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1. Dane osobowe:  

Imię i nazwisko - Hanna Dams-Kozłowska 

Życiorys naukowy 

W 1990 roku rozpoczęłam studnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki uprzejmości prof. dr hab. Andrzeja Mackiewicza od 

1993 roku w Zakładzie Immunologii Nowotworów (ZIN) Akademii Medycznej w 

Poznaniu mogłam rozwijać moje zainteresowania związane z wykorzystaniem wiedzy 

z zakresu biologii molekularnej do praktycznych zastosowań w medycynie. Pracę
magisterską wykonałam ww. Zakładzie pod kierownictwem prof. Andrzeja 

Mackiewicza. Moja praca magisterska dotyczyła przygotowania wektorów 

retrowirusowych i ich praktycznego użycia w celu uzyskania nadekspresji cytokiny 

CNTF w komórkach czerniaka złośliwego. Studia zakończyłam w 1995 roku 

uzyskując dyplom magistra biologii oraz zaliczając kurs przygotowania 

pedagogicznego. 

W 1995 zostałam zatrudniona na stanowisku młodszego asystenta w Zakładzie 

Diagnostyki i Immunologii Nowotworów (ZDiIN) w Wielkopolskim Centrum 

Onkologii (WCO) w Poznaniu. W 1995 roku Zakład Immunologii Nowotworów 

Akademii Medycznej w Poznaniu zlokalizowany był na terenie WCO. Kierownikiem 

obu jednostek (ZIN i ZDiIN) jest prof. Andrzej Mackiewicz. Zatrudnienie w ZDiIN 

umożliwiło mi kontynuację badań związanych z wykorzystaniem wektorów 

retrowirusowych w celu konstrukcji genetycznie modyfikowanych komórkowych 

szczepionek przeznaczonych do terapii nowotworów. W 1997 otrzymałam 

stypendium rządu francuskiego na odbycie przez 4 miesiące stażu w Laboratorium 

Transferu Genów i Onkologii Molekularnej, w Szpitalu Saint Louis (Paryż, Francja) 

pod kierunkiem prof. Odil Cohen-Haguenauer. Na wniosek prof. Cohen-Haguenauer 

staż został przedłużony w 1998 roku na kolejne 4 miesiące. W trakcie stażu 

wykorzystywałam swoje doświadczenie oraz doskonaliłam techniki związane z 

konstrukcją wektorów retrowirusowych i ich praktycznym wykorzystaniem. 

Tematem przewodnim realizowanym w ramach badań w ZIN i ZDiIN jest 

wykorzystanie cytokin z grupy interleukiny 6 (IL-6) do modyfikacji komórek 

nowotworowych w celu wywołania odpowiedzi przeciwnowotworowej. Tematem 

mojej pracy doktorskiej było analiza aktywności IL-11 w komórkowych 

szczepionkach rakowych. W badaniach wykorzystywałam techniki inżynierii 

genetycznej do konstrukcji inżynierowanych molekuł opartych na białkach 

występujących w naturze. Skonstruowałam sztuczne białka takie jak: rozpuszczalną
formę receptora alfa IL-11 (sIL-11R) oraz cząsteczkę hypercytokiny - H11 powstałą
poprzez fuzję interleukiny 11 oraz jej rozpuszczalnego receptora alfa. Pracę doktorską
pt. „Ocena aktywności przeciwnowotworowej kompleksu interleukiny 11 oraz 

rozpuszczalnego receptora interleukiny 11 (IL-11/sIL-11R)” obroniłam z 

wyróżnieniem w 2000 roku. W 2001 roku za pracę doktorską otrzymałam Nagrodę
Prezesa Rady Ministrów.  

Od 2001 roku kontynuowałam prace związane ze inżynierowanymi białkami. 

Opracowałam system produkcji i oczyszczania rekombinowanego białka H11 co 

ostatecznie pozwoliło na analizy nie tylko jakościowe, ale także ilościowe aktywności 

biologicznej H11. W 2004 roku zostało złożone zgłoszenie patentowe, a w 2005 roku 

molekuła H11 została opatentowana; patent o międzynarodowym zakresie ochrony nr 

WO/2005/113591 pt. „Chimeric soluble Hyper-IL-11 and use thereof”, którego jestem 

współwynalazcą. W związku z tym, że praca nad cząsteczką H11 była z założenia 

związana z zastrzeżeniem patentowym, dane dotyczące tej molekuły do 2005 roku nie 

były publikowane, co ostatecznie przyczyniło się do mojego ubogiego dorobku 
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naukowego w latach 1995-2004. W tym czasie wprowadziłam do Zakładu nowe 

techniki związane z produkcją białek w różnych systemach ekspresyjnych. Byłam 

również opiekunem pracy magisterskiej pani Anny Przybyły, która wykorzystała 

bakulowirusowy system ekspresyjny do produkcji białka IL-11R-FP.  

W 2004 roku wyjechałam na 3,5 letni staż podoktorski do Zakładu Inżynierii 

Biomedycznej Uniwersytetu Tufts w Bostonie (USA), którego kierownikiem jest prof. 

David Kaplan. Wybrałam tą jednostkę naukową w związku z tematem przewodnim 

tam realizowanym tj. wykorzystanie polimerów naturalnych i ich bioinżynierowanych 

wariantów do celów biomedycznych. Molekułami będącymi w główmy nurcie 

zainteresowań Zakładu są: jedwab naturalny, jedwab pajęczy, elastyna, rezylina, 

chitozan, emulsan, kwas alginowy, celuloza. W trakcie odbywania stażu 

wykorzystałam wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii genetycznej do konstrukcji 

kilkunastu wariantów bakterii Acinetobacter venetianus RAG-1. Wykonałam 

modyfikacje genetyczne klasteru genów jak i pojedynczych genów kodujących białka 

uczestniczące w produkcji emulsanu. Inżynieria wspomnianych białek miała 

ostatecznie na celu uzyskanie wariantów polimeru emulsanu o odmiennych 

właściwościach. Uzyskane wyniki opisałam w 4 publikacjach, w których jestem 

pierwszym autorem. 

Praca w projekcie pozwoliła mi na wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie 

nie tylko wykorzystania technik inżynierii genetycznej w celu modyfikacji genomu 

bakterii, ale także w zakresie tematyki związanej z bakteryjnymi systemami produkcji 

polimerów polisacharydowych oraz oczyszczania i charakterystyki polimerów 

polisacharydowych. Ponadto, moje badania wykazały, że emulsan jest zbudowany z 

dwóch polimerów produkowanych niezależnie. Jako że uzyskane wyniki były 

sprzeczne z ówczesną wiedzą, przeprowadziliśmy szereg badań w celu rozdzielenia 

obu komponentów polimerowych i ich charakterystyki. Otrzymane wyniki zostały 

opublikowane w jednej pracy eksperymentalnej, a metoda rozdzielenia i 

charakteryzacji polimerów została zastrzeżona w 2009 roku w patencie nr 

WO/2009/155059 pt. „Polysaccharide composition and methods of isolation of the 

emulsion stabilizing cationic polyelectrolytic polysaccharide”. Jestem współautorem 

obu prac. 

Ponadto, w latach 2004-2007 w trakcie odbywania stażu podoktorskiego w ww. 

Zakładzie Inżynierii Biomedycznej wykorzystałam moje doświadczenie z zakresu 

inżynierii genetycznej do opieki naukowej nad 5 studentami (w tym 3 magistrantami), 

którzy realizowali projekty badawcze związane z konstrukcją mutantów A. venetianus

RAG-1, produkcją i oczyszczaniem białka BMP-2 (ang. Bone Morphogenetic Protein-

2) oraz konstrukcją, produkcją i charakterystyką sztucznych białek opartych na białku 

naturalnym rezylinie. 

W 2007 roku wróciłam do Polski i kontynuowałam pracę w ZDiIN, WCO w 

Poznaniu. Po powrocie zaproponowałam nowy temat badawczy związany z 

wykorzystaniem w onkologii bioinżynierowanych białek opartych na jedwabiu 

pajęczym. Z powyższą technologią zapoznałam się podczas stażu podoktorskiego w 

USA. Zaproponowałam rozwój technologii wytwarzania bioinżynierowanych białek 

jedwabiu w celu praktycznego ich wykorzystania jako nośnikow leków. Do Zakładu 

wprowadziłam system konstrukcji sztucznych genów jedwabiu pajęczego, 

opracowałam system produkcji i oczyszczania bioinżynierowanych białek jedwabiu, a 

także ich charakterystykę. W latach 2007-2009 sprawowałam opiekę naukową nad 

dwoma magistrantkami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu realizującymi projekty 

związane z bioinżynierowanym jedwabiem (mgr Edyta Kawka i mgr Monika 

Wróblewska).  
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W 2010 roku otrzymałam awans na pozycję Kierownika Pracowni Immunologii 

Nowotworów w WCO, a także pozycję specjalisty na Uniwersytecie Medycznym w 

Poznaniu. W związku z tym mogłam rozszerzyć zespół oraz tematykę badawczą. Z 

jednej strony kontynuowałam pracę nad sztuczną hypercytokiną H11, a z drugiej 

strony rozwijałam tematy związane z wykorzystaniem jedwabnego polimeru w 

biomedycynie.  

