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1. Wykaz stosowanych skrótów. 
 
APL (ang. acute pro-myelocytic leukemia) – ostra 
białaczka promielocytarna 
ARE (ang. antioxidant reponsive element) – 
sekwencja aktywowana w odpowiedzi na działanie 
czynników utleniających 
ATP (ang. adenosine-5’-triphosphate) – 
adenozynotrifosforan  
BCA (ang. bicinchonic acid) – kwas 
bicynchoniowy 
BSA (ang. bovine serum albumin) – albumina z 
surowicy wołowej 
BvR (ang. biliverdin reducase) – reduktaza 
biliwerdyny 
CAF (ang. cancer associated fibroblasts) – 
fibroblasty związane z nowotworem 
c/EBP(ang. CCAAT/enhancer binding protein d)  
– białko wiążące sekwencję CCAAT
cDNA (ang. complementary DNA)  – 
komplementarny DNA 
cGMP (ang. cyclic guanosine triphosphate) – 
cykliczny trifosforan guanozyny 
CoPP (ang. Cobalt Protoporphyrin) – 
protoporfiryna kobaltu 
Ct (ang. cycle treshold) – numer cyklu reakcji 
qPCR w którym fluorescencja emitowana przez 
próbkę osiągnęła wartość progową 
CSC (ang. cancer stem cells) - nowotworowe 
komórki macierzyste 
CXCR4 (ang. chemokine receptor 4) – receptor dla 
chemokin 4 
DAPI (ang. 4’-6-diamidino-2-phenylindole) – 4'-6-
diamidyno-2-fenyloindol 
DGCR8 (ang. Di George syndrome critical region 
8) – białko kodowane przez krytyczny region 
syndromu Di George 
DM (ang. differentating medium) – pożywka 
różnicująca 
DMD (ang. Duchenne muscle dystrophy) – 
dystrofia mięśniowa Duchenne’a 
DMSO (ang. dimethyl sulfoxide) – 
dimetylosulfotlenek 
DNA (ang. deoxyrybonucleic acid) – kwas 
deoksyrybonukleinowy 
dNTP (ang. deoxynucleosides triphosphate), 
trifosforany deoksyrybonukleozydów 
EF2 (ang. elongation factor-2) – czynnik 
elongacyjny-2 

ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) 
– test immunoenzymatyczny 
Ezh2 (ang. Enhancer of Zeste Homolog 2) – 
wzmacniacz białka homologicznego do Zeste 2 
FAPs (ang. fibroadipogenic progenitors) – komórki 
fibroadipogennych progenitorów 
FBS (ang. foetal bovine serum) – bydlęca surowica 
płodowa 
GFP (ang. green fluorescent protein) – zielone 
białko fluorescencyjne 
GM (ang. growth medium) – pożywka kontrolna, 
wzrostowa 
HDAC4 (ang. histone deacetylase-4) – deacetylaza 
histonowa-4 
HG (ang. high glucose) – wysokie stężenie glukozy 
równe 4,5 g/l 
HGF (ang. hepatocyte growth factor) – czynnik 
wzrostu hepatocytów 
HLH (ang. helix-loop-helix) – helisa-pętla-helisa 
HMOX-1 – gen kodujący HO-1 
HO (ang. heme oxygenase) – oksygenaza hemowa 
HRP (ang. horseradish peroxidase) – peroksydaza 
chrzanowa 
HS (ang. horse serum) – surowica końska 
IL (ang. interleukin) – interleukina 
iPSC (ang. induced pluripotenet stem cells) – 
indukowane komórki pluripotencjalne 
IRES (ang. internal ribosome binding site) – 
wewnętrzne miejsce wiązania rybosomów 
Keap (ang. Kelch-like associating protein 1) – 
białko wiążące czynnik transkrypcyjny Nrf2 
KO (ang. knock out) – zwierzę o wyciszonym genie 
docelowym 
Luc (ang. luciferase) – lucyferaza 
MAPK (ang. mitogen-activated protein kinases) – 
kinazy białkowe aktywowane mitogenami 
MEF2C (ang. myocyte enhancer factor-2, MEF2) – 
czynnik nasilający miogenezę-2C 
MOI (ang. multiplicity of infection) – miano 
wektorów wirusowych 
MyHC (ang. myosin heavy chain) – łańcuch ciężki 
miozyny 
miRNA (ang. microRNA) – mikroRNA 
MRF (ang. myogenic regulatory factors) –
miogenne czynniki regulatorowe 
MRF4 (ang. myogenic regulatory factor) –
miogenny czynnik regulatorowy-4 
mRNA (ang. messenger RNA) – matrycowy RNA 
MSC (ang. mesenchymal stromal cells) –
mezenchymalne komórki podścieliska 
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mSCs (ang. muscle satellite cells) – mięśniowe 
komórki satelitarne 
Myf5 (ang. myogenic factor-5) – miogenny 
czynnik-5 
Myf6 (ang. myogenic factor-5) – miogenny 
czynnik-6 
MyoD (ang. myogenic determination factor) – 
miogenny czynnik determinujący 
MyoR (ang. myogenic represor) – represor 
miogenezy 
NAC (ang. N-acetylocystein) – N-acetylocysteina 
NFB (ang. nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells) – czynnik jądrowy 
oddziałujący ze wzmacniaczem sekwencji lekkiego 
łańcucha immunoglobuliny w aktywowanych 
limfocytach B 
NO (ang. nitric oxide) – tlenek azotu 
Nrf2 (ang. nuclear factor erythroid-2 related 
factor-2) – czynnik transkrypcyjny wiążący się z 
sekwencją ARE 
nt (ang. nucleotide) – nukleotyd 
Pax3 (ang. paired box protein-3), czynnik 
transkrypcyjny zawierający podwójną domenę 
homeotyczną-3 
Pax7 (ang. paired box protein-7) – czynnik 
transkrypcyjny zawierający podwójną domenę 
homeotyczną-7 
PICs (ang. PW1+Pax7- interstitial cells) - 
PW1+Pax7- komórki interstycjalne 
PBS (ang. phosphate buffered saline) – 
zbuforowany roztwór soli fizjologicznej 
PCNA (ang. proliferating cell nuclear antigen) – 
jądrowy antygen komórek proliferujących 
PCR (ang. polymerase chain reaction) – 
łańcuchowa reakcja polimerazy 
PFA (ang. paraformaldehyde) – paraformaldehyd 
qRT PCR (ang. quantitative reverse transcriptase 
PCR) – ilościowa RT-PCR w czasie rzeczywistym 
RISC (ang. RNA-induced silencing complex) – 
kompleks wyciszający indukowany przez RNA 
RNA (ang. rybonucleic acid) – kwas 
rybonukleinowy 

