W celu przeprowadzenia 

stosownych oznaczeń komórki HEK293 każdorazowo zawieszano w pożywce 

hodowlanej zawierającej 1% FBS. Wszystkie naczynia stosowane w hodowlach 

komórkowych pochodziły z Becton Dickinson (Franklin Lakes, NJ, USA), Corning 

(Corning, NY, USA) oraz Greiner Bio-One (Kremsmünster, Austria). 

 

 Transfekcja i kotransfekcja komórek HEK293 

Przejściowe transfekcje komórek HEK293 przeprowadzono przy użyciu 

odczynnika TransIT-X2 Dynamic Delivery System zgodnie z instrukcją dostarczoną 

przez producenta. Komórki wysiewano 24 godziny przed planowaną transfekcją 

i kolejnego dnia dokonywano wymiany pożywki na DMEM wzbogacone w 10% FBS, 

ale pozbawione antybiotyków oraz antymykotyków. Następnie przygotowywano 

mieszaninę transfekcyjną poprzez zawieszenie 0,1–0,2 µg DNA plazmidowego 

w pożywce DMEM bez surowicy (100 µl na próbkę) oraz z dodatkiem odczynnika 

TransIT-X2 Dynamic Delivery System (1 µl na próbkę) i całość energicznie mieszano. 

Po 25-minutowej inkubacji w temperaturze pokojowej mieszaninę wkraplano 

do naczynia z komórkami (Rys. 5K). Komórki transfekowano przez co najmniej 

48 godziny przed przeprowadzeniem pomiarów, a wydajność transfekcji każdorazowo 

kontrolowano za pomocą mikroskopu epifluorescencyjnego lub mikroskopu 
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konfokalnego. W przypadku kotransfekcji stosunek plazmidu Citrine do mCherry 

wynosił 1:1,5. 

 

 Mikroskopia konfokalna 

Obrazowanie i pomiary czasów życia fluorescencji przeprowadzono 

na mikroskopie konfokalnym zintegrowanym z urządzeniem i oprogramowaniem 

do pomiaru czasowo-skorelowanego zliczania pojedynczych fotonów firmy PicoQuant 

(Leica TCS SMD FLIM, zawierający moduł do TCSPC) używając obiektywu 

immersyjnego Leica HCX Plan Apo 63x o aperturze numerycznej 1,4 (Rys. 5L). 

 

Przygotowanie komórek do badań 

Komórki HEK293, w ilości 2,0 × 105, wysiewano na umieszczone w szalce 

40 mm jałowe szkiełka nakrywkowe (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) 

o grubości 0,16 – 0,19 mm i średnicy 22 mm. Komórki transfekowano opisaną 

wcześniej metodą (rozdział 2.2) wykorzystując do tego celu plazmidy zawierające 

białka fluorescencyjne (jako kontrolę) bądź białka fuzyjne receptorów (B2R lub D2R) 

i białek fluorescencyjnych. Na czas eksperymentu komórki zawieszano w 1 ml pożywki 

F12 z dodatkiem 2% FBS. Eksperymenty były prowadzone w temperaturze 37°C. 

W tabeli 8 przedstawiono parametry pomiarów. 

 

Tabela 8. Parametry obrazowania oraz pomiarów FLIM-FRET. 

 Obrazowanie FLIM-FRET 

Wzbudzenie Obrazowanie sekwencyjne 

Laser argonowy 488 nm (Citrine) 

Laser diodowy He-Ne 596 nm 

(mCherry) 

Dioda laserowa 470 nm 

Detekcja fluorescencji Fotopowielacze, zakres: 

495–570 nm (Citrine) 

610–700 nm (mCherry) 

Dioda lawinowa, zakres 

500-550 nm 

Rozdzielczość 1024 × 1024 512 × 512 

Prędkość skanowania 400 Hz 40 MHz 

Powiększenie 3,5× 3,5× 
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Obrazowanie  

Do badania zmian kolokalizacji par B2R-Citrine i D2R-mCherry lub D2R-Citrine 

i B2R-mCherry wybierano wyłącznie komórki posiadające porównywalny poziom 

produkcji obu białek. Komórki stymulowano 1 µM BK, specyficznym agonistą D2R – 

1 µM sumanirolem (SUM) lub oboma agonistami równocześnie i analizowano zmiany 

w kolokalizacji w czasie rzeczywistym przez 50 minut. Obrazy zbierano sekwencyjnie 

w przedziale czasowym, co 60 sekund, aby zapobiec nakładania się sygnałów pomiędzy 

kanałami dla Citrine i mCherry. Zbieranie danych oraz analizę obrazu wykonywano 

przy pomocy oprogramowania ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, MD, 

USA).  

 

FLIM-FRET 

Do pomiaru zmian wydajności transferu energii jako donora używano białka 

fuzyjnego D2R-Citrine, natomiast jako akceptora białka fuzyjnego B2R połączonego 

z białkiem fluorescencyjnym mCherry. Część kotransfekowanych próbek dodatkowo 

stymulowano 1 µM BK lub 1 µM SUM. W tych eksperymentach, agonistów dodawano 

natychmiast po rozpoczęciu pomiarów. Jako próbkę kontrolną badano komórki 

kotransfekowane plazmidami pD2R-Citrine-N1 oraz pmCherry-N1 bez zastosowania 

ligandów. Wszystkie pomiary wykonywane były po uprzednim sprawdzeniu czy 

komórki wykazują obecność obu białek fluorescencyjnych, pomimo że analiza czasów 

życia fluorescencji dotyczyła wyłącznie donora. Pomiar był prowadzony przez 

60-120 sekund. Akwizycję i analizę danych, do których dopasowywano model 

dwueksponencjalny, wykonywano przy pomocy oprogramowania SymPhoTime 

(PicoQuant, Berlin, Niemcy). Uzyskane z kilku niezależnych eksperymentów średnie 

czasy życia fluorescencji donora (τD) oraz donora w obecności akceptora (τDA) 

dla każdego układu uśredniano i na ich podstawie wyznaczano wydajność transferu 

energii E korzystając ze wzoru EFRET=1 − (τDA ∕ τD) × 100%. 

 

  Oznaczanie występowania endogennych receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 w komórkach HEK293 

Analizę obecności endogennych receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego 

D2 w komórkach HEK293 przeprowadzono zarówno na poziomie genu stosując 
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technikę PCR z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) oraz białka wykorzystując do tego 

celu znakowanie immunofluorescencyjne oraz Western blotting. 

 

Metoda PCR z odwrotną transkryptazą 

Izolację całkowitego RNA wykonywano przy użyciu zestawu ReliaPrep RNA 

Cell Miniprep System zgodnie z protokołem zalecanym przez producenta. 

Wyizolowany RNA rozpuszczano w wodzie wolnej od RNaz, a jego jednorodność 

i czystość sprawdzano wykonując rozdział na 1% żelu agarozowym. Reakcję odwrotnej 

transkrypcji przeprowadzono według dołączonej do zestawu instrukcji, stosując 2 µg/µl 

matrycy RNA i końcową objętość mieszaniny równą 25 µl. Przygotowane mieszaniny 

poddawano wstępnej inkubacji w temperaturze 70°C przez 5 minut, a następnie w 42°C 

w czasie 60 minut i w 72°C przez 10 minut. Kolejno wykorzystując 500 ng/µl matrycy 

cDNA oraz odczynniki z zestawu PCR Master Mix 2x, przygotowano mieszaninę 

do PCR o końcowej objętości 12,5 µl. Reakcję PCR prowadzono przez 5 minut w 95°C, 

następnie 95°C w czasie 30 sekund, 30 sekund w temperaturze hybrydyzacji starterów 

równej 58°C, kolejno 72°C przez 30 sekund, całość powtarzano przez 30 cykli 

i przeprowadzano elongację końcową przez 10 minut w temperaturze 72°C. Sekwencje 

użytych starterów przedstawiono w tabeli 9. Powstałe produkty sprawdzano stosując 

elektroforezę w żelu agarozowym o gęstości 2%. Wielkość analizowanego DNA 

oceniano względem standardu O’RangeRulerTM 50 bp DNA Ladder.  

 

Tabela 9. Sekwencje starterów użytych w reakcji PCR. 

Gen Starter sensowny Starter antysensowny 

B2R 5’GTGCCCATGCCGCTTGCTCC3’ 5’TCGGCGCTGAAAGAGGCCGT3’ 

D2R 5’CTCTTCGGACTCAATAACGCA3' 5’CTTTAGTGGAGCCCTCAGGT3’ 

 

Znakowanie immunofluorescencyjne  

W celu oznaczania obecności białka receptorów na powierzchni komórek 

zastosowano technikę immunofluorescencyjną ze znakowanymi przeciwciałami. 

Komórki HEK293 (5 × 105) wysiewano na sterylnych szkiełkach nakrywkowych 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) umieszczonych w płytkach do hodowli 

komórkowej. Po upływie dwóch dni usuwano pożywkę z komórek i opłukiwano 
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je dwukrotnie w PBS z jonami wapnia i magnezu. Hodowle utrwalano w 3,7% 

roztworze paraformaldehydu przez około 10 minut w 37°C, po czym inkubowano 

w 10% FBS przez godzinę, w celu zablokowania niespecyficznych oddziaływań 

z przeciwciałami. Kolejno nakładano odpowiednie przeciwciała pierwszorzędowe 

rozpoznające epitop zewnątrzbłonowy białka B2R lub D2R (oba rozcieńczone 

w stosunku 1:250) i inkubowano przez noc w temperaturze 4°C. Następnego dnia 

preparaty przemywano czterokrotnie w PBS i inkubowano przez godzinę 

z rozcieńczonym 1:250 przeciwciałem drugorzędowym sprzężonym z barwnikiem 

fluorescencyjnymi (kozie anty-królicze IgG sprzężone z Alexa-Fluor488). Po inkubacji 

dodawano na około 10 minut 2 μM roztwór interkalatora 4',6-diamidyno-2-fenyloindolu 

(DAPI), a następnie komórki trzykrotnie przepłukiwano w PBS, po czym sporządzano 

preparaty. Kontrolę negatywną przygotowywano w ten sam sposób, pomijając 

inkubację z przeciwciałami pierwszorzędowymi. Preparaty analizowano przy użyciu 

mikroskopu fluorescencyjnego, a fotografie wykonywano przy powiększeniu 40× oraz 

stosując immersję olejową. 

 

Western blotting białek błonowych komórek HEK293 

Komórki HEK293 wysiewano na szalki Petriego o średnicy 100 mm i hodowano 

aż do uzyskania pełnej konfluencji. Następnie komórki wirowano (10 minut, 1000 rpm) 

w temperaturze 4°C. Uzyskany osad komórkowy zawieszano w roztworze PBS 

i ponownie odwirowywano, po czym w zależności od potrzeb osad ten przechowywano 

w -80°C lub przystępowano do kolejnych etapów izolacji, które wykonywano w 4°C. 

Osad komórkowy rozpuszczano w 6 ml buforu lizującego (50 mM TRIS pH 8,0, 

5 mM MgCl2, 10 mM 2-merkaptoetanol, 100 mM NaCl, 10 U/ml benzonaza, inhibitory 

proteaz wolne od EDTA), a następnie materiał homogenizowano z użyciem 

ultradźwięków i poddawano wirowaniu (45 minut, 50000 rpm). Uzyskany osad 

zawieszano w 100 µl buforu lizującego z 1% detergentem dodecylo-β-D-maltozydem 

i inkubowano przez noc cały czas mieszając. Następnego dnia zawiesinę poddawano 

wirowaniu (60 minut, 50000 rpm). Uzyskany nadsącz mieszano z buforem 

obciążającym przeznaczonym do denaturacji zimnej (500 mM TRIS pH 6,8, 

50% glicerol, 7 M mocznik, 5,2% dodecylosiarczan litu, 40 mM ditiotreitol – dwa 

ostatnie odczynniki dodawane bezpośrednio przed użyciem) w stosunku objętościowym 

4:1 i inkubowano przez 10 minut na lodzie. Następnie przeprowadzano elektroforezę 
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w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących (SDS-PAGE) i Western 

blotting, jak opisano w Dodatku 5. W oznaczeniach wykorzystywano przeciwciała 

pierwszorzędowe anty-B2R lub anty-D2R, rozcieńczone odpowiednio w stosunku 1:200 

i 1:1000 oraz drugorzędowe (kozie anty-mysie lub anty-królicze sprzężone 

z peroksydazą chrzanową), oba rozcieńczone w stosunku 1:1000. 

 

 Analiza wiązania radioliganda [3H]BK 

Kompetycyjny test wiązania bradykininy znakowanej radioizotopem wykonano, 

aby ocenić powinowactwo ligandu do białek fuzyjnych B2R-Citrine oraz B2R-mCherry 

w transfekowanych komórkach HEK293, jak również do receptora bradykininy B2 typu 

dzikiego występującego naturalnie w HEK293. W celu przeprowadzenia eksperymentu, 

komórki wysiewano na szalki Petriego o średnicy 100 mm i kolejnego dnia 

transfekowano plazmidami pB2R-Citrine lub pB2R-mCherry jak opisano w rozdziale 

Metody 2.2. Po transfekcji przemywano trzy razy zimnym PBS wzbogaconym o jony 

Mg2+ i Ca2+ i inkubowano w buforze równoważącym (40 mM PIPES, 100 mM NaCl, 

5 mM KCl, 0,1% glukoza, 0,05% albumina surowicy wołowej, 2 mM CaCl2 

i 1 mM MgCl2 o pH 7,4), dodatkowo suplementowanym inhibitorami peptydaz 

(80 μM 1,10-fenantrolina, 100 μM kaptopryl i 2 mM bacytracyna). Po 30 minutach 

inkubacji, komórki zwirowano (5 minut, 1000 rpm) w temperaturze 4°C. Po zliczeniu, 

komórki rozdzielono na równe ilości (4 × 105 komórek na próbkę). Test kompetycyjny 

wiązania radioliganda przeprowadzono inkubując komórki z 4 nM [3H]-bradykininą 

oraz z nieznakowaną bradykininą w zakresie stężeń 0,01 do 50 nM. Po 90-minutowej 

inkubacji na lodzie komórki odwirowano i przemywano trzy razy w PBS wzbogaconym 

o jony Mg2+ i Ca2+, w celu usunięcia niezwiązanych ligandów. Komórki ze związaną 

[3H]-bradykininą przeniesiono do probówek zawierających 2 ml płynu scyntylacyjnego 

UltimaGold. Ich aktywność radioizotopowa została zmierzona przy użyciu licznika 

scyntylacyjnego. 

 

 Pomiar wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia 

Zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+ po stymulacji bradykininą 

analizowano w komórkach HEK293 transfekowanych w celu oceny funkcjonalności 

białek B2R-Citrine i B2R-mCherry. Sterylne mikropłytki do pomiaru fluorescencji 
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pokryte 0,1% roztworem żelatyny zasiedlano komórkami HEK293 (5 × 104) 

i poddawano transfekcji jak opisano w rozdziale Metody 2.2. W dniu eksperymentu 

usuwano pożywkę i komórki inkubowano z roztworem 2 µM Fura-2/AM w RPMI 

wzbogaconym w 0,5% FBS przez 1 godzinę w 37°C i 5% CO2. Po tym czasie komórki 

przemywano trzy razy roztworem HBSS suplementowanym 0,5% FBS, jonami Ca2+ 

(1,8 mM) oraz jonami Mg2+ (3 mM) i inkubowano przez 15 minut w ciemności 

w temperaturze 37°C. Następnie dodawano 1 µM BK i dokonywano pomiaru 

fluorescencji przy dwóch długościach fali wzbudzenia – 340 i 380 nm oraz przy 

długości fali emisji 510 nm, przez 2 min. Pomiary dla komórek kontrolnych 

wykonywano traktując je samym roztworem HBSS. W celu zbadania wpływu 

agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 na poziom stężenia 

Ca2+, przeprowadzono oddzielne eksperymenty w nietransfekowanych lub 

w kotransfekowanych komórkach HEK293, które zostały poddane stymulacji BK, SUM 

lub oboma agonistami równocześnie o końcowym stężeniu 1 µM. W wybranych 

próbkach, przed dodaniem agonistów, przeprowadzono 30-minutową inkubację, 

stosując specyficznego antagonistę receptora bradykininy B2 – HOE 140 w stężeniu 

10 µM.  

 

 Pomiar wewnątrzkomórkowego stężenia cyklicznego AMP 

Do analizy wpływu agonistów B2R i D2R na wewnątrzkomórkowe stężenie 

cyklicznego AMP wykorzystano chemiluminescencyjny test oparty na technice ELISA. 

W tym celu komórki HEK293 (2 × 106) wysiewano na szalki Petriego o średnicy 

60 mm, pokryte 0,1% żelatyną, po czym transfekowano plazmidami zawierającymi 

sekwencje kodujące B2R lub D2R, jak opisano w rozdziale Metody 2.2. Oddzielne 

eksperymenty przeprowadzono w komórkach nietransfekowanych, w których analizę 

wykonywano po osiągnięciu 80-100% konfluencji. W dniu pomiaru, usuwano pożywkę, 

komórki przepłukiwano trzykrotnie PBS wzbogaconym jonami Ca2+ i Mg2+, a następnie 

stymulowano bradykininą, sumanirolem lub oboma agonistami równocześnie 

w stężeniu 1 µM przez 10 minut w pożywce hodowlanej z 1% FBS i inhibitorami 

fosfodiesteraz (500 µM 3-izobutylo-1-metyloksantyna oraz 100 µM 

4-(3-butoksy-4-metoksybenzylo)-2-imidazolidynon). Komórki płukano dwukrotnie PBS 

i dodawano 500 µl buforu lizującego znajdującego się w zestawie do oznaczania cAMP, 

w którym przeprowadzano 20 minutową lizę w 4°C. Po tym czasie komórki wirowano 
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(10 min, 13000 rpm) w temperaturze 4°C. Otrzymane nadsącze wykorzystano 

do oznaczania stężenia cAMP zgodnie z instrukcją zawartą w zestawie.  

 

3. Badanie wpływu agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na wybrane funkcje komórek śródbłonka 

 Warunki hodowli komórek śródbłonka HUV-EC-C 

Hodowle komórek HUV-EC-C prowadzono w pożywce F-12K z 10% surowicą 

FBS, antybiotykami oraz czynnikami wzrostu (50 µg/ml ECGS i 100 µg/ml heparyna) 

w temperaturze 37°C i przy 5% CO2. W celu przeprowadzenia oznaczeń komórki 

HUV-EC-C wysiewano do stosownych naczyń pokrytych roztworem 0,1% żelatyny 

i w większości eksperymentów hodowano aż do osiągnięcia pełnej konfluencji, 

a następnie poddawano 24-godzinnej inkubacji w pożywce hodowlanej pozbawionej 

czynników wzrostu. Stymulację komórek HUV-EC-C przeprowadzano w pożywce 

F-12K wzbogaconej w 1% FBS oraz inhibitory kininaz (10 µM kwas 

2-merkaptometylo-3-guanidynoetylotiopropionowy, 20 µM kaptopryl i 500 µM 

bacytracyna). Przed dodaniem agonistów, wybrane próbki dodatkowo inkubowano 

z 10 µM HOE 140 lub z 10 µM antagonistą D2R - etyklopridem przez 30 minut.  

 

 Oznaczanie występowania endogennych receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 w komórkach HUV-EC-C 

Badanie obecności endogennych receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego 

D2 w komórkach HUV-EC-C przeprowadzono na poziomie genu stosując technikę 

RT-PCR zgodnie z opisem w rozdziale Metody 2.4. Różnicą była wykorzystana para 

starterów do oznaczenia mRNA B2R. W tym przypadku zastosowano starter sensowny: 

5’TGCTGCTGCTATTCATCATC3’ i antysensowny: 

5’CCAGTCCTGCAGTTTGTGAA3’. Ponadto, przeprowadzając znakowanie 

immunofluorescencyjne, według instrukcji podanej w rozdziale Metody 2.4, oznaczano 

występowanie białka receptorów w błonie komórkowej. 
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 Oznaczanie adhezji granulocytów do komórek śródbłonka HUV-EC-C pod 

wpływem agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2  

W celu oceny wpływu agonistów B2R i D2R na stopień adhezji granulocytów 

do komórek HUV-EC-C, monowarstwę komórek śródbłonka, wysianych na mikropłytki 

do pomiaru fluorescencji, stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami równocześnie 

w stężeniu 100 nM, przez 6, 12 i 24 godziny. W trakcie optymalizacji testu adhezji 

stosowano również stężenie agonistów równe 1 nM. Wybrane próbki wstępnie 

inkubowano z 10 ng/ml TNF-α przez 24 godziny oraz z antagonistami przed dodaniem 

agonistów jak opisano w rozdziale Metody 3.1. 

Izolację granulocytów, służących jako model komórek leukocytarnych, 

przeprowadzono zgodnie z dwustopniową procedurą opisaną przez Boyuma (Boyum, 

1968). Pierwszy etap polegał na odwirowaniu krwi (15 minut, 1400 rpm, 4°C) celem 

usunięcia warstwy surowicy. Następnie do komórek dodano Pancol, całość zwirowano 

(30 minut, 1400 rpm, 4°C), po czym górną część osadu komórkowego, zawierającego 

głównie granulocyty, zmieszano z 1% alkoholem poliwinylowym w stosunku 

objętościowym 1:2 i pozostawiono do sedymentacji przez 20 minut w temperaturze 

pokojowej. Zawieszone granulocyty zmieszano z PBS w równych objętościach, 

po czym odwirowano (5 minut, 1000 rpm). Nadsącz znad osadu komórkowego usunięto 

i przeprowadzono lizę erytrocytów przy pomocy 1 ml wody destylowanej (30 sekund). 

Kolejno dodano 1 ml dwukrotnie stężonego PBS, uzupełniono PBS do objętości 10 ml, 

po czym odwirowano komórki (5 minut, 1000 rpm, 4°C). Wyizolowane granulocyty 

zawieszono w pożywce RPMI 1640 wzbogaconej barwnikiem fluorescencyjnym Cell 

Tracker Red CMTPX w stężeniu 1 µM i całość inkubowano przez 30 minut 

w temperaturze 37°C w ciemności. Po tym czasie komórki przepłukano dwukrotnie 

RPMI 1640, do powstałego osadu komórkowego dodano 1 ml RPMI 1640 z 10% FBS 

i inkubowano przez kolejne 30 minut w 37°C w ciemności. Następnie, po odwirowaniu, 

usunięto pożywkę i dodano RPMI 1640 wzbogacony jonami Zn2+ w stężeniu 50 µM. 

Tak otrzymaną zawiesinę komórkową wysiewano na monowarstwę komórek 

HUV-EC-C w ilości 2 × 105 na studzienkę, inkubowano przez 90 minut w 37°C, 

po czym kohodowlę komórkową przepłukiwano trzykrotnie PBS. Ostatni etap polegał 

na 10 minutowej lizie granulocytów związanych do komórek śródbłonka 

w temperaturze pokojowej stosując 200 µl buforu lizującego (100 mM TRIS pH 7,4 

i 0,1% Triton X-100). Stopień adhezji granulocytów do komórek HUV-EC-C oceniano 
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poprzez pomiar fluorescencji, który dokonywano przy długości fali wzbudzenia 540 nm 

oraz fali emisji 602 nm. 

 

 Ocena produkcji białek adhezyjnych w komórkach śródbłonka 

stymulowanych agonistami receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 

Analizę obecności białek adhezyjnych występujących w błonie cytoplazmatycznej 

komórek HUV-EC-C przeprowadzano przy użyciu cytometrii przepływowej, natomiast 

Western blotting zastosowano w celu zbadania ich całkowitej frakcji białkowej 

w komórkach. Komórki śródbłonka, wysiane na szlaki Petriego o średnicy 60 mm, 

stymulowano 100 nM BK, 100 nM SUM lub oboma agonistami równocześnie przez 

6 godzin, po czym płukano dwukrotnie PBS, dodawano po 1 ml roztworu 600 U/ml 

akutazy i inkubowano przez 2 minuty w 37°C. Po tym czasie dodano 2 ml pożywki 

F-12K z 10% FBS i całość zwirowano (5 minut, 1000 rpm). Powstały osad komórkowy 

zawieszono w roztworach przeciwciał sprzężonych z fikoerytryną rozpoznających 

epitop interesującego białka (anty-ICAM-1 w rozcieńczeniu 1:125 lub anty-E-selektyna 

i anty-VCAM-1, oba rozcieńczone 1:150) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 

4°C. Po odpłukaniu, komórki zawieszono w 200 µl pożywki F-12K z 2% FBS 

i analizowano średnią intensywność fluorescencji wyznakowanych komórek 

w cytometrze przepływowym przy pomocy programu BD FACSDiva (Becton 

Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Niespecyficzny sygnał fluorescencyjny 

określano stosując przeciwciała anty-IgG, jako kontrolę izotypową. 

