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1. Szczepionka przeciw ptasiej grypie 
 
2.  Interwencja farmakologiczna przeciw mukowiscydozie 
 
3. Nowa metoda oczyszczania białek rekombinowanych 
 
4. Substancja chroniąca przed alergią niklową 
 
5. Zaplecze technologiczne – laboratoria CePT 
  

Wybrane projekty biotechnologiczne 



Centrum Biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet 
innowacyjnych biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i 

zwierząt (WND-POIG.01.01.02-14-007/08)  
  
 

Główne cele projektu dotyczącego szczepionki przeciwko H5N1 

Szczepionka przeciwko wirusowi grypy 
System wykrywania wirusa grypy  

(oraz diagnostyka zakażeń) 

Najlepszy kandydat na 
szczepionkę 

Szczepionka DNA 
(kodująca H5 HA) 

Szczepionki podjednostkowa 
(białko H5 HA) uzyskane w 

różnych systemach 
ekspresyjnych  

Szybka i wiarygodna  
detekcja 

ELISA 
(obecność 

przeciwciał) 

Przeciwciała 

 (charakterystyka, klonowanie) Genoczujniki 

Immunoczujniki 



Uzasadnienie wyboru bakterii mlekowych do 

klonowania i ekspresji genu kodującego HA wirusa 

grypy ptaków  

- częsty kontakt (produkty spożywcze) 

 

- status GRAS (Generally Regarded As 

Safe) 

 

- brak endotoksyn 
 
- łatwe w hodowli/ relatywnie niskie 

koszty produkcji 
 
- łatwe i zróżnicowane sposoby 

immunizacji (donosowo, doustnie, 
liofilizat, mikrokapsułki, aerozol) 

Antygeny bakteryjne: 

-podjednostka B ureazy Helicobacter 

pylori 

-L7/L12  Brucella abortus 

 

Antygeny wirusowe: 

- białko E7 wirusa HPV-16 

- NSP4 koronawirusa bydła 

 
Interleukiny: 

- IL-2, IL-6, IL-10, IL-12 (mysie) 

 

 



Immunizacja myszy 

Zastosowane dawki (podanie dożołądkowe) – dawka 10.9 (bakterie/ekstrakty) 

 

Zastosowane szczepy: 

 - IL1403 pusty plazmid pILptcB253 

 - IL1403 pIL253 ptcB HA 

 - IL1403 pIL253 ptcB HA IL-2  

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyniki pozytywne: 
Grupa szczepiona bakteriami 

IL1403 HA IL-2 – 3/5 osobników 

 

Grupa szczepiona ekstraktami 

otrzymanymi z bakterii IL1403 HA 

IL-2 – 2/5 osobników 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Szczepionka DNA przeciwko wirusowi grypy H5N1 

Kontrola 
Kontakt 
Szczepione  

Kontrola 
Kontakt 
Szczepione  

Kontrola 
Kontakt 
Szczepione  

Ochrona immunizowanych kur przed zakażeniem wysoce patogennym wirusem grypy   

100% ochrony po  2-krotnej immunizacji przed 
zakażeniem wirusem homologicznym do 
szczepionkowego (H5N1 Clade 2.2) 

H5N1 Clade 2.2 

H5N1 Clade 2.2 

H5N1 Clade 1 

Immunizowane szczepionką DNA 

Nie szczepione (kontrola) 



Pełna ochrona przed  

wirusem grypy 

Fermentor ok. 100 L   

 

 

x  22,000.  

szczepów 

wirusa grypy 

Analiza 

bioinfo Kolekcja 

10-60 szczepów  

wirusa grypy 

1,5 mln dawek  

szczepionki  p. grypie 



Komputerowe Projektowanie Leków - Mukowiscydoza  

Opracowanie drogi interwencji farmakologicznej - symulacje dynamiki molekularnej  

- Najczęściej występująca choroba genetyczna 

(1/2500 żywych urodzeń) 

- Populacja ~100.000 

- Choroba wielonarządowa 

- Leczenie objawowe 

- Średnia długość życia pacjenta to 37 lat 

Mukowiscydoza 



Komputerowe Projektowanie Leków - Mukowiscydoza  

Wirtualne przeszukiwanie baz struktur związków niskocząsteczkowych 

Symulacje komputerowe 

Synteza / badania biologiczne 

Związki aktywne 

~140 000 struktur 
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National phases: EPO, USA, Canada, Mexico, Israel, Japan, China, Hong-

Kong), India, Republic of Korea, Australia, New Zeland 



Nieenzymatyczne odcinanie etykiety powinowactwa 

za pomocą jonów niklowych – nowa strategia 

oczyszczania białek rekombinowanych 

• Chroniona patentem metoda, opracowana 

przez zespół z Zakładu Biofizyki pod 

kierunkiem prof. Wojciecha Bala, pozwala 

na uzyskiwanie wolnych od etykiet, 

natywnych białek rekombinowanych 

wolnych od zanieczyszczeń z dużą 

wydajnością, w jednoetapowym procesie, 

realizowanym na kolumnie powinowactwa. 

