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Zarządzanie dużą infrastrukturą badawczą cz.II;
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projekty naukowe wokół Śląskiej Biofarmy

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.biofarma.polsl.pl
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PR
OJ
Szanowni Państwo,
EK
TU
Skończył się projekt „Śląska „ŚL
BIO-FARMA”, który znakomicie doposażył nasze
ĄS
laboratoria i przyniósł nam nowe możliwości
badawcze, pozwolił na poszerzenie znajomości,
KA
BIO
zaplanowanie i realizację projektów naukowych z nowymi partnerami. Projekt zakończyliśmy
zorganizowaniem konferencji – warsztatów,
w trakcie których opowiedzieliśmy sobie
FA
nawzajem o biegnących projektach, RM
sposobach zarządzania, wynikach badań, kłopotach
A”
i możliwościach dalszej współpracy między
mg zespołami koncentrującymi się wokół „Śląskiej
r
BIO-FARMY”.
inż.
Konferencja odbyła się w dniach
8-10 marca w Bochni. Po raz pierwszy większość
Jan
młodszych kolegów wykonujących doświadczenia
na sprzęcie zakupionym w ramach
usz
Sza
projektu miała możliwość spotkania i podzielenia się doświadczeniem, a reprezentanci kadry
fert

przymierzenia się do wspólnych projektów w przyszłości. W referatach dominowała
problematyka związana z rozwojem diagnostyki, nowymi podejściami w leczeniu chorób
nowotworowych oraz badań nad środowiskiem.
Dzisiejszą biologię, medycynę, nauki o środowisku, nauki socjologiczne charakteryzuje
podejście systemowe. Możliwość przewidzenia rozwoju choroby, działania nowego związku
chemicznego na organizm, zachowania ekosystemu i wielu innych zjawisk, którymi zajmuje
się współczesna biotechnologia wymaga badania tysięcy elementów i zastosowania
wielkoprzepustowych technik analizy danych. Bardzo ważnym elementem wyróżniającym
nasze środowisko naukowe jest stała współpraca biologów, chemików, lekarzy z inżynierami
i bioinformatykami, a zakupione w ramach „Śląskiej BIO-FARMY” wyposażenie laboratoriów
i klaster obliczeniowy stworzyły warunki do prowadzenia innowacyjnych projektów
interdyscyplinarnych. Mamy nadzieję, że oprócz interesujących wyników naukowych
przyniosą one wkrótce nowe rozwiązania w diagnostyce, terapii i ochronie środowiska.
Przekazując Państwu poniższe materiały, które oprócz streszczeń zawierają dane
kontaktowe referentów, życzę dalszej owocnej współpracy i wielu nowych wspólnych
projektów.

Strona

2

Kierownik Naukowy Sieci Laboratoriów
Prof. dr hab. Joanna Rzeszowska
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.biofarma.polsl.pl
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Dzień 1, PIĄTEK, 08.03.2013
EK
TU
16.00-16.15 OTWARCIE KONFERENCJI „ŚL
ĄS
KA
16.15-19.00 Sesja I: Projekty Realizowane w Śląskich Jednostkach Badawczych w Ramach
BIO
Badań Podstawowych (cele,- wykonanie i zarządzanie) - hotel SUTORIS; sala AUGUST
Systemowe elementy odpowiedzi
komórkowej na stres
FA
RM
A”
Prezentacja
Grupy Szlaków Sygnałowych Komórki
16.15-16.30 Wiesława Widłak
mg
Nowotworowej CO-I, CBT i BMN
r
Analiza modulacji szlaków wewnątrzkomórkowych przez
inż.
16.30-16.40 Aleksandra Gruca
genisteinę i jej pochodne
Jan
16.40-16.50 Marta Iwanaszko
Ewolucja czynnika NFkB
usz
Sza
Analiza wpływu czynników uszkadzających DNA na
17.00-17.10 Katarzyna Szołtysek
fert
aktywację ścieżki zależnej od NFkB

Program Konferencji

Przyżyciowa obserwacja translokacji białka fuzyjnego
EGFP-RelA w komórkach linii A549 stymulowanych
cytokiną TNFα
Modele biofizyczne i termodynamiczne miejsc wiążących
czynniki transkrypcyjne z rodziny NF-kB

17.10-17.20

Anna Naumowicz

17.20-17.30

Marcin Pacholczyk

17.30-17.45

Przerwa kawowa

17.50-18.00

Roman Jaksik

18.00-18.10

18.50-19.00

Dorota Hudy
Krzysztof Biernacki
Aleksandra Krzywoń
Karolina Gajda
Sebastian Student
Krzysztof
PsiukMaksymowicz
Weronika Dec

19.10-19.35

Kolacja – hotel SUTORIS; restauracja Grota

19.45

Zwiedzanie najstarszej w Europie Kopalni Soli

Efekt sąsiedztwa w komórkach napromienianych
Reaktywne formy tlenu rola; w cyklu komórkowym
Modyfikacje struktury kwasów nukleinowych
Modelowanie wzrostu guza, zmian unaczynienia oraz
wpływu terapii
Tworzenie się biofilmu bakterii Acidithiobacillus
ferrooxidans na wybranych materiałach mineralnych
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18.10-18.20
18.20-18.30
18.30-18.40
18.40-18.50

Bioinformatyczne
metody
analizy
sekwencji
nukleotydowych
Analiza interakcji microRNA – mRNA w komórkach
poddanych działaniu promieniowania jonizującego

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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WN
Dzień 2, SOBOTA, 09.03.2013
IK
PR
9.15 – 12.45 sesja II: Projekty z Obszaru
Inżynierii Biomedycznej i Biotechnologii
OJ
Środowiskowej w Śląskich
Jednostkach
Badawczych - hotel SUTORIS; sala
EK
TU
AUGUST
Chemia i farmaceutyki „ŚL
ĄS
KA
9.15-9.25
Irena
StaneczkoTematyka realizowanych projektów
BIO
Baranowska
9.25-9.35
Sylwia Magiera
Wyniki
badań z zakresu bioanalityki
FA
9.35-9.45
Małgorzata Berdys
Biotransformacje
użyteczne
w
przemyśle
RM
A”
farmaceutycznym
i kosmetycznym
mg
9.45-9.55
Sebastian Żabczyński
Substancje
farmaceutyczne w środowisku wodnym r
przykłady
projektów
inż.
9.55-10.05
Natalia LemańskaJan
Biocatalytic degradation of selected sulfonamides
Malinowska
usz
Sza
10.05-10.15 Jarosław Polański
Nowe
pochodne
tiosemikarbazonow
i
ich
fert

zastosowania w terapiach przeciw-nowotworowych
Chelatory żelaza - synteza i właściwości
Badanie
właściwości
przeciwnowotworowych
nowych leków peptydowych oraz inhibitorów
HIF1α
Zastosowanie
izotermicznego
miareczkowania
kalorymetrycznego do opisu termodynamiki reakcji
kompleksowania jonów manganu
Zastosowanie nieliniowego równania Langevina do
opisu dyfuzyjnego modelu aktywności kanałów
jonowych typu BKCa

10.15-10.25
10.25-10.35

Maciej Serda
Ryszard Smolarczyk

10.35-10.45

Katarzyna Bernaczek

10.45-10.55

Agata Wawrzkiewicz

10.55-11.20

Przerwa kawowa

11.20-11.30
11.30-11.40

Marek Gzik
Marta Kiel-Jamrozik

11.40-11.50
11.50-12.00

Piotr Wodarski
Robert Michnik

12.00-12.10
12.10-12.20

Łukasz Turchan
Michał Staniszewski

12.20-12.45

Przerwa kawowa

12.45-13.45

Dominika RarógOśliźlok

13.45-14.30

Obiad – hotel SUTORIS; restauracja Grota

Wstęp: tematyka realizowanych projektów
Możliwości badawcze Laboratorium Badania
Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Technologie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji
Wykorzystanie systemów analizy ruchu w
rehabilitacji osób dzieci i dorosłych z problemami
neurologicznymi
Badania realizowane w ramach projektu NCN
Metody przetwarzania spektroskopii rezonansu
magnetycznego

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Horyzont 2020 – perspektywa finansowania badań i
innowacji w latach 2014-2020

KIE

15.00-17.45

RO
sesja III: Projekty w obszarze
Badań dla Medycyny (cele, współpraca,
WN
infrastruktura i zarządzanie); cz.I - hotel SUTORIS; sala AUGUST
IK
Metody, narzędzia, inżynieria
biomedyczna
PR

15.00-15.10

Michał Marczyk

15.10-15.20

Joanna Żyła

15.20-15.30

Tomasz Stokowy

15.30-15.40

Michał Świerniak

15.40-15.50

Krzysztof Fujarewicz

15.50-16.00

Danuta Papaj

16.00-16.10

Krzysztof Łakomiec

OJ
Adaptacyjna filtracja genów na podstawie
EK
TU
ekspresyjnych mikromacierzy DNA
„ŚL
Poszukiwanie sygnatur radiowrażliwości - metody
ĄS
analizy
danych
KA
Głębokie sekwencjonowanie w badaniu profilu
BIO
molekularnego
nowotworów
FA
Wykorzystanie
technologii
głębokiego
RM
sekwencjonowania do analizy krótkich fragmentów
A”
RNA
mg
Narzędzia
w analizie i modelowaniu systemów
r
inż.
biologicznych
Jan
Nadzorowana analiza danych genomicznych usz
stabilna selekcja cech
Sza
Modelowanie i estymacja parametrów modeli
fert

systemów biologicznych

16.10-16.40

Przerwa kawowa

17.30-17.40

Marek Szczepański

16.40-16.50

Artur Bal

16.50-17.00

Aleksander Sieroń

17.00-17.15
17.15-17.30

Aleksandra
Auguściak-Duma
Dagmara Jaworska

19.00

Kolacja – hotel SUTORIS; restauracja Grota

Adaptive Vision Studio - uniwersalne narzędzie
przetwarzania obrazów
Wybrane problemy obrazowania w badaniach
biotechnologicznych
Genetyka molekularna w badaniach medycznych
(wprowadzenie)
Metody genotypowania
w

badaniu

apoptozy
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Cytometria przepływowa
komórek nowotworowych
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Dzień 3, NIEDZIELA, 10.03.2013 PR
OJ
9.15-9.30
Janusz Szafert
Informacja o projekcie Śląska BIO-FARMA
EK
TU
„ŚL
9.30-9.45
Korneliusz Miksch
Centrum Biotechnologii jako beneficjent projektu
ĄS
Śląska
BIO-FARMA
KA
BIO
9.45 – 12.45 sesja II: Projekty w obszarze
Badań dla Medycyny (cele, współpraca,
FA
infrastruktura i zarządzanie);
cz.II - hotel SUTORIS; sala AUGUST
RM
A”
9.45-9.55
Ewa Gutmajster
1.
Automatyczny system do analiz cytogenetycznych
mg
i rjego wykorzystanie 2. Wykorzystanie termocyklera
Real-time w oszacowaniu względnej średniej
inż.
Jan
długości telomerów
usz
9.55-10.05
Joanna Witecka
Wykrywanie mutacji i oznaczanie polimorfizmów
Sza
w genach kodujących prokolagenu I u pacjentów
fert

ze zdiagnozowaną wrodzoną łamliwością kości (OI)
Współczesne
metody
utrwalania
materiału
biologicznego do badań w Mikroskopii Elektronowej
Termosterowalne podłoża do hodowli warstw
komórek naskórka i skóry
Negatywne i pozytywne aspekty tworzenia się
biofilmów na metalach i materiałach mineralnych

10.05-10.15

Łukasz Mielańczyk

10.15-10.25

Marta Lesiak

10.25-10.35

Beata Cwalina

10.35-10.45
10.45-10.55

Julia Naidek
Alicja Hryniszyn

10.55-11.20

Przerwa kawowa

11.20-11.30

Piotr Widłak

11.30-11.40

Karol Jelonek

11.40-11.50

Monika Pietrowska

11.50-12.00

Anna Walaszczyk

12.00-12.10

Sybilla Matuszczak

12.10-12.20

Agnieszka Macioła

13.30

Obiad – hotel SUTORIS; restauracja Grota

Spektroskopia Ramana w badaniu biofilmów
Wzrost biofilmu bakterii Desulfovibrio desulfuricans na
powierzchni stopu tytanu

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Genomy i proteomy jako źródło biomarkerów o
znaczeniu klinicznym (wprowadzenie)
Laboratorium Proteomiki i Spektrometrii Mas wyposażenie i możliwosci badawcze
Zastosowania spektrometrii mas w proteomice
klinicznej
(profilowanie
proteomu
surowicy,
identyfikacja białek, obrazowanie molekularne
tkanek)
Analiza
kardiotoksyczności
promieniowania
jonizującego, badania na modelu zwierzącym.
Badanie właściwości regeneracyjnych ludzkich
sercowych komórek mezenchymalnych na mysim
modelu zawału serca
Nadekspresja ITGBL1 stymuluje migrację komórek
raka jajnika
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Streszczenia

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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KIE
RO
Wybrane problemy obrazowania w badaniach
biotechnologicznych

WN
IK
Artur Bal
PR
OJ
Politechnika Śląska, Instytut Automatyki
EK
TU
Kontakt:
„ŚL
Mail: artur.bal@polsl.pl
Tel:
ĄS +48 237 11 59
KA
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, p. 1.12
BIO
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
akwizycja, przetwarzanie i analiza obrazów
mg
kalibracja kolorymetryczna urządzeń do akwizycji
i reprodukcji obrazów
r
inż.
Jan
usz
Metodyka:
Sza
obrazowanie mikroskopowe, dokumentacja
fert wyników rozdziałów elektroforetycznych



system dokumentacji żeli Syngene G:BOX Chemi XT4



mikroskop konfokalny Olympus FV-1000



zautomatyzowany mikroskop fluorescencyjny w układzie odwróconym
Olympus xcellence rt



zautomatyzowany mikroskop fluorescencyjny w układzie prostym Zeiss Axio Imager.M1



spektroradiometr referencyjny Konica-Minolta CS-2000



spektroradiometr do pomiaru warunków oświetleniowych Konica-Minolta CL-500A



kolorymetr 2D Konica-Minolta CA-2000



kolorymetr Konica-Minolta CA-310



Przykładowy wynik:
Metoda segmentacji obiektów w postaci skupisk np. komet



Oprogramowanie do detekcji ognisk histonu γ-H2AX

Strona

czytnik mikropłytek Tecan Infinite F200Pro z dozownikiem odczynników (dyspenserem), odczyt
absorbancji, fluorescencji i luminescencji, pomiar dla preparatów na mikropłytkach 6-. 96- i 384dołkowych
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Aparatura:
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KIE
RO
WN
Analiza interakcji micro RNA – mRNA
IK
PR
promieniowania jonizującego.
OJ
EK
Krzysztof Biernacki; Dorota Hudy
TU
Biologia Systemów, Zakład Inżynierii Systemów,„ŚL
ĄS
Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, KA
BIO
Politechnika Śląska
FA
RM
Kontakt:
A”
mg
Mail: krzysztof.biernacki@polsl.pl;
r
dorota.hudy@polsl.pl
inż.
Jan
usz
Sza
fert

w komórkach poddanych działaniu

Tematyka badawcza:
Badanie wpływu promieniowania jonizującego na zmiany w interakcji pomiędzy micro RNA a
mRNA z wykorzystaniem testu lucyferazy.
Metodyka:
Hodowla komórkowa; Transfekcja; Izolacja RNA; Real Time PCR; Odczyt luminescencji;
Elektroforeza DNA/białek; Oznaczanie poziomów ROS; Cykl komórkowy; Western Blot;
Izolacja polisomów
Aparatura:
Termocykler; Luminometr; Komora do akwizycji żeli; Cytometr; Ultrawirówka
Przykładowy wynik:
The level of protein and mRNA
of luciferase in Me45 cells let7+
(4Gy) (2)