W celu oceny całkowitej frakcji białek adhezyjnych komórki hodowano 

analogicznie jak wspomniano wyżej, przy czym stymulacja agonistami w stężeniu 

100 nM prowadzona była przez 6 lub 24 godziny. Po tym czasie komórki płukano 

dwukrotnie PBS i dodawano po 100 µl buforu Laemmli'ego do lizy komórek 

(0,125 mM TRIS-HCl pH 6,8, 20% glicerol, 4% SDS, 10% 2-merkaptoetanol, 0,004% 

błękit bromofenolowy). Powstałe lizaty komórkowe gotowano przez 5 minut w 95°C, 

nakładano na żel w równych objętościach i prowadzono elektroforezę SDS-PAGE oraz 

transfer białek na membranę wraz z ich detekcją zgodnie z procedurą opisaną 

w Dodatku 5. W oznaczeniu wykorzystano przeciwciała pierwszorzędowe 

anty-E-selektyna i anty-ICAM-1 w rozcieńczeniu odpowiednio 1:100 i 1:500 oraz 
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drugorzędowe rozcieńczone w stosunku 1:1000. Jako białko referencyjne oznaczano 

poziom β-aktyny (1:2000).  

 

4. Badanie wpływu agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na markery dysfunkcji śródbłonka 

 Pomiar stężenia interleukin metodą ELISA 

Komórki HUV-EC-C, wysiane na płytkę 12-studzienkową, stymulowano przez 

6 godzin 100 nM BK, SUM lub oboma agonistami równocześnie. Podobne 

eksperymenty wykonano w komórkach preinkubowanych z 10 ng/ml TNF-α przez 

24 godziny oraz z antagonistami receptorów przed dodaniem agonistów, jak opisano 

w rozdziale Metody 3.1. Stężenie IL-6 i IL-8 w nadsączu komórkowym oznaczano przy 

użyciu specyficznego zestawu ELISA zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

producenta i normalizowano względem stężenia białka całkowitego po lizie komórek, 

oznaczonego metodą Lowry'ego. Absorbancję mierzono przy 450 nm. 

 

 Oznaczenie stężenia endoteliny-1 metodą ELISA 

Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C, wysiane na płytki 12-studzienkowe, 

stymulowano 100 nM BK, SUM lub oboma agonistami równocześnie przez 24 godziny. 

Część badanych próbek dodatkowo inkubowano z 10 ng/ml TNF-α przez 6 godzin 

przed dodaniem agonistów. Stężenie ET-1 oznaczano w nadsączu komórkowym przy 

użyciu zestawu Endothelin-1 Quantikine ELISA zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

producenta. Absorbancję mierzono przy 450 nm i uzyskane wartości normalizowano 

względem stężenia białka całkowitego po lizie komórek, oznaczonego metodą 

Lowry’ego. 

 

 Badanie produkcji tlenku azotu testem fluorescencyjnym 

Wpływ agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na stężenie azotanów III (jednego z końcowych metabolitów NO) badano stosując test 

fluorymetryczny (Misko i inni, 1993). Konfluentne komórki HUV-EC-C, wysiane 

na płytce 12-studzienkowej, stymulowano 100 nM BK, SUM lub oboma agonistami 

równocześnie zawieszonymi w HBSS z 0,5% FBS przez 30 i 60 minut. Po tym czasie 
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100 µl supernatantu komórkowego zmieszano z 10 µl 0,05 mg/ml 2,3-diaminonaftalenu 

i inkubowano przez 30 minut w ciemności. Reakcję zatrzymywano poprzez dodanie 

10 µl 2,8 M roztworu NaOH, po czym mierzono fluorescencję przy długościach fal 

wzbudzenia i emisji odpowiednio 365 nm i 450 nm. Stężenie azotanów III 

normalizowano względem białka całkowitego po lizie komórek, oznaczonego metodą 

Lowry’ego.  

 

 Pomiar stężenia reaktywnych form tlenu 

Wewnątrzkomórkowe stężenie reaktywnych form tlenu określano przy użyciu 

testu fluorymetrycznego wykorzystującego znacznik DCFH-DA (Wang & Joseph, 

1999). Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C, wysiane na mikropłytki do pomiaru 

fluorescencji, inkubowano przez 30 minut z 100 μM DCFH-DA w pożywce hodowlanej 

zawierającej 1% FBS. Po trzykrotnym płukaniu komórek PBS, dodawano BK, SUM lub 

obu agonistów równocześnie, o stężeniu końcowym równym 100 nM. Wybrane próbki, 

przed nałożeniem barwnika, inkubowano z antagonistami B2R i D2R jak opisano 

w rozdziale Metody 3.1 lub stymulowano przez godzinę 1 μM apocyniną. Zmiany 

intensywności fluorescencji mierzono co 30 sekund w temperaturze 37°C, 

przy długościach fal wzbudzenia i emisji odpowiednio 485 nm i 528 nm.  

 

 Badanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych 

W celu oznaczenia aktywności enzymów antyoksydacyjnych, takich jak katalaza 

i dysmutaza ponadtlenkowa, komórki HUV-EC-C wysiewano na szalki Petriego 

o średnicy 60 mm i po uzyskaniu 100% konfluencji stymulowano je agonistami 

w stężeniu 100 nM przez 2 godziny. Wybrane próbki preinkubowano z HOE 140 lub 

z etyklopridem przed dodatkiem agonistów jak opisano w rozdziale Metody 3.1. 

Po stymulacji, komórki płukano dwukrotnie w PBS i zawieszano w 1 ml PBS. Kolejno 

przeniesiono do próbówki i wirowano przez 5 minut przy prędkości 3000 rpm, 

a powstałe osady rozpuszczano w 70 µl 100 mM buforu tricynowego pH 8,0. Próbki 

trzykrotnie zamrażano w ciekłym azocie, każdorazowo szybko rozmrażając 

i wytrząsając, a następnie zwirowano (5 minut, 13000 rpm, 4°C). Do oznaczeń 

wykorzystywano 5 µg białka, którego stężenie oznaczano przy zastosowaniu metody 
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Bradforda. Aktywność katalazy oceniano za pomocą spektrometrycznych pomiarów 

rozkładu nadtlenku wodoru (Beers & Sizer, 1952).  

Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej analizowano przy pomocy techniki 

pomiaru aktywności enzymu w żelu. Do tego celu użyto roztwór białka z lizatu 

komórkowego zmieszanego z buforem obciążającym (125 mM TRIS-HCl pH 6,8, 

20% glicerol, 0,004% błękit bromofenolowy) w stosunku objętościowym 2:1. 

Elektroforeza natywna wykonywana była analogicznie jak opisano w Dodatku 5, 

ale bez SDS. Aktywność enzymatyczną wykrywano na podstawie redukcji błękitu 

nitrotetrazolowego w obecności ryboflawiny i światła (Weydert & Cullen, 2010). 

W tym celu żel zanurzono w buforze barwiącym (50 mM bufor fosforanowy pH 7,8, 

2,43 mM błękitu nitrotetrazolowego, 28 mM TEMED, 0,14 M ryboflawiny, 

1 mM EDTA) i inkubowano przez 30 minut w ciemności, a następnie wyeksponowano 

na działanie światła. Wizualizację żelu wykonywano przy użyciu transiluminatora 

i poddano ocenie densytometrycznej przy pomocy programu Quantity One 1-D 

Analysis (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).  

 

 Oznaczanie wpływu agonistów receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 na markery apoptotyczne 

W celu oceny zmian produkcji białek antyapoptotycznych – Bcl-2 i Bcl-xL oraz 

proapoptotycznych – Bax przeprowadzono analogiczne czynności, jak przy badaniu 

całkowitej frakcji białkowej białek adhezyjnych, opisanym w rozdziale Metody 3.4 oraz 

elektroforezę SDS-PAGE wraz z transferem białek na membranę i ich detekcją, zgodnie 

z opisem w Dodatku 5. W oznaczeniu wykorzystano przeciwciała pierwszorzędowe 

anty-Bcl-2, anty-Bax oraz anty-Bcl-xL w rozcieńczeniu odpowiednio 1:500, 1:1000 

i 1:2000 oraz przeciwciała drugorzędowe rozcieńczone w stosunku 1:1000. Jako białko 

referencyjne również oznaczano poziom β-aktyny (1:2000). 

Aktywność kaspaz 3 i 7 oznaczano za pomocą testu Caspase-Glo 3/7 z użyciem 

chemiluminescencyjnego substratu. Komórki HUV-EC-C (1 × 104), wysiane 

na mikropłytki do pomiaru chemiluminescencji, stymulowano agonistami receptorów 

w stężeniu 100 nM i po upływie 24 godzin badano aktywność kaspaz 3 i 7 zgodnie 

z instrukcją zamieszczoną w zestawie. Analogiczne badania przeprowadzono 

w komórkach preinkubowanych z 10 ng/ml TNF-α przez 6 godzin przed dodaniem 

agonistów.  



65 

 

 Analiza roli agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

w regulacji aktywności białek sygnalizacyjnych 

W celu sprawdzenia wpływu agonistów B2R i D2R na zmiany w aktywności 

białek sygnalizacyjnych takich jak kinaza p44/42 MAPK, kinaza Akt, czynnik 

transkrypcyjny STAT3 oraz eNOS, komórki HUV-EC-C stymulowano 100 nM BK, 

SUM lub oboma agonistami równocześnie w zależności od badanych białek przez 

10 lub 15 minut. Następnie przeprowadzono izolację białek, jak przy badaniu całkowitej 

frakcji białkowej białek adhezyjnych, opisanym w rozdziale Metody 3.4 oraz 

elektroforezę SDS-PAGE wraz z transferem białek na membranę i ich detekcją zgodnie 

z opisem w Dodatku 5. W oznaczeniu wykorzystano przeciwciała pierwszorzędowe 

anty-eNOS i anty-peNOS w rozcieńczeniu 1:200, anty-STAT3, anty-pSTAT3, anty-Akt 

i anty-pAkt w rozcieńczeniu 1:1000 oraz anty-p44/42 MAPK i anty–fosforylowana 

p44/42 MAPK w rozcieńczeniu 1:2000. Jako białko referencyjne, oznaczano poziom 

β-aktyny (1:2000). Przeciwciała drugorzędowe rozcieńczano w stosunku 1:1000. 

 

5. Analiza statystyczna 

Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu R v.3.3.2 (R Core 

Team, Wiedeń, Austria). Prezentowane wyniki są przedstawione jako średnia 

± odchylenie standardowe (SD). Dane analizowano stosując parametryczny test 

ANOVA. Aby pokazać różnice między grupami zastosowano test Tukeya. Natomiast 

na podstawie uzyskanych wartości uzyskanych z obrazowania (Metody, rozdział 2.3) 

wyznaczono współczynnik korelacji Pearsona (PCC). PCC obliczano z pojedynczych 

komórek kotransfekowanych (Barlow i inni, 2010), przy czym dla każdej kombinacji 

białek fuzyjnych, analizowano minimum 20 komórek o podobnym stopniu transfekcji. 

Statystyczne znaczenie korelacji między wartościami PCC badano stosując model 

regresji segmentowej, który został przyporządkowany do danych empirycznych 

(Muggeo, 2003; Muggeo, 2008). Wartości dla zmiennej niezależnej podzielono 

na przedziały, do których dopasowywano regresję liniową, umożliwiając w ten sposób 

uzyskanie liniowego związku między upływem czasu, a wynikiem kolokalizacji 

w każdym segmencie. Analiza ta pozwalała na oszacowanie funkcji (wzrastającej lub 

malejącej), jak również punktów przegięcia rozkładu wartości PCC, opisujących 
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poziom kolokalizacji receptorów w obecności liganda. Wyniki uznawano 

za statystycznie istotne przy p <0,001 lub p<0,05. 
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WYNIKI 

1. Heterodimeryzacja receptora bradykininy B2 i receptora 

dopaminergicznego D2 

 Konstrukcja białek fuzyjnych 

W celu zbadania heterodimeryzacji B2R i D2R, w pierwszej kolejności 

zdecydowano się zaprojektować plazmidy zawierające gen kodujący receptor 

bradykininy B2 sprzężony z zielonym lub czerwonym białkiem fluorescencyjnym. 

W badaniach zastosowano technikę OE PCR, będącą szybkim i skutecznym sposobem 

wklonowania wybranej sekwencji do plazmidu bez potrzeby używania endonukleaz 

i ligaz (Bryksin & Matsumura, 2010). W trakcie projektowania białek fuzyjnych, 

pomiędzy sekwencją receptora B2 a białka fluorescencyjnego, dodatkowo umieszczono 

sekwencję łącznika elastycznego, bogatego w reszty seryny i glicyny. Zastosowanie 

takiego łącznika zwiększa wydajność produkcji białka, zapewnia prawidłową 

aktywność biologiczną oraz obniża prawdopodobieństwo wystąpienia zawad 

sterycznych pomiędzy sprzężonymi cząsteczkami (Chen i inni, 2013). Konstrukcja 

białek fuzyjnych B2R była optymalizowana na wielu etapach. W pierwszej 

z przeprowadzonych reakcji PCR, prowadzącej do uzyskania mega-startera kodującego 

sekwencję B2R, zastosowano różne stężenia jonów MgCl2 oraz odmienne temperatury 

przyłączenia się starterów do plazmidu. Obraz rozdziału elektroforetycznego produktów 

PCR potwierdził czystość oraz prawidłowość powstałego mega-startera o wielkości 

około 1257 par zasad (Rys. 6A). Wykazano, że temperatura nie miała istotnego wpływu 

na uzyskany efekt, natomiast w przypadku próbek z większym stężeniem jonów MgCl2 

obserwowano wyraźniejszy prążek. W wyniku tej optymalizacji ustalono, że kolejne 

reakcje PCR będą przeprowadzone w temperaturze hybrydyzacji starterów wynoszącej 

60oC oraz wykorzystując 3,5 mM MgCl2. Powstały mega-starter został następnie 

wykorzystany w reakcji OE PCR w celu uzyskania plazmidów pB2R-Citrine-N1 

oraz pB2R-mCherry-N1. Otrzymane produkty poddano trawieniu enzymem DpnI, który 

poprzez degradację metylowanego wektora służącego jako matryca pozwolił oczyścić 

mieszaninę z frakcji plazmidów niezawierających wklonowanej sekwencji B2R. 

Następnie wykonano transformację komórek bakteryjnych wykorzystując roztwór 

trawiony przez enzym DpnI. Dla każdej kombinacji stosunku matryca:mega-starter 

uzyskano liczne kolonie bakteryjne, z których wyizolowane plazmidy poddano 

rozdziałowi elektroforetycznemu oraz trawieniu enzymem HindIII. Wybrane 
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z losowych kolonii plazmidy charakteryzowały się zwiększoną liczbą nukleotydów 

(Rys. 6B ścieżka nr 2 i 4) w stosunku do próbek wyjściowych plazmidów pCitrine-N1 

oraz pmCherry-N1 (odpowiednio ścieżka nr 1 i 3 na rysunku 6B). Zgodnie 

z oczekiwaniami obraz elektroforetyczny produktów po trawieniu HindIII potwierdził 

poprawność otrzymanych konstruktów (Rys. 6C). W próbkach z plazmidem kodującym 

białko fuzyjne B2R sprzężone z Citrine (ścieżka nr 2) lub mCherry (ścieżka nr 4) 

obserwowano produkt odpowiadający wielkości plazmidu w formie liniowej (około 

6000 par zasad), który był większy od wyjściowego plazmidu pCitrine-N1 

i pmCherry-N1 (około 4700 par zasad). Wyniki sekwencjonowania plazmidu 

pB2R-Citrine-N1 (Dodatki 6 i 7) oraz pB2R-mCherry-N1 (Dodatki 8 i 9) potwierdziły 

poprawność sekwencji plazmidów uzyskanych w tym eksperymencie. 

 

Rysunek 6. Etapy konstrukcji plazmidów pB2R-Citrine-N1 oraz pB2R-mCherry-N1 

przedstawione na przykładowych zdjęciach z elektroforezy DNA. (A) Produkt reakcji PCR 

prowadzącej do uzyskania mega-startera, przeprowadzonej w stężeniu 2,5 mM i 3,5 mM MgCl2 

we wskazanych temperaturach hybrydyzacji starterów. (B) Produkt izolacji oraz (C) trawienia 

enzymem HindIII plazmidu pCitrine-N1 (1), pB2R-Citrine-N1 (2), pmCherry-N1 (3) oraz 

pB2R-mCherry-N1 (4). 

 

Graficzny schemat uzyskanych wektorów pCitrine-N1 oraz pmCherry-N1 

z wprowadzonym cDNA receptora bradykininy B2 wraz z sekwencją łącznika 

elastycznego zaprezentowano odpowiednio na rysunku 7A i B. 
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Rysunek 7. Schemat plazmidu (A) pCitrine-N1 oraz (B) pmCherry-N1 zawierającego gen 

receptora bradykininy B2 (kolor niebieski) oraz sekwencję łącznika elastycznego (kolor żółty). 

 

 Lokalizacja białek fuzyjnych B2R-Citrine i B2R-mCherry w błonie 

cytoplazmatycznej komórek HEK293 oraz ich funkcjonalność 

Komórki HEK293 transfekowano skonstruowanymi plazmidami kodującymi 

receptor bradykininy B2 sprzężony z białkiem fluorescencyjnym Citrine lub mCherry. 

Wydajność transfekcji, którą obliczono jako stosunek liczby transfekowanych komórek 

do całkowitej ilości komórek, w każdym z eksperymentów wynosiła około 40-50%. 

Prawidłowość lokalizacji białek fuzyjnych B2R w błonie cytoplazmatycznej badano 

wykorzystując mikroskop konfokalny (Rys. 8A). Oba warianty receptora bradykininy 

B2 były umiejscowione głównie w błonie komórkowej, podczas gdy w komórkach 

transfekowanych plazmidami kodującymi same białka fluorescencyjne obserwowano 

emisję światła w całej komórce.  

Zdolność białek fuzyjnych B2R-Citrine i B2R-mCherry do wiązania BK 

sprawdzono przeprowadzając test wiązania radioliganda. Korzystając z programu 

GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA), do uzyskanych 

wyników dopasowywano nieliniową funkcję kompetycyjnego modelu wiązania liganda, 

która pozwoliła ocenić stałe dysocjacji (Kd) (Rys. 8B). W komórkach HEK293 

transfekowanych dwoma wariantami plazmidów B2R, Kd osiągało podobne wartości 

równe 1,18 nM i 2,26 nM, odpowiednio dla B2R-Citrine i B2R-mCherry, podczas gdy 

w komórkach nietransfekowanych nie można było oszacować tej wielkości, ze względu 

na bardzo niski stopień wiązania BK.  

W celu dalszej oceny funkcjonalności białek fuzyjnych B2R, przeprowadzono 

badania wpływu BK na stężenie wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+, kluczowej ścieżki 
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sygnalizacyjnej dla tego receptora. W roztworze, w którym brak jonów Ca2+ widmo 

wzbudzenia Fura-2 posiada maksimum przy długości fali 380 nm, podczas gdy 

w obecności Ca2+ maksimum to obserwuje się przy 340 nm (Grynkiewicz i inni, 1985). 

Wobec powyższego, zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ przedstawiono jako 

stosunek wartości intensywności fluorescencji otrzymanych po wzbudzeniu przy 

340 nm i 380 nm (współczynnik 340/380) względem czasu stymulacji (Rys. 8C). 

Stymulacja bradykininą nietransfekowanych komórek HEK293 prowadziła 

do natychmiastowego wzrostu sygnału wewnątrzkomórkowego, którego maksimum 

obserwowano po upływie 10 sekund. Analogiczną, jednak zdecydowanie silniejszą 

i dłuższą odpowiedź obserwowano w komórkach transfekowanych pB2R-Citrine-N1 

oraz pB2R-mCherry-N1. Po wstępnej stymulacji obu grup komórek antagonistą HOE 

140, indukowany przez BK wzrost stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ został 

całkowicie zahamowany. Aby ilościowo oszacować wpływ agonisty B2R na aktywację 

badanej ścieżki sygnalizacyjnej, obliczono pole powierzchni pod krzywą, obejmujące 

obszar między pierwszym punktem przed dodaniem agonisty, a pierwszym punktem 

po osiągnieciu linii bazowej, wykorzystując program GraphPad Prism 5.0 (Rys. 8D). 

Po stymulacji agonistą, w nietransfekowanych HEK293 uzyskano wartość równą 

20 a.u., podczas gdy w transfekowanych komórkach parametr ten był o 100% wyższy. 

Jak przypuszczano, wstępna inkubacja komórek z HOE 140 powodowała znaczne 

zmniejszenie tych wartości. W przypadku próbek nietransfekowanych pole powierzchni 

pod krzywą było 20-krotnie mniejsze, w porównaniu do wyniku uzyskanego dla 

komórek bez preinkubacji z antagonistą. Natomiast dla komórek transfekowanych 

obserwowano 40-krotny spadek. 

Druga grupa wykorzystywanych w badaniach plazmidów, kodujących receptor 

dopaminergiczny D2 sprzężony z białkiem fluorescencyjnym Citrine lub mCherry, 

została sprawdzona wcześniej pod względem funkcjonalności (Łukasiewicz i inni, 

2009). 
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Rysunek 8. Lokalizacja w błonie komórkowej oraz funkcjonalność białek fuzyjnych 

B2R-Citrine i B2R-mCherry. Komórki HEK293 transfekowano plazmidami kodującymi 

odpowiednie białka. Kontrolę stanowiły komórki transfekowane odpowiednio plazmidem 

pCitrine-N1 lub pmCherry-N1. (A) Obrazy z mikroskopu konfokalnego przedstawiają 

reprezentatywny wynik lokalizacji białka fuzyjnego w błonie komórkowej. Przyjęta skala 

wynosi 50 µm. (B) Stopień hamowania wiązania [3H]-bradykininy przez B2R-Citrine, 

B2R-mCherry lub endogenny B2R pod wpływem nieznakowanej BK. (C) Zmiany stężenia 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ w funkcji czasu pod wpływem BK w komórkach HEK293 

nietransfekowanych lub transfekowanych plazmidami. Część komórek dodatkowo 

preinkubowano z HOE 140 przed stymulacją BK. (D) Zmiany w stężeniu 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ obliczone jako pole powierzchni pod krzywą z rys. C. Dane 

przedstawiają średnią ± SD z co najmniej trzech różnych eksperymentów. *p < 0,001 

w odniesieniu do komórek HEK293 nietransfekowanych i niestymulowanych HOE 140, 
#p < 0,001 w odniesieniu do komórek HEK293 transfekowanych pB2R-Citrine-N1 

i niestymulowanych HOE 140, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek HEK293 

transfekowanych pB2R-mCherry-N1 i niestymulowanych HOE 140. 
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 Kolokalizacja receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 w błonie 

cytoplazmatycznej transfekowanych komórek HEK293 

Kolokalizację receptora bradykininy B2 i receptora dopaminergicznego D2 

w błonie cytoplazmatycznej kotransfekowanych komórek HEK293 badano w oparciu 

o złożenie dwóch obrazów uzyskanych z mikroskopu konfokalnego. Zielony sygnał, 

pochodzący od białka Citrine sprzężonego z B2R oraz czerwony sygnał emitowany 

przez związane z receptorem białko mCherry, pozwalały uzyskać żółty kolor, 

wskazujący na kolokalizację obu receptorów. Stopień kolokalizacji przedstawiono 

ilościowo, jako współczynnik korelacji Pearsona, który jest powszechnie stosowany 

do oceny stopnia asocjacji pikseli pochodzących od dwóch fluoroforów z obrazów 

mikroskopowych. Parametr ten określa związek pomiędzy dwoma pikselami w skali 

od 1 do -1, gdzie 1 oznacza całkowicie pozytywną korelację, 0 brak korelacji, 

a -1 negatywną korelację (Adler i inni, 2008; Zinchuk i inni, 2013). 

