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Choroby nowotworowe stanowią główną przyczynę zgonów na 
świecie.

           WHO (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/)

Radioterapia

Chemioterapia

DNA

Śmierć komórki



Uszkodzenia DNA pod wpływem 
promieniowania mogą polegać na:
● przerwaniu pojedynczej nici DNA (ang. 
single-strand breaks – SSB)
● przerwaniu podwójnej nici DNA (ang. 
double-strand breaks – DSB)
● uszkodzeniu zasad azotowych
● powstaniu połączeń krzyżowych DNA-DNA 
i DNA-białko 

Wyróżniamy dwa typy oddziaływań:
● bezpośrednie –  wzbudzenie/jonizacja DNA
● pośrednie – oddziaływanie produktów 
radiolizy wody (wolnych rodników)

Rodzaj i liczba uszkodzeń DNA zależy od ilość energii zdeponowanej w ośrodku oraz rodzaju 
cząstki przekazującej energię.

Uszkodzenia radiacyjne



Cisplatyna

Cisplatyna (cis-diaminodichloroplatyna (II)) używana jest powszechnie 
w chemioterapii od lat 70-tych XX w. do leczenia takich nowotworów 
jak np. rak jądra, rak jajnika, nowotwory głowy i szyi, rak pęcherza 
moczowego, rak szyjki macicy oraz rak drobnokomórkowy płuc.

Mechanizm działania
➔ tworzy wiązania kowalencyjne, zarówno wewnątrz- jak i 
międzyniciowe

➔ cisplatyna zazwyczaj przyłącza się do atomów N(7) 
sąsiadujących ze sobą  guanin (rzadziej do adeniny lub 
cytozyny) tworząc charakterystyczne zgięcie w łańcuchu 
DNA

➔ prowadzi to do hamowania syntezy i replikacji DNA i 
inicjowania apoptozy 

Brak badań oddziaływania cisplatyny i DNA w warunkach przypominających 
warunki fizjologiczne, bez ingerencji w strukturę leku lub DNA. 



Ograniczenia w stosowaniu cisplatyny:
• wysoka toksyczność (efekty uboczne)
• wrodzona lub nabyta oporność komórek nowotworowych na ten lek

➢ stały rozwój prac nad nowymi przeciwnowotworowymi kompleksami platyny

Cisplatyna



Cel badań

➔ Szczegółowa charakterystyka 
budowy chemicznej w miejscach 
uszkodzeń DNA

➔ Badanie mechanizmu 
oddziaływania różnych rodzajów 
promieniowania i leków 
przeciwnowotworowych 
zawierających platynę na DNA

➔ Określenie ewentualnych 
czynników, które mogą być 
regulowane w celu 
zoptymalizowania radio- i 
chemioterapii 
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Oddziaływanie promieniowania X z materią



XAS (X-Ray Absorption Spectroscopy) 
Spektroskopia Absorpcyjna 

Promieniowania X

Wyznaczany jest współczynnik absorpcji μ dla 
badanego pierwiastka w funkcji energii.
Kiedy fotony prom. X osiągają energię wiązania 
elektronu na danej powłoce, μ wzrasta 
gwałtownie  (tzw. krawędź absorpcji).
Struktura widma absorpcyjnego promieniowania X 
ilustruje szczegóły procesu absorpcji 
promieniowania przez atom w pobliżu i powyżej 
energii wiązania elektronów na wewnętrznych 
powłokach.

XES (X-Ray Emission Spectroscopy) 
Spektroskopia Emisyjna 

Promieniowania X

Uzyskujemy informację o elektronowych 
stanach nieobsadzonych w atomie.

Uzyskujemy informację o elektronowych 
stanach obsadzonych w atomie.

Wyznaczane jest widmo emisyjne(zazwyczaj z 
wykorzystaniem spektrometru) powstające na 
skutek wzbudzenia próbki promieniowaniem o 
danej energii.
Może służyć do określenia składu chemicznego 
próbki lub ustalenia struktury elektronowej.

Przykład widm XES dla różnych związków fosforu 1. Ph3P; 2. Ph3PO; 3. 
Ph(H)PO(OH); 4. PhPO(OH)2; 5. PhPO(ONa)2·xH2O. S. Yasuda, Bull. 