The level of protein and mRNA
of luciferase in Me45 cells let7(4Gy) (2)

2

2

1,5

1,5

mRNA

1
0,5

protein

0

mRNA

1
0,5

protein

0
6h

12h 24h

1h

6h

12h 24h
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KIE
ROkomórkowym
Reaktywne formy tlenu, rola w cyklu

WN
IK
Karolina Gajda
PR
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej OJ
EK
Wydział Automatyki, Informatyki i Elektroniki
TU
„ŚL
Kontakt:
ĄS
Mail: k.gajda86@wp.pl; Tel: 500 182 773
KA
BIO
FA
RM
A”
Tematyka badawcza:
mg
r
Ocena komórkowej odpowiedzi na stres
inż.wywołany promieniowaniem ultrafioletowym oraz
jonizującym w zależności od fazy cykluJan
komórkowego zschynchronizowanych linii komórek
usz
nowotworowych i prawidłowych. Odpowiedź
na promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe
Sza
przeprowadzane i porównywane jest fert
na kilku typach ludzkich komórek nowotworowych:

HL60 (Human promyelocytic leukemia), K562 (Human Erythroleukemia), Me45 (Human
Melanoma) oraz prawidłowych - NHDF (Normal Human Dermal Fibroblasts).
Badania prowadzone w ramach projektu badawczego N N518 497639 - Mechanizmy
odpowiedzi komórkowej na promieniowanie jonizujące i ultrafioletowe.
Metodyka:
Hodowla komórek nowotworowych i prawidłowych in vitro, synchronizacja cyklu
komórkowego podwójnym blokiem tymidynowym oraz blokiem tymidyna – nokodazol,
analiza za pomocą cytometru przepływowego oraz mikroskopii konfokalnej i
fluorescencyjnej różnych markerów stresu oksydacyjnego oraz cyklu komórkowego.
Aparatura:
Cytofluorymetr przepływowy z sorterem Becton Dickinson, FBD FACSAria III, Inkubator do
hodowli komórkowych z atmosferą CO2, Komora laminarna z wyposażeniem, Mikroskop
konfokalny laserowy firmy Optimus, Mikroskop fluorescencyjny firmy Zeiss.
Przykładowy wynik:
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Otrzymanie zsynchronizowanych linii komórkowych HL60, K562, NHDF, ME45 za pomocą
podwójnego bloku tymidynowego w fazie G1/S oraz w fazie G2/M za pomocą bloku
tymidyna/nokodazol.
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KIE
RO
Nadzorowana analiza danych genomicznych

WN
IK
– stabilna selekcja cech
PR
OJ
Danuta Gaweł
EK
Politechnika Śląska
TU
„ŚL
Kontakt:
ĄS
Mail: danuta.gawel@polsl.pl
KA
BIO
FA
RM
A”
mg
Tematyka badawcza:
r
inż.
Analiza stabilności list cech (np. list genów)
Jan czyli list na których pierwszym
usz grupy (np. pacjentów).
się cecha, która najlepiej różnicuje badane
Sza
fert

miejscu znajduje

Metodyka:

Ocena stabilności list cech przy pomocy „klasycznych” wskaźników stabilności
porównujących listę stworzoną na podstawie oryginalnego (niezmienionego) zbioru danych
z listami cech stworzonymi na podstawie zmienionych zbiorów danych (wskaźniki s, s 1, s2,
wykres Correspondence At the Top i Bootstrap Based Feature Ranking). Ocena wrażliwości
metod rangowania cech z wykorzystaniem wskaźnika wrażliwościowego. A także ocena
jakości klasyfikacji na podstawie wyselekcjonowanych cech.
Analizę stabilności wykonano dla list genów tworzonych przy pomocy następujących metod
rangowania:
 Krotność zmiany (FC)
 Probability fold change (PFC)
 Intensity-Conditioned Fold Change (CFC)
 Test t –Studenta
 Test t-Welcha
 Test t-Bayesa (BAYT)
 Significance analysis of microarrays (SAM)
 Stosunek sygnału do szumu (SN)
 Test Wilcoxona
 Analiza Głównych Składowych (PCA)
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Poniżej przedstawiono przykładowy wynik analizy stabilności i oceny jakości klasyfikacji dla
danych mikromacierzowych otrzymanych w eksperymencie wykonanym na próbkach
nowotworu jelita grubego. Dane zawierają informację odnośnie ekspresji 19058 genów dla
82 próbek (34 próbek nowotworu jelita grubego i 48 próbek tkanki normalnej). Przy pomocy
metody Bootstrap wygenerowano 1000 zmienionych zbiorów danych (prób bootstrapowych)
oraz przyjęto, że listy cech (genów) będą zawierać 50 pozycji.
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Przykładowy wynik:

KIE
RO
WN
Otrzymane wartości wskaźników stabilności:
IK
PR
FC
PFC
CFC
test
test
OJ
t-Studenta EK
t- Welcha
TU
S
0.7626 0.7747 0.7359 0.5734
0.5315
„ŚL
ĄS
s1 0.8776 0.9045 0.8632 0.7158
0.6315
KA
UN 0.0017 0.0015 0.0022 0.0064
0.0096
BIO
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Jan
usz
Sza
fert

test
t-Bayesa

SAM

SN

test
Wilcoxona

PCA

0.7665
0.8705
0.0018

0.6788
0.8018
0.0028

0.5378
0.644
0.0094

0.5337
0.6732
0.0116

0.5301
0.6924
0.0064

Rysunek 1. Wykres BBFR

Otrzymane wartości wskaźnika wrażliwościowego:
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Rysunek 2 Wykres CAT

KIE
RO
WN
FC
PFC
CFC
test
test
test
t-Studenta IK
t- Welcha t-Bayesa
PR
OJ
W 0.3898 0.4131 0.2196 0.6037
1.152
1.49
EK
TU
„ŚL
ĄS
Wyniki oceny jakości klasyfikacji:
KA
BIO
FC
PFC
CFC
test
test
- test
t-Studenta FAt- Welcha t-Bayesa
RM
AUC
0.9998 0.9998 0.9998
0.9999 A” 0.9996
0.9998
SVM
mg
AUC
r 0.9918
0.9939 0.9962 0.994
0.9989
0.9937
DLDA
inż.
Jan
usz
Sza
Na podstawie otrzymanych wynikówfert
oceny stabilności

SAM

SN

test Wilcoxona

PCA

3.216

1.748

-----

-----

SAM

SN

0.9998

0.9996

0.9998

0.9985

0.9897

0.9913

0.9981

0.9669

test
Wilcoxona

PCA

przy wykorzystaniu wskaźników
porównujących listę stworzoną na podstawie oryginalnego zbioru danych z listami
stworzonymi na podstawie zmienionych zbiorów danych za najbardziej stabilną wybrano by
listę stworzoną przy pomocy metody PFC (Probability fold change). Wskaźnik wrażliwościowy
wskazuje, że najmniej wrażliwą na zmiany oryginalnego zbioru danych jest lista stworzona za
pomocą metody SAM (Significance analysis of microarrays).
Na podstawie oceny jakości klasyfikacji nie jest możliwy wybór jednej konkretnej metody
rangowania cech. Dlatego wykonano dodatkowo analizę biomedyczną polegającą na badaniu
literaturowym powiązań „uniklanych” genów list stworzonych przy pomocy metod PFC i SAM
z nowotworem jelita grubego. „Unikalnymi” genami są te, które występują jedynie na jednej
z tych dwóch list. Wszystkie geny wspólne list zostały pominięte.

CA2
CA7
CLDN23
HEPACAM2
CLCA1
CHI3L1
CEACAM7
HHLA2
C1orf115
ITLN1
Liczba genów które wedle źródeł
literaturowych są powiązane
z nowotworem jelita grubego

6
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Nazwa genu

Ranga na liście
Znalezione w literaturze
stworzonej za
powiązanie z nowotworem
pomocą metody PFC
jelita grubego
5
Nie
7
Tak
11
Tak
13
Nie
19
Tak
20
Tak
21
Tak
22
Nie
23
Nie
24
Tak
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Wyniki analizy zostały przedstawione poniżej:

Nazwa genu
NFE2L3
OSTbeta
TGFBI
SPIB
MT1M
UGT2B17
TSPAN7
SCNN1B
TESC
SCIN
Liczba genów które wedle źródeł
literaturowych są powiązane
z nowotworem jelita grubego

KIE
RO
WN
IK
Ranga na liście
PR
stworzonej za
OJ
EK
pomocą metody
TU
SAM
„ŚL
ĄS
5
KA
6
BIO
12
FA
14
RM
17
A”
20
mg
r
22
inż.
23
Jan
25
usz
Sza
27
fert

Znalezione w literaturze
powiązanie z nowotworem
jelita grubego
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
8

Strona
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Na podstawie otrzymanych wyników oceny stabilności, jakości klasyfikacji i analizy
biomedycznej za najbardziej „wiarygodną” w sensie biologicznym uznajemy listę genów
stworzoną przy pomocy metody SAM (Significance analysis of microarrays) – wskazaną za
najmniej wrażliwą na zmiany oryginalnego zbioru danych przez wskaźnik wrażliwościowy W.
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KIE
RO
WN
IK
Metody bioinformatyczne analizy sekwencji
nukleotydowych
PR
OJ
Roman Jaksik
EK
TU
Instytut Automatyki, Politechnika Śląska, Gliwice
„ŚL
ĄS
Kontakt:
KA
roman.jaksik@polsl.pl
(032)
BIO 237-2769
FA
RM
A”
mg
Tematyka badawcza:
r
inż.
Identyfikacja mechanizmów regulacji Jan
ekspresji genów w napromieniowanych
usz
nowotworowych.
Sza
fert

komórkach

Metodyka:
Analiza zmian w profilach ekspresji genów napromieniowanych komórek w oparciu o wyniki
uzyskane za pomocą mikromacierzy Affymetrix, Agilent oraz wyników eksperymentów RTqPCR. Identyfikacja cech sekwencji nukleotydowych za pomocą własnych metod i aplikacji
(bioinformatic.aei.polsl.pl) a także powszechnie stosowanych programów m.in. Blast, Clustal,
miRanda, programów z pakietu EMBOSS i innych.

Aparatura:
Klaster obliczeniowy Ziemowit, Aparat RT-qPCR Bio-Rad CFX96, Skaner mikromacierzowy
Agilent.

Przykładowy wynik:

Strona
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Mediana liczby miejsc wiązania miRNA (MRE) w genach różnicujących o zwiększonej,
zmniejszonej i niezmienionej ekspresji (odpowiednio up, down, non-DE) w komórkach
czerniaka Me45 i białaczki K562 po 12h od napromieniowania. P-wartości nad wykresami
pochodza z testu Wilcoxona przeprowadzonego w celu zbadania znamienności różnic w ilości
wystąpień motywów pomiędzy grupami „up” i „down”.
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1.85

up

TFBS number per 1kbp

0

64
62
60
58
56

1 1

non-DE
down
KIE
up up non-DE
down

12h Me45
RO

1.99
1.831.84 1.91

non-DE
down
up up non-DE
down

2

1

2.09
1.81

up

1.8

non-DE down

K562
12h

25 25

-9

< 10
p = p3.32e-06

16

5

2.27

2 22

1.83 1.86
1.78
1.67
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1 1

non-DE down

3

TFBS number per 1kbp

15

2.31
2.31

2 2

p < 10

WN
25 25
25
= 0.0365
p = p0.586
p = 0.232
IK
20
20
20
20
20
17.9
17.4
PR
16.8
15 15
15 15
15
OJ
12.8
10.2
10.9
10
10
10.1
10.7
9.89
9.54
10
10
10
9.43
9.37 EK
7.77
7.77
7.25
6.95
TU
5
5
5
5
5
3.44
„ŚL
0.208
0
0
0
0
0
up
non-DE down
non-DE
down
non-DE
down
ĄS
up up non-DE
down
up up non-DE
down
up
non-DE down
KA
Znacznie większa liczba motywów BIO
wiążących miRNA w transkryptach o zwieszonej
-9
-9
p = 4.49e-06
p = 0.703
64 64 p < p10= 1.22e-07
64 64 p < p10= 0.183
stabilności na skutek promieniowania jakie
zaobserwowano
w przypadku 64
komórek
Me45
62
62
62.2 FA
62
62
62
może świadczyć o relaksacji procesów
związanych z degradacją
transkryptów poprzez
RM
61 61
60.4
60.1
60
60
60
60to wyniki uzyskane
60 6059.659.8
60
60
60 60.2
motywy
MRE w procesie
interferencji
RNA.
Potwierdzają
za pomocą
59.8
59.4
A”
59.4
59.2
58.2
mg
58
mikromacierzy miRNA
gdzie obserwowany
jest58bardzo
silny spadek poziomów
ekspresji
58 58
58
r
większości miRNA w tej
poziomu ekspresji genu
56 56linii komórkowej oraz spadek
56 56
56 DICER1 który
up
non-DE
non-DE
down
non-DE
down
inż.
55.2down
up up non-DE
down
up up non-DE
down
up
non-DE down
uczestniczy w procesie biogenezy
miRNA.
Podobne
zjawisko
nie
zostało
zaobserwowane
w
Jan
przypadku komórek białaczki limfoidalnej
usz K562 co może być przyczyną bardzo silnych różnic
Sza
w odpowiedzi obu tych typów komórek na stres wywołany promieniowaniem jonizującym.
fert
p = 0.094
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1.66

