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SKRÓTY

APE1 – Apurinic/apyrimidinic endonuclease 
LIG3 – DNA ligase 3 
MUTYH – mutY DNA glycosylase  
NEIL1 – Endonuclease VIII-like 1 
NEIL2 – Endonuclease VIII-like 2 
OGG1 – 8-Oxoguanine glycosylase 
RJG – rak jelita grubego 
Sirt3 – Sirtuina3

WSTĘP

Rak jelita grubego (RJG) jest trzecim pod względem częstotliwości 
występowania nowotworem złośliwym na świecie. W 2018 roku 

zdiagnozowano ponad 1,8 miliona nowych przypadków, a sam RJG 
odpowiada za ponad 10% wszystkich chorób nowotworowych. 
Co istotne, RJG jest jednym z nowotworów dla którego zapadal-
ność systematycznie wzrasta pomimo stosowania rozbudowanych 
programów profilaktycznych. Jednocześnie rak jelita grubego 
odpowiada za ok. 700,000 zgonów rocznie, wykazując tendencję 
spadkową (pomimo wzrostu zapadalności), co należy przypisać 
do znaczących postępów w jego leczeniu. Sukces terapeutyczny 
zależy jednak przede wszystkim od stopnia zaawansowania RJG, 
w którym postawiona zostanie diagnoza, co jednocześnie potwier-
dza 5-letni współczynnik przeżywalności wynoszący ponad 90% 
dla przypadków zdiagnozowanych we wczesnym stadium i 13% 
dla stadium późnego. Jednak pomimo intensywnych badań jed-
noznaczne przyczyny RJG nadal pozostają nieznane. Przedmio-
tem szczególnego zainteresowania są czynniki genetyczne, które 
poprzez modyfikację białek biorących udział w szeregu różnych 
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STReSzczenie:  Rak jelita grubego (RJG) to jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych. Jednym z czynników zwiększających ryzyko 
jego wystąpienia może być obniżona efektywność naprawy uszkodzeń DNA, zarówno jądrowego, jak i mitochondrialnego. 
Głównym mechanizmem naprawczym uszkodzeń oksydacyjnych jest system BER (w mitochondriach mtBER), którego 
kluczowe białka: NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3 uzyskują pełną wydajność tylko przy odpowiednim poziomie 
acetylacji. Sirtuina 3 to białko kluczowe dla homeostazy mitochondrialnej, regulujące szereg procesów metabolicznych 
związanych przede wszystkim z kontrolą poziomu reaktywnych form tlenu. Ponieważ Sirt3 posiada aktywność acetylazy, 
może modulować poziom aktywności białek mtBER poprzez ich deacetylację. W przeprowadzonym badaniu wykazane 
zostało, iż analizowane białka NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3 są substratem dla enzymatycznej działalności 
deacetylacyjnej Sirt3, co prowadzić może w konsekwencji do modulacji ryzyka wystąpienia RJG, a w komórkach rakowych 
może być potencjalnym celem terapeutycznym wzmacniającym działanie leków cytostatycznych.

SłoWa KluczoWe:  białka, mtBER, naprawa DNA, rak jelita grubego

abSTRacT:   Colorectal cancer (CRC) is one of the most common malignant tumors. One of the factors increasing the risk of its occurrence 
may be the reduced efficiency of repairing DNA damage, both nuclear and mitochondrial. The main mechanism for repairing 
oxidative damage is the BER system (in mitochondria mtBER), whose key proteins NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 and 
LIG3 obtain full efficiency only at the appropriate level of acetylation. Sirtuin 3 is a key protein for mitochondrial homeostasis, 
regulating a number of metabolic processes related mainly to the control of the level of reactive oxygen species. Because Sirt3 
possesses acetylase activity, it can modulate the level of activity of mtBER proteins by their deacetylation. The conducted study 
showed that the tested proteins NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 and LIG3 are the substrate for the enzymatic deacetylation 
activity of Sirt3, which may lead to modulation of the risk of CRC, and in cancer cells may be a potential therapeutic target 
enhancing the action of cytostatic drugs.
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prawczych poprzez deacetylację białek biorących w nich udział.  
Celem tej pracy była ocena możliwości wpływu Sirt3 na efektyw-
ność mechanizmu naprawy DNA mtBER poprzez deacetylację 
NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3 w raku jelita grubego. 

MaTeRiałY i MeTodY

Hodowla komórkowa

W eksperymencie wykorzystano linię komórkową HT-29 (ludzkie 
komórki raka jelita grubego). Hodowla prowadzona była przy stę-
żeniu CO2 5% I w temperaturze 37°C z wykorzystaniem EMEM 
Medium (ATCC) z dodatkiem FBS do końcowego stężenia 10% 
oraz penicyliny i streptomycyny (100 jednostek/ml).

