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JEDNOSTKI WSPOMAGAJĄCE
Biblioteka

Została założona w 1918 roku wraz z powstaniem
Instytutu. Biblioteka należy do Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają
biblioteczny system komputerowy „Horizon”, Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych „RCIN”
oraz do konsorcjów, które oferują dostęp on-line
do czasopism następujących wydawców: Elsevier,
Springer, Wiley, American Chemical Society oraz
baz danych firm: EBSCO, Thompson Reuters,
Elsevier, BioOne.

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Biblioteka
www.biblioteka.nencki.gov.pl

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
www.nencki.gov.pl/laboratorium-mikroskopii-elektronowej

Działająca od 1973 roku, wyposażona w następujące mikroskopy elektronowe: wysokorozdzielczy
mikroskop transmisyjny elektronowy JEM 1400;
JEM 1200 EX; mikroskop elektronowy skaningowy
JSM S1. Z aparatury korzystają pracownicy naukowi z kilkunastu placówek badawczych z całego
kraju. Od lat prowadzona jest działalność popularnonaukowa.

Pracownia Cytometrii

Działająca od czerwca 2010 roku Pracownia Cytometrii świadczy usługi typu core-facility dla naukowców Instytutu Nenckiego a także innych placówek
naukowych i instytucji R&D oraz prowadzi własne
badania naukowe. Zapewnia ekspertyzę i pomoc
techniczną w zakresie cytometrii, jak również pomoc w planowaniu doświadczeń i analizie wyników. Organizuje również wykłady, kursy i praktyczne szkolenia dotyczące nowoczesnych technik
cytometrycznych. Wyposażona jest w dwa cytomery
BD FACSCalibur, sorter komórkowy BD FACSAria,
analizator LSR Fortessa oraz cytometr kapilarny
Guava easyCyte 8HT Merck Millipore. Posiadany
sprzęt oraz wysokiej klasy ekspertyza pozwalają
na prowadzenie zaawansowanych badań zarówno
własnych, jak i realizowanych we współpracy.

Publikacja przygotowana
przez doktorantów IBD PAN

Pracownia Informatyki
Pracownia Cytometrii
http://cytometry.nencki.gov.pl/
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Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego,
Polskiej Akademii Nauk
innowacyjności i wsparcie procesu komercjalizacji
wyników badań naukowych prowadzonych w Instytucie.

 tworzony w 1918 r. jest obecnie największym
U
nieuniwersyteckim centrum badań biologicznych
w kraju, ściśle współpracującym z renomowanymi
placówkami zagranicznymi.

J est założycielem i członkiem Konsorcjum Biocentrum Ochota Polskiej Akademii Nauk, do którego
należą: Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, Instytut Podstawowych Problemów
Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii
Biomedycznej im. M. Nałęcza i Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej. Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum
Ochota jest koncentracja i wykorzystanie znacznego
potencjału naukowego reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w członkowskich
Instytutach w celu przygotowywania dużych projektów badawczych, pokrywających się z obszarem
statutowych działań, wykraczających poza możliwości aktywności pojedynczych jednostek PAN.

Priorytetem badawczym są następujące dziedziny:
neurobiologia, neurofizjologia, biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym
stopniu złożoności zarówno morfologicznej, jak
i funkcjonalnej – całe organizmy, tkanki, komórki,
organella komórkowe, a także białka i geny.
 najduje się tu 40 pracowni, świetnie wyposażoZ
nych w nowoczesną aparaturę badawczą, oraz wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych,
m.in. cytometrii, mikroskopii elektronowej, testów behawioralnych, elektrofizjologii.
Znany wśród biologów, klinicystów i farmakologów
jako instytucja szczególnie aktywna w pracy na rzecz
środowiska naukowego jest siedzibą trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu
Nerwowego i Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

 ealizowane są tu projekty badawcze finansowane
R
z funduszy strukturalnych i Programów Ramowych Unii Europejskiej.
 ktualnie w Instytucie uczy się 150 doktorantów,
A
a uzyskanie tu doktoratu otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach
naukowych.

Stworzono tu Platformę Innowacyjną Instytu
tu Nenckiego (PiIN). Ma ona na celu wzrost
3
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Historia i współczesność Instytutu Nenckiego

I

nstytut został utworzony wkrótce po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości po pierwszej wojnie
światowej. W latach 1918−1919 dokonano połączenia trzech już istniejących laboratoriów: Neurobiologii, Fizjologii oraz Biologii, wchodzących w skład
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Założenie
Instytutu, jak i jego rozwój w dużej mierze opierały się na dotacjach zaoferowanych w 1909 r. przez
Nadinę Sieber-Shumovą, bliską współpracowniczkę
Marcelego Nenckiego (1847−1901) z Berna i Sankt
Petersburga.
Instytut, nazwany imieniem Marcelego Nenckiego, z siedzibą przy ul. Śniadeckich w Warszawie,
wkrótce stał się przodującym ośrodkiem badawczym
w Polsce. W latach 1920−1937 został powiększony
o Katedrę Morfologii Doświadczalnej, Biometrii oraz
stacje badawcze − hydrobiologiczną w Wigrach, morską na Helu i rzeczną w Pińsku. Instytut, utworzony
z Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, formalnie był niezależny od Uniwersytetu Warszawskiego,
w rzeczywistości jednak pozostał blisko związany
z tą uczelnią. Większość pracowników Instytutu wywodziła się z grona profesorów i asystentów uniwersyteckich, a ponadto zarówno pracownie Instytutu,
jak i stacje badawcze były dostępne dla studentów
Uniwersytetu.
Wybuch drugiej wojny światowej przerwał rozwój Instytutu i zatrzymał jego działalność. Budynek
został częściowo zniszczony w czasie bombardowań
Warszawy we wrześniu 1939 r. Pracownikom udało

się ocalić jedynie kilka tuzinów książek z liczącego
30 000 tomów księgozbioru biblioteki. Jednakże
największym ciosem dla Instytutu była strata kadry
naukowej. Wielu pracowników zginęło podczas wojny oraz w powstaniu warszawskim. Ci, którzy pozostali w Warszawie podczas tych pięciu trudnych lat,
brali udział w tajnym nauczaniu na Uniwersytecie
i innych wyższych uczelniach.
Natychmiast po wojnie, wiosną 1945 r., dzięki inicjatywie przedwojennych pracowników: Jana
Dembowskiego, Stanisławy Dembowskiej, Włodzimierza Niemierko, Stelli Niemierko, Jerzego
Konorskiego i Liliany Lubińskiej Instytut został
wskrzeszony – najpierw w Łodzi, a w 1953 r. rozpoczął działalność w nowej siedzibie w Warszawie przy
ulicy Pasteura 3. Początkowo w skład powojennego
Instytutu wchodziły trzy Zakłady: Biochemii (kierowany przez Włodzimierza Niemierko), Neurofizjologii (kierowany przez Jerzego Konorskiego) oraz Biologii (kierowany przez Jana Dembowskiego, który
został wybrany na pierwszego dyrektora Instytutu).
W 1952 r. Instytut został włączony do nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk, a profesor Dembowski został pierwszym prezesem Akademii.
Obecnie Instytut Nenckiego jest największą
w Polsce nieuniwersytecką placówką badawczą
w dziedzinie biologii. Ma uprawnienia do nadawania
stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie biologii. W obrębie Instytutu funkcjonuje 5 Zakładów: Biologii Komórki, Biochemii, Neurofizjologii,
4
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Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej oraz Centrum Neurobiologii.
W Zakładzie Neurofizjologii oraz Neurobiologii
Molekularnej i Komórkowej badania dotyczą przede
wszystkim funkcji poznawczych mózgu. Dominującą
problematyką jest plastyczność układu nerwowego
w normie i patologii. Bada się następstwa udarów
i chorób neurodegeneracyjnych, epileptogenezy
i następstwa reinerwacji, jak również występujące
u człowieka zaburzenia o podłożu emocjonalnym.
W zakładzie Biologii Komórki badania są ukierunkowane między innymi na poznanie kaskad sygnałowych i regulacji ekspresji genów związanych
z transformacją nowotworową, z odpowiedzią immunologiczną, w tym udziałem lipidów błony w przekazywaniu sygnału przez immunoreceptory oraz z genetyczną kontrolą reorganizacji cytoszkieletu komórki.
Zakład Biochemii w swoich badaniach skupia się
na opisie molekularnych mechanizmów indukowanej

Instytut Nenckiego po rozbudowie Centrum Neurobiologii.

Budynek Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8.

5
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wygłoszenia wykładów i seminariów, zabrania głosu
w dyskusji nad wspólnymi problemami, a czasami
podjęcia współpracy badawczej.
Chociaż specyfiką Instytutu Nenckiego jest multidyscyplinarny charakter prowadzonych badań,
można tu obserwować pewne wyraźne strategie
naukowo-badawcze. Instytut został uznany za Centrum Doskonałości w Neurobiologii zarówno w konkursie Unii Europejskiej, jak i krajowym.
W 2013 r. Instytut Nenckiego został wyróżniony prestiżowym znakiem HR Excellence in Research.
Wyróżnienie oznacza, że Instytut Nenckiego – jako
pierwsza jednostka badawcza w Polsce – spełnia
zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca
oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, dotyczące m.in. mechanizmów rekrutacji naukowców i metod przyznawania
im finansowania.
Instytut Nenckiego znany jest jako instytucja
szczególnie aktywna w pracy na rzecz środowiska
naukowego. Jest siedzibą trzech towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego
i Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Wśród inicjatyw pro publico bono, w których pracownicy Instytutu biorą aktywny udział każdego roku, znajduje
się Festiwal Nauki, BioCentrum Edukacji Naukowej,
Piknik Naukowy i kampania edukacyjno-medialna
Tydzień Mózgu. Za aktywność na polu popularyzacji
badań naukowych Instytut Nenckiego został uhonorowany tytułem Popularyzatora Nauki 2013.

przez lipidy insulinooporności oraz cukrzycy typu 2,
regulacji szlaków sygnałowych, w których uczestniczą
jony wapnia, funkcjonowania kinezyn, reorganizacji
i dynamice szkieletu komórki, udziału mitochondriów w zachowaniu homeostazy komórkowej i rozwoju patologii oraz na określeniu struktury i funkcji
wewnątrzkomórkowych kanałów jonowych.
W Centrum Neurobiologii są prowadzone interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych
i terapeutycznych w odniesieniu do chorób układu
nerwowego we współpracy z wieloma instytutami
i uczelniami wyższymi Warszawy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CEPT
2007−2013”.
Przedstawiona tematyka badawcza dowodzi,
że Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego jest miejscem, które daje możliwość
rozwoju naukowego i opanowania wielu nowoczesnych technik badawczych, jest placówką otwartą
i dynamicznie się zmieniającą. Każdego roku odbywa
się nabór kandydatów na studia doktoranckie. Studium doktoranckie liczy obecnie 150 doktorantów,
a rokrocznie jest bronionych około 30 rozpraw doktorskich z dziedziny nauk biologicznych. Uzyskanie
tytułu doktora w Instytucie otwiera możliwość zatrudnienia w najlepszych światowych placówkach
naukowych. Współpraca z instytutami i organizacjami naukowymi z całego świata umożliwia młodym naukowcom wykonywanie badań w czołowych
zagranicznych laboratoriach. Wielu naukowców
z zagranicy odwiedza Instytut Nenckiego w celu

Więcej informacji na stronie: www.nencki.gov.pl
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Kwasy tłuszczowe pomocne w walce z chorobami serca?