3 3

miRNA-BS number per 1kbp

1

1.89

ARE number per 1k

2

3 3

1kbp
MRE na per
Liczba number
1kbp
miRNA-BS

ARE number per 1

3

p = 0.202

p < 10
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KIE
RO
Popromienny efekt sąsiedztwa po ekspozycji
na promieniowanie ultrafioletowe

WN
IK
Aleksandra Krzywoń
PR
Politechnika Śląska
OJ
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki EK
TU
Instytut Automatyki, Zakład Inżynierii Systemów
„ŚL
ĄS
KA
Kontakt:
BIO
Mail: aleksandra.krzywon@polsl.pl Tel:- (32) 237 27 69
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
mg
Komórki organizmu ludzkiego doznają
stresu oksydacyjnego, nie tylko w wyniku
r
inż.
oksydacyjnych procesów metabolicznych, ale także pod wpływem zewnętrznych czynników
Jan
fizycznych, m.in. promieniowania ultrafioletowego
(UV). Promieniowanie UV może
usz
uszkadzać komórki bezpośrednio, ale także
może
indukować
efekt sąsiedztwa (ang. radiation
Sza
induced bystander effect). Zjawisko fert
to jest obserwowane w komórkach, które nie były

bezpośrednio napromieniowane lecz otrzymały sygnały (głównie uszkadzające) wysyłane
przez komórki napromieniowane. Promieniowanie UV obejmuje trzy zakresy widma
słonecznego: UVA (320-400 nm), UVB (290-320 nm) i UVC (200-290 nm), którego mechanizm
oddziaływania jest różny.
Metodyka:
Badania wykonywane były na komórkach ludzkich fibroblastów skóry (NHDF) które
były eksponowane na różne dawki promieniowania ultrafioletowego z zakresu UVA, UVB
oraz UVC. Układ eksperymentalny polegał na ko-inkubacji komórek napromienianych,
rosnących w studzienkach płytek 6-dołkowych, z komórkami nie napromienianymi rosnącymi
w specjalnych insertach, które wstawiano do studzienek natychmiast po ich napromienieniu.
Transparentna błona stanowiąca dno insertów pozwala na dyfuzję składników podłoża, lecz
dzięki średnicy porów 0,4µm nie pozwala na bezpośredni kontakt komórek. Badania
obejmowały analizę aktywności proliferacyjnej, indukcję apoptozy, nekrozy, oznaczanie
poziomu reaktywnych form tlenu i azotu.
Aparatura:
W badaniach korzystano z cytofluorymetru przepływowego (Becton Dickinson, FBD
FACSAria III), generatorów promieniowania UVA, UVB i UVC (Ultraviolet Crosslinkers) oraz
spektrofotometru mikropłytkowego.

Strona

Wykazano indukcję efektu sąsiedztwa pod wpływem promieniowania UVA, UVB oraz
UVC w komórkach prawidłowych skóry (NHDF) mierzoną testem MTS.
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Przykładowy wynik:
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KIE
RO profilu glikozylacji komórek
Indukowane promieniowaniem zmiany

WN
IK
Anna Lalik
PR
Politechnika Śląska; Zakład Inżynierii SystemówOJ
EK
Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
TU
„ŚL
Kontakt:
ĄS
Mail: anna.lalik@polsl.pl
KA; Tel: (32) 237 27 69
BIO
FA
RM
A”
mg
Tematyka badawcza:
r
inż.
Identyfikacja mechanizmów zmian profilu
Janglikozylacji komórek poddanych promieniowaniu.
usz
Sza
fert

Metodyka:

Oznaczanie profilu glikozylacji komórek za pomocą lektyn znakowanych fluorescencyjnie;
oznaczanie poziomu ekspresji genów kodujących enzymy związane z glikozylacją za pomocą
mikromacierzy ekspresyjnych i Real-Time qPCR, oznaczanie poziomu glikozylotransferaz przy
wykorzystaniu techniki Western Blotting
Aparatura:
Skaner mikromacierzy (Agilent), system do Real-Time qPCR (BioRad), cytofluorymetr
przepływowy (BD), czytnik fluorescencji (Tecan), system do dokumentacji żeli
i chemiluminescencji (Syngene)

Przykładowy wynik:
Zmiana poziomu fluorescencji komórek znakowanych lektyną LCA (A) oraz poziomu
ekspresji genu MGAT2 (B) w wybranych punktach czasowych po napromienieniu.
(B)

Strona
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(A)

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.biofarma.polsl.pl

KIE
RO
Adaptacyjna filtracja genów na podstawie
ekspresyjnych

WN
IK
mikromacierzy DNA
PR
OJ
Michał Marczyk
EK
TU
Instytut Automatyki, Politechnika Śląska
„ŚL
Kontakt:
ĄS
KA
Mail: Michal.Marczyk@polsl.pl; Tel: 32 2371166
BIO
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
mg
Mikromacierze oligonukleotydowe mogą
r służyć do poszukiwanie genów różniących się
inż.
ekspresją pomiędzy badanymi populacjami (tzw. differentially expressed genes, DEG).
Jan
Jednak występowanie tzw. problemu wymiarowości
związanego z duża liczbą cech (genów)
usz
przy relatywnie małej liczbie próbek
(mikromacierzy)
powoduje znajdowanie genów
Sza
fert na wielokrotne testowanie pozwala na kontrolę
fałszywie dodatnich. Zastosowanie korekty

FDR, ale powoduje zmniejszenie czułości wykrywania genów różnicujących. Rozwiązaniem
może być zmniejszenie liczby cech poprzez odfiltrowanie genów, które nie różnią się
ekspresją pomiędzy badanymi populacjami, a następnie zastosowanie testów statystycznych
z korektą na wielokrotne testowanie, już dla mniejszej ilości cech.

Metodyka:
Zaproponowana metoda filtracji genów wykorzystuje średnią lub wariancję ekspresji genów
pomiędzy wszystkimi próbkami, bez względy na jej grupę. Rozkład wybranej statystyki jest
modelowany mieszaniną rozkładów normalnych. Następnie za pomocą algorytmu k-średnich
wybierane są nieinformatywne składowe. Geny przyporządkowane do wybranych
składowych na podstawie maksymalizacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa zostają
odfiltrowane.
Aparatura:
Wykorzystanie klastra obliczeniowego „Ziemowit” do symulacji danych mikromacierzowych
oraz modelowania danych mieszaniną rozkładów normalnych.
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Dzięki analizie danych symulacyjnych oraz trzech rzeczywistych zbiorów danych
udowodniono potrzebę filtracji genów dla danych mikromacierzowych. Wykazano, że dobrze
dobrane procedury filtracji pozwalają na zwiększenie czułości znajdowania genów
różnicujących. Zaproponowana adaptacyjna filtracja genów pozwala na automatyczne
zmniejszenie wymiarowości danych i usunięcie genów o niskich sygnałach, które nie
różnicują analizowanych grup danych.
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Przykładowy wynik:

KIE
RO
Modelowanie wzrostu guza, zmian unaczynienia
oraz wpływu terapii

WN
IK
PR
Afiliacja Instytut Automatyki, Politechnika Śląska,
OJ Gliwice
EK
Kontakt:
TU
„ŚL
Mail: krzysztof.psiuk-maksymowicz@polsl.pl;
ĄS
Tel: (32) 237-11-59; (32) 237-29-80
KA
BIO
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
mg
r
Biologia obliczeniowa, modelowanie matematyczne,
inż.
programowanie równoległe
Jan
usz
Sza
fert
Metodyka:

Krzysztof Psiuk-Maksymowicz

przetwarzanie obrazów medycznych,

równania różniczkowe cząstkowe, metody numeryczne, metody różnic skończonych,
heurystyczne metody optymalizacji, MPI

Aparatura:
Klaster bazodanowy i obliczeniowy (www.ziemowit.hpc.polsl.pl)

Przykładowy wynik:

Strona
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Porównanie wyników działania algorytmów heurystycznych (symulowanego wyżarzania,
algorytmu genetycznego i algorytmu mrówkowego) celu znalezienia suboptymalnego
protokołu leczenia.
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KIE
ROrezonansu magnetycznego
Metody przetwarzania spektroskopii

WN
IK
Michał Staniszewski
PR
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki OJ
EK
Kontakt:
TU
Michal.Staniszewski@polsl.pl; Tel: 508„ŚL
331 779
ĄS
KA
BIO
Tematyka badawcza:
FA
Magnetyczny rezonans jądrowy, spektroskopia
rezonansu magnetycznego, modelowanie
RM
sygnału, przetwarzanie sygnału
A”
mg
r
Metodyka:
inż.
Jan
Metody modelowania sygnału oparte usz
na rozkładzie macierzy według wartości osobliwych
Sza
(SVD)
fert

Aparatura:
Wyniki uzyskane z Zakładu Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii w Gliwicach
Przykładowy wynik:

Strona
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Wykres 1. Przykład sygnału widma NMR wraz z modelem sygnału.
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KIE
RO nukleinowych w komórkach eksponowanych
Zmiany chemiczne struktury kwasów
WN
na różne czynniki stresujące
IK

Student Sebastian, Magdalena Skonieczna
PR

OJ
Centrum Biotechnologii, Instytut Automatyki EK
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki TU
„ŚL
Politechnika Śląska
ĄS
KA
Kontakt:
BIO
- 237 27 69
Mail: sebastian.student@polsl.pl; Tel: +32
FA
Mail: magdalena.skonieczna@polsl.pl; Tel:
RM +32 237 27 69
A”
mg
r
Tematyka badawcza:
inż.
Jan
Ocena ilości uszkodzeń oksydacyjnychusz
w komórkach pod wpływem stresu oksydacyjnego.
Analiza zmian chemicznych struktury Sza
DNA i RNA. Trójwymiarowe obrazowanie komórek i
analiza wyników metodą mikroskopiifert
konfokalnej. Analiza zmian komórkowych metodą

cystometrii przepływowej. Analiza wielowymiarowych danych biomedycznych (np.
mikromacierzy DNA, macierzy białkowych, realtime PCR, obrazów mikroskopowych,
chromatograficznych). Modelowanie z wykorzystaniem programowania równoległego CUDA,
MPI.
Metodyka:
Metodyka równoczesnej izolacji i ekstrakcji nukleozydów kwasów DNA i RNA, uwzględniająca
dużą wydajność. Oznaczenia modyfikacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem
wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Charakterystyka komórek i zmian ich struktury
metodami mikroskopowymi, w szczególności mikroskopii konfokalnej. Modelowanie
matematyczne procesów biologicznych z wykorzystaniem programowania równoległego
CUDA i MPI
Aparatura:
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Przykładowy wynik:
1. Ocena ilości uszkodzeń DNA i RNA w oparciu o poziom 8-hydroxy-2-deoxyguanozyny
oraz 8-hydroxy-guanozyny w komórkach HCT116, K562, Me45 poddanych
promieniowaniu jonizującemu.
2. Zmodyfikowano procedurę izolacji i cięcia kwasów nukleinowych w celu uzyskania
wysokiej wydajności w obecności uszkodzonych nukleozydów.
3. Zbadano lokalizację ponadtlenków w komórkach metodą mikroskopii konfokalnej
4. Implementacja modelu wzrostu unaczynionego guza w środowisku CUDA C.
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System HPLC z detektorem elektrochemicznym oraz UV-Vis; mikroskop konfokalny
skaningowy i inne; cytometr przepływowy z sorterem
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Poszukiwanie tła genetycznego radiowrażliwości
-

WN
IK
analiza danych
PR
OJ
Joanna Żyła
EK
TU i Informatyki,
Instytut Automatyki, Wydział Automatyki Elektroniki
„ŚL
Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, 44-100 ĄS
Gliwice
KA
Kontakt:
BIO
Mail: joanna.zyla@pols.pl; Tel: 32 237 11- 66
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Tematyka badawcza:
Jan
Tematyka badawcza doktorantki
uszopiera się o znalezienie nowych algorytmów jak i
Sza
udoskonalenie istniejących, pomagających wyznaczanie tła genetycznego opowiedzianego
fert

pośrednio jak i bezpośrednio za reakcje na promieniowanie jonizujące. Efekt
promieniowania podobnie jak wpływ promieni słonecznych, jest indywidualny w związku z
tym badania skupione są na wyszukaniu genów i polimorfizmów w nich znajdujących się w
celu wykazania wewnątrz gatunkowych różnic w reakcji na promieniowanie jonizujące.

Metodyka:
Metodyka badawcza opierana jest na analizie statystycznej, modelowaniu i "data
mining". Proces modelowania jest jednym z pierwszych etapów badań. Pozwala on na
zaobserwowanie podstawowych reakcji na dawkę promieniowania badanej populacji. W
zależności od procesu dopasowanie danych do modelu odbywa się poprzez liniowa lub
nieliniową metodę najmniejszych kwadratów. Wyznaczenie takiej kinetyki i jej parametrów
pozwala np. na detekcję podgrup w populacji. W tym celu wykorzystuje się na przykład
metodę mikstur Gaussowskich czy metody detekcji wartości odstających (Hubert and
Vandervieren, 2008). Otrzymane tym sposobem podpoulacje analizowane są poprzez
technikę ogólnie nazywaną "data mining", która jest odpowiednio dobierana do typu
analizowanych danych, a jej końcowym efektem jest grupa polimorfizmów jak i genów
opisujących problem badawczy. Analiza często wpierana jest przez ogólno dostępne
narzędzia np. do oceny wpływu polimorfizmu na organizm (PolyPhen-2, PHANTER etc.)
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Przykładowy wynik:
Przykładowym wynikiem może być analiza wyszukiwania polimorfizmów na grupie
myszy wsobnych. Początkowy zbiór danych opierał sie o 14 linii, myszy na których
przeprowadzono test "G2 chromosomal radiosensitivity" (dawka 0.5Gy). Jako wyniki testu
uzyskano liczbę aberracji chromosomowych w różnych odstępach czasu od
napromieniowania. Dla takich danych zaproponowano model opisany przez dwa parametry:
k- liczba aberracji oraz T - szybkość naprawy materiału genetycznego. Rozkład obu
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Aparatura:
W ramach projektu "BIO-FARMA" wykorzystywany jest klaster obliczeniowy
"Ziemowit".

