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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Dr hab. Kamil Brudecki prof. IFJ PAN 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

kamil.brudecki@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

- 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Modelowanie metabolizmu i proliferacji komórek nowotworowych 

poprzez cytryniany i glukoniany znakowane izotopowo. 

 

Opis: Pomimo że pierwsze badania nad metabolizmem komórek 

nowotworowych rozpoczęto z początkiem ubiegłego wieku to wciąż 

wiele jego mechanizmów jest niejasnych. Ostatnio prowadzone prace 

naukowe sugerują również istotny wpływ cytrynianów oraz 

glukonianów w procesie metabolizmu komórek nowotworowych. 

Stawiane są hipotezy, w których komórki nowotworowe pobierają 

zewnątrzkomórkowy cytrynian i wykorzystują go do wspomagania 

swojego metabolizmu, zwłaszcza syntezy kwasów tłuszczowych. 

Transport zewnątrzkomórkowego cytrynianu odbywa się przez 

transporter cytrynianu błony komórkowej (pmCiC) należący do rodziny 

SLC25. Ekspresja tego transportera jest ograniczona głównie do 

komórek rakowych. Natomiast glukonian jest konkurencyjnym i 

nieodwracalnym blokerem pmCiC. Oznacza to, że zarówno cytryniany, 

jak i glukoniany będą oddziaływać głównie z komórkami 

nowotworowymi Jednym z celów proponowanego projektu jest ocena 

wpływu zewnątrzkomórkowego cytrynianu na metabolizmu komórek 

nowotworowych. W tej części projektu dokonano by oceny transportu 

zewnątrzkomórkowego cytrynianu do wybranych komórek 

nowotworowych oraz jego wpływu na wzrost komórek 

nowotworowych. Proponowany projekt zakłada również zbadanie 

możliwości blokady transportu zewnątrzkomórkowego cytrynianu 

poprzez zastosowanie glukonianów i ich ewentualnego wpływu na 
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zahamowanie proliferacji komórek nowotworowych. Realizacja celu 

zakłada wykorzystanie hodowli nowotworowych linii komórkowych, 

modeli zwierzęcych oraz syntezę cytrynianów i glukonianów ze 

stabilnymi atomami Fe, Na, Mg, Cu, Ca oraz Co. Do oceny stężeń 

cytrynianów i glukonianów wykorzystano by ich znakowanie 

stabilnymi izotopami oraz pomiary na spektrometrze masowym. 

Kolejnym celem proponowanego projektu jest ocena możliwości 

wykorzystania cytrynianu i glukonianów jako ligandów w medycynie 

nuklearnej. Zarówno związki cytrynianów jak i glukonianów cechują 

się stosunkowo łatwą i bardzo bogata chemią koordynacyjną. Ta 

właściwość w przyszłości mogłaby być wykorzystana w medycynie 

nuklearnej poprzez zamianę stabilnych izotopów ich 

promieniotwórczymi odpowiednikami 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

zdolności manualne, komunikatywny angielski, 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

Środki statutowe KISD 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Dr hab. Kamil Brudecki prof. IFJ PAN 

Instytut Fizyki Jądrowej PAN 

Ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

kamil.brudecki@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

- 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Modeling of cancer cell metabolism and proliferation by citrates 

and gluconates labeled stable izotopes. 

Despite the fact that the first researches on the metabolism of cancer 

cells began at the beginning of the XX century, many of its 

mechanisms are still unclear. Recent scientific work suggests a 

significant influence of citrates and gluconates in the metabolism of 

cancer cells. Hypotheses state that cancer cells absorb extracellular 

citrate and use it to support their metabolism, especially fatty acid 

synthesis. Transport of extracellular citrate is performed via the cell 

membrane citrate transporter (pmCiC) belonging to the SLC25 family. 

The expression of this transporter is limited mainly to cancer cells. In 

contrast, gluconate is a competitive and irreversible blocker of pmCiC. 

It can reduce the uptake of extracellular citrate by cancer cells and thus 

inhibit tumor growth. This means that both citrates and gluconates 

would mainly interact only with cancer cells. Confirmation of this fact 
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experimentally could result in the creation of a completely new family 

of ligands used in boron transporation. One of the objectives of the 

proposed project is the evaluation of the influence of extracellular 

citrate on the metabolism of cancer cells. This part of the project 

includes assessment of the transport of extracellular citrate to selected 

tumor cells and its effect on their growth. The second goal of proposed 

project is focused on investigation of the possibility of blocking 

extracellular citrate transport through the use of gluconates and their 

possible effect on the inhibition of cancer cell proliferation. The 

implementation of the goal assumes the use of cancer cell lines, animal 

models and the synthesis of citrates and gluconates with stable isotopes 

of Fe, Na, Mg, Cu Ca and Co. Concentrations of citrates and 

gluconates will be assessed by means of mass spectrometry technique 

measurements of stable atoms. Next goal of the proposed project is 

focused on evaluation of the possibility of using citrate and gluconates 

as ligands in nuclear medicine techniques. Both citrate and gluconate 

compounds are characterized by relatively easy and very rich 

coordination chemistry. In future, this property may be utilized in 

nuclear medicine by replacing stable isotopes with their radioactive 

counterparts. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

manual skills, communicative English, 

5 Sources of financing Statutory funcds of KISD 

 

 

 

  