ROS (ang. reactive oxygene species) – reaktywne 
formy tlenu 
RT (ang. reverse transcription) – odwrotna 
transkrypcja 
scRNA (ang. scrambled RNA) – RNA o sekwencji 
niekomplementarnej do kwasów nukleinowych w 
obrębie komórki 
SDF1 (ang. stromal cell-derived factor-1 alpha) – 
czynnik-1 alfa pochodzenia podścieliskowego 
SD (ang. standard deviation) – odchylenie 
standardowe próby 
SDS (ang. sodium dodecyl sulphate) – siarczan 
dodecylu sodu 
SEM (ang. standard error of mean) – błąd 
standardowy próby 
sGC (ang. soluble guanyl cyclase) – rozpuszczalna 
cyklaza guanylanowa 
siRNA (ang. small interfering RNA) – krótki 
interferujący RNA 
SnPP (ang. tin protoporphyrin-IX) – protoporfiryna 
cyny IX 
snRNA (ang. small nuclear RNA) – mały jądrowy 
RNA 
TBS (ang. tris buffered saline) – bufor trisowy 
TEMED (ang. tetramethylethylenediamine) –
N,N,N’,N’-tetrametyloetylenodiamina 
TGF-(ang. transforming growth factor beta) –
transformujący czynnik wzrostu beta 
TNF α  (ang. tumor necrosis factor-αlpha) –
czynnik martwicy nowotworów alfa 
UTR (ang. untranslated region) – obszar mRNA 
nie ulegający translacji 
VCAM-1 (ang. vascular cell adhesion molecule-1) 
– cząsteczka adhezyjna ściany naczyń-1 
VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) – 
czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 
VEGF-R1 (ang. VEGF receptor-1) – receptor 1 
czynnika VEGF 
VEGF-R2 (ang. VEGF receptor-2) – receptor 2 
czynnika VEGF 
WT (ang. wild type) – typ dziki 
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2. Streszczenie 

 
Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma – RMS) jest najczęstszym 

nowotworem tkanek miękkich występującym u dzieci i młodzieży, stanowiącym ponad 50% 

wszystkich zmian złośliwych tego typu. Wyróżnia się trzy główne rodzaje RMS, 

wyodrębniane ze względu na obraz histologiczny oraz zmiany cytogenetyczne: i) typ 

zarodkowy (eRMS), ii) pęcherzykowy (aRMS) oraz iii) wielopostaciowy, przy czym ten 

ostatni występuje rzadko i rozwija się w późniejszym wieku. Najczęstszy podtyp (eRMS) 

wiąże się z łagodniejszym przebiegiem klinicznym, podczas gdy w aRMS w chwili diagnozy 

często obserwuje się obecność przerzutów i gorsze rokowanie. Odmienne jest również tło 

genetyczne eRMS i aRMS. eRMS stanowią niejednolitą cytogenetycznie grupę neoplazji, 

podczas gdy aRMS w 80% powodowany jest przez powstanie onkogenu fuzyjnego Pax3/7-

FoxO1, prowadzącego w konsekwencji do transformacji nowotworowej. Niezależnie od 

podtypu histologicznego, RMS związany jest z zaburzeniami w procesie różnicowania 

mięśniowego. Komórki prekursorowe mięśni szkieletowych nie przechodzą końcowych 

etapów miogenezy, pozostając w stanie wysoce proliferatywnym, charakterystycznym dla 

komórek nowotworowych. Taki obraz związany jest ze zmianami w aktywności głównych 

szlaków odpowiadających za miogenezę, między innymi miogennych czynników 

regulatorowych oraz mięśniowo-specyficznych mikroRNA, w tym miR-206. 

Różnicowanie mięśniowe jest regulowane przez wiele czynników, w tym przez 

oksygenazę hemową-1 (HO-1), cytoprotekcyjne białko promujące wzrost niektórych 

nowotworów, którego nadekspresja w mioblastach prowadzi do zahamowania końcowych 

etapów różnicowania. Efekt ten jest zależny od tlenku węgla (CO), jednego z produktów 

aktywności enzymatycznej HO-1. CO poprzez zahamowanie aktywności białka cEBP 

hamuje ekspresję MyoD, głównego czynnika transkrypcyjnego promującego różnicowanie 

mięśniowe. Wcześniejsze badania wykazały, że mioblasty o podwyższonej ekspresji HO-1 

tworzą szybko rosnące masy komórkowe in vivo o histologii przypominającej utkanie 

nowotworowe (Kozakowska et al. 2012). Biorąc pod uwagę naturalny obraz rozwoju RMS 

oraz wpływ HO-1 na różnicowanie mięśniowe, w prezentowanej pracy podjęto próbę 

wyjaśnienia roli oksygenazy hemowej-1 w rozwoju rhabdomyosarcoma. 

