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Lp. Wykaz osiągnięć Przed 

doktoratem 
Po 

doktoracie 
Łącznie 

1. Publikacje w czasopismach wyróżnionych 
przez Journal Citation Reports 

1 16 17 

2. Kierowanie projektem badawczym 
(granty FNP i NCN) 

0 2 2 

3. Udział w projektach badawczych jako 
wykonawca (granty KBN, MNiSW) 

2 2 4 

4. Projekty we współpracy 
międzynarodowej 

1 1 2 

5. Liczba cytowań bez autocytowań* 1 185 186 

6. Średnia liczba cytowań na publikację bez 
autocytowań* 

- - 10,9 

7. Impact Factor publikacji** 1,84 39,038 40,878 

8. Liczba punktów MNiSW*** 25 435 460 

9. Komunikaty na konferencjach krajowych i 
międzynarodowych 

4 13 17 

10. Indeks Hirscha 1 7 7 

 
 
*według Web of Science na dzień: 14.06.2018 
** według Web of Science zgodnie z rokiem ukazania się publikacji za wyjątkiem publikacji z 2017 i 
2018 roku. 
***punktacja MNiSW opracowana zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych 
ogłoszonym z dnia 26-01-2017 r. 
 
 

WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 
O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W 

 ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U z 2016r. poz. 1311). 
 
Moim osiągnięciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu stopnia naukowego doktora, 

stanowiącym istotny wkład w rozwój dyscypliny biotechnologia, określonym w art. 16 ust. 2 

Ustawy jest jednotematyczny cykl publikacji pt.: 
 

„Enzymy szlaku kwasu -aminoadypinowego Candida albicans  - ich rola metaboliczna i 

znaczenie dla patogenności komórki grzybowej.” 
 

a) Wykaz publikacji (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa 

wydawnictwa) 
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Cykl ten tworzy 9 publikacji naukowych o spójnej tematyce, wyszczególnionych w tabeli 

zamieszczonej poniżej. Wszystkie wymienione pozycje znajdują się na liście filadelfijskiej, a 

ich sumaryczny impact factor wynosi 18,273 zaś liczba punktów MNiSW 220. Wykaz 

publikacji przedstawiony jest w porządku chronologicznym, natomiast pełne teksty publikacji 

oraz oświadczenia autorów znajdują się w załącznikach.  

Tabela 2 Wykaz publikacji stanowiący cykl jednotematyczny. 

Lp. Wykaz publikacji IF** Punkty 
MNiSW*** 

V-1. Kur K, Gabriel I, Morschhäuser J, Barchiesi F, Spreghini E, 
Milewski S*, Disruption of Homocitrate Synthase Genes in 

Candida albicans Affects Growth But Not Virulence. 
Mycopathologia. (2010) 170:397–402  DOI 

10.1007/s11046-010-9337-y 

1,810 25 

V-2. Milewska MJ*, Prokop M, Gabriel I, Wojciechowski M, 
Milewski S, Antifungal activity of homoaconitate and 

homoisocitrate analogs. Molecules. 2012 17(12):14022-36. 
doi: 10.3390/molecules171214022. 

2,428 30 

V-3. Gabriel I*, Vetter ND, Palmer DR, Milewska MJ, 
Wojciechowski M, Milewski S, Homoisocitrate 

dehydrogenase from Candida albicans: properties, 
inhibition, and targeting by an antifungal pro-drug. FEMS 

Yeast Res. 2013 13(2):143-55. doi: 10.1111/1567-
1364.12014 

2,436 30 

V-4. Gabriel I*, Kur K, Laforce-Nesbitt SS, Pulickal AS, Bliss JM, 
Milewski S, Phenotypic consequences of LYS4 gene 

disruption in Candida albicans. Yeast. 2014  31(8):299-
308. doi: 10.1002/yea.3021. 

1,634 25 

V-5. Jastrzębowska K, Gabriel I*, Inhibitors of amino acids 
biosynthesis as antifungal agents. Amino Acids. 2015 

47(2):227-49. doi: 10.1007/s00726-014-1873-1.  

3,196 30 

V-6. Rząd K, Gabriel I*, Characterization of two 
aminotransferases from Candida albicans. Acta Biochim 
Pol. 2015 62(4):903-12. doi: 10.18388/abp.2015_1158.  

1,187 15 

V-7. Gabriel I*, Milewski S, Characterization of recombinant 
homocitrate synthase from Candida albicans. Protein Expr 

Purif. 2016 125:7-18. doi: 10.1016/j.pep.2015.09.005. 

1,351 15 

V-8. Gabriel I*, Rychłowski M, Consequences of lysine 
auxotrophy for Candida albicans adherence and biofilm 

formation. Acta Biochim Pol. 2017 64(2):323-329 
https://doi.org/10.18388/abp.2016_1427 

1,159 15 

V-9. Rząd K, Milewski S, Gabriel I*, Versatility of putative 
aromatic aminotransferases from Candida albicans. Fungal 

Genet Biol. 2018 110:26-37. doi: 
10.1016/j.fgb.2017.11.009.  

3,072 35 
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  18,273 220 

 

* Autor korespondencyjny 

** według Web of Science zgodnie z rokiem ukazania się publikacji za wyjątkiem publikacji z 2017 i 

2018 roku. 

*** punktacja MNiSW opracowana zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych 
ogłoszonym z dnia 26-01-2017 r. 
 

Oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w 

powstanie poszczególnych prac znajdują się w Załączniku 6. 

 

b) Finansowanie i współpraca. 

Prowadzone przeze mnie badania naukowe (reprezentujące monotematyczny cykl publikacji), 

stanowiące osiągnięcie naukowe ujęte w przewodzie habilitacyjnym finansowane były przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe 

Centrum Nauki, w ramach: 

- dwóch projektów grantowych, których byłam Kierownikiem: grant Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej, program POMOST, Nr umowy : POMOST/2010-2/4 (lata 2011-2014) oraz 

Narodowego Centrum Nauki, 2015/17/B/NZ6/04248 (lata 2016-2018). 

- jednego projektu grantowego, którego byłam Wykonawcą: grant MNiSzW N405 3850 33 

(lata 2007-2010). 

 

Interdyscyplinarny charakter prowadzonych przeze mnie badań wymagał nawiązania 

współpracy krajowej i zagranicznej z różnymi ośrodkami badawczymi: 

 

prof. Bernhard Hube - Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology - 

Hans Knöll Institute Jena, Niemcy. 

prof. W. Rypniewski oraz Dr inż. A. Kiliszek - Instyt Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. 

prof. David R. J. Palmer - Department of Chemistry, University of Saskatchewan, Kanada. 

prof. Francesco Barchiesi - Klinika Chorób Zakaźnych przy Uniwersytecie Marche w Ankonie, 

Włochy. 

prof. Josephem M. Bliss - Department of Pediatrics, Women & Infants Hospital of Rhode Island, 

Warren Alpert Medical School of Brown University. 
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prof. dr.  Joachim Morschhӓuser -  Institute for Molecular Infection Biology, Julius-Maximilians 

Universitat Würzburg, Würzburg, Germany. 

Prof. dr hab inż. M. Milewska – Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej. 

dr inż. M. Wojciechowski – Katedra Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej. 

dr Michał Rychłowski - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu 

Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), Zakład Biologii Molekularnej 

Wirusów,  Gdańsk. 
 

c) Omówienie osiągnięć naukowych przedłożonych do oceny. 

 

Cel naukowy pracy.  

Przedstawiony cykl publikacji zawiera wyniki badań dotyczących enzymów, 

katalizujących pierwsze cztery reakcje szlaku kwasu L-alfa-aminoadypinowego (AAP)  

biosyntezy L-lizyny z C. albicans, ich roli w metabolizmie komórki grzybowej oraz oceny 

możliwości ich wykorzystania jako celów molekularnych dla chemoterapii przeciwgrzybowej.  

L-lizyna jest dla człowieka aminokwasem niezbędnym, natomiast bakterie, rośliny i grzyby 

posiadają szlaki biosyntezy tego aminokwasu, chociaż mogą także pozyskiwać go ze 

środowiska. Sprawą dość interesującą jest, że istnieją dwie wersje tego szlaku 

biosyntetycznego: szlak kwasu diaminopimelinowego funkcjonuje u bakterii, roślin i grzybów 

niższych, natomiast szlak kwasu L--aminoadypinowego - u grzybów wyższych Ascomycetes i 

Basidomycetes, do których należą praktycznie wszystkie drobnoustroje grzybowe patogenne 

dla człowieka. 

Szlak AAP składa się z ośmiu etapów i można w nim wyróżnić dwie fazy (Rys.1). 

Pierwsze trzy reakcje przypominają trzy reakcje cyklu Krebsa (poczynając od kondensacji 

szczawiooctanu z acetylo-CoA, aż do utworzenia -ketoglutaranu). Pomimo pewnej analogii 

są to reakcje wyjątkowe dla szlaku AAP, a co za tym idzie także dla grzybów wyższych. Faza 

druga rozpoczyna się od transaminacji prowadzącej do utworzenia kwasu L--

aminoadypinowego. Dalsze cztery przekształcenia prowadzą ostatecznie do utworzenia L-

lizyny. Reakcje fazy II stanowią odwrócenie odpowiednich etapów szlaku biodegradacji lizyny, 

występującego w niektórych tkankach organizmów wyższych, jednakże niektóre z enzymów 

katalizujących reakcje biosyntetyczne są różne od enzymów katalizujących odwrotne reakcje 

kataboliczne. 
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Rys. 1 Schemat reakcji szlaku kwasu L-α-aminoadypinowego biosyntezy L- lizyny. Enzymy biorące udział w 

szlaku: 1 - syntaza homocytrynianowa (HCS), 2 – homoakonitaza (HA), 3 - dehydrogenaza 

homoizocytrynianowa (HIcDH), 4 - aminotransferaza L- α-aminoadypinowa (AmAA), 5 - reduktaza α- 

aminoadypinowa, 6 - reduktaza sacharopiny, 7 - dehydrogenaza sacharopiny (tworząca L- lizynę). 
 

Celem naukowym przedłożonych do oceny prac była zarówno charakterystyka biochemiczna 

pierwszych enzymów szlaku AAP (publikacje: V-3, V-6, V-7), wykazanie możliwości 

wykorzystania tych enzymów, jako nowych, oryginalnych celów molekularnych dla 

chemoterapii przeciwgrzybowej poprzez opracowanie i otrzymanie szeregu nowych 

związków chemicznych, które będąc inhibitorami jednego z enzymów szlaku, wykazują się 

również aktywnością przeciwgrzybową (publikacje: V-2, V-3), jak i pełna charakterystyka 

molekularnych skutków unieczynnienie genów, kodujących wyżej wymienione enzymy pod 

kątem ich wpływu na podstawowe czynniki wirulencji (publikacje: V-1, V-4, V-8, V-9). 
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Ponadto, analiza literaturowa, dotycząca dotychczas przeprowadzonych badań nad 

możliwością wykorzystania inhibitorów enzymów szlaków biosyntezy aminokwasów w 

komórkach grzybowych, jako celów molekularnych w chemoterapii przeciwgrzybowej 

(publikacja przeglądowa V-5) oraz przeprowadzone badania pozwoliły na odkrycie 

powiązań szlaku AAP ze szlakiem kwasu szikimowego i określenie roli aminotransferazy 

aminoadypinowej (czwarty enzym szlaku AAP) w biosyntezie i degradacji aminokwasów 

aromatycznych i histydyny - egzogennych (Phe, Trp, His) lub względnie egzogennych (Tyr) 

dla ludzi (publikacja: V-9). 

 

Wprowadzenie. 

Candida albicans, oportunistycznie patogenny drobnoustrój, jest główną przyczyną 

grzybowych infekcji układowych u człowieka1. Wysoka śmiertelność wśród chorych na 

uogólnioną kandydozę, szczególnie pośród pacjentów z osłabionym układem 

odpornościowym, spowodowana jest m.in. brakiem skutecznych leków. Każdy ze 

stosowanych obecnie chemoterapeutyków przeciwgrzybowych obarczony jest rozmaitymi 

wadami. Związki te są albo bardzo toksyczne dla organizmu ludzkiego, jak np. Amfoterycyna 

B, albo też, będąc stosunkowo nietoksycznymi wykazują inne, ujemne cechy, jak np. szybkie 

narastanie oporności (5-fluorocytozyna), lub wyłącznie grzybostatyczne a nie grzybobójcze 

działanie (Flukonazol). Przyczyną braku skutecznych chemoterapeutyków 

przeciwgrzybowych są między innymi duże podobieństwa biochemiczne między komórkami 

grzybów i ssaków. Pożądane, a nawet konieczne jest poszukiwanie elementów różniących 

jakościowo komórki grzyba od komórek ssaka, takich jak m. in. szlaki metaboliczne. Na 

przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadzono do lecznictwa zaledwie dwa nowe leki 

przeciwgrzybowe: worikonazol i kaspofunginę. Ponadto, tylko drugi z tych leków można 

uznać za faktyczną nową jakość, z uwagi na mechanizm działania, którego głównym 

elementem jest hamowanie aktywności syntazy (13)glukanu - polisacharydu 

stanowiącego ważny składnik ściany komórkowej wielu (ale nie wszystkich) grzybów 

patogennych dla człowieka.  

