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Ciglitazon aktywuje elementy mechanizmów stresowych 
w komórkach Caco-2

Ciglitazone activates heat shock mechanisms in Caco-2 cells

Agata Krawiec, Piotr Pierzchalski, Wiesław W. Pawlik

Streszczenie

Wstęp: Nowotwory jelita grubego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. W wyniku nieprawi-
dłowości metabolizmu komórki dochodzi do nadmiernej aktywacji wielu genów, w tym COX-2. Produkty tego enzy-
mu aktywują  i/lub modulują działanie PPAR-γ, receptorów jądrowych pochodnych lipidów takich jak hormony tarczycy 
i sterydowe oraz retinoidy. Użycie chemicznych agonistów i antagonistów PPAR-γ stanowi dobry model badawczy me-
chanizmów adaptacyjnych komórki znajdujących się pod ich kontrolą. Cele: Celem pracy było sprawdzenie czy agoniści 
PPAR-γ (ciglitazon) mogą prowadzić do wzrostu ekspresji białek odpowiedzialnych za stres komórkowy, takich jak HSP70. 
Metodyka: Linię Caco-2 użyto jako model nowotworu jelita grubego.  Komórki stymulowano kwasem retinowym (RA), 
ciglitazonem (CI), bądź mieszaniną obydwu czynników. Za pomocą metody RT-PCR zbadano zmiany poziomu mRNA 
hsp70, ppar-γ, natomiast  Western blot wykorzystano do sprawdzenia zmian poziomu białek HSP70, PPAR- γ. Wyniki: 
Stymulacja komórek Caco-2 ciglitazonem prowadzi do wzrostu poziomu mRNA i białka HSP70 po 24, i 48 h. Również 
stymulacja mieszaniną RA/CI powoduje wzrost poziomu mRNA hsp70, ale nie białka. Kwas retinowy nie wpływa na po-
ziom mRNA hsp70, natomiast nieznacznie podnosi ilość białka HSP70 po 48 h. Wydaje się też mieć działanie osłabiające 
efekt ciglitazonu. Poziom mRNA ppar-γ  jest zwiększony po 24 i 48 h  pod wpływem RA, CI, oraz RA/CI. Analogicznemu 
wzrostowi ulega poziom białka PPAR-γ we frakcji jądrowej komórek Caco-2. Wnioski: Agoniści czynnika transkrypcyj-
nego PPAR-γ  indukują odpowiedź stresową w komórkach Caco-2. Szczególnie istotna wydaje się obserwacja, wskazująca 
na zdolność ciglitazonu do aktywacji HSP70. Sugeruje to istnienie niezależnej od HSF-1 drogi aktywacji białek z grupy 
HSP, która jest jednak związana z indukcją PPAR-γ. (Clin. Exp. Med. Lett. 2005; 46(3):29-33)
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Abstract

Background: Colon cancer is one of the major causes of cancer death worldwide. Due to abnormalities of metabolism of 
the cell, the excessive activation of many genes occurs, including cox-2. The products of this enzyme elicit activation and/
or modulation of the PPAR-γ action. Use of chemical agonists and antagonists of PPAR- γ is a good experimental model 
of adaptative mechanisms of the cell, which are strictly controlled. Aim: The aim of this study was to investigate whether
PPAR- γ agonists (ciglitazone) can lead to increased expression of the members of the cellular stress system, for example 
HSP70. Methods: Caco-2 cell line was used as a model of colon cancer. The cells were stimulated with retinoic acid (RA),
ciglitazone (CI), or both the factors. RT-PCR was used to investigate changes in the level of hsp70 and ppar- γ cDNA. 
Western blot was employed to estimate changes of HSP70, PPAR- γ proteins levels. Results: Stimulation of Caco-2 with 
ciglitazone leads to increased level of cDNA and protein HSP70 after 24 and 48 h. Stimulation of Caco-2 with mix RA/CI
resulted in elevated level of hsp70 cDNA but not HSP70 protein. Retinoic acid has no effect on hsp70 cDNA but it slightly
increases level of HSP70 protein  after 48 h. RA, CI and mix RA/CI were responsible for elevated ppar- γ cDNA  level after
24 and 48 h. Conclusion: Agonists of nuclear factor PPAR- γ induce stress response in Caco-2 cells. The observation that
ciglitazone activates HSP70 seems to be of the special importance. The possible phenomenon could be, HSF independent,
PPAR- γ related activation of cellular stress response. (Clin. Exp. Med. Lett. 2005; 46(3):29-33)
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Wstęp