Chem. Soc. Jpn, 57, 3122-24 (1984) 



Rezonansowe nieelastyczne rozpraszanie promieniowania X 
(z ang. Resonant Inelastic X-ray Scattering – RIXS)

Resonant X-ray Emission (RXES)
Resonant X-ray Raman Scattering (RXRS)

W pomiarach wykorzystuje się źródła synchrotronowe 
ze względu na:
- wysoką intensywność produkowanego 
promieniowania
- możliwość wyboru żądanej energii promieniowania X

Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014) helmholz-berlin.de 



Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA za pomocą 
metody RIXS



Badanie oddziaływania cisplatyny z DNA za 
pomocą metody RIXS

• Linia eksperymentalna SuperXAS na 
synchrotronie SLS (Villigen, Szwajcaria)

• Energia wiązki padającej 11.5-11.6 keV 
(krawędź L3 Pt), pomiar emisji wokół przejścia 
Lα1 (9.420-9.465 keV)

• Spektrometr krystaliczny Ge (660) oraz 
detektor 2D Pilatus (krzemowy)

Próbki:

1. Cisplatyna (4 mM) w roztworze wodnym

2. Cisplatyna (4 mM) w buforze HEPES (20 mM)

3. Cisplatyna (4 mM) w buforze HEPES (20 mM) 
+ DNA z grasicy cielęcej (25 mg/mL) 
inkubowane przez 24 h w 37°C

Obliczenia teoretyczne wykonano przy 
pomocy programu FEFF 9.0.

Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014) 



Δ-RIXS

Lipiec, Czapla et al., Dalton Trans. 43 (2014) 

➔ Zmiany w intensywności oznaczają zmiany w obsadzeniu orbitali 5d platyny, które 
informują o rodzaju przyłączonych ligandów i sile wiązania



Podsumowanie
1. Przedstawione wyniki pokazały możliwość 
zastosowania metody RIXS połączonej z 
obliczeniami teoretycznymi do badania 
mechanizmu oddziaływania leków 
zawierających platynę z DNA.
2. Wykonanie eksperymentu możliwe jest w 
warunkach przypominających warunki 
fizjologiczne.
3. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w buforze 
cisplatyna ulega hydratacji tworząc kompleksy 
z jedną lub dwiema cząsteczkami wody. Po 
dodaniu do roztworu DNA cisplatyna 
przyłącza się do atomów N(7) dwóch 
sąsiadujących guanin, tworząc silne wiązanie.

1. Badanie mechanizmu oddziaływania dwóch nowych kompleksów platyny:

● Pt103

● kompleks z platyną (IV) - Pt103(OH)2

2. Badanie mechanizmu oddziaływania kompleksów platyny w czasie.

Dalsze plany

Eksperyment:
Grudzień 2014



Badanie uszkodzeń radiacyjnych DNA przy użyciu 
spektroskopii promieniowania X 

Projekt realizowany w ramach stypendium PSI-FELLOW 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
(7 Program Ramowy, Działania Marii Skłodowskiej-
Curie).

Współpraca: dr Christopher Milne (PSI, SwissFEL) 



Główne założenia projektu
✔ lokalna struktura wokół atomu fosforu jest czuła na 
różne typy uszkodzeń wywołanych przez 
promieniowanie:

✔ przerwania nici wywołane są zerwaniem wiązań 
w łańcuchu cukrowo-fosforanowym 
✔ tworzenie się dimerów pirymidynowych (CPD) 
powoduję „zagięcie” łańcucha DNA 

✔ spektroskopia promieniowania X na krawędzi K fosforu 
pozwoli na uzyskanie informacji o elektronowej i 
geometrycznej strukturze wokół atomów P w łańcuchu 
DNA 

✔ wstępne pomiary potwierdzają możliwość wykonania 
projektu

Widma absorpcyjne krawędzi K 
fosforu zmierzone na próbkach 

suchego DNA oraz DNA w roztworze 
wodnym (linia pomiarowa Phoenix, 
synchrotron SLS,  wrzesień 2014). 

SSB DSB

AMP

Dimer pirymidynowy

Widma absorpcyjne krawędzi K fosforu 
zmierzone na próbkach DNA, AMP i ATP 
(linia pomiarowa Phoenix, synchrotron 

SLS,  wrzesień 2014). 
ATP

E [eV] 



✔ połączenie wyników eksperymentalnych z obliczeniami teoretycznymi 
wykonanymi metodą ab initio w pakiecie FEFF pomoże ustalić typ i strukturę 
chemiczną powstałych uszkodzeń

 

Krawędź absorpcji K fosforu obliczona 
przy pomocy programu FEFF 9.0 dla 

struktury nieuszkodzonego DNA i 
struktury CPD (J. Szlachetko, 

C. Milne, T. Penfold). 

Obliczona różnica w widmach 
absorpcyjnych.  