TOMASZ BEDNARSKI
Doktorant
w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej
Opiekun: Paweł Dobrzyń
Zakład Biochemii

J

blem o tyle istotny, że zdrowe serce od 60% do 90%
energii potrzebnej do jego prawidłowego funkcjonowania czerpie właśnie z katabolizmu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Natomiast w warunkach stresowych, takich jak przerost lewej komory,
mięsień sercowy zmienia swój metabolizm na zwiększone zużycie glukozy w miejsce kwasów tłuszczowych. Co więcej, procesowi temu towarzyszą zmiany
ilościowe i jakościowe w składzie wewnątrzkomórkowych kwasów tłuszczowych. Dlatego w moich badaniach zamierzam określić, jak długołańcuchowe
kwasy tłuszczowe oraz metabolizm lipidów wpływają na funkcjonowanie serca, sprawdzić, jak zmienia
się metabolizm kwasów tłuszczowych w różnych
modelach przerostu lewej komory serca oraz zanalizować różnice w szlakach metabolicznych, które odróżniają patologiczny i fizjologiczny przerost lewej

estem studentem trzeciego roku studiów doktoranckich w Instytucie Nenckiego. Studia doktoranckie rozpocząłem w Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej w Zakładzie Biochemii w 2011 r.
W naszej Pracowni zajmujemy się problemami
związanymi z otyłością, chorobami zespołu metabolicznego oraz dysfunkcją lewej komory serca,
które przybierają w dzisiejszym społeczeństwie niepokojące rozmiary pandemii. Nasz zespół prowadzi
nowatorskie, interdyscyplinarne badania szlaków
sygnałowych oraz kaskad transkrypcyjnych, które
regulują równowagę w metabolizmie lipidów.
Celem moich badań jest określenie roli długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i ich metabolitów
w powstawaniu i rozwoju patologicznego oraz fizjologicznego (związanego z treningiem wytrzymałościowym) przerostu lewej komory serca. Jest to pro8
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komory serca. Aby osiągnąć zamierzone cele korzystam z najnowocześniejszych metod oraz modeli badawczych. W swojej pracy wykorzystuję następujące
modele zwierzęce: 1) szczury poddane treningowi
wytrzymałościowemu, 2) szczury, u których otyłość
wywołano dietą wzbogaconą w tłuszcze, 3) szczury
z wrodzonym nadciśnieniem tętniczym. Poza tym
przeprowadzam eksperymenty z użyciem kardio-

miocytów linii H9C2 oraz HL-1. Spośród wielu używanych przeze mnie metod analitycznych należy
wymienić wysoko sprawną chromatografię cieczową
(HPLC), chromatografię gazową ze spektrometrią
mas (GC-MS), analizę ekspresji genów w czasie rzeczywistym, mikroskopię konfokalną oraz nowoczesne techniki analizy białek. Ważnym elementem
moich studiów są także wyjazdy na krajowe i zagraniczne konferencje, warsztaty, szkolenia, które nie
tylko dają niesamowity zastrzyk wiedzy i inspiracji,
ale również są świetną okazją do nawiązania kontaktów w świecie naukowym.

1

2

1. Szczur na standardowej diecie laboratoryjnej (po lewej) oraz
diecie wysokotłuszczowej (po prawej), która prowadzi do
zwiększenia masy ciała oraz stłuszczenia narządów wewnętrznych.
2. Porównanie wielkości serca normalnego (po lewej) oraz serca z patologicznym przerostem wywołanym otyłością (po
prawej). Serce wyraźnie zwiększa swoją wielkość na skutek
stłuszczenia oraz przeładowania objętościowego krwią, spowodowanego przez nadciśnienie tętnicze i miażdżycę naczyń krwionośnych.
3. Przekrój poprzeczny przez serce normalne (po lewej) oraz
z przerostem patologicznym (po prawej). Wskazuje ono, że
przerost serca głównie jest spowodowany przez pogrubienie ścian serca, co skutkuje zmniejszeniem światła komór.
W celu dokładnego przyjrzenia się kondycji serca wykonywane jest badanie echokardiograﬁczne.
4. Fragment echokardiogramu lewej komory serca. Sekcja A
ukazuje lewą komorę serca, w której nie doszło do stłuszczenia ścian, a serce pracuje z pełną wydajnością. Sekcja B to
mięsień sercowy z patologicznym przerostem lewej komory
– wyraźnie jest widoczne pogrubienie ścian oraz, w konsekwencji, zmniejszenie światła komory, co negatywnie wpływa na wydolność mięśnia sercowego i może mieć poważne
konsekwencje zdrowotne.

3

4

A

B

9
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W świecie fotograﬁi

ŁUKASZ BOŻYCKI
Doktorant
w Pracowni Biochemii Lipidów
Opiekun: Sławomir Pikuła
Zakład Biochemii

O

dkąd sięgam pamięcią zastanawiałem się nad
tym, jak jesteśmy postrzegani przez istoty zamieszkujące otaczający nas świat? Jak widzą nas
owady, ptaki czy ssaki? W jaki sposób „zauważają”
nas rośliny i czy w ogóle nas dostrzegają? Od zawsze
nurtowało mnie pytanie, na jakiej zasadzie wszystkie
trybiki w „skomplikowanej maszynerii” działają prawidłowo i jak to jest możliwe? Zawsze, z wielką uwagą, podglądałem i próbowałem zrozumieć Przyrodę.
Z biegiem lat zacząłem fotografować to, co widzę.
Z upływem czasu fotografia dokumentacyjna przerodziła się w fotografię artystyczną, pokazującą przyrodę przez pryzmat moich subiektywnych odczuć.
Spotkało się to z aplauzem międzynarodowego środowiska fotografów, które przyznało mojej pracy tytuł
„Image of the Year 2013 International Federation of
Wildlife and Nature Photography” oraz przyjęło moje

Obraz komórek Saos-2 widziany w mikroskopie ﬂuorescencyjnym z ﬁltrami RGB. Na czerwono został wybarwiony minerał
wapnia przy użyciu Alizaryny S.

zdjęcie na „pokład” nagrodzonych w prestiżowym,
fotograficznym konkursie organizowanym przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz BBC – Wildlife Photographer of the Year 2013.
Równocześnie z pasją fotograficzną studiowałem
biologię. Moje pierwsze kroki, które stawiałem w Instytucie Nenckiego, to pisanie pracy magisterskiej.
Kolejnym krokiem, bardziej odpowiedzialnym, było
przyjęcie mnie na studia doktoranckie do Pracowni
10
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Biochemii Lipidów. Otrzymałem własny projekt badawczy, dzięki któremu mogę obserwować zmiany
zachodzące w mineralizujących komórkach kościotwórczych człowieka. Kości wchodzące w skład naszego szkieletu kształtują się podczas życia płodowego.
Dochodzi wówczas do wytworzenia ich mineralnej
struktury. W procesie tym kluczową rolę odgrywają
osteoblasty. Komórki te w trakcie cyklu życiowego
przechodzą szereg przemian, dzięki którym są zdolne do wydzielenia do środowiska zewnętrznego pęcherzyków macierzy pozakomórkowej (ang. matrix
vesicles, MV), wyspecjalizowanych organelli komórkowych, w których są akumulowane jony wapnia
i nieorganiczny fosforan. W warunkach normy w MV
z wymienionych związków powstaje hydroksyapatyt,
główny składnik fazy mineralnej kości. MV pączkują od błony komórkowej macierzystego osteoblastu,
uwalniając minerał do przestrzeni międzykomórkowej. Uważa się, że podczas patologicznej mineralizacji
powstają odmienne, pod względem składu chemicznego i właściwości biologicznych, od hydroksyapatytu

związki fosforanu i wapnia. Z tego powodu badania
związków powstających w trakcie patologicznej mineralizacji są ważne zarówno z punktu widzenia nauk
biologicznych, jak i medycznych. Patologiczna mineralizacja towarzyszy wielu chorobom układu kostnego człowieka takim jak kostniakomięsak, będący najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.
Moja praca naukowa okazała się niezwykle interesująca, bezpośrednio wiążąc się z moimi dziecięcymi pytaniami o funkcjonowanie „skomplikowanych
maszynerii”. Szybko zorientowałem się, że poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania stawiane przez
miliony ludzi na całym świecie. Moja praca badawcza wiąże się także z fotografią, w tym fotografią,
w której posługuję się mikroskopem fluorescencyjnym konfokalnym, transmisyjnym mikroskopem
elektronowym lub mikroskopem sił atomowych.
Drogi Czytelniku, jeśli poszukujesz miejsca,
w którym chcesz mieć okazję do rozwoju swoich biologicznych fascynacji – Instytut Nenckiego z pewnością należy wziąć pod uwagę.

1. Żaba moczarowa (Rana arvalis) – w przeciwieństwie do ropuch i traszek – nie ma skórnych gruczołów jadowych, a jej jedyną obroną
przed zagrożeniem jest błyskawiczna ucieczka. Cechą charakterystyczną żab moczarowych jest intensywnie niebieski kolor samców podczas wiosennych godów. Co ciekawe, zanika on w kilka chwil po wyjęciu żaby z wody i zmienia się w brązowe ubarwienie maskujące.
2. Łątka dzieweczka (Coenagrion puella) to pospolity przedstawiciel rzędu ważek, brutalnych drapieżników o budowie ciała niezmienionej niemal od 300 milionów lat. W swoim arsenale posiadają: prędkość (nasze krajowe osiągają 36 km/h), zwrotność (latają
w dowolnym kierunku), wzrok (pełne pole widzenia), selektywną uwagę (wychwytują pojedynczą oﬁarę z chmary) oraz inteligencję (przewidują trajektorię lotu oﬁary, przecinają ją i łapią zdobycz).
1

2
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Wewnątrzkomórkowe kanały jonowe:
potencjalny cel dla leków?

MICHAŁ LASKOWSKI
Doktorant
w Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Opiekun: Adam Szewczyk
Zakład Biochemii

T

kanałów jonowych wewnętrznej błony mitochondrialnej. Ścisła kontrola przepuszczalności jonów
do macierzy mitochondrialnej jest niezwykle ważna
w działaniu mitochondrium.
Zainteresowania naukowe Pracowni zarówno
obejmują badania funkcji potasowych kanałów jonowych w komórkach ludzkich, jak i prostych organizmów modelowych, takich jak Acanthamoeba
castellanii czy Dictyostelium discoideum, oraz badania właściwości cytoprotekcyjnych tych białek
w warunkach stresowych. W badaniach posługujemy się głównie technikami elektrofizjologicznymi. Są to metody czarnych błon lipidowych oraz
patch-clamp (za jej odkrycie Erwin Neher i Bert
Sakmann otrzymali nagrodę Nobla w 1978 r.).
Pierwsza z nich, technika czarnych błon lipidowych

ransport jonów przez błony biologicznie jest
bardzo ważny do funkcjonowania każdej żywej
komórki. Kanały jonowe to białka błonowe, umożliwiające selektywny przepływ jonów przez błony biologiczne. Zbudowane są z kilku podjednostek białkowych, które tworzą por kanału (otwór), zwykle
wyposażony w elementy filtru, umożliwiający przechodzenie poszczególnych jonów z jednej strony na
drugą stronę błony. Białka te występują w błonie
komórkowej oraz błonach organelli. Jeżeli struktura i funkcja białek kanałowych błon plazmatycznych
zostały stosunkowo dobrze poznane, to wciąż dysponujemy ograniczoną informacją o strukturze oraz
funkcji kanałów jonowych obecnych w błonach wewnątrzkomórkowych. Szczególnym zainteresowaniem naszej grupy są objęte właściwości i funkcje
12
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została opracowana do badania kanałów jonowych
z błony plazmatycznej komórki, jednak w naszej
Pracowni stosujemy ją do badań na wyizolowanych mitochondriach. Obie techniki pozwalają na
precyzyjne określenie właściwości elektrofizjologicznych i farmakologicznych pojedynczych białek
kanałowych wewnętrznej błony mitochondrialnej
danej tkanki czy linii komórkowej. Oprócz metod
elektrofizjologicznych w naszej pracy korzystamy
również z innych technik, takich jak: PCR, western
blot, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa czy respirometria.
Poznanie roli kanałów jonowych z błony wewnętrznej mitochondriów pozwoliłoby na wytworzenie nowych leków, których celem oddziaływań
będą bezpośrednio kanały. Specyficzne dla kanałów
mitochondrialnych aktywatory mogą znaleźć zastosowanie jako czynniki ograniczające skutki chorób
neurodegeneracyjnych czy zawałów serca.