  W pierwszym etapie przeprowadzone zostały doświadczenia in vitro na sześciu 

stabilnych liniach komórkowych ludzkiego RMS co umożliwiło lepsze zrozumienie 

mechanizmów prowadzących do progresji tego typu nowotworu. Wyniki te zostały w 

dalszych badaniach zweryfikowane dzięki analizom z użyciem pierwotnych próbek 
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pochodzącymi od pacjentów. W celu oceny wpływu HO-1 znajdującej się w podścielisku na 

wzrost RMS przeprowadzono serię doświadczeń z użyciem mezenchymalnych komórek 

podścieliska (MSC) o normalnej ekspresji HO-1 (HO-1 WT) oraz pozbawionych tego genu 

(HO-1 KO). W ostatnim etapie, uzyskane uprzednio wyniki zostały poddane weryfikacji in 

vivo w mysim modelu transplantacji ludzkich komórek RMS. 

Przeprowadzone badania wskazują na zwiększoną aktywację szlaków molekularnych 

związanych z progresją nowotworową w bardziej złośliwym aRMS w porównaniu do 

łagodnego klinicznie eRMS. Równocześnie zahamowaniu ulega przekaz sygnału przez 

czynniki stymulujące różnicowanie mięśniowe w aRMS. Co więcej, oprócz obniżonego 

poziomu mięśniowo specyficznych mikroRNA oraz zwiększonej ekspresji genów osi 

CXCR4/SDF1 i cMET/HGF, odpowiedzialnych za nasiloną migrację i proliferację, linie 

komórkowe aRMS charakteryzują się wyższym poziomem HO-1 w porównaniu z eRMS. 

Zależność taka występuje nie tylko w przypadku stabilnych linii komórkowych, ale także w  

pierwotnych guzach klinicznych. Ponadto wprowadzenie do linii komórkowej eRMS 

onkogenu Pax3-FoxO1 typowego dla aRMS prowadzi do podwyższenia ekspresji HO-1 oraz 

zaburzeń w przekazie sygnału związanego z różnicowaniem mięśniowym. Z kolei 

zahamowanie aktywności HO-1 za pomocą protoporfiryny cyny lub siRNA prowadzi do 

częściowego zniesienia blokady w różnicowaniu komórek RMS oraz do zwiększenia 

ekspresji białek promujących miogenezę, takich jak miogenina czy miozyna. Równocześnie, 

po obniżeniu aktywności enzymatycznej HO-1, dochodzi do zmniejszenia ekspresji genów 

CXCR4, SDF1, cMET i HGF, odpowiedzialnych za podziały komórkowe i przerzutowanie. 

Co istotne, inhibicja HO-1 skutkuje zwiększeniem produkcji reaktywnych form tlenu (ROS), 

translokacją deacetylazy histonowej 4 (HDAC4) z jądra komórkowego do cytoplazmy i w 

konsekwencji odblokowaniem powstawania miR-206. Uzyskane wyniki wskazują na 

rzeczywisty związek pomiędzy tymi zmianami a zwiększeniem poziomu zróżnicowania 

komórek RMS w warunkach obniżonej aktywności HO-1. Wnioski płynące z badań in vitro 

zostały potwierdzone w modelu ksenoprzeszczepu komórek nowotworowych do myszy 

bezgrasiczych. Ogólnoustrojowe podanie związków hamujących aktywność HO-1 

powodowało zahamowanie wzrostu guza nowotworowego in vivo oraz zwiększenie jego 

zróżnicowania przy równoczesnym zmniejszeniu unaczynienia. Zależność między poziomem 

ekspresji HO-1, miR-206 oraz unaczynieniem guza potwierdzona została także w próbkach 

klinicznych. 

W toku eksperymentów wykazano również, iż HO-1 może wpływać na komórki RMS 

nie tylko poprzez regulację ich wewnętrznych ścieżek sygnałowych, ale także poprzez 
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modulację ich oddziaływania z komórkami podścieliska. Hodowla komórek eRMS w 

obecności MSC pozbawionych HO-1 prowadzi do zwiększenia ekspresji markerów 

różnicowania mięśniowego oraz zmniejszenia wydzielania czynnika HGF.  

Podsumowując, HO-1 może być jednym z czynników modulujących wzrost guzów 

nowotworowych RMS. Białko to ulega zwiększonej ekspresji w bardziej złośliwym typie 

aRMS, najprawdopodobniej na skutek obecności onkogenu Pax3/7-FoxO1. Poprzez 

zahamowanie aktywności HO-1 możliwe jest częściowe przywrócenie prawidłowej 

homeostazy wewnątrzkomórkowej, niezbędnej do zakończenia procesu różnicowania 

mięśniowego w RMS. Dzieje się tak wskutek regulacji osi molekularnej ROS–HDAC4-miR-

206. Istotny wydaje się również wpływ HO-1 na interakcje pomiędzy komórkami 

nowotworowymi a podścieliskiem.  
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3. Abstract 

 

Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common soft tissue sarcoma in children and 

young adolescents, accounting for up to 50% of all sarcoma cases. Three main subtypes of 

RMS may be distinguished taking into account histology and cytogenetic changes, namely i) 

embryonal (eRMS), ii) alveolar (aRMS) and iii) pleomorphic, with the latter being found in 

more advanced age and with lower incidence. Most common eRMS subtype is usually 

characterized by more benign clinical course whilst aRMS is characterized by rapid 

progression and presence of metastasis at the time of diagnosis. Also the cytogenetic 

landscape is different between eRMS and aRMS, with eRMS representing heterogenous 

group of neoplasia, and aRMS being in 80% of cases characterized by presence of unique 

cytogenetic fingerprint of Pax3/7-FoxO1 fusion oncogene. Neglect of histological subtype, 

RMS is linked to aberrant pattern of myogenic commitement and differentiation. Skeletal 

muscle precursor cells do not undergo final steps of myogenesis and are retained in highly 

proliferative state characteristic for tumour cells. Such picture is linked to changes in activity 

of core signalling cascades governing myogenesis, including myogenesis related factors 

dependent pathway or muscle specific microRNAs axis, e. g. miR-206.  

