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Nowotwory płuc - Statystyka

Nowotwory płuc są jednymi z najczęściej diagnozowanych i najbardziej

śmiertelnych nowotworów na świecie, na co wskazuje raport

GLOBOCAN 2020.

Liczba zachorowań na niedrobnokomórkowego raka płuca stale się

zwiększa, co może być spowodowane paleniem tytoniu, a śmiertelność

z powodu zbyt późnego wykrycia choroby.

Głównymi metodami leczenia nowotworów płuc w zależności od typu
i stopnia zaawansowania są:

-chemioterapia,

-radioterapia,

-leczenie chirurgiczne,

-immunoterapia.

Każdej metodzie leczenia mogą towarzyszyć skutki uboczne, dlatego

poszukuje się sposobu na maksymalne zminimalizowanie lub uniknięcie

działań niepożądanych terapii.
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Apoptoza, czyli programowana 
śmierć komórkowa

https://bioinfo.imdik.pan.pl/wiki/Bia%C5%82ka_pro-_i_antyapoptotyczne

WSTĘP TEORETYCZNY

Apoptoza, czyli programowana śmierć komórki jest złożonym

i uporządkowanym procesem. W jej przebiegu można wyróżnić trzy

podstawowe fazy:

-faza I - w której następuje indukcja kaskady mechanizmów apoptozy

(decyzja o śmierci komórki)

-faza II - wykonawcza (aktywne mechanizmy apoptozy - rozpad organelli

komórkowych i śmierć komórki)

-faza III - faza tworzenia ciałek apoptotycznych, degradacji i fagocytozy.

W proces apoptozy zaangażowane są różne białka, między innymi enzymy

- kaspazy, których zadaniem jest trawienie białka jądrowego

i cytoplazmatycznego.

Apoptozę od nekrozy (martwicy), która wywoływana jest przez czynniki

zewnętrzne, różni to, że jest to proces naturalny, podczas którego

usuwane są stare, zużyte bądź uszkodzone komórki – jest to zaplanowane

samobójstwo komórki, które nie narusza równowagi całego organizmu.



Substancje 

Resweratrol 
Głównym badanym związkiem pod względem działania na komórki

nowotworowe był resweratrol. Resweratrol to organiczny związek

chemiczny, polifenolowa pochodna stilbenu. Występuje

w skórkach winogron, morwy, czarnej porzeczki, ale także

w orzeszkach ziemnych. Dotychczas opisano jego właściwości

pozwalające na wydłużenie życia drożdzy, muszek owocówek,

nicieni oraz zmniejszenie negatywnych efektów diety

wysokokalorycznej u myszy.

Kamptotecyna

Kamptotecyna jest alkaloidem chinolinowym, który wykzauje

właściwości przeciwnowotworowe. Naturalnym źródłem tego

związku jest Camptotheca acuminata, a dokładniej jej kora,

drewno i owoce. Kamptotecyna jest inhibitorem topoizomerazy I

i powoduje śmierć komórki poprzez uszkodzenie DNA, co może

doprowadzić do zatrzymania cyklu komórkowego lub apoptozy.

https://pol-aura.pl/images/(+)%20-%20Kamptotecyna.png

https://www.apteka-melissa.pl/blog_zdjecia/co-to-jest-resweratrol-i-czym-sie-charakteryzuje.jpg

WSTĘP TEORETYCZNY



Linia Komórkowa

Badana linia komórkowa A549, została wyprowadzona w 1972 r.

i pochodzi od 58-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z nowotworem

płuc.

Linia jest przetrzymywana w ciekłym azocie w temperaturze poniżej -

130°C. Natomiast najlepsze warunki życiowe komórek osiąga się

w temp. 37°C oraz atmosferze zawierającej 5% CO2, wówczas czas

podziału komórkowego wynosi 22 godziny. Do hodowli komórkowej

używa się specjalnej pożywki hodowlanej, która zawiera cukry,

aminokwasy, sole nieorganiczne, surowicę bydlęcą oraz czerwień

fenolową.

Wszystkie zmiany w środowisku hodowli wprowadza się pod specjalną

komorą laminarną, pozwalającą na zachowanie sterylnych warunków.

https://www.atcc.org/products/ccl-185

Komóki ATTC

Linia komórek

Małe zagęszczenie Duże zagęszczenie
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Cel Projektu

Celem projektu było sprawdzenie czy jednoczesne

zastosowanie naturalnego związku - resweratrolu w kombinacji

z chemioterapeutykiem - kamptotecyną wpłynie na silniejszy

efekt cytotoksyczny w komórkach nowotworowych.

W projekcie traktowano komórki nowotworowe linii A549 (komórki

niedrobnokomórkowego raka płuca) kombinacją resweratrolu i kamptotecyny w różnych

stężeniach, a następnie oceniono proces apoptozy za pomocą:

- mikroskopowej obserwacji komórek

- sprawdzenia poziomu białka - kaspazy 3 (metoda Western-blot)

- obserwacji cyklu komórkowego (metoda cytometrii przepływowej)



Plan Eksperymentu - Schemat
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Próba kontrolna Kamptotecyna 1µM Resweratrol 25µM

Resweratrol 25µM i Kamptotecyna 5µM Resweratrol 50µM

Kamptotecyna 5µM

Resweratrol 50µM i Kamptotecyna 1µM Resweratrol 50µM i Kamptotecyna 5µM

Zmiany morfologii komórek 
nowotworowych po traktowaniu 

badanymi substancjami
Eksperyment cz. I

WYNIKI EKSPERYMENTU



Analiza Cyklu Komórkowego

Eksperyment I Eksperyment II
Podsumowanie wyników na wykresach

Surowe dane z cytometrii przepływowej

A. B.

Surowe dane z cytometrii przepływowej 
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Wyniki metody Western-blot

Western-blot wykrywający 
aktywację białka p53 
(fosforylację Ser37)

HSC - wskaźnik ilości nałożonego białkaHSC - wskaźnik ilości nałożonego białka

Legenda:
CPT - kamptotecyna
RES - resweratrol

Western-blot wykrywający 
aktywną kaspazę 3

Western-blot wykrywający aktywną kaspazę 3

A. Wyniki eksperymentów, w których komórki nowotworowe
najpierw traktowano resweratrolem a następnie
resweratrol usuwano i dodawano kamptotecynę.

A. B.

B. Wyniki eksperymentu, w których komórki nowotworowe ko-
traktowano resweratrolem i kamptotecyną. 

HSC - wskaźnik ilości nałożonego białka

Eksperyment I Eksperyment II
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Wnioski 

- resweratrol i kamptotecyna w kombinacji indukują działanie synergistyczne, powodując śmierć komórek
nowotworowych.

- analiza cyklu komórkowego wykazała, że ko-traktowanie resweratrolem i kamptotecyną powoduje zwiększenie liczby
komórek w fazie subG1, co wskazuje na komórki we wczesnej fazie procesu apoptozy.

- podczas analizy poziomu białka apoptotycznego, kaspazy-3 metodą Western-blot, nie zaobserwowano znaczących
zmian w ilości tego białka, co może sugerować inny rodzaj śmierci komórkowej niż apoptoza lub apoptozę niezależną
od kaspaz.

- analiza metodą Western-blot wskazuje na synergistyczną aktywację białka p53 przez resweratrol i kamptotycynę, co
sugeruje blokadę cyklu komórkowego.

Przedstawione wyniki otwierają drogę do dalszych eksperymentów i prac nad działaniem kombinacji resweratrolu i
kamptotecyny na komórki nowotworowe. 
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