W przeprowadzonych badaniach komórki HEK293 kotransfekowano plazmidami 

kodującymi B2R i D2R w dwóch kombinacjach: pD2R-Citrine-N1 i pB2R-mCherry-N1 

(Rys. 9A) lub pB2R-Citrine-N1 i pD2R-mCherry-N1 (Rys. 9B). Po złożeniu obrazów 

uzyskano żółty kolor, wskazujący na bliskie rozmieszczenie receptorów w błonie 

komórkowej, które było takie samo niezależnie od użytej kombinacji białek fuzyjnych. 

Uzyskana wartość współczynnika PCC była porównywalna dla obu par białek - 

D2R-Citrine/B2R-mCherry i B2R-Citrine/D2R-mCherry i wynosiła odpowiednio 0,45 

i 0,44 (Rys. 9B). 
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Rysunek 9. Kolokalizacja receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 w błonie 

komórkowej. Komórki HEK293 poddano kotransfekcji plazmidami (A) pB2RmCherry-N1 

i pD2R-Citrine-N1 lub (B) pB2R-Citrine-N1 i pD2R-mCherry-N1. Obrazy z mikroskopu 

konfokalnego przedstawiają reprezentatywny wynik kolokalizacji białek fuzyjnych B2R i D2R 

w błonie komórkowej. Przyjęta skala wynosi 5 μm. (C) Wartości współczynnika korelacji 

Pearsona (PCC) dla kolokalizacji B2R i D2R w komórkach HEK293 kotransfekowanych 

kombinacjami obu plazmidów. Wyniki przedstawiają średnią ± SD uzyskaną z co najmniej 

trzech eksperymentów. 

 

Dalsze badania miały na celu sprawdzenie wpływu agonistów na stopień 

kolokalizacji receptorów. Komórki traktowano BK w stężeniu 1 µM, które jest 

standardowo wykorzystywanym w celu wywołania maksymalnej odpowiedzi komórek 

HEK293 (Zubakova i inni, 2008; Kramarenko i inni, 2009). Natomiast do sprawdzenia 

efektów związanych z aktywacją D2R zastosowano sumanirol, będący jednym 

z najbardziej selektywnych agonistów tego receptora (McCall i inni, 2005). Użyte 

w badaniach stężenie SUM mieściło się w zakresie powyżej EC50, aby podobnie jak 

w przypadku BK, uzyskać maksymalną i szybką odpowiedź komórek. Obserwacje 

prowadzono w komórkach kotransfekowanych HEK293 przez 50 minut od momentu 

stymulacji BK, SUM lub oboma agonistami jednocześnie. Dla każdego rodzaju 

stymulacji wybrano trzy reprezentatywne obrazy (Rys. 10A) – przed oraz po 5 i 35 

minutach od podania agonisty/agonistów, bowiem w tych czasach stwierdzono 

znaczące zmiany. W oparciu o analizę obrazów stwierdzono, iż intensywność żółtego 
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koloru była zbliżona w każdej komórce, jednak po 5 minutach stymulacji z BK lub 

SUM obserwowano wzrost tego sygnału, sugerując wzmocnienie kolokalizacji B2R 

i D2R. Co ciekawe, w komórkach stymulowanych równocześnie oboma agonistami nie 

odnotowano żadnych istotnych zmian. Dalsza inkubacja z BK lub z oboma agonistami 

jednocześnie prowadziła do osłabienia intensywności żółtego sygnału, wskazując 

na mniejszy stopień kolokalizacji receptorów w porównaniu do poziomu wyjściowego. 

Z kolei komórki stymulowane SUM przedstawiały częściowy spadek sygnału, niemniej 

jednak był on nadal wyższy od tego obserwowanego w komórkach niestymulowanych 

agonistami (kontrola). Na podstawie analizy statystycznej uzyskanych obrazów 

mikroskopowych oszacowano zmiany PCC i przedstawiono na wykresie względem 

funkcji czasu stymulacji jako model regresji segmentowej (Rys. 10B). W istocie 

wartości PCC dla komórek przed inkubacją z agonistami wynosiły około 0,45, a po 

upływie 5 minut z BK lub SUM współczynnik ten ulegał zwiększeniu odpowiednio do 

0,56 i 0,66. W przypadku jednoczesnej stymulacji oboma agonistami wartość PCC nie 

zmieniała się i była porównywalna z tą obserwowaną dla komórek niestymulowanych. 

Podczas dalszej inkubacji, obliczony PCC dla komórek stymulowanych BK ulegał 

znacznemu obniżeniu do 0,38. Należy zwrócić także uwagę, iż po 35 minutach 

w komórkach poddanych działaniu SUM współczynnik ten wykazywał jedynie 

nieznaczny spadek (0,54). Natomiast równoczesna stymulacja oboma agonistami 

wykazywała efekt zbliżony do tego, który obserwowano dla samej bradykininy (0,36). 

Dla lepszego zobrazowania powyższych wyników, najistotniejsze zmiany zostały 

wybrane i przedstawione jako procentowa zmiana PCC w porównaniu do wartości 

uzyskanej przed stymulacją, przyjętej jako 100% (Rys. 10C). W kotransfekowanych 

komórkach HEK293 krótkotrwała, 5 minutowa stymulacja BK lub SUM prowadziła 

do wzrostu PCC odpowiednio o 24% i 47%, a równoczesna inkubacja z oboma 

agonistami nie wywoływała istotnych zmian. Po 35 minutach stymulacji BK następował 

spadek PCC o 27%, natomiast SUM powodował wzrost tego współczynnika o 20%. 

Z kolei równoczesna stymulacja BK i SUM zmniejszała wartość PCC o 30%. 

Aktywacja komórek BK lub jednocześnie BK i SUM spowodowała zmniejszenie 

kolokalizacji receptorów w błonie komórkowej, podczas gdy dodatek agonisty D2R 

prowadził do szybkiego i silnego wzrostu wartości PCC, sugerując wzmocnienie 

kolokalizacji tych receptorów. Powyższe wyniki, uzyskano na podstawie komórek 

kotransfekowanych pB2R-Citrine-N1 i pD2R-mCherry-N1, niemniej jednak 
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analogiczne dane otrzymano dla odwrotnej kombinacji plazmidów (wyników 

nie pokazano).  

 

Rysunek 10. Wpływ agonistów B2R i D2R na kolokalizację receptorów w błonie komórkowej. 

Komórki HEK293 kotransfekowano kombinacjami plazmidów: pB2R-Citrine-N1 

i pD2R-mCherry-N1 i stymulowano BK, SUM lub jednocześnie oboma agonistami. (A) Obrazy 

z mikroskopu konfokalnego przedstawiają reprezentatywny wynik dla poszczególnych próbek 

badanych. Przyjęta skala wynosi 5 μm. (B) Obliczone i znormalizowane wartości PCC zostały 

przedstawione w funkcji czasu stymulacji. Do punktów pomiarowych dopasowano regresje 

segmentową, a wartości PCC dla komórek niestymulowanych przedstawiono jako linię 

przerywaną. (C) Procentowe zmiany PCC uzyskane po 5 i 35 minutach stymulacji komórek 

z BK, SUM oraz oboma agonistami jednocześnie w stosunku do wartości PCC otrzymanej 

dla komórek niestymulowanych, którą przyjęto jako 100% (linia przerywana). Zaprezentowane 

dane pochodziły z co najmniej czterech eksperymentów. Znamienność statystyczną wartości 

współczynnika Pearsona opracowano stosując model regresji segmentowej w odniesieniu 

do komórek niestymulowanych agonistami: *p < 0,05. 
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 Potwierdzenie heterodimeryzacji receptora bradykininy B2 z receptorem 

dopaminergicznym D2 przy użyciu techniki FLIM-FRET 

W celu potwierdzenia tworzenia heterodimeru B2R-D2R zastosowano technikę 

FLIM-FRET, która jest powszechnie wykorzystywana do analizy fizycznej interakcji 

białek. Wydajność FRET zależy od odległości pomiędzy dwoma fluoroforami 

sprzężonymi z badanymi białkami, które w wyniku oddziaływania prowadzą 

do zmniejszenia czasu życia fluorescencji (τD) fluoroforu pełniącego funkcję donora 

(Guo i inni, 2017). Wydajność FRET sprawdzono w komórkach HEK293 

transfekowanych plazmidami kodującymi białko fuzyjne D2R-Citrine (donor), 

w obecności lub przy braku akceptora, białka B2R-mCherry. Efektywność 

obserwowanego transferu energii dla komórek kotransfekowanych donorem 

i akceptorem wynosiła około 4,77%, podczas gdy po stymulacji BK lub SUM 

obserwowano jej wzrost odpowiednio do 7,51% i 5,49%. Na zaprezentowanych 

zdjęciach (Rys. 11A) przedstawiono przykładowe obrazy FLIM, na których kolorowi 

żółtemu przypisany jest długi czas życia fluorescencji białka D2R-Citrine, a zielony 

i niebieski obrazuje jego zmniejszoną wartość, wynikającą z transferu energii między 

D2R-Citrine i B2R-mCherry. Uzyskana wartość τD w komórkach kotransfekowanych 

donorem i akceptorem była znacznie skrócona w porównaniu do tej, którą otrzymano 

dla komórek transfekowanych wyłącznie donorem (Rys. 11B). Średni czas życia 

fluorescencji donora wynosił 2,32 ns, a w obecności akceptora ulegał on zmniejszeniu 

do 2,21 ns. Dodatkowo stymulacja kotransfekownych komórek agonistami B2R i D2R 

wzmacniała obserwowany efekt, prowadząc do znacznego obniżenia τD do wartości 

2,14 ns i 2,19 ns, odpowiednio dla BK i SUM. Natomiast w próbce kontrolnej, gdzie 

komórki transfekowano plazmidem kodującym samo białko mCherry jako akceptor, 

nie zaobserwowano znaczącej różnicy względem komórek posiadających wyłącznie 

donor. W tym przypadku uzyskana wartość średniego czasu życia fluorescencji 

wynosiła 2,30 ns. Powyższe wyniki potwierdzają zatem ścisłą interakcję pomiędzy 

badanymi receptorami.  
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Rysunek 11. Heterodimeryzacja receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

analizowana techniką FLIM-FRET. Czas życia fluorescencji mierzono w komórkach HEK293 

transfekowanych pD2R-Citrine-N1 (donor) oraz kotransfekowanych pD2R-Citrine-N1 

i pB2R-mCherry-N1 (akceptor), przed i po stymulacji BK lub SUM. (A) Obrazy, na których 

przy pomocy pseudokolorowej skali ustalono czas życia fluorescencji, przedstawiają 

reprezentatywny wynik dla poszczególnych próbek badanych. (B) Średni czas życia 

fluorescencji uzyskany dla komórek transfekowanych lub kotransfekowanych z dodatkiem lub 

bez stymulacji agonistami. Dane prezentują średnią ± SD z co najmniej czterech niezależnych 

eksperymentów, w których łącznie analizowano ponad 40 różnych komórek transfekowanych. 
*p < 0,001 w odniesieniu do donora D2R-Citrine, #p < 0,001 w odniesieniu do pary 

donor-akceptor D2R-Citrine/B2R-mCherry. 

 

 Wpływ interakcji receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na wybrane ścieżki sygnalizacyjne badanych receptorów 

Funkcjonalność heterodimeru B2R-D2R sprawdzono w komórkach HEK293 

nietransfekowanych oraz transfekowanych. Wobec tego, w pierwszej kolejności 

postanowiono zbadać endogenną produkcję tych receptorów. Obraz rozdziału 

elektroforetycznego (Rys. 12A) potwierdził obecność mRNA zarówno B2R, jak i D2R. 

Powstałe produkty reakcji RT-PCR dla B2R i D2R, rozdzielone w 2% żelu 

agarozowym, miały odpowiednio wielkość 141 i 213 par zasad. Uzyskany obraz dla 

Western blotting (Rys. 12B) wykazał jeden prążek przy 35 kDa, charakterystyczny dla 
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białka B2R oraz dwa prążki dla białka D2R w pobliżu 48 kDa i 94 kDa, które mogą 

wskazywać odpowiednio na obecność białka D2R oraz glikozylowanej formy tego 

receptora (Zawarynski i inni, 1998). Z kolei przeprowadzenie znakowania 

immunofluorescencyjnego na komórkach bez permeabilizacji, z wykorzystaniem 

specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko epitopom zlokalizowanym 

na zewnątrzkomórkowej domenie receptorów, pozwoliło stwierdzić obecność tych 

białek (sygnał zielony) na powierzchni błony komórkowej (Rys. 12C). Jądra 

komórkowe wyznakowano na niebiesko za pomocą DAPI. Wyników dla kontroli 

negatywnej nie przedstawiono z powodu braku sygnału fluorescencyjnego. 

 

Rysunek 12. Endogenna ekspresja B2R i D2R w komórkach HEK293. (A) Poziom mRNA B2R 

i D2R sprawdzano za pomocą RT-PCR, a powstałe produkty rozdzielono w 2% żelu 

agarozowym. (B) Endogenną produkcję białka B2R i D2R w błonach komórkowych 

analizowano metodą Western blotting. (C) Reprezentatywne obrazy utrwalonych 

i niepermeablizowanych komórek HEK293 badano techniką znakowania 

immunofluorescencyjnego. Przyjęta skala wynosi 50 μm. 

 

Po potwierdzeniu obecności endogennych B2R i D2R w komórkach HEK293, 

w kolejnym etapie sprawdzono wpływ agonistów receptorów na zmiany w ich 

charakterystycznej odpowiedzi komórkowej. W pierwszej kolejności analizowano 

ścieżkę sygnalizacyjną typową dla B2R, związaną z regulacją stężenia 
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wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+. Wykazano, iż BK znacząco podwyższała stężenie 

tych jonów w komórkach HEK293, podczas gdy stymulacja SUM nie powodowała 

żadnych zmian (Rys. 13A). Szczególną uwagę zwróciły wyniki otrzymane podczas 

równoczesnej inkubacji komórek z oboma agonistami, wskazujące na spadek efektu 

indukowanego przez BK. Analiza pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia 

Ca2+ w czasie, obliczonego według wytycznych opisanych w rozdziale Wyniki 1.2, 

pozwoliła dokładniej ocenić zmiany w ilości wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+. 

Stwierdzono, że w przypadku komórek stymulowanych BK pole powierzchni pod 

krzywą osiągało wartość równą 21 a.u, natomiast w komórkach inkubowanych 

jednocześnie z oboma agonistami, wynik ten ulegał znacznemu obniżeniu o około 35% 

w stosunku do próbek poddanych działaniu BK (Rys. 13B). W komórkach kontrolnych 

oraz stymulowanych SUM pole powierzchni pod wykresem miało zbliżone wartości, 

odpowiednio 1,6 i 1,7 a.u. Zgodnie z oczekiwaniami, preinkubacja komórek 

z antagonistą B2R - HOE 140, powodowała całkowite zahamowanie indukowanego 

przez BK wzrostu stężenia Ca2+ (Rys. 13C). W przypadku jednoczesnej stymulacji BK 

i SUM, HOE 140 tylko częściowo znosił efekt zależny od BK. Obliczone wartości pola 

powierzchni pod krzywą (Rys. 13D) dla komórek kontrolnych oraz stymulowanych BK 

lub SUM, które dodatkowo preinkubowano z antagonistą B2R były porównywalne 

i mieściły się w granicach 3 a.u. Natomiast w przypadku komórek jednocześnie 

stymulowanych oboma agonistami wartość ta wynosiła 10,2 a. u i była 3 razy większa 

od wyników uzyskanych w pozostałych trzech próbkach. Wynik ten wskazuje zatem, 

że sygnalizacja zależna od Ca2+ może być uruchamiana pod wpływem równoczesnej 

aktywacji receptorów, pomimo blokowania działania B2R przez HOE 140. Podobne 

eksperymenty przeprowadzono w komórkach HEK293 kotransfekowanych plazmidami 

kodującymi B2R i D2R, w których wydajność transfekcji wynosiła około 45-50%. 

Otrzymane efekty (Rys. 13 E i F) były zbliżone do tych, które uzyskano w komórkach 

nietransfekowanych (Rys. 13A i B), przy czym zmierzone sygnały były zdecydowanie 

mocniejsze. Stymulacja BK powodowała znaczny wzrost stężenia 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ o 63% względem tej samej próbki niepoddanej 

kotransfekcji. Z kolei SUM nie wywierał żadnych efektów, generując podobne wartości 

jak te otrzymane w nietransfekowanych komórkach. Interesujące zmiany 

zaobserwowano również w próbkach jednocześnie stymulowanych BK i SUM. W tym 

przypadku, SUM również prowadził do osłabienia efektu wywieranego przez BK, 

analogicznie jak w komórkach nietransfekowanych, o około 35%.  
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Rysunek 13. Wpływ agonistów B2R i D2R na stężenie wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+. 

Komórki HEK293 nietransfekowane lub kotransfekowane plazmidami kodującymi receptory 

stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami. Wybrane próbki dodatkowo poddawano 

preinkubacji z HOE 140. Zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+ przedstawiono jako 

współczynnik 340/380 w funkcji czasu stymulacji dla komórek (A) nietransfekowanych 

i niestymulowanych HOE 140, (C) nietransfekowanych i stymulowanych HOE 140 oraz (E) 

kotransfekowanych i niestymulowanych HOE 140. Całkowita odpowiedź komórek (B) 

nietransfekowanych i niestymulowanych HOE 140, (D) nietransfekowanych i stymulowanych 

HOE 140 oraz (F) kotransfekowanych i niestymulowanych HOE 140, została zaprezentowana 

jako wartość pola powierzchni pod krzywą. Dane przedstawiają średnią ± SD z co najmniej 

czterech niezależnych eksperymentów. *p < 0,001 w odniesieniu do komórek kontrolnych, 
#p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu 

do komórek stymulowanych SUM. 
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Drugą z wybranych ścieżek sygnalizacyjnych, którą analizowano, była odpowiedź 

komórkowa zależna od cAMP, charakterystyczna dla D2R. W komórkach 

inkubowanych z BK obserwowano znaczny wzrost stężenia cAMP (o 75%) w stosunku 

do komórek niestymulowanych, dla których przyjęto wartość równą 100% (Rys. 14A). 

Sumanirol istotnie (o 31%) zmniejszał stężenie cAMP, natomiast jednoczesna 

stymulacja oboma agonistami skutkowała podobnym poziomem cAMP (wzrost o 69%), 

jaki obserwowano w komórkach stymulowanych BK. Analogiczne badania 

przeprowadzono wykorzystując komórki kotransfekowane (Rys. 14B). Otrzymane 

wartości dla próbek z BK lub SUM były zbliżone do tych, które uzyskano dla komórek 

nietransfekowanych (odpowiednio wzrost o 65% i spadek o 36% względem kontroli). 

W przypadku równoczesnej stymulacji agonistami stwierdzano nieznaczny i nieistotny 

spadek cAMP (o 14%) względem komórek stymulowanych BK. Uzyskane wyniki, 

zarówno dla komórek transfekowanych, jak i nietransfekowanych stymulowanych 

jednocześnie BK i SUM, sugerują supresję odpowiedzi komórkowej charakterystycznej 

dla D2R związanej z oddziaływaniem receptorów. Powyższe obserwacje pozwalają 

przypuszczać, że równoczesna aktywacja B2R i D2R może prowadzić do interakcji 

receptorów i modulacji pierwotnej odpowiedzi komórki.  

 

Rysunek 14. Wpływ agonistów B2R i D2R na wewnątrzkomórkowe stężenie cAMP. (A) 

Nietransfekowane lub (B) kotransfekowane plazmidami kodującymi receptory, komórki 

HEK293 stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami. Dane przedstawiają średnią ± SD 

z trzech niezależnych eksperymentów, w stosunku do komórek niestymulowanych, dla których 

przyjęto wartość równą 100% (linia przerywana). *p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

niestymulowanych, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 
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2. Zmiany wybranych funkcji komórek śródbłonka pod wpływem równoczesnej 

aktywacji receptora bradykininy B2 i receptora dopaminergicznego D2 

  Ocena produkcji endogennych receptorów bradykininy B2 

i dopaminergicznego D2 w komórkach HUV-EC-C 

W celu zbadania ekspresji B2R i D2R w unieśmiertelnionej linii komórek 

HUV-EC-C, w niniejszych badaniach wykorzystano technikę RT-PCR, która wykazała 

obecność mRNA B2R oraz D2R. Otrzymane produkty reakcji PCR dla genu receptora 

bradykininy, jak i dopaminergicznego, rozdzielone w 2% żelu agarozowym, miały 

odpowiednio wielkość równą 335 i 213 par zasad (Rys. 15A). Stosując znakowanie 

immunofluorescencyjne bez permeabilizacji komórek i przy użyciu specyficznych 

przeciwciał skierowanych wyłącznie przeciwko epitopom zewnątrzkomórkowym, 

stwierdzono obecność tych receptorów na powierzchni błony komórkowej. Uzyskane 

obrazy z mikroskopu fluorescencyjnego potwierdziły występowanie obu receptorów 

(sygnał zielony) w błonie komórkowej (Rys. 15B). Jądra komórkowe wyznakowano 

na niebiesko za pomocą DAPI. Wyników dla kontroli negatywnej nie przedstawiono 

z powodu braku sygnału fluorescencyjnego. 

 

Rysunek 15. Endogenna ekspresja receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

w komórkach HUV-EC-C. (A) Poziom mRNA B2R i D2R oznaczano za pomocą RT-PCR, 

a powstałe produkty rozdzielono w 2% żelu agarozowym. (B) Reprezentatywne obrazy 

utrwalonych i niepermeablizowanych komórek śródbłonka badanych techniką znakowania 

immunofluorescencyjnego. Przyjęta skala wynosi 50 μm. 
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 Udział agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

w procesach adhezji granulocytów do komórek śródbłonka 

Jedną z kluczowych funkcji śródbłonka jest prawidłowy transport komórek 

układu odpornościowego z krwioobiegu do miejsca zapalenia. Zaburzenie tego procesu 

może prowadzić do licznych dysfunkcji śródbłonka. Wobec powyższego, celem 

przeprowadzonych badań było sprawdzenie znaczenia jednoczesnej aktywacji 

receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 w regulacji adhezji granulocytów 

do komórek HUV-EC-C. W niniejszych badaniach sprawdzono wpływ różnych stężeń 

BK oraz SUM na adhezję granulocytów ze śródbłonkiem. Uzyskane wyniki 

przedstawiono jako procent granulocytów związanych ze stymulowanymi komórkami 

HUV-EC-C w odniesieniu do ilości granulocytów związanych z komórkami 

niestymulowanymi agonistami (kontrola), dla których przyjęto wartość 100%. 

W komórkach inkubowanych zarówno z 1 nM jak i z 100 nM BK obserwowano 

znamienny wzrost adhezji granulocytów odpowiednio o 67% i 36% po upływie 

12 godzin oraz o 31% i 39% po dobie inkubacji (Rys. 16A). Należy jednak zauważyć, 

że różnice w poziomie adhezji pomiędzy stosowanymi dawkami BK były nieznaczne. 