W 2010 roku otrzymałam grant wewnętrzny WCO, który umożliwił mi 

przeprowadzenie badań wstępnych związanych z wykorzystaniem H11 jako molekuły 

terapeutycznej u chorych onkologicznych. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do 

przygotowania wniosku grantowego typu Opus, który w 2011 roku został pozytywnie 

rozpatrzony przez Narodowego Centrum Nauki (NCN) do finansowania. Grant pt.: 

„Ocena aktywności sztucznej cytokiny Hyper IL-11 (H11) w procesie 

megakariocytopoezy i tworzenia płytek krwi”, którego byłam kierownikiem, 

zakończyłam w 2015 roku. Wyniki prac przedstawiłam w 3 opublikowanych 

artykułach eksperymentalnych.  

W tym samym czasie kontynuowałam prace związane z wykorzystaniem technik 

inżynierii genetycznej do modyfikacji białek jedwabiu pajęczego. W 2010 roku 

dołączyła do mojej grupy badawczej doktorantka Anna Florczak, a w kolejnym roku, 

2011, doktorantka Katarzyna Kaźmierska (obecnie Jastrzębska). Obie doktorantki 

były stypendystkami Międzyuczelnianego Centrum Nanobiomedycznego na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. W latach 2010-2015 

sprawowałam opiekę naukową nad ww. doktorantkami co zaowocowało intensywnym 

rozwojem prac badawczych związanych z wytwarzaniem funkcjonalizowanych 

bioinżynierowanych jedwabi i opracowaniem systemu wytwarzania i charakterystyki 

nośników leków opartych na sztucznym jedwabiu. Uzyskane wyniki były licznie 

prezentowane jako wystąpienia ustne i plakatowe na kongresach krajowych, 

międzynarodowych i zagranicznych. Ponadto, obie prace doktorskie, których byłam 

promotorem pomocniczym, zostały wyróżnione. Jak dotąd tylko część uzyskanych 

wyników została opublikowana. Pozostałe wyniki są zgłoszone do druku lub w trakcie 

przygotowania do publikacji. Ponadto, uzyskane wyniki stanowiły podstawę do 

uzyskania kolejnego grantu typu Opus z NCN. We wrześniu 2015 roku rozpoczęłam 

realizację projektu pt. "Skuteczność, toksyczność i immunogenność ukierunkowanych 

nośników leków opartych na bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym”. Jako 

kierownik grantu do realizacji projektu zaangażowałam jednego doktoranta i jedną
osobę na stanowisku typu post-doc.  

Oprócz ukierunkowanych nośników leków od 2010 roku prowadzę inne prace 

związane z wykorzystaniem funkcjonalizowanego bioinżynierowanego jedwabiu. 

Obejmują one między innymi opracowanie systemu dostarczania za pomocą
jedwabnych nośników terapeutycznych kwasów nukleinowych, cytostatyków 

(modelowej doksorubicyny), czy nieorganicznych nanocząstek. W ramach tych 

projektów w latach 2012 - 2015 byłam promotorem i promotorem pomocniczym prac 

magisterskich odpowiednio mgr Macieja Śmiałka i mgr Edyty Jakubowskiej, a od 

2015 roku jestem promotorem pomocniczym pracy magisterskiej studentki Bogny 

Juskowiak. Oprócz powstałych prac magisterskich działalność ta jest wymiernie 

udokumentowana prezentacją danych na konferencjach naukowych w formie 

wystąpień ustnych i plakatowych. W 2015 roku otrzymałam grant wewnętrzny WCO, 

który wspiera działalność naukową w zakresie dostarczania terapeutycznych kwasów 

nukleinowych za pomocą jedwabnych nośników.  

Ponadto, w celu wytworzenia bardziej wiarygodnego narzędzia in vitro

pozwalającego na badania biologii nowotworów oraz testowania efektywności 
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jedwabnych nośników, wprowadziłam do ZDiIN i ZIN nowy temat związany z 

opracowaniem trójwymiarowego (3D) modelu raka piersi. Model ten zakłada 

jednoczesną hodowlę przestrzenną komórek o różnym pochodzeniu (komórek 

nowotworowych, podścieliska, endotelialnych i immunologicznych). Dzięki odbyciu 

stażu podoktorskiego w USA mogłam przekazać wiedzę i umiejętności związane z 

wytwarzaniem przestrzennych rusztowań z jedwabiu naturalnego. W 2011 roku do 

mojej grupy badawczej przystąpiła doktorantka mgr Ewelina Dondajewska. Efektem 

pracy mgr Dondajewskiej, której byłam opiekunem naukowym, jest przygotowana 

praca doktorska (obecnie na etapie recenzji), przygotowywana publikacja, a także 

liczne doniesienia konferencyjne w formie wystąpień ustnych i plakatowych. Ponadto 

w 2014 roku otrzymałam dwa granty wewnętrzne WCO wspierające działalność
naukową związaną z tym projektem. Od 2016 roku jestem promotorem pracy 

magisterskiej i pracy inżynierskiej odpowiednio studentki Karoliny Pendereckiej i 

Agaty Gołąbek, których zadaniem jest kontynuacja badań nad komórkami 

hodowanymi w trójwymiarowym modelu raka piersi. 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

- Dyplom magistra biologii z dnia 13 września 1995, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii i Biotechnologii. 

Praca magisterska pt.: „Przygotowanie wektorów retrowirusowych do 

transdukcji komórek czerniaka złośliwego genami cytokin”. promotor: prof. dr 

hab. Andrzej Mackiewicz 

- Dyplom doktora nauk biologicznych z dnia 13 grudnia 2000, Akademia Medyczna 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I 

Praca doktorska z wyróżnieniem pt.: „Ocena aktywności przeciwnowotworowej 

kompleksu interleukiny 11 oraz rozpuszczalnego receptora interleukiny 11 (IL-

11/sIL-11R)”. promotor: prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz. Praca otrzymała 

nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych.  

- 1995 - 2010 - młodszy asystent, Zakład Diagnostyki i Immunologii 

Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań, Polska  

- 1997 - 1998 - staż naukowy (8 miesięcy), Laboratorium Transferu Genów i 

Onkologii Molekularnej, Szpital Saint Louis, Paryż, Francja  

- 2004 - 2007 - staż podoktorski, (3,5 lata), Zakład Inżynierii Biomedycznej, 

Uniwersytet Tufts, Boston, USA 

- 2010 - obecnie - specjalista, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny, Poznań, Polska 

- 2010 - obecnie - kierownik, Pracownia Immunologii Nowotworów, Zakład 

Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie 

Centrum Onkologii, Poznań, Polska 
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego,  

Wykorzystanie technik inżynierii genetycznej w celu otrzymywania 

biomateriałów o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania) 

1. Dams-Kozłowska H, Kaplan DL. 2007, Protein engineering of Wzc to generate 

new emulsan analogs. Appl Environ Microbiol.;73(12):4020-8. 

IF = 4,004 

MNiSzW = 32 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich doświadczeń, analizie wyników, 

przygotowaniu figur i napisaniu manuskryptu. Jestem autorem wiodącym. Mój 

udział procentowy szacuję na 95%. 

2. Dams-Kozlowska H, Mercaldi MP, Panilaitis BJ, Kaplan DL. 2008, 

Modifications and applications of the Acinetobacter venetianus RAG-1 

exopolysaccharide, the emulsan complex and its components. Appl Microbiol 

Biotechnol. 81(2):201-10. 

IF = 2,569 
MNiSzW = 27

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

napisaniu i przygotowaniu figur do większości rozdziałów, koordynacja i 

prace edytorskie całego manuskryptu. Jestem autorem wiodącym. Mój 

udział procentowy szacuję na 70 %. 

3. Dams-Kozłowska H, Majer A, Tomasiewicz P, Łozinska J, Kaplan DL, 

Mackiewicz A. 2013, Purification and cytotoxicity of tag-free bioengineered 

spider silk proteins. J Biomed Mater Res A. 101(2):456-64.  

IF = 2,841 

MNiSzW = 35 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu przebiegu doświadczeń, wykonaniu konstrukcji molekularnych 

wektorów ekspresyjnych, optymalizacji produkcji i oczyszczania 

bioinżynierowanych wariantów białek, wykonaniu testów komórkowych, 

analizie wyników, przygotowaniu figur i manuskryptu. Jestem kierownikiem 

projektu, autorem wiodącym i korespondencyjnym. Mój udział procentowy 

szacuję na 80%. 
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4. Florczak A, Mackiewicz A, Dams-Kozłowska H. 2014, Functionalized 

spider silk spheres as drug carriers for targeted cancer therapy. 

Biomacromolecules. 15(8):2971-81.  