KIE
RO przy pomocy metody mikstur Gaussowskich co
parametrów został poddany dekompozycji
WN
doprowadziło do uzyskania dwóch podgrup myszy: radiowrażliwe (NON/LtJ, BALB/cByJ,
IK
BALB/cAn) oraz myszy "normalnie"PRreagujące na dawkę promieniowania. Poniżej
prezentowany wykres przedstawia kinetykę
OJ naprawy uszkodzeń poszczególnej linii myszy jak
EK
i wyselekcjonowane podgrupy.
TU
„ŚL
DynamicĄS
of DNA
KA
BIO
FA
NON/LtJ
RM
A”
mg
BALB/cByJ
r
inż.
Jan
usz
Sza
fert
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wykres 1 - Dynamika naprawy materiału genetycznego analizowanych linii myszy wraz z zaznaczonymi
podrgupami myszy cechującymi się inną reakcją na promieniowanie jonizujace.
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Negatywne i pozytywne aspekty tworzenia
się biofilmów

WN
IK
na metalach i materiałach mineralnych
PR
Beata Cwalina
OJ
EK
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika
TU Śl.
„ŚL
Kontakt:
ĄS
KA
Mail: Beata.Cwalina@polsl.pl
BIO
Tematyka badawcza:
FA
RM
A”
Badania struktur, właściwości i oddziaływań
w obrębie układów biologicznych, w tym błon
mg
r
biologicznych (biofilmów) ważnych z punktu
widzenia biotechnologii, bioinżynierii i inżynierii
inż.
Jan
biomateriałów.
usz
Sza
fert

Aparatura:

Mikroskop sił atomowych (AFM)
Uzyskanie obrazów trójwymiarowych umożliwia badanie wielkości elementów strukturalnych, np. głębokości i średnicy porów, odległości między nimi, ocenę zmian topografii
powierzchni (bio)materiałów i biofilmów, a także organizacji przestrzennej zaadsorbowanych
elementów biologicznych (białek, komórek). Możliwe są również badania lokalnych zmian
jednorodności, tarcia i elastyczności powierzchni próbek, w tym biologicznych, jak i zmian
właściwości adhezyjnych. AFM nie wymaga specjalnego przygotowania próbek do badań.
Podczas badań nie następuje ich łatwe niszczenie, co jest ważne w przypadku analiz próbek
biologicznych, w tym białek i biomateriałów tkankowych. Możliwe są pomiary w atmosferze
powietrza lub innych, określonych gazów, a także w środowisku ciekłym.
Dyspersyjny spektrometr ramanowski z mikroskopem konfokalnym
Umożliwia badanie charakteru wiązań tworzących się m.in. w strukturze biofilmów ważnych
w procesach biotechnologicznych, biokorozji metali, biodeterioracji materiałów mineralnych
i różnych biomateriałów, także pod wpływem czynników modyfikujących, jak również między
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też badać zmiany w strukturze uwodnienia próbek biologicznych, w tym białek i tkanek.

25

materiałem a dowolną błoną biologiczną i/lub warstwą modyfikującą powierzchnię. Można
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Tworzenie się biofilmu bakterii Acidithiobacillus
ferrooxidans

WN
IK
na wybranych materiałach mineralnych
PR
OJ
Weronika Dec
EK
TU Śl.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika
„ŚL
Kontakt:
ĄS
KA
Mail: Weronika.Dec@polsl.pl; Tel: 32 237 17 17
BIO
Mail: Beata.Cwalina@polsl.pl
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
mg
Ocena zdolności tworzenia błon biologicznych
(biofilmów) przez bakterie tlenowe
r
inż.
Acidithiobacillus ferrooxidans, na powierzchni materiałów mineralnych, np. szkła, betonu, rur
Jan
kamionkowych; badanie struktury biofilmów
i ocena ich wzrostu.
usz
Sza
Metodyka:
fert

Badano biofilmy tworzone przez wybrany szczep utleniających bakterii siarkowych
Acidithiobacillus ferrooxidans na próbkach szkła, betonu oraz rur kamionkowych,
wykorzystując m.in. skaningowy mikroskop konfokalny firmy OLYMPUS.
Aparatura:
Skaningowy mikroskop konfokalny firmy OLYMPUS.
Przykładowy wynik:
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Rys. 1 Formowanie biofilmu A. ferrooxidans: A – widok 2D, B – widok 3D.
Zdjęcia uzyskane za pomocą skaningowego mikroskopu konfokalnego.
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Za pomocą skaningowego mikroskopu konfokalnego uwidoczniono biofilm i pokazano
charakter wzrostu komórek bakterii na powierzchni szkła wraz z topografią powierzchni.
Obrazy próbki po 48 h inkubacji w pożywce płynnej Silvermana i Lundgrena (9K),
zawierającej bakterie A. ferrooxidans, wskazują na zdolność tworzenia przez te bakterie
trwałego biofilmu na powierzchni szkła (Rys. 1).
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KIE
RO desulfuricans na
Wzrost biofilmu bakterii Desulfovibrio

WN
IK
powierzchni stopu tytanu
PR
OJ
Alicja Hryniszyn
EK
TU Śl.
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika
„ŚL
Kontakt:
ĄS
KA
Mail: Alicja.Hryniszyn@polsl.pl; Tel: 32 237 29 18
BIO
Mail: Beata.Cwalina@polsl.pl
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
mg
Ocena zdolności tworzenia błon biologicznych
(biofilmów) przez różne mikroorganizmy,
r
inż.
zwłaszcza bakterie tlenowe i beztlenowe, m.in. Desulfovibrio desulfuricans, na powierzchni
metali i innych materiałów, np. stopówJan
tytanu; badanie struktury biofilmów i ich właściwości
usz
fizykochemicznych.
Sza
fert

Metodyka:
Badano biofilm wybranego szczepu Desulfovibrio desulfuricans, który był tworzony na stopie
Ti6Al4V (próbki cylindryczne), wykorzystując m.in. mikroskop sił atomowych (atomic force
microscope; AFM) - system Innova firmy Bruker.
Aparatura:
Mikroskop sił atomowych (AFM) - system Innova firmy Bruker.
Przykładowy wynik:
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Rys. 1. Obrazy AFM (uzyskane w różnych trybach) powierzchni stopu tytanu po 1 dniu
inkubacji w pożywce płynnej z pirogronianem, zaszczepionej bakteriami D. desulfuricans.
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Za pomocą mikroskopu AFM-Innova uwidoczniono biofilm i pokazano charakter wzrostu
komórek bakterii na powierzchni stopu Ti6Al4V. Obrazy AFM (uzyskane w różnych trybach)
próbki po 1 dniu inkubacji w pożywce płynnej Postgate’a z pirogronianem, zawierającej
bakterie D. desulfuricans, wskazują na zdolność tworzenia przez te bakterie w krótkim czasie
(24 h) trwałego biofilmu na powierzchni stopu tytanu (Rys. 1).
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CENTRUM BIOTECHNOLOGII RO

WN
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POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
PR
OJ
Korneliusz Miksch
EK
Politechnika Śląska
TU
„ŚL
Kontakt:
ĄS
Mail: Korneliusz.Miksch@polsl.pl
; Tel:
KA 32 237 29 06
BIO
Struktura Centrum Biotechnologii:
FA
RM
• Laboratorium Bioinformatyki i Biologii
A” Obliczeniowej
mg
• Pracownia Cyfrowego Przetwarzania
i Wizualizacji Obrazów Biomedycznych
r Systemów Bazodanowych
• Pracownia Bioinformatycznych
• Pracownia Przygotowania inż.
i Składowania Danych
Jan
• Pracownia Obliczeń Równoległych
usz
• Laboratorium Genetyki Molekularnej
Sza i Inżynierii Genetycznej
• Pracownia biochemiczna fert

•

•

• Pracownia mikromacierzy
• Pracownia DNA i RNA
• Pracownia cytologiczna
• Pracownia kultur tkankowych
• Pracownia badań Mikroskopowych i wizualizacji
Laboratorium Syntez i Analiz Chemicznych
• Pracownia Analiz Spektroskopowych
• Pracownia Spektrometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
• Pracownia Analiz Chromatograficznych
• Pracownia Izolacji Białek Enzymatycznych
Laboratorium Biotechnologii Środowiskowej
• Pracownia Monitoringu Biocenoz Bakteryjnych
• Pracownia Bioremediacji Gruntów/Gleby
• Pracownia Biologii i Mikrobiologii Środowiskowej
• Pracownia Badania Układów Biologicznych

sieci neuronowe w sterowaniu i bionformatyce
analiza statystyczna danych biomedycznych i biotechnologicznych
genomika funkcjonalna w medycynie
biologia molekularna
mikrobiologia i mykologia
analityka chemiczna
synteza nowych leków i ich nośników
biotechnologia wody i ścieków
bioremediacja gruntów
biofilmy
ekotoksykologia
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Wybrane badania prowadzone w ramach Centrum Biotechnologii:
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Julia Neidek
PR
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska
OJi Energetyki,
EK
Katedra Biotechnologii Środowiskowej,
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44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2
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Kontakt:
KA
BIO
julia.neidek@polsl.pl
FA
ZDJĘCIE
RM
A”
PRELEGENTA
mg
r
Tematyka:
inż.
Jan
Biofilm (błona biologiczna) jest szerokousz
rozpowszechnioną formą życia mikroorganizmów na
Ziemi. Jest on złożoną wielokomórkową
Sza strukturą składającą się z bakterii oraz innych
fert i z podłożem za pomocą pozakomórkowych
mikroorganizmów połączonych ze sobą

substancji polimerowych (EPS; ang. Extracellular Polymeric Substances).
Obszar zainteresowań obejmuje wykorzystanie Spektroskopii Ramana do badania biofilmów.

Aparatura:
Spektrometr Ramana
HORIBA Scientific
LabRam HR800
zakres widmowy: UV-VIS-NIR:200-2200nm

Zastosowanie:
Głównym zastosowaniem Spektroskopii Ramana jest identyfikacja związków chemicznych
i określanie ich budowy, na podstawie poszczególnych grup funkcyjnych, zobrazowanych w
uzyskanych widmach.
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W przypadku badania biofilmów, Spektroskopia Ramana służy do niedestrukcyjnej analizy
chemicznej matrycy biofilmu. Pozwala na badanie „żywego” biofilmu.
Umożliwia badanie struktury macierzy biofilmu, rozróżnienie poszczególnych polimerów
wchodzących w skład EPS.
Dzięki tej metodzie możliwa jest także identyfikacja mikroorganizmów tworzących biofilm.
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Małgorzata Berdys
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Tematyka badawcza:
r
inż.
Jan
Intensywne procesy biotransformacji prowadzone
w ciągłych mikroreaktorach
usz
o kontrolowanej nanostrukturze.
Sza
W ramach tego projektu oprócz konstrukcji
oraz aktywacji monolitycznego mikroreaktora
fert

enzymatycznego o multimodalnej strukturze porów, typu high performance, opracowywane
są różne rozwiązania procesowe, takie jak:
• konwersja sacharozy przy wykorzystaniu inwertazy
• hydroliza BAPNA przy wykorzystaniu trypsyny
• proteoliza białek przy wykorzystaniu trypsyny
• otrzymywanie laktonów w reakcji Baeyera-Villigera przy wykorzystaniu lipazy
• transestryfikacja przy wykorzystaniu lipazy
Przykładowy wynik:

Strona

30

Przy wykorzystaniu mikroreaktora enzymatycznego w procesie hydrolizy sacharozy po
upływie ok. 3,5 sekundy otrzymano 90% konwersję. Proces ten jest bardzo stabilny, po
upływie 50 dni konwersja oscyluje w okolicach tej samej wartości.
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Sylwia Magiera
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TU
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BIO
Tematyka badawcza:
FA
RM
A” w płynach biologicznych:
Tematyka badawcza obejmuje oznaczanie
mggrup terapeutycznych;
 leków należących do różnych
r
 związków polifenolowych i inż.
ich metabolitów;
 enancjomerów leków ich metabolitów;
Jan
uszaktywnych.
 innych związków biologicznie
Sza
W ramach prowadzonych badań realizowane są następujące zadania badawcze:
fert
 opracowanie i optymalizacja warunków rozdzielania chromatograficznego





badanych związków biologicznie aktywnych;
dobór warunków pracy spektrometru mas;
opracowanie i optymalizację parametrów izolacji i wzbogacania badanych
analitów z próbek biologicznych;
wyznaczenie parametrów walidacji opracowanych procedur;
aplikacja opracowanych metod do próbek biologicznych.