Preinkubacja komórek HUV-EC-C z TNF-α, zmieniała stopień związania granulocytów 

z komórkami śródbłonka, aczkolwiek nadal nie stwierdzano istotnych różnic pomiędzy 

stężeniami (Rys. 16B). Dla odmiennych dawek SUM także odnotowano brak 

znaczących zmian (Rys. 16C), a uzyskane wartości bez względu na czas inkubacji, 

mieściły się w granicach 100%. Jednak w oparciu o informacje z wcześniejszych 

publikacji, do dalszych badań wybrano stężenie BK równe 100 nM, które uznawane jest 

jako wartość patologiczna, reprezentująca warunki obserwowane w śródbłonku podczas 

stanu zapalnego (Blais i inni, 2000). W przypadku sumanirolu również zdecydowano 

się użyć 100 nM stężenie, gdyż jest ono zbliżone do wartości EC50, która wskazuje 

na efektywne wiązanie tego agonisty z D2R w błonie komórkowej (McCall i inni, 

2005).  
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Rysunek 16. Adhezja granulocytów do komórek śródbłonka po stymulacji różnymi stężeniami 

BK i SUM. Wyznakowane granulocyty umieszczano na konfluentnych hodowlach komórek 

śródbłonka stymulowanych BK bez lub po wstępnej preinkubacji z TNF-α (odpowiednio A i B) 

i oznaczono względną ilość granulocytów związanych z HUV-EC-C. (C) Podobne badania 

wykonano dla komórek śródbłonka inkubowanych z SUM. Wykresy reprezentują wartości 

średnie ± SD z trzech niezależnych eksperymentów, obliczone jako procent granulocytów 

związanych z komórkami HUV-EC-C, w porównaniu do komórek śródbłonka 

niestymulowanych agonistami, dla których przyjęto wartość 100% (oznaczona na wykresach, 

jako linia przerywana). *p < 0,05 w odniesieniu do komórek niestymulowanych. 

 

Właściwe wyniki prezentujące wpływ równoczesnej aktywacji B2R i D2R 

na proces adhezji przedstawiono na rysunku 17A. Zgodnie z oczekiwaniami, istotny 

wzrost adhezji granulocytów (o około 40%) stwierdzono po 6 godzinach inkubacji 

komórek śródbłonka z BK. Natomiast jednoczesna stymulacja oboma agonistami 

dostarczyła interesujących wyników, wskazujących na zniesienie efektu 

obserwowanego dla BK, a nawet do obniżenia o 27% wartości związanych 

granulocytów względem komórek HUV-EC-C niestymulowanych agonistami. Biorąc 

pod uwagę fakt, iż po działaniu SUM nie obserwowano żadnych istotnych zmian, 

powyższe obserwacje są szczególnie znaczące. Dalsza stymulacja komórek śródbłonka 

bradykininą prowadziła do wzrostu adhezji granulocytów, ale nieco słabszego niż po 

6-godzinnej inkubacji (odpowiednio o 26% i 13% po upływie 12 i 24 godzin). Z kolei 

w komórkach śródbłonka równocześnie stymulowanych BK i SUM stopień związanych 
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granulocytów wzrastał o 44% (po 12 godzinach) oraz o 50% (po 24 godzinach) 

w porównaniu do komórek niestymulowanych. Należy zaznaczyć, że pomimo wyników 

wskazujących na brak udziału SUM w regulacji adhezji granulocytów do komórek 

śródbłonka, w próbkach jednocześnie stymulowanych oboma agonistami zjawisko 

to nasilało się z czasem.  

Aby potwierdzić specyficzny udział receptorów w powyższych obserwacjach, 

przeprowadzono analogiczne badania w obecności antagonistów receptorów. Uzyskane 

wyniki przedstawiono jako procent granulocytów związanych z komórkami HUV-EC-C 

preinkubowanymi z HOE 140 lub z etyklopridem w stosunku do wartości otrzymanych 

dla komórek śródbłonka stymulowanych BK (Rys. 17B) lub jednocześnie oboma 

agonistami (Rys. 17C) w odpowiednim czasie, dla których przyjęto wartości równe 

100%. W przypadku komórek śródbłonka preinkubowanych z antagonistą receptora 

B2R, a następnie stymulowanych BK obserwowano obniżoną adhezję granulocytów 

o 24% i 20% odpowiednio po upływie 6 i 12 godzin, w porównaniu do próbek bez 

antagonisty (Rys. 17B). Podczas gdy po czasie 24 godzin, HOE 140 nie wpływał 

na efekt wywołany przez BK. Po przeprowadzeniu inkubacji z etyklopridem nie 

obserwowano istotnych zmian w działaniu BK. Szczególnie interesujące wyniki 

uzyskano w przypadku preinkubacji z antagonistami komórek śródbłonka 

stymulowanych równocześnie BK i SUM (Rys. 17C). Zaobserwowano, że zastosowanie 

antagonistów prowadziło do zniesienia efektu osiągniętego przez komórki po 

6-godzinnej stymulacji oboma agonistami. W próbkach tych obserwowano wzrost 

adhezji granulocytów o 20% i 55% odpowiednio dla komórek śródbłonka 

preinkubowanych z HOE 140 i z etyklopridem. Pozwala to, zatem przypuszczać, 

że obserwowane efekty w adhezji granulocytów do komórek HUV-EC-C są ściśle 

uzależnione od równoczesnej aktywacji obu receptorów. Natomiast dłuższa stymulacja 

oboma agonistami komórek śródbłonka preinkubowanych z HOE 140 lub etyklopridem, 

powodowała tylko nieznaczną redukcję adhezji granulocytów do komórek HUV-EC-C 

(o około 10% i 18% odpowiednio dla próbek z antagonistą B2R i D2R). W komórkach 

poddanych działaniu wyłącznie SUM, preinkubacja z HOE 140 lub z etyklopridem nie 

powodowała żadnych istotnych zmian (wyników nie pokazano). Powyższe wyniki 

wskazują zatem, iż jednoczesna aktywacja komórek śródbłonka agonistami B2R i D2R 

może prowadzić do zniesienia indukowanej przez BK adhezji granulocytów do 

HUV-EC-C. Obserwowany efekt jest jednak zależny od czasu działania agonistów, 

a dłuższa stymulacja odwraca obserwowane zmiany. 
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Rysunek 17. Adhezja granulocytów do komórek śródbłonka po stymulacji agonistami 

receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2. Wyznakowane granulocyty umieszczano 

na konfluentnych hodowlach komórek śródbłonka stymulowanych BK, SUM lub oboma 

agonistami jednocześnie. Niektóre próbki były dodatkowo preinkubowne z HOE 140 lub 

z etyklopridem przed dodatkiem agonistów. Wykresy reprezentują średnią ± SD z minimum 

trzech niezależnych eksperymentów, obliczoną jako procent granulocytów związanych 

z komórkami HUV-EC-C w odniesieniu do wartości uzyskanych (A) dla komórek 

nieinkubowanych z antagonistami, (B) dla komórek stymulowanych BK bez preinkubacji 

z antagonistami lub (C) dla komórek stymulowanych jednocześnie BK i SUM bez preinkubacji 

z antagonistami, które przyjęto jako 100%. *p < 0,05 w odniesieniu do wskazanych próbek. 
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Adhezja granulocytów do komórek śródbłonka jest ściśle związania z działaniem 

cytokin prozapalnych, w tym TNF-α. Ze względu na prozapalne działanie BK 

na śródbłonek, w niniejszych badaniach sprawdzono, jak zmienia się adhezja 

granulocytów obserwowana po aktywacji B2R i D2R w preinkubowanych z TNF-α 

komórkach śródbłonka. Uzyskane wyniki zaprezentowano jako stosunek zmiany 

adhezji granulocytów do komórek śródbłonka preinkubowanych z TNF-α, względem 

komórek HUV-EC-C niestymulowanych agonistami (Rys. 18). Stopień związanych 

granulocytów do komórek śródbłonka inkubowanych z BK wzrastał o 15%, 16% i 68% 

odpowiednio po 6-, 12- i 24-godzinnej stymulacji. Odmienne efekty, w porównaniu do 

komórek niepreinkubowanych z TNF-α, odnotowano również w próbkach, w których 

stosowano agonistę D2R. W tym przypadku obserwowano stopniowy spadek adhezji 

o 8%, 9% i 22% wraz z wydłużaniem się czasu stymulacji SUM. Najbardziej 

zaskakujące wyniki otrzymano po równoczesnym dodaniu obu agonistów do komórek 

HUV-EC-C. W próbkach tych, obserwowana dla BK indukcja adhezji granulocytów 

została całkowicie zniesiona, prowadząc nawet do 16% spadku po 24 godzinach 

względem niestymulowanych komórek śródbłonka. Wyniki te wskazują zatem 

na zupełnie inny sposób odpowiedzi aktywowanych TNF-α komórek śródbłonka pod 

wpływem działania agonistów B2R i D2R.  

 

Rysunek 18. Adhezja granulocytów do komórek śródbłonka aktywowanych TNF-α 

i poddawanych działaniu agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2. 

Wyznakowane granulocyty umieszczano na konfluentnych hodowlach komórek śródbłonka 

preinkubowanych z TNF-α, a następnie stymulowanych BK, SUM lub oboma agonistami 

jednocześnie. Wykres prezentuje średnią ± SD z minimum trzech niezależnych eksperymentów 

obliczoną jako procent granulocytów związanych ze stymulowanymi agonistami komórkami 

HUV-EC-C w stosunku do komórek wstępnie inkubowanych z TNF-α, ale niestymulowanych 

agonistami, dla których przyjęto wartości 100%. *p < 0,05 w odniesieniu do wskazanych 

próbek. 
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 Wpływ agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na zmiany produkcji białek adhezyjnych w komórkach śródbłonka 

Białka adhezyjne występujące w błonie komórek śródbłonka są jednym 

z kluczowych czynników regulujących zjawisko adhezji leukocytów do endotelium. 

W niniejszych badaniach skupiono się na wpływie agonistów B2R i D2R na poziom 

produkcji białka cząsteczek adhezyjnych takich jak: E-selektyna, ICAM-1 oraz 

VCAM-1. Wyniki z cytometrii przepływowej wykazały zwiększoną obecność białka 

E-selektyny (o 27%) i ICAM-1 (o 17%) w błonie cytoplazmatycznej komórek 

poddawanych 6-godzinnej stymulacji BK, względem próbek kontrolnych, dla których 

przyjęto wartość 100% (Rys. 19A-B). Z kolei po inkubacji z SUM nie odnotowano 

istotnych zmian, podczas gdy równoczesna stymulacja oboma agonistami znacząco 

obniżała poziom produkcji E-selektyny (o 15%) i ICAM-1 (o 25%). Nieoczekiwanie, 

bez względu na kombinację stosowanych agonistów, w przypadku VCAM-1 nie 

zaobserwowano żadnych efektów (Rys. 19C). 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

Rysunek 19. Występowanie cząsteczek adhezyjnych w błonie cytoplazmatycznej komórek 

śródbłonka inkubowanych z agonistami B2R i D2R. Konfluentne hodowle komórek 

HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami równocześnie, a następnie 

poddawano analizie za pomocą cytometrii przepływowej i znakowanych fluorescencyjnie 

przeciwciał wykrywających białko (A) E-selektynę, (B) ICAM-1 oraz (C) VCAM-1. 

Na wykresach przestawiono średnią ± SD z minimum trzech niezależnych eksperymentów 

obliczoną jako procent zmian średniej intensywności fluorescencji w stosunku do wartości 

otrzymanych dla komórek kontrolnych, przyjętej jako 100%. *p < 0,001 w odniesieniu 

do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, 
&p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 

 

Zważywszy na znaczne różnice w adhezji granulocytów do komórek śródbłonka, 

obserwowane zwłaszcza po 24 godzinach równoczesnej stymulacji BK i SUM, 

w kolejnym kroku oceniono całkowitą produkcję białka E-selektyny i ICAM-1 

w komórkach HUV-EC-C. Uzyskane obrazy z badań techniką Western blotting 

wykazały obecność prążków na wysokości charakterystycznej dla analizowanych 

białek, odpowiednio 67 kDa i 89 kDa dla E-selektyny i ICAM-1 (Rys. 20A). W celu 

obliczenia stopnia produkcji białka wykonano analizę densytometryczną prążków, 

uwzględniając wartości dla referencyjnego białka β-aktyny, a otrzymane wyniki 

porównywano do wartości dla komórek niestymulowanych, którą przyjęto jako 1. 

Wykazano, iż produkcja białka E-selektyny (Rys. 20B) i ICAM-1 (Rys. 20C) uległa 

znacznemu podwyższeniu po 6-godzinnej inkubacji z BK. Otrzymane dla tych próbek 



90 

 

wartości, wynosiły odpowiednio 1,37 i 1,25. Analogicznie, w komórkach 

stymulowanych SUM także obserwowano wzrost względnej ilości E-selektyny o 0,52 

i ICAM-1 o 0,32 w stosunku do próbki kontrolnej. W przypadku komórek 

stymulowanych jednocześnie BK i SUM wyniki dla obu badanych białek były 

zdecydowanie podwyższone, w porównaniu do tych uzyskanych po inkubacji 

z pojedynczym agonistą. W próbkach tych obliczone wartości wynosiły 1,97 i 1,79, 

odpowiednio dla E-selektyny i ICAM-1. Dłuższa inkubacja z agonistami powodowała 

niewielkie zmiany tylko w poziomie ICAM-1 (1,31, 1,24 i 1,22, kolejno dla komórek 

stymulowanych BK, SUM oraz jednocześnie oboma agonistami). W przypadku białka 

E-selektyny nie obserwowano żadnych różnic. 

 

Rysunek 20. Wpływ agonistów B2R i D2R na produkcję białka E-selektyny i ICAM-1 

w komórkach śródbłonka. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C stymulowano BK, SUM 

lub oboma czynnikami równocześnie. (A) Stopień produkcji białek adhezyjnych przedstawiono 

na reprezentatywnych obrazach. Analiza densytometryczna prążków otrzymanych dla (B) 

E-selektyny i (C) ICAM-1. Wyniki przedstawiają wartości średnie ± SD z dwóch 

eksperymentów w porównaniu do wartości uzyskanej dla komórek kontrolnych, przyjętej jako 

1. *p < 0,001 w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do 

komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 
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 Zmiany procesów zapalnych w komórkach śródbłonka zachodzących pod 

wpływem bradykininy i sumanirolu  

Interleukina 8 jest jednym z głównych czynników chemotaktycznych 

produkowanych przez komórki śródbłonka i inicjującym migrację leukocytów do źródła 

zapalenia. W niniejszych badaniach oceniono wpływ BK i SUM na produkcję tej 

cytokiny przez komórki śródbłonka. W komórkach, których nie poddawano wstępnej 

inkubacji z TNF-α, nie wykazano żadnych znaczących zmian w stężeniu IL-8 

po stymulacji agonistami receptorów (Rys. 21A). Niemniej jednak w komórkach 

preinkubowanych z cytokiną, bradykinina powodowała wzrost stężenia IL-8 o 35% 

w porównaniu do komórek kontrolnych, podczas gdy sumanirol obniżał o 33% stężenie 

tej interleukiny. Równoczesna stymulacja oboma agonistami znosiła efekty 

obserwowane zarówno dla BK, jak i SUM, a otrzymane wartości były podobne do tych 

uzyskanych dla komórek kontrolnych (Rys. 21B). Aby potwierdzić udział B2R i D2R 

w obserwowanych efektach, przeprowadzono dodatkowe badania z użyciem 

specyficznych antagonistów receptorów. Zastosowanie HOE 140 prowadziło 

do całkowitego zahamowania indukowanego przez BK wzrostu stężenia IL-8, ale nie 

wywierało znaczącego wpływu na produkcję tej cytokiny w komórkach stymulowanych 

SUM lub jednocześnie BK i SUM (Rys. 21C). Etykloprid skutecznie znosił efekt 

obserwowany w komórkach stymulowanych oboma agonistami, prowadząc 

do znacznego wzrostu stężenia IL-8 (o 32% w porównaniu do wartości uzyskanych dla 

komórek stymulowanych wyłącznie antagonistą D2R), natomiast nie powodował 

istotnych zmian w próbkach poddanych działaniu wyłącznie BK lub SUM (Rys. 21D). 

Należy również zauważyć, że antagoniści B2R i D2R nie wpływali na produkcję tej 

cytokiny przez komórki śródbłonka. Stężenie IL-8 w komórkach kontrolnych, 

niezależnie od użytego antagonisty, było porównywalne i średnio osiągało wartość 

około 14 ng/mg białka. 
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Rysunek 21. Wpływ agonistów B2R i D2R na stężenie interleukiny 8 w komórkach 

śródbłonka. (A) Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma 

agonistami równocześnie. (B) W niektórych eksperymentach komórki były dodatkowo 

inkubowane z TNF-α, a następnie (C) z HOE 140 lub (D) z etyklopridem przed dodaniem 

agonistów. Wartość dla komórek kontrolnych zobrazowano jako linię przerywaną. Wyniki 

przedstawiają wartości średnie ± SD z co najmniej trzech eksperymentów. *p < 0,001 

w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 

 

Drugim z badanych czynników była interleukina 6, która jest jedną z pierwszych 

cytokin pojawiających się w trakcie rozwoju odpowiedzi zapalnej. Podobnie jak 

w przypadku interleukiny 8, komórki, których nie poddano działaniu TNF-α przed 

dodatkiem agonistów, nie wykazywały żadnych znaczących zmian w produkcji IL-6 

(Rys. 22A). W komórkach preinkubowanych z TNF-α, BK powodowała wzrost stężenia 

IL-6 o 34% względem kontroli, a w komórkach stymulowanych SUM obserwowano 

mały, ale istotny spadek (o 13%) (Rys. 22B). Jednoczesna stymulacja z BK i SUM 

prowadziła do całkowitego zniesienia efektu indukowanego przez agonistę B2R, 

a nawet spadku w uwalnianiu IL-6 (o 18% względem próbki kontrolnej). Dla 

potwierdzenia, iż uzyskane zmiany w produkcji IL-6 są zależne od aktywacji B2R 

i D2R, przeprowadzono badania z użyciem antagonistów tych receptorów, analogicznie 
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jak w przypadku IL-8. Inkubacja z HOE 140 powodowała zniesienie efektów 

obserwowanych w próbkach bez zastosowania tego antagonisty (Rys. 22C), podczas 

gdy etykloprid skutecznie odwracał efekt SUM oraz współdziałania BK i SUM, 

natomiast nie miał istotnego wpływu na komórki stymulowane BK (Rys. 22D). W tym 

przypadku w próbkach z SUM jak i jednocześnie z oboma agonistami stwierdzono 

istotny wzrost stężenia IL-6 (odpowiednio o 13% i 49% w stosunku do komórek 

inkubowanych bez etyklopridu). Należy zauważyć, że w badaniach tych antagoniści 

B2R i D2R również nie mieli znaczącego wpływu na produkcję interleukiny 6 przez 

komórki śródbłonka. Niezależnie od warunków reakcji, stężenie tej cytokiny 

w nadsączu komórkowym wynosiło średnio około 1440 pg/mg białka. 

 

Rysunek 22. Wpływ agonistów B2R i D2R na stężenie interleukiny 6 w komórkach 

śródbłonka. (A) Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma 

agonistami równocześnie. (B) W niektórych eksperymentach komórki były dodatkowo 

inkubowane z TNF-α, a następnie (C) z HOE 140 lub (D) z etyklopridem przed dodaniem 

agonistów. Wartość dla komórek kontrolnych zobrazowano jako linię przerywaną. Wyniki 

przedstawiają wartości średnie ± SD z co najmniej trzech eksperymentów. *p < 0,001 

w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 
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W kolejnym kroku sprawdzono zmiany w stężeniu endoteliny-1, peptydu 

uczestniczącego w regulacji m.in. stężenia cytokin prozapalnych. W przeprowadzonych 

badaniach odnotowano niewielki wzrost uwalniania endoteliny-1 w komórkach 

HUV-EC-C stymulowanych BK (o 11%) oraz brak zmian pod wpływem SUM, 

względem komórek kontrolnych, dla których przyjęto wartość 100% (Rys. 23). 

Równoczesna inkubacja z oboma agonistami prowadziła do całkowitego zniesienia 

efektu wywieranego przez BK, a nawet nieznacznego spadku stężenia endoteliny-1 

(o 24% w porównaniu do komórek niestymulowanych). Natomiast w próbkach 

preinkubowanych z TNF-α obserwowano zdecydowanie wyraźniejsze zmiany. 

W komórkach poddawanych działaniu BK stężenie endoteliny-1 było większe o 68%, 

podczas gdy po stymulacji SUM lub oboma agonistami równocześnie obserwowano 

jego spadek odpowiednio o 50% i 28% względem próbki kontrolnej. 

 

Rysunek 23. Zmiany produkcji endoteliny-1 w komórkach śródbłonka stymulowanych 

agonistami B2R i D2R. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C inkubowano z BK, z SUM 

lub z oboma agonistami jednocześnie. W niektórych eksperymentach, przed dodaniem 

agonistów komórki dodatkowo stymulowano TNF-α. Na wykresach przestawiono średnią ± SD 

z minimum trzech niezależnych eksperymentów obliczoną jako procent zmian w stężeniu 

endoteliny-1 w stosunku do wartości otrzymanych dla komórek kontrolnych, przyjętej, jako 

100%. *p < 0,001 w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu 

do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM.  

 

 

 



95 

 

 Wpływ agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

na aktywność endotelialnej syntazy tlenku azotu oraz produkcję NO 

w komórkach śródbłonka 

Śródbłonkowa syntaza tlenku azotu jest jednym z kluczowych enzymów 

regulujących produkcję NO w komórkach śródbłonka. Komórki HUV-EC-C 

stymulowano BK i SUM przez 2 lub 5 minut, a następnie badano poziom eNOS oraz 

fosforylowanej formy tego enzymu przy użyciu Western blotting. Uzyskane obrazy 

wykazały obecność prążka na wysokości 140 kDa, odpowiadającego masie 

cząsteczkowej białka eNOS (Rys. 24A). Na ich podstawie przeprowadzono analizę 

densytometryczną i obliczono stosunek wartości śródbłonkowej syntazy tlenku azotu 

z fosforylowaną resztą Ser1177 do całkowitej ilości eNOS (peNOS/eNOS), który 

normalizowano analogicznie jak opisano w rozdziale Wyniki 2.3 (Rys. 24B). Znaczący 

wzrost fosforylacji eNOS, wskazujący na aktywację tego enzymu, obserwowano 

w każdej z badanych próbek po 2 minutowej inkubacji. Największą wartość uzyskano 

dla BK (1,73), następnie dla SUM (1,51), a najniższą dla próbek inkubowanych 

jednocześnie z oboma agonistami (1,45). Dłuższa stymulacja komórek powodowała 

spadek stosunku peNOS/eNOS w próbkach z BK do 1,14, podczas gdy po dodaniu 

SUM wartość ta była podobna do obserwowanej po dwóch minutach i wynosiła 1,65. 

Najbardziej interesujące zmiany stwierdzono w komórkach stymulowanych 

jednocześnie BK i SUM, w których zanotowano zdecydowany wzrost peNOS (2,32). 

Analizę stopnia fosforylacji eNOS uzupełniono pomiarami produkcji NO przez 

komórki śródbłonka. Poziom NO w supernatantach komórkowych mierzono, 

oznaczając fluorymetrycznie stężenie azotanów III i porównywano do komórek 

niestymulowanych, dla których przyjęto wartość 100%. Uzyskane wyniki (Rys. 24C) 

wykazały zależne od czasu zmiany w produkcji NO pod wpływem stymulacji 

agonistami B2R i D2R. Inkubacja komórek z BK powodowała 30% wzrost stężenia NO 

po upływie 30 minut, natomiast około 30% spadek po dłuższym czasie stymulacji. 