IF = 5,75 

MNiSzW = 40 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji pracy, 

zaplanowaniu przebiegu doświadczeń, nadzór i opieka nad przebiegiem prac 

eksperymentalnych, analizie wyników, napisaniu manuskryptu. Jestem 

kierownikiem projektu i autorem korespondencyjnym. Mój udział procentowy 

szacuję na 60%. 

 c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych 

wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Wykorzystanie technik inżynierii genetycznej w celu otrzymywania 

biomateriałów o potencjalnych zastosowaniach biomedycznych 

Wprowadzenie 

Słowo „materiał” posiada wiele znaczeń, a w najbardziej ogólnym znaczeniu jest to 

surowiec, substancja w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzonej, z której wytwarzane 

są produkty. Natomiast biomateriał „… to każda substancja albo kombinacja substancji, 

syntetycznych lub naturalnych, inna niż lek, która może być użyta w dowolnym okresie, a 

której zadaniem jest uzupełnienie lub zastąpienie tkanek narządu albo jego części lub 

spełnianie ich funkcji”. Taka definicja biomateriału została przedstawiona w 1982 roku na 

konferencji biomateriałów (A Consensus Development Conference on the Clinical 

Applications of Biomaterials) Bethesda, Maryland, w USA. Od 1982 roku przeznaczenie 

biomateriałów zostało znacznie rozszerzone i obecnie wykracza ponad zastosowanie w 

medycynie regeneracyjnej, czy inżynierii tkankowej. Na dzień dzisiejszy biomateriał należy 

określać jako materiał przeznaczony do funkcjonowania w kontakcie z systemami 

biologicznymi. Zaliczmy do nich nie tylko materiały/urządzenia przeznaczone do podawania 

do wewnątrz organizmu (jak implanty, nici chirurgiczne), ale także stosowane na zewnątrz 

organizmu (opatrunki, kompresy, pieluchy, egzoszkielety), jak również materiały, które są
przeznaczone do chwilowego kontaktu z organizmem żywym np. biodegradowalne systemy 

służące do uwalniania leków. Z biomateriałów wytwarzane są różne struktury takie jak 

rusztowania, gąbki, włókna, tuby, filmy, membrany, hydrożele, mikrosfery, kapsułki [1]. 

Obecnie bardzo intensywnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem biomateriałów do 

opracowania nowych systemów dostarczania substancji terapeutycznych/diagnostycznych, a 

także w medycynie regeneracyjnej, inżynierii tkankowej jako bazę do wzrostu komórek i 

odbudowy narządów, czy też wspomagające procesy gojenia się ran [1].  

 Biomateriały są pochodzenia naturalnego lub są sztucznie syntetyzowane. Zaliczany 

do nich metale, polimery, ceramikę, a także materiały kompozytowe. Niezależnie od 

pochodzenia biomateriał musi spełnić następujące wymagania: i) powinien być nietoksyczny 

(nie powoduje powstawania stanu zapalnego, hemolizy, powstawania przeciwciał, 

powstawania nowotworów), ii) biokompatybilny (integruje się z otaczającą tkanką, wywołuje 

oczekiwaną reakcję organizmu w zależności od zastosowania), iii) sterylizowalny, iv) 

funkcjonalny (spełnia określoną funkcję kontrolowalną zarówno w czasie jak i w przestrzeni), 
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v) biodegradowalny (w zależności od zapotrzebowania/przeznaczenia), a produkty degradacji 

nie powinny wywoływać efektu toksycznego. 

 Biomateriały pochodzenia naturalnego są wytwarzane przez organizmy żywe. 

Występują w organizmach zarówno jako składniki komórek, a także w przestrzeniach 

międzykomórkowych. Biomateriały naturalne to głównie polimery, które możemy zaliczyć
do kilku grup związków takich jak polisacharydy (np. celuloza, skrobia, emulsan, chityna, 

chitozan, kwas alginiowy i kwas hialuronowy), kwasy nukleinowe (DNA, RNA), białka 

(kolagen, elastyna, żelatyna, fibryna, jedwab) i inne (np. kauczuk naturalny, lignina). W 

organizmach żywych głównie pełnią one funkcje materiału budulcowego (strukturalnego), 

zapasowego, a także biorą udział w procesach związanych z przekazem informacji i regulacją
procesów życiowych (kwasy nukleinowe, białka). Natomiast biomateriały syntetyczne są
produkowane przez człowieka. W tej grupie możemy wyróżnić materiały polimerowe (np. 

poliglikolid (PGA), polilaktyd glikolid (PLGA)), a także ceramikę, metale i ich kompozyty.  

 Zarówno biomateriały naturalne jak i syntetyczne posiadają zalety i wady. Dzięki 

ściśle określonemu składowi chemicznemu główną zaletą biomateriałów syntetycznych jest 

możliwość ich uzyskania w sposób powtarzalny. Ponadto, możliwa jest kontrola ich 

właściwości mechanicznych, kształtu, a także stopnia degradacji. Z drugiej strony 

biomateriały syntetyczne zazwyczaj nie są biokompatybilne, a produkty ich rozpadu mogą
wywołać odpowiedź układu immunologicznego. Biomateriały naturalne ze względu na swoje 

pochodzenie z reguły są nietoksyczne, nieimmunogenne, biokompatybilne i degradowalne. 

Ich degradacja jest enzymatyczna (biodegradacja), która prowadzi do całkowitego rozpadu 

biomateriału nie wywołując zmian w lokalnym środowisku jak np. zmian pH. Cechy te 

stanowią o wyższości biomateriałów naturalnych nad syntetycznymi. Z drugiej strony 

biomateriały naturalne często cechują się gorszymi właściwościami mechanicznym w 

porównaniu do biomateriałów syntetycznych. Inny problem stanowi ich różnorodność na 

rynku co związane jest z rozmaitością źródeł ich pochodzenia, zmiennością związaną z 

warunkami środowiskowymi, w których odbywa się ich produkcja, a także z zastosowaniem 

danej metody ich oczyszczania. Przykładem może być nić asekuracyjna pająków (zbudowana 

z białek jedwabiu wiodącego), której właściwości mechaniczne zależą nie tylko od składu 

aminokwasowego biomateriału, ale także od stosowanej techniki ciągnięcia/naprężania 

podczas wytwarzania nici, czy też od czynników środowiskowych takich jak: dieta, 

temperatura, wilgotność [2, 3].  

Obecnie biomateriały naturalne głównie pozyskuje się poprzez ekstrakcję z roślin i 

zwierząt [4]. Jednak ogromny postęp w ostatnich latach w dziedzinie biotechnologii 

umożliwił rozwój technologii produkcji biomateriałów w różnych systemach ekspresyjnych w 

organizmach żywych. Zastosowanie procesów biotechnologicznych do otrzymywania 

biomateriałów naturalnych może rozwiązać problem ich zmienności. Ściśle kontrolowane 

warunki wytwarzania pozwalają na otrzymywanie biomateriałów o powtarzalnych 

właściwościach. Ponadto, inżynieria genetyczna umożliwia ingerencję w proces wytwarzania. 

W zależności o rodzaju produkowanego biomateriału modyfikacje genetyczne mogą dotyczyć
np. i) wybranego szlaku metabolicznego związanego pośrednio z produkcją biomateriału, ii) 

mogą dotyczyć bezpośrednio szlaku produkcji biomateriału, iii) czy też modyfikacji składu 

chemicznego biomateriału. Przykładem pierwszego rodzaju modyfikacji jest inżynieria 

genetyczna bakterii E. coli BL21(DE3) w celu zwiększenia wydajności produkcji 

bioinżynierowanych białek jedwabiu pajęczego charakteryzujących się dużą masą
cząsteczkową [5]. Potrójna modyfikacja bakterii tj. nadekspresja syntetazy glicylo-tRNA, 

wprowadzenie dodatkowych kopii genów kodujących tRNA rozpoznających kodony glicyny, 

oraz nadekspresja hydroksymetylotransferazy serynowej zwiększyła dostępność tRNA 

swoistych dla glicyny oraz samej glicyny co ostatecznie przełożyło się na produkcję bogatego 
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w glicynę jedwabiu o masie cząsteczkowej zbliżonej do tej obserwowanej w naturze [5]. 

Przykładem modyfikacji składu chemicznego biomateriału jest uzyskanie biodegradowalnej 

w organizmie ludzkim celulozy. Bakterie Gluconacetobacter xylinus efektywnie produkują
biomateriał – celulozę. Celuloza niestety nie jest degradowana w organizmach ludzkich w 

związku z czym jej zastosowanie jest ograniczone. Wprowadzenie do bakterii G. xylinus

operonu zawierającego trzy geny pochodzące od Candida albicans niezbędne do syntezy 

Urydyno-5′-difosforanu N-Acetyloglukozaminy (UDP-GlcNAc) spowodowało włączenie 

reszt cukrowych N-Acetyloglukozaminy (GlcNAc) do celulozy w trakcie jej syntezy de novo. 

Polimer o zmienionym składzie chemicznym charakteryzował się zwiększoną zdolnością do 

rozkładu in vivo [6], co umożliwiło dalsze badania prowadzące do praktycznych zastosowań
biomedycznych [7].  