Metodyka:
Zastosowanie ultra-sprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową
spektrometrią mas oraz z detektorem UV (UHPLC-MS/MS-UV) w odwróconym układzie faz
do oznaczania szerokiego spektrum związków biologicznie aktywnych w płynach
biologicznych.
Zastosowanie ultra-sprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorami z matrycą
diodową oraz fluorescencyjnym (UHPLC-UV/FL) w normalnym układzie faz do oznaczania
enancjomerów leków i ich metabolitów.
Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej (SPE) w połączeniu z sorbentami o różnych
właściwościach do izolacji i wzbogacania analitów z próbek biologicznych.
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Tandemowy spektrometr mas 4000 Q TRAP (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Foster City, CA,
USA)
Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemową spektrometrią mas oraz z detektorem UV
(UHPLC-MS/MS-UV) (Dionex Corporation, Sunnyvale, CA, USA)
Chromatograf cieczowy sprzężony z detektorami z matrycą diodową oraz fluorescencyjnym
(UHPLC-DAD/FL) (Merck Hitachi, Darmstadt, Germany)
Zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) BAKERBOND spe-12G system (J.T. Baker Inc.,
Deventer, Netherlands)
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Aparatura:
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zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych do równoczesnego oznaczania βTU
blokerów, związków polifenolowych oraz
ich metabolitów w płynach biologicznych. W celu
„ŚL
oznaczania wybranych związków biologicznie
aktywnych, zastosowana została metoda ultraĄS
KA
sprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym
spektrometrem mas (UHPLC-MS/MS).
BIO
Jednym z głównych zadań było opracowanie i zoptymalizowanie parametrów wydzielania i
wzbogacania analitów z próbek biologicznych.
W celu izolacji leków, związków
FA
polifenolowych i ich metabolitów z próbek
moczu
zastosowano
ekstrakcję do fazy stałej
RM
(SPE; solid phase extraction). BadaniaA”
efektywności ekstrakcji uwzględniały optymalizację
mg
parametrów, takich jak: rodzaj sorbentu, pH oraz objętość rozpuszczalnika do elucji, pH i
r
objętość próbki, czas suszenia złoża, rodzaj
inż. rozpuszczalnika do przemywania.
W ramach badań przeprowadzono
Jan badania nad doborem optymalnych warunków
rozdzielania chromatograficznego orazuszpracy spektrometru mas. Realizacja tego zadania
Sza
polegała na zastosowaniu różnych warunków
chromatograficznych: wypełnienie kolumny
fert
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chromatograficznej, temperatura kolumny, skład, przepływ oraz pH fazy ruchomej.
Ostatecznie rozdzielanie chromatograficzne leków, polifenoli i metabolitów przeprowadzono
w odwróconych układach faz z zastosowaniem odpowiednich programów elucji
gradientowej. W celu uzyskania krótkiego czasu analizy zastosowano sorbent o drobnym
uziarnieniu (sub-2 µm) Hypersil GOLD™ (100 × 2.1 mm, 1.9 μm). Dodatek kwasu
mrówkowego do wodnego składnika eluentu wpłynął na lepsze rozdzielenie wybranych
związków, lepszą symetrię pików, a także na zwiększenie efektywności jonizacji podczas
detekcji z zastosowaniem MS/MS.
W przypadku zastosowania tandemowego spektrometru mas analizę próbek na
zawartość oznaczanych związków przeprowadzono za pomocą jonizacji przez
elektrorozpraszanie (ESI). Dalsze badania pozwoliły na dobór trybu tworzenia jonów:
dodatniego lub ujemnego, w zależności od właściwości oznaczanych analitów. Ponadto dla
każdego związku wybrano odpowiednie warunki jonizacji zastosowane w dalszych
badaniach. W ramach optymalizacji warunków pracy spektrometru mas określono
odpowiednie parametry pracy źródła jonów (T, IS, GS1, GS2, CUR) oraz parametry zależne od
właściwości badanych związków (DP, EP, CE, CXP), przy których możliwe było otrzymanie jak
najbardziej wyraźnego sygnału dla poszczególnych jonów fragmentacyjnych. Detekcję leków,
związków polifenolowych oraz ich metabolitów z zastosowaniem ESI-MS/MS
przeprowadzono w opcji monitorowania wybranych jonów fragmentacyjnych pochodzących
od określonego prekursora (MRM; multiple reaction monitoring), co pozwoliło znacznie
zwiększyć selektywności i czułość metody, a tym samym wpłynęło na obniżenie granicy
oznaczalności badanych związków [1].
Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe widma mas propranololu oraz kwercetyny
zarejestrowane przy optymalnych parametrach pracy spektrometru mas, natomiast na
rysunku 2 przedstawiono przykładowy chromatogram mieszaniny wzorców β-blokerów i ich
metabolitów oraz
związków polifenolowych i ich metabolitów zarejestrowany w
optymalnych warunkach chromatograficznych i spektralnych.
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Przykładowy wynik:
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i ich metabolitów z zastosowaniem techniki UHPLC-ESI-MS/MS
(a) w trybie jonów dodatnich (dla β-blokerów i ich metabolitów);
(b) w trybie jonów ujemnych (dla związków polifenolowych i ich metabolitów) [1].
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α-hydroksymetoprolol (α-HMET),
O-demetylometoprolol (O-DMMET), metoprolol
(MET), 4- hydroksypropranolol
(4-HPRO), propranolol (PRO),
5’-hydroksykarwedilol (5’-CAR),
O-demetylokarwedilol (O-DMCAR), karwedilol
(CAR), kwas 3,4-dihydroksybenzoesowy
(3,4-DHBA), kwas α-hydroksyhipurowy
(α-HHA), kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy
(DOPAC), 7,4’-glukozyd daidzeiny (Glu-DA),
kwas 4-hydroksybenzoesowy (4-HBA),
(±)-katechina ((±)-CA), kwas hipurowy (HA),
kwas wanilinowy (VA), kwas kawowy (CA),
pueraryna (PUR), kwas 4-hydroksy-3metoksyfenylowy (HVA),
kwas 3-hydroksybenzoesowy (3-HBA),
kwas 3-hydroksyfenylooctowy (3-HPA),
(–)-epikatechina ((–)-EP), galusan
(–)-epigallokatechiny (EGCG), glicytyna (GLY),
kwas p-kumarynowy (p–COA), rutyna (RUT),
kwas ferulowy (FA), galusan (–)-epikatechiny
(ECG), 8-hydroksydaidzeina (8-HDA),
2-dihydrodaidzeina (DHDA), kwarcetyna (QUR),
kwas benzoesowy (BA), hesperydyna (HSD),
mirycetyna (MYR), neohesperydyna (NHSD),
demetyloglicyteina (DMGLC),
8-hydroksygenisteina (8-HGT), daidzeina (DA),
glicyteina (GLC), kwercetyna (QUE), genisteina
(GT), (±)-naringenina ((±)-NAR),
2-dihydrogenisteina (DHGT), apigenina (AP),
kemferol (KAM), hesperetyna (HST),
isoramnetyna (ISO), 2’-hydroksybiochanina A
(2’-HBIO), 2- dihydrobiochanina A (DHBIO),
Rys. 2. Chromatogramy uzyskane w trakcie analizy mieszaniny wzorców
chryzyna (CHS), pinocembryna (PIN),
β-blokerów i ich metabolitów oraz związków polifenolowych
biochanina A (BIO), 8-hydroksydaidzeina (8-HDA)
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Rys. 1. Widma skanowania jonu fragmentacyjnego oraz przykładowa fragmentacja
Jan oraz (b) kwercetyny (QUR) [1].
(a) propranololu (PRO)
usz
Sza
fert
milrinon (MIL), sotalol (SOT),
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RO parametrów, takich jak: specyficzność, granice
W celu wyznaczenie podstawowych
WN
oznaczalności, granice wykrywalności, zakresy liniowości, precyzja, dokładność, stabilność
IK
związków oraz efekt matrycowy PR
przeprowadzono walidację opracowanej metody
analitycznej. Wszystkie obliczenia wykonano
z zastosowaniem stałej kontroli metody
OJ
EK
wzorcem wewnętrznym (IS).
Opracowane, zoptymalizowane iTU
zwalidowane procedury analityczne zastosowano do
„ŚL
oznaczania β-blokerów, polifenoli i ĄS
ich metabolitów w płynach ustrojowych. Analizie
KA osób zażywających β-blokery (metoprolol lub
poddano próbki moczu pobrane od
BIO diety zawierające związki polifenolowe oraz
propranolol), przyjmujących suplementy
spożywających produkty bogate w FA
antyutleniacze. Próbki pobierane były w różnych
odstępach czasu od momentu podania
RMleku. Opracowana metoda stanowi narzędzie do
A”
monitorowania terapii oraz badania wpływu
składników diety na efekt terapeutyczny leków
mg
[1].
r
Odpowiednia interpretacja otrzymanych
wyników stwarza realną szansę na eliminację
inż.
lub zminimalizowanie interakcji pomiędzy
Jan oznaczanymi związkami, a także może wnieść
nowe, istotne informacje ważne w usz
podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania
Sza
leczniczego.
fert
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method for the determination of selected cardiovascular drugs, polyphenols and
their metabolites in human urine, Talanta 89 (2012) 47–56.
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Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
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Śląska BIO-FARMA, mieszczącą się w Laboratorium Chromatograficznym i Spektrometrii Mas.
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Modelowanie matematyczne procesów
związanych z transportem jonów przez membrany
usz
biologiczne, analiza nieliniowych zagadnień
Sza dyfuzyjnych, metody numeryczne rozwiązywania
równań różniczkowych.
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Metodyka:
Analiza aktywności kanałów jonowych na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych
metodą patch clamp, obejmująca m.in. wyznaczenie prawdopodobieństwa stanu
przewodzącego kanału (potw), średnich czasów trwania rozpoznanych stanów kanału (τotw,
τzamk), określenie wartości współczynnika Hursta dla szeregów długości kolejnych stanów
kanału (H). Zastosowanie równania Langevina w modelowaniu aktywności kanałów
jonowych. Studia numeryczne z wykorzystaniem algorytmu Rungego-Kutty czwartego rzędu i
badania symulacyjne wg opracowanego modelu matematycznego.
Aparatura:
Pomiary prądów jonowych przez białka kanałowe za pomocą wzmacniacza operacyjnego
Axopatch 200B (Axon Instruments), realizacja modelu oraz analiza danych doświadczalnych i
pochodzących z symulacji przy pomocy własnych programów napisanych w języku MATLAB
(wykonywanych w środowisku MATLAB R2009b Math Works Inc.) na komputerze PC.
Przykładowy wynik:

0,63
0,94

H
0,73
0,71
0,75
0,76
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0,63
0,94

τotw [ms]
τzamk [ms]
Wyniki analizy danych eksperymentalnych
1,17
0,58
3,65
0,31
Wyniki analizy danych wygenerowanych w symulacji
1,21
0,76
3,71
0,40
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Tematyka badawcza:
Jan
usz
W prezentacji przedstawiono możliwości
Szabadawcze aparatury stanowiącej wyposażenie:
 Pracowni Inżynierii Powierzchni Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych oraz Badań
fert

Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej,
 Pracowni Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej,
 Pracowni Zintegrowanych Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej.
Metodyka:
Zakupiona aparatura naukowo-badawcza umożliwia:
 realizację badań adhezji warstw i powłok w skali mikro oraz twardości warstw i powłok
w zakresie badań w skali mikro- i nanometrycznej materiałów i warstw
powierzchniowych,
 wykonanie stałych uzupełnień protetycznych (metalowych i pełnoceramicznych) oraz
uzupełnień ruchomych, a także prac kombinowanych (korony teleskopowe, łączniki
implantoprotetyczne, mosty składane),
 kompleksową obróbkę zróżnicowanych tworzyw protetycznych (stopów metali, ceramiki,
wosków i polimerów),
 kompleksową diagnostykę wad zgryzu i czynności mięśni układu stomatognatycznego
przy wykorzystaniu pomiarów łukiem twarzowym,
 wykonywanie modeli 3D gipsowych, projektowanie prac protetycznych w środowisku
wirtualnym,
 wykonanie wymagających postaci konstrukcyjnych protez szkieletowych.
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Pracownia Inżynierii Powierzchni Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych oraz Badań
Modelowych i Eksploatacyjnych Materiałów i Elementów Protetyki Stomatologicznej:
 otwarta platforma pomiarowa,
Pracownia Technologii Procesów Materiałowych w Protetyce Stomatologicznej:
 odlewnia indukcyjna
 piece do wygrzewania pierścieni,
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Aparatura:
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Przykładowy wynik:

przy wykorzystaniu platformy otwartej ilustrują

Siła tarcia Ft, N
Współczynnik tarcia µ
Obciążenie wgłębnika Fn, N

Przykładowe wyniki badań
rysunki 1 i 2.
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Emisja akustyczna AE, %
Głębokość penetracji Pd, nm

Fn

Pd

Ft

Obciążenie wgłębnika Fn, N

Obciążenie wgłębnika Fn, N

Rys. 1. Przykładowe wyniki badań adhezji dla warstwy anodowej wytworzonej na stopie
Ti6Al7Nb z wykorzystaniem metody zarysowania (scratch test)

µ
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Rys. 2. Przykładowa krzywa przedstawiająca zależność obciążenia wgłębnika w funkcji
głębokości penetracji umożliwiająca określenie modułu Younga oraz twardości
instrumentalnej dla kości gąbczastej z wykorzystaniem metody Olivera&Phara
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Głębokość penetracji Pd, nm
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W Katedrze Biomechatroniki prowadzone
są badania nad możliwościami aplikacyjnego

wykorzystania doświadczalnych i modelowych metod stosowanych w biomechanice do
oceny układu ruchu człowieka. Prace prowadzone w tym obszarze przez pracowników
Katedry zaowocowały między innymi:
 opracowaniem metodyki oceny postępów rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu,
którą testowano oraz wdrożono w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty
w Tarnowskich Górach,
 opracowaniem metodyki oceny postępów leczenia dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym, którą wykorzystano w ocenie leczenia pacjentów Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Wyniki prezentowane w pracy powstały w ramach prac 2011/01/B/NZ7/02695,
N N5040 83438, N N504 680140 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Aparatura:
W badaniach wykorzystano system do analizy ruchu BTS Smart, platformy dynamometryczne
firmy Kisler, platformy dynamometryczne firmy AMTI, system pomiaru potencjału sygnałów
EMG firmy Noraxon, system XSENS Biomech, dynamometr dłoniowy firmy Noraxon.

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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Przykładowe wyniki badań chodu zarejestrowane
dla dziecka z porażeniem mózgowym
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Przykładowe wyniki:

KIE
RO w rehabilitacji
Technologie wirtualnej rzeczywistości

WN
IK
Piotr Wodarski
PR
Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej,
Politechnika Śląska
OJ
EK
Kontakt:
TU
„ŚL
Mail: piotr.wodarski@polsl.pl
; Tel: 32 227 74 37
ĄS
KA
BIO
FA
Tematyka badawcza:
RM
Zbadano wpływ Wirtualnych Technologii
A” na subiektywne odczucia badanych osób oraz
mg w procesie rehabilitacyjnym. Przeprowadzono
dokonano oceny przydatności technologii
r
eksperyment polegający na analizie wpływu
zaburzeń wywołanych w środowisku wirtualnej
inż.
rzeczywistości na zdolność utrzymywania
równowagi.
Jan
usz
Sza
Metodyka:
fert
Do badań wybrano grupę 39 studentów
w tym 30 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 20 do 25

lat. Przeprowadzono badanie zdolności utrzymywania równowagi w pomieszczeniu
wirtualnej jaskini. Podczas badania przeprowadzono test Romberga, podczas próby
trzydziestosekundowej z otwartymi oczami, wyznaczając parametry stabilograficzne.
Następnie przez trzydzieści sekund zadawano bodźce wizualne symulujące trzęsienie ziemi w
płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Pomiar parametrów wykonano platformą Zebris FDM-S
wyznaczając reakcje sił podłoża. Badane osoby nie były wcześniej wcześniej poinformowani
o formie i przebiegu badania
Aparatura:
System wirtualnej rzeczywistości typu „Cave” służy do wielościanowej projekcji
przestrzennego obrazu stereoskopowego 3D. System taki umożliwia wyświetlanie
przestrzennego obrazu stereoskopowego na trzech prostopadłych powierzchniach i
podłodze, a także wyświetlanie aplikacji interaktywnych z możliwością oddziaływania
użytkownika z elementami wyświetlanego obrazu.
Przykładowy wynik:
[%]
200

Długość ścieżki podparcia
odniesiona do badań z bez
zaburzeń dla mężczyzn

100

0

numer badanej osoby

Przykładowe wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego z
projektu "Śląska BIO-FARMA"
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9

KIE
RO
WN
Laboratorium Modelowania TkanekIKL-106
PR
Łukasz Turchan
OJ
EK
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, Wydział
Mechaniczny
TU
Technologiczny, Politechnika Śląska
„ŚL
ĄS
Kontakt:
KA
Mail: rmt4@polsl.pl; Tel: +48 32 237 12BIO
04
FA
RM
Tematyka badawcza:
A”
o Mechanika ciała stałego,
mg
o Procesy transportu ciepła,
r
o Budowa i analiza modeli MES, inż.
Jan
o Identyfikacja parametrów materiałowych
z
usz
biologicznie (EA, AIS, PSO),
Sza
o Modelowanie wieloskalowe, fert

o
o
o
o

użyciem technik inspirowanych

Analiza procesów zamrażania i nagrzewania tkanek miękkich,
Modelowanie oparzeń,
Metody oceny postępów leczenia z zastosowaniem termowizji,
Biomechanika.