Szlaki biosyntezy aminokwasów stanowią potencjalne źródło nowych celów 

molekularnych w terapii przeciwgrzybowej, zwłaszcza tych aminokwasów, które nie 

występują w komórkach ludzkich. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, 

analogi aminokwasów, należące do związków mających charakter antymetabolitów, hamują 
                                                
1 Patterson TF, Lancet, 366, Advances and challenges in management of invasive mycoses. 1013-1025 (2005) 
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biosyntezę grzybowych makromolekuł na etapach specyficznych dla drobnoustrojów 

grzybowych. Do tego grona należy m.in. analog L-proliny, BAY-108888 (Icofungipen)2, badany 

w latach 2003-2005 w II fazie badań klinicznych. Z kolei azoksybacylina jest inhibitorem 

ekspresji genu kodującego jeden z enzymów szlaku biosyntezy L-metioniny3, a 5-hydroksy-4-

okso-L-norwalina, znana jako związek RI-331, jest skutecznym inhibitorem dehydrogenazy 

homoserynowej uczestniczącej w biosyntezie aminokwasów rodziny kwasu asparaginowego4. 

Oba te związki wykazują wysoką aktywność przeciwgrzybową in vitro i in vivo oraz niską 

toksyczność wobec ssaków. Po drugie, kluczowe procesy zachodzące podczas infekcji, takie 

jak: adhezja, transformacja morfologiczna, penetracja i niszczenie komórek gospodarza 

związane są z ekspresją licznych białek, co prowadzi do znacznego zwiększenia 

zapotrzebowania na aminokwasy. Proces przechodzenia komórek z formy drożdżowej (Y) w 

formę mycelialną (M) pod wpływem czynników środowiskowych określa się jako 

transformację morfologiczną. Mimo kontrowersji związanych z przypisywaniem patogenności 

określonej formie morfologicznej wydaje się, że w przypadku C. albicans forma M jest 

inwazyjna i bardziej patogenna w porównaniu z formą Y5. Za istotny czynnik wirulencji uważa 

się również zdolność do przylegania komórek grzybowych do tkanek zwierzęcych lub 

ludzkich. Proces ten inicjuje rozwój zakażenia i uważany jest za ważny krok w rozwoju 

kandydozy6 . Mechanizmy leżące u podstaw procesu adhezji badano szeroko w celu 

zrozumienia patogenezy rozwoju zakażenia. Dane sugerują, że następuje wzrost 

przyczepności podczas transformacji komórki grzybowej do formy M. Proces ten związany 

jest z ekspresją licznych białek, takich jak: białka powierzchniowe ściany komórkowej typu 

adhezyn (Awp1p, Als3p), czynników transkrypcyjnych (Cph1p), czy białek sygnałowych typu 

kinaz (Cst20p). Kolejnymi istotnymi czynnikami wirulencji są procesy związane z 

rozpoznaniem tkanek gospodarza przez komórkę grzybową oraz zdolność do uszkodzenia jej 

integralności. Mechanizmy te związane są również z ekspresją licznych białek. Wśród nich 

najważniejsze są wydzielane na zewnątrz komórki grzybowej proteazy aspartylowe (Sap1-

                                                
2 Ziegelbauer K, Babczinski P and Schönfeld W, Molecular Mode of Action of the Antifungal β-Amino Acid BAY 10-

8888. Antimicrob. Agents Chemother., 42, 2197-2205 (1998) 
3 Aoki T et al., Antifungal azoxybacilin exhibits activity by inhibiting gene expression of sulfite reductase. 

Antimicrob. Agents Chemother., 40, 127-132 (1996) 
4 Yamaki H, Yamaguchi M, Imamura E, et al., The mechanism of antifungal action of (S)-2-amino-4-oxo-5-

hydroxypentanoic acid, RI-331: the inhibition of homoserine dehydrogenase in S. cerevisiae. Biochem. Biophys. 
Res. Commun., 168, 837-845 (1990) 

5 Molero G, Díez-Orejas, R, Navarro-García F, et al., Candida albicans: Genetics, dimorphism and pathogenicity Int. 
Microbiol., 1:95–106 (1998) 

6 Roth-Ben Arie Z, Altboum Z, Sandovsky-Losica H, Segal E, Adhesion of Candida albicans mutant strains to host 
tissue FEMS Microbiology Letters 163, 121-127 (1998) 
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6p), niewielkie białka zwane białkami szoku jak np.: Hsp21p – odpowiedzialne za adaptacje 

komórki grzybowej w warunkach szoku cieplnego i konieczne dla zachowania pełnej 

zjadliwości7, białka odpowiedzialne za elongację (Ece1p)8, czy aktywną penetrację tkanki 

(Pmt1p)9. Prawie wszystkie przedstawione powyżej białka są również zaangażowane w 

rozwój i dojrzewanie biofilmu C. albicans. Zdolność tworzenia morfologicznie i funkcjonalnie 

heterogennej struktury biofilmu przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida ma 

decydujący wpływ na inicjowanie procesu zakażenia grzybiczego, zwłaszcza na powierzchni 

tworzyw sztucznych oraz u osób z upośledzonym statusem immunologicznym. Zjawisko to 

jest procesem złożonym, wymagającym koordynacji różnych szlaków sygnałowych. 

Zwiększone zapotrzebowanie na aminokwasy dla biosyntezy wyżej wymienionych białek 

może stanowić podstawę dla zastosowania inhibitorów ich biosyntezy jako leków. 

Po trzecie, pozbawione aktywności niektórych enzymów szlaków biosyntezy aminokwasów 

szczepy grzybowe charakteryzują się zmniejszoną zjadliwością. Auksotroficzne względem 

aminokwasów aromatycznych szczepy A. fumigatus wykazują zmniejszoną zjadliwość w 

modelu aspergilozy płucnej 10 , zaś pozbawienie komórek C. neoformans aktywności 

wybranych enzymów szlaku kwasu szikimowego, skutkuje efektem letalnym11. Wyniki 

ostatnich lat wskazują również, iż auksotroficzne względem lizyny szczepy A. nidulans12 oraz 

A. fumigatus 13 wykazują zmniejszoną zjadliwość w modelu aspergilozy płucnej, zaś komórki A. 

fumigatus, auksotroficzne względem histydyny, pozbawione są zjadliwości zarówno w modelu 

płucnym, jak i uogólnionym14. Ponadto, grupa Schöbel w 2010 roku wykazała również, że 

konidia mutantów auksotroficznych A. fumigatus względem L-lizyny nie są zdolne do 

produkowania proteaz umożliwiających pozyskanie lizyny z białek, podczas gdy forma 
                                                
7 Mayer FL, Wilson D, Jacobsen ID, et al. Small but crucial: the novel small heat shock protein Hsp21 mediates 

stress adaptation and virulence in Candida albicans. PLoS One. 7(6):e38584 (2012) 
8 Birse CE, Irwin MY, Fonzi WA, Sypherd PS, Cloning and characterization of ECE1, a gene expressed in 

association with cell elongation of the dimorphic pathogen Candida albicans. Infect Immun, 61, 3648-3655 
(1993) 

9 Rouabhia M, Schaller M, Corbucci C, Vecchiarelli A, et al. Virulence of the Fungal Pathogen Candida albicans 
Requires the Five Isoforms of Protein MannosyltransferasesInfect Immun. 73(8):4571-80, (2005) 

10 Sasse A, Hamer SN, Amich J, Binder J, Krappmann S. Mutant characterization and in vivo conditional repression 
identify aromatic amino acid biosynthesis to be essential for Aspergillus fumigatus virulence. Virulence, 7:56-
62 (2016) 

11 Fernandes JD, Martho K, Tofik V, Vallim MA, Pascon RC. The Role of Amino Acid Permeases and Tryptophan 
Biosynthesis in Cryptococcus neoformans Survival. PLoS One. 10(7):e0132369 (2015) 

12 Tang CM, Smith JM, Arst HN Jr, Holden DW, Virulence studies of Aspergillus nidulans mutants requiring lysine 
or p-aminobenzoic acid in invasive pulmonary aspergillosis. Infect Immun, 62: 5255-5260 (1994) 

13 Schöbel F, Jacobsen ID, Brock M, Evaluation of lysine biosynthesis as an antifungal drug target: biochemical 
characterization of Aspergillus fumigatus homocitrate synthase and virulence studies. Eukaryot Cell, 9 (6):878-
93 (2010) 

14 Dietl AM, Amich J, Leal S, Beckmann N, Binder U, Beilhack A, Pearlman E, Haas H. Histidine biosynthesis plays a 
crucial role in metal homeostasis and virulence of Aspergillus fumigatus. Virulence. 2016 18;7(4):465-76. 
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mycelialna jest zdolna do pozyskania brakującego aminokwasu ze środowiska. Udowodniono 

spowolnienie procesu kiełkowania mutantów auksotroficznych, ich wolniejszy wzrost i 

zmniejszoną zjadliwość. Wysunięto wniosek, że chemoterapeutyki przeciwgrzybowe, 

blokujące biosyntezę L-lizyny mogłyby znaleźć zastosowanie jako leki profilaktyczne, 

zapobiegające zakażeniu w przypadku pacjentów narażonych na aspergilozę oskrzelowo-

płucną13. 

 

Omówienie wyników. 

Realizowana przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora tematyka badawcza stanowi 

oryginalny i innowacyjny cykl, niezwiązany z tematyką pracy doktorskiej. Właściwości 

enzymów szlaku kwasu L--aminoadypinowego, pochodzących z komórek grzybów 

patogennych dla człowieka na początku mojej pracy badawczej (2007-2009) były znane 

w bardzo niewielkim stopniu lub nieznane w ogóle. Ponadto w literaturze opisane były 

jedynie nieliczne przypadki otrzymania inhibitorów enzymów AAP jako potencjalnych leków 

przeciwgrzybowych. W istocie rzeczy można przytoczyć jedynie trzy udokumentowane 

przykłady takiego podejścia. Zabriskie i Jackson podali przykłady otrzymanych przez nich 

analogów strukturalnych sacharopiny, które okazały się skutecznymi inhibitorami reduktazy 

sacharopiny, jednakże nie wykazywały aktywności przeciwgrzybowej15. Palmer i inni 

zsyntezowali analogi (R)-homocytrynianu i (2R,3S)-homoizocytrynianu zawierające 

podstawnik fenylowy, które wykazały niewielką aktywność przeciwgrzybową wobec 

Aspergillus nidulans16. Natomiast w roku 2008 Yamamoto i in. badali wpływ analogów 

homoizocytrynianu na dehydrogenazę homoizocytrynianową z Saccharomyces cerevisiae i 

wykazali, że thia-homoizocytrynian jest bardzo silnym inhibitorem o stałej inhibicji Ki = 97 

nM17. 

Syntaza homocytrynianowa (1), homoakonitaza (2) i dehydrogenaza 

homoizocytrynianowa (3), jako enzymy katalizujące reakcje biosyntetyczne występujące 

wyłącznie w komórkach grzybowych i nie posiadające żadnych odpowiedników w komórkach 

ssaków oraz aminotransferaza kwasu L--aminoadypinowego (4), należąca do enzymów 

                                                
15 Zabriskie, T. M., Jackson, M. D., Lysine biosynthesis and metabolism in fungi. Nat. Prod. Rep., 17, 85-97 (2000) 
16 Palmer, D.R.J., Balogh, H., Ma, G., et al., Synthesis and antifungal properties of compounds which target the -

aminoadipate pathway. Pharmazie, 59, 93-98 (2004). 
17 Yamamoto, T., Eguchi, T., Thiahomoisocitrate: a highly potent inhibitor of homoisocitrate dehydrogenase 

involved in the alpha-aminoadipate pathway. Bioorg. Med. Chem., 16, 3372-3376 (2008). 
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grzybowych bardzo słabo poznanych, stały się dla mnie oczywistymi kandydatami na cele 

badawcze.  