Zastosowanie technik inżynierii genetycznej dotyczy nie tylko modyfikacji związanych 

ze zwiększeniem wydajności produkcji, czy zmiany właściwości biomateriałów (np. zmiany 

ich właściwości mechanicznych), ale także pozwala na nadanie biomateriałom określonej 

funkcji. Dzięki takiej strategii możemy otrzymywać tzw. biomateriały funkcjonalizowane, z 

których wyprodukujemy struktury o określonym kształcie (np. rusztowania, filmy, sfery) w 

połączeniu z pożądaną funkcją (np. wiązanie receptorów komórkowych, metali, cukrów i 

inne). Funkcjonalizacja biomateriału może być dokonana w sposób pośredni albo 

bezpośredni. Pierwszy sposób dotyczy wprowadzania do składu chemicznego biomateriału 

cząsteczki, która może być wykorzystana do przyłączania kolejnych molekuł spełniających 

daną funkcję. Przykładem jest wprowadzenie za pomocą technik inżynierii genetycznej 

sekwencji DNA kodującej pojedynczy aminokwas (np. cysteinę), którego grupa funkcyjna 

(dla cysteiny grupa tiolowa (–SH)) stanowi miejsce reaktywne chemicznie i może być
wykorzystane do przyłączenia innej molekuły funkcyjnej za pomocą wiązania 

kowalencyjnego. Sposób bezpośredni dotyczy przyłączenia do biomateriału molekuły o 

określonej funkcji np. może to być molekuła wiążąca receptory komórkowe, wiążąca kwasy 

nukleinowe, cukry, metale i inne. W przypadku biomateriałów białkowych tego typu 

funkcjonalizacja może polegać na włączeniu za pomocą inżynierii genetycznej do sekwencji 

DNA kodującej dany biomateriał innej sekwencji DNA kodującej peptyd funkcyjny. Jednym 

z najczęściej wykorzystywanym motywem peptydowym pełniącym taka rolę jest peptyd Arg-

Gly-Asp (RGD). Jego zdaniem jest zwiększenie adhezji komórek do struktur wykonanych z 

biomateriału. Domena RGD jest składową fibronektyny odpowiadającej za wiązanie do 

receptorów znajdujących się na powierzchni błony komórkowej [8]. Przykładem tego typu 

funkcjonalizacji jest wprowadzenie domeny RGD do bioinżynierowanego jedwabiu 

pajęczego w celu opracowania nowego, nietoksycznego systemu do transfekcji komórek [9]. 

Nanocząsteczki zbudowane z tak funkcjonalizowanego jedwabiu zwierające plazmidowy 

DNA wykazywały zwiększony poziom transfekcji [9]. 

Przedstawione osiągnięcie naukowe dotyczy wykorzystania technik inżynierii 

genetycznej w celu otrzymywania biomateriałów o potencjalnych zastosowaniach 

biomedycznych. Wybrane artykuły z mojego dorobku naukowego przedstawiają z 

jednej strony procesy związane z wytwarzaniem danego biomateriału, a drugiej strony 

omawiają praktyczne wykorzystanie danego biomateriału. Osiągnięcie naukowe oparte 

jest na dwóch przykładach: i) emulsanie - biomateriale polisacharydowym naturalnie 

wytwarzanym przez bakterie Acinetobacter venetianus RAG-1 oraz ii) 

bioinżynierowanym jedwabiu pajęczym - biomateriale białkowym wytwarzanym w 

bakteryjnym systemie ekspresyjnym, który jest sztucznym białkiem o sekwencji 

aminokwasowej opartej na bazie naturalnie występującego białka jedwabiu pajęczego. 

Otrzymywanie wymienionych biomateriałów związane było z zastosowaniem technik 
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inżynierii genetycznej w celu kontroli właściwości obu substancji. Jak wspomniałam 

powyżej zastosowane modyfikacje genetyczne w procesie produkcji biomateriałów 

pochodzenia naturalnego mogą dotyczyć np. i) zmian wybranego szlaku metabolicznego 

związanego pośrednio z produkcją biomateriału, ii) mogą dotyczyć wprowadzania 

zmian bezpośrednio w szlaku produkcji biomateriału, iii) czy też modyfikują skład 

chemiczny danego biomateriału. W publikacjach dotyczących emulsanu opisałam 

zastosowanie technik inżynierii genetycznej w celu modyfikacji białek uczestniczących w 

procesie wytwarzania biomateriału, natomiast w publikacjach dotyczących jedwabiu 

pajęczego opisałam bezpośrednią ingerencję w skład chemiczny biomateriału. W moich 

badaniach celem modyfikacji białek uzyskanej dzięki technikom inżynierii genetycznej 

nie było poznanie szczegółowej struktury i funkcji poszczególnych białek, ale uzyskanie 

biomateriału o określonych cechach o potencjalnym znaczeniu aplikacyjnym w 

biomedycynie.  

Emulsan 

We wczesnych latach osiemdziesiątych wprowadzono na rynek przemysłowy 

biosurfaktant o nazwie emulsan. Emulasn jest polimerem polisacharydowym wytwarzanym 

przez mikroorganizmy Acinetobacter venetianus RAG-1. Historycznie wykazano, że emulsan 

zbudowany jest z aminocukrów i kwasów tłuszczowych. Polimer ten ma dużą masę
cząsteczkową i dzięki występowaniu hydrofilowego łańcucha polisacharydowego przy 

jednoczesnej obecności hydrofobowych reszt kwasu tłuszczowego jest silnym emulgatorem. 

Ze względu na swoje właściwości emulsan stosowano jako dodatek do surowej, ciężkiej ropy 

naftowej w celu polepszenia jej przepływu w rurociągach. Ponadto, emulsan jest stosowany 

do czyszczenia cystern, statków i usuwania szkód związanych z wyciekiem ropy naftowej. 

Znajduje także zastosowanie w przemyśle kosmetycznym [10]. W ostatnich latach 

obserwujemy zainteresowanie tym polimerem w celu jego potencjalnego wykorzystania jako 

materiału do zastosowań biomedycznych. Jednak ten cel podlega bardzo rygorystycznym 

wymaganiom związanym z dokładnym poznaniem składu chemicznego i powtarzalnym 

sposobem otrzymywania i oczyszczania biomateriału. Innym problemem jest bardzo duża 

masa cząsteczkowa emulsanu. Dopiero w 2001 roku poznanie klastra genów wee

odpowiedzialnego za syntezę emulsanu [11] ostatecznie przyczyniło się do poznania jego 

składu chemicznego, a także pozwoliło na wykorzystanie technik inżynierii genetycznej do 

kontroli jego masy cząsteczkowej. Klaster genów wee obejmuje 27 000 par zasad i 

zakodowana jest w nim informacja o 22 białkach. Są to enzymy uczestniczące w syntezie 

emulsanu: biorące udział w syntezie prekursorów polimeru, transferazy łączące poszczególne 

cukry w podjednostki zbudowane z trzech rodzajów cukrów, polimeraza odpowiedzialna za 

powstawanie łańcucha polisacharydowego łącząca poszczególne trójkowe podjednostki, jak 

również białka uczestniczące w transporcie polimeru na zewnątrz bakterii. Na podstawie 

homologii do systemów opisanych w innych bakteriach zaproponowano, że emulsan jest 

syntetyzowany zgodnie z modelem zależnym od polimerazy Wzy (Wzy-dependent pathway), 

oraz, że emulsan należy do 1 lub 4 grupy rodziny polisacharydów otoczkowych E. coli [11, 

12]. Zgodnie z ww. modelem polimeraza Wzy jest odpowiedzialna za łączenie 

poszczególnych modułów trójcukrowych i wzrost łańcucha polisacharydowego, jednak nie 

kontroluje długości, a tym samym masy cząsteczkowej polisacharydu. Kompleks białek Wza, 

Wzb i Wzc jest odpowiedzialny za transport polimeru na zewnątrz bakterii, a także kontroluje 

długość polimeru. Białko Wza tworzy kanał w zewnętrznej błonie komórkowej 

umożliwiający przechodzenie polimeru z przestrzeni peryplazmatycznej na zewnątrz bakterii. 

Otwarcie kanału zbudowanego z białek Wza jest regulowane przez inny kompleks białek Wzc 

i Wzb. Wzc jest kinazą tyrozynową, podczas gdy Wzb jest odpowiadającą jej fosfatazą



Hanna Dams-Kozłowska, dr n. biol. 

Załącznik 2 do Wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego�
� 10

�

�

tyrozynową. Wzc jest autokinazą i przeprowadza reakcję fosforylacji reszt tyrozynowych 

znajdujących się na jej C-końcu. Uważa się, że fosforylacja powoduje zmiany konformacyjne 

Wzc, co ostatecznie powoduje utworzenie kompleksu Wzc-Wza, dalsze zmiany 

konformacyjne Wza i w ostateczności otwarcie kanału dla transportu wytwarzanego 

polisacharydu [12]. 