Badanie deacetylacji
Komórki kontrolne transfekowano plazmidem Flag-Sirt3, a komór-
ki badane Flag-NEIL1, Flag-NEIL2, Flag-OGG1, Flag-MUTYH, 
Flag-APE1 i Flag-LIG3. Następnie komórki lizowano w buforze 
do lizy (50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 
1% Triton X-100) z dodatkiem inhibitora proteazy w temperaturze 
pokojowej przez 20 minut, a później odwirowano przy 12 000 xg 
przez 20 minut. Badane białka oczyszczono przy użyciu immu-
nopuryfikacji (ANTI-FLAG M2 Gel, Sigma). W teście deacetyla-
cji oczyszczone białka mtBER inkubowano z białkiem Sirt3-Flag 
w obecności lub nieobecności 1 mM NAD + w buforze deacetylazy 
(50 mM Tris-HCl (pH 9,0), 4 mM MgCl2, 50 mM NaCl, 0,5 mM 
ditiotreitol) w 30°C przez 3 godziny, po czym zmierzono poziom 
acetylowanych reszt lizyny w badanych białkach przy użyciu te-
stu ELISA i przeciwciał Acetyl-Lysine Antibody LS-C71873 (Li-

szlaków metabolicznych, mogą zaburzać procesy komórkowe, 
prowadząc w konsekwencji do procesu nowotworzenia. Ważną 
rolę w procesie ochrony komórkowej przed rakiem stanowią sys-
temy naprawy DNA, w tym DNA mitochondrialnego, które, jeśli 
działają z obniżoną efektywnością, mogą nie być w stanie usuwać 
powstających uszkodzeń materiału genetycznego, w konsekwen-
cji prowadząc do transformacji nowotworowej [1, 2, 3, 4]. System 
wycinania zasad azotowych (BER, ang. Base Excision Repair) to 
mechanizm naprawy DNA odpowiadający za usuwanie uszkodzeń 
powstałych przede wszystkim w wyniku działania stresu oksyda-
cyjnego, a jego główną rolą jest wycinanie uszkodzonych oksyda-
cyjnie zasad. Oddziałuje on zarówno na DNA jądrowe (BER), jak 
i DNA mitochondrialne (mtBER). Pośród białek tego systemu waż-
ną funkcję pełnią m.in.: NEIL1 (Endonuclease VIII-like 1), NEIL2 
(Endonuclease VIII-like 2), OGG1 (8-Oxoguanine glycosylase), 
MUTYH (mutY DNA glycosylase), APE1 (Apurinic/apyrimidinic 
endonuclease) i LIG3 (DNA ligase 3). Wszystkie te białka składają 
się na prawidłowe funkcjonowanie systemu mtBER, a dysfunkcja 
któregokolwiek z nich zaburza integralność ścieżki naprawczej, 
w konsekwencji prowadząc do procesu nowotworzenia, w tym 
do powstawania RJG [5, 6, 7]. Jednocześnie jednym z kluczowych 
elementów wymaganych do prawidłowego funkcjonowania białek 
mtBER jest ich właściwy poziom acetylacji, deaceetylowane białka 
wykazują znaczny spadek efektywności usuwania uszkodzeń DNA 
[8, 9, 10, 11].  Sirtuina3 (Sirt3) to przedstawiciel klasy sirtuin peł-
niących szereg ról w komórce ze szczególnym uwzględnieniem 
regulacji procesów metabolicznych oraz odpowiedzi na warun-
ki stresowe takie jak stres oksydacyjny [12, 13]. Sam potencjalny 
udział Sirt3 w procesach nowotworzenia wydaje się bardzo złożony 
i zależny od wielu dodatkowych czynników, a przez to nie do końca 
poznany. Ponieważ jednak Sirt3 posiada funkcję deacetylazy może 
wpływać na aktywność szlaków metabolicznych i systemów na-

Ryc. 1.  Poziom acetylowanej lizyny w badanych białkach po inkubacji z mieszaniną Sirt3 i NAD.
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nych. Jednocześnie coraz częściej zwraca się uwagę na fakt, iż 
możliwości deacetylacyjne sirtuiny mogą prowadzić nie tylko 
do prawidłowego regulowania procesów komórkowych, ale 
również do dysfunkcji w efektywnym działaniu szeregu enzy-
mów [17] oraz białek regulatorowych jak chociażby p53, czyli 
„strażników genomu” [18]. 