Kondensacja cząsteczki acetylo-CoA z α-ketoglutaranem, prowadząca do wytworzenia 

homocytrynianu, katalizowana przez syntazę homocytrynianową (HCS), reprezentuje 

pierwszy etap grzybowego szlaku biosyntezy lizyny (Rys.1).  Wstępne badania dotyczące 

enzymatycznej syntezy homocytrynianu prowadzone były na organizmie modelowym, 

Saccharomyces cerevisiae i opisane zostały już w 1964 roku18. Późniejsze prace wskazują na 

wyodrębnienie dwóch izoenzymów HCS z S. cerevisiae, ScLys20p i ScLys21p19. W trakcie tych 

badań otrzymano szczepy mutantów delecyjnych lys20Δ/lys21Δ, które okazały się 

auksotroficzne względem lizyny i nie posiadały aktywności syntazy homocytrynianowej. Oba 

enzymy inhibowane były przez lizynę, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, lecz znacznie 

większa wrażliwość ScLys21p na działanie L-Lys powoduje, że enzym ten jest przeważnie 

nieaktywny i może być jedynie aktywowany w warunkach dużego niedoboru tego 

aminokwasu. Wyniki te tłumaczą dlaczego ScLys20p jest odpowiedzialny za główną część 

syntetyzowanej w komórce lizyny.  Scharakteryzowano również biochemicznie HCS z innych 

źródeł eukariotycznych, Schizosaccharomyces pombe (SpHCS) 20 , Aspergillus fumigatus 

(HcsA)13, Penicillum chrysogenum (Lys1p)21 czy prokariotycznych: Thermus thermophilus 

(TthHCS)22.    

W ramach mojej pracy badawczej zidentyfikowałam w genomie Candida albicans dwa 

geny, kodujące izoenzymy syntazy homocytrynianowej LYS21 i LYS22 (publikacje V-1, V-7). 

Badania właściwości rekombinowanych produktów tych genów potwierdziły ich tożsamość 

enzymatyczną. Analiza ilościowa parametrów reakcji enzymatycznej katalizowanej przez 

obydwa izoenzymy HCS wykazała ich duże podobieństwo biochemiczne (zbliżone wartości 

aktywności specyficznych, liczby obrotów i stałych Michaelisa), jednakże enzymy te różnią się 

znacznie wrażliwością na hamujące działanie lizyny. Izoenzym CaLys22p jest znacznie 

bardziej podatny na działanie L-Lys (Ki CaLys22p  = 4,37±0,68  μM, Ki CaLys21p = 128±8 μM), co 

                                                
18 Strassman, M., Ceci, L.N., Enzymatic formation of homocitric acid, an intermediate in lysine biosynthesis. 

Biochem. Biophys. Res. Commun., 14, 262-267 (1964) 
19 Feller, A., Ramos, F., Pierard, A., Dubois, E., In Saccharomyces cerevisae, feedback inhibition of homocitrate 

synthase isoenzymes by lysine modulates the activation of LYS gene expression by Lys14p. Eur. J. Biochem., 
261, 163-170 (1999) 

20 Bulfer SL, Scott EM, Couture JF, Pillus L, and Trievel RC, Crystal structure and functional analysis of 
homocitrate synthase, an essential enzyme in lysine biosynthesis. J Biol Chem 284 (51): 35769–35780 (2009) 

21 Jaklitsch WM, Kubicek CP, Homocitrate synthase from Penicillum chrysogenum. Biochem J 269: 247-253 
(1990) 

22 Wulandari AP, Miyazaki J, Kobashi N, Nishiyama M, Hoshino T, Yamane H, Characterization of bacterial 
homocitrate synthase involved in lysine biosynthesis. FEBS Lett 522: 35-40 (2002) 
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sugeruje, że może on być wykorzystywany głównie w warunkach dużego zapotrzebowania na 

ten aminokwas. Wyniki analizy kinetyki inhibicji izoenzymów HCS z C. albicans przez L-Lys 

wskazują, że inhibitor ten współzawodniczy z α-KG o miejsce wiązania w centrum aktywnym, 

natomiast jego wiązanie jest niezależne od wiązania drugiego substratu – AcCoA (publikacja 

V-7). Lokalizacja miejsca wiązania L-lizyny w centrum aktywnym izoenzymów HCS z C. 

albicans jest zatem prawdopodobnie identyczna jak w HCS ze S. pombe20. Wyniki naszych 

badań potwierdzają, stwierdzoną wcześniej dla HCS z S. cerevisiae, uporządkowaną kolejność 

wiązania substratów23. Ponadto, badanie inhibicji izoenzymów HCS z C. albicans przez L-Lys 

wykazało kooperatywny charakter wiązania substratu, KG, zależny od stężenia inhibitora. 

Przy niskich stężeniach inhibitora, dla obu izoform HCS z C. albicans, obserwowano 

kooperatywność negatywną, zaś przy wysokich stężeniach L-Lys kooperatywność pozytywną 

wiązania KG. Uzykane wyniki wskazują na zaskakujące podobieństwo CaLys21p i 

CaLys22p do enzymu ze źródła prokariotycznego24, zaś taki sam obserwowany efekt dla obu 

HCS z C. albicans odróżnia je od ScLys20p i ScLys21p, gdzie tylko ta ostatnia cechuje się 

kooperatywnością wiązania KG w obecności L-Lys25.  

Zaobserwowałam hamujący wpływ kilku analogów strukturalnych L-Lys na aktywność HCS z 

C. albicans. Najefektywniejszym wśród badanych inhibitorem izoenzymu CaLys22p okazała 

się pochodna DL--difluorometylolizyna (IC50 32±3M; Ki 12,5±2,9M), która jednak nie 

wykazuje aktywności inhibicyjnej wobec CaLys21p, a jej pochodna w postaci estru 

metylowego nie wykazuje aktywności przeciwgrzybowej.  

Wykorzystując technikę SAT1-flipper do ukierunkowanego usuwania genów, skonstruowano 

szczepy pozbawione genu LYS21 (C. albicans lys21Δ) oraz LYS22 (C. albicans lys22Δ), a także 

szczep pozbawiony obydwu izoenzymów HCS (C. albicans lys21Δ/lys22Δ) (publikacja V-1). 

Podwójny szczep delecyjny wykazywał w podłożu minimalnym auksotrofię względem L-Lys, 

co potwierdza, że aktywność HCS ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 

szlaku AAP. Wyznaczona wartość stężenia krytycznego lizyny, pozwalająca na wzrost w 50% 

względem komórek szczepu dzikiego wynosi 0,1 mM i mieści się w dolnej granicy stężeń tego 

aminokwasu w osoczu krwi ludzkiej (0,075 – 0,35 mM). Fenotyp wzrostowy szczepu C. 

                                                
23  Andi, B., West, A.H., Cook, P.F., Kinetic mechanism of histidine-tagged homocitrate synthase from 

Saccharomyces cerevisiae. Biochemistry, 43, 11790-11795 (2005). 
24 Kumar VP, West AH, Cook PF Kinetic and chemical mechanisms of homocitrate synthase from Thermus 

thermophilus. J Biol Chem 286: 29428-29439 (2011) 
25 Quezada H, Aranda C, DeLuna A, Hernández H, Calcagno ML, Marín-Hernández Á, González A, Specialization of 

the paralogue LYS21 determines lysine biosynthesis under respiratory metabolism in Saccharomyces 
cerevisiae. Microbiology 154: 1656-1667 (2008) 
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albicans lys22Δ prawie nie różnił się od fenotypu szczepu typu dzikiego, natomiast szczep C. 

albicans lys21Δ rósł zdecydowanie słabiej 

w podłożu minimalnym bez dodatku L-Lys 

(Rys. 2). Wynika z tego, że enzym 

CaLys21p jest odpowiedzialny za 

biosyntezę większości wytwarzanego 

homocytrynianu i odgrywa dominującą 

rolę w komórkach C. albicans, podczas gdy 

CaLys22p jest raczej enzymem 

pomocniczym, którego aktywność nie jest 

najważniejsza dla prawidłowego wzrostu i 

nie może kompensować aktywności 

CaLys21p. Sugestię tą dodatkowo 

potwierdziły wyniki oznaczeń aktywności 

HCS w ekstraktach bezkomórkowych, otrzymanych z odpowiednich szczepów C. albicans. Na 

podstawie stwierdzonych różnic w podatności obu izoenzymów na hamowanie przez L-Lys, 

można przypuszczać, że aktywność CaLys22p uruchamiana jest jedynie w warunkach bardzo 

niskiego stężenia egzogennej lizyny.  

Mutanty C. albicans pozbawione aktywności HCS wykazują zredukowaną, ale nie zupełnie 

wyeliminowaną zdolność do tworzenia form mycelialnych (M) (ang. germ-tubes) w 

warunkach stymulujących transformację Y→M26. To spostrzeżenie wydaje się istotne w 

świetle dotychczasowego punktu widzenia, zgodnie z którym zdolność do tworzenia form M 

oraz powstawanie specyficznych proteaz i adhezyn są podstawowymi czynnikami wirulencji 

C. albicans. Wydaje się jednak, że CaLys21p i CaLys22p nie są bezpośrednio zaangażowane w 

morfogenezę C. albicans, a obserwowane zjawisko jest raczej konsekwencją ogólnego 

osłabienia wzrostu. 

Określono patogenność szczepów C. albicans SC5314, lys21Δ, lys22Δ, lys21Δ/lys22Δ oraz 

lys21Δ/lys22Δ/LYS21, wykorzystując mysi model kandydozy rozsianej. Badania te zostały 

wykonane przez prof. Francesco Barchiesi w Klinice Chorób Zakaźnych przy Uniwersytecie 

Marche w Ankonie, Włochy. Wyniki te wskazują, że wszystkie badane szczepy wykazywały 

podobny poziom wirulencji w użytym modelu (publikacja V-1). 

                                                
26 Gow, N.A.R., The fungal dimorphism. In: The Growing Fungus, Gow, N.A.R., Gadd, G.M. (eds.), Champan & Hall, 

London, 403-422 (1995) 
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Z uwagi na doniesienia dotyczące awirulentności zmutowanych komórek patogennych 

grzybów pleśniowych A. fumigatus, w których dokonano delecji genu lysF, kodującego 

homoakonitazę (HA) (etap 2 na Rys. 1) w mysim modelu kandydozy płucnej27 skonstruowano 

szczepy C. albicans pozbawione aktywności tego enzymu (publikacja V-4). Informacje 

dotyczące szczepu A. fumigatus lysF stanowiły silną przesłankę wskazującą, że w warunkach 

in vivo, stężenia L-lizyny i/lub peptydów zawierających ten aminokwas, nie są wystarczająco 

wysokie, aby zapewnić komórkom grzybowym obecnym w zainfekowanym organizmie 

uzupełnienie deficytu L-lizyny, wynikającego z zablokowania możliwości jego własnej 

biosyntezy.  

W ramach mojej pracy zidentyfikowałam gen, kodujący homoakonitazę (HA) z C. albicans. W 

celu otrzymania szczepu pozbawionego genu LYS4 wykorzystano technikę ukierunkowanego 

unieczynniania genów opartą o reakcję PCR28. W  metodzie tej odpowiednie kasety 

nokautujące otrzymuje się przez amplifikację fragmentów DNA znajdujących się w 

plazmidach pFA-CaHIS1, pFA-CaARG4 i pFA-CaURA3. Plazmidy te oraz odpowiednie szczepy 

(C. albicans BWP17) niezbędne dla unieczynnienia genu LYS4 otrzymałam od Prof. B. Hube.  

Otrzymane komórki C. albicans lys4Δ nie rosły w pożywce minimalnej YNB bez dodatku L-Lys, 

co potwierdza, że szczep ten jest auksotroficzny względem lizyny i że funkcjonalna 

homoakonitaza, kodowana przez gen LYS4, jest niezbędna w procesie biosyntezy L-Lys u C. 

albicans (publikacja V-4). 

Auksotroficzne względem L-Lys szczepy C. albicans, pozbawione zarówno aktywności HCS, jak 

i HA,  zbadano pod kątem zdolności do transformacji morfologicznej, adhezji oraz tworzenia 

morfologicznie i funkcjonalnie heterogennej struktury biofilmu. Ta ostatnia cecha ma 

decydujący wpływ na inicjowanie procesu zakażenia grzybiczego, zwłaszcza na powierzchni 

tworzyw sztucznych oraz u osób z upośledzonym statusem immunologicznym. Zjawisko to 

jest procesem złożonym, wymagającym koordynacji różnych szlaków sygnałowych.  

W celu zbadania zdolności auksotroficznych wobec L-Lys szczepów C. albicans do adhezji i 

tworzenia biofilmu stworzyłam model mieszanej hodowli komórek adherentnych 

(fibroblastów mysich NIH3T3) w postaci monowarstwy oraz komórek grzybowych. 