Niepozorny śluzowiec
Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Dictyostelium_discoideum.

(ang. Black Lipid Membrane, BLM), po raz pierwszy
została opisana w latach 60. XX w. Pozwala ona na
prace z elementami frakcji błonowej lub oczyszczonymi białkami kanałowymi. Technika patch-clamp

13
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Udział mitochondrialnych kanałów potasowych w cytoprotekcji

BARTŁOMIEJ AUGUSTYNEK
Doktorant
w Pracowni Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Opiekun: Adam Szewczyk
Zakład Biochemii

N

Chociaż nasza wiedza na temat etiologii chorób
neurodegeneracyjnych jest niepełna, wiemy, że
niektóre z nich mogą być wywołane dysfunkcjami
mitochondriów – organelli komórkowych, przetwarzających energię zmagazynowaną w składnikach
odżywczych, takich jak cukry czy tłuszcze, w energię użyteczną biologicznie, zawartą w wysokoenergetycznych wiązaniach w ATP. Układ nerwowy jest
niezwykle energochłonny, pochłania około 20%
spoczynkowego zapotrzebowania człowieka na
tlen, przy czym ma masę rzędu 2% masy naszego
ciała. Dlatego też wszelkie zaburzenia, które powodują deficyt energii dostępnej dla mózgu, czy to
wskutek niedotlenienia, czy chronicznej dysfunkcji
mitochondriów mogą mieć katastrofalne skutki dla
zdrowia człowieka.

eurodegeneracja to pojęcie określające szeroką grupę procesów związanych z postępującą
utratą prawidłowej struktury i/lub funkcji neuronów. Najczęściej neurodegeneracja rozpoczyna się
na długo przed wystąpieniem pierwszych, klinicznych objawów choroby i w momencie diagnozy jest
już za późno na rozpoczęcie skutecznego leczenia.
Co więcej, jeśli nawet możemy ją wcześnie wykryć,
nadal nie ma skutecznych terapii mogących zatrzymać czy choćby spowolnić jej przebieg. Podstawowym problemem w przypadku chorób neurodegeneracyjnych jest niedostateczne poznanie
ich przyczyn oraz mechanizmu działania procesów
prowadzących do uszkadzania komórek. Sprawę
pogarsza jeszcze to, że zróżnicowane neurony mają
niezwykle ograniczone zdolności do regeneracji.
14
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nałów jonowych mitochondriów. Aby zweryfikować
wyniki uzyskane dzięki badaniom elektrofizjologicznym, sięgamy do innych technik badawczych. Interesujące są dla nas na przykład pomiary zużycia tlenu
przez izolowane mitochondria – respirometria. Uzupełnieniem technik elektrofizjologicznych są również popularne techniki biologii molekularnej, takie
jak PCR, western blot, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa lub techniki wykorzystujące
sondy fluorescencyjne. Przy użyciu wymienionych
technik możemy dokonać kompleksowej charakterystyki kanałów jonowych, występujących w mitochondriach danej tkanki czy linii komórkowej. Dodatkowo możemy wstępnie przetestować związki
chemiczne działające na kanały jonowe i określić
charakter tego działania. Ponieważ kanały jonowe
są idealnym celem działania leków, takie obserwacje
mogą być dobrym punktem rozpoczęcia badań nad
terapiami różnych schorzeń, w tym chorób neurodegeneracyjnych.

Nasza grupa zajmuje się charakterystyką oraz badaniem znaczenia kanałów jonowych wewnętrznej
błony mitochondrialnej w utrzymaniu prawidłowej
funkcji tych organelli oraz badaniem ich właściwości
cytoprotekcyjnych w warunkach stresowych. Na co
dzień posługujemy się przede wszystkim technikami elektrofizjologicznymi. Pierwszą z nich jest technika czarnych błon lipidowych, drugą patch-clamp.
Chociaż technika patch-clamp służyła oryginalnie
do badania kanałów jonowych błony plazmatycznej,
to po wprowadzeniu szeregu drobnych modyfikacji
z powodzeniem stosujemy ją również do badania ka-

Technika patch-clamp: Zapis aktywności kanału mitoBKCa
w mitoplaście uzyskanym z linii komórkowej gwiaździaka
(U-87 MG) przed podaniem paksyliny (inhibitora kanału) i po
jej podaniu.

15
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Mitochondria i choroby neurodegeneracyjne

MAŁGORZATA PARTYKA
Doktorantka
w Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych
Opiekun: Joanna Szczepanowska
Zakład Biochemii

M

tlenu, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i w konsekwencji do uszkodzeń białek, DNA i lipidów.
Mitochondria są organellami dynamicznymi,
podlegają ciągłym procesom przyłączania i odłączania od sieci mitochondrialnej.
Zaburzenia funkcjonowania mitochondriów są
przyczyną licznych chorób. Najbardziej wrażliwe na
nieprawidłowości funkcjonowania mitochondriów
są tkanki o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, takie jak tkanka mięśniowa czy nerwowa.
W Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych
badamy różne aspekty metabolizmu i funkcjonowania mitochondriów. Używamy różnych linii komórkowych oraz modeli zwierzęcych. Stosujemy
nowoczesny sprzęt, a część badań wykonujemy we
współpracy z zagranicznymi pracowniami, m.in.
w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

itochondria pełnią wiele funkcji w komórce:
dostarczają ATP, które jest źródłem energii,
buforują jony wapnia, zachodzi w nich proces utleniania kwasów tłuszczowych. Mitochondria są też
zaangażowane w apoptozę oraz biorą udział w procesach starzenia komórkowego.
Pomimo że mitochondria posiadają własny
genom, większość białek mitochondrialnych jest
zakodowana w DNA jądrowym. Ekspresja genów
kodowanych przez DNA mitochondrialne i jądrowe
musi być ściśle regulowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie energetyczne oraz zmiany zachodzące
w komórce.
Mitochondria są głównym miejscem powstawania reaktywnych form tlenu w komórce. Nieprawidłowości w działaniu mitochondriów prowadzą do
powstawania nadmiernych ilości reaktywnych form
16
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stuje skrawki mózgów pobrane po śmierci pacjentów, modele zwierzęce lub linie komórkowe. Moje
badania prowadzę na unikalnym modelu, jakim są
fibroblasty pobrane od pacjentów.
W pierwszym etapie doktoratu skupiłam się na
określeniu zmian funkcjonowania mitochondriów
w odpowiedzi na stres mitochondrialny. Porównuję
cechy sieci mitochondrialnej w komórkach pacjentów z komórkami pobranymi od osób zdrowych.
Określam poziomy białek biorących udział w regulacji morfologii sieci mitochondrialnej. Sprawdzam
także inne parametry komórek, mogące świadczyć
o dysfunkcjach mitochondriów. Są to na przykład:
poziom jonów wapnia w cytoplazmie, potencjał
mitochondrialny, poziom reaktywnych form tlenu
w komórkach czy biogeneza mitochondriów. Podczas badania tych parametrów korzystam z sond
fluorescencyjnych. Emitują one światło o intensywności zależnej od zmian zachodzących w komórkach.
Ich fluorescencja jest odczytywana za pomocą laserowego cytometru skaningowego.
Pracę ułatwia mi miła atmosfera w Pracowni
i to, że mogę liczyć na pomoc ze strony koleżanek
i kolegów.
Doktorat daje doskonałe możliwości rozwoju
wcześniej zdobytych umiejętności, a także nauki
wielu nowych technik. Jest też okazją do podróżowania i poznawania nowych osób.

Sieć mitochondrialna w ﬁbroblastach pobranych od pacjenta
ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Mitochondria wybarwione na czerwono, aktyna na zielono.

Celem mojego doktoratu jest zbadanie ścieżki sygnałowej „mitochondria – jądro komórkowe”
w reakcji na stres mitochondrialny w liniach komórkowych pobranych od pacjentów ze zdiagnozowaną
chorobą Alzheimera lub chorobą Parkinsona.
Wielu badaczy, zajmujących się chorobami neurodegeneracyjnymi, jako modele badawcze wykorzy-

17
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Dlaczego komórki się starzeją?

DOROTA PRZYBYLSKA
Doktorantka
w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia
Opiekun: Grażyna Mosieniak
Zakład Biochemii

W

Smooth Muscle Cells, VSMC). Są to prawidłowe komórki, co oznacza, że mają ograniczony potencjał replikacyjny – po około 25 podziałach ich telomery są na tyle
krótkie, że komórki przestają się dzielić, starzeją się
replikacyjnie. VSMC podlegają również przyspieszonemu starzeniu, m.in. pod wpływem doxorubicyny,
która prowadzi do powstania podwójnych pęknięć
nici DNA. Związek ten aktywuje szlak odpowiedzi na
uszkodzenia DNA (ang. DNA Damage Response, DDR),
a uszkodzenia są tak znaczne, że komórki nie radzą
sobie z ich naprawą, nie mogą się dzielić i w rezultacie
się starzeją. Starzejące się komórki przechodzą wiele
przemian – stają się większe, bardziej rozpłaszczone,
zaczynają produkować i wydzielać wiele białek, w tym
cytokin prozapalnych. Mogą więc wywierać wpływ na
cały starzejący się organizm i utrzymywać chroniczny stan zapalny. Innym, ciekawym zagadnieniem są

Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia
prowadzimy badania dotyczące starzenia komórek prawidłowych oraz nowotworowych. Starzenie
komórkowe to nieodwracalny proces, jeden z potencjalnych mechanizmów, który jest przyczyną starzenia
się całego organizmu oraz rozwoju chorób związanych
z wiekiem. Dzieje się tak najprawdopodobniej w wyniku nagromadzenia uszkodzeń w DNA w pojedynczych
komórkach, które w takim stanie nie mogą się dzielić
i odnawiać tkanki. Z jednej strony, starzenie jest procesem korzystnym – zabezpiecza przed transformacją
nowotworową, z drugiej, z oczywistych względów jednak niepożądanym.
Mój projekt doktorancki dotyczy wyjaśnienia
wpływu uszkodzeń DNA, reaktywnych form tlenu
oraz zaburzeń mitozy na starzenie komórek mięśni
gładkich pochodzących z ludzkiej aorty (ang. Vascular
18
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zaburzenia mitozy w starzejących się komórkach.
Można zaobserwować większą liczbę komórek z nieprawidłową morfologią jądra komórkowego. Świadczy
to o zaburzeniach w rozdziale chromosomów w trakcie mitozy. W efekcie można zaobserwować, że jeden
z chromosomów nie migruje do żadnego z biegunów
wrzeciona mitotycznego, lecz tworzy mikrojądro
w jednej z komórek potomnych. Innym zaburzeniem
może być formowanie wielopolarnych wrzecion,
w czego efekcie powstają komórki z wieloma mniejszymi jądrami (mikronuklearne).
Istotną rolę w starzeniu komórkowym przypisuje
się także wolnym rodnikom tlenowym (ang. Reactive
Oxygen Species, ROS). W mojej pracy staram się wykazać związek pomiędzy podwyższonym poziomem ROS
a starzeniem VSMC. Rodniki tlenowe, z jednej strony,
mogą powstawać jako produkt uboczny oksydacyjnej
fosforylacji w mitochondriach, a z drugiej mogą być
produkowane przez oksydazy NADPH (Nox). Izoforma 4 (Nox4) jest konstytutywnie aktywna w VSMC,
w związku z tym moje badania skupiają się na wyjaśnieniu właśnie jej roli w produkcji ROS i starzeniu
tych komórek.
Starzenie komórkowe jest więc procesem bardzo złożonym, wpływającym na starzenie się całego organizmu.
Lepsze zrozumienie fizjologii tego procesu może ułatwić
w przyszłości eliminację starych komórek z organizmu
i przyczynić się do poprawy jakości naszego życia.

