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Streszczenie dla niewtajemniczonych 

MIKROBIOLOGIA (ang. microbology, rysunek 1)

Mikrobiologia jest nauką o prostych formach życiowych takich jak bakterie lub grzyby. Ojcem 
mikrobiologii jest holenderski kupiec i naukowiec Antoni van Leeuwenhoek, który używając 
ręcznie zbudowanego mikroskopu po raz pierwszy zaobserwował i opisał jednokomórkowy 
organizm, który nazwał „animalculus”, obecnie znany jako mikroorganizm. Mikroorganizmy 
występują na całej Ziemi i są odpowiedzialne za wiele procesów takich jak metabolizm, 
przepływ pierwiastków (azotu lub siarki) oraz wywoływanie chorób. Ze względu na prostą 
budowę, mikroorganizmy są często używane do badań podstawowych procesów biologicznych 
zachodzących w komórce. Ta cześć nauki jest nazywana Mikrobiologią Molekularną
Badania opisane w tej rozprawie doktorskiej przeprowadzone zostały na bakterii Escherichia 
coli (E.coli). Bakterie zbudowane są z jednej komórki, której wnętrze wypełnione jest wodna 
substancją nazywaną cytoplazmą (ang. cytoplasm). Cytoplazma otoczona jest błoną lipidową, 
która stanowi barierę zatrzymującą elementy odżywcze, takie jak białka, a także inne niezbędne 
składniki, wewnątrz komórki. Wspomniana E.coli posiada dwie błony (ang. membranes) 
otaczające cytoplazmę: wewnętrzną i zewnętrzną (ang. inner / outer). Obecny w cytoplazmie 
nucleoid gromadzi materiał genetyczny (DNA) bakterii. 

MOLEKUŁY (ang. molecules, rysunek 2)

Wszystkie komórki zbudowane są z małych cząsteczek nazywanych molekułami. W 
przyrodzie istnieją cztery podstawowe elementy budulcowe: kwasy nukleinowe (ang. nucleic 
acids), aminokwasy (ang. amino acids), cukry (ang. sugars) i lipidy (ang. lipids). Kwasy 
nukleinowe używane są do przechowywania całej informacji o tym, jak budować i zarządzać 
komórką. Aminokwasy są elementem budulcowym dla białek (ang. protein), które można 
porównać do pracowników (ang. workers) odpowiedzialnych za wszystkie niezbędne reakcje 
chemiczne w komórce. Cukry są głównym źródłem węgla (jedzenia, ang. food), który może 
być przechowywany (ang. storage) w postaci lipidów takich jak tłuszcze. Dodatkowo lipidy, 
dzięki swoim hydrofobowym (odpychającym wodę) właściwościom, mogą formować warstwę 
(błonę), która oddziela hydrofilowe (przyciągające/lubiące wodę) wnętrze komórki od świata 
zewnętrznego. Działanie lipidów jest podobne do oleju, który nie może mieszać się z wodą.

Informacja genetyczna o komórce zakodowana jest w cząsteczce nazwanej kwasem 
dezoksyrybonukleinowym (DNA). DNA tworzy dwuniciową helisę, zbudowaną z czterech 
cegiełek nazywanych nukleotydami (dATP, dTTP, dGTP i dCTP). Nukleotydy ułożone w 
określonej kolejności w cząsteczce DNA stanowią informację genetyczną. Zanim informacja 
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zapisana w DNA może być wykorzystana, musi zostać przepisana na jednoniciowy kwas 
rybonukleotydowy (RNA). Następnie jest ona przetłumaczona na białka. Białka są liniowymi 
cząsteczkami, składającymi się z różnych cegiełek zwanych aminokwasami. Jednym z większych 
osiągnięć XX wieku było rozszyfrowanie kodu DNA. Okazało się, że seria trzech kolejnych 
nukleotydów koduje jeden aminokwas. Przepływ informacji genetycznej (ang. transfer of 
information) może być porównany do czytania książki. DNA jest jak wielka encyklopedia, 
natomiast RNA to notatki zrobione w trakcie jej czytania. Na podstawie tych notatek powstają 
różne rodzaje białek- budowli.
Białka pełnią różne funkcje w organizmie. Mogą katalizować reakcje biochemiczne (enzymy) 
lub spełniać funkcje strukturalne albo mechaniczne (cytoszkielet). Białka biorą także udział w 
komunikacji pomiędzy komórkami. Podsumowując, są one odpowiedzialne za wszystkie procesy, 
które utrzymują komórkę przy życiu. Białka powstają w cytoplazmie, są tam syntetyzowane przez 
rybosomy, które tłumaczą informacje z języka nukleotydowego (RNA) na język aminokwasowy 
(białek). Po zakończeniu syntezy, liniowy łańcuch aminokwasów musi być odpowiednio ułożony 
(sfałdowany, ang. folded) w trójwymiarową strukturę nazywaną stanem sfałdowanym (w takiej 
formie białko jest aktywne, ang. native protein), który jest niezbędny dla funkcjonowania 
białka. Każde z powstałych białek pełni określoną funkcję, niektóre z nich są aktywne jedynie 
na zewnątrz cytoplazmy. W przypadku bakterii około 30 % białek funkcjonuje na zewnątrz 
cytoplazmy, w związku z czym białka te muszą pokonać błonę cytoplazmatyczną.