Równolegle prowadziłam badania określenia stopnia uszkodzenia komórek ssaczych przez 

                                                
27 Liebmann, B., Mühleisen, T.W., Müller, M., Hecht, M., Weidner, G., Braun, A., Brock, M., Brakhage A.A., Deletion 

of the Aspergillus fumigatus lysine biosynthesis gene lysF encoding homoaconitase leads to attenuated 
virulence in a low-dose mouse infection model of invasive aspergillosis. Arch. Microbiol., 181, 378-383 (2004) 

28 Gola, S., Martin, R., Walther, A., Dunkler, A., Wendland, J., New modules for PCR-based gene targeting in 
Candida albicans: rapid and efficient gene targeting using 100 bp of flanking homology region. Yeast, 20, 1339–
1347 (2003) 
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komórki C. albicans z wykorzystaniem tkanek – odtworzonego nabłonka ludzkiego RHE 

dostępnego komercyjnie29.  Mikroskopowa analiza rozwoju infekcji wywołanej przez komórki 

C. albicans na powierzchni 

monowarstwy NIH3T3 wskazuje na 

znaczące różnice między szczepami 

auksotroficznymi, a komórkami 

kontrolnymi  (Rys3). Znaczne 

ograniczenie poziomu wzrostu i 

rozwoju heterogennej formy biofilmu 

komórek lys21Δ/lys22Δ oraz lys4Δ 

względem szczepu wyjściowego 

SC5314 obserwowano po 2 i 5 

godzinach inkubacji.  Auksotrofia 

względem lizyny powoduje więc 

spowolnienie wzrostu i rozwoju formy 

biofilmu na wczesnym etapie infekcji 

fibroblastów mysich. Badanie 

aktywności metabolicznej dojrzałego biofilmu (48h, 72h) komórek lys21Δ/lys22Δ oraz lys4Δ 

względem szczepu SC5314 wskazuje również na ich istotne upośledzenie (publikacja V-8). 

Analiza, wykonana przy pomocy mikroskopu konfokalnego, biofilmu komórek 

auksotroficznych wobec L-Lys (po 24h inkubacji) wskazuje na znaczące różnice w jego 

strukturze względem biofilmu C. albicans SC5314 (Rys. 4). 

 

                                                
29 Schaller M, Zakikhany K, Naglik JR, Weindl G, Hube B, Models of oral and vaginal candidiasis based on in vitro 

reconstituted human epithelia. Nat Protoc. 1(6):2767-73 (2006) 



Iwona Gabriel Załącznik 2 
 

 17 

W ramach współpracy z prof. Bliss przeprowadzono badania zjadliwości uzyskanego 

auksotroficznego szczepu C. albicans lys4Δ w modelu mysiej kandydozy z wykorzystaniem 

noworodków mysich 30 , a uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla 

lys21Δ/lys22Δ w tym samym modelu (ciężarne myszy BALB/C, Charles River Laboratories) 

(publikacja V-4). Model pozwala na uzyskanie uogólnionej kandydozy (bez stosowania 

immunosupresantów), określenie 

zjadliwości komórek C. albicans oraz 

określenie stopnia kolonizacji 

narządów tj. wątroba, mózg, płuca, 

nerki. Analiza Kaplan-Meier (Rys. 5) 

przeżywalności noworodków mysich 

zakażonych szczepem auksotroficznym 

(lys21Δ/lys22Δ lub lys4Δ) oraz 

szczepem macierzystym (C. albicans 

SC5314), wykorzystanym do nokautu 

genowego wskazuje na nieznaczne 

różnice w zjadliwości pomiędzy 

szczepami, lecz nieistotne statystycznie. Z uwagi na sugerowany przez innych autorów 

mechanizm braku zjadliwości auksotroficznych względem L-Lys szczepów A. fumigatus w 

modelu płucnym, związany z niewielką dostępnością tego aminokwasu w tkance płucnej13, 

dla szczepów C. albicans lys4Δ oraz lys21Δ/lys22Δ przeprowadzono  badanie stopnia 

kolonizacji różnych narządów. Analiza statystyczna Kruskal-Wallis stopnia kolonizacji płuc, 

nerek, wątroby oraz mózgu w przypadku obu szczepów auksotroficznych wskazuje na brak 

statystycznie istotnych różnic w inwazyjności, sugerując, że stężenie dostępnej L-Lys w 

płucach może być wystarczające do utrzymania wzrostu tych komórek. Z drugiej jednak 

strony w modelu zastosowanym przeze mnie komórki grzybowe docierają do płuc za 

pośrednictwem krwioobiegu. Stwierdzenie zmniejszenia wirulencji auksotrofów innych 

patogennych grzybów, które są wprowadzane do płuc przez drogi oddechowe, może 

odzwierciedlać różnice w biodostępności lizyny w tych różnych mikrośrodowiskach.  

Kolejnym enzymem szlaku AAP, występującym wyłącznie w komórkach grzybowych i 

nieposiadającym żadnych odpowiedników w komórkach ssaków jest dehydrogenaza 

                                                
30 Tsai NY, Laforce-Nesbitt SS, Tucker R and Bliss JM, A murine model for disseminated candidiasis in neonates. 

Pediatr Res 69: 189-93 (2011) 
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homoizocytrynianowa (HIcDH) (etap 3, Rys. 1). Badania prowadzone przeze mnie pozwoliły 

na identyfikację genu kodującego ten enzym. Gen LYS12 z Candida albicans sklonowano i 

eksprymowano w komórkach Escherichia coli. Przeprowadzona charakterystyka 

biochemiczna oczyszczonego produktu tego genu wskazuje, iż enzym ten katalizuje zależną 

od Mg2+ i K+ oksydatywną dekarboksylację homoizocytrynianu (HIc) do -ketoadypinianu w 

obecności NAD+ jako czynnika utleniającego. Badania specyficzności substratowej badanego 

enzymu wykazały, iż podobnie jak enzym z S. cerevisiae 31, CaHIcDH nie jest zdolny do 

wykorzystywania izocytrynianu oraz 3-izopropylomaleinianu jako substratu (w 

przeciwieństie do źródła prokariotycznego). CaHIcDH scharakteryzowano pod kątem 

parametrów kinetycznych i wyznaczono KM(NAD+) 1,09 mM oraz KM (HIc) 73,7 M, a kcat 0,38 s-1 

(publikacjaV-3). Zaskakujące rezultaty uzyskano określając strukturę oligomeryczną 

CaHIcDH. Dane eksperymentalne wskazują na tetrameryczną strukturę tego enzymu, co 

upodabnia go do białek prokariotycznych31, 32, nie zaś eukariotycznych - grzybowych33. Dla 

poznania molekularnych podstaw tworzenia struktury tetramerycznej przez natywny 

CaHIcDH przeprowadzono modelowanie homologiczne tego białka. Ze względu na to, iż 

sekwencje aminokwasowe HIcDH S. pombe (SpHIcDH)33 i C. albicans wykazują ponad 60% 

identyczności, dane strukturalne z bazy PDB (3TY4), dotyczące tego białka zostały użyte jako 

matryca do porównawczego modelowania enzymu z C. albicans. Ponieważ natywna SpHIcDH 

jest homodimerem, uzyskany model był również dimeryczny. Zakładając możliwość 

tworzenia struktury tetramerycznej CaHIcDH, znanej wcześniej dla enzymu z T. 

thermophilus 34  i zasugerowanej przez nasze wyniki eksperymentalne, wykorzystano 

strukturę TthHIcDH z bazy PDB (3ASJ), jako nową matrycę w przebudowie uzyskanego 

modelu dimerycznego, co pozwoliło ostatecznie na otrzymanie modelu pokazanego na Rys 6.  

                                                
31 Miyazaki J, Kobayashi N, Nishiyama M & Yamane H, Characterization of homoisocitrate dehydrogenase 

involved in lysine biosynthesis of an extremely thermophilic bacterium, Thermus thermophilus HB27, and 
evolutionary implication of -decarboxylating dehydrogenase. J Biol Chem 278: 1864–1871 (2003) 

32 Miyazaki K, Bifunctional isocitrate-homoisocitrate dehydrogenase: a missing link in the evolution of beta-
decarboxylating dehydrogenase. Biochem Biophys Res Commun 331: 341-346 (2005) 
Miyazaki K, Identification of a novel trifunctional homoisocitrate dehydrogenase and modulation of the broad 
substrate specificity through site-directed mutagenesis. Biochem Biophys Res Commun 336: 596–602 (2005). 

33  Bulfer SL, Hendershot JM & Trievel RC, Crystal structure of homoisocitrate dehydrogenase from 
Schizosaccharomyces pombe. Proteins 80: 661-666 (2012) 

34  Nango E, Yamamoto T, Kumasaka T, Eguchi T Structure of Thermus thermophilus homoisocitrate 
dehydrogenase in complex with a designed inhibitor. J Biochem. 150(6):607-14. doi: 10.1093/jb/mvr097 
(2011) 
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Porównanie stopnia homologii sekwencji aminokwasowych HIcDH z różnych źródeł oraz 

analiza pozyskanego modelu pozwoliły na poznanie prawdopodobnych molekularnych 

podstaw tworzenia struktury tetramerycznej przez natywny CaHIcDH. W interakcji pomiędzy 

podjednostkami mogą uczestniczyć naładowane reszty obecne w pętli 153-158 HIcDH z C. 

albicans. Ponadto reszta Tyr154 obecna w sekwencji enzymu z C. albicans odpowiada Tyr132 

z T. thermophilus, a brak jej w sekwencji dimerycznego enzymu z S. pombe (gdzie zastąpiona 

jest resztą Val140). Dobrze wiadomo, że boczny łańcuch tyrozyny bierze często udział w 

stabilizacji czwartorzędowej struktury białek oligomerycznych, ze względu na zdolność do 

udziału w oddziaływaniach polarnych, hydrofobowych i typu- 35 . W tetramerze T. 

thermophilus HIcDH, ugrupowanie hydroksylowe Tyr132 tworzy wiązanie wodorowe z 

Asp139', podczas gdy jego pierścień fenylowy oddziałuje z hydrofobową niszą, utworzoną 

przez łańcuchy boczne Val141' i Val126'34. Podobne interakcje zaobserwowano w naszym 

modelu  (Rys. 6). Ugrupowanie hydroksylowe Tyr154 bierze udział w silnym wiązaniu 

wodorowym z Glu164', podczas gdy jego pierścień fenylowy jest skierowany w stronę 

ugrupowania guanidynowego Arg168', a zatem może brać udział w korzystnym typie 

oddziaływań typu  (Rys. 6).  

Dane literaturowe, dotyczące hamujacego wpływu analogów kwasu (R)- homocytrynowego 

oraz (2R, 3S)–homoizocytrynowego na wzrost A. nidulans16, pozwoliły przypuszczać, iż 

podobny efekt można zaobserwować w przypadku komórek C. albicans. Nawiązałam więc 
                                                
35 Brinda KV & Saraswathi V, Oligomeric protein structure networks: insights into protein-protein interactions. 

BMC Bioinformatics 6: 296-310 (2005) 
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współpracę z prof. Palmerem, w którego pracowni dokonano syntezy tych związków i 

zbadałam ich aktywność inhibicyjną wobec CaHIcDH. Aktywność enzymu była hamowana 

przez (2R, 3S) -3- (p-karboksybenzylo) jabłczan (CBMA), badanie kinetyki inhibicji wskazuje, 

że jest ona kompetywna wobec HIc. Prawdopodobny sposób wiązania inhibitora w centrum 

aktywnym enzymu wykazano stosując metody modelowania molekularnego (Rys. 7).  

 
Rys. 7 Struktura CBMA (panel lewy) wraz z najbardziej prawdopodobnym sposobem wiązania  substratu HIc w 

kompleksie z Mg2+ (panel środkowy) i CBMA (panel prawy) w centrum aktywnym enzymu (publikacja V-3). 

 

CBMA wykazał pewną umiarkowaną aktywność przeciwgrzybiczą, którą zwiększono po 

przekształceniu inhibitora enzymu w jego pochodną estru trimetylowego (TMCBMA). 

Parametr MIC wyznaczony w pożywkach RPMI (bogata) i YNB (minimalna) dla szczepów C. 

krusei, C. albicans, C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. dubliniensis, C. lusitaniae oraz S. cerevisiae 

mieści się w zakresie 0,5 - 2 mg mL-1. Badania w podłożu suplementowanym L-Lys 

potwierdziły również, iż celem molekularnym CBMA w warunkach in vivo jest CaHIcDH 

(publikacjaV-3).  