Główne założenia projektu
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● Próbki: 
1. Dostępne komercyjnie próbki DNA, naświetlone różnymi rodzajami 

promieniowania (promieniowanie X, protony, promieniowanie UV) w formie 
suchej i w roztworach wodnych (bezpośrednie/pośrednie efekty);

2.  Nienaświetlone DNA jako próbka kontrolna.

● Eksperyment: linia pomiarowa PHOENIX na synchrotronie SLS (Villigen, 
Szwajcaria)

● Dane eksperymentalne uzupełnione o wyniki obliczeń teoretycznych

● Oczekiwane wyniki: znalezienie markerów poszczególnych uszkodzeń w 
widmach XAS/XES i szczegółowa charakterystyka lokalnej struktury wokół 
atomów P w różnych typach zmian

● Otrzymane wyniki posłużą w przyszłych eksperymentach (typu pump-probe) 
badających dynamikę powstawania uszkodzeń z rozdzielczością czasową rzędu 
femtosekund, których wykonanie będzie możliwe na laserach na swobodnych 
elektronach (FEL). 

Główne założenia projektu
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Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu 

sondy skanującej 

1. Rozpraszanie Ramanowskie 

2. SERS  

3. TERS  

Chmura elektronowa 

Nanostruktura metaliczna 

µ (ω) = α E(ω) 



Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej, 

badanie podwójnych przerwań nici DNA 

hn 



Spektroskopia Ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy 

skanującej: Metodologia 

http://www.nanosensors.com/ATEC-

NC.htm 

2. Próbki: 

Roztwór DNA: 

1-3 µg/ml DNA (pUC 18), 10 mM 

Hepes, 50 mM NaCl, 

 5 mM MgCl2  

 

Naświetlania:  
Źródło promieniowania, 

LampaUV-C (256 nm, 4.85 eV) l 

Czas ekspozycji: 30 mins  

Odległość lampa – próbka 2.5 cm, 

Deponowana  enrgia 85 kJ/m2.  

1. Igły 

 

• Igły: NanoSensor 

• Warstwa srebra: 20 nm,  

• Szybkość parowania: 0.5 nm/s  

mika, warstwa srebra160 nm, mika, DNA 



Results 

Obrazowanie AFM 

Próbka kontrolna 

Próbka naświetlana:  

UVC(256 nm) 85 kJ/m2 Mikroskop:  

NT-MDT Integra AFM Raman, Cyfer 

Igły: 

 NT-MDT NSG10,  

         (Stała spręzystości ~ 11.8 N/m,  

          częstotliwość ~ 240 kHz. )  

Mod:  

Przerywanego kontaktu 

Obszar: 

 0.5 - 4 µm x 0.5 - 4 µm 

Częstotliwość skanowania 

0.2-0.3 Hz 

Rozdzielczość 

512x512, 256x256 pixels 
Configurations 



Analiza Składowych 

Głównych (PCA)   

[cm -1] Drganie 

691, 1031,  ν  (C-O) szkielet DNA 

1158, 1194 ν, δ  P-(OH) 

1293 A/G (C–N  ν (Im)) 

1368  δ CH2, CH3 

1439 δ CH2 

1597 ν (C4–C5) /A /T 

Results 



E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood,  Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014) 169-172  



Teoria vs Eksperyment 

Obserwowane pasmo Eksperyment  Teoria zgodność 

n(C-O) 870 cm -1, 

930 cm -1, 1040 
cm -1, 1070 cm -1 

911 cm -1,  

980 cm -1,  

1060 cm -1,  

 n P–(OH)  

d (P–O–H ) 

1160 cm -1,  

1190 cm -1 

1173 cm -1,  

1187 cm -1,  

d CH2, dCH3  1370 cm -1,  

1440 cm -1,  

1370 cm -1,  

1443 cm -1,  

 n (P-O-C) 

 n (C-O) 

 

1112 cm -1,  

      

       - 
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Dr Jakub Bielecki 
IFJ, PAN 

Metoda 

funkcjonału 

gęstości: 

 

B3LYP Hybrid 

exchange-

correlation 

functional,  

6-311++G(d,p)  

E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek, B. R. Wood,  Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014) 169-172  
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Spektroskopia Ramanowska 

wzmocniona na ostrzu 

sondy skanującej - wnioski 

•Wiązanie pomiędzy atomami tlenu i węgla 

w kręgosłupie DNA zostaje przerwane w 

wyniku expozycji UV-C 

 

•Atomy wodoru przyłączają się w miejscu 

uszkodzeń 

 

• Możemy badać pojedyncze uszkodzenia 

metodą TERS 
 

 

•Przedstawiona metodologia może być 

stosowana w celu badania wpływu 

różnych energii i rodzajów promieniowania 

wrażliwości poszczególnych wiązań na 

DNA 



Badanie oddziaływania Pt-103 z DNA 



Oddziaływanie DNA – Pt 103, cel badań 

Cisplatyna 

Platinum 103 



Widma Pt-103 



12 

Preparatyka igieł i próbek 

http://www.nanosensors.com/ATEC-

NC.htm 

2. Próbki: 
Roztwór DNA: 

1-3 µg/ml DNA (pUC 18),  

10 mM Hepes, 50 mM NaCl, 

 5 mM MgCl2  

 