Znamienne zmiany zaobserwowano w próbkach poddanych jednoczesnemu działaniu 

BK i SUM, w których odnotowano wzrost stężenia NO o 80% i 131%, odpowiednio 

po 30- i 60-minutowej inkubacji. Komórki stymulowane SUM również wykazywały 

zwiększony poziom NO (o 80% i 65%, kolejno dla 30- i 60-minutowej inkubacji). 
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Rysunek 24. Zmiany fosforylacji białka eNOS oraz produkcji NO przez komórki śródbłonka 

stymulowane agonistami B2R i D2R. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C inkubowano 

z BK, z SUM lub z oboma agonistami jednocześnie. (A) Obrazy przedstawiają reprezentatywne 

wyniki dla poszczególnych próbek badanych. (B) Stosunek peNOS/eNOS określano ilościowo 

poprzez analizę densytometryczną. Wyniki przedstawiają wartości średnie ± SD z trzech 

niezależnych eksperymentów w porównaniu do wartości uzyskanej dla komórek kontrolnych 

przyjętej jako 1. (C) Na wykresach przestawiono średnią ± SD z minimum trzech niezależnych 

eksperymentów, obliczoną jako procent zmian w stężeniu NO w stosunku do wartości 

otrzymanych dla komórek niestymulowanych agonistami, przyjętej jako 100%. *p < 0,001 

w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 

 

 Udział agonistów receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

w procesach oksydacyjno-redukcyjnych w komórkach śródbłonka  

Najczęściej badanym markerem informującym o zaburzeniach oksydacyjno-

redukcyjnych w komórkach są RFT. W przeprowadzonych badaniach sprawdzano 

zmiany w stężeniu RFT w komórkach HUV-EC-C stymulowanych agonistami B2R 

i D2R. Uzyskane wyniki przedstawiono, jako procent produkcji RFT w stosunku do 

ilości RFT wytwarzanych przez komórki niestymulowane agonistami, dla których 

przyjęto wartość 100% (Rys. 25). Znaczący wzrost produkcji RFT stwierdzono 

w próbkach inkubowanych z BK (o 155%) lub z BK i SUM jednocześnie (o 72%) 

w porównaniu do kontroli. Warto jednak zaznaczyć, iż wartość uzyskana dla komórek 

stymulowanych równocześnie oboma agonistami była znacznie niższa niż w próbkach 

z samą BK (o 83%). Wyniki te jednoznacznie wskazują, że inkubacja komórek 
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śródbłonka z oboma agonistami może prowadzić do regulacji efektu wywieranego przez 

BK, bowiem w próbkach stymulowanych SUM nie zaobserwowano żadnych istotnych 

zmian w poziomie RFT. Aby potwierdzić szczególny udział B2R i D2R 

w obserwowanych zmianach, w badaniach tych także użyto antagonistów receptorów. 

Zastosowanie HOE 140 prowadziło do niemalże całkowitej redukcji wytwarzania RFT 

w komórkach z BK i oboma agonistami. Natomiast preinkubacja z antagonistą D2R – 

etyklopridem nie wpływała istotnie na działanie BK. W tym przypadku stwierdzono 

podobny poziom RFT (wzrost o 130%), jak w próbce bez antagonistów. Co ciekawe, 

etykloprid znosił efekt obserwowany w komórkach równocześnie stymulowanych BK 

i SUM, prowadząc nawet do wzrostu produkcji RFT o 45% w porównaniu do próbki 

bez antagonistów. Należy zauważyć, że komórki HUV-EC-C stymulowane SUM bez 

względu na obecność lub brak preinkubacji z antagonistami nie wykazywały żadnych 

istotnych zmian w produkcji RFT. Stymulacja apocyniną całkowicie znosiła 

indukowaną przez BK produkcję RFT, a w przypadku inkubacji jednocześnie z oboma 

agonistami prowadziła nawet do obniżenia ich poziomu względem wartości 

obserwowanej dla komórek kontrolnych. 

 

Rysunek 25. Produkcja RFT przez komórki śródbłonka pod wpływem agonistów B2R i D2R. 

Wyznakowane DCFH-DA komórki HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami 

jednocześnie. Wybrane próbki dodatkowo poddawano preinkubacji z HOE 140, z etyklopridem 

lub z apocyniną przed podaniem agonistów. Na wykresach przestawiono średnią ± SD 

z minimum trzech niezależnych eksperymentów obliczoną jako procent zmian RFT w stosunku 

do wartości otrzymanych dla komórek niestymulowanych agonistami przyjętej jako 100%. 
#p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do 

komórek stymulowanych SUM, **p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych 

jednocześnie BK i SUM. 
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Dysmutaza ponadtlenkowa oraz katalaza są jednymi z wielu enzymów 

antyoksydacyjnych regulujących wewnątrzkomórkowe stężenie RFT. Istnieje kilka 

izoform SOD, w tym dysmutaza ponadtlenkowa zawierająca jony manganu w centrum 

aktywnym i obficie występująca w mitochondriach i peroksysomach (MnSOD) oraz 

dysmutaza miedziowo-cynkowa, której obecność stwierdza się głównie w cytoplazmie 

komórek (Cu/ZnSOD) (Kang & Kang, 2013). W przeprowadzonych badaniach, 

aktywność MnSOD i Cu/ZnSOD analizowano w barwionym błękitem 

nitrotetrazolowym żelu, otrzymanym z natywnej elektroforezy (Rys. 26A). W celu 

oceny zmian aktywności SOD wykonano analizę densytometryczną prążków, 

a otrzymane wyniki porównywano do wartości dla niestymulowanych komórek, którą 

przyjęto jako 100% (Rys. 26B). Wykazano, iż inkubacja komórek z BK lub z SUM 

zwiększała aktywność MnSOD odpowiednio o 30% i 15%, podczas gdy jednoczesna 

stymulacja oboma agonistami prowadziła do odwrotnego efektu, powodując słaby, 

ale istotny spadek o 13%. W przypadku izoformy Cu/ZnSOD podwyższona aktywność 

była obserwowana w każdej próbce w porównaniu do niestymulowanych komórek. 

Uzyskane wartości były wyższe o 27%, 38% i 44% odpowiednio dla próbek z BK, 

z SUM i z oboma agonistami równocześnie. 

Drugim z badanych enzymów była katalaza, której aktywność sprawdzano 

za pomocą spektrofotometrycznego monitorowania rozkładu H2O2, a otrzymane 

wartości normalizowano względem wartości dla niestymulowanych komórek, którą 

przyjęto, jako 100%. Wzrost aktywności CAT obserwowano po stymulacji komórek 

BK, SUM i oboma agonistami, odpowiednio o 107%, 43% i 61% (Rys. 26C). Niemniej 

jednak komórki inkubowane jednocześnie z BK i SUM wykazywały znacznie niższą 

aktywność CAT, niż te poddane działaniu tylko BK (o 46%). Zastosowanie antagonisty 

B2R prowadziło do znacznego obniżenia indukowanej przez BK aktywności katalazy, 

zarówno wtedy, kiedy była podawana sama lub razem z SUM (spadek odpowiednio 

o 70% i o 50%), sugerując swoisty udział B2R w tych zmianach. W przypadku 

komórek stymulowanych SUM, HOE 140 nie powodował większych zmian, a stopień 

aktywności CAT był zbliżony do tego obserwowanego w próbkach bez antagonisty 

(około 30% wzrost). Z kolei stymulacja etyklopridem nie miała istotnego wpływu 

na działanie BK, wykazując podobną aktywność CAT, jak w próbce z BK bez 

antagonisty (wzrost o około 115%). W komórkach inkubowanych z SUM, etykloprid 

nieznacznie osłabiał aktywność enzymu (o 12%). Najciekawszą obserwacją był fakt, 

że komórki stymulowane równocześnie BK i SUM oraz wstępnie inkubowane 
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z antagonistą D2R wykazywały o 31% wyższą aktywność niż w próbce bez etyklopridu. 

Efekt ten był istotnie statystyczny zarówno względem komórek poddanych działaniu 

jednocześnie obu agonistów, bez preinkubacji z antagonistami oraz stymulowanych BK 

lub SUM po inkubacji z etyklopridem. Zmiany aktywności CAT i SOD zostały 

znormalizowane względem stężenia białka w każdej próbce. 

 

Rysunek 26. Wpływ agonistów B2R i D2R na aktywność enzymów antyoksydacyjnych. 

Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma agonistami 

równocześnie, a uzyskane lizaty wykorzystano do oznaczania aktywności enzymatycznej SOD 

i CAT. Wybrane próbki dodatkowo poddawano inkubacji z HOE 140 lub z etyklropridem. (A) 

Obraz żelu przedstawia reprezentatywne wyniki dla poszczególnych próbek badanych – górny 

prążek wskazuje na izoformę MnSOD, a dolny odpowiada Cu/ZnSOD. (B) Zmiany 

w aktywności MnSOD i Cu/ZnSOD obliczono densytometrycznie względem komórek 

niestymulowanych, dla których przyjęto wartość 100%. (C) Aktywność enzymatyczna katalazy. 

Przedstawione wyniki prezentują średnią ± SD z minimum trzech niezależnych eksperymentów 

obliczoną jako procentowe zmiany aktywności CAT i SOD względem próbek 

niestymulowanych, dla których przyjęto wartość 100%. *p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 

w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM, **p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych jednocześnie BK i SUM. 
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 Wpływ bradykininy i sumanirolu na wczesne procesy apoptotyczne 

w komórkach śródbłonka 

Zaburzona równowaga w procesach oksydacyjno-redukcyjnych oraz wzmożona 

odpowiedź zapalna mogą prowadzić do rozwoju procesów apoptotycznych. Mając 

na względzie wyżej przedstawione wyniki odnośnie udziału agonistów B2R i D2R 

w modyfikacji procesów zapalnych i oksydacyjno-redukcyjnych w komórkach 

śródbłonka, podjęto próby sprawdzenia czy zmiany te mogą skutkować modulacją 

procesów apoptotycznych. W przeprowadzonych badaniach sprawdzano wpływ BK 

i SUM na produkcję białka proapoptotycznego – Bax oraz białek antyapoptotycznych – 

Bcl-2 i Bcl-xL metodą Western blotting. Uzyskane obrazy wykazały obecność prążków 

na wysokości charakterystycznej dla analizowanych białek, odpowiednio 21 kDa, 

24 kDa i 30 kDa dla Bax, Bcl-2 i Bcl-xL (Rys. 27A). W celu półilościowej oceny tych 

zmian obliczono stosunek Bcl-2/Bax (Rys. 27B) oraz Bcl-xL/Bax (Rys. 27C) 

wykonując analizę densytometryczną poszczególnych prążków oraz normalizację 

uzyskanych wartości, analogicznie jak opisano w rozdziale Wyniki 2.3. Zarówno 

stosunek Bcl-2/Bax, jak i Bcl-xL/Bax prezentowały podobne efekty w zależności 

od czasu inkubacji z agonistami, wskazując na spadek tego współczynnika 

w komórkach stymulowanych BK przez 6 godzin (odpowiednio 0,68 i 0,77). Zupełnie 

odmienne wartości uzyskano dla komórek inkubowanych z SUM lub jednocześnie z BK 

i SUM. Stosunek Bcl-2/Bax w tych próbkach wzrastał odpowiednio do 1,33 i 1,56, 

podczas gdy wartości Bcl-xL/Bax były większe o 0,39 i 0,66 względem komórek 

niestymulowanych. Warto zaznaczyć, iż w komórkach poddawanych równoczesnemu 

działaniu BK i SUM dłuższa inkubacja powodowała nasilenie odpowiedzi 

antyapoptotycznej. Dla próbek tych obliczone stosunki wynosiły 1,96 i 2,11, 

odpowiednio dla Bcl-2/Bax i Bcl-xL/Bax. Natomiast jednodniowa inkubacja komórek 

osobno z BK lub z SUM nie powodowała znaczących zmian, a wartości stosunków 

białek anty- do proapoptotycznych były porównywalne z tymi obserwowanymi 

w próbkach kontrolnych. 
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Rysunek 27. Wpływ agonistów B2R i D2R na syntezę białek anty- i proapoptotycznych 

w komórkach śródbłonka. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C stymulowano BK, SUM 

lub oboma agonistami jednocześnie. (A) Obrazy przedstawiają reprezentatywne wyniki dla 

poszczególnych próbek badanych. Stosunek (B) Bcl-2/Bax oraz (C) Bcl-xL/Bax określano 

ilościowo poprzez analizę densytometryczną. Wyniki przedstawiają średnią ± SD z dwóch 

eksperymentów, w porównaniu do próbki niestymulowanej agonistami, dla której przyjęto 

wartość równą 1. *p < 0,001 w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 

w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych SUM.  

 

Zmiana produkcji białek Bcl-2, Bcl-xL i Bax jest zwykle związana z aktywacją 

kaskady kaspaz. Z tego względu podjęto próbę analizy wpływu agonistów B2R i D2R 

na aktywność kaspaz 3 i 7 w komórkach śródbłonka. Inkubacja z BK, z SUM lub 

z oboma agonistami jednocześnie nie prowadziła do znaczących zmian w aktywności 

tych enzymów (Rys. 28A). Jednakże komórki preinkubowane z prozapalną cytokiną -

TNF-α, wykazały interesujące efekty po działaniu agonistów receptorów, względem 

próbki kontrolnej, dla której przyjęto wartość 100% (Rys. 28B). Zwiększoną o 20% 

aktywność kaspaz 3 i 7 stwierdzono w komórkach stymulowanych samą bradykininą, 

podczas gdy inkubacja z oboma agonistami jednocześnie powodowała spadek 

aktywności enzymatycznej o 22%. Brak istotnych zmian odnotowano w komórkach 

poddanych działaniu wyłącznie SUM. 
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Rysunek 28. Wpływ agonistów B2R i D2R na względną zmianę aktywności kaspaz 3 i 7 

w komórkach śródbłonka. (A) Komórki HUV-EC-C stymulowano BK, SUM lub oboma 

czynnikami jednocześnie. (B) Wybrane próbki dodatkowo poddawano inkubacji z TNF-α przed 

podaniem agonistów. Przedstawione wyniki prezentują średnią ± SD z minimum trzech 

niezależnych eksperymentów obliczoną jako procentowe zmiany aktywności kaspaz 3 i 7 

w stosunku do komórek niestymulowanych, dla których przyjęto wartość 100% (oznaczono 

jako linia przerywana). *p < 0,001 w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 

w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych SUM.  

 

 Zmiany w stopniu aktywacji białek sygnalizacyjnych pod wpływem agonistów 

receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 

W ostatnim etapie badań sprawdzono czy obserwowane zmiany w komórkach 

śródbłonka pod wpływem działania BK i SUM związane są z uruchamianiem 

odpowiedzi komórkowej zależnej od aktywacji kluczowych białek sygnalizacyjnych. 

W tym celu w pierwszej kolejności zbadano działanie czynnika transkrypcyjnego 

STAT3, który jest szczególnie zaangażowany w regulację procesów prozapalnych 

i oksydacyjno-redukcyjnych. Komórki HUV-EC-C stymulowano agonistami B2R 

i D2R, a następnie oceniano poziom produkcji białka STAT3 fosforylowanego na 

reszcie Tyr705 oraz syntezę całkowitej frakcji STAT3 stosując metodę Western 

blotting. Uzyskane obrazy wykazały obecność prążka na wysokości 86 kDa, 

charakterystycznego dla białka STAT3 (Rys. 29A). Stosunek pSTAT3/STAT3 

obliczono wykonując analizę densytometryczną poszczególnych prążków oraz 

normalizację uzyskanych wartości, analogicznie jak opisano w rozdziale Wyniki 2.3 

(Rys. 29B). Komórki inkubowane z BK wykazywały znaczący wzrost fosforylacji 

białka STAT3 (o 63%), podczas gdy SUM nie wywoływał żadnych istotnych zmian. 

Odmienny efekt zaobserwowano po równoczesnej stymulacji komórek BK i SUM, gdyż 
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w tym przypadku stosunek pSTAT3/STAT3 ulegał istotnemu obniżeniu (o 31% 

w porównaniu do komórek niestymulowanych). 

 

Rysunek 29. Aktywacja STAT3 w komórkach śródbłonka stymulowanych agonistami B2R 

i D2R. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C inkubowano z BK, z SUM lub z oboma 

agonistami równocześnie i określano poziom produkcji całkowitego białka STAT3 oraz frakcji 

fosforylowanej na reszcie Tyr705 (pSTAT3). (A) Obrazy przedstawiają reprezentatywne wyniki 

dla poszczególnych próbek badanych. (B) Stosunek pSTAT3/STAT3 określano ilościowo 

poprzez analizę densytometryczną. Wyniki przedstawiają średnią ± SD z trzech niezależnych 

eksperymentów, względem rezultatu uzyskanego dla próbki kontrolnej, dla której przyjęto 

wartość równą 1 (oznaczono jako linia przerywana). *p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych BK, &p < 0,001 

w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 

 

Mając na uwadze udział kinaz Akt i MAPK w procesach związanych 

z odpowiedzią komórek zależną od czynników prozapalnych oraz oksydacyjnych 

postanowiono również sprawdzić różnice w ich aktywacji pod wpływem działania BK 

i SUM. Produkcję białka całkowitego Akt i p44/42 MAPK oraz fosforylowanego 

odpowiednio na reszcie Ser473 (pAkt) i resztach Thr202/Tyr204 (p-p44/42 MAPK) 

oceniano przy pomocy metody Western blotting (Rys. 30A). Uzyskane obrazy 

wykazały obecność dwóch prążków na wysokości 44 kDa i 42 kDa oraz jednego 

w okolicach 60 kDa, odpowiednio charakterystycznych dla kinaz p44/42 MAPK oraz 

Akt (Rys. 30A). Stosunek pAkt/Akt (Rys. 30B) oraz p-p44/42 MAPK/p42/44 MAPK 

(Rys. 30C) obliczono przeprowadzając analogiczną analizę densytometryczną 

poszczególnych prążków oraz normalizację jak opisano wcześniej (Wyniki, rozdział 

2.3). Stymulacja BK prowadziła do wzrostu stosunku ilości fosforylowanej frakcji 

białka do całkowitego białka odpowiednio dla Akt i p44/42 MAPK o 0,41 i 0,24 

względem próbki kontrolnej. Po inkubacji z SUM obserwowano nieznaczny spadek 

aktywacji Akt (o 0,17), podczas gdy stosunek dla MAPK nie ulegał żadnym istotnym 

zmianom. Równoczesna stymulacja oboma agonistami prowadziła do obniżenia 
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współczynników: pAkt/Akt o 0,35 oraz p-p44/42 MAKP/p44/42 MAPK o 0,19, 

w odniesieniu do komórek niestymulowanych. 

 

Rysunek 30. Aktywacja kinazy Akt i p44/42 MAPK w komórkach śródbłonka stymulowanych 

agonistami B2R i D2R. Konfluentne hodowle komórek HUV-EC-C inkubowano z BK, z SUM 

lub z oboma agonistami równocześnie i określano poziom produkcji całkowitego białka Akt 

i p44/42 MAPK oraz ich frakcji fosforylowanych odpowiednio na reszcie Ser473 (pAkt) 

i resztach Thr202/Tyr204 (p-p44/42 MAPK). (A) Obrazy przedstawiają reprezentatywne wyniki 

dla poszczególnych próbek badanych. Stosunek (B) pAkt/Akt oraz (C) p-p44/42 MAPK/p44/42 

MAPK określano ilościowo poprzez analizę densytometryczną. Wyniki przedstawiają średnią 

± SD z trzech niezależnych eksperymentów, względem rezultatu uzyskanego dla próbki 

kontrolnej, dla której przyjęto wartość równą 1 (oznaczono jako linia przerywana).*p < 0,001 

w odniesieniu do komórek niestymulowanych, #p < 0,001 w odniesieniu do komórek 

stymulowanych BK, &p < 0,001 w odniesieniu do komórek stymulowanych SUM. 
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DYSKUSJA 

Mając na względzie wzrastającą ilość doniesień przemawiających 

za prawdopodobieństwem oddziaływania receptora bradykininy B2 z receptorem 

dopaminergicznym D2 oraz podążając za nowym trendem badawczym skupiającym 

się na analizie funkcjonalności powstających oligomerów GPCR, w niniejszej pracy 

podjęto próby ustalenia obecności heterodimeru tych receptorów w komórkach 

wykazujących nadprodukcję B2R i D2R. Dodatkowym argumentem przemawiającym 

za słusznością podjętych badań jest fakt, iż oba receptory uczestniczą w kontroli 

podobnych procesów odpowiedzialnych za rozmaite funkcje komórkowe, zatem ich 

heterodimer mógłby być istotnym celem w leczeniu wielu schorzeń (Leeb-Lundberg 

i inni, 2005; Beaulieu & Gainetdinov, 2011). Wyniki przedstawione w niniejszej pracy 

po raz pierwszy potwierdziły powstawanie funkcjonalnego heterodimeru B2R-D2R, 

odgrywającego istotną rolę w modulacji szlaków sygnalizacyjnych zależnych 

od wewnątrzkomórkowego stężenia jonów Ca2+ oraz cAMP. Wybrany model 

komórkowy komórek HEK293 z nadprodukcją B2R, którą uzyskano w wyniku 

transfekcji zaprojektowanymi plazmidami zawierającymi sekwencję kodującą receptory 

sprzężone z białkiem fluorescencyjnym, charakteryzował się odpowiednią lokalizacją 

białka fuzyjnego w błonie komórkowej dla obu wariantów B2R. Wobec faktu, 

że nadrzędną rolą wszystkich GPCR jest prawidłowe wiązanie liganda, prowadzące 

do transdukcji sygnału do wnętrza komórki, w niniejszej pracy udowodniono, iż oba 

białka fuzyjne B2R cechują się wysokim powinowactwem do bradykininy. Obliczone 

wartości Kd dla obu wariantów białek fuzyjnych mieściły się w zakresie stężeń 

nanomolowych i były zbliżone do danych literaturowych, uzyskanych 

we wcześniejszych badaniach (Faussner i inni, 2003; Faussner i inni, 2005). Biorąc pod 

uwagę, że aktywacja receptora B2 powoduje wzrost stężenia wewnątrzkomórkowych 

jonów Ca2+, w trakcie oceny funkcjonalności białek fuzyjnych skupiono się na tym 

przekaźniku wtórnym (Leeb-Lundberg i inni, 2005; Zubakova i inni, 2008). 

Stwierdzono, że białka fuzyjne B2R prawidłowo odpowiadają na działanie BK, 

zwłaszcza, że zastosowanie specyficznego antagonisty znosiło całkowicie obserwowany 

efekt, potwierdzając tym samym specyficzny udział tego receptora w obserwowanych 

zmianach. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odpowiedź transfekowanych komórek, 

niezależnie od użytego wariantu białka fuzyjnego, była zdecydowanie silniejsza 

i dłuższa, w porównaniu do komórek nietransfekowanych. Należy także zwrócić uwagę, 
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że mimo braku zadowalającego wyniku wiązania BK do nietransfekowanych komórek 

HEK293, uzyskane wartości stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ pod 

wpływem działania agonisty B2R dowodzą endogennej obecności tego receptora. 

Trudności w ustaleniu Kd dla wiązania bradykininy do nietransfekowanych komórek 

mogły wynikać z faktu mniejszej liczby receptorów w błonie komórkowej, w wyniku 

czego stosowany zakres stężeń BK nie był w stanie wyprzeć radioliganda. 

W niniejszych badaniach udało się wykazać ekspresję zarówno genu oraz 

występowanie białka B2R w błonie komórkowej nietransfekowanych komórek 

HEK293 co jest zgodne z dotychczasowymi doniesieniami literaturowymi 

(Kramarenko i inni, 2009; Atwood i inni, 2011). Wobec tego należy podkreślić, 

że wzmocniona produkcja wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ związana jest 

z jednoczesną aktywacją zarówno endogennych receptorów B2, jak i tych kodowanych 

przez plazmidy. Powyższe obserwacje wskazują zatem, iż komórki transfekowane 

pB2R-Citrine-N1 lub pB2R-mCherry-N1 stanowią dobry model badawczy, cechujący 

się w pełni funkcjonalnym receptorem B2.  

Kolejne badania, przeprowadzone na sprawdzonym modelu komórkowym 

z nadprodukcją B2R oraz D2R, wykazały, że receptory te kolokalizują ze sobą 

w podobnym stopniu niezależnie od zastosowanych wariantów białek fuzyjnych. 

Uzyskana wartość współczynnika PCC wynosiła około 0,5, co oznacza umiarkowany 

stopień kolokalizacji (Zinchuk i inni, 2013) i sugeruje, że co najmniej połowa 

cząsteczek B2R wyznakowanych fluorescencyjnie nie kolokalizuje z receptorem 

D2 połączonym z białkiem Citrine lub mCherry. Efekt ten najprawdopodobniej 

związany jest ze wspomnianą wcześniej obecnością endogennych receptorów 

bradykininy B2 w komórkach HEK293. Istotny wpływ na obserwowane wyniki może 

mieć również konstytutywna obecność receptora dopaminergicznego w tej linii 

komórkowej, którą wykazano zarówno w badaniach opisanych w niniejszej pracy, jak 

również w przeprowadzonych przez innych badaczy (Atwood i inni, 2011). Wobec 

powyższego, zakłada się że endogenne B2R i D2R są w stanie oddziaływać wzajemnie 

ze sobą, albo z wyznakowanymi receptorami, powodując obniżenie kolokalizacji 

receptorów sprzężonych z białkami fluorescencyjnymi. Ponadto można przypuszczać, 

że umiarkowana wartość współczynnika PCC związana jest także z kooperacją B2R 

i D2R z innymi GPCR obecnymi w błonie komórkowej (Guevara-Lora i inni, 2016). 