Podwyższona aktywność jednego z markerów starzenia, kwaśnej
ß-galaktozydazy, w komórkach mięśni gładkich aorty traktowanych doxorubicyną. Pod wpływem tego enzymu bezbarwny substrat został przekształcony w niebieski produkt.

Nieprawidłowe, wielobiegunowe wrzeciono podziałowe VSMC
uformowane w komórkach ulegających starzeniu replikacyjnemu. Na zielono – α-tubulina wrzeciona podziałowego, na niebiesko – chromosomy, na czerwono – Aurora B.

19
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Czy leku na depresję można użyć
w terapii chorób prionowych?

TOMASZ ZAJKOWSKI
Doktorant
w Pracowni Molekularnych Podstaw Ruchów Komórkowych
Opiekun: Krzysztof Nieznański
Zakład Biochemii

B

PrP z tubuliną. Tubulina jest budulcem mikrotubul,
struktur tworzących szkielet komórkowy i umożliwiających transport wewnątrz komórki. Poprzednie
prace naukowe naszej grupy opisują wpływ PrP na
agregację tubuliny, rozpad mikrotubul oraz zmiany
morfologiczne komórek pod wpływem nieprawidłowo zlokalizowanego białka prionowego. Zjawisko to
może leżeć u podstaw chorób prionowych.
Prowadzone przeze mnie doświadczenia skupiają się na ochronnej funkcji białek zasocjowanych
z mikrotubulami (MAPs) przeciwko toksycznemu
wpływowi PrP na cytoszkielet komórki nerwowej.
Badane białka to Tau i MAP2, powszechnie występujące w układzie nerwowym. Zlokalizowane w dendrytach (MAP2) i aksonie (Tau) pełnią funkcję stabilizującą cytoszkielet mikrotubularny tych niezwykle
skomplikowanych morfologicznie struktur komór-

iałko prionowe (PrPc) jest powszechnie występującym białkiem ulegającym stałej ekspresji głównie w układzie nerwowym. Przypuszcza się, że pełni
ono funkcję neuroprotekcyjną, niemniej jego działanie
nie zostało w pełni wyjaśnione. W pewnych okolicznościach PrPc może ulegać zmianie konformacyjnej, co
prowadzi do powstania nieprawidłowo sfałdowanej
formy tego białka (PrPSC), charakterystycznej dla chorób neurodegeneracyjnych zwanych chorobami prionowymi. W przypadku wspomnianych chorób obserwuje się również wzrost poziomu białka prionowego
nieprawidłowo zlokalizowanego w cytozolu (cytoPrP).
Ta nieprawidłowa lokalizacja prowadzi do interakcji
cytoPrP z białkami, które w stanie fizjologicznym nie
miałyby możliwości oddziaływania z nim.
Moja praca jest rozwinięciem wcześniejszych badań naszej grupy, dotyczących oddziaływania cyto20
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Komórki nerwowe: kontrola (A), komórki inkubowane z peptydem obejmującym sekwencję sygnałową białka prionowego (B).

Model zmiany konformacyjnej białka prionowego (Fred Cohen
Laboratory).

kowych. Czynnikiem wpływającym na siłę wiązania
wymienionych białek do mikrotubul jest poziom ich
ufosforylowania. Za pomocą metod biochemicznych
oraz mikroskopii elektronowej zaobserwowaliśmy,
że w obecności białka Tau mikrotubule są znacznie
mniej podatne na rozpad powodowany oddziaływaniem z białkiem prionowym, podczas gdy wzrost
poziomu ufosforylowania białka Tau prowadzi do
utraty ochronnej funkcji, a mikrotubule się rozpadają. Jest to interesująca obserwacja, ponieważ wysoki
poziom ufosforylowania białka Tau jest często obserwowany w patogenezie chorób prionowych. Zjawisko to zachęciło nas do bardziej wnikliwej analizy
tego procesu in vitro oraz na liniach komórkowych.
Badania na liniach komórkowych wymagały stworzenia modelu cytozolowej formy białka prionowego zdolnego do wniknięcia do wnętrza komórki.
Do tego celu wykorzystujemy syntetyczny peptyd,
obejmujący sekwencję sygnałową PrP, zdolny do pe-

netrowania przez błonę komórkową. Posługując się
tym narzędziem, badamy wpływ cytoPrP na długość
neurytów (dendrytów i aksonów) oraz kształt i liczbę kolców dendrytycznych, struktur bezpośrednio
związanych z procesem uczenia się i pamięci.
W celu zbadania wpływu stopnia ufosforylowania białek MAP na ich ochronną funkcję przed
toksycznym działaniem cytozolowej formy białka
prionowego w naszych doświadczeniach używamy
inhibitorów kinazy GSK3 – głównej kinazy odpowiedzialnej za fosforylację Tau i MAP2. Aktywność
GSK3 kontrolujemy, używając chlorku litu – leku
stosowanego w leczeniu m.in. schizofrenii. Nasze
wyniki zachęcają do dalszych badań w tym kierunku, ponieważ prowadzą do lepszego zrozumienia
mechanizmów molekularnych chorób prionowych
oraz potencjalnie mogę przyczynić się do opracowania leczenia tych ciężkich chorób neurodegeneracyjnych.

21
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Lipidowe tratwy ratunkowe

AGNIESZKA PŁÓCIENNIKOWSKA
Doktorantka
w Pracowni Biologii Molekularnej Błony Komórkowej
Opiekun: Katarzyna Kwiatkowska
Zakład Biologii Komórki

W

w sfingolipidy i cholesterol, nazywanych tratwami
lipidowymi (ang. rafts). Lipopolisacharyd jest przenoszony z CD14 na kompleks białkowy zbudowany
z receptora TLR4 i białka MD-2. Aktywacja TLR4 wywołuje uruchomienie dwóch ścieżek sygnałowych. Pierwsza z nich, zależna od białka MyD88, wymaga udziału
lipidu – fosfatydyloinozytolu 4,5-bisfosforanu [PI(4,5)
P2] – co ułatwia prawidłową lokalizację kompleksu
sygnałowego pod błoną komórkową. Drugi szlak sygnałowy wymaga internalizacji kompleksu TLR4/LPS.
Uruchomienie tych ścieżek sygnałowych prowadzi do
ekspresji genów kodujących mediatory reakcji zapalnej. W wyniku ich nadmiernej produkcji może dojść
do ogólnoustrojowej reakcji zapalnej nazywanej sepsą, której eskalacja upośledza funkcjonowanie wielu
narządów i prowadzi do wstrząsu septycznego. Jak
wynika z krajowego rejestru Polskiej Grupy Roboczej

naszej Pracowni staramy się poznać mechanizmy przekazywania sygnału przez receptory
zlokalizowane w błonie plazmatycznej komórek układu
odpornościowego. W szczególności interesują nas mechanizmy aktywacji makrofagów przez lipopolisacharyd (LPS), główny budulec błony zewnętrznej bakterii
Gram-ujemnych. W czasie infekcji LPS jest uwalniany
z bakterii i aktywuje makrofagi, stymulując produkcję
cytokin, które wywołują reakcję zapalną zmierzającą
do usunięcia bakterii. Rozpoznanie LPS przez komórki układu odpornościowego jest procesem wieloetapowym. Początkowo LPS tworzy we krwi kompleks
z białkiem LBP (ang. LPS-Binding Protein), który jest
następnie wychwytywany przez białko CD14, zlokalizowane w błonie komórkowej makrofagów i leukocytów. Budowa CD14 decyduje o jego akumulacji w obrębie mikrodomen błony komórkowej, wzbogaconych
22
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do jego egzocytozy na powierzchnię komórek. Białko CD14 jest transportowane do błony komórkowej
w pęcherzykach powstających w aparacie Golgiego,
zawierających także inne składniki tratw lipidowych,
a zaburzenie tego transportu hamuje aktywację komórek przez LPS. Mikroskupiska CD14 są formowane
w płaszczyźnie błony komórek stymulowanych przez
LPS na obszarach błony komórkowej wolnych od pęcherzyków egzocytarnych i współwystępują z fosfatydyloinozytolo-4-fosforanem, będącym prekursorem
PI(4,5)P2. Mikroagregaty CD14 współwystępują też
z pulą PI(4,5)P2, lipidu kontrolującego formowanie
kompleksów sygnałowych receptora TLR4, formowanych wokół białka adaptorowego MyD88, a także
z białkiem MyD88. Moje badania wskazują zatem,
że pod wpływem LPS dochodzi do wbudowywania
w błonę komórkową nowej puli białka CD14 transportowanego z aparatu Golgiego. Zachodząca jednocześnie mikroagregacja białka w płaszczyźnie błony
komórkowej sprzyja formowaniu kompleksu sygnałowego receptora TLR4 z udziałem PI(4,5)P2. W najbliższym czasie chciałabym szerzej zbadać rolę dynamiki
CD14 w kontekście przekazywania sygnału w makrofagach aktywowanych przez LPS przy wykorzystaniu
techniki biologii molekularnej, takie jak wyciszanie
genów kodujących białka odpowiedzialne za transport
białek z aparatu Golgiego do błony komórkowej oraz
reakcję PCR w czasie rzeczywistym, pozwalającą ocenić poziom mRNA cytokin prozapalnych w komórkach
z zaburzonym transportem białka CD14. Uważam, że
poznanie procesów indukowanych w komórkach w odpowiedzi na działanie LPS ułatwi opracowanie metod
zapobiegających rozwojowi szoku septycznego.