TRANSPORT BIAŁEK (ang. protein transport, rysunek 3)

Ponieważ błony lipidowe są nieprzepuszczalne dla białek, komórka wykształciła specyficzne, 
błonowe maszyny transportujące (przenoszące) zwane translokazami (ang. translocases). 
Translokazy zbudowane są z kilku białek, które tworzą kanał (ang. channel) w błonie i 
dodatkowego białka, które działa jak silnik (ang. motor) transportujący białko przez kanał. 
Ponieważ kanał w błonie, przez który przechodzą białka jest wąski, muszą one być rozfałdowane 
w trakcie transportu. Białko, które powinno być transportowane przez błonę, posiada dodatkową 
sekwencję aminokwasów na początku łańcucha, tak zwaną sekwencję sygnałową, która działa 
jak bilet. Bilet ten jest rozpoznawany przez translokazę i uruchamia maszynę transportującą. 
Do tej pory zaproponowano dwa modele tłumaczące mechanizm transportu białek przez błonę: 
aktywny i spontaniczny. 
W pierwszym przypadku motor, przy użyciu energii, pcha (ang. pushing) rozfałdowane białko 
przez kanał. Drugi model zakłada, że rozfałdowane białko spontanicznie przemieszcza się w 
kanale. W tym przypadku motor wiąże się tymczasowo (łapie, ang. trapping) z przemieszczającym 
się białkiem, i w ten sposób białko kierowane jest na zewnątrz komórki.
Uniwersalnym źródłem energii dla komórki jest nukleotyd - ATP. W czasie rozkładu (reakcja 
hydrolizy) ATP do ADP i wolnego fosforu zostaje uwolniona energia, która jest użyta przez 
silnik (motor). Ten proces można porównać do spalania benzyny przez samochód. Energia z 
benzyny jest wykorzystywana przez silnik do poruszania kół, podczas gdy benzyna, tutaj- ATP 
powoduje zmianę struktury motoru (białka motorowego) tak, że może ono pchać transportowane 
białko przez kanał.
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SEC TRANSLOKAZA (ang. Sec translocase, rysunek 4)

U bakterii głównym kompleksem transportującym białka przez błony jest Secretion (Sec-) 
translokaza (ang. secretion – wydzielanie). Sec translokaza składa się z kanału, który zbudowany 
jest z białek błonowych SecY, SecE i SecG (wspólnie nazywanych SecYEG) i białka motorowego, 
motoru - SecA. Zaraz po syntezie na rybosomie, transportowane białko wiązane jest przez SecB. 
SecB jest chaperonem (przyzwoitka  ochraniarzem), który stabilizuje białko w rozfałdowanej 
formie, dzięki czemu jest ono łatwo transportowane przez błonę. Poza tym SecB doprowadza 
białko do Sec translokazy. Tam sekwencja sygnałowa (bilet) transportowanego białka jest 
rozpoznawana przez translocaę, następnie motor- SecA, przy użyciu energii z ATP transportuje 
białko przez kanał SecYEG. 
Od prawie 30 lat trwają badania nad mechanizmem działania motoru SecA . Otrzymywane 
wyniki stanowią podłoże rożnych hipotez, mimo tego nadal nie wiadomo, która z nich odpowiada 
rzeczywistości. 
Celem mojego doktoratu było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: jaki jest mechanizm 
działania motoru? Czy SecA popycha (przesuwa) czy łapie białko? Jakie czynniki oddziaływają 
na tempo translokacji? Odpowiedzi na te pytania próbowaliśmy uzyskać używając metod 
biochemicznych i biofizycznych. 

