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Streszczenie 

Metaloproteinazy pełnią ważną rolę w procesie nowotworzenia, a szczególnie 

w powstawaniu przerzutów. Ich aktywność jest istotną składową procesów 

towarzyszących nowotworzeniu takich, jak angiogeneza, upośledzenie apoptozy 

czy nieograniczony rozrost patologicznych komórek. W przedstawionej pracy 

podjęto próbę oszacowania różnic aktywności metaloproteinaz trawiących 

żelatynę w surowicach pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) 
i osób zdrowych przy pomocy metody zymograficznej. Do potwierdzenia, iż 

aktywność żelatynolityczna pochodzi od metaloproteinaz użyto ich inhibitorów: 

fenantroliny i wersenianu disodowego. Analiza zymograficzna ujawniła u osób 

chorych obecność dodatkowych aktywności żelatynolitycznych. Pierwsza z nich 

zlokalizowana w regionie odpowiadającym masie cząsteczkowej wynoszącej 

około 240 kDa, prawdopodobnie odpowiada dimerowi proMMP–9. Kolejne dwie 

aktywne frakcje w surowicy białaczkowej odpowiadały masie cząsteczkowej 

wynoszącej około 110 i 130 kDa i prawdopodobnie są kompleksem proMMP–9 

z lipokainą. W zdrowej populacji zaobserwowano jedynie aktywność 
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odpowiadającą masie cząsteczkowej około 110 kDa, która była wyrażona silniej 

niż w surowicy osób chorych. Największą różnicą pomiędzy badanymi 

surowicami było przejaśnienie na wysokości odpowiadającej masie 

cząsteczkowej około 94 kDa, którego źródłem była prawdopodobnie proMMP–9. 

W niektórych surowicach białaczkowych obserwowana aktywność była 

kilkakrotnie większa w stosunku do próbek kontrolnych, w których występowała 

na stosunkowo niskim, ale stałym poziomie. Pomimo znacznych aktywności 

proMMP–9 w surowicach pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę 

limfocytową, nie znaleziono aktywnego biologicznie jej odpowiednika (MMP–9) 

o masie cząsteczkowej 84 kDa. Frakcje, które odpowiadały różnym formom 

MMP–2 (72 i 64 kDa) były obecne w surowicach nowotworowych i kontrolnych, 

chociaż proMMP–2 była silniej wyrażana w próbach kontrolnych.  

 

Słowa kluczowe: metaloproteinazy, żelatynazy, przewlekła białaczka 

limfocytowa, zymografia, MMP–9, MMP–2. 
 
 

Abstract 

Metalloproteinases play an important role in the development and metastasis 
of many cancers. Their activity is also an important component of tumorgenesis 
associated processes such as angiogenesis, decreased apoptosis, or unlimited 
proliferation of pathological cells. In this study we tried to estimate a differences 
of metalloproteinase activity digesting the gelatin in the sera of patients with 
chronic lymphocytic leukemia and healthy people, by the zymographic 
technique. To confirm that the gelatinolytic activity originated from the 
metalloproteinases their specific inhibitors: phenanthroline and ethylene–
diaminetetraacetic acid were used. In patient’s sera a zymographic analysis 
revealed the presence of additional activity. The first of them are located in 
a region corresponding to a molecular weight of approximately 240 kDa, 
probably corresponds to the dimer of proMMP–9. Another two active fractions 
present in the sera of patients suffering from leukemia corresponded to 
a molecular weight of about 110 and 130 kDa probably represents a complex 
of proMMP–9 with lipocain. In a control sera, only one activity could be 
observed exhibiting a molecular weight of about 110 kDa, which is stronger than 
corresponding fraction in patient’s sera. The biggest difference between the two 
investigated sera was gelatynolytic activity located in the region of a molecular 
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weight of about 94 kDa, which probably corresponded to proMMP–9. In some 
leukemic sera this activity was several times higher compared to the control 
samples, in which there was a constant and relatively low level of it. Despite 
significant activity of proMMP–9 in sera of patients with CLL no biologically 
active equivalent band of molecular weight 84 kDa were detected. The fractions 
which corresponded to different forms of MMP–2 (72, 64 kDa) were present in 
the sera of tumor and control, although proMMP–2 was more strongly expressed 
in the control samples.  
 