Muscular differentiation is regulated by multifarious factors, among which heme 

oxygenase-1 (HO-1), cytoprotective protein that may promote tumour growth should be 

mentioned. HO-1 overexpression in murine myoblasts results in uncontrolled proliferation 

and arrested myogenic differentiation. This effect is mediated by carbon monoxide (CO), one 

of products of HO-1 catalytic activity. CO by inhibition of cEBP transcriptional activity 

abrogates expression of MyoD, main switch promoting myogenic differentiation. Our 

previous study has shown that myoblasts with forced overexpression of HO-1 form tumour-

like structures when injected into hind limb of the mice in in vivo model (Kozakowska et al. 

2012). Taking into consideration natural onset of RMS, together with effect elicited by HO-1 

on myoblast differentiation, in the study presented herein we aimed to delineate possible 

role of heme oxygenase-1 in rhabdomyosarcoma development.  

  In the first stage in vitro study on six established human RMS cel lines was performed 

in order to provide better insight into mechanisms govering formation of this tumor. These 

results were further validated in more reliable model of primary patient derived tissue 

samples. Further on, to address the issue how stroma-derived HO-1 may impact RMS 

progression, series of experiments with mesenchymal stromal cells (MSCs) expressing either 
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normal (HO-1 WT) or no (HO-1 KO) levels of HO-1 was performed. In the last step, all 

obtained results were further proven in in vivo mice xenotransplant model.  

Conducted experiments indicate that pathways related to tumour progression are more 

abundantly expressed in clinically more aggressive aRMS in comparison to benign eRMS. 

Concomitantly, molecular cascades related to myogenic differentiation are generally 

downregulated in aRMS. Moreover, apart from decreased levels of muscle specific miRNAs 

and increased expression of CXCR4/SDF1 and cMET/HGF responsible for higher 

proliferative and migratory capacity of RMS, aRMS cell lines are characterized by high levels 

of HO-1 in comparison to eRMS. This dependency is present not only in stable cel lines but 

also in primary patients’ samples. Moreover, introduction of Pax3-FoxO1, hallmark 

oncoprotein of aRMS, into eRMS cell line results in upregulation of HO-1 and in abrogation 

of myogenic program in these cells. In turn, inhibition of HO-1 activity by means of 

pharmacological treatment with tin protoporphirin (SnPP) or by genetic silencing with 

specific siRNA leads to partial reversion of myogenic block observed in RMS cells and 

increases expression of proteins promoting muscle differentiation like myogenin or myosin. 

Decrease in enzymatic activity of HO-1 leads to downregulation of CXCR4, SDF1, cMET 

and HGF expression indicating that these pathways are HO-1 dependent. Importantly, HO-1 

inhibition is associated with inreased production of reactive oxygen species, histone 

deacetylase 4 translocation from nucleus to cytoplasm and, in result, with derepression of 

miR-206 production. Obtained results indicate existence of link between these changes and 

increased myogenic potential of SnPP-treated RMS cells. Conclusions from in vitro studies 

were strenghtened by in vivo modeling of tumour growth in athymic mice by xenotransplant 

approach. Systemic delivery of compunds inhibiting HO-1 lead to tumour growth abrogation 

and its higher differentiation rate followed by decreased tumour vascularization. Interplay 

between HO-1, miR-206 expression and angiogenesis was further proven in clinical samples.  

During the course of experiments we have also shown that HO-1 can influence RMS 

cells not only intrinsically but as well in extrinsic manner when it is expressed in tumour 

stroma. Co-culture of eRMS cells together with MSCs devoid of HO-1 resulted in higher 

expression of pro-myogenic factors and decreased HGF secretion.   

To sum up, HO-1 can be one of the factors modulating tumour progression in RMS 

neoplasm. This protein is enriched in more aggressive aRMS subtype possibly due to 

formation of oncogenic fusion protein Pax3/7-FoxO1. By inhibition of HO-1 it is possible to 

partially reverse myogenic block characteristic for RMS which leads to restoration of 

intracellular homeostasis that is indespensible for proper myogenesis. This effect is achieved 
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by tackling of ROS-HDAC4-miR-206 molecular axis in RMS. Also stromal HO-1 seems to 

play a plausible role in fine tuning of interaction between stromal and cancerous cells in 

RMS.  
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4. Wstęp 

 

4.1 Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma)  

Mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma – RMS) jest nowotworem 

występującym głównie u dzieci oraz młodych dorosłych. Zapadalność wynosi około jednego 

przypadku na milion w ciągu roku (Koscielniak et al., 1992) co stanowi blisko 50% 

wszystkich mięsaków tkanek miękkich u ludzi. Dlatego, pomimo względnej rzadkości 

występowania, RMS stanowi istotny problem kliniczny w onkologii dziecięcej. Uważa się, że 

nowotwór ten wywodzi się z linii mezenchymalnej o pewnych cechach morfologicznych 

typowych dla komórek mięśniowych. Wśród nich należy wymienić ekspresję czynników 

miogennych czy też charakterystyczny układ białek strukturalnych odpowiedzialnych za 

tworzenie sarkomerów. Ze względu na budowę histologiczną wyróżnia się trzy główne 

rodzaje RMS. Są nimi typ zarodkowy (embrionalny, z podtypem groniastym), typ 

pęcherzykowy (alweolarny) oraz wielopostaciowy. Typ zarodkowy (eRMS) oraz 

pęcherzykowy (aRMS) stanowią większość przypadków RMS, występując odpowiednio z 

częstością 70% oraz 20%. Typ wielopostaciowy mięsaka prążkowanokomórkowego jest 

niezwykle rzadki, występuje u osób dorosłych i charakteryzuje się bardzo złym rokowaniem 

(Hayes-Jordan i Andrassy, 2009). 

Wymienione najczęstsze rodzaje RMS różnią się molekularnym charakterem zmian 

prowadzących do powstania nowotworu. Typ zarodkowy, który zazwyczaj wiąże się z 

lepszymi prognozami co do wyleczenia i progresji, stanowi grupę heterogenną pod względem 

mutacji onkogennych. W eRMS opisano takie zmiany genetyczne jak utrata piętna 

genomowego (ang. loss of imprinting – LOI) na ramieniu krótkim chromosomu 11, mutacje w 

obrębie czynnika wzrostu podobnego do insuliny-2 (ang. insulin-like growth factor-2 – IGF-

2), czynników p16 czy też p53, a także czynników epigenetycznych takich jak długie 

niekodujące RNA (ang.  long intergenic noncoding RNAs – lncRNAs), w tym H19 

(Andersson et al., 1999). Typ pęcherzykowy RMS w 80% przypadków jest związany z 

obecnością charakterystycznych genów fuzyjnych powstałych przez translokacje t(2;13) lub 

t(1;13) (Ryc. 4.1). W ich wyniku dochodzi do powstania białka fuzyjnego złożonego z 

czynników transkrypcyjnych Pax3 (przy translokacji t(2;13)) lub Pax7 (przy translokacji 

t(1;13)) oraz domeny białka FoxO1 (Barr et al., 1993). Pacjenci ze zdiagnozowanym typem 

aRMS w momencie rozpoznania częściej mają przerzuty odległe oraz charakteryzują się 
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krótszą przeżywalnością całkowitą (Missiaglia et al., 2012). Co więcej, obecność białka 

fuzyjnego Pax3/7-FoxO1 jest niezależnym, negatywnym czynnikiem predykcyjnym w 

rozwoju RMS (Missiaglia et al., 2012). Powstanie tego charakterystycznego transkryptu 

prowadzi bowiem do niemożności dokończenia procesu miogenezy oraz nadmiernej 

proliferacji komórek. Co ciekawe, białko Pax3-FoxO1 ma znacznie silniejsze właściwości 

onkogenne niż Pax7-FoxO1, którego gen musi ulec amplifikacji aby doszło do pełnej 

penetracji fenotypu nowotworowego (Skapek et al., 2013).  

 

 
 

Ryc. 4.1. Schemat przedstawiający mutacje prowadzące do powstania RMS typu zarodkowego oraz 

pęcherzykowego oraz komórki prekursorowe w rozwoju tego typu mięsaka.  
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4.2 Strategie lecznicze w RMS 

We wszystkich podtypach RMS stosuje się podobny schemat terapeutyczny, polegający 

na możliwie radykalnym zabiegu chirurgicznym i towarzyszącej mu chemio- i ewentualnie 

radioterapii. Obecnie stosowane chemioterapie oparte są na zastosowaniu leczenia 

adjuwantowego, złożonego ze skojarzonej terapii obejmującej leczenie chirurgiczne i 

wspomagające użycie cytostatyków (Dagher, Helman, 1999) takich jak alkaloidy vinca 

(winkrystyna i winblastyna), bądź czynniki interkalujące jak doksorubicyna, czy też pochodne 

platyny (cis-platyna, karboplatyna, oksaliplatyna). 

Pomimo stosunkowo dużej wiedzy na temat możliwych czynników odpowiedzialnych 

za zaburzony wzorzec różnicowania w RMS ciągle brak udanych prób klinicznych mających 

na celu przywrócenie właściwego potencjału różnicowania komórek mięsaka w kierunku 

dojrzałej tkanki mięśniowe (Al-Tahan et al., 2012). Takie podejście mogłoby doprowadzić do 

zmniejszenia koniecznej dawki chemioterapeutyków i do redukcji niepożądanych skutków 

ubocznych oraz powikłań oddalonych w czasie, takich jak rozwój drugorzędowych 

nowotworów, zwłaszcza białaczek. Niemniej, pomimo wielu doniesień wskazujących na 

skuteczność tego typu terapii w badaniach podstawowych (np. Barlow et al., 2006) 

prowadzonych na różnych modelach zwierzęcych lub liniach komórkowych, brak dotąd 

udanych doświadczeń translacyjnych, które przyniosłyby taki skutek jak choćby 

wprowadzenie transtyretyny (kwasu trans-retinowego) jako czynnika zwiększającego 

zróżnicowanie komórek ostrej białaczki pro-mielocytarnej (ang. acute pro-myelocytic 

leukemia – APL). 