Fragment błony komórkowej otrzymany przez rozrywanie komórek J774, umieszczony na siateczce do obserwacji w mikroskopie elektronowym. Na błonie uwidoczniono białko CD14,
stosując swoiste przeciwciało znakowane cząsteczkami złota
koloidalnego (10 nm, niebieski) oraz PI(4,5)P2, (PIP2). Lipid wyznakowano przy użyciu swoistej sondy i przeciwciał związanych
z mniejszymi cząsteczkami złota (6 nm, żółty).

ds. Sepsy, jej objawy stwierdzono u 31,5% osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii, w tym 14,6%
chorych miało objawy ciężkiej sepsy, a 6% objawy
wstrząsu septycznego. Niestety, umieralność z powodu ciężkiej sepsy jest wysoka i sięga 50%. Poszukiwanie
nowych metod leczenia sepsy jest jedną z przyczyn intensywnych badań nad molekularnymi mechanizmami aktywacji komórek przez LPS. Biorąc pod uwagę
kluczową rolę białka CD14 w zapoczątkowaniu szlaków
sygnałowych przez LPS, podjęłam badania zmierzające do określenia rozmieszczenia CD14 w makrofagach
i zbadania dynamiki tego białka w komórkach stymulowanych przez LPS. Badania prowadzę, opierając się
na technikach laserowych cytometrii skaningowej oraz
mikroskopii konfokalnej i elektronowej. Wykazałam,
że aktywacja komórek przez LPS prowadzi do szybkiej
agregacji CD14 w płaszczyźnie błony komórkowej oraz
23
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Rzęska – fascynujące organellum
PAULINA URBAŃSKA
Doktorantka
w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych
Opiekun: Dorota Włoga
Zakład Biologii Komórki

C

elem badań, które prowadzę w ramach studiów
doktoranckich w Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych, jest identyfikacja oraz lokalizacja i funkcjonalna analiza nowych białek wchodzących w skład
rzęski i ciałka podstawowego.
Rzęski to wyspecjalizowane, zachowane w ewolucji oganella, które w postaci wypustek są zlokalizowane na powierzchni komórki eukariotycznej.
Z wyjątkiem roślin i grzybów rzęski występują prawie u wszystkich Eukaryota. Pełnią niezwykle ważną
rolę zarówno w organizmach jednokomórkowych, jak
i wielokomórkowych. W dużym uproszczeniu możemy je podzielić na rzęski ruchome i rzęski nieruchome, nazywane
rzęskami pierwotnymi. Rzęski są zbudowane na bazie cytoszkieletu mikrotubularnego – aksonemy. Aby generować ruch,
rzęski ruchome mają dwie dodatkowe mikrotubule centralne oraz makrokompleksy białek – ramiona dyneinowe i szprychy
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promieniste, które są podczepione do mikrotubul obwodowych.
Rzęski ruchome umożliwiają przemieszczanie się
organizmów jednokomórkowych. W organizmach wielokomórkowych, w tym u człowieka, rzęski ruchome
umożliwiają ruch plemników oraz przesuwanie drobin
wzdłuż powierzchni komórek nabłonka orzęsionego,
który wyściela np. drogi oddechowe, układ komorowy
mózgowia, ucho środkowe, jajowód. Natomiast rzęski
pierwotne, obecne na prawie każdej komórce ludzkiego
ciała, pełnią funkcje sensoryczne i umożliwiają odbieranie bodźców ze środowiska i przekazywanie ich do wnętrza komórki, np. rzęski
w komórkach nerek.
Brak rzęsek lub wadliwe ich funkcjonowanie prowadzi do licznych schorzeń
zwanych ogólnie ciliopatiami. Mogą one
dotyczyć tylko jednego organu albo zespołu zaburzeń wielonarządowych. Do
ciliopatii zaliczamy m.in. Zespół Joubert,
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Bardet-Biedl’a, wielotorbielowatość nerek, wodogłowie czy polidaktylię. Biorąc pod uwagę, jak ważną rolę
pełnią rzęski w komórkach Eukaryota i to, że ich dysfunkcja prowadzi do wielu poważnych chorób, kluczową kwestią jest poznanie białek budujących rzęski i regulujących ich funkcje.
Szacuje się, że do budowy i funkcjonowania rzęsek jest potrzebnych kilkaset białek. Niestety, większość z nich, podobnie jak i ich funkcja pozostają dla
nas w dalszym ciągu zagadką.
Organizmem modelowym, na którym prowadzimy badania, jest orzęsek Tetrahymena thermophila.
W pełni zsekwencjonowany genom, wyłącznie homologiczna rekombinacja oraz dobrze opracowane metody molekularne i biochemiczne sprawiają, że orzęsek
ten jest doskonałym modelem badawczym.
W celu identyfikacji nowych białek rzęskowych
porównałam dostępne proteomy rzęskowe odległych
ewolucyjnie organizmów, żeby poszukać białek zachowanych w ewolucji. Wytypowane, potencjalne białka
rzęskowe poddałam nadeskpresji z etykietką GFP lub
HA w komórkach Tetrahymena. Białka o potwierdzonej
rzęskowej (lub w rejonie ciałka podstawowego) lokalizacji poddano szczegółowej analizie. Aby poznać rolę tych
białek w tworzeniu, utrzymaniu lub funkcjonowaniu
rzęsek i/lub ciałek podstawowych, analizowałam zmiany w fenotypie komórek (np. tempo ruchu, długość rzęsek) z podwyższonym poziomem badanego białka lub
w komórkach z usuniętym genem kodującym badane
białko. Zastosowanie techniki mikroskopii elektronowej umożliwiło zbadanie ultrastruktury rzęsek w otrzymanych mutantach. Dzięki owocnej współpracy z laboratorium prof. Nicastro (Uniwersytet Brandeis, USA),
która zajmuje się mikroskopią rekonstrukcyjną, wiemy,
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1. Kolokalizacja białka CCDC151 (kolor czerwony) i tubuliny (kolor
zielony) w komórkach Tetrahymena thermophila.
2. Komórka Tetrahymena thermophila wyznakowana przeciwciałem skierowanym przeciwko glutamylowanej tubulinie.
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że badane przez nas białka są kluczowe do zapewnienia
prawidłowej struktury szprychy promienistej.
W Pracowni Fizjologii Ruchów Komórkowych zajmujemy się również białkami tnącymi mikrotubule
– kataninami. Białka te są niezbędne dla wielu istotnych procesów komórkowych, m.in. do tworzenia
pary mikrotubul centralnych w rzęskach ruchomych.
Innym obszarem działalności naszej Pracowni
jest poznanie funkcji białek podobnych do fosducyny
(PhLP), biorących udział w fałdowaniu i polimeryzacji
tubuliny, a szczególnie roli białka PhLP2 w powstawaniu i funkcjonowaniu rzęsek.
W prowadzanych badaniach posługujemy się szerokim wachlarzem metod zarówno z zakresu biologii
komórki (mikroskopia konfokalna i elektronowa), jak
i biologii molekularnej i biochemii. Nasza Pracownia
rozwija się bardzo dynamicznie i z niecierpliwością
czekamy na utworzenie stanowiska do badań rzęsek
pierwotnych w ssaczych liniach komórkowych i rzęsek
ruchomych w orzęsionych komórkach epitelialnych.
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O ucieczce glejaka spod nadzoru układu odpornościowego,
czyli jak makrofag z sojusznika staje się sabotażystą

DOMINIKA PSZCZÓŁKOWSKA
Doktorantka
w Pracowni Neurobiologii Molekularnej
Opiekun: Bożena Kamińska-Kaczmarek
Centrum Neurobiologii

W

czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób
czynniki wydzielane przez guz mogą wywołać stan
tolerancji odpornościowej.
W Pracowni Neurobiologii Molekularnej zidentyfikowano potencjalne czynniki wydzielane przez
glejaka, które są mogą przeprogramować makrofagi
rezydujące w mózgu, tak by wspierały rozwój guza.
Należą do nich m.in. osteopontyna i laktadheryna
– małe białka zdolne do wiązania receptorów integrynowych na powierzchni mikrogleju. W swoich
badaniach, wykorzystując szczurzy model zwierzęcy, sprawdzam, jak wyciszenie ekspresji genów
kodujących laktadherynę i osteopontynę w komórkach glejaka wpływa na wielkość rozwijanego guza
i poziom jego unaczynienia. Interesuje mnie także,
czy białka te są zaangażowane w rekrutację nowych
makrofagów do glejaka oraz ich przekształcenie się

patogenezie wielu typów nowotworów, w tym
glejaka, ważną rolę odgrywają oddziaływania
między komórkami guza a tzw. mikrośrodowiskiem.
W miejscu zmienionej nowotworowo tkanki tworzy
się nisza, w której obrębie można zaobserwować
akumulację wielu rodzajów nienowotworowych komórek, jednak wśród nich dominującą populację stanowią komórki układu odpornościowego.
W początkowych stadiach nowotworzenia komórki układu odpornościowego wspomagają odpowiedź przeciwnowotworową organizmu. Z czasem jednak nowotwór nie tylko „wymyka” się spod
kontroli układu odpornościowego, ale również
podporządkowuje go sobie, sprawiając, że zamiast
zwalczać wspiera on rozwój guza. W związku z tym
niezwykle ważne jest zidentyfikowanie na poziomie
molekularnym przyczyn obserwowanych zjawisk,
26
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Wyciszenie ekspresji laktadheryny w komórkach glejaka C6 prowadzi do zahamowania wzrostu guza w modelu zwierzęcym.
Komórki mikrogleju (zabarwione na kolor brązowy), inﬁltrujące glejaka (kolor beżowy), charakteryzują się ameboidalnym
kształtem i zwiększonym ciałem z nielicznymi rozgałęzieniami,
co wskazuje na ich silną aktywację.

w kierunku komórek immunosupresyjnych, wspierających progresję nowotworu. Skutki rozwoju glejaka
badam również przez sprawdzenie globalnych zmian
poziomu ekspresji genów w półkuli rozwijającej guz
przy użyciu techniki mikromacierzy DNA.
Dotychczas niewiele było wiadomo, w jaki sposób glejak jest w stanie przeprogramować układ odpornościowy, tak by spowodować jego totalną demobilizację w walce z nowotworem. Dzięki badaniom
prowadzonym w naszej Pracowni jesteśmy o krok
bliżej do rozwiązania tej fascynującej zagadki.
Nie należy też zapominać, że każda nowo zidentyfikowana cząsteczka czy mechanizm mogą stać się
w przyszłości potencjalnym celem terapii przeciwnowotworowych. Być może niedługo będziemy kompleksowo wpływać nie tylko na sam guz, ale również
na komórki tworzące, sprzyjające mu warunki do
wzrostu i przerzutowania.