Z uwagi na doniesienia dotyczące awirulentności zmutowanych komórek A. fumigatus, w 

których dokonano delecji genu lysF, kodującego homoakonitazę27 oraz wyniki badań 

własnych, sugerujące możliwość wykorzystania dehydrogenazy homoizocytrynianu, jako celu 

molekularnego w chemoterapii przeciwgrzybowej we współpracy z Katedrą Chemii 

Organicznej Wydziału Chemicznego PG zaprojektowano, opracowano warunki syntezy oraz 

otrzymano kilkanaście nowych związków chemicznych, potencjalnych inhibitorów tych 

dwóch enzymów, o strukturach analogów substratów i produktów przejściowych reakcji 

enzymatycznych Rys. 8 (publikacjaV-2). Badane związki otrzymano bądź w postaci soli, bądź 

w postaci estrów. Związki 1-10 testowano pod względem ich aktywności przeciwgrzybiczej in 

vitro wobec sześciu szczepów grzybowych. Najwyższą aktywność wykazał ester trimetylowy 

kwasu trans-homoakonitowego (1a), który hamował wzrost wszystkich testowanych 

szczepów z wartościami MIC w zakresie 16-32 μg ml-1. Odpowiadający mu epoksyd (3) 
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hamował wzrost czterech z sześciu 

szczepów grzybowych, ale wyznaczone 

dla niego wartości MIC były znacznie 

wyższe (128-512 g ml-1). Wśród 

analogów dezoksyfluorowych 

homoizocytrynianu stwierdzono 

pewne działanie przeciwgrzybicze 

wobec wybranych szczepów dla (2R, 

3S) -2-fluoro-3-allilobursztynianu 

dimetylu (6c) i trimetylo (2R, 3S) -2-

fluoro-2-deoksyhomoizocytrynianu (9) 

(MIC 64 - 512 g ml-1). Związki 2, 4, 7 

oraz 10, uzyskane w postaci soli 

sodowych lub potasowych wykazywały 

słabe działanie inhibicyjne wobec HA 

(związki 2 i 4) lub HIcDH (związki 7c i 

10). Związki 7c i 10 są strukturalnymi analogami homoizocytrynianu, substratu 

dehydrogenzy homoizocytrynianu. Aby wyjaśnić molekularne podstawy działania 

inhibicyjnego za pomocą modelowania molekularnego dokonano analizy kompleksów tych 

inhibitorów z enzymem (publikacja V-2) (Rys. 9). 

Badania wykazały, iż w przypadku związku 7c 

jedna jego grupa karboksylowa wiązana jest w 

centrum aktywnym za pośrednictwem jonu 

magnezu, podczas gdy druga przez ugrupowania 

guanidynowe Arg112 i Arg140. Obie reszty 

zaangażowane są również w wiązanie substratu 

HIc (publikacja V-3). Z drugiej strony, w 

najbardziej prawdopodobnej orientacji, allilowy 

podstawnik przy C3 związku 7c oddziałuje z małą, 

częściowo hydrofobową kieszenią w strukturze 

centrum aktywnego, utworzoną przez reszty 

Val214, Ile246 i niepolarną część łańcucha 

bocznego Lys211. Ta kieszeń to przypuszczalnie miejsce wiązania drugiego substratu, 
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NADH33. Hydrofobowy charakter tej niszy i prawdopodobna interakcja z allilowym 

podstawnikiem C3 związku 7c wyjaśnia nieco wyższy potencjał inhibicyjny 7c (pochodna 

allilowa) w porównaniu ze związkiem 10, posiadającym w tym obszarze polarną grupę 

karboksylową. W przypadku cząsteczki substratu HIc, dokowanie molekularne wskazało na 

oddziaływanie trzeciej grupy karboksylowej HIc z -aminową reszty Lys149 (publikacja V-

3). Można więc założyć, że słabsze wiązanie związku 7c wynika z zastąpienia względnie 

silnych oddziaływań elektrostatycznych między grupą karboksylową substratu i Lys149 przez 

znacznie słabszy efekt hydrofobowy.  

Pierwsze trzy reakcje szlaku AAP to reakcje wyjątkowe dla komórek grzybowych. Kolejne 

reakcje stanowią odwrócenie odpowiednich etapów szlaku biodegradacji L-lizyny, 

występującego w niektórych tkankach organizmów wyższych, jednakże niektóre z enzymów 

katalizujących reakcje biosyntetyczne są różne od enzymów katalizujących odwrotne reakcje 

kataboliczne. Faza druga szlaku (reakcja czwarta) rozpoczyna się od transaminacji, reakcji 

katalizowanej przez aminotransferazę kwasu L--aminoadypinowego (AmAA) prowadzącej 

do utworzenia kwasu L--aminoadypinowego.   Grzybowe aminotransferazy są enzymami 

bardzo słabo poznanymi, co więcej aktywność aminotransferazy aminoadypinowej 

przypisywana jest, lecz nie potwierdzona jednoznacznie, produktom kilku genów. Dotychczas 

poznane białka o aktywności AmAA z innych źródeł posiadają szerokie spektrum substratowe.  

Mogą więc w związku z  tym stanowić element wspólny dla kilku istotnych dla prawidłowego 

funkcjonowania komórek grzybowych przemian metabolicznych. Ich cechą charakterystyczną 

jest fakt, że trudno jest je odpowiednio sklasyfikować i określić, która ich funkcja jest 

dominująca in vivo. 

Enzymy o aktywności AmAA mogą uczestniczyć zarówno w procesie biosyntezy lizyny, jak i 

jej degradacji36, 37, a także w szlaku biosyntezy czy degradacji aminokwasów aromatycznych. 

Te cechy mogą wiązać się ze zdolnością drobnoustrojów grzybowych do wykorzystywania 

szeregu aminokwasów, jako źródła azotu, umiejętnością produkcji pigmentu z tryptofanu, 

prawdopodobnego czynnika wirulencji 38 , 39 , 40  czy biosyntezą alkoholi aromatycznych 

                                                
36 Han Q., Cai T., Tagle DA, Robinson H., Li J, Substrate specificity and structure of human aminoadipate 

aminotransferase/kynurenine aminotransferase II. Biosci Rep 28:205–215 (2008) 
37 Mawal M. R., Mukhopadhyay A., Deshmukh D. R. Purification and properties of kynurenine aminotransferase 

from rat kidney. Biochem J 279:595-599 (1991) 
38 Chaskes S., Cammer M., Nieves E., Casadevall A. Pigment production on L-tryptophan medium by Cryptococcus 

gattii and Cryptococcus neoformans. PLoS ONE 9:e91901 (2014) 
Chaskes S., Frases S., Cammer M., Gerfen G., Casadevall A. Growth and pigment production on D-tryptophan 
medium by Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans, and Candida albicans. J Clin Microbiol 46:255–264 
(2008) 
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(cząsteczek sygnałowych typu „quorum-sensing”)41. AmAA może również uczestniczyć w 

szlaku biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych42, 43. Szerokie spektrum działania tych białek 

powoduje, że stają się one ciekawym zagadnieniem badawczym (Rys. 10).  
 

 
 

Rys. 10 Wybrane schematy reakcji katalizowanych przez enzymy o aktywności AmAA wraz z ich 

prawdopodobną funkcją biologiczną. 

Grzybowa AmAA jest enzymem bardzo słabo poznanym, co więcej aktywność AmAA 

przypisywana jest produktom kilku genów. W S. cerevisiae, aktywność AmAA wykazano w 

przypadku trzech białek ScYer152Cp, ScBna3p, ScAro8p44, 45,  46 . Ze względu na wysokie 

podobieństwo sekwencji aminokwasowej ScAro9p do białka ScAro8p46 oraz na podstawie 

wyników badań wykonanych przez Urrestarazu i in.42 można przypuszczać, że ScAro9p 

również może spełniać w komórce rolę AmAA. W 2011 roku wykazano, że gen kodujący 

                                                                                                                                                            
39 Preuss J., Hort W., Lang S. et al., Characterization of tryptophan aminotransferase 1 of Malassezia furfur, the 

key enzyme in the production of indolic compounds by M . furfur. Exp Dermatol 22:736-741 (2013) 
40 Brunke S., Seider K., Almeida R. S., et al., Candida glabrata tryptophan-based pigment production via the 

Ehrlich pathway. Mol Microbiol 76:25–47 (2010) 
41 Ghosh S1, Kebaara BW, Atkin AL, Nickerson KW. Regulation of aromatic alcohol production in Candida albicans. 
Appl Environ Microbiol. 74(23):7211-8. doi: 10.1128/AEM.01614-08 (2008) 
42 Urrestarazu A., Vissers S., Iraqui I., Grenson M. Phenylalanine- and tyrosine-auxotrophic mutants of 

Saccharomyces cerevisiae impaired in transamination. Mol Gen Genet 257:230–237 (1998) 
43 Miyazaki T., Miyazaki J., Yamane H., Nishiyama M. α-Aminoadipate aminotransferase from an extremely 

thermophilic bacterium, Thermus thermophilus. Microbiology 150:2327–2334 (2004) 
44 King RD., Rowland J., Oliver SG., et al., The automation of science. Science (New York, N.Y.) 5923:85–89 (2009) 
45 Wogulis M., Chew E. R., Donohoue P. D., Wilson D. K. Identification of formyl kynurenine formamidase and 

kynurenine aminotransferase from Saccharomyces cerevisiae using crystallographic, bioinformatic and 
biochemical evidence. Biochemistry 47:1608–1621 (2008) 

46 Iraqui I., Vissers S., Cartiaux M., Urrestarazu A. Characterisation of Saccharomyces cerevisiaeARO8 and ARO9 
genes encoding aromatic aminotransferases I and II reveals a new aminotransferase subfamily. Mol Gen Genet 
257:238–248 (1998) 
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białko Yer152Cp jest silnie zakonserwowany w genomach komórek drożdży, natomiast w K. 

thermotolerans występuje w dwóch kopiach, co sugeruje, że enzym ten pełni istotną rolę w 

metabolizmie komórki47. Rola białka ScBna3p w S. cerevisiae nie jest do końca jasna. 

Wykazano, że posiada ono aktywność aminotransferazy kinureninowej, jednakże wiadomo 

też, że może uczestniczyć jeszcze w innych procesach m. in. biosyntezy  L-Lys45.  

Przeprowadzona przeze mnie analiza genomu Candida albicans pozwoliła na identyfikację 

pięciu genów, odpowiedników tych częściowo opisanych z S. cerevisiae: ARO8, ARO9, YER152C 

oraz BNA3 (występujący w dwóch kopiach: BNA31 i BNA32), kodujących białka o 

prawdopodobnej aktywności AmAA.  Z uwagi na doniesienia dotyczące szerokiego spektrum 

substratowego aminotransferaz oraz zdolności do katalizowania różnych typów reakcji 

przeprowadzono charakterystykę badanych białek z C. albicans pod kątem zarówno ich 

aktywności aminotransferazy L-α-aminoadypinowej, jak i aromatycznej czy kinureninowej 

(publikacje V-6 oraz V-9). W badaniach wykorzystano szeroką gamę substratów, zarówno z 

grupy donorów ( L-Phe, L-Tyr, L-Trp, L-AA, L-His, L-KN), jak i akceptorów grupy aminowej 

(α-KA, PhePi, 4-HPP, α-KG, kwas pirogronowy i  glioksalowy).  

Wykazano, że białka CaAro8p i CaAro9p katalizują reakcje α-aminotransferazy L-α-

aminoadypinowej tj. przekształcają α-ketoadypinian i kwas L-glutaminowy do α-

ketoglutaranu i kwasu L-α-aminoadypinowego oraz katalizują reakcję odwrotną, tzn. 

rozkładają kwas L-α-aminoadypinowy (rys. 10). Oba enzymy wykazują powinowactwo do L-

fenyloalaniny, L-tyrozyny i L-tryptofanu. CaAro8p katalizuje reakcje z udziałem L-histydyny i 

L-kinureniny oraz katalizuje reakcje rozkładu i syntezy aminokwasów aromatycznych. 

Wyznaczone parametry Km dla wybranych substratów CaAro8p i CaAro9p przedstawia tab. 3 

(publikacja V-9).  
 

Km [mM] Substrat 

Aro8p Aro9p 
aktywność kataboliczna akceptor grupy aminowej: KG 
L-Phe 0,053 ± 0,003 4,76 ± 1,17 
L-Tyr 0,09 ± 0,008 2,80 ± 0,25 
L-Trp 1,68 ± 0,28 1,80 ±0,18 

L-AA* 0,016 ± 0,008 4,28 ± 1 

L-His 11,5 ± 2,42  NW 
aktywność anaboliczna donor grupy aminowej: L-Glu 

                                                
47 Hébert A., Casaregola S., Beckerich JM, Biodiversity in sulfur metabolism in hemiascomycetous yeasts. FEMS 

Yeast Res 11:366–378 (2011) 
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PhePi 0,017 ± 0,004 NW 
4-HPP 0,026 ± 0,004 NW 

KA 0,1 ± 0,033 0,13 ± 0,04 

*wartości Km wobec KG w tej reakcji wynoszą odpowiednio: 0,27 ± 0,07 mM dla Aro8p 
i  0,41 ±0,036 mM dla Aro9p, NW – nie wyznaczono 

 

Tab. 3 Wyznaczone parametry Km dla wybranych substratów CaAro8p i CaAro9p. 
 