Key words: metalloproteinases, gelatinases, chronic lymphatic leukemia, 
zymography, MMP–9, MMP–2.  
 

 

Wstęp 
 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą wynikającą 
z proliferacji oraz akumulacji dojrzałych, spoczynkowych limfocytów 
najczęściej we krwi, szpiku, węzłach chłonnych, a także w śledzionie i wątrobie. 
Na powierzchni tych limfocytów występują zazwyczaj antygeny 
charakterystyczne dla linii B komórkowej. Jednak, bardzo rzadko komórki 
białaczkowe mogą wywodzić się z limfocytów T. Przewlekła białaczka 
limfocytowa wywodząca się z komórek B jest najczęściej spotykaną formą 
białaczki w Europie i Ameryce Północnej. Zapadalność na tę chorobę w tych 
częściach świata szacuje się na 2,20–3,69/100 000 mężczyzn na rok  
i 0,90–1,59/100 000 kobiet na rok. Jak wynika z tych danych mężczyźni chorują 
dwa razy częściej niż kobiety [1]. Kolejnym czynnikiem ryzyka, poza płcią 
męską, jest wiek powyżej 60 lat, gdzie obserwuje się wówczas wzrost 
zachorowań nawet do 20 przypadków na 100 000 na rok. Pacjenci poniżej 
35. roku życia stanowią rzadkość [2].  

Metaloproteinazy są szeroko rozpowszechnioną grupą enzymów 
występujących zarówno w organizmach zwierzęcych, jak i u człowieka. Wiele 
różnych ośrodków obecnie prowadzi intensywne poszukiwania różnego rodzaju 
markerów diagnostycznych czy też punktów uchwytu leków w chorobach 
nowotworowych. Metaloproteinazy wydają się być takimi potencjalnymi 
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markerami. Ich zwiększone występowanie jest charakterystyczne dla większości 
nowotworów. W przebiegu choroby nowotworowej pełnią wiele bardzo zróżni–
cowanych funkcji m.in. warunkują powstawanie nowych naczyń krwionośnych, 
umożliwiają przerzutowanie, jak również upośledzają proces apoptozy. Jednak, 
ich główną funkcją jest degradacja macierzy zewnątrz–komórkowej [3–8].  

Niemniej jednak, ich rola nie ogranicza się jedynie do procesów pato–
logicznych. W warunkach fizjologicznych uczestniczą w procesie powstawania 
komórek krwi. Podczas prawidłowo przebiegającej hematopoezy proliferacja, 
różnicowanie i migracja komórek pnia jest bardzo ściśle kontrolowana przez 
otaczające je środowisko, w skład którego wchodzą cytokiny czy komórki zrębu. 
Komórki te są utrzymywane w fazie G0 poprzez ich kontakt z podścieliskiem. 
Dopiero działanie metaloproteinaz powoduje rozerwanie tego połączenia, 
a  także wydzielenie czynników wzrostu ze zdegradowanej macierzy 
zewnątrzkomórkowej przyczyniając się do proliferacji komórek pnia dając im 
możliwość różnicowania i migracji. Zarówno metaloproteinazy MMP–2, jak 
i MMP–9 znajdowane są w komórkach pochodzenia szpikowego. Choć rola obu 
tych proteaz w procesie hematopoezy pozostaje nie do końca wyjaśniona, to 
jednak znaczny wzrost stężenia proteaz w trakcie odnowy szpiku wskazuje na 
ich zdolność do wzmagania proliferacji przypuszczalnie przez ligand dla 
receptora Kit [9]. Limfocyty B syntetyzują proMMP–2 i MMP–9, aby móc 
migrować do miejsc ze stanem zapalnym [10]. Enzymy te są im niezbędne do 
prawidłowego rozwoju. Już na etapie limfocytu proB wydzielają znaczne ilości 
metaloproteinazy 9. Są to ilości znacznie przewyższające te, które wydostają się 
z dojrzałych limfocytów B. Dlatego też sądzi się, że mogą odgrywać istotną rolę 
w utrzymaniu prawidłowej limfopoezy. Metaloproteinazy 2 i 9 są głównymi 
metoloproteinazami wydzielanymi przez limfocyty. Enzymy te są potencjalnie 
niezbędne do migracji przez błonę podstawną naczyń krwionośnych nie tylko 
limfocytów, ale także pozostałych leukocytów umożliwiając im pełnienie 
prawidłowo swych fizjologicznych funkcji [11].  