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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Aparatura:
o Maszyna wytrzymałościowa elektrodynamiczna INSTRON 10kN (wraz z komorą
termiczną i zbiornikiem na ciekły azot),
o Oprogramowanie MES (MSC.Patran, MSC.Marc, MSC. Dytran),
o Serwery obliczeniowe (2 x Dell 16 rdzeni / serwer),
o Kamera termowizyjna FLIR X6540sc,
o Zestaw do zamrażania tkanek KRIOSYSTEM KS-2,
o Termostat,
o Mikroskopy OLYMPUS SZX16 oraz CX31,
o Wzorzec – ciało doskonale czarne.
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Metodyka:
o Metoda elementów skończonych (także adaptacyjna MES),
o Metoda elementów brzegowych (różne warianty),
o Metoda różnic skończonych,
o Metody bezsiatkowe,
o Metody sztucznej inteligencji,
o Analiza wrażliwości,
o Zagadnienia odwrotne,
o Metody optymalizacji klasycznej,
o Metody optymalizacji wielokryterialnej,
o Obliczenia równoległe i rozproszone,
o Obliczenia z użyciem GPU,
o Obliczenia z użyciem gridów obliczeniowych.

KIE
RO
WN
Przykładowy wynik:
IK
PR
Identyfikacja parametrów materiałowych
OJ kości
EK
przy wykorzystaniu algorytmu ewolucyjnego.
TU
„ŚL
ĄS
KA
BIO
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Jan
usz
Sza
fert

beleczkowej na podstawie eksperymentu

Ocena postępów leczenia z zastosowaniem termowizji.

Strona

43

Modelowanie oddziaływań pola elektromagnetycznego na tkankę.
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KIE
RO
Analiza modulacji szlaków wewnątrzkomórkowych
WN
przez genisteinę i jej pochodne
IK
PR
OJ
EK
Aleksandra Gruca
TU
„ŚL
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Katedra
Chemii Organicznej,
ĄS
Bioorganicznej i Biotechnologii, Gliwice
KA
BIO
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej
Nowotworów,
FA
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
RM
A”
mg
r
Kontakt:
inż.
Mail: gruca.aleksandra@gmail.com ; Tel:
0(32)2789844
Jan
usz
Sza
fert

Tematyka badawcza:

Badania aktywności biologicznej genisteiny i jej syntetycznych pochodnych obejmują analizę
wpływu testowanych związków na komórki nowotworowe, z wyszczególnieniem aktywacji
szlaków sygnałowych zależnych od EGFR po zastosowaniu genisteiny i jej pochodnych
samodzielnie oraz w kombinacji z promieniowaniem jonizującym.
Jedna z najstarszych obserwacji dotyczących genisteiny związana jest z odkryciem jej
zdolności do hamowania aktywacji kinaz tyrozynowych, wliczając w to kinazy c-src, v-abl
oraz EGFR. Mechanizm inhibicji polega na kompetycji z ATP o miejsce wiązania w domenie
wewnątrzbłonowej. Odkrycie to zachęca wiele grup badawczych do syntezy związków
pochodnych o lepszej efektywności, bądź szerszym spektrum działania. W naszym zespole
wyodrębniono kilka pochodnych hamujących fosforylację EGFR nie tylko w monoterapii
(Rysunek A) ale również obniżających poziom p-EGFR Y1173 oraz Y1068 indukowany
promieniowaniem jonizującym (Rysunek B). Efekty terapii łączonej z radioterapią i
pochodnymi genisteiny przedstawiono w postaci indeksu kombinacji (CI), który określa w jaki
sposób działają dwa zastosowane równocześnie czynniki: synergistycznie czy
anatagonistycznie.
Dzięki przeprowadzonym badaniom wyselekcjonowano pochodną Ram5, która w sposób
efektywny hamowała fosforylację EGFR indukowaną promieniowaniem jonizującym.
Mechanizmem odpowiedzialnym za powstanie efektu synergistycznego kombinacji
chemioterapii z radioterapią może być obniżanie zawartości pEGFR w komórkach
nowotworowych. Uznano, że Ram-5 można rozważać jako potencjalną substancję
radiouczulająca

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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Związki. W badaniach stosowane są genisteina oraz jej osiem pochodnych, których
aktywność hamująca proliferację komórek nowotworowych została uprzednio wykazana.
Związki te uzyskano dzięki współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej, z grupą
kierowaną przez prof. Wiesława Szeję.
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Metodyka:

KIE
RO linii komórkowej raka jelita grubego HCT 116
Linie komórkowe. W badaniach używano
WN
zakupionej w ATCC (Rockville, MD) i wykazującej zależny od EGFR autokrynny wzrost.
IK
Komórki hodowane były w pożywcePRRPMI 1640 z 10% zawartością surowicy oraz
antybiotykiem w temperaturze 37oC przy
OJzawartości 5% CO2.
EK

Immunoblotting. Analiza poziomu poszczególnych
białek wykonywana była metodą Western
TU
„ŚL
Blotting. Izolowane białka frakcjonowane
były metodą SDS-PAGE w żelach 6-12% w
ĄS
zależności od wielkości, a następnie przenoszone
na membranę nitrocelulozową. Kolejnym
KA
etapem była inkubacja ze specyficznym
przeciwciałem I-rzędowym a następnie
BIO
przeciwciałem II-rzędowym skoniugowanym
z HRP. Sygnały wizualizowane były metodą
FA
chemiluminescencyjną w analizatorze G:Box,
firmy Syngen.
RM

Napromienianie. Komórki napromieniane
były w przyspieszaczu liniowym Clinac 2300
A”
promieniowaniem fotonowym (6MV).mgOtrzymywały dawkę 2 Gy, pole napromieniania
r dawki 100 jednostek/min. Dawki zaabsorbowane
wynosiło 30x30 cm, SSD 100.5 cm, a moc
inż.
przez komórki były równe dawkom mierzonym
w warunkach dozymetrycznych.
Jan
Aparatura:

usz
Sza
fert

Projekt wykonywany jest w ramach współpracy Katedry Chemii Organicznej, Bioorganicznej
oraz Biotechnologii Politechniki Śląskiej z Centrum Badań Translacyjnych i Biologii
Molekularnej Nowotworów Instytutu Onkologii w Gliwicach. Dzięki tej współpracy
zapewniony jest dostęp do niezbędnej do badań aparatury badawczej, w tym: przyspieszacza
liniowego generującego promieniowanie jonizujące, sprzętu laboratoryjnego niezbędnego
do wykonania analiz western blotting, mikroskopu z wirującym dyskiem umożliwiającego
obserwacje przeżyciowe komórek (Carl Zeiss), w pełni wyposażonej pracowni hodowli
komórkowej. Pochodne genisteiny syntezowane są na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej,
analizy ich aplikacji w dziedzinie onkologii prowadzone są w CBTiBM. Część aparatury
wykorzystywanej w badaniach została zakupiona przez współpracujące jednostki w ramach
projektu „ Śląska BIO-FARMA”.
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Przykładowy wynik:
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KIE
RO
WN
IK
PR
OJ
EK
TU
„ŚL
ĄS
KA
BIO
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Analiza poziomu fosforylowanej formy Jan
EGFR: Y1173 oraz Y1068 metodą western blotting w
usz
komórkach linii HCT 116 oraz wyniki densytometrii.
(A) Komórki traktowane genisteiną, G21, Ram-2,
Sza
Ram-3, Ram-5 przez 24h. (B) Komórki traktowane
wymienionymi związkami przez 24h, następnie
fert

Strona
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napromienione i zebrane po 24h. Na wykresach przedstawiono średnie wartości wraz z odchyleniami
standardowymi
z obliczeń densytometrycznych. Dane z co najmniej trzech niezależnych eksperymentów.
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KIE
RO białek na przykładzie
Przyżyciowa obserwacja translokacji
WN
IK
Białka fuzyjnego EGFP-RelA w komórkach
linii A549
PR
OJ
Stymulowanych cytokiną TNFalpha
EK
TU
„ŚL
Anna Naumowicz
ĄS
KA
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów
BIO
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
FA
Kontakt:
RM
A”
Mail: annanaumowicz@o2.pl
Tel: +48 691 529 590
mg
r
inż.
Jan
usz
Tematyka badawcza:
Sza
fert

ścieżka sygnałowa NFkappaB, odpowiedź komórki na stres, szok termiczny, HSF1

Metodyka:
hodowla komórkowa, Western blot, ChIp, RT-PCR, klonowanie, przyżyciowa obserwacja
komórek, wirusowe techniki wyciszania ekspresji genów, izolacja kwasów nukleinowych

Aparatura:
mikroskop do przyżyciowej obserwacji komórek

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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Komórki linii A549 z białkiem fuzyjnym EGFP-RelA
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Przykładowy wynik:

KIE
RO
Wpływ białka ITGBL1 na zdolność migracji
komórek raka

WN
IK
jajnika
PR
OJ
Agnieszka Macioła
EK
TU
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej
Nowotworów,
„ŚL
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ĄS
KA
Kontakt:
BIO
Mail: cbt@io.gliwice.pl, a.maciola@gmail.com;
Tel: (32) 278 97 52
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Tematyka badawcza:
Jan
usz
Badania funkcjonalne wybranych genów
Sza o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i
fert
predykcyjnym w raku jajnika. Wpływ wybranych
genów na fenotyp (np. zdolność migracji)

komórek raka jajnika.

Metodyka:
Hodowla komórkowa, test rysy (scratch assay)

Aparatura:
Mikroskop z komorą do przyżyciowej obserwacji komórek Zeiss Cell Observer SD

Strona
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Przykładowy wynik:
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KIE

Zastosowania spektrometrii mas wROproteomice klinicznej

WN
IK
PR
OJ
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej
Nowotworów
EK
Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej
Curie
TU
oddział w Gliwicach
„ŚL
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
ĄS
44-101 Gliwice
KA
BIO
Kontakt:
TA
FA
Mail: m_pietrowska@io.gliwice.pl; Tel:RM
+48 32 278 96 27
A”
mg
Tematyka badawcza:
r
inż.
Jan identyfikacji i weryfikacji nowych markerów
Zastosowanie spektrometrii mas do
usz
proteomicznych i metabolomicznych oSza
potencjalnym znaczeniu w molekularnej diagnostyce
chorób nowotworowych.
fert

Monika Pietrowska

Metodyka:
Badania dotyczą przede wszystkim analizy niskocząsteczkowej frakcji proteomu surowicy. W
prowadzonych projektach wykorzystywany jest materiał pobrany m.in. od pacjentów z
nowotworami piersi, płuc, prostaty oraz regionu głowy i szyi, a uzyskane wyniki pozwoliły
m.in. scharakteryzować zmiany proteomu surowicy charakterystyczne dla różnych typów
nowotworów oraz zmiany towarzyszące odpowiedzi organizmu chorych na terapię
przeciwnowotworową. W badaniach tych wykorzystujemy technikę spektrometrii mas
(MALDI-ToF/ToF) z wykorzystaniem chromatografii cieczowej (LC-MS/MS).
Aparatura:
Spektrometry mas: MALDI-ToF/ToF oraz ESI-Ion Trap
Chromatograf cieczowy nLC firmy Proxeon
Kolektor frakcji chromatograficznych na płytkę do spektrometru MALDI-ToF/ToF
Przykładowy wynik:

Strona
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Widmo mas nisocząsteczkowej frakcji proteomu surowicy (A). Średnie widmo mas zarejestrowane w przedziale
mas 2000-13000 Da (B). Średnie widmo dla osób zdrowych (Ctr) oraz pacjentów z nowotworem regionu głowy i
szyi (HNC), rakiem jelita (CRC) i płuc (LC).
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KIE
RO
WN
IK
PR
OJ
EK
TU
„ŚL
ĄS
KA
BIO
FA
RM
A”
mg
r
inż.
Jan
usz
Sza
fert
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KIE
RO
Badanie właściwości przeciwnowotworowych
nowych leków peptydowych oraz
WN
IK
inhibitorów HIF1α
PR
OJ
Ryszard Smolarczyk
EK
Centrum Badań Translacyjnych,
TU
„ŚL
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
oddział Gliwice
ĄS
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 GliwiceKA
BIO
Kontakt:
Mail: rsmolarczyk@io.gliwice.pl; Tel: 32FA278 97 51
ZDJĘCIE
RM
PRELEGENTA
A”
Tematyka badawcza:
mg
r
inż.
Zbadanie przeciwnowotworowych właściwości peptydu KWKLFKKIGAVLKVL (CAMEL) oraz
Jan
inhibitora HIF-1α - digoksyny.
usz
Sza
Metodyka:
fert

Badanie toksyczności dla komórek nowotworowych. Ocena stężenia przy którym 50%
komórek ginie (LC50).
Badanie drogi śmierci komórek.
Terapia z udziałem peptydu CAMEL na mysim modelu guza pierwotnego czerniaka B16-F10.
Kombinacja peptydu CAMEL z genem IL-12 na mysim modelu guza czerniaka B16-F10.
Ocena zahamowania tworzenia struktur naczyniopodobnych.
Zbadanie hamowania migracji komórek.
Terapia z udziałem digoksyny na mysim modelu guza pierwotnego czerniaka B16-F10
Aparatura:
Mikroskop konfokalny, mikroskop z komorą do przyżyciowej obserwacji komórek, inkubator,
laminar, wirówka do hodowli komórek, uniwersalny czytnik płytek, system do utrzymania
myszy bezgrasiczych, urządzenie do przyżyciowej obserwacji myszy – IVIS, system do
stereotaksji.

