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Trametes gibbosa



Charakterystyka grzyba

▪ Owocnik - spory, anatomicznie poprawny jest półkolistybocznie przyrośnięty do drewna; górna powierzchnia

zwykle płaska, czasem z garbkiem u nasady, zwykle wyrasta po kilka owocników obok siebie, górna powierzchnia

owocnika jest nierówna lub brodawkowana zawiera strefowania. Barwa - od białej przez szarą do żółtawej,

rdzawocynamonowej, dzięki rozwojowi glonów pomiędzy włoskami może być także zielona lub sinawa. Grzyb

porastają aksamitne włoski.

▪ Pory - wydłużone, ułożone promieniście, labiryntowate, dość głębokie przy szczątkowym trzonie, białe lub

szarobiaławe.

▪ Wysyp zarodników - biały.

▪ Występowanie - pospolity w lasach grabowych i bukowych. Owocniki roczne, wyrastają na martwym drewnie

drzew liściastych, zwłaszcza grabu, buka, rzadziej olszy, topoli lub brzozy, rzadko na osłabionych drzewach.

▪ Właściwości lecznicze – wpływa na proliferację komórek krwi w szpiku kostnym. Wzmacnia odporność 

poprzez zawarte polisacharydy. Wykazuje potencjalne działanie antynowotworowe, zawiera kompleksy 

białkowo-sacharydowe PSK oraz PSP. Poza nimi inne związki bioaktywne o których będzie mowa później.



Metodologia mykologiczna

Hodowla grzybni odbywała się w bioreaktorach na pożywce płynnej na Uniwersytecie Jagiellońskim z

pomocą profesor Muszyńskiej oraz dr hab. Siułkowskiej-Ziai. Pozyskaną tam grzybnie następnie

zliofilizowano zmielono oraz poddano ekstrakcji metanolem. Poprzednio wykonana chromatografia

gazowa wykazała obecność następujących związków pokazanych na kolejnym slajdzie.

Do wykonania ekstraktu, który zbadano za pomocą GC wykorzystano zmielone owocniki oraz mieszaninę

trzech rozpuszczalników w proporcji 1:1:1. Był to DCM aceton oraz propan-2-ol. Zmielone owocniki

macerowano w tej mieszaninie. Nadmiar rozpuszczalników usunięto na wyparce próżniowej.

Do wykonania ekstraktu uzyskanego ze sztucznie uprawianej grzybni wykorzystano mycelium

wyhodowane w bio-reaktorach. Zmieloną zliofilizowaną grzybnie ekstrahowano metanolem. Nie badano

ekstraktu zrobionego za pomocą mieszaniny trzech niepolarnych rozpuszczalników. Wykonanie badań z

ekstraktem metanolowym da nam porównanie do ekstraktu wykonanego na

rozpuszczalnikach niepolarnych.



Wyniki chromatografii 

gazowej



Hodowla komórkowa

Komórki HCT 116:

- nowotworowe, nabłonkowe z jelita 

grubego

- adherentne

- medium McCoy 5A + 10% FBS

- temperatura 37︒C + 5% CO2

Komórki nowotworu jelita grubego

HCT116 na płytce hodowlanej



Badania in vitro

Podczas naszych badań skorzystaliśmy z gościnności Zakładu Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii

Uniwersytetu Warszawskiego, w którym pod opieką dr Marty Polańskiej zostały przeprowadzone

badania na komórkach nowotworowych linii HCT116 (komórki raka jelita grubego) przy zachowaniu

pełnej sterylności. Do oceny cytotoksyczności zostało użyta metoda barwienia komórek błękitem

trypanu. Barwienie pozwala określić ilość martwych komórek, wykorzystując uszkodzenia błony

komórkowej przez przenikanie barwnika do ich wnętrza i ich wybarwienie. Badania zawierały dwa czasy

ekspozycji ekstraktu na komórki: jednogodzinną i dobową, oraz różne stężenia ekstraktu, żeby określić

IC50 i ocenić w jakim stopniu działanie ekstraktu jest zależne od dawki. W badaniu uwzględniliśmy

również dwie kontrole negatywne.



Związki potencjalnie 

cytotoksyczne

Z  wagipróbki6mgsą to:

- Kwas pentadekanowy (4,20% 0,252 mg)

- cis-9-Heksadekenal (4,39% 0,2634 mg)

- (Z)-9-Oktadekanamid(34,44%2,0664mg)

- Heksadekanamid (1,32% 0,0792 mg)

-Skwalen(6,47%0,3882mg)

Badania wykazały znaczną aktywność cytotoksyczną ekstraktu.

Po przeanalizowaniu literatury uwzględnionej w bibliografii

spośród związków z grzyba wyszczególnionych w GC,

opracowaliśmy listę innowacyjnych substancji o działaniu

antynowotworowym.

Wpływ stężenia ekstraktu z wrośniaka garbatego na cytotoksyczność

względem linii komórkowej HCT-116 wyrażonej w procencie martwych

komórek.



Antybiogramy

Od lewej: P. aeruginosa, K. pneumoniae, ostatnie to kolonia C. albicans.



Podsumowanie

Projekt zakładał zbadanie aktywności cytotoksycznej ekstraktu otrzymanego na drodze maceracji suchej biomasy

rozpuszczalnikiem z wrośniaka garbatego (Trametes gibbosa) w hodowli in vitro ludzkich komórek raka jelita grubego

(HCT-116) oraz wykazanie negatywnego wpływu na mikroorganizmy. Dzięki obiecującym wynikom rozpoczęliśmy kolejną

serię badań, która zakłada zbadanie właściwości ekstraktu otrzymanego na skutek laboratoryjnej hodowli grzyba.

Ekstrakt lub znajdujące się w grzybie związki mogłyby znaleźć zastosowanie jako potencjalny lek przeciwnowotworowy

np. w terapii adjuwantowej lub mogą być używane jako nowy antybiotyk w leczeniu zakażeń bakteriami Gram ujemnymi

np. Pseudomonas aeruginosa, która w ostatnich latach wykazuje rosnącą antybiotykoodporność.

Dlatego kontynuujemy rozwój projektu przez m.in. otrzymanie ekstraktu z „laboratoryjnie” wyhodowanych w

bioreaktorach grzybów, którego skład zostanie porównany i przetestowany na komórkach.
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