Celem pracy jest oszacowanie różnic w aktywności metaloproteinaz 
trawiących żelatynę w surowicy pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową 
i osób zdrowych przy pomocy metody zymograficznej. Praca ma charakter 
pilotażowy i ma za zadanie określić szacunkowe różnice w obu badanych 
grupach. 



Jacek Pietrzak i wsp. 53

Materiał i metody  
 

Pacjenci 

Badane surowice uzyskano od 29 pacjentów, u których zdiagnozowano 
przewlekłą białaczkę limfocytową (Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi). Niestety, nie dysponowano informacjami na temat stopnia 
zaawansowania choroby oraz rodzaju przyjmowanej farmakoterapii. Grupę 
kontrolną stanowiło 13 surowic pochodzących od osób bez choroby 
nowotworowej. Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Etycznej 
KE/813/07. 

 

Metoda zymograficzna 

Do analizy aktywności żelatynolitycznej surowicy zastosowano 
elektroforetyczną technikę zymograficzną. Jest to prosta, czuła (próg 
wykrywalności dla MMP–2 wynosi około 10 pg) i półilościowa metoda 
pozwalająca analizować metaloproteinazy i ich tkankowe inhibitory w różnym 
materiale biologicznym. Metoda ta oparta jest na rozdziale elektroforetycznym 
badanego materiału w żelach poliakrylamidowych, które dodatkowo zawierają 
białkowy substrat, jakim jest najczęściej żelatyna. Użycie tego substratu 
umożliwia identyfikację głównie metaloproteinaz MMP–2 i MMP–9, ale także 
MMP–1, MMP–7, MMP–8 i MMP–13, które to mają słabe powinowactwo 
substratowe do żelatyny i sygnał od nich pochodzący jest znacznie słabszy.  

Analizę zymograficzną wykonano wg metod Sandra D’Ascenzo i wsp. [12] 
oraz Joanny Urbaniak i wsp. [13] w modyfikacji własnej. Sporządzono 
8%  rozdzielający żel poliakrylamidowy z dodatkiem 2 mg/mL żelatyny 
(Sigma–Aldrich) rozpuszczonej w podgrzanej do 60ºC wodzie destylowanej. 
W celu wytworzenia studzienek spolimeryzowano 5% zatężający żel 
poliakrylamidowy. Następnie, do studzienek nanoszono surowicę badaną 
zmieszaną z buforem do prób (2,5 mL 1 M buforu Tris–HCl o pH 6,8, 2 mL 
96% etanolu, 4 mL glicerolu, 0,4 mL 0,1% wodnego roztworu błękitu 
bromofenolowego i 0,92 g siarczanu dodecylu sodu w stosunku 1:1. Do 
studzienek nanoszono po 2 μL tak przygotowanej surowicy. Całość poddano 
elektroforezie przy napięciu 220 V w ciągu 1 godziny. Po zakończeniu 
elektroforezy żele przenoszono do buforu płuczącego (10 mM Tris–HCl, pH 7,8 
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z 2,5% Triton X 100) i delikatnie wytrząsano przez godzinę. W ekspery–
mentach, w których poddawano badane aktywności działaniu specyficznych 
inhibitorów, na tym etapie badań żele umieszczano w roztworach inhibitorów 
(0,5 M wersenian disodowy lub 2 mM fenantrolina, Sigma–Aldrich) 
i wytrząsano przez okres 30 min. Następnie, żele przepłukano wodą destylowaną 
i zalano buforem do inkubacji (10 mM Tris–HCl, pH 7,4 zawierający 10 mM 
CaCl2) i umieszczono w cieplarce na 24 godziny. Po inkubacji żele poddano 
wybarwieniu standardowym roztworem błękitu Coomassie G–250 i odbarwianiu 
w celu uwidocznienia aktywności żelatynolitycznych.  