Większość używanych klinicznie chemioterapeutyków hamuje wzrost nowotworów 

poprzez wpływ na tempo podziałów komórkowych bądź generowanie reaktywnych form 

tlenu (ang. reactive oxygen species - ROS). W sposób oczywisty taki schemat terapeutyczny 

jest związany z szeregiem efektów ubocznych, zarówno lokalnych, jak uszkodzenie tkanek 

otaczających nowotwór, jak i ogólnoustrojowych. Idealna terapia mogłaby się natomiast 

składać z czterech komponentów: tworzenia warunków stresowych dla komórek RMS, 

hamowania proliferacji w obrębie nowotworu, zmniejszania tworzenia nowych naczyń 

krwionośnych w obrębie guza (zablokowania angiogenezy) oraz indukcji różnicowania 

mięśniowego. Taka strategia lecznicza mogłaby ograniczać efekty uboczne, zmniejszać 

zapotrzebowanie na chemioterapeutyki oraz obniżać agresywność kliniczną RMS. Wiele prac 
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sugeruje użyteczność takiego podejścia w leczeniu RMS, wskazując przy tym na możliwość 

zablokowania kaskad różnych kinaz białkowych, zahamowania szlaku sygnałowego białka 

Sonic hedgehog (Shh) czy też wykorzystania drobnocząsteczkowych związków hamujących 

aktywność transkrypcyjną białka fuzyjnego Pax3-FoxO1 (Loupe et al., 2015). Pomimo 

zachęcających wyników, badania te nie doprowadziły jak dotąd do powstania leków 

używanych klinicznie.  

Bez względu na podtyp histologiczny, RMS podobnie jak wiele innych nowotworów 

złośliwych wieku dziecięcego (np. APL), jest uważany za nowotwór wywodzący się z 

komórek o zaburzonym wzorcu różnicowania (Charytonowicz et al., 2009). Tkanką będącą 

źródłem tego nowotworu jest najprawdopodobniej prążkowany mięsień szkieletowy. 

Rzeczywiście, RMS wykazuje liczne cechy przypominające normalny mięsień, np. wysoką 

ekspresję czynników związanych z różnicowaniem w kierunku mięśni szkieletowych 

(Hettmer, Wagers, 2010). Należą do niech miogenne czynniki regulatorowe (ang. myogenic 

regulatory factors – MRFs) takie jak MyoD czy miogenina, białka strukturalne 

charakterystyczne dla rozwoju embrionalnego takie jak niektóre typy zarodkowej miozyny i 

desminy, a także mięśniowo specyficzne mikroRNA (miomiry), takie jak miR-1, miR-133a/b 

i miR-206 (Cieśla et al., 2014). Mimo ekspresji tych czynników, w tym głównego 

przełącznika miogenezy jakim jest MyoD, dojrzewanie RMS do w pełni zróżnicowanej tkanki 

zostaje zahamowane (Keller, Guttridge, 2013). Takie nieprawidłowe różnicowanie wiąże się 

także z szeregiem zmian epigenetycznych, w tym ze zmienionym wzorcem metylacji genomu 

i zaburzoną ekspresją metylotransferaz, oraz ze zmianami w szlakach sygnałowych 

związanych z lncRNA i mikroRNA (Onyango, Feinberg, 2009; Taulli et al., 2009). 

Zrozumienie tych skomplikowanych osi przekaźnikowych jest kluczowe dla opracowania 

specyficznych terapii przeciwnowotworowych w RMS.  

 

4.3 Miogeneza a rozwój RMS 

Choć pod wieloma względami komórki RMS przypominają dojrzałe mięśnie 

szkieletowe, charakteryzują się one również nadmierną, niekontrolowaną proliferacją, cechą 

typową dla bardzo wielu nowotworów. W czasie prawidłowej miogenezy kluczowe jest 

przełączenie metabolizmu komórkowego z szybkich cykli podziałów komórkowych na 

różnicowanie w kierunku dojrzałych tkanek mięśniowych. W pierwszych etapach tworzenia 

tkanki mięśniowej nieaktywne komórki satelitarne (mSCs), stanowiące pulę komórek 
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macierzystych dla dojrzałego mięśnia, ulegają aktywacji i przechodzą serię podziałów 

prowadzących z jednej strony do odnowienia puli komórek macierzystych, z drugiej zaś do 

powstania proliferujących komórek progenitorowych, które następnie wejdą w skład 

dojrzałego mięśnia (Hawke, Garry, 1985). Komórki satelitarne są również aktywowane w 

odpowiedzi na uszkodzenie mięśnia kiedy to zaczynają intensywnie proliferować 

przekształcając się w mioblasty, które następnie różnicują i tworzą wydłużone, wielojądrzaste 

miotuby charakteryzujące się wysoką ekspresją miozyny (Campion, 1984).  

Na wczesnych etapach kluczowa jest rola trzech czynników transkrypcyjnych – Pax7, 

Myf5 oraz MyoD (Seale et al., 2000). Pax7, należący do rodziny Paired Forkhead Box, jest 

uznawany za bona fide marker komórek satelitarnych. Odpowiada on między innymi za ich 

zdolność do samoodnowy, jest również niezbędny dla ich prawidłowej aktywacji w 

odpowiedzi na bodźce uszkadzające mięsień (Seale et al., 2000; Le Grand, Rudnicki, 2007). 

Aktywacja Pax7 pod wpływem bodźców fizjologicznych (np. zwiększony wysiłek fizyczny) 

lub patologicznych (np. uszkodzenie mięśnia) prowadzi do przejścia komórek satelitarnych ze 

stanu uśpienia do stanu aktywowanego, wywołując falę podziałów zarówno symetrycznych 

jak i asymetrycznych. Na tym etapie aktywacji ulegają również czynniki Myf5 oraz MyoD 

(Braun et al., 1989), należące wraz z Myf6 (MRF4), MEF2C i miogeniną do rodziny MRF. 