Glejak wydziela czynniki prowadzące do alternatywnej, przeciwzapalnej aktywacji mikrogleju i polaryzacji tych komórek do
immunosupresyjnego fenotypu M2. Zdjęcie przedstawia ameboidalne komórki mikrogleju wykazujące ekspresję arginazy 1,
jednego z najbardziej uznanych markerów fenotypu M2, w guzach utworzonych przez komórki C6 szczurzego glejaka.
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Na tropie pewnego białka...
AGNIESZKA GÓRAL
Doktorantka
w Pracowni Białek Wiążących Wapń
Opiekun: Anna Filipek
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

S

dłuższa Sgt1B (41 kDa), podczas gdy w komórkach mysich czy szczurzych dochodzi do ekspresji tylko jednej
izoformy tego białka. Jak wiadomo, w przyrodzie nic
nie dzieje się bez przyczyny. Dlaczego zatem człowiek
potrzebuje aż dwóch wariantów białka Sgt1, skoro
innym ssakom wystarczy tylko jeden? Czy komórka
może przeżyć i prawidłowo funkcjonować w przypadku obecności tylko jednej izoformy tego białka?
Czy poszczególne izoformy Sgt1 pełnią podobne czy
też odmienne funkcje, np. czy wiążą te same, czy też
inne ligandy i czy jedna izoforma może zastąpić drugą? Między innymi na te pytania próbuję odpowiedzieć
w swojej pracy badawczej i mam nadzieję, że wyniki
prowadzonych przeze mnie doświadczeń przyczynią
się do wyjaśnienia choćby niektórych tajemnic Sgt1.
Większość doświadczeń przeprowadzam na komórkach HEp-2 hodowanych in vitro (linia wyprowadzona z ludzkiej tkanki nabłonka raka krtani, ang.
Human Epidermal Carcinoma). W komórkach tych

tudia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, a dokładnie
w Pracowni Białek Wiążących Wapń, rozpoczęłam
w październiku 2011 r. Od samego początku jestem
zaangażowana w badania mające na celu poznanie
właściwości i funkcji białka Sgt1 (ang. Supressor of
G2 allelle of Skp1) w komórkach ludzkich. Moja praca jest kontynuacją badań nad Sgt1, prowadzonych
w naszej Pracowni od ponad 10 lat.
Pierwsze doniesienia dotyczące Sgt1 pochodzą
z 1999 r., kiedy to grupa amerykańskich naukowców
opisała zidentyfikowane u drożdży Saccharomyces cerevisiae białko, które – jak się okazało – jest niezbędne do
prawidłowego przebiegu cyklu komórkowego. Dalsze
badania wykazały, że Sgt1 występuje także w komórkach innych organizmów eukariotycznych, w tym również u człowieka. Co ciekawe, w komórkach ludzkich,
na drodze alternatywnego składania mRNA, powstają dwie izoformy Sgt1 – krótsza Sgt1A (38 kDa) oraz
28
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a)

poziomem Sgt1A lub Sgt1B i dzięki temu określić
wpływ poszczególnych izoform Sgt1 na przeżycie
i proliferację komórek oraz na cykl komórkowy.
Innym zagadnieniem związanym z wyjaśnieniem
funkcji Sgt1 jest poszukiwanie nowych ligandów oddziałujących z tym białkiem. Jednym z doświadczeń
wykonywanych przeze mnie w celu identyfikacji białek
docelowych dla Sgt1 jest immunoprecypitacja w lizatach otrzymanych z komórek po nadekspresji wybranych białek. W badaniach dotyczących oddziaływania
Sgt1 z ligandami wykorzystuję również białka rekombinowane, produkowane i oczyszczane z bakterii E. coli.
Wśród używanych przeze mnie metod badawczych można zatem wyróżnić techniki stosowane zarówno w biologii komórki, jak i biochemii czy biologii
molekularnej: elektroforezę SDS-PAGE, western blot,
PCR, immunohistochemię, immumoprecypitację,
różne typy chromatografii kolumnowej, sieciowanie
białek i wiele innych. W przyszłości ten wachlarz technik z pewnością się poszerzy o kolejne pozycje, gdyż
różnorodność metod wykorzystywanych w badaniach
naukowych pozwala na głębsze i dokładniejsze zrozumienie interesujących nas zagadnień i sprawia, że
otrzymywane wyniki stają się bardziej wiarygodne.
Instytut Nenckiego znajduje się w czołówce najlepszych instytutów naukowych w Polsce. Stwarza
on doskonałe warunki do rozwoju, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, nie tylko na
polu nauki. Współpraca Instytutu z wieloma ośrodkami badawczymi zarówno w kraju, jak i za granicą niesie za sobą dodatkowe możliwości nabywania
nowych doświadczeń i dodatkowe perspektywy na
przyszłość. Krótko mówiąc – warto tutaj studiować!

b)

c)

Przykładowa analiza (metodą western blot) poziomu poszczególnych izoform białka Sgt1 w lizatach komórek HEp-2 przygotowanych w różnych punktach czasowych po transfekcji odpowiednimi siRNA: a) siRNA „A”, skierowane przeciwko mRNA
dla Sgt1A, b) siRNA „B3”, skierowane przeciwko mRNA dla
Sgt1B oraz c) siRNA „AB133”, powodujące wyciszenie obu izoform Sgt1. Czerwonymi ramkami zaznaczono te punkty czasowe po transfekcji, w których zaobserwowano najniższy poziom
(a więc najwyższy stopień wyciszenia) poszczególnych izoform
Sgt1. Przeciwciało przeciwko aktynie (a-aktyna) użyto w celu
uzyskania referencji.

próbuję selektywnie wyciszać ekspresję Sgt1A lub
Sgt1B, wykorzystując zjawisko interferencji RNA.
W tym celu przeprowadzam transfekcję komórek krótkimi dwuniciowymi sekwencjami RNA, tzw. siRNA,
skierowanymi przeciwko mRNA dla poszczególnych
izoform Sgt1. W przyszłości zamierzam podjąć próbę wyprowadzenia linii komórkowych z obniżonym
29
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Rola polimorﬁzmów genu MMP-9
w rozwoju schizofrenii
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Opiekun: Magda Dziembowska
Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej

T

lekularnym odzwierciedlają zmiany w sieciach neuronalnych.
Ostatnie badania sugerują udział białka MMP-9
w schizofrenii. Odnotowano podwyższony poziom
tego białka w osoczu pacjentów ze schizofrenią. Ponadto, zaobserwowano związek pojedynczej zmiany
nukleotydu (polimorfizm) w regionie 5’ UTR (ang.
untranslated region) z tą chorobą. Badania z naszej
Pracowni wykazały, że MMP-9 ulega lokalnej, zależnej od stymulacji translacji na synapsach. Nasi
współpracownicy z Instytutu Maxa Plancka w Gottingen odnotowali korelację pomiędzy pewnym polimorfizmem w regionie 3’UTR MMP-9 a wiekiem,
w którym pojawiają się objawy schizofrenii. Ponieważ 3’UTR odgrywa istotną rolę w transporcie
mRNA do dendrytów i jego lokalnej translacji, polimorfizmy w tym regionie mogą wpływać na dostęp-

ajemnica działania ludzkiego mózgu od lat fascynuje naukowców. Składa się on z blisko 100
mld komórek nerwowych, z których każda ma kilka tysięcy połączeń z innymi neuronami. Komórki
nerwowe łączą się ze sobą przez synapsy. Aktywność
naszego mózgu i efektywność jego pracy zależy od
zmian w przewodnictwie w synapsach, jak i zmian
w obrębie przestrzeni międzysynaptycznej.
Białka z rodziny metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) biorą udział w przebudowie składników macierzy zewnątrzkomórkowej
zarówno w normalnych procesach fizjologicznych
mózgu, takich jak uczenie się i zapamiętywanie, jak
i w procesach patologicznych. Schizofrenia jest zespołem zaburzeń neurologicznych, którego objawy
kliniczne obejmują zaburzenia w percepcji, poznaniu i motywacji. Upośledzenia te na poziomie mo30
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1

1. MMP-9 ulega lokalnej,
zależnej od stymulacji
translacji na synapsach
neuronalnych (Dziembowska i Włodarczyk, Int.
J. Biochem. Cell Biol, 2012).
2. Komórka nerwowa (zdjęcie
spod mikroskopu konfokalnego). Morfologia komórki
zobrazowana przy użyciu
RFP (ang. Red Fluorescent
Protein) (czerwony),
MMP-9 (zielony).

2

korzystam z pochodzącego od bakteriofagów systemu MS2. System ten opiera się na naturalnym oddziaływaniu pomiędzy białkiem MS2 faga a strukturami szpilki do włosów RNA wirusa. Naukowcy
zaadaptowali ten system do obserwowania RNA
w żywych komórkach poprzez fuzję białka MS2
z GFP oraz poprzedzenie sekwencji badanego RNA
rozpoznawanymi przez MS2 strukturami szpilek.
Przy użyciu tego systemu porównuję tempo i kierunek
transportu mRNA MMP-9 w neuronach w zależności
od badanego polimorfizmu 3’UTR, w warunkach podstawowych i po stymulacji.
Poza bezpośrednią odpowiedzią na pytanie o potencjalną rolę badanych polimorfizmów w sekwencji
3’UTR MMP-9 w rozwoju schizofrenii prowadzone
przeze mnie badania poruszają też bardziej ogólny
problem regulacji lokalnej translacji przez białka
wiążące RNA oraz krótkie niekodujące cząsteczki
miRNA. Stworzone przeze mnie plazmidy mogą być
użyte do badania tych oddziaływań i ich potencjalnej
roli w warunkach fizjologicznych i patologicznych.

ność MMP-9 w obrębie synaps, a to z kolei – na rozwój i nasilenie objawów choroby.
Moim zadaniem jest sprawdzenie, czy wpływ badanych polimorfizmów w regionie 3’UTR MMP-9 powoduje zmiany w efektywności lokalnej translacji tego
białka bądź tempie transportu jego mRNA do dendrytów. W tym celu stworzyłam dwa rodzaje plazmidów:
jeden do obserwacji białka, drugi do śledzenia mRNA
MMP-9. Oba plazmidy zawierają sekwencję ludzkiego genu MMP-9 z badanymi wariantami 3’UTR, jak
również nieaktywną formę MMP-9 pod promotorem
ludzkiej synapsyny I, zapewniającym ekspresję badanego genu specyficznie w komórkach nerwowych.
Pierwszy ze stworzonych plazmidów umożliwia obserwację MMP-9 poprzez jego fuzję z białkiem
zielonej fluorescencji (GFP). Dodatkowo, wektor
ten zawiera sekwencję odpowiedzialną za dokowanie nowo powstającego białka w błonie komórkowej.
Pozwoli to na sprawdzenie, czy badane polimorfizmy mają wpływ na efektywność lokalnej translacji
MMP-9. Do śledzenia mRNA MMP-9 w dendrytach
31
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Doktorat w Instytucie Nenckiego
czy studia za granicą? Może dwa w jednym?
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waniu sygnału w komórce. Białko CacyBP/SIP zostało
odkryte kilkanaście lat temu w naszej Pracowni, ale jego
struktura i funkcja w komórkach prawidłowych i zmienionych chorobowo wciąż są intensywnie badane.
W swojej pracy badam białko CacyBP/SIP w komórkach mysiej linii neuroblastoma NB2a. Próbuję
określić, jaki jest związek pomiędzy aktywnością fosfatazową białka CacyBP/SIP a szlakiem sygnałowym
kinaz MAP (szlak ERK1/2) oraz różnicowaniem komórek nerwowych. W moich badaniach stosuję testy
kolorymetryczne, testy aktywności enzymatycznej,
ELISA oraz takie techniki, jak elektroforeza SDS-PAGE, elektroforeza dwukierunkowa oraz western
blot. Dla odmiany, w laboratorium prof. Chazina
w Center for Structural Biology oczyszczam rekombinowane białka CacyBP/SIP i ERK2 produkowane
w bakteriach. Następnie oczyszczone białka anali-

estem doktorantką 4. roku studiów doktoranckich
w Instytucie Nenckiego. Biorę udział w programie
Międzynarodowych Studiów Doktoranckich NeuroPhD. Inicjatywa ta i pozyskanie środków finansowych
z Unii Europejskiej pozwoliło 17 studentom Instytutu na wykonywanie pracy doktorskiej we współpracy
z zagranicznymi ośrodkami. Każdy z doktorantów
spędza od 6 do 24 miesięcy w laboratorium partnera zagranicznego. Programem objęte są m.in. laboratoria w Niemczech, we Francji, w Szwecji, Finlandii,
Hiszpanii, Indiach lub Stanach Zjednoczonych. Dużą
część swoich badań przeprowadziłam w laboratorium prof. Waltera Chazina w Vanderbilt University,
w Center for Structural Biology w Nashville (USA).
W Pracowni Białek Wiążących Wapń zajmujemy
się m.in. badaniem oddziaływania białka CacyBP/SIP
z kinazą ERK1/2 i rolą tego oddziaływania w przekazy32
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A