 

Densytometria 

W celu wstępnej kwantyfikacji aktywności żelatynolitycznej wybarwione 
żele analizowano za pomocą aparatu DNR MiniBis (Izrael) z oprogramowaniem 
totallab (UK) w zakresie światła widzialnego. 

 

Wyniki  
 

Przeprowadzona techniką zymograficzną analiza wykazała, że surowice 
pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową znacząco różnią się od surowic 
kontrolnych (ryc. 1A i B). W surowicy osób chorych interesująca wydaje się 
strefa aktywności żelatynolitycznej widoczna na samym początku rozdziału 
elektroforetycznego. Jej masę cząsteczkową oszacowano na około 240–250 kDa 
(ryc. 1A). Zgodnie z danymi dostępnymi w piśmiennictwie frakcja ta odpowiada 
dimerowi proMMP–9 [10]. Strefa ta jest bardzo dobrze widoczna w każdej 
analizowanej surowicy pochodzącej od osób ze zdiagnozowaną chorobą. 
W analizowanej grupie kontrolnej słabe przejaśnienie na tej wysokości widoczne 
jest tylko w jednym z 13 analizowanych przypadków (próba nr 6’) i stanowi 
jedynie około 14,6% średniej aktywności wykrywanej w surowicy pacjentów 
z przewlekłą białaczką limfocytową (ryc. 1B). Kolejnymi, co do wielkości mas 
cząsteczkowych, strefami przejaśnienia jest para odpowiadająca zakresowi 
około 160 i 140 kDa. Trudno znaleźć dane w piśmiennictwie opisujące 
aktywności żelatynolityczne lokujące w zakresie tych mas cząsteczkowych. 
Występują one z podobną intensywnością zarówno w surowicach pobranych 
od osób chorych, jak i zdrowych. Kolejne aktywności odnotowano w zakresie 
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mas cząsteczkowych odpowiadających około 130 i 110 kDa. Masy te, jak się 
wydaje z danych dostępnych w piśmiennictwie, mogą odpowiadać kompleksowi 
proMM–9 z lipokainą [14–16]. W surowicach kontrolnych strefa aktywności 
o masie cząsteczkowej 110 kDa jest dobrze uwidoczniona i charakteryzuje się 
podobnym poziomem intensywności. W surowicach pochodzących od osób 
chorych jest ona zdecydowanie mniej wyraźna i osiąga poziom około 23% 
aktywności surowic kontrolnych. Natomiast, strefa o masie cząsteczkowej około 
130 kDa jest charakterystyczna dla surowic nowotworowych i nie występuje 
w materiale kontrolnym. Obraz dwóch słabiej zaznaczonych aktywnych stref 
obecnych w surowicach osób chorych jest prawdopodobnie wynikiem ich 
niższej aktywności w stosunku do surowic kontrolnych, w których aktywność ta 
wydaje się być połączona, co powoduje jej ujawnianie w formie szerokiej 
i intensywnej frakcji. Kolejna strefa aktywności występująca w surowicy osób 
chorych charakteryzuje się największym przejaśnieniem, lokuje się 
w zymogramie w zakresie masy cząsteczkowej odpowiadającej około  
94 kDa (ryc. 1A). Taka masa cząsteczkowa odpowiadać może cząsteczce 
proMMP–9 [15]. Aktywność ta, w surowicach osób z przewlekłą białaczką 
limfocytową jest najsilniejsza (pasmo o największej aktywności w zymogramie), 
choć zróżnicowana pomiędzy pacjentami. W analizowanej grupie surowic 
kontrolnych jest ona również obecna, ale charakteryzuje się znikomą 
aktywnością (ryc. 1B) – określony techniką densytometrii średni poziom tej 
aktywności wynosi około 15,2% poziomu wykrywanego w surowicach 
pacjentów z PBL. Kolejną, jednak dużo słabiej zaznaczoną aktywnością, jest 
frakcja lokująca się w regionie około 74 kDa (ryc. 1A), która odpowiada masie 
cząsteczkowej proMMP–2 [13, 14]. Była ona widoczna w surowicach 
obu badanych grup i występowała na stosunkowo niewielkim poziomie, choć 
w surowicach kontrolnych jej ilość była zauważalnie większa – średnio 61% 
w odniesieniu do 39% średniej aktywności obserwowanej w surowicach 
pacjentów z PBL (ryc. 1A i B).  
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Ryc. 1. Przykładowa analiza aktywności metaloproteinazowej surowicy techniką 
zymograficzną w 8% żelu poliakryloamidowym zawierającym SDS i żelatynę  

bez (A i B) i po zastosowaniu inhibitorów – chelatorów metali 2 mM: 
 fenantroliny (C i D) i 0,5 M wersenianu disodowego (EDTA) – D i F.  