Niemniej jednak, aby to potwierdzić wymagane jest przeprowadzenie badań z użyciem 

bardziej zaawansowanych technik, takich jak m.in. bimolekularna komplementacja 
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fluorescencji połączona z FRET (Guo i inni, 2017). Ze względu na fakt, iż kolokalizacja 

nie pozwala jednoznacznie wnioskować o dimeryzacji białek, w dalszym etapie badań 

podjęto próby analizy tworzenia heterodimeru B2R-D2R w błonie cytoplazmatycznej 

kotransfekowanych komórek HEK293 przy zastosowaniu bardziej specjalistycznej 

techniki, czyli FLIM-FRET, uzyskując jednoznaczne wyniki wskazujące na fizyczną 

interakcję pomiędzy tymi receptorami. 

Powszechnie wiadomo, iż specyficzni agoniści i antagoniści receptorów mogą 

prowadzić do stabilizacji bądź destabilizację interakcji pomiędzy GPCR (Kearn i inni, 

2005; Łukasiewicz i inni, 2010; Espinoza i inni, 2011). W niniejszych badaniach 

stwierdzono, że agoniści B2R i D2R są w stanie regulować kolokalizację tych 

receptorów. Przypuszcza się, że na skutek działania BK lub SUM dochodzi 

do modyfikacji w konformacji receptorów, które promują ich interakcje. Natomiast po 

równoczesnej stymulacji BK i SUM nie odnotowano znaczących różnic w stopniu 

kolokalizacji B2R i D2R. Odmienne efekty otrzymane w próbkach poddanych 

jednoczesnemu działaniu BK i SUM mogą odzwierciedlać się w zmianach sygnalizacji 

wewnątrzkomórkowej. Warto podkreślić, że dłuższa inkubacja komórek z oboma 

agonistami osłabiała interakcję pomiędzy B2R i D2R. Zjawisko to najprawdopodobniej 

związane jest z internalizacją i desensytyzacją badanych receptorów, które utrudniają 

formowanie się heterodimeru B2R-D2R (Beaulieu & Gainetdinov, 2011; Marceau 

i inni, 2013). Należy również zwrócić uwagę na wysokie wartości PCC podczas całego 

okresu inkubacji z SUM. Obserwacje te pozwalają sądzić, iż agonista D2R reguluje 

oraz stabilizuje oddziaływanie pomiędzy receptorami i w rezultacie wpływa 

na odpowiedź komórkową zależną m.in. od działania BK. Wobec powyższego, 

postuluje się, że agoniści B2R i D2R mogą modyfikować sposób aktywacji receptorów 

w heterodimerze. Hipotezę tę potwierdzają badania, w których udowodniono, iż ligandy 

receptorów GPCR regulują ich redystrybucję w obrębie błony komórkowej, a nawet 

powodują migrację z błony cytoplazmatycznej do różnych przedziałów komórkowych 

(Calebiro i inni, 2010). Interpretacja uzyskanych wyników nie jest jednak łatwa, 

bowiem zarówno B2R, jak i D2R tworzą kompleksy z innymi GPCR, co może 

prowadzić do formowania się oligomerów wyższego rzędu, które są w stanie 

modulować internalizację tych receptorów. Przypuszcza się, że zmiany konformacyjne 

struktury receptorów po oligomeryzacji utrudniają lub ułatwiają dostęp do ich 

agonistów, a także prowadzą do współzawodnictwa pomiędzy nimi o wybrane białko G. 

Niezależne od tego, jakie mechanizmy odpowiadają za osłabienie lub wzmocnienie 
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interakcji między B2R i D2R pod wpływem agonistów, wyniki badań z kolokalizacji 

zostały potwierdzone przy zastosowaniu techniki FLIM-FRET. Stymulacja komórek 

selektywnymi agonistami receptorów skracała wartość τD, sugerując znaczący udział 

tych czynników w regulacji wydajności FRET pomiędzy B2R i D2R. Reasumując, 

obserwacje te po raz pierwszy dowodzą o heterodimeryzacji receptorów B2 i D2, 

a interakcja ta może być regulowana przez ich agonistów.  

Pełniejszą charakterystykę funkcjonalności powstałego heterodimeru B2R i D2R 

uzyskano po sprawdzeniu czy przypuszczalne modyfikacje w konformacji receptorów 

po stymulacji agonistami mogą mieć wpływ na regulację sygnalizacji komórkowej. 

Powszechnie wiadomo, iż oligomeryzacja GPCR przejawia się nie tylko fizyczną 

interakcją pomiędzy receptorami, ale także modulacją wewnątrzkomórkowych ścieżek 

sygnalizacyjnych. Głównie związane jest to z redystrybucją receptorów w błonie 

komórkowej (Terrillon i inni, 2003; Sanden & Leeb-Lundberg, 2013), regulacją 

wiązania podjednostek białka G (Mellado i inni, 2001), jak również z różnicą w ich 

aktywacji i desensytyzacji (Hillion i inni, 2002). Interakcje między GPCR mogą także 

prowadzić do nadmiernej indukcji lub hamowania charakterystycznych dla receptorów 

ścieżek sygnalizacyjnych (AbdAlla i inni, 2000; Rocheville i inni, 2000). Zatem analiza 

zmian typowych szlaków sygnalizacyjnych pod wpływem działania agonistów 

receptorów zaangażowanych w tworzenie kompleksów, może dostarczyć istotnych 

informacji na temat funkcjonalności oligomeru. W przypadku heterodimeru B2R-D2R 

szczególnie ważne wydają się być jony Ca2+ oraz cAMP, ponieważ są one kluczowymi 

cząsteczkami sygnałowymi indukowanymi po aktywacji odpowiednio receptora 

bradykininy B2 i dopaminergicznego D2 (Leeb-Lundberg i inni, 2005; Beaulieu 

& Gainetdinov, 2011). Aby potwierdzić, że analizowane zmiany w stężeniu cząsteczek 

sygnalizacyjnych nie wynikają z modyfikacji receptorów w białkach fuzyjnych, badania 

te przeprowadzono zarówno w kotransfekowanych, jak i nietransfekowanych 

komórkach HEK293. Stymulacja komórek bradykininą powodowała charakterystyczną 

odpowiedź związaną ze wzrostem stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+, 

podczas gdy równoczesna inkubacja z oboma agonistami prowadziła do częściowego 

zmniejszenia tego efektu. Wyniki te są szczególnie interesujące, zważywszy na fakt, 

iż sam sumanirol nie powodował istotnych zmian w stężeniu wewnątrzkomórkowych 

jonów Ca2+. Obserwacje dla agonisty receptora dopaminergicznego są zgodne 

z dotychczasowymi doniesieniami literaturowymi, w których stymulacja komórek 

HEK293 z nadprodukcją D2R, specyficznym agonistą tego receptora – quinpirol, 
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nie wywierała żadnego wpływu na stężenie wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ 

(Lee i inni, 2004; So i inni, 2009). Podobne efekty uzyskano w komórkach 

neuronalnych prążkowia, które cechują się wysoką endogenną produkcją D2R (Hasbi 

i inni, 2009). Wobec powyższego, na podstawie wyników uzyskanych w tej pracy 

można postulować szczególny udział D2R w modulacji sygnalizacji zależnej od B2R, 

wynikający prawdopodobnie z ich interakcji. Obserwowany podczas równoczesnej 

stymulacji B2R i D2R wzrost poziomu wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ 

najprawdopodobniej nie jest uzależniony wyłącznie od działania BK, bowiem 

stosowanie antagonisty B2R nie skutkowało całkowitym zniesieniem indukowanego 

efektu. Zatem, może mieć to związek z powstawaniem heterodimeru B2R-D2R, które 

prowadzi do zmian konformacyjnych receptorów. Sugeruje się natomiast, że sumanirol 

działa jako allosteryczny modulator, modyfikując stopień wiązania BK, podobnie 

jak stwierdzano w przypadku innych kompleksów GPCR (Smith & Milligan, 2010).  

Drugą z badanych cząsteczek sygnałowych było cAMP, główny mediator 

sygnalizacji D2R. Na skutek aktywacji tego receptora dochodzi do obniżenia stężenia 

wewnątrzkomórkowego cAMP (Beaulieu & Gainetdinov, 2011), co zostało 

potwierdzone również w niniejszej pracy. Udział B2R w regulacji cAMP nie jest 

dostatecznie wyjaśniony, niemniej jednak zarówno wyniki owej pracy, jak i pokaźna 

liczba badań wskazuje na nasilenie produkcji tej cząsteczki sygnałowej po aktywacji 

receptora bradykininy (Liebmann i inni, 1996; Fang i inni, 2005; Webb i inni, 2010). 

Analogicznie, jak w badaniach nad typową dla B2R ścieżką sygnalizacyjną, w tym 

przypadku inkubacja komórek z oboma agonistami jednocześnie skutkowała 

interesującym wynikiem, prowadząc do zniesienia efektu zależnego od SUM. Podobne 

zmiany zaobserwowano w badaniach Borroto-Escuela i innych (2016), w których 

równoczesna aktywacja receptorów dopaminergicznego i neurotensyny typu 1 

hamowała działanie D2R i prowadziła do zwiększenia wewnątrzkomórkowego cAMP. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż uzyskana zmiana stężenia cAMP dla komórek 

stymulowanych oboma agonistami była tylko nieznacznie mniejsza od tego 

otrzymanego dla próbki z samym agonistą B2R. W związku z tym, można wnioskować 

o modulacji aktywacji receptora D2R podczas jednoczesnej stymulacji oboma 

agonistami, mającej związek z tworzeniem heterodimeru tych receptorów. 

W przeprowadzonych badaniach na kotransfekowanych komórkach HEK293, 

stwierdzono analogiczne efekty. Jednak, w przeciwieństwie do wyników z pomiarów 

wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+, w tym przypadku nie obserwowano wzmocnienia 
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w produkcji cAMP. Przyczyną tego może być inny sposób analizy tego przekaźnika 

wtórnego, ponieważ w przypadku Ca2+ uzyskane wartości pochodziły z pomiarów 

w funkcji czasu, podczas gdy dla cAMP z jednego punktu czasowego. Zatem wyniki 

badań przeprowadzonych w kotransfekowanych HEK293 oraz podobne efekty 

otrzymane dla komórek nietransfekowanych dowodzą istotnego znaczenia oddziaływań 

pomiędzy B2R i D2R w modulacji odpowiedzi komórkowej zależnej od tych 

receptorów.  

Zaangażowanie B2R i D2R w procesach związanych z odpowiedzią zapalną oraz 

zaburzeniami oksydacyjnymi w śródbłonku jest aktualnie obiektem intensywnych 

badań (Su, 2015; Cuevas i inni, 2013). Mając na względzie powyższe wyniki, 

dostarczające nowych informacji na temat współpracy B2R z D2R, w drugiej części 

pracy zbadano czy oddziaływanie pomiędzy tymi receptorami może mieć wpływ 

na modulację mechanizmów związanych ze stanem zapalnym oraz stresem 

oksydacyjnym w śródbłonku. W badaniach tych jako model komórkowy wykorzystano 

unieśmiertelnioną ludzką linię komórek śródbłonka izolowaną z żyły krwi 

pępowinowej, która podobnie jak pierwotne komórki HUVEC (Zarei i inni, 2006; 

Terzuoli i inni, 2014) charakteryzowała się obecnością endogennych receptorów 

bradykininy B2 i dopaminergicznego D2. 

Biorąc pod uwagę, że rozwój stanu zapalnego manifestuje się indukcją zmian 

komórkowych zaangażowanych w proces adhezji komórek układu odpornościowego 

do śródbłonka (Langer & Chavakis, 2009), w niniejszej pracy sprawdzono wpływ 

agonistów B2R i D2R na modulację interakcji zachodzących pomiędzy granulocytami 

a komórkami HUV-EC-C. Zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami literaturowymi 

(Shigematsu i inni, 2002; Lehmberg i inni, 2003; Guevara-Lora i inni, 2011), 

w przeprowadzonych badaniach bradykinina również nasilała adhezję granulocytów, 

której maksimum stwierdzano po krótkim czasie stymulacji. Zważywszy, że agonista 

D2R nie wywoływał żadnych zmian, można stwierdzić, że niespodziewany spadek 

adhezji po równoczesnej stymulacji komórek śródbłonka bradykininą i sumanirolem 

może być związany z oddziaływaniem pomiędzy receptorami. Powyższy wniosek 

potwierdzają wyniki uzyskane po zastosowaniu antagonistów B2R i D2R. 

Wewnątrzkomórkowe jony Ca2+ są szczególnie zaangażowane w regulację procesów 

adhezji leukocytów do śródbłonka (Lodish i inni, 2000). Zatem opisywany wcześniej 

wpływ interakcji B2R i D2R na zmiany stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ 

w komórkach HEK293 koreluje z powyższymi obserwacjami. Wobec tego można 
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postulować, że jednoczesna aktywacja receptorów bradykininy B2 i dopaminergicznego 

D2 znosi odpowiedź zależną od bradykininy i tym samym wywiera efekt 

antyadhezyjny. Wyniki te zatem po raz pierwszy dowodzą ochronnej roli D2R 

w indukowanej przez BK interakcji granulocytów ze śródbłonkiem i potwierdzają 

najnowsze doniesienia o przeciwzapalnych właściwościach tego receptora (Zhang 

i inni, 2015b; Konkalmatt i inni, 2016). Warto jednak zwrócić uwagę, iż dalsze 

inkubacje komórek śródbłonka z tymi agonistami prowadziły do nieco odmiennych 

efektów. Obserwacje te są trudne do interpretacji, gdyż po tak długim czasie istnieje 

prawdopodobieństwo aktywacji innych czynników związanych z kontrolą stanu 

zapalnego, które są w stanie wpłynąć na końcową odpowiedź komórek śródbłonka. 

Można również sądzić, iż długotrwała stymulacja B2R i D2R prowadzi do regulacji 

syntezy de novo receptorów, bowiem są informacje wskazujące na udział peptydów 

kininowych w obniżaniu ekspresji genu oraz produkcji białka D2R 

(Niewiarowska-Sendo i inni, 2016). Przypuszczalne zmiany w ilości receptorów 

na błonie komórkowej mogą zatem modulować stopień tworzenia dimerów, prowadząc 

do ich destabilizacji (Dijkman i inni, 2018) 

W celu imitacji warunków stanu zapalnego, przeprowadzono badania 

oddziaływania granulocytów z komórkami śródbłonka, które uprzednio aktywowano 

TNF-α. Nasilająca się w czasie adhezja granulocytów do komórek HUV-EC-C 

po działaniu BK, najprawdopodobniej jest związana z obserwowanym podczas 

przedłużającej się odpowiedzi zapalnej wzrostem ilości receptora bradykininy B1 

w błonie komórkowej, którego aktywacja wzmacnia adhezję leukocytów do komórek 

śródbłonka (Guevara-Lora i inni, 2009; Figueroa i inni, 2015). Natomiast, wyniki 

uzyskane po stymulacji komórek SUM oraz oboma agonistami potwierdzają opisany 

wcześniej efekt antyadhezyjny, a tym samym i właściwości przeciwzapalne receptora 

D2. Można zatem wnioskować, że D2R odgrywa znaczącą rolę w ochronie śródbłonka 

przed niekontrolowaną adhezją leukocytów podczas przewlekłego stanu zapalnego. 

Stopień oddziaływania leukocytów z komórkami śródbłonka uwarunkowany jest 

m.in. od obecności białek adhezyjnych występujących w błonach komórek 

endotelialnych. W badaniach przeprowadzonych przy zastosowaniu cytometrii 

przepływowej, podobnie jak we wcześniejszych doniesieniach literaturowych 

(Shigematsu i inni, 2002), stwierdzono, że zależna od BK indukcja adhezji 

granulocytów do komórek HUV-EC-C była związana głównie ze wzrostem ilości białka 

E-selektyny oraz ICAM-1 w błonie komórkowej. Obserwowana po jednoczesnej 
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stymulacji BK i SUM zmniejszona produkcja E-selektyny i ICAM-1 potwierdza udział 

D2R w obniżaniu efektu indukowanego przez agonistę B2R. Wyniki te są szczególnie 

istotne, gdyż, podobnie jak w badaniach adhezji, SUM nie miał wpływu na produkcję 

białek adhezyjnych. Znaczenie receptora dopaminergicznego D2 w modulacji poziomu 

białek adhezyjnych nie jest dostatecznie zbadane. Jedyne doniesienie znane dotychczas 

w literaturze wykazało, że wyciszenie genu D2R u myszy z krwotokiem 

śródmózgowym może indukować syntezę ICAM-1 (Zhang i inni, 2015b). Wobec tego 

powyższe wyniki dostarczają nowych informacji dotyczących roli D2R w regulacji 

produkcji białek adhezyjnych w komórkach śródbłonka zależnej od aktywacji B2R. 

Natomiast brak istotnych zmian w poziomie białka VCAM-1 może mieć związek 

z niższą konstytutywną produkcją tego białka w komórkach HUV-EC-C w porównaniu 

do E-selektyny i ICAM-1 (Panes i inni, 1999). Szczególnie interesujące okazały 

się wyniki otrzymane przy użyciu Western blotting, w których stwierdzono zupełnie 

odwrotny efekt. Dowodzi to, że agoniści B2R i D2R nie tylko powodują relokalizację 

białek adhezyjnych w obrębie komórek śródbłonka, ale również modulują 

ich produkcję, bowiem technika ta pozwala oznaczać całkowitą ilość białek 

w stymulowanych komórkach. Dłuższa inkubacja komórek z agonistami B2R i D2R 

nie miała istotnego wpływu na poziom białek adhezyjnych. Należy jednak podkreślić, 

że biosynteza cząsteczek adhezyjnych jest silnie uzależniona od czasu stymulacji, 

z czego najbardziej długotrwałą odpowiedź obserwuje się dla białka ICAM-1 (Scholz 

i inni, 1996; Panes i inni, 1999). W oparciu o powyższe wyniki, można stwierdzić, 

iż agoniści B2R i D2R regulują procesy adhezji granulocytów do śródbłonka w sposób 

dynamiczny, w zależności od sposobu aktywacji obu receptorów. 

Rekrutacja leukocytów do źródła zapalenia jest fizjologiczną reakcją organizmu 

wywołaną w celu jego zwalczenia. Niemniej jednak przewlekła reakcja zapalna może 

zaburzyć mechanizmy prowadzące do zakończenia tego procesu. W związku 

z powyższym, w niniejszej pracy podjęto próby ustalenia udziału agonistów B2R i D2R 

w regulacji produkcji takich mediatorów prozapalnych jak interleukina 6 i 8, które 

są szczególnie zaangażowane w procesach adhezji leukocytów do śródbłonka 

(Langer & Chavakis, 2009). Stwierdzono, że wyłącznie komórki wstępnie poddane 

działaniu prozapalnej cytokiny TNF-α odpowiadały na BK i SUM, sugerując tym 

samym brak efektu prozapalnego BK. Obserwacje te są poniekąd sprzeczne 

z wcześniejszymi sugestiami, jednak należy zwrócić uwagę, że zmiany w adhezji 

komórek wywoływane przez samą BK nie były zbyt wielkie. Można zatem 
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przypuszczać, że działanie BK nie jest na tyle wystarczające, aby indukowało silny 

wyrzut cytokin prozapalnych. Jednak po wstępnej inkubacji komórek śródbłonka 

z TNF-α, aktywacja B2R nasilała produkcję obu interleukin, podczas gdy D2R brał 

udział w osłabieniu reakcji zapalnej. Powyższe obserwacje nie tylko korelują 

z dotychczasowymi doniesieniami literaturowymi wskazującymi na regulację syntezy 

IL-6 i IL-8 przez BK (Hayashi i inni, 2000), ale również dostarczają nowych informacji 

na temat znaczenia D2R w modulacji stężenia tych cytokin. Jak dotąd wykazano 

jedynie, że receptor dopaminergiczny D2 może działać przeciwzapalne, poprzez 

obniżenie ilości białka NF-κB w mysim modelu krwotoku śródmózgowego (Zhang 

i inni, 2015b). Szczególnie ważne wydają się być wyniki uzyskane po równoczesnej 

aktywacji oboma agonistami, które pokazują osłabienie efektu wywołanego przez samą 

BK, przemawiając za współdziałaniem B2R z D2R. Warto również zaznaczyć, 

iż zastosowanie antagonistów B2R i D2R pozwala potwierdzić specyficzny udział obu 

receptorów w obserwowanych zmianach.  

Endotelina-1 jest istotnym czynnikiem zapalnym, który indukuje syntezę cytokin 

prozapalnych i cząsteczek adhezyjnych oraz moduluje procesy adhezji leukocytów 

do komórek śródbłonka (Ishizuka i inni, 1999; Anggrahini i inni, 2009; Su, 2015). 

Obserwowany w niniejszych eksperymentach udział BK w nasilaniu produkcji ET-1 

przez komórki HUV-EC-C, sugeruje, iż agonista B2R może jednak działać jako 

mediator stanu zapalnego. Uzyskane wyniki, zwłaszcza w modelu komórek śródbłonka 

aktywowanych TNF-α, korelują z wcześniejszymi doniesieniami (Marsden i inni, 1991; 

Andoh i inni, 2017). W związku z tym, efekty obserwowane po równoczesnej 

stymulacji komórek oboma agonistami, potwierdzają przypuszczenia na temat 

współpracy B2R z D2R i wskazują na przeciwzapalną rolę D2R podczas aktywacji 

B2R, niezależnie od stopnia zaawansowania stanu zapalnego w komórkach śródbłonka. 

Powszechnie wiadomo, iż synteza ET-1 jest uzależniona od wewnątrzkomórkowego 

stężenia jonów wapnia (Andoh i inni, 2017). Zatem obserwacje opisane wyżej korelują 

z wynikami uzyskanymi w komórkach HEK293, w których indukowana przez BK 

produkcja jonów Ca2+ ulegała obniżeniu wskutek jednoczesnej aktywacji obu 

receptorów. Poza modulacją procesu adhezji leukocytów do śródbłonka, endotelina-1 

jest również szczególnie zaangażowana w kontrolę syntezy NO. Wzrastająca liczba 

dowodów wskazuje na fakt, iż równowaga pomiędzy tymi dwoma czynnikami może 

mieć kluczowe znaczenie w rozwoju licznych schorzeń układu krwionośnego, w tym 

miażdżycy (Bourque i inni, 2011). Tlenek azotu, będący ważnym regulatorem funkcji 
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śródbłonka, syntetyzowany jest głównie przez izoformę eNOS, aktywowaną przez 

fosforylację reszty seryny znajdującej się w pozycji 1177 (Forstermann & Sessa, 2012). 

Otrzymane wyniki aktywacji eNOS korelują z dotychczasowymi doniesieniami, 

wskazującymi na szybką indukcję fosforylacji śródbłonkowej syntazy tlenku 

w komórkach śródbłonka pod wpływem BK (Harris i inni, 2001). Z kolei równoczesna, 

pięciominutowa inkubacja z BK i SUM skutkowała wzrostem fosforylacji eNOS. 