Nowotwory jelita grubego stanowią obecnie jedną 
z najczęstszych przyczyn zgonów z powodu nowotworów 
na świecie. Za indukcję zmian patologicznych prowadzą-
cych do rozwoju raka jelita grubego mogą być odpowie-

dzialne zarówno czynniki środowiskowe, jak na przykład 
dieta uboga w antyoksydanty, jak i predyspozycje gene-
tyczne. Z wieloletnich badań nad rakiem jelita grubego 
wynika, że na skutek nieprawidłowości metabolizmu 
i biochemii komórki ma miejsce nadmierna aktywacja 
wielu genów. W szczególności wykazano aktywację in-
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dukowalnej formy cyklooksygenazy, COX-2 [1]. Pro-
dukty tego enzymu, prostaglandyny, mają ścisły związek 
z aktywacją i modulacją działania PPAR-γ (Peroxisome 
Proliferator Activated Receptors). PPAR-γ należą do ro-
dziny receptorów jądrowych, które aktywowane są przez 
pochodne lipidów. Receptory te wiążą się do DNA, roz-
poznając wysoce konserwatywną, specyficzną sekwencję
PPRE (PPAR Response Element): 

5’-AACTAGGNCAAAGGTCA-3’. Ze względu na dłu-
gość sekwencji PPRE, do DNA mogą się wiązać wy-
łącznie układy heterodimeryczne – PPAR/RXR (recep-
tor kwasu retinowego typu X). Działanie PPAR-γ jako 
czynnika transkrypcyjnego zależy od typu receptora 
partnerskiego oraz od rodzaju ligandu prowadzącego 
do aktywacji. Do najsilniejszych aktywatorów PPAR-γ 
należą nienasycone kwasy tłuszczowe, 8(S)HETE, po-
chodne izoprenoidów, eikozanoidy, leukotrieny (LTB4), 
prostaglandyny (PGD2, PGJ2) oraz wiele związków syn-
tetycznych (fibraty) [2]. Użycie chemicznych agonistów
i antagonistów PPARγ stanowi dobry model badawczy 
mechanizmów adaptacyjnych komórki (odpowiedzi 
szoku cieplnego lub apoptozy) znajdujących się pod ich 
kontrolą [3-4].

Cele. Celem pracy było sprawdzenie czy agoniści 
PPAR-γ (ciglitazon) mogą prowadzić do wzrostu eks-
presji białek odpowiedzialnych za stres komórkowy, 
takich jak HSP70.

Metodyka

Linie komórkowe. Komórki Caco-2 hodowano w me-
dium EMEM (Sigma) z dodatkiem 1% Non Essential 
Amino Acids (NEAA) (Sigma), 2 mM glutaminy, 10%  
surowicy (FBS) (Biochrom) i standardowej mieszaniny 
antybiotyków (Sigma). Medium stosowane do doświad-
czeń pozbawione było surowicy. Komórki stymulowane 
były 1 µM kwasem retinowym (RA) (Sigma), 1 µM ci-
glitazonem (CI) (Sigma) lub obydwoma czynikami jed-
nocześnie (RA/CI). 

RT-PCR. RNA izolowano za pomocą Trizolu (In-
vitrogen) i zgodnie z procedurą podaną przez produ-
centa. Do odwrotnej transkrypcji za pomocą polime-
razy MMLV (Promega) pobierano 2 µg RNA i próbki 
inkubowano przez 1 h w 70’C. Do reakcji PCR sto-
sowano specyficzne startery: β-aktyna (5’-AGCGG-
GAAATCGTGCGTG-3’) (5’-GGGTACATGGTG-
GTGCCG-3’), hsp70 (5’-TTTGACAACAGGCTGGT-
GAACC-3’) 

(5’-GTGAAGATCTGCGTCTGCTTGG-3’), ppar-γ 
(5’-TCTGGCCCACCAACTTTGGG-3’) (5’-CTTCA-
CAAGCATGAACTCCA-3’) a temperatury annealingu 
to odpowiednio: 55,5’C, 59,5’C i 55’C. 