• W razie potrzeby można też ją realizować w 

roztworze. 
 
  E. Kopera et al. PLoS ONE 7: e36350, 2012; 

E. Kopera et al. PLOS ONE 9: e106936, 2014. 



Substancja aktywna i jej zastosowanie do ochrony 

przed objawami alergii niklowej 

• Nikiel jest alergenem wszechobecnym w 

produktach codziennego użytku i monetach. 

• Ponad 15% populacji wielu krajów Unii 

Europejskiej, w tym Polski, jest uczulona na 

nikiel (30% 16–17 letnich dziewcząt). 

• Jedynym środkiem zaradczym proponowanym 

przez alergologię jest unikanie kontaktu. 

• Prof. Wojciech Bal i mgr Izabela Zawisza z 

Zakładu Biofizyki opracowali substancję 

aktywną i formulację kosmetyczną dla 

kremu barierowego, skuteczną w testach 

przeprowadzonych na uczulonych 

ochotnikach. 



CENTRUM BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ 
Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” 
Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura strefy B+R, 

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 



Struktura i zadania CBM 
• W ramach Centrum IBB PAN utworzył trzy pracownie: 

• Pracownię Białek Rekombinowanych (PBR), 

• Laboratorium Projektowania Leków (LPL), 

• Laboratorium Wielkoskalowego Testowania Leków i Farmakoproteomiki 

(LWTLF). 

 

• PBR wspiera projekty stosujące białka rekombinowane i peptydy 

syntetyczne, umożliwiając prowadzenie eksperymentalnych badań 

oddziaływań białko-metabolit/ toksyna-lek.  

• LPL wspiera projekty kliniczne i przedkliniczne, uwzględniające 

poszukiwania i badania mechanizmów działania leków.  

• LWTLF współpracowuje w projektach, wykorzystujących proteomikę i 

transkryptomikę, dostarczając narzędzi dla wyszukiwania i badania 

markerów stanów chorobowych oraz śledzenia skuteczności farmakoterapii, 

za pomocą monitorowania metabolitów, leków i hormonów w płynach 

ustrojowych pacjentów. 



Wyposażenie 

PBR: 

1. Kalorymetr ITC, służący do wyznaczania ciepła i stałych równowagi reakcji 

makrocząsteczek i ligandów. 

2. Kalorymetr DSC, pozwalający na wyznaczenie temperatury i energetyki 

przejść fazowych. 

3. Spektropolarymetr CD, dający informacje strukturalne i stałe oddziaływań 

dla cząsteczek chiralnych. 

4. Spektrofluorymetr, pozwalający na pomiar silnych oddziaływań cząsteczek 

zawierających fluorofory. 

5. Dwa spektrofotometry, pozwalające na wyznaczanie stałych wiązania 

cząsteczek chromoforowych w szerokim zakresie widma. 

6. Zestaw pomiarowy zatrzymanego przepływu, służący do wyznaczania 

kinetyki oddziaływań. 

7. Aparat do termoforezy mikroskalowej, nowatorskie urządzenie, 

umożliwiające bezpośredni pomiar stałych wiązania dla szerokiej gamy 

makrocząsteczek i struktur biologicznych. 

8. Zestaw potencjometryczny, umożliwiający bardzo dokładny pomiar stałych 

trwałości w układach niskocząsteczkowych. 

9. Syntezator mikrofalowy peptydów i sprzęt pomocniczy, służący do 

oczyszczania badanych cząsteczek i wyznaczania ich stężeń, m. in. HPLC, 

FPLC, liofilizator, wagi analityczne i mikrospektrometr IR. 

 



Wyposażenie 

LPL: 

1. Automatyczna stacja pipetująca JANUS 

2. Biblioteka siRNA pokrywająca cały ludzki genom 

3. Sprzęt pomocniczy biologii molekularnej. 

4. Stanowisko do syntezy organicznej, obejmujące syntezator mikrofalowy do 

syntezy związków organicznych. 

5. Klaster obliczeniowy NVIDIA z urządzeniami peryferyjnymi i 

bazodanowymi. 

 

LWTLF: 

1. Zautomatyzowany zestaw LC/MS do długich serii próbek Synapt G2, 

2. Spektrometr masowy typu ESI LC/MS/MS Orbitrap Velos, 

3. System spektrometrii mas typu MALDI TOF/TOF, 

4. Zestawy HPLC typu nano-LC, sprzężone ze spektrometrami. 

5. Sekwenator i skaner mikromacierzy DNA HiScan-SQ, który umożliwia 

jednoczesną analizę tysięcy cząsteczek DNA lub RNA. 

 

 