CaYer152Cp katalizuje również reakcje transaminacji L-Phe, L-Tyr i L-Trp w obecności KG 

jako akceptora grupy aminowej (KmPhe  0.24 ± 0.024 mM; KmTyr  0.46 ± 0.122 mM i KmTrp  1.07 

± 0.182 mM) (publikacja V-6), nie wykazuje zaś aktywności wobec L-AA oraz L-His,  jako 

donorów grupy aminowej (w obecności KG), ani PhePi czy 4-HPP, jako akceptorów grupy 

aminowej (w obecnosci L-Glu).  

W celu określenia funkcji białek CaAro8p, CaAro9p, CaYer152Cp oraz CaBna3p in vivo, 

wykorzystując technikę SAT1-flipper do ukierunkowanego usuwania genów, skonstruowano 

szczepy C. albicans pozbawione jednego lub kilku wybranych genów ARO8, ARO9, YER152C 

oraz BNA3 (występujący w dwóch kopiach: BNA31 i BNA32) (Tab. 4). 
  

Szczep Genotyp 
Δaro8 aro8Δ::FRT/aro8Δ:: FTR 
Δaro9 aro9Δ::FRT/aro9Δ:: FTR 
Δyer152C yer152CΔ::FRT/yer152CΔ:: FTR 
Δbna31 bna31Δ::FRT/bna31Δ:: FTR 
Δbna32 bna32Δ::FRT/bna32Δ:: FTR 
Δaro8 Δaro9 aro8Δ, aro9Δ::FRT/aro9Δ:: FTR 
Δaro8 Δyer152C aro8Δ, yer152CΔ::FRT/yer152CΔ:: FTR 
Δaro8 Δbna31 aro8Δ, bna31Δ::FRT/bna31Δ:: FTR 
Δaro8 Δbna31 Δbna32 aro8Δ, bna31Δ, bna32Δ::FRT/bna32Δ:: FTR 

  
 

Tab. 4 Lista uzyskanych mutantów delecyjnych (publikacja V-9). 

 

Uzyskane szczepy C. albicans zbadano pod kątem ich zdolności do wzrostu w podłożach 

minimalnych, w obecności wybranych aminokwasów, jako źródeł azotu oraz w podłożach 

bogatych. Analiza kinetyki wzrostu oraz charakterystyka biochemiczna wymienionych 

enzymów wskazuje na wyjątkową wszechstronność CaAro8p spośród badanych 

aminotransferaz, zaś różnorodność funkcji, jakie pełni w komórce, odróżnia ten enzym od 
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tych badanych z innych źródeł grzybowych42, 46, 48. Bierze udział w katabolizmie histydyny, 

lizyny i aminokwasów aromatycznych, a także w biosyntezie L-Lys, Phe i Tyr. CaAro9p wydaje 

się być enzymem pomocniczym, uczestniczącym w katabolizmie aminokwasów 

aromatycznych i lizyny w wysokich stężeniach tych związków, bez roli biosyntezy. Potencjał 

katalityczny CaYer152Cp do degradacji aminokwasów aromatycznych, wywnioskowany z 

wyników badań in vitro wydaje się mieć niewielkie znaczenie in vivo. Główna rola tej 

aminotransferazy pozostaje zatem ciągle nieodkryta. CaBan3p prawdopodobnie bierze udział 

w szlaku kinureninowym związanym z konwersją tryptofanu w NAD+, ale nie bierze udziału w 

biosyntezie jakichkolwiek aminokwasów proteinogenicznych. Żadna z badanych 

aminotransferaz (CaAro8p, CaAro9p, CaYer152Cp oraz CaBan3p) nie jest wyłącznie 

odpowiedzialna za katabolizm pojedynczego konkretnego aminokwasu białkowego lub jego 

biosyntezę.  

Posiadanie szerokiego zestawu ścieżek katabolicznych dla określonych składników 

odżywczych dostępnych w organizmie gospodarza jest wyraźnie korzystne dla grzybów 

chorobotwórczych 49 . Aminokwasy stanowią kluczowe źródła azotu dla wzrostu. Aby 

przetrwać w organizmie gospodarza w różnych i szybko zmieniających się warunkach 

środowiska, grzyb musi być w stanie przystosować się poprzez ekspresję licznych genów do 

róznych źródeł azotu. C. albicans jest w tym zakresie organizmem wyjątkowym. W 

przeciwieństwie do C. glabrata czy S. cerevisiae48 zdolny jest do wzrostu w pożywkach 

minimalnych w obecności każdego z 20 aminokwasów białkowych, jako jedynego źródła 

azotu. Wyniki moich badań potwierdzają tą wszechstronność C. albicans i wyjaśniają jej 

mechanizm, wiążąc żywieniową elastyczność tego ludzkiego patogennego grzyba z 

aktywnością aminotransferaz. Przeprowadzone badania pozwoliły na przedstawienie 

propozycji modelu, opisującego rolę CaAro8p, CaAro9p i CaYer152Cp z C. albicans w 

metabolizmie L-Lys, L-His i aminokwasów aromatycznych u tego patogennego organizmu 

(publikacja V-9) (rys. 11). 
 

                                                
48 Brunke S., Seider K., Richter M. E., Bremer-Streck S., Ramachandra S., Kiehntopf M., Brock M., Hube B. Histidine 

degradation via an aminotransferase increases the nutritional flexibility of Candida glabrata. Eukaryot Cell 
13:758–765 (2014) 

49 Brock, M., Fungal metabolism in host niches. Curr. Opin. Microbiol., 12, 371-376 (2009) 
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Rys. 11 Model przedstawiający role CaAro8p, CaAro9p i CaYer152Cp z C. albicans  

w metabolizmie wybranych aminokwasów. 

 

Poznanie struktury III-rzędowej białka i sposobu wiązania ligandów może przyczynić się do 

zrozumienia mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym. W celu wyjaśnienia 

molekularnych podstaw odmiennej specyficzności substratowej oraz funkcji białek CaAro8p i 

CaAro9p we współpracy z grupą prof. Rypniewskiego z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 

w Poznaniu przeprowadzono próby krystalizacji tych białek. Pomiary rentgenograficzne 

kryształów CaAro8p oraz CaAro9p z domeną oligoHis (CaAro9CHp)  przeprowadzone zostały 

na liniach synchrotronowych w Instytucie Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und 

Energie (synchrotron BESSY II). Do chwili obecnej uzyskano dane rentgenograficzne 

odpowiedniej jakości z dwóch kryształów białka CaAro8p, bez związanych ligandów w 

strukturze (rozdzielczość 1.96Å) oraz ze związanym koenzymem (PLP) i fenylopirogronianem 

(PhePi) (1.83Å) oraz z dwóch kryształów białka CaAro9CHp, ze związanym PLP w postaci 

wewnętrznej aldiminy (LLP) (2.23Å) i ze związanym koenzymem w postaci wewnętrznej 

aldiminy (LLP), fenylopirogronianem (PhePi) i kwasem L-α-aminoadypinowym (L--AA) (2.6 
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Å). Dla obróbki danych zastosowano zestaw programów HKL50. Badania pozwoliły na 

rozwiązanie wszystkich wymienionych wyżej struktur. W Instytucie Chemii Bioorganicznej 

PAN w Poznaniu z moim współudziałem przeprowadzono prace polegające na udokładnieniu 

modeli atomowych przy pomocy programów z pakietu CCP4 w oparciu o REFMAC51 . 

Określono strukturę II rzędową podjednostek obu białek (Rys. 12A i B) oraz pozyskano 

informacje dotyczące struktury przestrzennej i sposobu wiązania ligandów (Rys. 13).  

 

 
 A  B 

 

Rys. 12 Diagram przedstawiający strukturę drugorzędową podjednostki CaAro8p (A) oraz CaAro9CHp 

(B). ⌂ β-kartki, struktury cylindryczne to α-helisy, ○  przedstawiają krótkie, jednokierunkowe 

helisy α lub 310, zaś * centrum aktywne. Fragment, należący do sąsiadującej podjednostki w dimerze, 

który  stanowi obszar oddziaływania, zaznaczono na szaro, zaś linią przerywaną obszary 

nieuporządkowane.  

 

                                                
50 Otwinowski Z, Minor W, Processing of X-ray diffraction data collected in oscillation mode. Meth. Enzymol., 276, 

307 (1997) 
51 Collaborative Computational Project, Number 4 Acta Cryst. D, 50, 760 (1994) 
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A B C 

 
 

Rys. 13 Struktura przestrzenna CaAro8p (A), CaAro9CHp (B) oraz CaAro9CHp w kompleksie z 

ligandami (łańcuch A – LLP oraz L--AA, łańcuch B - LLP oraz PhePi) (C). Poniżej centrum aktywne 

CaAro9CHp ze związanym koenzymem w postaci wewnętrznej aldiminy LLP (panel lewy), w 

obecności L--AA (panel środkowy) oraz PhePi (panel prawy). 

 

Powyższe wyniki stanowią podstawę przygotowywanego  we współpracy z grupą prof. 

Rypniewskiego manuskryptu publikacji.  

Szczególnie cenne z punktu widzenia poznawczego jest pozyskanie informacji dotyczących 

struktur białek CaAro8p i CaAro9p. W dostępnych bazach danych (RCSB Protein Data Bank) 

brak jest informacji dotyczących struktur  białek o aktywności aromatycznych 

aminotransferaz ze źródeł eukariotycznych, za wyjątkiem Aro8p z S. cerevisiae (4JE5)52. Po 

zdeponowaniu w bazie PDB struktury CaAro8p i CaAro9p będą jedynymi znanymi 

strukturami z patogennego organizmu grzybowego.  

 

Podsumowanie. 

 Najistotniejszym aspektem przedstawionej pracy było określenie roli pierwszych 

czterech enzymów szlaku kwasu L--aminoadypinowego (AAP) w komórkach  C. albicans, ich 
                                                
52 Bulfer SL, Brunzelle JS, Trievel RC, Crystal structure of Saccharomyces cerevisiae Aro8, a putative α-

aminoadipate aminotransferase. Protein Sci 22: 1417–1424. http://dx.doi.org/10.1002/pro.2315 (2013) 
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znaczenia dla zjadliwości komórek grzybowych oraz weryfikacja hipotezy możliwości 

wykorzystania tych enzymów jako celów molekularnych dla chemoterapii przeciwgrzybowej. 

Prowadzone prace prowadziłam zarówno na poziomie charakterystyki biochemicznej 

enzymów, opracowania i otrzymania szeregu nowych związków chemicznych, które będąc 

inhibitorami jednego z enzymów szlaku, wykazują się również umiarkowaną aktywnością 

przeciwgrzybową, jak i pełnej charakterystyki molekularnych skutków unieczynnienie genów 

kodujących wyżej wymienione enzymy.  
 

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć: 

1. W genomie C. albicans zidentyfikowałam geny, kodujące białka o aktywności 

pierwszych czterech enzymów szlaku kwasu L--aminoadypinowego (AAP).  

2. Potwierdziłam obecność dwóch izoform syntazy homocytrynianowej w komórkach C. 

albicans i określiłam ich znaczenie w regulacji szlaku AAP.  

3. Wykazałam, iż brak aktywności jednego z dwóch pierwszych enzymów szlaku AAP 

skutkuje auksotrofią komórek C. albicans wobec lizyny.  

4. Wykazałam, iż mutanty C. albicans pozbawione aktywności jednego z dwóch 

pierwszych enzymów szlaku AAP, wykazują zredukowaną, ale nie zupełnie 

wyeliminowaną zdolność do tworzenia form mycelialnych. Wydaje się jednak, że 

białka te nie są bezpośrednio zaangażowane w morfogenezę C. albicans, a 

obserwowane zjawisko jest raczej konsekwencją ogólnego osłabienia wzrostu. 

5. Wykazałam, że auksotrofia względem lizyny powoduje spowolnienie wzrostu i 

rozwoju formy biofilmu na wczesnym etapie jego tworzenia. Badanie aktywności 

metabolicznej dojrzałego biofilmu mutantów C. albicans wskazuje również na jego 

istotne upośledzenie. 

6. Przeprowadzone badania zjadliwości auksotroficznych względem lizyny mutantów C. 

albicans w modelu mysiej kandydozy wskazują na brak lub nieznaczne różnice w 

zjadliwości pomiędzy szczepami w zależności od zastosowanego modelu. Na 

podstawie tych wyników wykazałam, iż skutki auksotrofii względem lizyny w aspekcie 

zjadliwości C. albicans są zasadniczo odmienne względem tych opisanych dla innych 

patogenów grzybowych (m. in. A. fumigatus, A. nidulans). 

7. Potwierdziłam aktywność inhibicyjną kilkunastu związków o charakterze analogów 

substratów, produktów przejsciowych reakcji enzymatycznych czy analogów 

efektorów allosterycznych wobec pierwszych czterech enzymów szlaku AAP.  
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Najefektywniejszym wśród badanych inhibitorem okazała się DL--

difluorometylolizyna (IC50 32±3M; Ki 12,5±2,9M wobec izoenzymu CaLys22p). 