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
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Peptyd CAMEL jest toksyczny dla komórek nowotworowych. Stężenie przy którym 50%
komórek ginie (LC50) wynosiło 3μM. Peptyd był toksyczny dla wszystkich badanych linii
komórkowych.
Działanie peptydu CAMEL powodowało śmierć komórek na drodze nekrozy.
Terapia z udziałem peptydu CAMEL powoduje zmniejszenie objętości guza pierwotnego
czerniaka B16-F10.
Kombinacja peptydu CAMEL z genem IL-12 znamiennie wydłuża czas przeżycia myszy
z guzami pierwotnymi czerniaka B16-F10.
Digoksyna hamowała tworzenie struktur naczyniopodobnych
Digoksyna hamowała migrację komórek
Digoksyna wykazuje przeciwnowotworowe właściwości w terapii doświadczalnych guzów
B16-F10.
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Przykładowy wynik:
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KIE
RO
Analiza wpływu czynników uszkadzających
DNA

WN
IK
na aktywację ścieżki zależnej od NFB
PR
OJ
EK
TU
Katarzyna Szołtysek
„ŚL
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej
Nowotworów,
ĄS
KA
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział Gliwice
BIO
FA
Kontakt:
RM
A”
Mail: kszoltysek@io.gliwice.pl;
mg
Tel: 32/2789625
r
inż.
Jan
Tematyka badawcza:
usz
Badania podstawowe
Sza
fert

Metodyka:
Hodowla komórkowa; techniki proteomiczne, w tym: Western blotting i EMSA; techniki
genomiczne, w tym analizy qRT-PCR.
Aparatura:
Komora laminarna; inkubator CO2; system CFX96TM (Bio-Rad) składający się z termocyklera
C1000 oraz optycznego modułu reakcyjnego CFX96
Przykładowy wynik:
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Pre-ekpozycja komórek na promieniowanie hamuje aktywację NFB (zaobserwowane na
podstawie analizy kinetyki degradacji białka IB oraz detekcji aktywnych form białka NFB
w ekstraktach jądrowych) i obniża poziom ekspresji genów zależnych od NFB w komórkach
stymulowanych przez TNF. Efekt ten jest obserwowany w obu analizowanych wariantach
linii komórkowej HCT116, różniących się statusem białka p53 (p53+/+ i p53-/-).
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KIE
RO
WN
indukowane przez promieniowanie IK
jonizujące
PR
OJ
Anna Walaszczyk
EK
TU
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej
Nowotworów
„ŚL
Centrum Onkologii Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
ĄS
KA
Oddział w Gliwicach
BIO
FA
Kontakt:
RM
A”
Mail: awalaszczyk@io.gliwice.pl
mg
Tel: 32 2789625
r
inż.
Jan
Tematyka badawcza:
usz
Badania dla medycyny
Sza
fert

Uszkodzenie tkanki serca myszy

Metodyka:
Analizy immunohistochemiczne ;
Analizy ultrastruktury;
Techniki genomiczne – qRT-PCR (nie pokazano uzyskanych danych podczas wykładu);
Techniki proteomiczne – spektrometr mas UltrafleXtreme MALDI-ToF/ToF (nie pokazano
uzyskanych danych podczas wykładu);
Aparatura:
UltrafleXtreme MALDI-ToF/ToF
System CFX 96TM (Bio- Rad składający się z termocyklera C1000 oraz optycznego modułu
reakcyjnego CFX96)
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Przykładowy wynik:
Model badawczy obejmował 8-tygodnowe samce myszy szczepu C57Bl6 których serca
napromieniono dawkami z zakresu 0,2 – 16 Gy, organ do analiz pobierano w czasach 12
godz., 36 godz., 5 dni, 20, 40 i 60 tygodni. W analizach krótkoterminowych po zastosowaniu
promieniowania jonizującego obserwowano min. wzrost liczby komórek apoptotycznych
oraz indukcję białka stresu Hsp 70i; w analizach krótko- i długoterminowych obserwowano
lizę grzebieni mitochondrialnych;
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Prezentacja Grupy Szlaków Sygnałowych
Komórki
WN
Nowotworowej CO-I
IK

Wiesława Widłak

PR
OJ
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
EK
TU
Kontakt:
„ŚL
Mail: wwidlak@io.gliwice.pl; Tel: 32 2789669
ĄS
KA
BIO
Tematyka badawcza:
FA
RM
Mechanizm działania czynników transkrypcyjnych
z rodziny HSF (Heat Shock transcription
A”
Factor); rola HSF1 w procesie nowotworzenia
oraz
jego wpływ na oporność wielolekową
mg
komórek nowotworowych.
r
inż.
Jan
Metodyka:
usz
Myszy transgeniczne, badanie globalnych
Szaoddziaływań białek z DNA (ChIP on chip oraz ChIPseq), hodowla komórkowa, mikroskopiafert
fluorescencyjna, testy proliferacji i migracji komórek

oraz wzrostu w miękkim agarze, MTT, cytometria przepływowa, izolacje komórek na
podstawie różnic w wielkości za pomocą sedymentacji w gradiencie stężenia BSA,
oddziaływania między białkami (ko-immunoprecypitacja, Duo-Link), techniki badania
ekspresji genów: RT-PCR, qRT-PCR, PRC-arrays, mikromacierze ekspresyjne Affymetrix,
Western blot, immunohistochemia, klonowanie DNA.
Aparatura:
Kompletnie
wyposażona
pracownia
mikroiniekcji
(mikroskop
odwrócony
z mikromanipulatorami i mikroiniektorem, wyciągarka do kapilar, mikrokuźnia, inkubator
CO2), aparat STA-PUT do sedymentacji komórek w gradiencie stężenia BSA, PCR, drobny
sprzęt laboratoryjny
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Przykładowy wynik:
Lokalizacja białka fuzyjnego SPACA7-EGFP w aparacie Golgiego po stabilnej transfekcji
wektora kodującego białko do komórek NIH3T3.
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Aleksandra Auguściak-Duma
EK
KiZ Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki TU
„ŚL
Śląski Uniwersytet Medyczny; Wydz. Lekarski; Katowice
ĄS
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BIO
40-752 Katowice
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Kontakt:
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A” Tel: +48 32 20 88 382
Mail: aaugusciak@sum.edu.pl;
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r
inż.
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Tematyka badawcza:
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Genotypowanie metodą SNaPshot polimorfizmów
ApoE; genotypowanie polimorfizmów
Sza
długości powtórzeń w genie IGF1; identyfikacja
bakterii na podstawie analizy sekwencyjnej
fert

Metody Genotypowania

izolowanych odcinków s16RNA; sekwencjonowanie genów COL1A1 i COL1A2 u pacjentki z
wrodzona łamliwością kości poddanej terapii komórkami macierzystymi
Metodyka:
PCR amplifikacyjny; metoda SNaPshot (mikrosekwencjonowanie); genotypowanie długości
powtórzeń; sekwencjonowanie w aparacie ABIPRISM 3130 xl
Aparatura:
Termocykler gradientowy VERITY; termocyklery GeneAmp; sekwenator ABIPRISM 3130xl
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Przykładowy wynik:
Chromatogram fragmentu genu COL1A2 ukazujący lokalizację mutacji w egzonie 26; g.23569
G/A; c.1550 G/A; p.Gly517(427)Asp
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i jego wykorzystanie
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2. Wykorzystanie termocyklera BIO
real-time w oszacowaniu średniej względnej
FA
długości telomerów
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Ewa Gutmajster
mg
Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i rGenetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
inż.
Kontakt:
Jan
Mail: egutmajster@sum.edu.pl; Tel: 32usz
208 83 82
Sza
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Tematyka badawcza:
Cytogenetyka człowieka: aberracje chromosomowe, diagnostyka zespołów genów
przyległych, ocena genotoksyczności polimerów z wykorzystaniem testu kometowego, w
ramach projektów Dermostim i PolyCell..
Ocena średniej względnej długości telomerów w populacji ludzi starszych w Polsce, w
ramach projektu PolSenior.
Metodyka:
FISH, test kometowy, real-time PCR
Aparatura:
Automatyczny system do analiz cytogenetycznych MetaSystems
Real-time Termocykler ROCHE LightCycler480
Przykładowy wynik: Test kometowy dla roztworu polimeru POEGMA
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Katedra i Zakład Biologii Ogólnej Molekularnej
i Genetyki SUM

WN
IK
Aleksander L. Sieroń
PR
Katedra i Zakład Biologii Ogólnej Molekularnej iOJ
Genetyki,
EK
Wydział Lekarski w Katowicach,
TU
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach „ŚL
ĄS
Kontakt:
KA
BIO
Mail: alsieron@sum.edu.pl; Tel: +322088394
FA
RM
A”
Tematyka badawcza:
mg
r
inż.
Genetycznie uwarunkowane choroby macierzy pozakomórkowej. Genetyczne programy
utrzymania pluripotentności komórek Jan
macierzystych i ich różnicowania do komórek kości i
usz
skóry. Nowe materiały biozgodne dla medycyny
regeneracyjnej.
Sza
fert

Metodyka:
Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych, analizy informacji genetycznej i jej ekspresji
metodami PCR i mikromacierzy oligo-, inżynieria genetyczna, analizy ilościowe i jakościowe
białek, charakterystyka komórek metodami mikroskopowymi i cytogenetycznymi, głębokie
sekwencjonowanie i resekwencjonowanie, szeroki wachlarze oznaczeń cytogenetycznych i
genotoksyczności. Mikroskopia elektronowa skaningowa i transmisyjna.

Aparatura:
Analizatory sekwencji DNA kapilarne i do pirosekwencjonowania, termocyklery do RTPCR,
Sorter FACSAria, zautomatyzowany system analiz cytogenetycznych - METASYSTEM
spektrometria CD; czytnik płytek pomiarowych, zautomatyzowane stacje pipetowania i
chromatografii cieczowej kolumnowej, mikroskopy skaningowy i transmisyjny.
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1. Jako pierwsi wykryliśmy mutacje w genie TLL1 u pacjentów z zespołem ASD.
2. Scharakteryzowaliśmy od strony biologicznej termosterowalny hydrożel do hodowli
komórek skóry
3. Wykazaliśmy, że blokowanie aktywności proteolitycznej mTLD prowadzi do
zahamowania angiogenezy in vitro i in vivo
4. Wykazaliśmy, że transplantacja komórek wyselekcjonowanych allogenicznych
mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego dziecku z typem III
wrodzonej łamliwości kości poprawia parametry fizjologiczne, kolagenu typ I i
zmniejsza liczbę nowych złamań.
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Przykładowy wynik:

KIE
RO POLIMORFIZMÓW W GENACH KODUJĄCYCH
WYKRYWANIE MUTACJI I OZNACZANIE
WN
PROKOLAGEN I U PACJENTÓW ZE IK
ZDIAGNOZOWANĄ WRODZONĄ
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OJ
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EK
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„ŚL
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Joanna Witecka
KA
BIO
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
Katedra i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej FA
i Genetyki
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A”
Kontakt:
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r
Mail: jwitecka@sum.edu.pl
; Tel: +48 32 20 88 393
inż.
Jan
usz
Tematyka badawcza:
Sza
fert

ŁAMLIWOŚCIĄ

Wykrywanie mutacji w genach czynników strukturalnych i regulatorowych macierzy
zewnątrzkomórkowej oraz opracowanie nowych strategii dla diagnostyki i leczenia schorzeń
o podłożu genetycznym.
Metodyka:
PCR, sekwencjonowanie, hodowla komórkowa In vitro, izolacja i oczyszczani prokolagenu I,
oznaczanie termostabilności kolagenu I
Aparatura:
spektrofotometr NanoDrop 2000 (ThermoScientific)l termocyklery GenAmp (Applied
Biosystems), termocykler gradientowy Veriti (Applied Biosystems), Bioanalyser (Agilent
Technologies), sekwenator 16 kapilarny3130xl (Applied Biosystems), laminar II kl
bezpieczeństwa (BioAir), spektrometr dichroizmu kołowego J-815
(Jasco)
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Przykładowy wynik:
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KIE

Cytometria przepływowa w badaniuROapoptozy

WN
IK
komórek nowotworowych
PR
OJ
Dagmara Jaworska
EK
TU
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, ul.
Jordana 19, 41-808 Zabrze
„ŚL
Kierownik: Prof. Dr hab. n. med. Wojciech Król ĄS
KA
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu
BIO
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
FA
RM
Kontakt: Mail: djaworska@sum.edu.pl
Tel: (032) 272 25 54
A”
mg
r
Tematyka badawcza:
inż.
Wpływ związków polifenolowych pochodzenia roślinnego na wspomaganie TRAILJan
indukowanej apoptozy w komórkach linii
usznowotworowych in vitro.
TRAIL (ligand czynnika martwicy
Sza nowotworu indukujący apoptozę) jest białkiem
fert
błonowym z nadrodziny TNF, posiadającym
zdolność indukowania apoptozy w komórkach
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Metodyka:
W doświadczeniach wykorzystano komórki raka szyjki macicy linii HeLa, hodowane na
podłożu RPMI 1640 z dodatkiem antybiotyków i 10% płodowej surowicy cielęcej (FBS).
W badaniach zastosowano rozpuszczalny, ludzki, rekombinowany TRAIL (rhsTRAIL).
Komórki HeLa adherowano na 96-dołkowych płytkach. Po 24 godzinach do badanych
komórek dodawano: roztwór rhsTRAIL (uzyskując końcowe stężenie równe 100 ng/ml) lub
roztwór związku polifenolowego o odpowiednim stężeniu oraz kombinację tych dwóch
czynników jednocześnie. Następnie płytki inkubowano przez 48 godzin.
Oceniano wpływ zastosowanych czynników na indukcję procesu apoptozy
wykorzystując metodę cytometrii przepływowej. Stopień apoptozy oceniano przy użyciu
zestawu APOPTEST-FITC (firmy Dako), w którym komórki apoptotyczne znakowane są
Aneksyną V sprzężoną z barwnikiem FITC, a komórki nekrotyczne – jodkiem propidyny.
Ponadto oznaczano wpływ flawonoidów na ekspresję receptorów dla liganda TRAIL.
W tym celu inkubowano komórki z odpowiednim związkiem, a następnie metodą cytometrii
przepływowej oceniano zmiany w ekspresji receptorów TRAIL-R1 i TRAIL-R2, wykorzystując
odpowiednie przeciwciała (Human TRAIL R1/TNFRSF10A PE – Mab i Human TRAIL
R2/TNFRSF10B PE – Mab , firmy R&D Systems).
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posiadających odpowiednie receptory (TRAIL-R1/DR4 i TRAIL-R2/DR5). Fizjologiczną funkcją
TRAIL jest nadzór immunologiczny oraz udział w odporności przeciwnowotworowej, przy
braku toksyczności w stosunku do komórek prawidłowych. Wiele spośród komórek
nowotworowych wykazuje jednak oporność na działanie liganda TRAIL, co jest związane ze
zróżnicowaną ekspresją receptorów TRAIL-R1 i TRAIL-R2 na ich powierzchni i/lub obecnością
białek inhibitorów transdukcji sygnału do apoptozy.
Różnego rodzaju czynniki mogą uwrażliwiać komórki nowotworowe na działanie
TRAIL, należą do nich między innymi obecne w diecie związki pochodzenia roślinnego takie
jak flawonoidy. Celem prowadzonych badań jest ocena cytotoksycznego
i proapoptotycznego działania związków pochodzenia roślinnego w kombinacji z TRAIL na
komórki nowotworowe.