DOŚWIADCZENIA BIOCHEMICZNE – translokacja w probówce (ang. 
translocation in the test tube, rysunek 5)

Używając metod biochemicznych badaliśmy, w jaki sposób długość transportowanego białka 
oddziaływuje na takie elementy jak prędkość i zużycie energii podczas transportu (Rozdział 2). 
W innym doświadczeniu określiliśmy, w jaki sposób stabilność sfałdowania transportowanego 
białka określa zapotrzebowanie na energię (Rozdział 3).
Jedną z popularnych metod biochemicznych jest translokacja w probówce bez użycia komórek.
Za pomocą tego doświadczenia pokazaliśmy, że niezależnie od długości transportowanego 
białka, ilość transportowanych aminokwasów w ciągu minuty jest stała (Rozdział 2). Ten 
wynik zgadza się z modelem „krokowej translokacji”, w której stała, określona długość białka 
jest transportowana w trakcie hydrolizy jednej cząsteczki ATP. Dodatkowo pokazaliśmy, że w 
obecności chaperonu SecB, tempo translokacji i zapotrzebowanie energetyczne nie jest zależne 
od tego, jak ciasno transportowane białko jest sfałdowane (stabilność sfałdowania) (Rozdział 3). 
Najwidoczniej, Sec translokaza nie musi zużywać dodatkowej energii na rozfałdowanie tego typu 
białka, ponieważ SecB przenosi białko do translokazy w stanie rozwiniętym (rozfałdowanym) 
(patrz poniżej).

DOŚWIADCZENIA BIOFIZYCZNE– fałdowanie białka (ang. protein 
folding) – szczypce optyczne (ang. optical tweezers) (rysunek 6)

W innym eksperymencie użyliśmy biofizycznej metody nazywanej „szczypce optyczne” 
(ang. optical tweezers). Polega to na tym, że strumień światła używany jest jak szczypce do 
manewrowania małymi obiektami (cząsteczkami) w roztworze. W przeciwieństwie do metody 
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biochemicznej, gdzie wiele cząsteczek obecnych w roztworze jest badanych w ciągu jednego 
eksperymentu, za pomocą optycznych szczypiec jest możliwa obserwacja pojedynczej cząsteczki. 
Tą metodą badaliśmy fałdowanie białka oraz to, w jaki sposób chaperon SecB wpływa na 
fałdowanie (Rozdział 4). Mechanizm działania optycznych szczypiec może być wytłumaczony, 
jeżeli wyobrazimy sobie, że sfałdowane białko odpowiada kłębkowi wełny. Aby rozwinąć kłębek 
musimy ciągnąć za jeden koniec, podczas gdy drugi koniec włóczki musi być unieruchomiony. 
Dokładnie w taki sposób przeprowadzany jest eksperyment przy użyciu optycznych szczypiec. 
W naszych pomiarach pokazaliśmy, że badane białko rozfałdowuje się przy użyciu siły 25 
pikoNewtonow (25*10-12 N). Jest to bardzo mała wartość, szczególnie gdy porównamy tę siłę 
z siłą potrzebną na rozpędzenie samochodu w 10 minut do 100 km/godzinę, która wynosi 
46,3 N (F=m*a=m*dv/t,  F =1000kg*100km/h / 10min =1000kg*0,00463m/s2 =46,3N). Co 
ciekawe, chaperon SecB nie miał wpływu na rozfałdowanie białka. Jednakże, gdy białko 
było rozfałdowane, obecność SecB uniemożliwiała ponowne zwijanie się białka w normalną 
strukturę. Te eksperymenty jako pierwsze dostarczyły szczegółowej informacji o tym, jak białko 
chaperonowe może oddziaływać na fałdowanie i rozfałdowywanie białek. Używając metody 
optycznych szczypiec próbowaliśmy zmierzyć transport białka przez błonę, niestety nie było to 
możliwe z powodu problemów technicznych . 
Podsumowując, metoda optycznych szczypiec otwiera nową drogę możliwości badania transportu 
i fałdowania białka na poziomie pojedynczej cząsteczki.

Marto i Jolu - dziękuję