Białko Wzc należy do grupy białek tzw. ko-polimerazy polisacharydowej (PCP – z ang. 

Polysaccharide Co-Polymerase) [12]. Białko to nie uczestniczy bezpośrednio w polimeryzacji 

emulsanu, jednak reguluje jego długość. W pracy “Protein engineering of Wzc to generate 

new emulsan analogs” (Appl Environ Microbiol.;73(12):4020-8) wykonałam za pomocą
technik inżynierii genetycznej modyfikacje białka Wzc w celu kontroli długości emulsanu. 

Jak już wspomniałam, na podstawie informacji zawartej w klastrze genów wee

zaproponowano, że emulsan jest syntetyzowany zgodnie z modelem zależnym od polimerazy 

Wzy (Wzy-dependent pathway). Model ten był opisywany dla innych polimerów 

polisacharydowych produkowanych w innych bakteriach [20]. W związku z tym, aby 

osiągnąć zamierzony cel, po szczegółowej analizie literaturowej dotyczącej syntezy innych 

polisacharydowych polimerów, do modyfikacji białka Wzc wybrałam rejon bardzo 

konserwatywny, bogaty w proliny i glicyny, znajdujący się przed i w obrębie jego drugiej 

domeny przezbłonowej. W rejonie tym zaplanowałam wprowadzenie zmian (substytucji) 

poszczególnych aminokwasów, kluczowych w regulacji długości wytwarzanego polimeru. 

Zaplanowałam utworzenie 8 mutantów różniących się składem aminokwasowym białka Wzc. 

Początkowo musiałam opracować system wprowadzania zmian genetycznych wykorzystujący 

proces homologicznej rekombinacji. Do tego celu przygotowałam wektor umożliwiający 

wprowadzanie zmian w obrębie genomu RAG-1, a także zapewniający proste metody selekcji 

mutantów. Wykorzystując przygotowany wektor w pierwszej kolejności utworzyłam mutanta 

bakteryjnego pozbawionego genu wzc (∆wzc), do którego następnie wprowadzałam 

zawierający mutacje punktowe gen wzc. Krok ten był niezbędny, aby można było odróżnić
bakterie zawierające mutację punktową w obrębie genu wzc od dzikiej formy. Ze względu na 

to, że obie formy genu wykazywały identyczną ilość par zasad, nie było możliwości 

odróżnienia obu form na podstawie wielkości. Geny kodujące zmutowane warianty Wzc 

uzyskałam stosując technikę ukierunkowanej mutagenezy za pomocą dwóch kroków 

polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Zmieniony gen wzc klonowałam do wektora 

umożliwiającego homologiczną rekombinację w bakteriach RAG-1. W celu przeszukiwania 

biblioteki wyselekcjonowanych bakteryjnych rekombinantów stosowałam reakcję PCR, a 

wyselekcjonowane klony dodatkowo analizowałam na obecność wprowadzonego genu 

metodą Southern - blot. Następnie badałam czy mutanty produkują emulsan, po czym 

analizowałam właściwości oczyszczonych analogów emulsanu. Analiza w żelu 

poliakrylamidowym wskazała, że 5 na 8 mutantów produkowało polimer o zmienionej 

(zwiększonej) masie cząsteczkowej. Próbowaliśmy także przeprowadzić analizę wielkości 

polimeru stosując inne metody takie jak chromatografię żelową czy spektrometrię mas, 

jednak ze względu na liczne ograniczenia wynikające z bardzo dużej masy cząsteczkowej i 

charakteru polimeru uzyskane wyniki były niepowtarzalne i niejednoznaczne. Z drugiej 

strony metoda oceny masy polimeru na podstawie rozdziału w żelu jest ograniczona małą
rozdzielczością. W związku z tym przeprowadziłam szereg badań oceniających czy 

zmodyfikowany polimer wpływa na biologię bakterii RAG-1. Badałam morfologię kolonii, 

hydrofobowość i tworzenie biofilmu dzikiej formy i mutantów RAG-1. Wykazałam korelację
pomiędzy masą cząsteczkową emulsanu, a biologią bakterii tj. wykazałam, że wraz ze 

wzrostem masy cząsteczkowej emulsanu bakterie były bardziej mukoidalne, mniej 

hydrofobowe i wytwarzały mniejszy biofilm. Otrzymane wyniki wskazały, że właściwości 

powierzchniowe bakterii zostały zmienione, co potwierdziło wnioski wyciągnięte na 

podstawie analizy polimeru w żelu poliakryloamidowym. Ponadto, opracowałam system 
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wprowadzania punktowych mutacji w obrębie genu wzc kodującego białko pozwalające 

kontrolować masę cząsteczkową polimeru. Podejście genetyczne wraz z opisywanymi 

wcześniej w literaturze licznymi modyfikacjami emulsanu poprzez kontrolę warunków 

hodowli bakterii (np. poprzez kontrolę składu pożywki hodowlanej) otworzyło nowe 

możliwości wytwarzania bioinżynierowanych analogów emulsanu.  

Publikacja przeglądowa pt. “Modifications and applications of the Acinetobacter 

venetianus RAG-1 exopolysaccharide, the emulsan complex and its components” (Appl 

Microbiol Biotechnol., 2008, 81(2):201-10), która jest częścią osiągnięcia naukowego, nie 

jest typową pracą przeglądową opisującą doniesienia opublikowane przez różne ośrodki 

badawcze w ostatnich latach na dany temat. Inspiracją do powstania tej pracy był cykl moich 

publikacji dotyczących wprowadzania zmian genetycznych w obrębie klastra genów wee w 

celu uzyskania analogów emulsanu, a także w celu dogłębnego poznania systemu produkcji 

emulsanu [13-15]. Moje badania pozwoliły nie tylko na otrzymanie polimerów o zmienionej 

masie cząsteczkowej, ale ich konsekwencją była także weryfikacja i dokładne poznanie 

składu chemicznego emulsanu, modyfikacja metody jego oczyszczania [16], co ostatecznie 

ma olbrzymie znaczenie dla potencjalnego zastosowania emusanu do celów biomedycznych.  

W pierwszej kolejności w pracy opisałam różne przykłady związane z otrzymywaniem 

analogów emulsanu poprzez kontrolę składu chemicznego pożywki, w której były hodowane 

bakterie RAG-1. W drugiej części przedstawiłam ówczesną wiedzę na temat syntezy 

emulsanu. Podstawą tej wiedzy było przede wszystkim odkrycie klastra genów wee, który jest 

odpowiedzialny za syntezę tego polimeru [11]. Na podstawie homologii genów klastra wee do 

genów występujących w innych bakteriach o dobrze scharakteryzowanym szlaku biosyntezy 

polisacharydowych polimerów, zaproponowano model syntezy emulsanu. Było to też
podstawą do selekcji genów, których modyfikacje genetyczne dawały możliwość kontroli nad 

właściwościami emulsanu. W rozdziale drugim także opisałam strategię zastosowania 

inżynierii genetycznej w obrębie klastra wee w celu otrzymywania analogów tego polimeru. 

Przedstawiłam dwie zastosowane przeze mnie strategie tj. wprowadzenie mutacji punktowych 

w obrębie genu wzc [13], a także zamianę trzech genów wza-wzb-wzc z bakterii RAG-1 na ich 

odpowiedniki pochodzące od bakterii E. coli [14]. W rozdziale tym również przedstawiłam 

wnioski z wyników moich badań nad mutantami w obrębie klastra wee [15]. Badania te 

wykazały, że polimer znany pod nazwą emulsan nie jest jednorodnym materiałem, ale 

mieszaniną co najmniej dwóch polimerów, których produkcja jest zależna od co najmniej 

dwóch klastrów genów. Moje wyniki były sprzeczne z ówczesną wiedzą, w związku z tym w 

laboratorium profesora Dawida Kaplana przeprowadziliśmy szereg badań w celu rozdzielenia 

obu komponentów polimerowych i ich charakterystyki [16]. W trzecim rozdziale pracy 

przeglądowej współpracownik Michael Mercaldi opisał opracowany nowy proces separacji i 

charakterystyki dwóch polimerów emulsanu: wysokocząsteczkowego polimeru EPS (ang. 

Exopolysaccharide) i polisacharydu o małej masie cząsteczkowej LPS (ang. 

Lipopolysaccharide).  

W czwartym rozdziale pracy przeglądowej wskazałam na ewentualne wykorzystanie 

emulsanu do celów biomedycznych tj. jako adiuwanta oraz jako nośnika leków [17-19]. 

Emulsan będący mieszaniną dwóch polimerów (EPS i LPS) posiada właściwości 

adjuwantowe [19]. W związku z odkryciami związanymi z opracowaniem nowej metody 

oczyszczania EPS, przeprowadziliśmy badania wstępne, które wykazały, że EPS również
posiada właściwości adjuwantowe. Ponadto, emulsan jako polimer naturalny posiada dużo 

cech predysponujących do roli nośnika leków. Jest biokompatybilny, biodegradowalny, jest 

wytwarzany w łagodnych warunkach (np. brak konieczności używania rozpuszczalników 

organicznych). Tego typu polimery mogą być wykorzystane jako nośniki czynników 

niestabilnych (np. białka, kwasy nukleinowe). Badania wcześniejsze z wykorzystaniem 



Hanna Dams-Kozłowska, dr n. biol. 

