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STRESZCZENIE 

Rozwój narz dzi do przenoszenia kwasów nukleinowych do komórek oraz 

post p w rozumieniu mechanizmów powstawania wielu chorób otwieraj  szerokie 

perspektywy dla nowych zastosowa  technik dostarczania DNA i RNA w praktyce 

laboratoryjnej i klinicznej. Najbardziej efektywne strategie oparte na wektorach 

wirusowych powoduj  jednak istotne skutki uboczne. Alternatyw  stanowi  procedury 

oparte o no niki niewirusowe, takie jak lipofekcja. Metoda ta oparta jest na lipidach 

kationowych spontanicznie tworz cych kompleksy (lipopleksy) z ujemnie 

na adowanymi kwasami nukleinowymi. 

Poliizoprenoidy s  lipidowymi sk adnikami komórkowej maszynerii 

glikozyluj cej bia ka, a ich kationowe formy najprawdopodobniej nie wyst puj                     

w ywych komórkach, jednak mog  by  syntetyzowane z wyst puj cych w naturze 

alkoholi izoprenoidowych. 

Celem rozprawy by o zbadanie potencja u lipofekcyjnego kationowych 

pochodnych poliizoprenoidów (jodków trimetylopoliprenyloamoniowych – PTAI)                 

o d ugo ci a cucha poliprenylowego 7, 8, 11 i 15 reszt izoprenowych. 

W pierwszej cz ci rozprawy dokonano optymalizacji lipofekcji z u yciem 

PTAI i lipidu pomocniczego DOPE (1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfatydyloetanoloamina) 

w warunkach bezsurowiczych dla komórek linii ludzkiego raka prostaty DU145. 

Wydajno  lipofekcji oceniano wprowadzaj c plazmid pEGFP-C1, koduj cy zielone 

bia ko fluorescencyjne EGFP. Dokonano analizy wielko ci i potencja u zeta no ników             

i lipopleksów oraz zbadano potencjalne uboczne efekty dzia ania lipofekcji na 

ywotno , morfologi , proliferacj , migracj  i komunikacj  przez z cza szczelinowe 

komórek DU145. Sprawdzono równie  antybakteryjne dzia anie PTAI wobec bakterii 

Escherichia coli i Staphylococcus aureus. 

W kolejnych do wiadczeniach podj to prób  uzyskania no ników skutecznie 

dzia aj cych w obecno ci surowicy oraz sprawdzono ich skuteczno  do wprowadzania 

DNA i RNA do ró nych typów komórek eukariotycznych. Zbadano w a ciwo ci 

hemolityczne i stabilno  preparatów podczas przechowywania. Dokonano tak e oceny 

wydajno ci dzia ania preparatów opartych na PTAI in vivo do immunizacji zwierz t 

przeciwko infekcji wirusowej. 
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W wyniku przeprowadzonych bada  stwierdzono, e w a ciwo ci lipofekcyjne 

PTAI pozwalaj  na uzyskanie wysokiej wydajno ci lipofekcji z u yciem ujemnie 

na adowanych lipopleksów o wielko ci 200-500 nm bez istotnych skutków ubocznych. 

U ycie ró nych lipidów pomocniczych pozwala na wydajne wprowadzanie zarówno 

DNA, jak i RNA do  wielu typów komórek eukariotycznych w warunkach 

bezsurowiczych i w obecno ci surowicy. Opracowane preparaty s  stabilne podczas 

przechowywania i maj  dzia anie antybakteryjne, a lipopleksy nie wykazuj  

w a ciwo ci hemolitycznych i s  wydajnymi no nikami DNA równie  in vivo. 

Przeprowadzone badania pozwoli y na opracowanie odczynników b d cych 

interesuj c  alternatyw  dla obecnie oferowanych na rynku lipofektantów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