8. Wykazałam, iż celem molekularnym pochodnej kwasu homoizocytrynowego (ester 

trimetylowy CBMA) w warunkach in vivo jest dehydrogenaza homoizocytrynianu z C. 

albicans. Jest to pierwsze doniesienie, wskazujące na aktywność przeciwgrzybową 

związku, którego celem molekularnym jest enzym szlaku AAP. 

9. Wykazałam, iż za aktywność aminotransferazy kwasu L--aminoadypinowego 

odpowiadają produkty genów ARO8 i ARO9 z C. albicans. W przeciwieństwie do ich 

odpowiedników, opisanych z innych źródeł (m. in. S. cerevisiae czy C. glabrata) nie są 

to jednak jedyne, obecne w komórkach C. albicans enzymy o tej aktywności.  

10. Wykazałam, iż produkty genów ARO8 i ARO9 z C. albicans wykazują również aktywność 

aminotransferazy  aromatycznej. Przeprowadzone badania pozwoliły na odkrycie 

powiazań szlaku AAP ze szlakiem kwasu szikimowego biosyntezy aminokwasów 

aromatycznych. 

11. Wykazałam wyjątkową wszechstronność CaAro8p spośród badanych aminotransferaz 

in vivo, róznorodność funkcji, jakie pełni w komórce odróżnia ten enzym od tych 

badanych z innych źródeł grzybowych. 

12. Wyjaśniłam mechanizm elastyczności żywieniowej komórek C. albicans, wiążąc 

zdolność do wykorzystywania każdego z 20 aminokwasów białkowych, jako jedynego 

źródła azotu z aktywnością aminotransferaz. 

13. We współpracy z IChB PAN rozwiazałam struktury dwóch aromatycznych 

aminotransferaz z C. albicans. Struktura CaAro8p jest drugą znaną strukturą białka o 

tej aktywności, zaś struktura CaAro9p nie ma żadnego odpowiednika wśród źródeł 

eukariotycznych. 

 

 
OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH (ARTYSTYCZNYCH). 
 

 
Pozostałe moje osiągnięcia naukowo-badawcze obejmują dwa obszary działania: 

1. Badania nad charakterystyką syntazy glukozamino-6-fosforanu z C. albicans 

(amidotransferaza L-glutamina: D-fruktozo-6-fosforanu, izomeryzująca heksozę) 

(publikacje: VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-7, VI-8). Enzym ten katalizuje reakcję stanowiącą 

pierwszy kluczowy i wyjątkowy etap w cytoplazmatycznym szlaku biosyntezy UDP-
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GlcNAc - nukleotydowego prekursora biomakromolekuł zawierających aminocukry, 

m.in. takich jak: glikoproteiny u ssaków, peptydoglikan u bakterii i chityna, 

mannoproteiny w komórkach grzybowych. Inhibicja tego enzymu powoduje 

zahamowanie biosyntezy zawierających glukozaminę makromolekuł ściany 

komórkowej grzyba i septum, a w konsekwencji głębokie zmiany morfologiczne, 

aglutynację i lizę komórek. 

2. Badanie mechanizmu działania oligopeptydowych związków przeciwgrzybowych 

wobec wielolekoopornych komórek C. albicans (publikacja VI-5) oraz poszukiwanie 

nowych związków o aktywności przeciwgrzybowej ze źródeł naturalnych (publikacja 

VI-6). 

 

Wykaz publikacji, stanowiący wymierny efekt realizacji zadań badawczych związanych w 

wyżej wymienionymi obszarami, sprzedstawiony został w porządku chronologicznym w 

tabeli 2.  

 

Tabela 2 Wykaz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

Lp. Wykaz publikacji IF** Punkty 
MNiSW*** 

 Przed uzyskaniem stopnia doktora   

VI-1. Gabriel I, Olchowy J, Stanisławska-Sachadyn A, Mio T, Kur 
J, Milewski S*, Phosphorylation of glucosamine-6-

phosphate synthase is important but not essential for 
germination and mycelial growth of Candida albicans, 

FEMS Microbiology Letters 235 73-80 (2004) 

1,840 25 

 Po uzyskaniu stopnia doktora   

VI-2. Milewski S*, Gabriel I, Olchowy J, Enzymes of UDP-GlcNAc 
biosynthesis in yeast. Yeast, 23, 1-14 (2006) 

1,955 25 

VI-3. Olchowy J, Gabriel I, Milewski S*, Functional domains and 
interdomain communication in Candida albicans 

glucosamine-6-phosphate synthase. Biochem. J. 404, 121-
130 (2007) 

4,009 35 

VI-4. Melcer A, Łącka I, Gabriel I, Wojciechowski M, Liberek B, 
Wiśniewski A, Milewski S*, Rational design of N-alkyl 

derivatives of 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6P as antifungal 
agents. Bioorg. Med. Chem. Lett, 17, 6602-6606, (2007) 

2,604 30 

VI-5. Wakiec R, Gabriel I,  Prasad R,  Becker JM, Payne JW, 
Milewski S*, Enhanced Susceptibility to Antifungal 
Oligopeptides in Yeast Strains Overexpressing ABC 

Multidrug Efflux Pumps. Antimicrob. Agents Chemother., 

4,716 40 
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52, 4057–4063 (2008) 

VI-6. Urbanek A*, Szadziewski R, Stepnowski P, Boros-Majewska 
J, Gabriel I, Dawgul M, Kamysz W, Sosnowska D, 

Gołębiowski M. Composition and antimicrobial activity of 
fatty acids detected in the hygroscopic secretion collected 

from the secretory setae of larvae of the biting midge 
Forcipomyia nigra (Diptera: Ceratopogonidae). J Insect 

Physiol. 2012 58(9):1265-76. doi: 
10.1016/j.jinsphys.2012.06.014.  

2,379 35 

VI-7. Czarnecka J, Kwiatkowska K, Gabriel I, Wojciechowski M, 
Milewski S*, Engineering Candida albicans glucosamine-6-
phosphate synthase for efficient enzyme purification. J Mol 

Recognit. 2012 25(11):564-70. doi: 10.1002/jmr.2175. 

3,006 25 

VI-8. Skarbek K, Gabriel I, Szweda P, Wojciechowski M, Khan 
MA, Görke B, Milewski S*, Milewska MJ. Synthesis and 

antimicrobial activity of 6-sulfo-6-deoxy-D-glucosamine 
and its derivatives. Carbohydr Res. 2017 Aug 7;448:79-87. 

doi: 10.1016/j.carres.2017.06.002.  

2,096 25 

  22,605 240 

 
* Autor korespondencyjny 
** według Web of Science zgodnie z rokiem ukazania się publikacji za wyjątkiem publikacji z 2017 
roku. 
*** punktacja MNiSW opracowana zgodnie z ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych 
ogłoszonym z dnia 26-01-2017 r. 
 

Pierwszy obszar stanowi kontynuację badań rozpoczętych w ramach realizacji pracy 

magisterskiej i doktorskiej pod opieką prof. S. Milewskiego, poświęconych poznaniu 

niektórych własciwości strukturalnych i funkcjonalnych enzymu, katalizującego tworzenie 

glukozamino-6-fosforanu: syntazy GlcN-6-P z Candida albicans (CaGfa1p) oraz możliwości 

zmian cech tego enzymu w wyniku zastosowania metod inżynierii białka (publikacje VI-1, VI-

2, VI-3, VI-7). Moje badania realizowałam jako główny wykonawca grantu promotorskiego 

(Grant KBN  3 P04B 011 25), pt.: „Rola syntazy glukozamino-6-fosforanu w regulacji 

morfogenezy Candida albicans” oraz wykonawca grantu (Grant MNiSzW N301 105838) pt.: 

„Analiza strukturalna i funkcjonalna enzymów biosyntezy glukozamino-6-fosforanu”. Prace 

badawcze wykonywałam również w ramach nawiązanej współpracy z Dr. Philippe Durand z 

CNRS Institute de Chimie des Substances Naturelles, Gif-Sur-Yvette we Francji. Realizacja 

wspólnego projektu międzynarodowego (Kierownik projektu: prof. Milewski) w latach 

2010-2011 (Program “Polonium” - French-Polish Research Cooperation Scheme 8107/2010. 

Projekt: “Inhibitors of oligomerization of glucosamine-6-phosphate synthase as potential 
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antifungal agents”) pozwoliła na odbycie krótkoterminowego stażu w wyżej wymienionym 

Instytucie CNRS pod Paryżem (rok 2010).  

Celem prowadzonych przeze mnie badań było otrzymanie informacji o strukturze celu 

molekularnego, w tym szczególnie jego centrum aktywnego, oraz mechanizmach regulacji 

aktywności tego białka. Tylko takie informacje mogą bowiem stanowić podstawę dla 

racjonalnego projektowania nowego rodzaju skutecznego inhibitora enzymu.  Prowadzone 

badania pozwoliły mi na jednoznaczne określenie miejsca fosforylacji oraz wyjaśnienie 

znaczącej roli procesu fosforylacji enzymu w transformacji morfologicznej komórek C. 

albicans (publikacja VI-1). W celu zbadania roli określonych elementów struktury syntazy 

glukozamino-6-fosforanu z C. albicans w mechanizmie katalizy i regulacji aktywności 

zastosowałam ukierunkowaną mutagenezę genu GFA1, kodującego to białko. Na tej drodze 

wykazano m.in. że fragment 218-283 w sekwencji CaGfa1p (łącznik międzydomenowy, 

którego brak w prokariotycznych wersjach enzymu) nie jest odpowiedzialny za tworzenie 

tetramerycznej struktury tego enzymu oraz wiązanie inhibitora allosterycznego (UDP-

GlcNAc). Wykazano również istotną rolę reszty W97 w mechanizmie katalizy, a także 

potwierdzono hipotezę dotyczącą istnienia i roli hydrofobowego kanału łączącego domenę 

glutaminazową i izomerazową syntazy GlcN-6-P (publikacja VI-3).   

W kolejnych latach brałam udział w pracach, których celem było opracowanie warunków 

nadprodukcji i izolacji enzymu dla uzyskania preparatów przydatnych do badań 

rentgenostrukturalnych (grant MNiSzW N301 105838, których kierownikiem był prof. S. 

Milewski). Prace te prowadziłam we współpracy z prof. W. Rypniewskim z Instytu Chemii 

Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Współpraca umożliwiła mi uczestnictwo w prestiżowej 

konferencji organizowanej przez IChB PAN dla współpracowników instytutu – „NEW 

FRONTIERS IN STRUCTURAL BIOLOGY” (Poznań, 19-20 styczeń 2012) oraz zdobycie wiedzy 

praktycznej potrzebnej dla realizacji zadań badawczych, związanych z krystalizacją enzymów 

(m. in. tych opisanych w „osiągnięciu naukowym”).  

Realizacja zadań badawczych tego projektu pozwoliła między innymi na konstrukcję muteiny 

o niespotykanym do tej pory sposobie wiązania się ze złożem w chromatografii 

metalopowinowactwa. Przypadkowe odkrycie faktu wiązania się syntazy glukozamino-6-

fosforanu z E. coli ze złożem, które zawiera jony Ni2+, doprowadziło do zlokalizowania w 

cząsteczce tego enzymu mikrodomeny zawierającej 6 reszt His (po 3 reszty z każdego 

monomeru). Przeanalizowano sekwencję aminokwasową syntazy GlcN-6-P z C. albicans i 

zidentyfikowano reszty odpowiadające występującym w enzymie bakteryjnym. W sekwencji 
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białka CaGfa1 reszty te znajdują się w pozycjach: 568, 569 i 596, jednakże tylko w ostatniej z 

wymienionych znajduje się reszta His. W dwóch pozostałych przypadkach mamy do czynienia 

z następującymi aminokwasami: Lys568, Ser569. Na drodze mutagenezy ukierunkowanej 

wprowadzono reszty His568 i His569 do dwóch domen izomerazowych, które znajdują się 

blisko siebie w strukturze przestrzennej enzymu i tworzą fragment 4-His. Ponadto, w każdym 

monomerze naturalnie występuje His596, która w strukturze przestrzennej białka znajduje 

się w pobliżu wprowadzonych reszt His, dzięki czemu po utworzeniu dimeru uzyskano 

fragment 6-His (publikacja VI-7). Wykreowanie wewnętrznego, przestrzennego fragmentu 

oligoHis nie miało wpływu na aktywność skonstruowanej muteiny i umożliwiło szybkie i 

efektywne pozyskanie homogennych preparatów białka o jakości odpowiedniej dla 

nastawiania prób krystalizacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badanego 

białka, ponieważ zarówno N-końcowa reszta Cys1 (reszta katalityczna), jak i C-końcowy ogon 

(regulacja dostępu do centrum aktywnego) ma istotne znaczenie dla zachowania aktywności 

enzymatycznej, wprowadzenie więc tzw. domeny oligo-His na końcach sekwencji, skutkuje 

powstaniem nieaktywnej formy białka. 

