Streszczenie pracy doktorskiei: ,,Izolacia ocryszczanie oraz charaliCerystyka

terapeutycznego peptydu - lunazyny''

Celem badaf zaprezentowanych

w

niniejszej pracy, bylo opracowanie nowej

technologii otrzymywania preparatu bialkowego zawieraj4cego lunazyng. Zaproponowana
technologia umozliwila uzyskanie

z

nasion soi preparatu zawieraj4cego lunaryng. W

pierwszej czg5ci pracy przedstawiono metody preparatywne wykorzystane do izolacji
lunazyny z materialu rodlinnego oraz altematywn4 metodg poryskiwania lunazyny na drodze

nadekspresji

w

bakteriach Escherichia

coli. Poza

technikami preparatywnymi,

zoptymalizowano r6wnie2 metody analityczne, niezbgdne do kontroli migdzyoperacyj nej.
Uzyskane preparaty scharakteryzowano biochemicme

trypsyn4

i

stabilno$6

w roztwofle

-

okre6lono ich podatno5i na trawienie

wodnym. Ostatnim etapem prac bylo sprawdzenie

aktywnodci biologicznych uzyskanych preparat6w. Jako model wykorzystano kom6rki raka

jelita grubego (HT-29) oraz kom6rki fibroblast6w (MSU 1.1).
Metody preparatywne zostaly dobrane w taki spos6b, aby moZliwe bylo powigkszenie

skali procesu

i wykorzystanie ich w produkcji przemyslowej. W pocz4tkowych

zoptymalizowano warunki ekstrakcji, zwigkszaj4c

tym samym stopiei

etapach

oczyszczenia

lunazyny. Nastgpnie sprawdzono metody klarowania uzyskanego ekstraktu.

Jako

najkorzystniejszq wybrano metodg filnacji stycznej, gwarantuj4c4 prowadzenie procesu w

ukladzie ci4gtym. Jako altematywn4 metodg klarowania. zaproponowano

metodg

str4ceniow4 kt6re zapewnia duz4 wydajno6i procesu bez koniecznoSci wykorzystania
specjalistycznej aparatury.

Kolejnym etapem byla optymalizacja procesu selektywnego zatQiania,

z

wykorzystaniem chromatografii cieczowej. Iako zloLe chromatograficzne wybrano silny
kationit. Odpowiedni dob6r warunk6w umo2liwil znacz4ce zwigkszenie stopnia oczyszrczenia.

Frakcje uzyskane

po

chromatografii cieczowej,

po

usunigciu niskoczqsteczkowych

zanieczysznzeh, stanowil ,,preparat zawieraj4cy lunazyng

I".

Dalsze etapy oczyszpzania

uwzglgdniaj4ce rozerwanie mostk6w disiarczkowych l4cz4cych lunazyng
podjednostk4 oraz oddzielenie lunazyny od avi4zk6w

o

z

wiqksz4

wigkszej masie cz4steczkowej.

pozwolily na przygotowanie ,preparatu zawieraj4cego lunazyng II".
Lunazyng uzyskano r6wnie2 altematywn4 metod4, na drodze nadekspresji. W tym

celu prrygotowano konstrukcjg genowE, kt6r4 wprowadzono do kom6rki E.coli. Do genu
lunazyny dol4czono sekwencjg koduj4c4 domeng His-Tag, dzigki kt6rej uzyskany peptyd
oczyszczono z wykorzystaniem chromatografi i powinowactwa

:l

i

I

Uzyskane preparaty analizowano wykorzystujqc takie techniki jak: elektroforeza w
warunkach denaturuj4cych, Westem Blot oraz HPLC. Zoptymalizowane, w ramach badari,
metody z powodzeniem wykorzystano do kontroli migdzyoperacyjnej w czasie optymalizacji

technologii.

W kolejnym

etapie sprawdzono podatnoSi uzyskanych preparat6w na hydrolizg

trypsyn4. Wyniki potwierdzily, ze zar6wno lunazyna syntetyczna, jak i lunazyna uzyskana na
drodze nadekspresji zostaly calkowicie zhydrolizowane przez trypsyng. ,,Preparat zawieraj4cy

lunazyng
lunazyng

ll" zostal strawiony w 92Vo w czasie 30 min., natomiast ,,preparat zawieraj4cy
f" zaledwie w 50o/o. Wynik ten ma znaczpnie dla biodostgpnoSci otrzymanego

preparatu.

W celu sprawdzenia
miejscowego

w formie

mo2liwo6ci wykorzystania preparat6w

do

roztworu wykonano test stabilno5ci. Por6wnano

zastosowania

w nim, metod4

elektroforetyczn4 rortw6r przechowywany w temperaturze pokojowej przez okres 3 miesigcy

z roztworem referencyjnym, przechowywanym w formie zamro2onej. Wyniki nie wskazaty
zauwa2alnych r62nic.

W toku badan sprawdzono r6wnie2 aktywno66 biologiczn4 uzyskanych preparat6w w
hodowlach ludzkich kom6rek raka jelita grubego oraz linii unieSmiertelnionych fibroblast6w.

Uzyskane wyniki potwierdzity, 2e preparaty zawieraj4ce lunazyng, istotnie obnizyty

zywotnos6 kom6rek nowotworowych,

nie

wplywaj

4c na

przeLrywalno56 kom6rek

nienowotworowych. Wyniki te zostaly potwierdzone obserwacjami mikroskopowymi, w
kt6rych wykazano zmiany w morfologii kom6rek raka jelita gubego hodowanych in vitro w
obecnoici preparatu zawieraj qcego lunazyng.
Opracowana technologia umo2liwia pozyskiwanie preparatu zawieraj4cego lunazyng,

kt6ry wykazuje stabilnoSi w formie roztworu oraz mniejsz4 podatnoS6 na trawienie trypsyn4,
niz homogenna lnnazyllrl. Otrzymane wyniki potwierdzily aktywno5d biologicmq preparat6w.

I