Załącznik 2 do Wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego�
� 12

�

�

emulsanu będącego mieszaniną co najmniej dwóch polimerów wskazały na duży potencjał 

tego materiału do zastosowań jako kontrolowanego nośnika białek w postaci cząstek 

zbudowanych z mieszaniny emulsan-alginian [17], a także jako materiał do absorbcji białek 

[18]. Badania wstępne oczyszczonej formy EPS wskazały, że polimer ten również posiada 

właściwości wiązania białek. Powiązanie dwóch cech emulsanu: potencjału wiązania białek 

oraz aktywność adjuwantowa wyznacza nowe kierunki zastosowań emulsanu/EPSu np. 

opracowanie nowych rozwiązań związanych z podawaniem szczepionek [20]. Ponadto, 

modyfikacja właściwości polimeru poprzez zastosowanie technik inżynierii genetycznej oraz 

poprzez kontrolę warunków hodowli bakterii pozwala na dalszy rozwój kontrolowanego 

system dostarczania substancji aktywnych.  

Bioinżynierowany jedwab pajęczy 

Unikalne właściwości nici jedwabnych powodują, że jest obiektem zainteresowań wielu 

różnych dziedzin nauki, w tym medycyny. Oprócz znakomitych parametrów mechanicznych 

(wytrzymałość, elastyczność, odporność na pękanie) jedwab ma także inne cenne zalety [21]. 

Jest zbudowany z białka, które jest rozpuszczalne w wodzie. W temperaturze otoczenia 

przechodzi transformację fazową, dzięki której na skutek procesów samoskładania powstaje 

nić. Materiał ten jest biokompatybilny oraz enzymatycznie degradowalny. Jedwab jest 

wytwarzany przez różne organizmy w tym pająki i owady. Nici z jedwabiu pajęczego są
najbardziej wytrzymałe. Jednak jest to materiał, który zasadniczo nie jest dostępny dla nauki i 

przemysłu. Niedostępność tego materiału wynika głównie z braku możliwości hodowli 

pająków na dużą skalę (terytorializm i kanibalizm pająków), a także z różnorodności 

produkowanych jedwabnych nici co ostatecznie uniemożliwia otrzymanie jednorodnego 

polimeru w sposób powtarzalny. Poznanie sekwencji białek budujących jedwab doprowadziło 

do opracowania nowych strategii produkcji jedwabiu na dużą skalę. Strategia ta polega na 

konstruowaniu sztucznych białek jedwabiu pajęczego opartych na powtarzających się
motywach odpowiadających im białek naturalnych. Dzięki wykorzystaniu technik inżynierii 

genetycznej dotychczas opracowano kilka rodzajów sztucznego jedwabiu [21].   

W pracy “Purification and cytotoxicity of tag-free bioengineered spider silk 

proteins” (J Biomed Mater Res A. 101(2):456-64) zastosowałam techniki inżynierii 

genetycznej w celu otrzymania genów kodujących bioinżynierowany jedwab pajęczy bez 

dodatkowych domen umożliwiających oczyszczanie otrzymanych białek. W pracy 

wykorzystałam dwa białka bioinżynierowanego jedwabiu o nazwie 6X i 15X, które powstały 

w oparciu o sekwencje białka naturalnego MaSp1 pochodzącego od jedwabiu wiodącego 

pająka złotego (Nephila clavipes). Białka te zostały sztucznie skonstruowane poprzez 

wklonowanie do wektora ekspresyjnego odpowiednio sześć i piętnaście razy sekwencji DNA 

kodującej powtarzający się motyw białka MaSp1 [22]. Pierwotna konstrukcja tych białek 

zakładała występowanie etykiety powinowactwa typu - His-tag w celu umożliwienia ich 

późniejszej identyfikacji i możliwości oczyszczenia. Rekombinowane białka jedwabiu 

pajęczego w większości przypadków oczyszczane są poprzez zastosowanie domen 

powinowactwa. Ze względów technologicznych i wysokich kosztów etykiety powinowactwa 

zazwyczaj nie są usuwane/odcinane. Jednak do zastosowań biomedycznych dodatkowe 

sekwencje białka nie są pożądane. Dlatego niezbędnym było opracowanie nowych wariantów 

jedwabiu pozbawionych dodatkowych domen. W tym celu z wykorzystaniem technik 

inżynierii genetycznej skonstruowałam nowy wektor, którego kaseta ekspresyjna została 

zmodyfikowana w taki sposób, aby nie posiadać dodatkowych sekwencji dołączanych do 

wprowadzanego cDNA. Następnie do nowego wektora ekspresyjnego wklonowałam cDNA 

kodujące jedwab 6X i 15X. Konstrukty wprowadziłam do bakterii ekspresyjnych, a białka 6X 

i 15X wyprodukowałam z zastosowaniem biofermentora. Otrzymane białka oczyszczałam 
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stosując dwie różne metody, które wykorzystują naturalne właściwości jedwabiu tj. 

odporność na wysoką temperaturę oraz na działanie stężonych kwasów. W powyższych 

warunkach białka bakteryjne ulegają denaturacji i wypadają z roztworu, podczas gdy białka 

jedwabiu pozostają rozpuszczalne. Przeprowadziłam analizę zależności pomiędzy 

zastosowaną metodą oczyszczania a ilością, czystością i właściwościami otrzymanych białek. 

Metoda wykorzystująca odporność jedwabiu na działanie stężonych kwasów pozwala 

pozyskać większe ilości jedwabiu, jednak ze względu na zanieczyszczenie endotoksynami 

wymaga dalszych procesów doczyszczających. Metoda wykorzystująca odporność jedwabiu 

na wysoką temperaturę pozwoliła oczyścić tylko jedwab o wyższej masie cząsteczkowej 

(15X), co wskazuje na to, że metoda ekstrakcji w kwasie jest bardziej uniwersalna. 

Otrzymane białka testowane w formie rozpuszczalnej nie wykazywały właściwości 

cytotoksycznych i nie aktywowały makrofagów w szerokim zakresie badanych ich stężeń, z 

wyjątkiem najwyższego stężenia (1000µg/ml) dla białek otrzymanych metodą ekstrakcji w 

stężonym kwasie. Ponadto ze wszystkich wariantów oczyszczonych białek wytworzyłam 

strukturę morfologiczną typu film, który był biokompatybilny i pozwalał na prowadzenie na 

nim hodowli komórkowych. Podsumowując, pomimo obserwowanej cytotoksyczności w 

najwyższych stężeniach niektórych wariantów rozpuszczalnych białek stwierdziłam, że obie 

metody oczyszczania są obiecujące dla pozyskiwania bioinżynierowanego jedwabiu. Z 

oczyszczonych białek można wytwarzać różne struktury morfologiczne (np. film), a w trakcie 

ich wytwarzania toksyczny czynnik (jeśli pochodzi z odczynników używanych do 

oczyszczania białka) może zostać usunięty. Ponadto, wolno przebiegająca in vivo degradacja 

enzymatyczna jedwabnych struktur, która prowadzi do degradacji do pojedynczych 

aminokwasów, nie będzie generować wysokiego stężenia rozpuszczalnego jedwabiu 

zlokalizowanego w jednym miejscu. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Podsumowując, 

pomimo braku domen etykiet powinowactwa, opracowałam skuteczną metodę konstrukcji, 

produkcji i oczyszczania bioinżynierowanego jedwabiu pajęczego, który może zostać
wykorzystany do celów biomedycznych. Jednym z potencjalnych zastosowań jest 

wytwarzanie bikompatybilnych i biodegradowalnych nośników leków w formie sfer. 

W publikacji „Functionalized spider silk spheres as drug carriers for targeted 

cancer therapy” (Biomacromolecules. 15(8):2971-81) przedstawiłam opracowaną przeze 

mnie koncepcję zastosowania funkcjonalizowanego jedwabiu pajęczego do celów 

ukierunkowanego dostarczania leków w onkologii. Koncepcja ta zakłada funkcjonalizację
jedwabiu domenami (krótkimi peptydami 8-12 amino kwasowymi) rozpoznającymi receptory 

komórkowe, które ulegają nadekspresji na komórkach nowotworowych. Z 

funkcjonalizowanego jedwabiu wytwarzany jest nośnik w formie sfery, do którego ładowany 

jest chemioterapeutyk. Dzięki temu systemowi, lek może docierać do komórek 

nowotworowych, a nie do komórek zdrowych. Ma to olbrzymie znaczenie, szczególnie w 

onkologii, w celu zwiększenia skuteczności leczenia przy maksymalnym ograniczeniu 

toksyczności terapii. 