Uzyskane informacje o strukturze syntazy glukozamino-6-fosforanu z C. albicans, w tym 

szczególnie budowie centrum aktywnego, mechanizmie katalizy enzymatycznej oraz 

mechanizmach regulacji aktywności tego białka zostały wykorzystane, jako podstawa do 

racjonalnego projektowania inhibitorów o potencjalnym zastosowaniu dla chemoterapii 

przeciwgrzybowej, między innymi również związków, opisanych w publikacjach, których 

jestem współautorem (VI-4, VI-8). 

W postulowanych mechanizmach reakcji tworzenia GlcN-6-P katalizowanych przez Gfa1p 

występuje etap izomeryzacji produktu przejściowego, fruktozoimino-6-P do GlcN-6-P, z cis-

enolaminowym stanem przejściowym (Rys. 14). Dotychczasowe badania doprowadziły do 

otrzymania kilku inhibitorów syntazy GlcN-6-P będących analogami tego stanu, m.in. 2-

amino-2-deoksy-D-glukitolo-6-P (ADGP) oraz 2-amino-2- deoksy-D-mannitolo-6-P (ADMP). 

 
Rys. 14 Struktury stanu przejściowego reakcji katalizowanych przez enzymy katalizujące 

tworzenie GlcN-6-P oraz niektórych inhibitorów – analogów tego stanu. 
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W ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego zsyntezowano nowe N-

alkilowe i N,N-dialkilowe pochodne ADGP o polepszonych właściwościach. Wykazałam, że 

hamują one wzrost ludzkich patogenów grzybowych z większą efektywnością niż związek 

macierzysty ze względu na ich zwiększoną lipofilowość i wzrost szybkości transportu do 

komórki (publikacja VI-4). 

Kolejne prowadzone przeze mnie badania (we współpracy z prof. B Görke z Max F. Perutz 

Laboratories, University of Vienna, Austria) pozwoliły na przetestowanie sulfonowych 

pochodnych produktu reakcji katalizowanej przez Gfa1p, GlcN-6-P oraz ADGP. 6-Sulfo-6-

deoksy-D-glukozamina (GlcN6S), 6-sulfo-6-deoksy-D-glukozaminol (ADGS) i ich N-acetylowe i 

estrowe pochodne zostały zsyntetyzowane i przetestowane jako inhibitory enzymów 

katalizujących reakcje szlaku UDP-GlcNAc w bakteriach i drożdżach. GlcN6S i ADGS przy 

stężeniach mikromolowych hamowały syntazę glukozoamino-6-fosforanu (GlcN6P) zarówno 

pochodzenia bakteryjnego, jak i grzybowego. Oba związki oraz ich pochodne N-acetylowe 

wykazywały aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybową in vitro. Antybakteryjna, ale 

nie przeciwgrzybicza aktywność GlcN6S została wzmocniona przez dodatek D-glukozaminy, 

synergistyczne działanie przeciwbakteryjne obserwowano dla kombinacji ADGP i dipeptydu 

Nva- FMDP (publikacja VI-8). 

 

Drugi obszar moich zainteresowań poświęcony jest poszukiwaniu nowych związków o 

aktywności przeciwdrobnoustrojowej (publikacja VI-6) oraz badaniu mechanizmu 

działania oligopeptydowych związków przeciwgrzybowych wobec wielolekoopornych 

komórek C. albicans (publikacja VI-5). Prace badawcze wykonywałam we współpracy 

międzynarodowej w ramach programu Indo-Polish Research Cooperation Scheme, UK-

Poland Research Bilateral Cooperation Scheme w latach 2003-2007 (Kierownik Projektu: 

prof. Milewski). Projekt pod tytułem: “Multidrug resistance of C. albicans cells” realizowany 

był z partnerami: prof. Rajendra Prasad (Membrane Biology Laboratory, School of Life 

Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India) oraz prof. John W. Payne (School of 

Biological Sciences, University of Wales, Bangor, Wales, United Kingdom).  

Zjawisko oporności wielolekowej komórek (MDR od ang. MultiDrug Resistance) uważane jest 

za największe wyzwanie współczesnej chemoterapii. Od pewnego czasu MDR staje się 

również dużym problemem chemoterapii przeciwgrzybowej, zwłaszcza że wachlarz leków 

stosowanych w klinikach podczas leczenia różnego rodzaju grzybic jest niezwykle wąski. Za to 
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niebezpieczne zjawisko odpowiedzialna jest głównie nadekspresja białek błonowych 

zwanych pompami wielolekowymi. Większość z tych białek zaliczana jest do rodziny białek 

ABC (ang. ATP-binding cassette). Pompy wielolekowe typu ABC zidentyfikowano także w 

komórkach grzybowych; do najważniejszych należą występujące w Candida albicans białka 

Cdr1p i Cdr2p oraz Pdr5p i Snq2p, wyizolowane z Saccharomyces cerevisiae. Białka te zdolne 

są do eksportu poza komórkę niezwykle różniących się od siebie pod względem budowy i 

sposobu działania związków chemicznych, wśród których znajduje się większość 

chemoterapeutyków przeciwgrzybowych. Realizacja wspólnego projektu międzynarodowego 

pozwoliła na odkrycie mechanizmu zwiększonej wrażliwości komórek S. cerevisiae, 

nadprodukujących białka CaCdr1p i CaCdr2p na działanie związków o charakterze 

oligopeptydów, które wykazały aktywność przeciwgrzybową. Ta zwiększona wrażliwość 

wielolekoopornych szczepów S. cerevisiae na działanie oligopeptydowych związków 

przeciwgrzybowych skorelowana jest ze zwiększoną szybkością transportu tych związków do 

komórek. Poza tym szczepy drożdżowe nadprodukujące pompy typu ABC: Cdr1p i Cdr2p 

charakteryzowały się zwiększonym wypływem protonów do środowiska zewnętrznego, w 

którym się znajdowały, w porównaniu z pozbawionymi pomp ABC szczepami odnośnikowymi. 

Fakt ten dowodzi, że dodatkowa siła protonowa, generowana w komórkach posiadających 

pompy Cdr1p i Cdr2p stymuluje bardziej efektywne pobieranie oligopeptydowych związków 

przeciwgrzybowych, skutkując ich wyższą aktywnością przeciwgrzybową (publikacja VI-5). 

 

Stosunkowo szeroki zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych z pogranicza 

mikrobiologii, chemii, biochemii, biologii molekularnej i genetyki wymaga 

interdyscyplinarnego podejścia do analizy problemów. Możliwe jest to dzięki 

doświadczeniom zdobytym w trakcie studiów magisterskich (biotechnologia), realizacji pracy 

doktorskiej (chemia, biotechnologia) oraz licznym szkoleniom i kursom organizowanym 

przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (2011) czy firmy ściśle współpracujące ze 

środowiskiem naukowym (2008 - 2009). W 2014 roku zostałam wybrana na drodze 

konkursowej i uczestniczyłam w prestiżowych zajęciach letniej szkoły „Biocrystallography for 

the high-throughput era”, (Białystok, 1-5 lipiec, 2014) organizowanych przez Fundację 

Upowszechniania Nauk Chemicznych. Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzone były 

przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny krystalografii, takich jak Władysław Minor, 

Zbigniew Dauter, Mirosław Gilski czy Bernhard Rupp. 
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Szeroki zakres prowadzonych prac naukowo-badawczych pozwolił na nawiązanie 

współpracy naukowej z kilkoma uznanymi ośrodkami badawczymi w kraju i za 

granicą: 

1. prof. B. Badet i Dr. Philippe Durand - CNRS Institute de Chimie des Substances Naturelles, 

Gif-Sur-Yvette we Francji – współpraca w zakresie badania mechanizmów regulacji 

aktywności syntazy GlcN-6-P z C. albicans oraz poszukiwania inhibitorów tego enzymu 

z grupy pochodnych tiofenu. 

2. prof. Rajendra Prasad - Membrane Biology Laboratory, School of Life Sciences, 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India oraz prof. John W. Payne - School of 

Biological Sciences, University of Wales, Bangor, Wales, Wielka Brytania – współpraca w 

zakresie badania mechanizmów oporności wielolekowej komórek grzybowych. 

3. prof. Wojciech Rypniewski i dr Agnieszka Kiliszek - Instyt Chemii Bioorganicznej PAN w 

Poznaniu – współpraca w zakresie badań strukturalnych syntazy GlcN-6-P z C. albicans 

oraz wybranych enzymów szlaku biosyntezy lizyny (m. in. tych opisanych w 

„osiągnięciu naukowym”). 

4. prof. B Görke -  Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Austria – współpraca w 

zakresie poszukiwania inhibitorów enzymów katalizujących reakcje szlaku UDP-

GlcNAc w bakteriach i drożdżach. 

 

W latach 2013–2017 recenzowałam artykuły naukowe w następujących renomowanych 

czasopismach: Biochimie, Current Microbiology, Acta Biochimica Polonica. 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR NAUKOWYCH 
 

 
W zakresie aktywności dydaktycznej prowadzę następujące zajęcia dla studentów Wydziału 

Chemicznego Politechniki Gdańskiej: Enzymologia (wykład, seminarium, laboratorium), 

Biotechnologia Leków (seminarium), Badania przedkliniczne i kliniczne potencjalnych 

nowych leków (wykład - wprowadzony do programu studiów kierunku Biotechnologia z 

mojej inicjatywy, dla wzbogacenia wiedzy w tej tematyce odbyłam szkolenie pt.: „An 

introduction to clinical trias monitoring”, 2007), Biotechnologia Leków – projekt zespołowy 

(zajęcia projektowe, laboratorium), Instrumentalne metody badania struktury i aktywności 

biomolekuł (laboratorium), Biochemia (laboratorium), prace dyplomowe inżynierskie i 

magisterskie oraz projekty studenckie (m. in. projekt koła studenckiego ISPE - International 
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Society for Pharmaceutical Engineering – „Izolacja sulfatazy steroidowej z kobiecego łożyska”, 

2014). Wszystkie prowadzone aktualnie zajęcia dydaktyczne stanowią moje autorskie 

opracowanie. W czasie realizacji grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej sześcioro 

studentów realizowało prace magisterskie (pod miom promotorstwem), otrzymując 

prestiżowe stypendia FNP. Jestem współautorem skryptu akademickiego pt.: 

„Instrumentalne metody badania struktury i aktywności biomolekuł” pod red. S. Milewskiego, 

2013. Dotychczas byłam promotorem 13 prac dyplomowych inżynierskich i 15 prac 

dyplomowych magisterskich oraz recenzentem 22 prac dyplomowych inżynierskich i 10 

prac dyplomowych magisterskich.  Pod moją opieką, jako promotora realizowana była 

również praca magisterska w ramach programu ERASMUS+ pt. “Construction and 

characterization of the L460A L434R mutant version of glucosamine-6-phosphate synthase 

from Candida albicans.” W chwili obecnej jestem promotorem pomocniczym jednej pracy 

doktorskiej: „Enzymy o aktywności aminotransferazy kwasu L--aminoadypinowego z 

Candida albicans - właściwości i rola w metabolizmie komórki grzybowej.” (mgr inż. Kamila 

Rząd, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska).  

 
DALSZE PLANY NAUKOWO-BADAWCZE 
 

 

Moje dalsze plany naukowo - badawcze podzielić można na kilka głównych nurtów: 

1. Poszukiwanie bardziej efektywnych przeciwgrzybowo inhibitorów dehydrogenazy 

homoizocytrynianu, prawdopodobnie jedynego enzymu szlaku AAP z badanych i 

omówionych w „osiagnięciu naukowym”, który może być rozpatrywany jako cel 

molekularny w chemoterapii przeciwgrzybowej. Ponadto, badanie prawdopodobnie 

niezwiązanego tylko z biosyntezą lizyny, mechanizmu działania przeciwgrzybowego 

inhibitorów dehydrogenazy homoizocytrynianu. 

2. Weryfikacja mozliwości wykorzystania enzymów szlaku biosyntezy amonokwasów 

aromatycznych u grzybów, jako źródła celów molekularnych dla chemoterapii ze 

szczególnym uwzględnieniem etapu drugiego, odrębnego dla biosyntezy Trp. 

Występuje on w osoczu krwi w szczególnie niskim stężeniu ~60 M, prawdopodobnie 

niższym, niż zapotrzebowanie komórek grzybowych na ten aminokwas, co stwarza 

szczególną szansę dla uzyskania wysokiej efektywności inhibitorów biosyntezy 

tryptofanu. Trp biosyntezowany jest niezależnie od aktywności Aro8p czy Aro9p. 

Pozbawienie aktywności syntazy tryptofanu szczepów C. neoformans jest letalne. 