Ponieważ białka systemu mtBER są podstawowym narzędziem ko-
mórki w zakresie ochrony przed uszkodzeniami DNA, a w konse-
kwencji przed transformacją nowotworową, jakiekolwiek modu-
lacje ich efektywności stanowią poważne zagrożenie [19, 20, 21]. 
Konieczność odpowiedniego poziomu acetylacji tych białek po-
twierdzona została spadkiem ich wydajności w przypadku deace-
tylacji [22], co jest znanym mechanizmem regulacyjnym większo-
ści białek mitochondrialnych [23]. Biorąc pod uwagę konieczność 
acetylacji mitochondrialnych białek systemu naprawy DNA oraz 
aktywność deacetylacyjną Sirt3 – podstawowego białka regulują-
cego szereg mitochondrialnych procesów – przedmiotem prze-
prowadzonego badania było zbadanie zdolności deacetylacji białek 
NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3 przez Sirt3. Wyni-
ki potwierdziły, iż wszystkie badane białka mogą być substratem 
dla enzymatycznej deacetylacji, co oznacza, że Sirt3 może wpły-
wać na poziom efektywności systemów naprawy DNA. Nadmier-
ne odziaływanie na białka mtBER przez Sirt3 może prowadzić do 
obniżonej efektywności naprawy i w konsekwencji do zwiększenia 
ryzyka występowania RJG. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
potencjalną rolę takiego procesu w komórkach nowotworowych. 
Wiele terapii RJG opiera się na wywoływaniu letalnych uszko-
dzeń w komórkach nowotworowych, a co za tym idzie, obniżenie 
efektywności naprawy tak wywołanych uszkodzeń przez komór-
kę rakową byłoby zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia te-
rapeutycznego. Sama Sirt3 od pewnego czasu rozpatrywana jest 
jako potencjalny cel w terapii przeciwnowotworowej [24, 25, 26]. 
Jedną ze ścieżek takiego działania może być potencjalnie obniże-
nie efektywności naprawy DNA w komórkach nowotworowych 
podczas procesu leczenia skutkujące zwiększoną skutecznością 
cytosatyczną leków w wyniku obniżenia proliferacji komórkowej 
i promocji procesu apoptozy. Jednak konieczne są dalsze badania 
w tym zakresie ukazujące pełny obraz interakcji pomiędzy Sirt3 
a NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3.

feSpan BioSciences), traktując go jako miarę deacetylacji w po-
równaniu z kontrolą.

WYniKi

Wyniki eksperymentu przedstawiono na Ryc. 1. Dla wszystkich 
badanych białek poziom acetylowanej lizyny po inkubacji z Sirt3 
i jej kofaktorem NAD był istotnie niższy niż w przypadku kon-
troli. Dodatkowo, w celu potwierdzenia konieczności obecności, 
zarówno Sirt3 wykazującej enzymatyczną aktywności deacetyla-
zy, jak i jej kofaktora NAD, przeprowadzono inkubacje badanych 
białek w opcji: tylko Sirt3, tylko NAD oraz Sirt3+NAD. Istotny 
spadek acetylowanej lizyny zaobserwowano tylko w przypadku 
inkubacji NEIL1, NEIL2, OGG1, MUTYH, APE1 i LIG3 zarów-
no z Sirt3, jak i NAD. 

Ponieważ lizyna jest doskonałym celem dla acetylaz, jej ilość 
w mieszaninie poreakcyjnej jest pochodną aktywności Sirt3 jako 
deacetylazy. Obniżony poziom acetylowanej lizyny wskazuje, iż 
badane białka mogą być substratem dla Sirt3 w obecności NAD.  

dYSKuSJa

Rola Sirtuiny 3 jest nad wyraz złożona, głównie ze względu na 
bardzo dużą ilość mechanizmów komórkowych, na które od-
działuje. Szeroko badany potencjalny udział Sirt3 w procesie 
nowotworzenia i jej wpływ na ryzyko wystąpienia nowotworu 
dają niejednoznaczne wyniki pozwalające zakwalifikować Sirt3 
jednocześnie jako onkogen i antyonkogen, zależnie od okolicz-
ności [15]. Z jednej strony podstawową funkcją Sirt3 jest regu-
lowanie poziomu reaktywnych form tlenu i chronienie komórki 
przed stresem oksydacyjnym i wynikającymi z niego uszkodze-
niami DNA, z drugiej jednak strony działanie takie w komórkach 
nowotworowych może być uznane za promocję nowotworu ze 
względu na fakt, iż chroni komórkę przed wejściem na ścieżkę 
apoptozy [15, 16]. Jednak w każdym przypadku uznać należy, 
że Sirt3 jest kluczowa dla utrzymania homeostazy mitochon-
drialnej i prawidłowego funkcjonowania szlaków metabolicz-
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