Zważywszy, że w tym czasie efekt indukowany przez BK ulegał obniżeniu, a sumanirol 

powodował tylko nieznaczne zwiększenie tego parametru, silna odpowiedź komórek 

obserwowana po jednoczesnej stymulacji oboma agonistami może wskazywać na ścisłą 

współpracę pomiędzy B2R i D2R. Pomiary produkcji NO były zgodne 

z obserwowanymi wynikami fosforylacji śródbłonkowej syntazy tlenku azotu. Podobne 

jak w badaniach przeprowadzonych przez Cokić i innych (2014), stwierdzono szybkie, 

ale przejściowe nasilenie produkcji NO w komórkach śródbłonka po ich aktywacji 

agonistą B2R. Interesujące wydają się być także efekty dla samego sumanirolu, który 

powodował niezmienny i długotrwały wyrzut NO. Zważywszy jednak na nieliczne 

dowody wskazujące na udział D2R w indukcji produkcji eNOS w komórkach 

śródbłonka (Pyne-Geithman i inni, 2009), zagadnienie to wymaga dalszych badań pod 

kątem ustalenia mechanizmu działania receptora dopaminergicznego w regulacji ścieżki 

sygnalizacyjnej związanej z produkcją NO. Natomiast równoczesna stymulacja 

komórek oboma agonistami prowadziła do znacznego wzrostu stężenia NO, 

co współgra z wynikami uzyskanymi dla eNOS. Rezultaty te potwierdzają zatem 

współdziałanie B2R i D2R, prowadzące do modulacji funkcji komórkowych 

związanych z syntezą NO. Przypuszczenia te wydają się być wysoce prawdopodobne, 

gdyż podobne zmiany w produkcji NO zaobserwowano podczas heterodimeryzacji B2R 

z AT2R (Abadir i inni, 2006). Należy również zwrócić uwagę, że podwyższony stopień 

fosforylacji eNOS oraz zwiększony poziom NO w komórkach HUV-EC-C 

po jednoczesnej stymulacji BK i SUM może mieć związek z obserwowanymi wcześniej 

zmianami dotyczącymi produkcji białek adhezyjnych oraz stężenia IL-6. Wiarygodność 

tej hipotezy potwierdzają badania, w których udowodniono, że NO obniża syntezę m.in. 

ICAM-1 i VCAM-1 w komórkach śródbłonka (Carreau i inni, 2011). Dodatkowym 

argumentem jest korelacja wyższego stężenia IL-6 z hamowaniem fosforylacji eNOS 

(Hung i inni, 2010).  

Biorąc pod uwagę fakt, że zmniejszona biodostępność NO prowadzi do indukcji 

stresu oksydacyjnego (Su, 2015), obserwowany wzrost produkcji tlenku azotu przez 
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komórki stymulowane jednocześnie BK i SUM może zapobiegać wczesnemu 

rozwojowi zmian prooksydacyjnych. Wobec powyższego, w kolejnym etapie 

postanowiono sprawdzić udział B2R i D2R w regulacji równowagi pomiędzy syntezą 

i degradacją reaktywnych form tlenu. W niniejszych badaniach wykazano, iż BK 

wywołuje nadprodukcję RFT w komórkach HUV-EC-C, która ulega całkowitemu 

zahamowaniu na skutek inkubacji z HOE 140, wskazując na swoiste zaangażowanie 

B2R w opisanych zmianach. Udział BK w regulacji stężenia reaktywnych form tlenu 

w komórkach śródbłonka nie jest jednoznaczny, ponieważ część danych literaturowych 

informuje o ochronnej roli BK, przeciwdziałającej nadprodukcji RFT (Oeseburg i inni, 

2009; Fu i inni, 2015). Warto jednak podkreślić, że w badaniach tych stosowano BK 

w stężeniu zbliżonym do wartości fizjologicznych, natomiast w doświadczeniach 

przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy doktorskiej użyto zdecydowanie wyższej 

dawki agonisty B2R z dodatkową suplementacją inhibitorów kininaz, 

przeciwdziałających jego szybkiej degradacji. Ponadto wykazano, iż stymulacja 

komórek śródbłonka BK w stężeniach 1-10 µM prowadzi do zależnego od oksydazy 

NADPH nasilenia produkcji RFT (Holland i inni, 1990; Greene i inni, 2000; Larsen 

i inni, 2009). Analogiczne obserwacje uzyskano w niniejszych badaniach 

po zastosowaniu inhibitora tego enzymu. Wobec tego można przyjąć, że stymulowane 

bradykininą komórki HUV-EC-C zapewniają dobry model komórkowy do analizy 

zmian w procesach anty- i prooksydacyjnych. Niewątpliwie najważniejsze obserwacje 

były związane z faktem, iż równoczesna inkubacja z oboma agonistami znacząco 

zmniejszała nadprodukcję reaktywnych form tlenu wywołaną działaniem BK, 

szczególnie, że stymulacja komórek HUV-EC-C samym agonistą D2R nie wpływała 

na podstawowy poziomu RFT. Udział D2R w zmianie sygnalizacji zależnej od B2R 

potwierdzają również obserwacje, że etykloprid był w stanie odwrócić efekt uzyskany 

po jednoczesnej aktywacji obu receptorów. W związku z tym, otrzymane wyniki 

sugerują, że sumanirol jako selektywny agonista receptora dopaminergicznego D2 może 

przeciwdziałać nadmiernej produkcji RFT, wywołanej przez aktywację B2R. 

Dodatkowy argument przemawiający za zgodnością otrzymanych efektów związany 

jest z produkcją cytokin. Dotychczasowe badania wskazują na szczególne 

zaangażowanie RFT w kontroli poziomu cytokin prozapalnych (Incalza i inni, 2018). 

Wzrost stężenia wewnątrzkomórkowych RFT prowadzi do stymulacji ważnego 

prozapalnego czynnika NF-κB, który odgrywa kluczową rolę w indukcji syntezy 

m.in. IL-6 (Chou i inni, 2009). Wobec faktu, że obserwowany spadek produkcji IL-6 
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przez komórki śródbłonka pod wpływem równoczesnej aktywacji B2R i D2R koreluje 

z analogicznymi zmianami dla RFT, można postulować przeciwzapalną 

i antyoksydacyjną rolę agonistów D2R w komórkach aktywowanych agonistami B2R. 

Należy nadmienić, że wewnątrzkomórkowe stężenie RFT uzależnione jest nie 

tylko od stopnia ich produkcji, ale również od aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa oraz katalaza. Przedstawione 

w pracy wyniki wykazały uczestnictwo BK w nasilaniu aktywności SOD, co jest 

zgodne z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi z użyciem kardiomiocytów 

stymulowanych H2O2 oraz w badaniach in vivo wykonanych na szczurach 

z hiperglikemią (Mikrut i inni, 2001; Dong i inni, 2013). Podobne efekty uzyskano 

w przypadku stymulacji komórek HUV-EC-C sumanirolem, tym samym wzbogacając 

doniesienia, że agoniści D2R tacy jak bromokryptyna i ropinirol powodują wzrost 

aktywności SOD w kardiomiocytach i w mysich neuronach prążkowia (Iida i inni, 

1999; Li i inni, 2011). Co ciekawe, równoczesna stymulacja oboma agonistami 

receptorów prowadziła do istotnego spadku aktywności MnSOD, podczas gdy poziom 

Cu/ZnSOD nieznacznie wzrastał. Uzyskane różnice pomiędzy izoformami SOD 

są szczególnie interesujące, zważywszy na fakt, iż okres półtrwania MnSOD 

w porównaniu do Cu/ZnSOD jest zdecydowanie dłuższy (Gorecki i inni, 1991). 

Z drugiej strony, spadek produkcji RFT w komórkach jednocześnie stymulowanych BK 

i SUM współgra z obserwowaną niższą aktywnością MnSOD, sugerując znacznie 

mniejsze zapotrzebowanie komórek na ten enzym w powyższych warunkach. Można 

również postulować, że spadek aktywności MnSOD może mieć związek z obniżeniem 

jego stężenia w komórkach wskutek intensywnego zużycia tego enzymu w trakcie 

niszczenia anionorodników ponadtlenkowych. Biorąc pod uwagę fakt, że wytwarzanie 

O2
−• występuje głównie w mitochondriach (Su, 2015), obserwowaną niską aktywność 

MnSOD w komórkach HUV-EC-C stymulowanych jednocześnie BK i SUM można 

uznać jako dowód na interakcję pomiędzy B2R i D2R, prowadzącą do szybkiej indukcji 

procesów antyoksydacyjnych. 

Jak wspomniano wcześniej, aktywacja SOD związana jest ze wzrostem produkcji 

nadtlenku wodoru, który rozkładany jest przez katalazę (Kang & Kang, 2013). 

Podobnie jak w przypadku dysmutazy ponadtlenkowej, zarówno w komórkach 

stymulowanych BK lub SUM obserwowano wzrost aktywności CAT. Szczególnie 

interesujące wyniki uzyskano w badanach z jednoczesnym zastosowaniem obu 

agonistów. W komórkach tych bowiem stwierdzono obniżenie indukowanej przez BK 
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aktywności CAT, a efekt ten był znoszony przez etykloprid, co wskazuje 

na bezpośrednie zaangażowanie D2R. Warto także zauważyć, że zmiany w działaniu 

katalazy, stwierdzone po jednoczesnym podaniu BK i SUM, korelowały z wynikami dla 

RFT, sugerując, podobnie jak w przypadku MnSOD, że może mieć to związek 

z mniejszym zapotrzebowaniem komórek na ten enzym. Obserwacje te wskazują, 

że współdziałanie B2R i D2R kontroluje nie tylko stężenie RFT w komórkach 

śródbłonka, ale moduluje także działanie enzymów odpowiedzialnych za utrzymanie 

równowagi pomiędzy procesami pro- i antyoksydacyjnymi. Zważywszy jednak na fakt, 

iż równowaga oksydacyjno-redukcyjna jest procesem dynamicznym, wymagane 

są dodatkowe badania skupiające się na zmianach aktywności tych enzymów w różnych 

przedziałach czasowych. 

Mechanizmy odpowiedzialne za inicjację dysfunkcji komórek śródbłonka mogą 

doprowadzić m.in. do ich śmierci (Winn & Harlan, 2005). Liczne badania wskazują, 

iż apoptotyczne komórki śródbłonka działają jako mediatory proadhezyjne 

dla leukocytów i płytek krwi (Bombeli i inni, 1999; Schwartz i inni, 1999). 

Jak nadmieniono wcześniej, wrażliwość komórek na bodźce apoptotyczne w głównej 

mierze uzależniona jest od równowagi pomiędzy białkami anty- i proapoptotycznymi, 

która determinuje aktywację kaskad kaspaz, w tym kaspazy 3 (Elmore, 2007). Mając 

na względzie powyższe informacje, w niniejszej pracy sprawdzono czy równoczesna 

aktywacja B2R i D2R może wpływać na regulację zmian apoptotycznych w komórkach 

sródbłonka. Dotychczasowe informacje o udziale BK w procesach apoptotycznych 

są ambiwalentne. Część z nich przemawia za antyapoptotycznym działaniem agonisty 

B2R. Oeseburg i inni (2009) wykazali, iż fizjologiczne stężenie agonisty B2R osłabia 

apoptozę wywołaną działaniem H2O2 w bydlęcych komórkach śródbłonka aorty. 

Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych z użyciem komórek 

śródbłonka stymulowanych H2O2 lub lipopolisacharydem oraz komórkach HUVEC 

hodowanych w pożywce pozbawionej surowicy (Kono i inni, 2002; Bovenzi i inni, 

2010). Niemniej jednak istnieją także dane świadczące o proapoptotycznych 

właściwościach BK. Chiang i inni (2006) wykazali, iż tkankowa kalikreina indukuje 

produkcję RFT, prowadząc do apoptozy komórek nerki u myszy z niedotlenieniem 

tętnicy nerkowej. W przeprowadzonych w tej pracy badaniach zaobserwowano słabe 

działanie proapoptotyczne BK w stężeniu uznawanym jako patologiczne. Na podstawie 

tych obserwacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że BK promuje lub osłabia 

apoptozę w komórkach śródbłonka, w szczególności, że nie odnotowano żadnych zmian 
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w aktywności kaspaz 3 i 7 po zastosowaniu tego peptydu. Wydaje się, zatem, 

że pomimo spadku stosunku białek antyapoptotycznych do proapoptotycznych, sama 

BK nie jest w stanie wpływać znacząco na procesy apoptotyczne w śródbłonku naczyń 

krwionośnych. Aczkolwiek, gdy komórki HUV-EC-C zostały poddane działaniu 

cytokiny prozapalnej TNF-α, stwierdzono niewielki, ale istotny wzrost aktywności 

kaspaz 3 i 7 po stymulacji agonistą receptora bradykininy B2. Warto zanaczyć, 

że analogiczne zmiany odnotowano podczas analizy IL-6 i IL-8 w komórkach 

preinkubowanych z TNF-α. Obserwacje te świadczą, że w warunkach stresu 

oksydacyjnego i przy udziale czynników prozapalnych, wysokie dawki BK mogą 

nasilać dysfunkcje śródbłonka i prowadzić do uruchomienia szlaków apoptotycznych. 

W przypadku agonisty D2R stwierdzono niewielki, ale znaczący efekt antyapototyczny 

związany ze zwiększoną produkcją białek Bcl-2 i Bcl-xL, potwierdzając w ten sposób 

wcześniejsze badania, wskazujące na udział receptora dopaminergicznego D2 

w regulacji procesów związanych z kontrolowaną śmiercią komórki. Nair i inni (2003) 

wykazali bowiem hamowanie przez bromokryptynę procesów apoptotycznych, 

indukowanych w wyniku działania H2O2 w neuronalnych liniach komórkowych PC-12 

oraz SN4741. Ponadto, w innych badaniach stwierdzono uczestnictwo D2R 

w obniżaniu aktywności kaspazy 3 oraz w stymulacji syntezy białka Bcl-2 

w szczurzych kardiomiocytach po indukowanym niedokrwieniu mięśnia sercowego 

(Li i inni, 2011; Gao i inni, 2013). Pomimo iż, SUM nie powodował zmian 

w aktywności kaspaz 3 i 7, nie można wykluczyć jego antyapoptotycznego potencjału 

zważywszy, że istnieją mechanizmy proapoptotyczne niezależne od kaspaz 

(Tait & Green, 2008). Natomiast jednoznaczne wyniki, przemawiające 

za antyapoptotyczną rolą D2R, uzyskano w komórkach stymulowanych jednocześnie 

oboma agonistami. W tym przypadku produkcja białek zaangażowanych w procesach 

apoptotycznych, jak również aktywność kaspaz 3 i 7 w komórkach HUV-EC-C 

inkubowanych z TNF-α były znacznie zmniejszone. Obserwacje te dodatkowo 

potwierdzają ochronną rolę D2R wynikającą z interakcji pomiędzy receptorami 

w zapobieganiu patologicznym procesom komórek śródbłonka. Warto również 

zaznaczyć, że przedstawione wcześniej wyniki dotyczące uruchamiania szlaku 

sygnalizacyjnego zależnego od eNOS i produkcji NO wskazują na antyapoptotyczny 

efekt współdziałania B2R z D2R. Udział NO w blokowaniu mechanizmów związanych 

z indukcją apoptozy w różnych typach komórek, w tym w komórkach śródbłonka, 

został potwierdzony (van den Oever i inni, 2010). Udokumentowano również, 
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że spadek stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ koreluje z hamowaniem rozwoju 

apoptozy komórek (Li i inni, 2011). W niniejszej pracy wykazano, że obserwowane 

po działaniu BK wysokie stężenie jonów Ca2+ w komórkach HEK293 ulegało obniżeniu 

po równoczesnej stymulacji agonistami B2R i D2R. Można zatem przypuszczać, 

że wzrost produkcji NO oraz spadek markerów apoptotycznych obserwowany 

po jednoczesnej stymulacji komórek HUV-EC-C oboma agonistami, mogą być 

związane z modulacją stężenia wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+. Jednakże 

z powodów technicznych parametr ten nie został oznaczony w komórkach śródbłonka. 

W celu sprawdzenia mechanizmów związanych z regulacją zmian prozapalnych 

i prooksydacyjnych w komórkach HUV-EC-C pod wpływem jednoczesnej aktywacji 

B2R i D2R zbadano różnice w stopniu fosforylacji STAT3 oraz kinaz Akt i p44/42 

MAPK, których aktywacja skorelowana jest ze wzrostem syntezy białek adhezyjnych, 

produkcją IL-8 oraz adhezją leukocytów do śródbłonka (Gharavi i inni, 2007; Binion 

i inni, 2009; Scaldaferri i inni, 2009; Wei i inni, 2018). Ponadto fosforylacja tych białek 

nasila produkcję RFT oraz promuje procesy prowadzące do śmierci komórki (Pan i inni, 

2010; Park i inni, 2013; Liu i inni, 2017). Liczne badania wskazują na istotną rolę BK 

w indukcji STAT3, Akt i p44/42 MAPK w komórkach śródbłonka (Bernier i inni, 2000; 

Ju i inni, 2000; Harris i inni, 2001; Guevara-Lora i inni, 2014). W przeprowadzonych 

w ramach pracy doktorskiej eksperymentach również obserwowano zwiększoną 

fosforylację tych białek po stymulacji agonistą B2R. Pomimo doniesień informujących 

o udziale D2R w modulacji działania STAT3, Akt oraz p44/42 MAPK 

(Chen i inni, 2012; Chiang i inni, 2013; Qiu i inni, 2016), nie obserwowano znaczącego 

wpływu SUM na stopień aktywacji tych czynników. Przyczyna takich rozbieżności 

może być związana przede wszystkim ze stosowanymi agonistami D2R, bowiem 

w badaniach tych użyto bromokryptyny lub quinpirolu, które w odróżnieniu do SUM, 

posiadają znaczące powinowactwo wiązania również do receptora D3 

(Levant i inni, 1992; McCall i inni, 2005). Najbardziej interesujące wyniki uzyskano 

w komórkach jednocześnie stymulowanych oboma agonistami, w których aktywność 

STAT3, Akt i p44/42 MAPK ulegała istotnemu obniżeniu. Warto zaznaczyć, 

iż podobne obserwacje odnotowano dla heterodimeru B2R-AT2R, tworzenie którego 

prowadziło do defosforylacji p44/42 MAPK oraz STAT3 (Abadir i inni, 2006). Należy 

jednak nadmienić, iż obserwowany po równoczesnej aktywacji receptorów bradykininy 

B2 i dopaminergicznego D2, wzrost fosforylacji eNOS wydaje się nie być zależny 

od uruchamiania charakterystycznej dla tych zmian, kinazy białkowej Akt 
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(Forstermann & Sessa, 2012). Reasumując, powyższe zmiany korelują 

z wcześniejszymi wynikami przedstawionymi w tej pracy i potwierdzają ochronną rolę 

D2R w hamowaniu procesów prozapalnych i prooksydacyjnych w komórkach 

śródbłonka indukowanych przez bradykininę. Efekty te sugerują, że interakcja 

pomiędzy B2R i D2R może modyfikować odpowiedź komórkową zależną od STAT3 

oraz kinaz Akt i p44/42 MAPK. Warto jednak zauważyć, iż płynna struktura błony 

komórkowej nie wyklucza interakcji B2R i D2R z innymi GPCR, które mogą wpływać 

na pierwotną odpowiedź komórkową. Szczególnie istotny wydaje się być B1R, który 

zaangażowany jest w kontrolę podobnych procesów, w tym produkcję NO 

(Loiola i inni, 2011) oraz adhezję leukocytów do śródbłonka podczas chronicznych 

stanów zapalnych (Figueroa i inni, 2015). Ponadto receptor ten reguluje również 

działanie STAT3 (Guevara-Lora i inni, 2014) i fosforylację kinazy p44/42 MAPK 

(Barki-Harrington i inni, 2003b). Jak nadmieniono wcześniej, B1R może tworzyć 

funkcjonalny heterodimer z B2R i w ten sposób modulować jego działanie 

(Kang i inni, 2004; Enquist i inni, 2014). Godny uwagi jest również receptor AT1R, 

który oddziaływuje zarówno z B2R oraz D2R i w ten sposób może również 

modyfikować odpowiedź komórek śródbłonka zależną od tych receptorów 

(AbdAlla i inni, 2000; AbdAlla i inni, 2005; Martinez-Pinilla i inni, 2015). Wobec 

powyższego dalsza analiza oddziaływań B2R i D2R z tymi receptorami, zwłaszcza 

w odniesieniu do tworzenia oligomerów wyższego rzędu, mogłaby dostarczyć 

niezwykle ważnych informacji.  
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PODSUMOWANIE 

Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki, uzyskane na podstawie analiz 

z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego, po raz pierwszy wskazują na tworzenie 

funkcjonalnego heterodimeru B2R-D2R. Przypuszcza się, że oddziaływanie pomiędzy 

tymi receptorami kontroluje charakterystyczne dla nich odpowiedzi komórkowe zależne 

od wewnątrzkomórkowych jonów Ca2+ oraz cAMP. Ponadto w oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych z użyciem komórek śródbłonka można sugerować, że agoniści D2R 

modulują liczne procesy związane z aktywacją B2R, które decydują o funkcjonowaniu 

endotelium. Współdziałanie tych receptorów obniża bowiem produkcję czynników 

odpowiedzialnych za rozwój procesów zapalnych, oksydacyjnych oraz apoptotycznych, 

które skorelowane są z adhezją granulocytów do śródbłonka. Obserwacje uzyskane 

w niniejszej pracy przedstawiono schematycznie na rysunku 31. Zaburzenia 

w równowadze pomiędzy wyżej wymienionymi zjawiskami prowadzą do dysfunkcji 

endotelium, dlatego ich regulacja może chronić, a nawet zapobiegać rozwojowi zmian 

chorobotwórczych. Obserwacje z przeprowadzonych w pracy badań dostarczają 

nowych faktów, które wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat czynników 

zaangażowanych w funkcjonowaniu śródbłonka. Korzystając z prostych modeli 

komórkowych oraz wykorzystując specyficznych agonistów i antagonistów, starano się 

skupić wyłącznie na aspekcie współdziałania B2R z D2R. Większość uzyskanych 

wyników potwierdza fizyczną interakcję między tymi receptorami oraz wskazuje 

na ochronną rolę D2R w hamowaniu zmian indukowanych przez BK, które 

przyczyniają się do zaburzenia podstawowych funkcji śródbłonka. Informacje 

te otwierają nowe perspektywy w poszukiwaniu modulatorów receptorów bradykininy 

B2 i dopaminergicznego D2, w celu opracowania kandydatów na leki o potencjalnych 

zastosowaniach terapeutycznych w leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych. Ponadto, 

obserwowane efekty przedstawiają nowe spojrzenie na działanie B2R i D2R, 

motywujące do weryfikacji wpływu ich interakcji na funkcjonowanie innych tkanek 

np. układu nerwowego, w którym oba receptory pełnią ważną rolę. Z tego powodu, 

kontynuacja tych badań, mająca na celu poznanie farmakologicznego i funkcjonalnego 

znaczenia heterodimeryzacji B2R i D2R in vivo jest bardzo ciekawa, a z perspektywy 

tworzenia nowych terapii - niezwykle ważna.  
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Rysunek 31. Wpływ oddziaływań pomiędzy receptorem bradykininy typu 2 a receptorem 

dopaminergicznym typu 2 na wybrane procesy komórkowe związane z rozwojem stanu 

zapalnego, stresu oksydacyjnego oraz zmian apoptotycznych. 
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DODATKI  

Dodatek 1. Izolacja i oczyszczanie DNA plazmidowego. 

Wszystkie procedury oczyszczania DNA z hodowli bakteryjnych oraz z żelu 

agarozowego wykonywano zgodnie z protokołami dołączonymi do zestawów firmy 

A&A Biotechnology („Plasmid Mini” i „Gel-Out Concentrator”). Zmianą w protokole 

była elucja DNA w wodzie zamiast w buforze elucyjnym znajdującym się w zestawie. 

Stężenie każdego otrzymanego plazmidowego DNA oznaczono za pomocą 

spektrofotometru NanoDrop 2000. Przeprowadzano pomiar absorbancji przy długości 

fali 260 nm, a także 280 nm, co pozwalało ocenić czystość preparatu pod kątem 

zanieczyszczeń białkowych. Za każdym razem wykonywano elektroforezę DNA, która 

dodatkowo świadczyła o czystości i homogenności materiału. Elektroforezę 

prowadzono w 0,7% żelu agarozowym w buforze o składzie 40 mM TRIS-HCl, 

20 mM kwas octowy, 1 mM EDTA (TAE 1x) z dodatkiem bromku etydyny o stężeniu 

końcowym 0,25 μg/ml. Przed nałożeniem próbek do studzienek w żelu, roztwór 

100 ng/µl DNA mieszano w stosunku 5:1 z buforem obciążającym Orange DNA 

Loading Dye 6x. Rozdział prowadzono w buforze TAE 1x przy napięciu 80 V przez 

około 80 minut. Wizualizację wykonywano przy użyciu transiluminatora, a wielkość 

analizowanego DNA oceniano względem standardu GeneRuler 1kb DNA Ladder. 

