
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Akademii Medycznej we Wrocławiu działa
nieprzerwanie od 1945 roku. To tutaj właśnie
trwały przez wiele lat badania nad określaniem
funkcji enzymów glikolitycznych. Twórcą podstaw
współczesnej enzymologii, wywodzącej się
z początku XX w., był bowiem Jakub Karol
Parnas (1884-1949).

Cała wiedza o metabolizmie glikogenu i glukozy sprowadzała
się do tego, że powstaje z nich mleczan. Istnienie enzymów jedynie
postulowano. Wierzono w nie w pracowni Hofmeistera, gdzie Parnas na
podstawie prostego doświadczenia z izomerami mleczanu wykazał po
raz pierwszy stereospecyficzność enzymów. On także dał początek
nauce o glukoneogenezie, wykazując, że glikogen powstaje z aldehydu
glicerynowego. Badania nad produkcją mleczanu w mięśniu prowadził
kolejno w Strassbourgu, Anglii i w Warszawie.

Prof. Jakub Karol Parnas 

Prof. Jakub Karol Parnas wraz z współpracownikami na Uniwersytecie Jana Kazimierza 



Prof. Jakub Karol Parnas kierował pracami
Zakładu Chemii Lekarskiej we Lwowie,
związanymi z badaniami przemian cukrowych
w mięśniu, produkcją amoniaku i przemianami
nukleotydów. Uzyskiwane wyniki w tych
dziedzinach pozwoliły Parnasowi połączyć dane,
znaleźć zależności dotychczas obserwowane
oddzielnie i udowodnić, że to glikogenoliza oraz

Prof. Parnas jest odkrywcą fosforolizy glikogenu. Jako pierwszy

zastosował radioaktywny fosforan w badaniach biologicznych. W jego

pracowni zidentyfikowano metabolity glikolizy i kilka reakcji
enzymatycznych, nie zawsze nadając nazwę enzymom, np.
fosfofruktokinazie. Ważność jego badań potwierdziło nadanie glikolizie
nazwy: szlak Embdena - Meyerhoffa - Parnasa.

Tablica pamiątkowa poświęcona                                 
prof. Parnasowi w budynku 

Akademii Medycznej we Lwowie

glikoliza umożliwiają resyntezę  ATP w procesie 
przenoszenia fosforanu z fosfoglicerynianu oraz     
z pirogronianu.

Uczniem prof. Parnasa był prof. Tadeusz
Baranowski (1910-1993). Przedmiotem Jego pracy
habilitacyjnej było badanie fosforylazy i procesu
przenoszenia grup fosforanowych. Po II wojnie
światowej prof. Baranowski utworzył Katedrę
Chemii Fizjologicznej we Wrocławiu i przeniósł
tematykę badawczą ze Lwowa. Dzięki niemu powstała
bardzo znana enzymologiczna szkoła wrocławska,
której członkowie zostali kierownikami placówek
biochemicznych m.in. we Wrocławiu oraz w innych
miastach w Polsce.

W 1939 roku Tadeusz Baranowski jako
pierwszy przeprowadził krystalizację białek
(miogen A), którego aktywność aldolazową
wykazał dopiero po wojnie w pracowni Corich.
Tam też odkrył i skrystalizował nowy
enzym – dehydrogenazę fosfoglicerolu, zwaną
enzymem Baranowskiego.

Prof. Tadeusz Baranowski 

Kryształy miogenu A 

Krystalizacja enzymów stała się w latach 60 i 70 wizytówką zakładu,
zwłaszcza ich izolacja z tkanek ludzkich.



Badania funkcji wykrystalizowanych enzymów glikolitycznych 
były prowadzone pod kierownictwem 

prof. Tadeusza Baranowskiego m.in. przez:

- Elżbietę i Mariana Wolnych – krystalizacja dehydrogenazy
aldehydu
3-fosfogliceynowego i enolazy (rok 1963)

- Andrzeja Morawieckiego – krystalizacja kinazy pirogronianowej
(rok 1973)

- Andrzeja Dżugaja, Mariana Kochmana – krystalizacja aldolazy
(rok 1974)

- Irenę Kamrowską – krystalizacja izomerazy fosfotrioz (rok 1975)

Budynek Chemii Fizjologicznej w 1945 roku
(projekt wg prof. Jana Purkyny’ego)

Rok 1945 - grupa pionierów polskiej nauki przed 
budynkiem Anatomii Prawidłowej AM  we Wrocławiu 
(prof. Baranowski, doc. Dzioba,  doc. Szpilczyński)

Działalność dydaktyczna prof. Tadeusza Baranowskiego w 1945 roku –
pierwsze wykłady z zakresu biochemii



W kolejnych latach działalności Katedry,
badanie oczyszczonych enzymów
przybrało charakter porównawczy,
a wyniki znalazły zastosowanie m.in.
w badaniach ewolucyjnych.
Wyizolowano
i opisano aldolazę oraz dehydrogenazę
aldehydu 3P-glicerynowego z Ascaris
suum, fosfofruktokinazę i LDH z mięśni
raka, dehydrogenazę aldehydu 3-fosfo-
glicerynowego i enolazę z ryb, oraz
większość enzymów glikolitycznych
z mięśni, serca, mózgu i erytrocytów
ssaków.