Fig. 1. Exemplary analysis of serum metalloproteinase activity by zymographic 
technique in 8% of polyacrylamide gel containing SDS and gelatin without (A and B)  

and after application of inhibitor – 2 mM metal chelators:  
phenanthroline (C and D) and 0.5 M EDTA (D and F). 

A – żel z rozdzielonymi białkami surowicy pochodzącymi od pacjentów z PBL   
B – żel z rozdzielonymi białkami surowic kontrolnych 
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Ryc. 1. Przykładowa analiza aktywności metaloproteinazowej surowicy techniką 
zymograficzną w 8% żelu poliakryloamidowym zawierającym SDS i żelatynę  

bez (A i B) i po zastosowaniu inhibitorów – chelatorów metali 2 mM: 
 fenantroliny (C i D) i 0,5 M wersenianu disodowego (EDTA) – D i F.  

Fig. 1. Exemplary analysis of serum metalloproteinase activity by zymographic 
technique in 8% of polyacrylamide gel containing SDS and gelatin without (A and B)  

and after application of inhibitor – 2 mM metal chelators:  
phenanthroline (C and D) and 0.5 M EDTA (D and F). 

C – żel z rozdzielonymi białkami surowic pochodzących od pacjentów z PBL  preinkubowany z fenantroliną  
D – żel z rozdzielonymi białkami surowic kontrolnych preinkubowany z fenantroliną   

 
  



Aktywność metaloproteinazowa w CLL 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Przykładowa analiza aktywności metaloproteinazowej surowicy techniką 
zymograficzną w 8% żelu poliakryloamidowym zawierającym SDS i żelatynę  

bez (A i B) i po zastosowaniu inhibitorów – chelatorów metali 2 mM: 
 fenantroliny (C i D) i 0,5 M wersenianu disodowego (EDTA) – D i F.  

Fig. 1. Exemplary analysis of serum metalloproteinase activity by zymographic 
technique in 8% of polyacrylamide gel containing SDS and gelatin without (A and B)  

and after application of inhibitor – 2 mM metal chelators:  
phenanthroline (C and D) and 0.5 M EDTA (D and F). 

E – żel z rozdzielonymi białkami surowic pochodzącymi od pacjentów z PBL preinkubowany z EDTA  
F – żel z rozdzielonymi białkami surowic kontrolnych preinkubowany z EDTA 
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Obserwowana aktywność żelatynolityczna, charakteryzująca się 
najmniejszą masą cząsteczkową, lokowała się w zakresie 64 kDa. Była ona 
wyraźnie widoczna w obu badanych grupach i prawdopodobnie pochodziła od 
MMP–2 [14]. W celu potwierdzenia, że obserwowane aktywności 
żelatynolityczne są wywołane obecnymi w surowicach badanych metalo–
proteinazami, wywoływane w technice zymograficznej żele poddano działaniu 
ich specyficznych inhibitorów, chelatorów metali takich, jak fenantrolina 
(ryc. 1C i D) czy wersenian disodowy (ryc. 1E i F).  

 

Dyskusja  
 

Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie, że obserwowane 
aktywności żelatynolityczne są wynikiem działania obecnych w surowicy krwi 
metaloproteinaz. Potwierdza to zarówno lokalizacja elektroforetyczna aktyw–
nych frakcji lokująca się w zakresie mas cząsteczkowych charakterystycznych 
dla metaloproteinaz, jak również zahamowanie tych aktywności poprzez 
specyficzne inhibitory (fenantrolina, EDTA). Podstawowymi różnicami 
w obserwowanych aktywnościach żelatynolitycznych pomiędzy surowicami 
pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą i surowicami kontrolnymi są, przede 
wszystkim, obserwowane aktywności w zakresie mas cząsteczkowych 
wynoszących około 240 kDa oraz 94 kDa, które to odpowiadają różnym formom 
MMP–9. Nie obserwowano jednak aktywnej frakcji, która odpowiadać by mogła 
aktywnej fizjologicznie formie MMP–9.  