Praca ma charakter wieloetapowy i wymagała zaplanowania badań wykorzystujących 

moje doświadczenia zdobyte w pracy nad kwasami nukleinowymi, białkami, a także biologią
komórki. Początkowo wyselekcjonowaliśmy peptydy, których sekwencje aminokwasowe 

zostały przepisane na sekwencje DNA zgodnie z częstością występowania kodonów w 

bakteryjnym systemie ekspresyjnym. Zaplanowaną sekwencję zrekonstruowaliśmy 

wykorzystując syntetyzowane oligonukleotydy, które połączyliśmy i wklonowaliśmy do 

wektora ekspresyjnego przy użyciu technik inżynierii genetycznej. Zastosowanie tych 

wieloetapowych zabiegów pozwoliło nam na kontrolowaną funkcjonalizację
bioinżynierowanego jedwabiu. Na potrzeby realizacji projektu jako jedwab bazowy 

wybraliśmy białko 15X, którego produkcję i oczyszczanie opracowałam i opisałam w 
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publikacji prezentowanej powyżej [23]. Na potrzeby tej pracy białko to zostało nazwane 

MS1. Skonstruowaliśmy cztery warianty funkcjonalizowanego jedwabiu poprzez dołączenie 

sekwencji kodujących domeny rozpoznające receptor Her2. Receptor Her2 ulega nadekspresji 

w wielu typach nowotworów np. w raku piersi czy jajnika. Funkcjonalizowany jedwab 

wyprodukowaliśmy w bakteryjnym systemie ekspresyjnym, a następnie oczyściliśmy metodą
termiczną stosując opracowany przeze mnie protokół. W kolejnym etapie badaliśmy czy 

dołączone domeny funkcyjne, które ze względu na brak dodatkowej sekwencji łącznikowej, 

są funkcjonalne po przyłączeniu do białka jedwabiu. W następnych krokach, w testach in 

vitro analizowaliśmy swoistość i skuteczność wiązania rozpuszczalnych form uzyskanych 

białek do komórek kontrolnych i do komórek z nadekspresją Her2. Na podstawie uzyskanych 

wyników wybraliśmy dwa warianty jedwabiu (H2.1MS1 i H2.2MS1), z których następnie 

wytworzyliśmy nośniki leków w formie sfer. Opracowałam cykl eksperymentalny mający na 

celu analizę właściwości otrzymanych sfer w kontekście ich morfologii, wiązania do 

komórek, ładowania i uwalniania leku i skuteczności dostarczania aktywnej formy leku do 

komórek. Skaningowa mikroskopia elektronowa wskazała kulistą morfologię jedwabnych 

sfer. Za pomocą cytometrii przepływowej wykazaliśmy, że funkcjonalizowane sfery swoiście 

wiązały się do komórek z nadekspresją Her2 (do komórek linii raka jajnika i raka piersi 

odpowiednio SKOV3 i SKBR3) w przeciwieństwie do sfer bez domen funkcyjnych, czy też w 

stosunku do komórek kontrolnych (brak receptora Her2). Obrazy z mikroskopu konfokalnego 

nie tylko potwierdziły swoiste wiązanie, ale także pokazały internalizację
funkcjonalizowanych sfer. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziliśmy, że sfery 

posiadają na swojej powierzchni domeny rozpoznające receptor Her2. Analiza ładowania i 

uwalniania leku wskazała, że jedwabne sfery wiążą doksorubicynę (Dox), której uwalnianie 

jest zależne od wartości pH. Analiza fluorescencji Dox wykazała, że funkcjonalizowane 

jedwabne sfery ładowane Dox chociaż były swoiście internalizowane do komórek, jednak nie 

znajdowały się w jądrach komórkowych, natomiast lek (Dox) uwolniony ze sfer był w jądrach 

komórkowych obecny. Opracowany system był aktywny biologicznie, ponieważ Dox 

dostarczona swoiście za pomocą funkcjonalizowanych jedwabnych sfer zabijała komórki 

nowotworowe.  

Opracowany przeze mnie model badawczy ma charakter uniwersalny i wskazuje, że 

produkcja funkcjonalizowanych białek bioinżynierowanego jedwabiu technologicznie jest 

możliwa. Utworzone funkcjonalizowane sfery posiadały wyeksponowane na zewnątrz 

domeny funkcyjne, które rozpoznają swoiste receptory. Sfery kontrolne bez domen 

funkcyjnych nie były internalizowane do komórek. Lek załadowany do jedwabnych sfer był 

uwalniany w komórkach i był aktywny biologicznie. Stosując zaproponowaną przeze mnie 

strategię można wprowadzić również inne domeny funkcyjne, np. domenę skierowaną na 

inny typ nowotworu, czy na komórki towarzyszące nowotworom takie jak fibroblasty, czy 

komórki śródbłonka. Tego typu nośniki mogą znaleźć szerokie zastosowanie nie tylko w 

onkologii, ale także w innych chorobach. Obecnie kontynuuję badania w systemie in vivo

mające na celu ocenę skuteczności, toksyczności i immunogenności funkcjonalizowanych 

jedwabnych sfer, w kontekście ich zastosowania jako nośników leków. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

Moje zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem narzędzi 

biotechnologicznych w biomedycynie, a w szczególności w onkologii. Obejmują one 

następującą tematykę: 

I. Badania nad praktycznym zastosowaniem biotechnologicznie wytworzonej, 

sztucznej cytokiny H11 jako czynnika wykorzystywanego w immunoterapii 

nowotworów.  

II. Badania nad praktycznym zastosowaniem sztucznej cytokiny H11 jako czynnika 

aktywnego w megakariocytopoezie. 

III. Modyfikacje genetyczne szlaku syntezy polisacharydowego polimeru - emulsanu w 

celu uzyskania jego analogów i poznania jego biologii.  

IV. Zastosowanie inżynierii genetycznej do wytwarzania wariantów białek jedwabiu 

pajęczego w celu opracowania systemu nośników leków. 

V. Zastosowanie technik inżynierii tkankowej w celu opracowanie trójwymiarowego 

modelu guza do przeprowadzania badań nad biologią nowotworów i testowania 

leków czy nośników leków. 

Ad. I. Badania nad praktycznym zastosowaniem sztucznej cytokiny H11 jako czynnika 

wykorzystywanego w immunoterapii nowotworów.  

Wykorzystanie cytokin typu IL-6 w immunoterapii nowotworów jest w 

głównym tematem realizowanym w ramach badań w ZIN i ZDiIN [a, b]. Wynikiem 

mojej pracy doktorskiej było skonstruowanie genu sztucznej molekuły H11 

zbudowanej na bazie interleukiny 11 oraz rozpuszczalnego receptora interleukiny 11. 

Przeprowadziłam badania nad praktycznym zastosowaniem tej cząsteczki do 

uzyskania szczepionki rakowej poprzez wywołanie nad-ekspresji tego genu w 

komórkach nowotworowych czerniaka (moja praca doktorska). Ponadto, kontynuacją
tych badań jest opracowywanie szczepionek na bazie molekuły H11 w innych 

modelach badawczych tj. w raku nerki i prostaty [c, d]. 
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d. Mackiewicz J, Kazimierczak U, Kotlarski M, Dondajewska E, Kozlowska A, Kwiatkowska 

E, Nowicka-Kotlarska A, Dams-Kozłowska H, Wysocki PJ, Mackiewicz A et al. Cellular 

Vaccines Modified with Hyper IL6 or Hyper IL11 Combined with Docetaxel in an Orthotopic 

Prostate Cancer Model. Anticancer Res. 2015;35(6):3275-88. 
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Ad. II. Badania nad praktycznym zastosowaniem sztucznej cytokiny H11 jako czynnika 

aktywnego w megakariocytopoezie. 

Cytokiny wykazują aktywność plejotropową, czyli wywołują więcej niż jeden 

efekt biologiczny. Jedna z aktywności IL-11 jest udział w szlaku megakariocytopoezy 

i tworzenia płytek krwi. Trombocytopenia jest częstym zdarzeniem niepożądanym w 

trakcie stosowania chemioterapii u pacjentów onkologicznych. W związku z tym 

przeprowadziłam badania związane z wykorzystaniem H11 jako molekuły 

terapeutycznej dla chorych na nowotwory, u których wystąpiła  megakariocytopoeza. 

W tym celu opracowałam system produkcji i oczyszczania białka H11 oraz 

wykazałam, że jest to molekuła aktywna biologicznie [e]. Po czym przeprowadziłam 

badania in vitro wskazujące na aktywność molekuły H11 w szlaku 

megakariocytopoezy przewyższającą aktywność IL-11 [f]. Ponadto wykazałam, że 

skuteczność hematopoetyczna H11 była wyższa niż IL-11 w badaniach in vivo [g]. 

e. Dams-Kozlowska H, Gryska K, Kwiatkowska-Borowczyk E, Izycki D, Rose-John S, 

Mackiewicz A. A designer hyper interleukin 11 (H11) is a biologically active cytokine. BMC 

Biotechnol. 2012;12:8.  

f. Dams-Kozlowska H, Kwiatkowska-Borowczyk E, Gryska K, Mackiewicz A. Designer 

cytokine hyper interleukin 11 (H11) is a megakaryopoietic factor. Int J Med Sci. 