Sala zajęć laboratoryjnych dla studentów 
w latach pięćdziesiątych XX wieku

Podstawowe kierunki badań w Katedrze:

 określanie struktury pierwszorzędowej białek (np.: ludzka GAPDH)
 badania struktury podjednostkowej, konformacji, stanów

denaturacji i renaturacji białek enzymatycznych szlaku glikolizy
 badania kinetyczne i badania regulacji enzymów (np.: enzymopatie

fosfofruktokinazy i dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej u ludzi)
 udowodnienie powstawania pirofosforanu w reakcji katalizowanej

przez kinazę pirogronianową
 badanie oddziaływania kinazy pirogronianowej i LDH z lipidami

oraz z błonami komórkowymi
 wykazano udział niektórych enzymów w procesach nie związanych

z funkcją katalityczną

Spotkanie Prof.  T. Baranowskiego z prof. B. Jaworską,                   
prof. W. Dobryszycką i prof.  K. Ostrowskim 

w bibliotece Katedry



Obecnie w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej 
trwają prace badawcze związane z:

 określaniem funkcji enzymów glikolizy poddawanych różnym czynnikom modyfikującym

 badaniem interakcji LDH z lipidami (przedmiot rozprawy habilitacyjnej dr hab. Grzegorza
Terleckiego)

 enolaza będąca enzymem glikolizy, pełni też różnorodne funkcje nieenzymatyczne. Znajduje
się m.in. na powierzchni komórek jako receptor plazminogenu. Po jego aktywacji może
przyczyniać się do degradacji białek macierzy międzykomórkowej. Występuje też u bakterii
Gram-ujemnych, ułatwiając ich zasiedlanie w organizmie człowieka

 badaniem wpływu enolazy otrzymywanej z grzybów na odczyn alergiczny, które umożliwiło
określenie sekwencji i lokalizację epitopów cząsteczek enolaz dla trzech gatunków grzybów
(przedmiot pracy habilitacyjnej dr Ireny Kustrzeby- Wójcickiej)

 badaniem procesu glikacji, mającej znaczenie w rozwoju powikłań cukrzycowych. Badane są
właściwości zaawansowanych produktów glikacji w liniach komórkowych, poszukiwane są
markery procesu glikacji w płynach komórkowych. Jest to kierunek badań wchodzący
w zakres glikobiologii

 określaniem mechanizmów generowania wolnych rodników i roli enzymów równowagi red-
ox w stanach patologicznych, np.: w chorobach płuc i innych zaburzeniach

 badaniem wpływu terapii fotodynamicznej i różnych fotouczulaczy na stres oksydacyjny
w hodowlach komórek nowotworowych i prawidłowych, skutki ich działania oraz warunki
sprzyjające apoptozie. Wyniki badań znalazły zastosowanie w leczeniu melanomy

 poznawaniem wpływu substancji potencjalnie szkodliwych np.: dioksyn na odczyn zapalny
indukowany u zwierząt doświadczalnych oraz stosowaniem czynników ochronnych np.:
tokoferolu przy zatruciach dioksynami (przedmiot pracy habilitacyjnej dr hab. Ireneusza
Całkosińskiego)

 badaniem nowych markerów biochemicznych sepsy wywoływanej zakażeniami bakteryjnymi
i projektowaniem szczepionek o charakterze glikokoniugatowym

 badaniem udziałem sulfataz i metaloproteinaz w patomechanizmie chorób przewodu
pokarmowego

 określaniem udziału czynników proangiogennych w chorobie nowotworowej i zapaleniu jelit

 określaniem roli czynników wzrostu np.: śródbłonka naczyń VEGF A i B, EGF, PDGF, mytkina
w patogenezie chorób nowotworowych z możliwością ich wykorzystania w diagnostyce









Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski

Kierownik Katedry w latach 1946 –1980 
oraz Rektor Akademii Medycznej 

we Wrocławiu w latach 1965 –1968  

Prof. dr hab. Janina Kwiatkowska-Korczak

Kierownik Katedry w latach 1981–1996  

Prof. dr hab. Teresa Banaś

Kierownik Katedry w latach 1997–2006  

Prof. dr hab. Andrzej Gamian

Kierownik Katedry od 2006 roku



Pracownicy Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej  -
zdjęcie do artykułu w Magazynie Dolnośląskim

„Zdrowie” (2009)

Konferencja „Enzymy glikolityczne” organizowana                    
w Katedrze  i Zakładzie Biochemii Lekarskiej 

(listopad 2005)

Pracownicy Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej 
na wspólnym zdjęciu w Bibliotece (góra) 

i w Pawłowicach (dół)

Kierownicy Katedry i Zakładu 
Biochemii Lekarskiej –

prof. Teresa Banaś i prof. Andrzej Gamian



Konferencja „Enzymy glikolityczne” organizowana
w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej (listopad 2005)

Spotkanie z prof. Karlem Maramoroschem 
w ramach konferencji naukowej z serii „MISTRZOWIE”  

(program „VISITING PROFESSORS”)

Spotkanie z prof. Wacławem Szybalskim 
w ramach konferencji naukowej  z serii „MISTRZOWIE”  

(program „VISITING PROFESSORS”)

Spotkanie integracyjne pracowników Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej                         
w Pawłowicach (2009 rok)