Izolacja białek i Western blot. Po 24 i 48 godzinach 
od stymulacji, komórki przemywano zimnym PBS 
i rozpuszczano w buforze lizującym (50 mM Tris, pH 8, 
110 mM NaCl, 5 mM EDTA, 1% Triton X-100, 1 µl/ml 
PMSF, 1 µl/ml inhibitor proteinaz, 1 µl/ml NaV, 1 µl/ml 
NaF). Następnie do 10 µg białka dodawano 5 µl buforu 
obciążającego i gotowano przez 3 minuty. Próbki na-

kładano na 10- lub 12 % żel redukujący i prowadzono 
elektroforezę przy napięciu 150 V przez około 1,5 go-
dziny. Następnie przeprowadzano transfer na membra-
nę PVDF przy napięciu 30 V przez noc. Membrany, po 
zablokowaniu, inkubowano z przeciwciałami pierwszo- 
i drugorzędowymi (przeciwciała Santa Cruz), po czym 
miała miejsce detekcja sygnału metodą chemilumine-
scencyjną (odczynniki Pierce).

Koimmunoprecypitacja. 10 µg białka inkubowano z 3 
µl przeciwciał przez 3 h. Następnie dodawano 5 µl A-
-agarozy i próbki inkubowano przez noc w T=4’C. Na-
stępnego dnia próbki płukano 3 razy w buforze RBP 
(150 mM NaCl, 1% NP-40, 0,5% kwas dezoksycholowy, 
0,1% SDS, 50 mM Tris, pH 8,0), dodawano 5 µl buforu 
obciążającego i gotowano w T=95’C przez 3 min. Dalsza 
część procedury przebiegała analogicznie jak w przy-
padku metody Western blot.

Wyniki

RT-PCR. Ciglitazon aktywuje transkrypcję PPAR-γ 
po 24 i 48 h stymulacji w komórkach Caco-2. Efekt 
działania kwasu retinowego oraz mieszaniny RA/CI jest 
analogiczny (Fig.1). Stymulacja komórek Caco-2 cigli-

Fig.1. Analiza RT-PCR mRNA dla hsp70 i ppar-γ oraz 
genu referencyjnego β-aktyny  w komórkach Caco-2 sty-
mulowanych odpowiednio: 1 – Kontrola, 2 – Ciglitazon 
1 µM (CI)/24 h, 3 – Kwas retinowy 1 µM (RA)/24 h, 4   
Kwas retinowy + Ciglitazon (RA/CI)/24 h, 5 – Ciglitazon 
1 µM (CI)/48 h, 6 – Kwas retinowy 1 µM (RA)/48 h, 7 
– Kwas retinowy + Ciglitazon (RA/CI)/48 h

Fig.1. RT-PCR analysis of hsp70 and ppar-γ mRNA 
and reference gene β-actin in Caco-2 cells treated with: 
1 – Control, 2 – Ciglitazone 1 µM (CI)/24 h, 3 – Reti-
noic acid 1 µM (RA)/24 h, 4 – Retinoic acid + Cigli-
tazone (RA/CI)/24 h, 5 – Ciglitazone 1 µM (CI)/48 h, 
6 – Retinoic acid 1 µM (RA)/48 h, 7 – Retinoic acid + 
Ciglitazone (RA/CI)/48 h
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tazonem powoduje wzrost transkrypcji hsp70 zarówno 
po 24 jak i po 48 h. Również stymulacja mieszaniną RA/
CI powoduje wzrost poziomu mRNA hsp70 szczególnie 
po 24 h. Kwas retinowy w ogóle nie wpływa na poziom 
mRNA hsp70 w komórkach Caco-2 (Fig.2).

Western blot. Poziom białka HSP70 ulega znaczącemu 
wzrostowi w komórkach Caco-2 stymulowanych cigli-
tazonem po 24 i 48 h. Kwas retinowy nie ma wpływu 
na ilość HSP70 po 24 h stymulacji, natomiast po 48 h 

można zaobserwować wzrost poziomu HSP70 (Fig.3). 
Stymulacja mieszaniną RA/CI nie wywołuje wzrostu 
poziomu białka HSP70 po 24 h. Po 48 h stymulacji RA/
CI obserwuje się niewielki wzrost ilości HSP70 w ko-
mórkach Caco-2 (Fig.4). Ilość białka PPAR-γ we frakcji 
jądrowej komórek stymulowanych RA, CI i RA/CI ule-
ga znaczącemu wzrostowi po 24h stymulacji i utrzymu-
je się do 48 h (nie pokazano).

Koimmunoprecypitacja. Za pomocą metody koim-
munoprecypitacji wykazano, że w komórkach Caco-2 
po stymulacji ciglitazonem, PPAR-γ tworzy kompleksy 
z czynnikiem HSF1 (Heat Shock Factor 1) zarówno po 
24 jak i po 48 h. Stymulacja mieszaniną RA/CI również 
powoduje tworzenie kompleksów PPAR-γ/HSF1, szcze-
gólnie po 24 h. Po 48 h ich ilość spada. Po stymulacji 

Fig. 2. Półilościowa analiza zmian ekspresji hsp70 (czarne kolumny) i ppar-γ (szare kolumny) w komórkach Caco-2. 
Wyniki przedstawiono jako stosunek sygnału badanego genu do genu referencyjnego (β-aktyna). Analizy dokonano 
przy użyciu systemu Fotodyne Inc i oprogramowania Gel-Pro Analyzer.