Różnorodność metod stosowanych w mojej pracy
sprawia, że analizy są prowadzone gruntownie i wielopłaszczyznowo. Kontakt i współpraca z fachowcami
z różnych dziedzin – zarówno biologami strukturalnymi, jak i molekularnymi – pozwala na poznanie
nowoczesnych technik badawczych oraz poszerzenie
horyzontów myślowych. Możliwość pracy w Instytucie
Nenckiego i w laboratorium prof. Chazina dało mi unikalną możliwość analizy jednego zagadnienia naukowego z dwóch, skrajnie różnych perspektyw oraz dostęp do specjalistycznych sprzętów, którymi dysponują
oba laboratoria. Warto jeszcze raz podkreślić, że praca
w zagranicznym laboratorium to ogromne doświadczenie stanowiące świetną drogę rozwoju kariery naukowej, ale nie tylko. Praca w międzynarodowym zespole
ma ogromne znaczenie w nabywaniu płynności języka
oraz kształtowaniu relacji interpersonalnych. Wyjazdy
na zagraniczne staże w ramach współpracy są rewelacyjną okazją do poznania odmiennej kultury, tradycji,
a często także innego sposobu myślenia. Należy przy
tej okazji wspomnieć, że poziom edukacji w Polsce nie
odbiega w niczym od amerykańskiego, a polscy naukowcy są bardzo cenieni i chętnie przyjmowani do
pracy w zagranicznych laboratoriach.
Dla mnie wyjazd w ramach studiów międzynarodowych był wielką przygodą, ale i drzwiami do wielkiego
świata nauki, które się przede mną otwierają. Doświadczenie, które mam i które wciąż nabywam, zdobywając
tytuł doktora w dwóch świetnych ośrodkach naukowych, z pewnością przyda mi się w przyszłości.

B

A – teoretyczny model 3D domeny N-końcowej białka CacyBP/
SIP z uwzględnionymi aminokwasami biorącymi bezpośredni
udział w dimeryzacji białka; B – spektrum HSQC-TROSY dla
białka ERK2 uzyskane w analizie NMR

zuję przy użyciu zaawansowanych technik biochemicznych i biofizycznych, takich jak: chromatografia
przepływowa (FPLC), jądrowy rezonans magnetyczny (ang. Nuclear Magnetic Resonance, NMR), metody spektrometryczne rozpraszania światła (ang.
Multi-Angle Light Scattering, SEC-MALS) lub promieni Roentgena (ang. Small-Angle X-ray Scattering,
SAXS). Dzięki tym metodom udało mi się opracować
strukturę białka CacyBP/SIP, pokazać, że białko to
występuje jako dimer oraz określić regiony odpowiedzialne za dimeryzację. W analizach dotyczących struktury stosuję również techniki teoretyczne
i bioinformatyczne, pozwalające na przewidywanie
z dużą dokładnością przestrzennej organizacji białka.

33
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inputs and restoring currents of the neuron after an
action potential. The LFP is not a local measure and
has contributions from neurons located farther away.
This can be used to our advantage, i.e. to measure the
activity over a longer spatial range and at a sub-population resolution of neurons.
One advantage is that LFP can be measured in
diﬀerent experimental setups over a long time scale.
For example, in vivo with the latest advancements in
electrode shanks, normal behaving animals can be
implanted with electrodes and the neural activity can
be measured from hours to days. And in vitro, a slice
of the brain region of interest is placed in a Petri dish.
At the bottom of the Petri dish there is a dense multi-electrode array, which serves as a recording setup.
The slice itself is kept alive by placing it in an artificial
saline bath, which allows long recordings.

t is in our interest to understand the brain. For this
we need to make observations about it, which requires a means of quantifiable measurement of the neural activity. One of the most popular measures used
to study the brain is the extracellular potential. The
neural activity gives rise to transmembrane currents
that can be measured in the extracellular medium as
electrical potential. For example, when a sharp electrode is positioned close to the soma of a neuron, it
picks up the extracellular signal of an action potential
or spike. When there are many neurons in the vicinity of this electrode, one can increase the number of
electrodes, and perform spike sorting using triangulation. This spiking information dominates the high
frequency component of the potential. The low frequency component is called Local Field Potential or LFP
and it arises from dendritic processing of the synaptic
34
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current source distribution and know which sub-populations of neurons were active at a given point in
time. As part of my work here, I will be involved in
optimizing this tool for a large number of electrodes,
extending its features, and I will also be applying this
method to data from our collaborators.
In order to test these tools, it is essential that we
have a full grasp of what the neurons are doing in selected situations. For this we create ground truth testing data using simulations of neurons. We are specifically interested in modeling LFP from cortical slices.
We use a model of the thalamo-cortical loop, with 14
diﬀerent types of neurons. Each of these neurons is
modeled with biophysical and morphological realism,
using compartmental modeling. The transmembrane
currents generated by these neurons over the course
of the simulation are tracked, and then used to generate LFP. This approach is called forward modeling.
My work involves improving the cortical model to
better match the observations from the experiments.
I also model LFP while considering the electrical properties of the recording setup and the slice. In in vitro experiments we know that the saline medium in
which the slice is kept alive is more conductive than
tissue. We also know that the electrical properties of
a cortical slice vary between diﬀerent cortical layers.
This obviously influences the recorded signal. I use Finite Element Methods to model such details, and test
how varying assumptions about the slice and saline
conductivity influence the signal recorded.

The Finite Element Mesh used to calculate potential. The yellow parallelogram is the downside of the cortical slice; the blue
mesh is the saline medium.

LFP gives a measure of the potentials for a large
population of cells, but in order to have a meaningful understanding of the underlying phenomena,
it is more useful to estimate the distribution of the
current sources that generate the observed potential.
For this, in our lab, we develop tools that can analyze
the LFP and give us the current source density distributions. This is referred to as the backward problem.
We developed a parameter-free method, called Kernel Current Source Density, which can estimate the

35
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Czasowe ramy działania umysłu
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częstotliwość oscylacji fal mózgowych z procesami
świadomości.
Rezultaty badań prowadzonych w naszej Pracowni wskazują na występowanie zależności pomiędzy
percepcją czasu a komunikacją językową oraz innymi
funkcjami poznawczymi. Rozpoznawanie dźwięków
mowy bazuje m.in. na wskazówkach związanych
z percepcją bardzo krótkich interwałów czasowych,
trwających zaledwie kilkadziesiąt milisekund. Wieloletnie badania wykazały, że usprawnianie percepcji czasu owocuje poprawą funkcjonowania poznawczego w zakresie uwagi i pamięci u osób zdrowych
w różnym wieku oraz komunikacji językowej u chorych z afazją poudarową.
W naszej Pracowni wykorzystujemy zarówno
metody psychofizyczne, kliniczne, jak i metody badania aktywności mózgu, np. rezonans magnetyczny

estem doktorantką drugiego roku w Pracowni
Neuropsychologii. Neuropsychologia jest dziedziną nauki, w której próbujemy zgłębić relację występującą pomiędzy mózgiem a zachowaniem. W naszej Pracowni od wielu lat badania koncentrują się
na problematyce percepcji czasu i czasowego przetwarzania informacji.
Dlaczego czas może być zmienną, którą warto
analizować w badaniach naukowych? Dotychczasowe wyniki wskazują, że różnorodne zakresy czasowe
kontrolują działanie umysłu. Obserwując codzienne
zachowania ludzi, widoczna jest określona dynamika czasowa, np. podanie dłoni w geście przywitania
trwa ok. 2–3 sekund, a planowanie ruchów kilkadziesiąt milisekund. Wiele dowodów wskazuje, że aspekty czasowe są związane z funkcjonowaniem mózgu,
np. badania elektrofizjologiczne wiążą odpowiednią
36

Instytut_Nencki_TOM_2_C_20.08.14.indd 36

8/26/14 4:13 PM

Oscylogramy i spektrogramy sztucznie zmodyﬁkowanych słów: /Domek/ (po lewej) oraz /Tomek/ (po prawej). Słowa różnią się jedynie w zakresie pierwszych 58 ms. Ta subtelna różnica sprawia, że słowo po prawej stronie użytkownicy języka polskiego zawsze
percypują jako Tomek, natomiast słowo po lewej jako Domek. Modyﬁkacje czasowo-częstotliwościowe w tym początkowym zakresie
mogą prowadzić do zmiany percepcji słyszanych słów.

(ang. Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)
czy elektroencefalografię (EEG). Pozwalają one określić, jak obserwowane zachowanie koresponduje
z aktywnością mózgu.
Moja praca doktorska dotyczy oceny efektywności innowacyjnego programu komputerowego
autorstwa prof. dr hab. Elżbiety Szeląg i dr Anety
Szymaszek, wspomagającego terapię mowy u dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy
i języka (SLI). Zadaniem programu jest usprawnianie czasowego przetwarzania informacji, co,

jak oczekujemy, wpłynie na poprawę komunikacji językowej u tych dzieci. Kluczowym pytaniem
jest, czy poprawa komunikacji językowej będzie współwystępować ze zmianami w czynności
mózgu.
Doktorat w Instytucie Nenckiego stwarza unikalną możliwość poznania najnowocześniejszych
metod badawczych oraz pozwala na pracę pod okiem
znamienitych naukowców. Jednocześnie jest szansą
na udział w projektach badawczych, które w istotny
sposób zmieniają nasz świat.
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Konferencja Doktorantów Instytutu Nenckiego

T

naukowych w Europie i na świecie. Dowiedzieliśmy
się również, jak (skutecznie) aplikować o granty oraz jakie otwierają się przed nami możliwości
rozwoju kariery po uzyskaniu wymarzonego tytułu
doktora.
Na zakończenie konferencji wszyscy doktoranci spotkali się w mniej formalnej atmosferze,
aby zacieśnić zawiązane relacje i odreagować stres
związany z uczestnictwem w tak ważnym dla nas
wydarzeniu.
Uczestnictwo w konferencji stworzyło niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnorodnością tematyczną poruszaną w naszych badaniach.
Mamy więc nadzieję, że na jednej konferencji się
nie skończy i będziemy jeszcze mieli okazję uczestniczyć w podobnych wydarzeniach w Instytucie
Nenckiego.

ak! Mamy własną konferencję! W dniach 16–
18 października 2013 r. odbyła się pierwsza
konferencja doktorantów Instytutu Nenckiego pt.
„1st Nencki Institute PhD Student Conference”.
Instytut Nenckiego jest jednym z większych Instytutów Polskiej Akademii Nauk, doktorantów też
u nas niemało (w roku akademickim 2013/2014 jest
nas blisko 150 osób!), więc i zorganizowanie konferencji okazało się nie lada wyczynem. Organizacyjnie konferencja zakończona (naszym skromnym
zdaniem) sukcesem. Cieszy nas to, tym bardziej że
w komitecie organizacyjnym czynnie działał przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w kadencji 2013 – Michał Mlącki. Swój człowiek na właściwym miejscu!
Głównym celem konferencji było zaprezentowanie badań prowadzonych przez doktorantów
Instytutu Nenckiego. Każdy z doktorantów miał
możliwość przedstawienia swoich wyników bądź
to w trakcie wypowiedzi ustnej (obowiązkowo dla
uczestników Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z Neurobiologii), bądź podczas sesji
plakatowej. Prezentowane wyniki badań prowokowały ożywione dyskusje, często trwające także po
zakończeniu danej sesji, na której były prezentowane wyniki.
Mieliśmy także okazję posłuchać wybitnych
ekspertów – do wygłoszenia wykładów zostali zaproszeni zagraniczni goście z najlepszych ośrodków
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Samorząd Doktorantów

S

amorząd Doktorantów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN jest zrzeszeniem wszystkich doktorantów Instytutu. Samorząd
działa poprzez swoich przedstawicieli – Radę Samorządu Doktorantów, która jest wybierana na roczną
kadencję. Samorząd Doktorantów Instytutu Nenckiego powstał w 2005 r. jako pierwsza taka organizacja
w instytutach PAN!
Celem działalności Rady jest reprezentowanie interesów doktorantów zarówno wewnątrz, jak i poza
Instytutem. Staramy się, aby przestrzegano praw doktorantów. Dążymy także do integracji środowiska doktorantów Instytutu przez włączanie się w inicjatywy
popularnonaukowe, kulturalne i sportowe.