Inkubacja:  

200 mM Pt-103,  

2 h, 12 h, 37 OC 
  

1. Igły 

 

• Igły: NanoSensor 

• Warstwa srebra: 20 nm,  

• Szybkość parowania: 0.5 nm/s  

Mikroskop: NT-MDT Integra AFM Raman, Cyfer 

Igły: NT-MDT NSG10, (Stała spręzystości ~ 11.8 N/m,  częstotliwość ~ 240 kHz. )  

Mod: Przerywanego kontaktu 

Obszar: 0.5 - 4 µm x 0.5 - 4 µm 

Częstotliwość skanowania: 0.2-0.3 Hz 

Rozdzielczość: 512x512, 256x256 pixels 



Oddziaływanie Pt-103 – DNA,   

 
widma TERS (kontrola, inkub. 2h, 12h) 

Raman shift [cm-

1] 
Assignment 

1663 A (NH2 sci), C=O stretch 

1578 G, A,  
A/C/G/T (ring str (Py)) 

1543 G, C,  
T (in-plane ring str) 

1518 C (NH2 def), A 

1450-1460 Deoxiribose 

1417 C (C4–C5 str) /A /T  

1382 T (NH def/CH3 def), T, A, G 

1354 A/C/G/T (C–N str (Py)) 

1325 A/G (ring mode) 

1299 A/G (C–N str (Im)) 

1248 A [35,37]/C [37]/G (C8–N9 str) /T (ring str), 
O-P-O asymmetric stretch 

1206 T (in-plane ring-CH3 str) 

1180 Base external C-N stretch 

1132 Deoxiribose phosphate,  
A (C8–N9 str, N9–H, C8–H def) 

1081 O-P-O symmetric stretch 

1024 C-O stretch 

993 T (out-of-plane NH2 wagging) 

960 T (CC str, CO str, ribose) 

910 Deoxiribose 

780 T, C (ring breathing),  O-P-O symmetric 
stretch overlapping 

1. Wiązanie Pt-N: 

•1556 cm -1, n (N3-C4)   n (C5-N7-O-C8-N9), n (O-Pt-N7), d  (C8-H), n (N10-H11)  

•1184 cm -1  n  (Pt-N7)  C6N1  C4N9, d C8H, N9H 

• 953 cm -1, 968 cm -1, 1030 cm -1,  def. R5 (sqz. N7-C8-N9),  

   R6 (sqz. N1-C2-N3), n (Pt-N7) 

 

•2. Asymetryczne rozciąganie grupy fosforanowej 

•Przesunięcie (1253 cm -1  inkub. – 1237 cm -1 kontr.) – zmiana konformacji 

•Zmiana intensywności pasma – oddziaływanie leku z grupą fosforanową 

E. Lipiec, R. Sekine, J. Bielecki, W. M. Kwiatek,  

B. R. Wood,  Angew. Chem. Int. Ed. 53 (2014) 169-172  



Nanospektroskopia w zakresie podczerwieni 

Topografia i amplituda IR 

(2852 cm -1)  n asym (CH3)  

[a. u] 

IR amplituda (1230 cm -1) 

n asym (O-P-O)  

Stypendium  

Politechnika w Lozannie 



Chromosomy człowieka (izolowane z komórek Hela) 

[nm] 

[a. u] 

Rozkład pasma (2852 cm -1) n asym CH3  

Topografia AFM 



X 

3 

IR amplituda (1440 cm -1) 

 n (CH3)  
Topofrafia AFM 

Częstotliwość 

IR amplituda (2852 cm -1) 

 n asym (CH3)  

[V] 
[V] 

[a. u] 

[a. u] 

nasym (CH3)/  asym (O-P-O)  

IR amplituda (2852 cm -1) 

 n asym (O-P-O)  

[kHz] 

[V] 

projekt 

Sonata 



Topografia AFM 2916 cm-1 

2916 cm-1 

2916 cm-1 

2960 cm-1 

2916 cm-1 

2960 cm-1 

Topografia AFM 

Detekcja PT-103 w pojedynczych chromosomach – mapowanie pasma 2916 cm-1 n (C-H) 



1 2 

3 

Topografia AFM 

2916 cm-1 



Detekcja PT-103 w pojedynczych 

chromosomach - podsumowanie 

n (C-H) 2916 cm-1 markerem obecności Pt-103 w 

badanym jądrze komórkowym/chromomosomie, 

 

• Różnice spektralne pozwoliły na śledzenie 

mechanizmu oddziaływania cząsteczki leku z DNA, 

 

• Cząsteczka rozpada się w wyniku oddziaływania z 

DNA . 
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