 

Dodatek 2. Sekwencja mega-startera wykorzystanego w reakcji OE-PCR. Kolorem 

szarym oznaczono sekwencję MSC dla plazmidu pCitrine-N1 i pmCherry-N1, 

pomarańczowym sekwencję Kozak, niebieskim sekwencję dla białka B2R, żółtym 

dla łącznika elastycznego, a zielonym dla białka fluorescencyjnego (Citrine 

lub mCherry). Fragmenty podkreślonych sekwencji wskazują odpowiednio na starter 

sensowny i antysenowny wykorzystany w reakcji PCR, której produktem końcowym 

jest przedstawiony mega-starter. 

GCGCTACCGGACTCAGATCTCGAGCTCAAGCTTACCATGTTCTCTCCCTGGAAGATATC

AATGTTTCTGTCTGTTCGTGAGGACTCCGTGCCCACCACGGCCTCTTTCAGCGCCGACA

TGCTCAATGTCACCTTGCAAGGGCCCACTCTTAACGGGACCTTTGCCCAGAGCAAATGC

CCCCAAGTGGAGTGGCTGGGCTGGCTCAACACCATCCAGCCCCCCTTCCTCTGGGTGCT

GTTCGTGCTGGCCACCCTAGAGAACATCTTTGTCCTCAGCGTCTTCTGCCTGCACAAGA

GCAGCTGCACGGTGGCAGAGATCTACCTGGGGAACCTGGCCGCAGCAGACCTGATCCTG

GCCTGCGGGCTGCCCTTCTGGGCCATCACCATCTCCAACAACTTCGACTGGCTCTTTGG

GGAGACGCTCTGCCGCGTGGTGAATGCCATTATCTCCATGAACCTGTACAGCAGCATCT

GTTTCCTGATGCTGGTGAGCATCGACCGCTACCTGGCCCTGGTGAAAACCATGTCCATG

GGCCGGATGCGCGGCGTGCGCTGGGCCAAGCTCTACAGCTTGGTGATCTGGGGGTGTAC

GCTGCTCCTGAGCTCACCCATGCTGGTGTTCCGGACCATGAAGGAGTACAGCGATGAGG

GCCACAACGTCACCGCTTGTGTCATCAGCTACCCATCCCTCATCTGGGAAGTGTTCACC
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AACATGCTCCTGAATGTCGTGGGCTTCCTGCTGCCCCTGAGTGTCATCACCTTCTGCAC

GATGCAGATCATGCAGGTGCTGCGGAACAACGAGATGCAGAAGTTCAAGGAGATCCAGA

CGGAGAGGAGGGCCACGGTGCTAGTCCTGGTTGTGCTGCTGCTATTCATCATCTGCTGG

CTGCCCTTCCAGATCAGCACCTTCCTGGATACGCTGCATCGCCTCGGCATCCTCTCCAG

CTGCCAGGACGAGCGCATCATCGATGTAATCACACAGATCGCCTCCTTCATGGCCTACA

GCAACAGCTGCCTCAACCCACTGGTGTACGTGATCGTGGGCAAGCGCTTCCGAAAGAAG

TCTTGGGAGGTGTACCAGGGAGTGTGCCAGAAAGGGGGCTGCAGGTCAGAACCCATTCA

GATGGAGAACTCCATGGGCACACTGCGGACCTCCATCTCCGTGGAACGCCAGATTCACA

AACTGCAGGACTGGGCAGGGAGCAGACAGGGAGGCTCTGGAGGTGGAAGTGGACCGGTC

GCCACCATGGTGAGCAAG 

 

Dodatek 3. Sekwencja nukleotydowa zaprojektowanego białka fuzyjnego B2R-

Citrine. Kolorem szarym oznaczono sekwencję MSC dla plazmidu pCitrine-N1, 

pomarańczowym sekwencję Kozak, niebieskim sekwencję dla białka B2R, żółtym 

dla łącznika elastycznego, a zielonym dla białka fluorescencyjnego Citrine. Fragmenty 

podkreślonych sekwencji wskazują odpowiednio na starter sensowny i antysenowny. 

TAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCC

GCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCA

TTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACG

TCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATA

TGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCC

CAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGC

TATTACCATGGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACT

CACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAA

AATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGG

TAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTGGTTTAGTGAACCGTCAGATCC

GCTAGCGCTACCGGACTCAGATCTCGAGCTCAAGCTTACCATGTTCTCTCCCTGGAAGA

TATCAATGTTTCTGTCTGTTCGTGAGGACTCCGTGCCCACCACGGCCTCTTTCAGCGCC

GACATGCTCAATGTCACCTTGCAAGGGCCCACTCTTAACGGGACCTTTGCCCAGAGCAA

ATGCCCCCAAGTGGAGTGGCTGGGCTGGCTCAACACCATCCAGCCCCCCTTCCTCTGGG

TGCTGTTCGTGCTGGCCACCCTAGAGAACATCTTTGTCCTCAGCGTCTTCTGCCTGCAC

AAGAGCAGCTGCACGGTGGCAGAGATCTACCTGGGGAACCTGGCCGCAGCAGACCTGAT

CCTGGCCTGCGGGCTGCCCTTCTGGGCCATCACCATCTCCAACAACTTCGACTGGCTCT

TTGGGGAGACGCTCTGCCGCGTGGTGAATGCCATTATCTCCATGAACCTGTACAGCAGC

ATCTGTTTCCTGATGCTGGTGAGCATCGACCGCTACCTGGCCCTGGTGAAAACCATGTC

CATGGGCCGGATGCGCGGCGTGCGCTGGGCCAAGCTCTACAGCTTGGTGATCTGGGGGT

GTACGCTGCTCCTGAGCTCACCCATGCTGGTGTTCCGGACCATGAAGGAGTACAGCGAT

GAGGGCCACAACGTCACCGCTTGTGTCATCAGCTACCCATCCCTCATCTGGGAAGTGTT

CACCAACATGCTCCTGAATGTCGTGGGCTTCCTGCTGCCCCTGAGTGTCATCACCTTCT

GCACGATGCAGATCATGCAGGTGCTGCGGAACAACGAGATGCAGAAGTTCAAGGAGATC

CAGACGGAGAGGAGGGCCACGGTGCTAGTCCTGGTTGTGCTGCTGCTATTCATCATCTG

CTGGCTGCCCTTCCAGATCAGCACCTTCCTGGATACGCTGCATCGCCTCGGCATCCTCT

CCAGCTGCCAGGACGAGCGCATCATCGATGTAATCACACAGATCGCCTCCTTCATGGCC

TACAGCAACAGCTGCCTCAACCCACTGGTGTACGTGATCGTGGGCAAGCGCTTCCGAAA

GAAGTCTTGGGAGGTGTACCAGGGAGTGTGCCAGAAAGGGGGCTGCAGGTCAGAACCCA

TTCAGATGGAGAACTCCATGGGCACACTGCGGACCTCCATCTCCGTGGAACGCCAGATT

CACAAACTGCAGGACTGGGCAGGGAGCAGACAGGGAGGCTCTGGAGGTGGAAGTGGACC

GGTCGCCACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGG
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TCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAGGGC

GATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAGCTGCCCGT

GCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCTTCGGCTACGGCCTGCAGTGCTTCGCCCGCTACC

CCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAG

GAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTT

CGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACG

GCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATG

GCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAGGA

CGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCCG

TGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCTACCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAAC

GAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGG

CATGGACGAGCTGTACAAGTAAAGCGGCCGCGACTCTAGATCATAATCAGCCATACCAC

ATTTGTAGAGGTTTTACTTGCTTTAAAAAACCTCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAAC

ATAAAATGAATGCAATTGTTGTTGTTAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAA

TAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTG

TGGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTAAGGCGTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTG

TTAAAATTCGCGTTAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAAT

CGGCAAAATCCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAG

TTTGGAACAAGAGTCCACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACC

GTCTATCAGGGCGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCTAATCAAGTTTTTTGGGGTC

GAGGTGCCGTAAAGCACTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGAC

GGGGAAAGCCGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCT

AGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGTAACCACCACACCCGCCGCGCTTAA

TGCGCCGCTACAGGGCGCGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTA

TTTGTTTATTTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGA

TAAATGCTTCAATAATATTGAAAAAGGAAGAGTCCTGAGGCGGAAAGAACCAGCTGTGG

AATGTGTGTCAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCA

AAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAG

GCAGAAGTATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCCGCCCCTAACT

CCGCCCATCCCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACT

AATTTTTTTTATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCGGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGT

AGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAAGATCGATCAAGAGACAGGATG

AGGATCGTTTCGCATGATTGAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGG

TGGAGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCC

GTGTTCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGG

TGCCCTGAATGAACTGCAAGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCG

TTCCTTGCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTG

GGCGAAGTGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAAGTATC

CATCATGGCTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCG

ACCACCAAGCGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTC

GATCAGGATGATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAG

GCTCAAGGCGAGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGCT

TGCCGAATATCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTG

GGTGTGGCGGACCGCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCT

TGGCGGCGAATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATCGCCGCTCCCGATTCGC

AGCGCATCGCCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTCG

AAATGACCGACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGATTTCGATTCCACCGCCGCC

TTCTATGAAAGGTTGGGCTTCGGAATCGTTTTCCGGGACGCCGGCTGGATGATCCTCCA

GCGCGGGGATCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCACCCTAGGGGGAGGCTAACTGAAACAC

GGAAGGAGACAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATAAA

ACGCACGGTGTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCGGTCCCAGGGCTGGCACTC
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TGTCGATACCCCACCGAGACCCCATTGGGGCCAATACGCCCGCGTTTCTTCCTTTTCCC

CACCCCACCCCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCA

GGCCCTGCCATAGCCTCAGGTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACTTCATTT

TTAATTTAAAAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAAATCCCTT

AACGTGAGTTTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCT

TGAGATCCTTTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACC

AGCGGTGGTTTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCT

TCAGCAGAGCGCAGATACCAAATACTGTCCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCAC

TTCAAGAACTCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGC

TGCTGCCAGTGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGG

ATAAGGCGCAGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGA

ACGACCTACACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCC

CGAAGGGAGAAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCA

CGAGGGAGCTTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCAC

CTCTGACTTGAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAA

CGCCAGCAACGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGT

TCTTTCCTGCGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCATGCAT 

 

Dodatek 4. Sekwencja nukleotydowa zaprojektowanego białka fuzyjnego B2R-

mCherry. Kolorem szarym oznaczono sekwencję MSC dla plazmidu pmCherry-N1, 

pomarańczowym sekwencję Kozak, niebieskim sekwencję dla białka B2R, żółtym 

dla łącznika elastycznego, a czerwonym dla białka fluorescencyjnego mCherry. 

Fragmenty podkreślonych sekwencji wskazują odpowiednio na starter sensowny 

i antysenowny. 

TAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGGAGTTCC

GCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCA

TTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACG

TCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATA

TGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCC

CAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGC

TATTACCATGGTGATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACT

CACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAA

AATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGG

TAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTGGTTTAGTGAACCGTCAGATCC

GCTAGCGCTACCGGACTCAGATCTCGAGCTCAAGCTTACCATGTTCTCTCCCTGGAAGA

TATCAATGTTTCTGTCTGTTCGTGAGGACTCCGTGCCCACCACGGCCTCTTTCAGCGCC

GACATGCTCAATGTCACCTTGCAAGGGCCCACTCTTAACGGGACCTTTGCCCAGAGCAA

ATGCCCCCAAGTGGAGTGGCTGGGCTGGCTCAACACCATCCAGCCCCCCTTCCTCTGGG

TGCTGTTCGTGCTGGCCACCCTAGAGAACATCTTTGTCCTCAGCGTCTTCTGCCTGCAC

AAGAGCAGCTGCACGGTGGCAGAGATCTACCTGGGGAACCTGGCCGCAGCAGACCTGAT

CCTGGCCTGCGGGCTGCCCTTCTGGGCCATCACCATCTCCAACAACTTCGACTGGCTCT

TTGGGGAGACGCTCTGCCGCGTGGTGAATGCCATTATCTCCATGAACCTGTACAGCAGC

ATCTGTTTCCTGATGCTGGTGAGCATCGACCGCTACCTGGCCCTGGTGAAAACCATGTC

CATGGGCCGGATGCGCGGCGTGCGCTGGGCCAAGCTCTACAGCTTGGTGATCTGGGGGT

GTACGCTGCTCCTGAGCTCACCCATGCTGGTGTTCCGGACCATGAAGGAGTACAGCGAT

GAGGGCCACAACGTCACCGCTTGTGTCATCAGCTACCCATCCCTCATCTGGGAAGTGTT

CACCAACATGCTCCTGAATGTCGTGGGCTTCCTGCTGCCCCTGAGTGTCATCACCTTCT

GCACGATGCAGATCATGCAGGTGCTGCGGAACAACGAGATGCAGAAGTTCAAGGAGATC
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CAGACGGAGAGGAGGGCCACGGTGCTAGTCCTGGTTGTGCTGCTGCTATTCATCATCTG

CTGGCTGCCCTTCCAGATCAGCACCTTCCTGGATACGCTGCATCGCCTCGGCATCCTCT

CCAGCTGCCAGGACGAGCGCATCATCGATGTAATCACACAGATCGCCTCCTTCATGGCC

TACAGCAACAGCTGCCTCAACCCACTGGTGTACGTGATCGTGGGCAAGCGCTTCCGAAA

GAAGTCTTGGGAGGTGTACCAGGGAGTGTGCCAGAAAGGGGGCTGCAGGTCAGAACCCA

TTCAGATGGAGAACTCCATGGGCACACTGCGGACCTCCATCTCCGTGGAACGCCAGATT

CACAAACTGCAGGACTGGGCAGGGAGCAGACAGGGAGGCTCTGGAGGTGGAAGTGGACC

GGTCGCCACCATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTTCA

TGCGCTTCAAGGTGCACATGGAGGGCTCCGTGAACGGCCACGAGTTCGAGATCGAGGGC

GAGGGCGAGGGCCGCCCCTACGAGGGCACCCAGACCGCCAAGCTGAAGGTGACCAAGGG

TGGCCCCCTGCCCTTCGCCTGGGACATCCTGTCCCCTCAGTTCATGTACGGCTCCAAGG

CCTACGTGAAGCACCCCGCCGACATCCCCGACTACTTGAAGCTGTCCTTCCCCGAGGGC

TTCAAGTGGGAGCGCGTGATGAACTTCGAGGACGGCGGCGTGGTGACCGTGACCCAGGA

CTCCTCCCTGCAGGACGGCGAGTTCATCTACAAGGTGAAGCTGCGCGGCACCAACTTCC

CCTCCGACGGCCCCGTAATGCAGAAGAAGACCATGGGCTGGGAGGCCTCCTCCGAGCGG

ATGTACCCCGAGGACGGCGCCCTGAAGGGCGAGATCAAGCAGAGGCTGAAGCTGAAGGA

CGGCGGCCACTACGACGCTGAGGTCAAGACCACCTACAAGGCCAAGAAGCCCGTGCAGC

TGCCCGGCGCCTACAACGTCAACATCAAGTTGGACATCACCTCCCACAACGAGGACTAC

ACCATCGTGGAACAGTACGAACGCGCCGAGGGCCGCCACTCCACCGGCGGCATGGACGA

GCTGTACAAGTAGAGCGGCCGCGACTCTAGATCATAATCAGCCATACCACATTTGTAGA

GGTTTTACTTGCTTTAAAAAACCTCCCACACCTCCCCCTGAACCTGAAACATAAAATGA

ATGCAATTGTTGTTGTTAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAATAAAGCAAT

AGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTC

CAAACTCATCAATGTATCTTAAGGCGTAAATTGTAAGCGTTAATATTTTGTTAAAATTC

GCGTTAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTTTTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAAAAT

CCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGAGATAGGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACA

AGAGTCCACTATTAAAGAACGTGGACTCCAACGTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAG

GGCGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCTAATCAAGTTTTTTGGGGTCGAGGTGCCG

TAAAGCACTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCCCGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGC

CGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCGAAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTG

GCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGTAACCACCACACCCGCCGCGCTTAATGCGCCGCT

ACAGGGCGCGTCAGGTGGCACTTTTCGGGGAAATGTGCGCGGAACCCCTATTTGTTTAT

TTTTCTAAATACATTCAAATATGTATCCGCTCATGAGACAATAACCCTGATAAATGCTT

CAATAATATTGAAAAAGGAAGAGTCCTGAGGCGGAAAGAACCAGCTGTGGAATGTGTGT

CAGTTAGGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATGCA

TCTCAATTAGTCAGCAACCAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTA

TGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCCGCCCCTAACTCCGCCCATC

CCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACTAATTTTTTT

TATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCGGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAG

GCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAAGATCGATCAAGAGACAGGATGAGGATCGTT

TCGCATGATTGAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGGAGAGGC

TATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGTTCCGG

CTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCCTGAA

TGAACTGCAAGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTCCTTGCG

CAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGGCGAAGTG

CCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAAGTATCCATCATGGC

TGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAG

CGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGAT

GATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGC

GAGCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGCTTGCCGAATA

TCATGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCG
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GACCGCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCTTGGCGGCGA

ATGGGCTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATCGCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCG

CCTTCTATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAGCGGGACTCTGGGGTTCGAAATGACCG

ACCAAGCGACGCCCAACCTGCCATCACGAGATTTCGATTCCACCGCCGCCTTCTATGAA

AGGTTGGGCTTCGGAATCGTTTTCCGGGACGCCGGCTGGATGATCCTCCAGCGCGGGGA

TCTCATGCTGGAGTTCTTCGCCCACCCTAGGGGGAGGCTAACTGAAACACGGAAGGAGA

CAATACCGGAAGGAACCCGCGCTATGACGGCAATAAAAAGACAGAATAAAACGCACGGT

GTTGGGTCGTTTGTTCATAAACGCGGGGTTCGGTCCCAGGGCTGGCACTCTGTCGATAC

CCCACCGAGACCCCATTGGGGCCAATACGCCCGCGTTTCTTCCTTTTCCCCACCCCACC

CCCCAAGTTCGGGTGAAGGCCCAGGGCTCGCAGCCAACGTCGGGGCGGCAGGCCCTGCC

ATAGCCTCAGGTTACTCATATATACTTTAGATTGATTTAAAACTTCATTTTTAATTTAA

AAGGATCTAGGTGAAGATCCTTTTTGATAATCTCATGACCAAAATCCCTTAACGTGAGT

TTTCGTTCCACTGAGCGTCAGACCCCGTAGAAAAGATCAAAGGATCTTCTTGAGATCCT

TTTTTTCTGCGCGTAATCTGCTGCTTGCAAACAAAAAAACCACCGCTACCAGCGGTGGT

TTGTTTGCCGGATCAAGAGCTACCAACTCTTTTTCCGAAGGTAACTGGCTTCAGCAGAG

CGCAGATACCAAATACTGTTCTTCTAGTGTAGCCGTAGTTAGGCCACCACTTCAAGAAC

TCTGTAGCACCGCCTACATACCTCGCTCTGCTAATCCTGTTACCAGTGGCTGCTGCCAG

TGGCGATAAGTCGTGTCTTACCGGGTTGGACTCAAGACGATAGTTACCGGATAAGGCGC

AGCGGTCGGGCTGAACGGGGGGTTCGTGCACACAGCCCAGCTTGGAGCGAACGACCTAC

ACCGAACTGAGATACCTACAGCGTGAGCTATGAGAAAGCGCCACGCTTCCCGAAGGGAG

AAAGGCGGACAGGTATCCGGTAAGCGGCAGGGTCGGAACAGGAGAGCGCACGAGGGAGC

TTCCAGGGGGAAACGCCTGGTATCTTTATAGTCCTGTCGGGTTTCGCCACCTCTGACTT

GAGCGTCGATTTTTGTGATGCTCGTCAGGGGGGCGGAGCCTATGGAAAAACGCCAGCAA

CGCGGCCTTTTTACGGTTCCTGGCCTTTTGCTGGCCTTTTGCTCACATGTTCTTTCCTG

CGTTATCCCCTGATTCTGTGGATAACCGTATTACCGCCATGCAT
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Dodatek 5. Elektroforeza SDS-PAGE w układzie Laemmliego z Western blotting. 

 

Rozdział elektroforetyczny próbek lizatów białkowych prowadzono stosując 

4% żel zagęszczającym (125 mM TRIS-HCl pH 6,8, 0,1% SDS, 

4% akrylamid/bisakrylamid (29:1), 0,05% APS, 0,1% TEMED) i 12% rozdzielający 

(375 mM TRIS-HCl pH 8,8, 0,1% SDS, 12% akrylamid/bisakrylamid (29:1), 

0,05% APS, 0,1% TEMED) w buforze elektrodowym (25mM TRIS-HCl pH 8,3, 

250 mM glicyna, 0,1% SDS). Początkowe napięcie wynosiło 100V, a na czas rozdziału 

w żelu 12% - 160V. Postęp elektroforezy oraz późniejsza analiza mas cząsteczkowych 

były sprawdzane względem standardu PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 

10 to 250 kDa. Transfer białek na membranę PVDF (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, 

USA) metodą mokrą wykonywano bezpośrednio po zakończeniu SDS-PAGE. 

Żel poliakrylamidowy płukano w zmrożonym buforze do transferu (2,5 mM TRIS, 

19,2 mM glicyna, 20% metanol). W tym czasie aktywowano odpowiednio dociętą 

membranę PVDF w 100% metanolu oraz w buforze do transferu. Transfer prowadzono 

przez 1,5 godziny w 4°C przy natężeniu 250 mA, po czym membranę PVDF 

umieszczano na noc w 4°C w roztworze blokującym zawierającym 5% odtłuszczone 

mleko, rozpuszczone w buforze o składzie: 19,2 mM TRIS pH 7,6 i 136 mM NaCl 

(TBS). Następnie płukano dwukrotnie przez 10 minut buforem TBS z 0,05% Tween 20 

(TBST). W kolejnym kroku membranę pokrywano buforem TBST z odpowiednimi 

przeciwciałami pierwszorzędowymi i inkubowano przez 2 godziny. Płukanie TBST 

powtarzano, po czym pokrywano membranę roztworem TBST z przeciwciałem 

drugorzędowym i inkubowano przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu membranę 

płukano trzykrotnie przez 10 minut buforem TBST. Do ostatniego płukania używano 

wody destylowanej. Osuszoną membranę pokrywano substratem 

chemiluminescencyjnym - Immobilon Western Chemilum HRP Substrate 

i wykonywano wizualizację przy użyciu transiluminatora. 
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Dodatek 6. Chromatogram uzyskany po sekwencjonowaniu konstruktu 

pB2R-Citrine-N1 przy użyciu startera sensownego CMVForward. Niebieską ramką 

oznaczono kodon start dla sekwencji receptora B2. 
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Dodatek 7. Chromatogram uzyskany po sekwencjonowaniu konstruktu 

pB2R-Citrine-N1 przy użyciu startera antysensownego EGFP-N. Niebieską ramką 

oznaczono koniec sekwencji dla receptora B2, żółtą sekwencję łącznika, a czerwoną 

kodon start dla białka mCherry. 
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Dodatek 8. Chromatogram uzyskany po sekwencjonowaniu konstruktu 

pB2R-mCherry-N1 przy użyciu startera sensownego CMVForward. Niebieską ramką 

oznaczono kodon start dla sekwencji receptora B2. 
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Dodatek 9. Chromatogram uzyskany po sekwencjonowaniu konstruktu 

pB2R-mCherry-N1 przy użyciu startera antysensownego pmCherry-Reverse. Niebieską 

ramką oznaczono koniec sekwencji dla receptora B2, żółtą sekwencję łącznika, 

a czerwoną kodon start dla białka mCherry. 
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