Reprezentowanie interesów doktorantów
IBD poza Instytutem
Uczestniczymy w konferencjach, na których są omawiane sprawy dotyczące statusu doktoranta, a także
możliwości dalszych ścieżek kariery. W tym roku mieliśmy swoich przedstawicieli na konferencji „Model
funkcjonowania studiów doktoranckich: Praktyka.
Etyka. Finansowanie” – wszystko po to, aby być na bieżąco z wszystkimi ważnymi informacjami!
Dążymy do integracji środowiska doktorantów
PAN – w tym roku zorganizowaliśmy Zebranie Doktorantów PAN, podczas którego zostali wybrani przedstawiciele do Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Współpraca z innymi organami Instytutu
Delegaci Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady
Naukowej. Pomaga nam to lepiej orientować się
w bieżących sprawach Instytutu oraz umożliwia
sprawniejszą współpracę z Dyrekcją. Pośredniczymy
między doktorantami a Dyrekcją w sprawach dotyczących naszego funkcjonowania w Instytucie. Od
ubiegłego roku akademickiego wchodzimy w skład
Komisji Stypendialnej rozdzielającej środki przyznawane przez Ministerstwo w ramach Funduszu Pomocy Materialnej. Zabiegamy o to, aby jak najwięcej
z osób dostało taką pomoc i aby dotarła ona do tych
najbardziej potrzebujących!
Chcemy też popularyzować wiedzę na temat praw
i obowiązków doktoranta wśród naszych przełożonych
i samych doktorantów.
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Wprawdzie działalność w Radzie wymaga poświęcenia dodatkowego czasu, ale jednocześnie uczy
samodyscypliny, umiejętności organizacji i dobrego
zarządzania czasem. Spotkania w gronie przedstawicieli Rady niezwykle rozwijają zdolności interpersonalne, wszak każdy z nas to wyjątkowa osobowość.
Współpracuj z nami – satysfakcja gwarantowana!
Posiedzenia Rady są jawne. Gorąco zachęcamy
do wychodzenia z własną inicjatywą, przedstawiania
swoich pomysłów oraz uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i działalności Rady!
Warto nadmienić, że była Przewodnicząca Rady – Alicja Puścian – po raz drugi została wybrana przewodniczącą Samorządu Doktorantów PAN!
Dbamy także o integrację doktorantów na „własnym podwórku” – każdego roku na zakończenie
karnawału współorganizujemy spotkanie naukowemające na celu integrację doktorantów Biocentrum
Ochota. Członkowie samorządów pozostałych instytutów Biocentrum często proszą nas o radę.

Kontakt:
sd@nencki.gov.pl.
Przydatne dokumenty znajdują się tu:
http://sd.nencki.gov.pl.
A aktualności na naszej stronie na Facebooku:
PhD Student Council.

Działalność popularnonaukowa
Chętnie włączamy się w przedsięwzięcia
mające na celu popularyzację nauki oraz
przybliżenie wiedzy na temat pracy naukowej. Członkowie Rady przygotowują
i przeprowadzają zajęcia warsztatowe
w ramach Tygodnia Mózgu, Pikniku Naukowego i Festiwalu Nauki. Przedsięwzięcia takie sprzyjają integracji doktorantów
oraz są ciekawym urozmaiceniem życia
instytutowego. Aktywnie promujemy
Instytut, współorganizując dni otwarte
dla studentów.
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Pracownie naukowe Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN
Zakład Biologii Komórki
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska
Pracownia Biologii Molekularnej Błony
Komórkowej
Kierownik: Katarzyna Kwiatkowska
Pracownia Fizjologii Ruchów
Komórkowych
Kierownik: Stanisław Fabczak
Pracownia Przekazywania Sygnału
Kierownik: Tomasz Wilanowski
Pracownia Synaptogenezy
Kierownik: Tomasz J. Prószyński
Zakład Biochemii
Kierownik: Maria Jolanta Rędowicz
Pracownia Białek Motorycznych
Kierownik: Andrzej A. Kasprzak
Pracownia Biochemii Lipidów
Kierownik: Sławomir Pikuła
Pracownia Bioenergetyki i Błon
Biologicznych
Kierownik: Jerzy Duszyński
Pracownia Enzymologii Porównawczej
Kierownik: Wojciech Rode
Pracownia Metabolizmu Komórki
Kierownik: Krzysztof Zabłocki
Pracownia Molekularnej Biochemii
Medycznej
Kierownik: Paweł Dobrzyń
Pracownia Molekularnych Podstaw
Ruchów Komórkowych
Kierownik: Maria Jolanta Rędowicz
Pracownia Molekularnych Podstaw
Starzenia
Kierownik: Ewa Sikora
Pracownia Sygnałów Komórkowych
i Zaburzeń Metabolicznych
Kierownik: Agnieszka Dobrzyń

Pracownia Wewnątrzkomórkowych
Kanałów Jonowych
Kierownik: Adam Szewczyk
Zakład Neurobiologii Molekularnej
i Komórkowej
Kierownik: Małgorzata Kossut
Pracownia Białek Wiążących Wapń
Kierownik: Anna Filipek
Pracownia Biofizyki Komórki
Kierownik: Jakub Włodarczyk
Pracownia Epileptogenezy
Kierownik: Katarzyna Łukasiuk
Pracownia Molekularnych Podstaw
Zachowania
Kierownik: Katarzyna Radwańska
Pracownia Neurobiologii
Kierownik: Leszek Kaczmarek
Pracownia Neurobiologii Rozwoju
i Ewolucji
Kierownik: Krzysztof Turlejski
Pracownia Neuroplastyczności
Kierownik: Małgorzata Kossut
Pracownia Procesów Transportu
w Błonach Biologicznych
Kierownik: Katarzyna Nałęcz
Zakład Neurofizjologii
Kierownik: Małgorzata Skup
Pracownia Badań Przedklinicznych
i Chorób Neurodegeneracyjnych
Kierownik: Grażyna Niewiadomska
Pracownia Etologii
Kierownik: Ewa Joanna Godzińska
Pracownia Neurobiologii Emocji
Kierownik: Ewelina Knapska
Pracownia Neurobiologii Widzenia
Kierownik: Wioletta Waleszczyk

Pracownia Neuroinformatyki
Kierownik: Daniel Wójcik
Pracownia Neuromorfologii Molekularnej
i Systemowej
Kierownik: Grzegorz Wilczyński
Pracownia Neuropsychologii
Kierownik: Elżbieta Szeląg
Pracownia Plastyczności
Nerwowo-Mięśniowej
Kierownik: Urszula Sławińska
Pracownia Procesów Reinerwacyjnych
Kierownik: Julita Czarkowska-Bauch
Pracownia Psychofizjologii
Kierownik: Anna Grabowska
Pracownia Układu Limbicznego
Kierownik: Stefan Kasicki
Centrum Neurobiologii
Kierownik: Marcin Ciuk
Pracownia Badań Przedklinicznych
o Podwyższonym Standardzie
Kierownik: Urszula Wojda
Pracownia Modeli Zwierzęcych
Kierownik: Witold Konopka
Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Kierownik: Bożena Kamińska-Kaczmarek
Pracownia Obrazowania Mózgu
Kierownik: Artur Marchewka
Pracownia Obrazowania Struktury
i Funkcji Tkankowych
Kierownik: Tytus Bernaś
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DYREKCJA
DYREKTOR
INSTYTUTU

prof. dr hab. Adam Szewczyk

WICEDYREKTOR
DS. NAUKOWYCH

dr hab. Hanna Fabczak,
prof. nadzw.

WICEDYREKTOR
DS. NAUKOWYCH

dr Witold Konopka

Sekretariat:
Beata Kuźniarska
e-mail: dyrekcja@nencki.gov.pl
tel.: (48 22) 5892 207
faks: (48 22) 8225 342
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JEDNOSTKI WSPOMAGAJĄCE
Biblioteka

Została założona w 1918 roku wraz z powstaniem
Instytutu. Biblioteka należy do Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają
biblioteczny system komputerowy „Horizon”, Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych „RCIN”
oraz do konsorcjów, które oferują dostęp on-line
do czasopism następujących wydawców: Elsevier,
Springer, Wiley, American Chemical Society oraz
baz danych firm: EBSCO, Thompson Reuters,
Elsevier, BioOne.

Pracownia Mikroskopii Elektronowej

Biblioteka
www.biblioteka.nencki.gov.pl

Pracownia Mikroskopii Elektronowej
www.nencki.gov.pl/laboratorium-mikroskopii-elektronowej

Działająca od 1973 roku, wyposażona w następujące mikroskopy elektronowe: wysokorozdzielczy
mikroskop transmisyjny elektronowy JEM 1400;
JEM 1200 EX; mikroskop elektronowy skaningowy
JSM S1. Z aparatury korzystają pracownicy naukowi z kilkunastu placówek badawczych z całego
kraju. Od lat prowadzona jest działalność popularnonaukowa.

Pracownia Cytometrii

Działająca od czerwca 2010 roku Pracownia Cytometrii świadczy usługi typu core-facility dla naukowców Instytutu Nenckiego a także innych placówek
naukowych i instytucji R&D oraz prowadzi własne
badania naukowe. Zapewnia ekspertyzę i pomoc
techniczną w zakresie cytometrii, jak również pomoc w planowaniu doświadczeń i analizie wyników. Organizuje również wykłady, kursy i praktyczne szkolenia dotyczące nowoczesnych technik
cytometrycznych. Wyposażona jest w dwa cytomery
BD FACSCalibur, sorter komórkowy BD FACSAria,
analizator LSR Fortessa oraz cytometr kapilarny
Guava easyCyte 8HT Merck Millipore. Posiadany
sprzęt oraz wysokiej klasy ekspertyza pozwalają
na prowadzenie zaawansowanych badań zarówno
własnych, jak i realizowanych we współpracy.

Publikacja przygotowana
przez doktorantów IBD PAN

Pracownia Informatyki
Pracownia Cytometrii
http://cytometry.nencki.gov.pl/

Pracownia Informatyki
www.nencki.gov.pl

Zajmuje się planowaniem, rozbudową i administracją sieci komputerowej Instytutu oraz udzielaniem pomocy i konsultacji jego pracownikom, instalacją sprzętu i oprogramowania (Helpdesk).
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