KIE
RO
Aparatura:
WN
Cytometr przepływowy firmy Becton Dickinson LSR II i sorter komórkowy – BD FACS Aria III.

IK
PR
Przykładowy wynik:
OJ
EK
1. Analiza cytometryczna procesu apoptozy
zachodzącego w komórkach nowotworowych
TU
linii HeLa pod wpływem działania „ŚL
TRAIL (rys. B), ksantohumolu (rys.C) oraz kombinacji
ĄS
tych dwóch czynników (rys. D). Wykazano
indukcję procesu apoptozy pod wpływem
KA
ksantohumolu w kombinacji z TRAIL, przy braku toksyczności tych czynników
BIO
zastosowanych pojedynczo.
FA
RM
A”
mg
r
inż.
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2. Wpływ ksantohumolu na ekspresję receptorów TRAIL-R1 i TRAIL-R2.
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Komórki inkubowano ze związkiem
przez
24h,
końcowe
stężenie
ksantohumolu wynosiło 25 M.
Zmiany w ekspresji oceniano metodą
cytometrii przepływowej.
Wykazano znaczący wzrost ekspresji
receptora TRAIL-R2 pod wpływem
inkubacji z ksantohumolem.
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Współczesne metody utrwalania materiału
biologicznego do badań
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w Mikroskopii Elektronowej
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Łukasz Mielańczyk
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Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
„ŚL
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ĄS
L110: Laboratorium Mikroskopii Elektronowej iKA
Immunobiologii Molekularnej
BIO
Laboratorium Patologii Komórki
FA
Jordana 19, 41–808 Zabrze
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Kontakt:
mg
Mail: histologyzab@sum.edu.pl, mieluk@gmail.com
r
inż.
Tel: 32 272 28 42
Jan
usz
Sza
Tematyka badawcza:
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Pracownia Mikroskopii Elektronowej wykonuje badania na tkankach pochodzenia
ludzkiego oraz zwierzęcego, a także na eukariotycznych hodowlach komórkowych. Profil prac
związany jest z charakterystyką analizowanego materiału biologicznego na poziomie
ultrastrukturalnym, jak i immunolokalizacji wybranych antygenów za pomocą nanozłota.
Obecnie Pracownia Mikroskopii Elektronowej prowadzi następujące badania:
 Stres oksydacyjny a zmiany na obszarze przewodu pokarmowego,
 Ocena subkomórkowej lokalizacji wisfatyny w komórkach ludzkiego raka okrężnicy linii
HCT–116,
 Wpływ wisfatyny na proces apoptozy oraz potencjał inwazyjny komórek ludzkiego raka
okrężnicy linii HCT–116 in vitro,
 Zaburzenia układu homeostazy tkankowej w wycinkach mięśnia sercowego w
przewlekłej niewydolności serca,
 Lokalizacja komórkowa nowego typu nośników lekowych.
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Metodyka:
Przygotowanie materiału biologicznego do badań w Transmisyjnym Mikroskopie
Elektronowym opiera się na konwencjonalnym utrwalaniu chemicznym. W zależności od celu
badania (badanie w kierunku ultrastruktury lub immunolokalizacji wybranych antygenów)
stosuje się różne protokoły przygotowawcze. Rutynowo stosowane również jest
odwadnianie oraz polimeryzacja niskotemperaturowa.
W pracowni wdrażana jest metoda utrwalania przez zamrażanie wysokociśnieniowe z
następującą po nim substytucją niskotemperaturową. Pozwala to na uzyskanie próbek
utrwalonych w stanie uwodnionym, zbliżonym do postaci natywnej. Taki sposób utrwalania
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W pracowni Mikroskopii Sił Atomowych oraz Mikroskopii Konfokalnej wykonywane
są badania opisujące topografię badanych próbek oraz ich właściwości nanomechaniczne.
Badania wykonywane są na żywych komórkach, biomolekułach oraz materiałach
polimerowych. W chwili obecnej prowadzone są badania związane z charakterystyką nowych
powłok polimerowych o właściwościach antybakteryjnych.

KIE
RO antygenowości oraz redukcję części artefaktów
materiału pozwala na lepsze zachowanie
WN
generowanych przez utrwalanie chemiczne.
IK
W najbliższym czasie planowane
jest również opracowanie protokołów
PR
umożliwiających badanie procesów biologicznych
za pomocą korelacji mikroskopii świetlnej
OJ
EK
(fluorescencyjnej/konfokalnej) i mikroskopii elektronowej.

TU
„ŚL
W przypadku Mikroskopu Sił ĄS
Atomowych przygotowanie próbki do badań jest
zróżnicowane w zależności od potrzeb.KA
Obrazowanie komórek żywych w środowisku ciekłym
BIO
wymaga dodatkowej stabilizacji temperatury
oraz naczyń hodowlanych, badania adhezji na
poziomie ligand–receptor wymaga odpowiedniego
przygotowania chemicznego substratu
FA
oraz sondy. Praktycznie brak jakiejkolwiek
obróbki
materiału
spotykane jest w przypadku
RM
A”
charakterystyki topografii materiałów metalicznych
z/ lub bez powłoki polimerowej.
mg
r
Aparatura:
inż.
1. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej:
Jan
usz Tecnai G2 Spirit BioTWIN STEM z możliwością
 Transmisyjny Mikroskop Elektronowy
Sza
wykonywania Tomografii Elektronowej,
fert analizy EDX oraz badań Cryo-TEM.
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 Aparatura peryferyjna:
o Aparat do zamrażania poprzez zanurzenie: VitrobotTM Mk VI,
o Aparat do zamrażania wysokociśnieniowego: Leica EM PACT2,
o Aparat do substytucji niskotemperaturowej Leica EM AFS2,
o Ultramikrotom mrożeniowy Lecia EM UC/FC7,
o Aparat do automatycznego znakowania złotem koloidalnym Leica EM IGL,
o Aparat do kontrastowania Leica EM AC20,
o Łamarka do noży szklanych Leica EM KMR3.
2. Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych oraz Mikroskopii Konfokalnej
 Mikroskop optyczny odwrócony Nikon Eclipse Ti–E,
 Mikroskop Sił Atomowych Bruker BioScope Catalyst,
 Kontroler temperatury LakeShore 331.
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Metodyka badań wpływu pola elektromagnetycznego na budowę subkomórkową
wybranych narządów u szczura polegała na naświetlaniu zwierząt polem
elektromagnetycznym o częstotliwości 50 Hz oraz telefonem komórkowym w zakresie
częstotliwości 900–1800 mHz. Obraz ultrastrukturalny badanych narządów mieścił się w
granicach normy. Na mikrofotografii (Ryc. 1.) przedstawiona jest ultrastruktura enterocytu.
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Ryc. 1. Badania wpływu pola elektromagnetycznego na budowę subkomórkową wybranych
narządów u szczura – ultrastruktura enterocytu.
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Mikrofotografia (Ryc. 2) przedstawia komórkę dwujądrzastą po zablokowaniu
cytokinezy poprzez hodowanie komórek z Cytochalazyną B. Lokalizacja wisfatyny
wykonywana jest za pomocą przeciwciał koniugowanych z cząsteczkami złota o rozmiarach
15 nm.
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Ryc. 2. Ocena subkomórkowej lokalizacji wisfatyny w komórkach ludzkiego raka okrężnicy
linii HCT–116 w celu określenia wpływu adipokiny na cykl komórkowy.
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Temat
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„ŚL Zakład Inżynierii Systemów
Politechnika Śląska;
ĄS
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Wybrane
problemy
obrazowania
w
badaniach
BIO
biotechnologicznych
FA
Analiza interakcji micro RNA – mRNA w komórkach
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A”
Reaktywne formy mg
tlenu, rola w cyklu komórkowym
r
inż.
Nadzorowana analiza danych genomicznych – stabilna
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selekcja cech
usz
Sza
Metody
bioinformatyczne
analizy
sekwencji
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Wykaz Streszczeń

Imię i Nazwisko

Bal Artur
Biernacki Krzysztof,
Hudy Dorota
Gajda Karolina
Gaweł Danuta
Jaksik Roman
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15

nukleotydowych

Krzywoń Aleksandra

Popromienny efekt sąsiedztwa
promieniowanie ultrafioletowe

Lalik Anna

Zmiany profilu
promieniowaniem

na

17

indukowane

18

Marczyk Michał

Adaptacyjna filtracja genów na podstawie ekspresyjnych
mikromacierzy DNA

19

Psiuk-Maksymowicz Modelowanie wzrostu guza, zmian unaczynienia oraz
wpływu terapii
Krzysztof

20

Staniszewski Michał

Metody
przetwarzania
magnetycznego

rezonansu

21

Student Sebastian,
Skonieczna
Magdalena

Zmiany chemiczne struktury kwasów nukleinowych w
komórkach eksponowanych na różne czynniki stresujące

22

Żyła Joanna

Poszukiwanie tła genetycznego radiowrażliwości - analiza
danych

23

glikozylacji

po

ekspozycji

komórek

spektroskopii

Negatywne i pozytywne aspekty tworzenia się biofilmów na
metalach i materiałach mineralnych
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Dec Weronika

Tworzenie się biofilmu bakterii Acidithiobacillus
ferrooxidans na wybranych materiałach mineralnych

26

Hryniszyn Alicja

Wzrost biofilmu bakterii Desulfovibrio desulfuricans na
powierzchni stopu tytanu
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Miksch Korneliusz

Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej
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Cwalina Beata
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Politechnika Śląska; Katedra Biotechnologii Środowiskowej

KIE
RO w badaniu biofilmów
Spektroskopia Ramana
Neidek Julia
29
WN
IK
Politechnika Śląska; Katedra
Inżynierii Chemicznej i Procesowej
PR
OJ
użyteczne
w przemyśle farmaceutycznym
Berdys Małgorzata Biotransformacje EK
30
i kosmetycznym TU
„ŚL
Politechnika Śląska;
ĄS Katedra Chemii Analitycznej
KA
Zastosowanie UHPLC-MS/MS
w bioanalityce
Magiera Sylwia
31
BIO
Wykorzystanie aparatury
zakupionej z funduszy Śląska BIOStaneczko35
FA
FARMA
Baranowska Irena
RM
A”
Politechnika Śląska; Katedra
mgFizykochemii i Technologii Polimerów
r
Zastosowanie nieliniowego
równania Langevina do opisu
Wawrzkiewicz
37
inż.
Jan
dyfuzyjnego
modelu
aktywności
kanałów
jonowych
typu
Agata
usz
BKCa
Sza
fert
Politechnika Śląska; Katedra Biomateriałów
i Inżynierii Wyrobów Medycznych

Kiel-Jamrozik
Marta, Marciniak
Jan

Możliwości badawcze Laboratorium Badań Materiałów
Inżynierskich i Biomedycznych

38

Politechnika Śląska; Katedra Biomechatroniki
Michnik Robert

Wykorzystanie systemów analizy ruchu w rehabilitacji osób
dorosłych i dzieci z problemami neurologicznymi

40

Wodarski Piotr

Technologie wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji

41

Politechnika Śląska; nstytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Turchan Łukasz

Laboratorium Modelowania Tkanek L-106

42

Analiza modulacji szlaków wewnątrzkomórkowych przez
genisteinę i jej pochodne

44

Naumowicz Anna

Przyżyciowa obserwacja translokacji białek na przykładzie
Białka fuzyjnego EGFP-RelA w komórkach linii A549
Stymulowanych cytokiną TNFalpha

47

Macioła Agnieszka

Wpływ białka ITGBL1 na zdolność migracji komórek raka
jajnika

48

Pietrowska Monika

Zastosowania spektrometrii mas w proteomice klinicznej

49

Smolarczyk Ryszard

Badanie właściwości przeciwnowotworowych
leków peptydowych oraz inhibitorów HIF1α

nowych

51

Szołtysek Katarzyna

Analiza wpływu czynników uszkadzających DNA na
aktywację ścieżki zależnej od NFB

53

Projekt „Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
www.biofarma.polsl.pl

Strona

Gruca Aleksandra
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Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie oddział w Gliwicach

KIE
RO serca myszy indukowane przez
Uszkodzenie tkanki
Walaszczyk Anna
54
WN
promieniowanie jonizujące
IK
PR
Prezentacja Grupy Szlaków Sygnałowych Komórki
Widłak Wiesława
55
OJ
Nowotworowej CO-I
EK
TU
Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra
i Zakład Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki
„ŚL
ĄS
Auguściak-Duma
Metody genotypowania
56
KA
Aleksandra
BIO
Gutmajster Ewa
1. Automatyczny system
do analiz cytogenetycznych i jego
57
FA
wykorzystanie. RM
2. Wykorzystanie A”
termocyklera real-time w oszacowaniu
mg
średniej względnej długości
telomerów
r
inż.
Sieroń Aleksander
Katedra i Zakład Biologii
Ogólnej, Molekularnej i Genetyki
58
Jan
SUM
usz
Sza
Witecka Joanna
Wykrywanie mutacji i oznaczanie polimorfizmów w genach
59
fert

kodujących prokolagen I u pacjentów ze zdiagnozowaną
wrodzoną łamliwością kości (OI)

Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Jaworska Dagmara

Cytometria przepływowa w badaniu apoptozy komórek
nowotworowych
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Śląski Uniwersytet Medyczny; Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Współczesne metody utrwalania materiału biologicznego
do badań w Mikroskopii Elektronowej
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Mielańczyk Łukasz
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