Fig. 2. Semi-quantitative analysis of the changes of hsp70 (black bars) and ppar-γ (grey bars) expression in Caco-2 
cells. The results are presented as a ratio of the values for investigated and reference gene (β-actin). The analysis was
conducted using Fotodyne Inc. system and Gel-Pro Analyzer software.

Fig. 3. Analiza Western blot dla białka HSP70 lizatu komórek Caco-2 stymulowanych  1 µM kwasem retinowym (RA), 
1 µM ciglitazonem (CI) oraz mieszaniną RA/CI przez 24 oraz 48 h. 

Fig. 3. Western blot analysis of HSP70 protein in Caco-2 cells treated with 1 µM retinoic acid (RA), 1 µM ciglitazone 
(CI) and mix RA/CI for 24 and 48 h. 

komórek Caco-2 kwasem retinowym zaobserwowano 
kompleksy PPAR-γ/HSF1 ale po 48 h.

Wnioski

Stymulacja komórek Caco-2 ciglitazonem prowadzi 
do aktywacji HSP70 zarówno na poziomie transkrypcji 
jak i translacji, natomiast stymulacja kwasem retino-
wym nieznacznie podwyższa poziom HSP70 dopiero 

po 48 h. Ponieważ po stymulacji komórek Caco-2 mie-
szaniną RA/CI poziom HSP70 jest niezmieniony wzglę-
dem komórek kontrolnych, jest niewykluczone, że kwas 
retinowy hamuje pobudzający efekt ciglitazonu. 

Postanowiono sprawdzić, czy możliwe jest, że zwięk-
szona pod wpływem ciglitazonu ekspresja HSP70 jest 
niezależna od czynnika jądrowego odpowiedzialnego 
za transkrypcję białek szoku cieplnego, HSF1. Wynik 
jednoznacznie wskazuje, że ciglitazon stymuluje ekspre-
sję HSP70 niezależnie od HSF1, natomiast efekt ten jest 
związany z indukcją PPAR-γ. 

Poznanie dokładnych zależności odpowiadających 
za indukcję odpowiedzi szoku cieplnego przez ciglita-
zon w komórkach Caco-2 wymaga oczywiście wielu 
dalszych badań.
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Fig. 4. Półilościowa analiza zmian poziomu białka HSP70 w komórkach Caco-2. Wyniki wyrażono jako procent kon-
troli. Analizy dokonano przy użyciu systemu Fotodyne Inc. i oprogramowania Gel-Pro Analyzer.

Fig. 4. Semi-quantitative analysis of the changes of HSP70 protein in Caco-2 cells. The results are presented as a per-
cent of control. The analysis was conducted using Fotodyne Inc. system and Gel-Pro Analyzer software.

Fig. 5. Koimmunoprecypitacja lizatów komórek Caco-2 dla kompleksów PPAR-γ (przeciwciała I’) i HSF1 (przeciwcia-
ła II’). Całkowite białko wyizolowane z komórek Caco-2 stymulowanych odpowiednio: 1 – Kontrola, 2 – Kwas retino-
wy 1 µM (RA)/24 h, 3 – Ciglitazon 1 µM (CI)/24 h, 4 – Kwas retinowy + Ciglitazon (RA/CI)/24 h, 5 – Kwas retinowy 
1 µM (RA)/48 h, 6 – Ciglitazon 1 µM (CI)/48 h, 7 – Kwas retinowy + Ciglitazon (RA/CI)/48 h

Fig. 5. Coimmunoprecipitation of the lysates from Caco-2 cells for PPAR-γ and HSF1 complexes. Total cellular pro-
tein was isolated from Caco-2 cells treated with: 1 – Control, 2 – Retinoic acid 1 µM (RA)/24 h, 3 – Ciglitazone 1 µM 
(CI)/24 h, 4 – Retinoic acid + Ciglitazone (RA/CI)/24 h, 5 – Retinoic acid 1 µM (RA)/48 h, 6 – Ciglitazone 1 µM 
(CI)/48 h, 7 – Retinoic acid + Ciglitazone (RA/CI)/48 h