Przewlekła białaczka limfocytowa jest chorobą stosunkowo łagodną. Mimo 
tego, jedynie u 30% pacjentów obserwuje się przeżycie 10–20–letnie. 
U pozostałych osób choroba ma znacznie bardziej agresywny przebieg, a śmierć 
następuje po 2–3 latach od diagnozy [1]. Według danych z piśmiennictwa, 
znamienne wzrosty różnych form MMP–9 towarzyszą dużemu zaawansowaniu 
białaczki, najczęściej C w klasyfikacji Binet. Pomimo to, stężenia MMP–9 
powyżej 33 percentyla w tej grupie chorych znacząco zwiększały ryzyko 
progresji nowotworu. Mogłoby to oznaczać, że metaloproteinazy nie są dobrym 
markerem diagnostycznym lecz prognostycznym. Udowodniono także korelację 
pomiędzy wzrostem stężenia MMP–9 a spadkiem liczby płytek i stężeniem 
hemoglobiny, co mogłoby świadczyć, że ten marker odzwierciedla stopień 
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zajęcia szpiku kostnego przez nowotworowe komórki. Nie wykazano, jednak, 
zależności pomiędzy stężeniem MMP–9 a różnymi parametrami określającymi 
masę nowotworu takimi, jak limfocytoza czy obraz histologiczny szpiku 
kostnego [17]. A zatem, MMP–9 mogłaby się znaleźć razem z niereceptorową 
białkową kinazą tyrozynową ZAP–70 (ang. zeta associated protein) czy 
antygenem CD38 w panelu badań określających prognozę przeżycia pacjentów 
chorujących na przewlekłą białaczkę limfocytową. 

Bardzo ważnym aspektem badań, którego nie można pominąć, jest metoda 
badawcza jaką jest zymografia. Pod wieloma względami ten sposób oznaczania 
metaloproteinaz jest bardzo skuteczny. Po pierwsze, metodą tą możemy 
oznaczyć niewielkie ilości enzymów. Po drugie, oznaczamy aktywności 
metaloproteinaz, co pośrednio mogłoby odzwierciedlać ich aktywność in vivo. 
Jednak, w rzeczywistości nie możemy w ten sposób ocenić ich aktywności 
ponieważ w organizmie ludzkim metaloproteinazy oddziaływują i mogą być 
wiązane przez ich tkankowe inhibitory (ang. the tissue inhibitors of 

metalloproteinases – TIMPs). Z kolei, zastosowany w metodzie zymograficznej 
detergent – SDS powoduje rozdzielenie kompleksu metaloproteinaza–inhibitor, 
dzięki czemu w rozdziale elektroforetycznym pojawiają się przejaśnienia 
pochodzące od enzymów, które in vivo byłyby nieaktywne. Kolejną zaletą są 
niewielkie koszty wykonania procedury badawczej. Oczywiście, metoda ta 
posiada liczne wady, z których najważniejszą wydaje się być trudność 
dokładnego ilościowego określenia oznaczanych aktywności. Kolejnym 
problemem jest sama metodyka badań, która jest wieloetapowa i trwa około 
30 godzin. Niemniej jednak, metoda ta jest ciągle wykorzystywana w wielu 
ośrodkach, które stosują ją w niezmienionej formie, jak również wprowadzają 
własne jej modyfikacje [18]. Stanowi ona najczęściej uzupełnienie innych 
metod analitycznych. W przedstawionej pracy metoda zymograficza posłużyła 
do przeprowadzenia wstępnej, porównawczej analizy aktywności metalo–
proteinazowej w surowicach pochodzących od osób cierpiących na chorobę 
nowotworową w odniesieniu do surowic kontrolnych i pomimo wykazania 
ewidentnych różnic pomiędzy nimi, uzyskanie pełniejszych informacji będzie 
możliwe dopiero po przeanalizowaniu szerszego spektrum surowic, jak również 
zastosowaniu technik immunoenzymatycznych i biologii molekularnej.  
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