Wszystkie białka MRF posiadają charakterystyczny motyw helisy-pętli-helisy i odpowiadają 

za zawiadowanie centralną osią różnicowania mięśniowego (Meadows et al., 2008). Każde z 

nich ulega aktywacji a następnie zostaje wyciszone na ściśle określonym etapie różnicowania, 

prowadząc do końcowego zróżnicowania mięśni szkieletowych. Za najważniejsze białko w 

procesie aktywacji komórek satelitarnych uważa się MyoD (Cornelison, Wold, 1997). 

Istnieje szereg czynników modulujących działanie MyoD. Jednym z nich jest izoforma 

gamma kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK) z rodziny p38. Wykazano, że 

jedynie p38 powoduje bezpośrednią fosforylację MyoD na resztach seryny Ser199 i Ser200, 

prowadząc do obniżenia aktywności transkrypcyjnej wskutek zmniejszonego wiązania MyoD 

do promotorów genów docelowych (Gillespie et al., 2009). Co ciekawe, kinaza p38 w 

zależności od izoformy może mieć przeciwstawne działanie na transkrypcję genów 

związanych z różnicowaniem mięśniowym, zarówno w mioblastach jak i w mięsaku 

prążkowanokomórkowym, w którym wykazano zaburzenie szlaku zależnego od p38α i p38β 

(Mauro et al., 2002). W normalnych warunkach izoformy α i β fosforylują między innymi 

białko Ezh2 (ang. Enhancer of Zeste Homolog 2), promując jego oddziaływanie z represorem 
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Yin Yang 1 (YY1), prowadząc w efekcie do zahamowania ekspresji Pax7 i odblokowania 

końcowych etapów różnicowania. W ten sposób kinaza białkowa p38 w zależności od 

izoformy, może wpływać zarówno przyspieszająco jak i hamująco na różnicowanie 

mięśniowe (Palacios et al. 2010). 

Oprócz białka YY1, ważnym represorem aktywności MyoD jest muskulina (MyoR). 

Zdarza się więc, że pomimo wysokiej ekspresji MyoD nie dochodzi do aktywacji ekspresji 

jego celów molekularnych. Czasem można wręcz zaobserwować, że białko MyoD w 

kompleksie z białkami represorowymi łącząc się do promotorów genów docelowych 

powoduje ich zablokowanie, ponieważ kompleks preinicjacyjny polimerazy RNA II nie ma 

dostępu do tak obsadzonego promotora (MacQuarrie et al., 2013). 

Białko MyoD jest nieobecne w uśpionych komórkach satelitarnych, a jego poziom 

wzrasta raptownie w mioblastach, charakteryzujących się wysokim indeksem mitotycznym. 

Co ciekawe, mRNA kodujące zarówno Myf5 jak i MyoD są obecne w postaci nieaktywnych 

translacyjnie ziarnistości typu mRNP (kompleks białek regulatorowych z mRNA), nie 

podlegają jednak translacji dopóki nie dojdzie do pobudzenia mSCs (Crist et al., 2012). W 

czasie aktywacji białka Pax7, Myf5 oraz MyoD występują razem w prekursorach 

mięśniowych. W następnym etapie, gdy mięśniowe komórki prekursorowe stają się 

intensywnie proliferującymi mioblastami, ekspresja Pax7 ulega postępującemu wyciszeniu, a 

komórki stają się w pełni ukierunkowane do końcowego zróżnicowania mięśniowego. 

Związane jest to z ekspresją miogeniny, której pojawienie się w komórkach prekursorowych 

mięśnia stanowi punkt bez powrotu w procesie miogenezy (Wright et al., 1989). W dalszych 

etapach dojrzewania mięśni dochodzi do łączenia się komórek prekursorowych w wydłużone, 

wielojądrzaste miotuby charakteryzujące się obecnością białek strukturalnych takich jak różne 

typy miozyn, desmina czy -aktynina (Ryc. 4.2).  
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Ryc. 4.2. Schemat przedstawiający szlaki regulatorowe wpływające na proces miogenezy oraz 

sekwencję pojawiania się ekspresji czynników z rodziny MRF.  

 

4.4 Komórki prekursorowe w rozwoju RMS 

Wysoki poziom czynników związanych z miogenezą w RMS może sugerować, że 

nowotwór ten wywodzi się z komórek linii miogennej, które nie są wstanie ukończyć 

różnicowania mięśniowego. Ponieważ RMS wykazują ekspresję MyoD i Pax7, niektórzy 

autorzy uważają, że istnieje możliwość indukcji onkogenezy poprzez wprowadzenie do 

komórek wywodzących się z mSCs mutacji typowych dla RMS, np. Pax3-FoxO1 lub mutacji 

w obrębie TP53 i K-RAS (Keller et al., 2004). Wyniki licznych doświadczeń wskazują 

jednak, że proces ten nie jest aż tak prosty.  

Opublikowano wiele prac próbujących wyjaśnić jaki rodzaj komórek może być źródłem 

RMS. Okazuje się, że indukcja nowotworzenia w obrębie komórek linii mięśniowej prowadzi 

do powstania zaskakująco różnorodnych nowotworów, w tym nieutożsamianych powszechnie 

z tkanką mięśniową. Na przykład wprowadzenie onkogenu K-RAS z równoczesną mutacją 

genu supresorowego kodującego białko TP53 prowadzi do rozwoju różnych typów mięsaków 
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(w tym również eRMS), jeżeli mutacje te wprowadzone zostaną do spoczynkowych mSCs o 

fenotypie Pax7+MyoD- (Blum et al., 2013). Te same mutacje wprowadzone do aktywowanych 

mSCs Pax7+MyoD+ prowadzą do rozwoju niezróżnicowanego mięsaka wielopostaciowego 

(ang. undifferentiated pleomorphic sarcoma) wskazując, że nawet komórki o wysokim 

stopniu podobieństwa mogą dawać początek bardzo odmiennym nowotworom (Blum et al., 

2013). 