2013;10(9):1157-65.  

g. Dams-Kozlowska H, Kwiatkowska-Borowczyk E, Gryska K, Lewandowska A, Marszalek 

A, Adamczyk S, Kowalik A, Leporowska E, Mackiewicz A. Effects of designer Hyper-

interleukin 11 (H11) on hematopoiesis in myelosuppressed mice, Plos One, 2016 May 

4;11(5):e0154520. 

Ad. III. Modyfikacje genetyczne szlaku syntezy polisacharydowego polimeru - emulsanu 

w celu uzyskania jego analogów i poznania jego biologii (prace nie będące 

składową osiągnięcia naukowego) 

W trakcie odbywania stażu podoktorskiego w USA wykonałam modyfikacje 

genetyczne klastra wee jak i pojedynczych genów kodujących białka uczestniczące w 

produkcji emulsanu [h, i]. Inżynieria wspomnianych białek miała ostatecznie na celu 

uzyskanie wariantów polimeru emulsanu o odmiennych właściwościach [i]. W wyniku 

przeprowadzonych przeze mnie prac genetycznych powstała potrzeba opracowania 

nowej metody oczyszczania emulsanu, co ostatecznie wykazało skład polimeru i jego 

właściwości [j].  

h. Dams-Kozlowska H, Mercaldi MP, Ramjeawan A, Kaplan DL. Influence of deletions in 

the apoemulsan gene cluster on A. venetianus RAG-1 polysaccharide biosynthesis. J 

Microbiol Biotechnol. 2008;18(12):1890-4.  

i. Dams-Kozlowska H, Sainath N, Kaplan DL. Construction of a chimeric gene cluster for 

the biosynthesis of apoemulsan with altered molecular weight. Appl Microbiol Biotechnol. 

2008;78(4):677-83.  

j. Mercaldi MP, Dams-Kozlowska H, Panilaitis B, Joyce AP, Kaplan DL. Discovery of the 

dual polysaccharide composition of emulsan and the isolation of the emulsion stabilizing 

component. Biomacromolecules. 2008;9(7):1988-96.. 
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Ad. IV. Kontynuacja badań nad wytwarzaniem wariantów białek jedwabiu pajęczego w 

celu opracowania systemu nośników leków. 

W 2007 roku wprowadziłam do ZIN i ZDiIN nowy temat badawczy związany 

z wykorzystaniem w onkologii bioinżynierowanych białek opartych na jedwabiu 

pajęczym. Badania te mają na celu opracowanie systemów dostarczania substancji 

diagnostycznych i aktywnych (leków) z wykorzystaniem nośników zbudowanych z 

bioinżynierowanego jedwabiu. Badania te obejmują konstrukcję nowych wariantów 

jedwabiu, optymalizację procesu produkcji i oczyszczania rekombinowanych białek, 

opracowanie systemu wytwarzania jedwabnych nośników (sfer), charakterystykę sfer 

(ich właściwości fizyczne i chemiczne) oraz charakterystykę jedwabnych sfer w 

oddziaływaniach z komórkami (badania in vitro) i z organizmem (badania in vivo). 

Prowadzenie tego typu badań wykracza poza biotechnologię i wymaga z mojej strony 

współpracy ze specjalistami w dziedzinie inżynierii materiałowej (z fizykami, 

chemikami).  

Obecnie realizuję grant, który obejmuje badania in vivo będące kontynuacją
badań in vitro związanych z ukierunkowanym dostarczaniem leków z wykorzystaniem 

funkcjonalizowanych jedwabnych sfer. Ponadto prowadzę badania związane z 

opracowaniem systemu dostarczania za pomocą jedwabnych nośników 

terapeutycznych kwasów nukleinowych, różnych cytostatyków, czy nieorganicznych 

nanocząstek. Badania te obejmują modyfikację sekwencji jedwabiu w celu zmiany 

jego właściwości, tak aby kontrolować ładowanie i uwalnianie leków przez jedwabne 

sfery, a także funkcjonalizację sfer domenami (peptydami) spełniającymi daną rolę np. 

wiązanie kwasów nukleinowych, wiązanie nanocząstek tlenku żelaza, wiązanie leku. 

Realizacja programu odbywa się z uczestnictwem magistrantów i doktorantów, 

których jestem promotorem, promotorem pomocniczym czy opiekunem naukowym. 

Efektem realizacji poszczególnych zadań badawczych są prace magisterskie, 

doktorskie, publikacje czy manuskrypty przygotowane do publikacji [k, l, m].  

Na dzień dzisiejszy głównie prowadzę badania mające na celu wykorzystanie 

bioinżynierowanego jedwabiu jako nośnika leków w postaci sfer. Jednak możliwość
kontroli przejścia fazowego jedwabiu pozwala na otrzymywanie wielu innych form 

strukturalnych o potencjalnych biomedycznych aplikacjach np. bardzo wytrzymałe, 

nietoksyczne nici chirurgiczne, nadrozciągliwe funkcjonalizowane plastry, jak 

również implanty, sztuczne więzadła i ścięgna, trójwymiarowe rusztowania (scaffold) 

dla wzrostu komórek biorących udział w odbudowie włókien nerwowych, kości, czy 

mięśni. Wymienione i inne potencjalne zastosowania jedwabiu pajęczego są
potencjalnym przedmiotem dalszych badań naukowych.  

Ponadto moje doświadczenie w szeroko rozumianej dziedzinie badania 

nośników leków zaowocowało współpracą z innymi jednostkami naukowymi [n], 

która jest sukcesywnie rozwijana.  

k. Florczak A, Piekos K, Kazmierska K, Mackiewicz A, Dams-Kozlowska H. [Engineered 

spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part I]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 

2011;65:377-88.  

l. Kazmierska K, Florczak A, Piekos K, Mackiewicz A, Dams-Kozlowska H. [Engineered 

spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part II]. Postepy Hig Med Dosw (Online). 

2011;65:389-96.  

m. Jastrzebska K, Kucharczyk K, Florczak A, Dondajewska E, Mackiewicz A, Dams-

Kozlowska H. Silk as an innovative biomaterial for cancer therapy. Rep Pract Oncol 

Radiother. 2015;20(2):87-98.  
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n. Michalska M, Florczak A, Dams-Kozlowska H, Gapinski J, Jurga S, Schneider R. 

Peptide-functionalized ZCIS QDs as fluorescent nanoprobe for targeted HER2-positive breast 

cancer cells imaging. Acta Biomater. 2016;35:293-304.  

Ad. V. Zastosowanie technik inżynierii tkankowej w celu opracowanie trójwymiarowego 

modelu guza do przeprowadzania badań nad biologią nowotworów i testowania 

leków czy nośników leków. 

Intensywny rozwój technik genomicznych pozwolił na otrzymywanie bardzo 

dużej ilości danych związanych z ekspresją genów w różnych systemach 

biologicznych w tym również w onkologii [o]. Otrzymane dane mogą być również
wykorzystane do badania biologii nowotworów. Jednak prace eksperymentalne w 

dziedzinie biologii i terapii nowotworów w znacznym stopniu hamowane są brakiem 

odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia badań in vitro. Dwuwymiarowe (2D) 

(jednowarstwowe) hodowle komórkowe są powszechnie stosowane, a ich 

opracowanie było niewątpliwym przełomem w rozwoju nauki, jednak ostatnio 

opublikowano liczne doniesienia wskazujące na różnice między wynikami 

otrzymanymi z hodowli 2D, a eksperymentami in vivo. W związku z nabytą na stażu 

podoktorskim w USA wiedzą i umiejętnościami związanymi z wytwarzaniem 

przestrzennych rusztowań z jedwabiu naturalnego, a także wiedzą związaną z 

długoletnim doświadczeniem w dziedzinie biologii nowotworów mogłam wprowadzić
do ZIN i ZDiIN kolejny temat badawczy tj. opracowanie modelu 3D guza. Oprócz 

wprowadzenia trójwymiarowości, nowy model guza zakłada jednoczesną hodowlę
komórek o różnym pochodzeniu (komórek nowotworowych, podścieliska, 

endotelialnych i immunologicznych). Na obecnym etapie opracowywany model 

obejmuje komórki raka piersi oraz fibroblasty. Badana jest również biologia i rola 

makrofagów w 3D mikrośrodowisku guza. Realizacja tego programu odbywa się z 

uczestnictwem studentów i doktorantów, których jestem promotorem czy opiekunem 

naukowym, a efektem realizacji poszczególnych zadań badawczych jest praca 

doktorska oraz powstające praca magisterska i inżynierska, czy manuskrypty 

przygotowywane do publikacji.  

o. Klonowska K, Czubak K, Wojciechowska M, Handschuh L, Zmienko A, Figlerowicz M, 

Dams-Kozlowska H, Kozlowski P. Oncogenomic portals for the visualization and analysis of 

genome-wide cancer data. Oncotarget. 2016;7(1):176-92.  
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