Jak dotąd więcej doniesień wskazuje na możliwość zajścia transformacji prekursorów 

mięśniowych do typu zarodkowego niż do typu pęcherzykowego RMS (Hettmer i Wagers, 

2010; Ignatius et al., 2012; Keller et al., 2004; Keller et al. 2005). Modyfikacje genetyczne 

różnych populacji komórek progenitorowych i ukierunkowanych komórek mięśniowych, 

polegające na wprowadzaniu fuzyjnego onkogenu Pax3-FoxO1, będącego samodzielnym 

genem markerowym dla typu pęcherzykowego, okazały się mało wydajnym sposobem 

indukcji aRMS. Wydaje się więc, że do utworzenia aRMS potrzebne jest powstanie mutacji 

drugorzędowych (Keller et al., 2004; Keller et al. 2005). Taki obraz zgadza się z klasyczną 

hipotezą Knudsona, zakładającą konieczność zajścia co najmniej dwóch mutacji do rozwoju 

nowotworu. Badania skutków indukcji mutacji oraz charakterystyka genetyczna dwóch 

najczęstszych form RMS (Chen et al., 2013) wskazują na odmienne zmiany molekularne, 

prowadzące do powstania eRMS i aRMS. 

Okazuje się, że w wyniku wprowadzenia do dojrzewających komórek o fenotypie 

Myf6+ jedynie genu Pax3-FoxO1 (podejście typu knock-in) można uzyskać rozwój aRMS, ale 

z bardzo niską wydajnością (jedynie 1% zwierząt wykształca guzy nowotworowe w ciągu 

roku życia). Dodanie drugiej mutacji prowadzącej do utraty funkcji przez białka p53 (mutacja 

w genie TP53) lub p16 (mutacja w genie CDKN2A), prowadzi do rozwoju aRMS z dużo 

wyższą penetracją fenotypu, dochodzącą do 100% już w czasie pierwszych trzech miesięcy 

życia zwierząt (Nishijo et al., 2009). Powstające w ten sposób spontaniczne guzy 

nowotworowe wykazują wzorzec ekspresji genów bardzo podobny do pierwotnych ludzkich 

aRMS, a także charakteryzują się cechami molekularnymi i klinicznymi typowymi dla tego 

podtypu (Kikuchi et al., 2013). Zależność rozwoju aRMS od mutacji drugorzędowych, a także 

obserwacja, że prawidłowe komórki mięśniowe w czasie rozwoju embrionalnego mogą 

również wykazywać obecność białka Pax3-FoxO1 (Yuan et al., 2013) sugeruje, że w czasie 

embriogenezy onkogen ten może pełnić rolę podtrzymującą fizjologiczną homeostazę i 

jedynie w ściśle określonych warunkach, w zdefiniowanym otoczeniu i tylko w pewnym typie 
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komórek ujawnia potencjał onkogenny. Zrozumienie jakie cechy mikrośrodowiska decydują o 

onkogenności Pax3-FoxO1 wydaje się szczególnie istotne w badaniach mających na celu 

opracowanie terapii nakierowanych na białko fuzyjne (Abraham et al., 2014). 

Oprócz komórek satelitarnych mięsień szkieletowy zawiera również inne typy komórek 

prekursorowych (Judson et al., 2013), w tym pericyty, komórki interstycjalne PW1+Pax7- 

(ang. PW1+Pax7- interstitial cells – PICs) czy fibro-adipogenne komórki prekursorowe (ang. 

fibroadipogenic progenitors – FAPs). Szczególnie te ostatnie wydają się istotne w 

patogenezie szeregu chorób. FAPs biorą udział w rozwoju zwyrodnienia tłuszczowego 

mięśnia, które zachodzi pod wpływem uszkodzenia lub w czasie rozwoju dystrofii (Penton et 

al., 2013). Są równocześnie źródłem cząsteczek sygnałowych umożliwiających regenerację 

mięśnia i aktywację różnicowania komórek satelitarnych. Co więcej, mogą łączyć się z mSCs 

wspomagając tworzenie dojrzałych miotub (Joe et al., 2010). Biorąc pod uwagę ich rolę jako 

przełączników pomiędzy prawidłową miogenezą a zwyrodnieniem tłuszczowym, komórki 

FAP stanowią ciekawy przedmiot badań nad źródłami rozwoju RMS.  

Możliwość innego niż mięśniowe pochodzenia RMS może być atrakcyjną hipotezą ze 

względu na istniejące przypadki rozwoju tego nowotworu w rejonach ciała pozbawionych 

szkieletowej tkanki mięśniowej (np. w przestrzeni zaotrzewnowej czy w pęcherzu 

moczowym) oraz obecność w obrębie guza zwłóknień i obszarów o charakterze tkanki 

tłuszczowej. Co więcej, istnieją badania wskazujące na możliwość rozwoju podtypu eRMS z 

komórek charakteryzujących się ekspresją białka aP2, będących ukierunkowanymi 

komórkami tłuszczowymi. Do zajścia rhabdomiosarkomogenezy potrzebne jest powstanie 

mutacji (Hatley et al., 2012) w szlaku obejmującym białka Shh – Smoothened (Smo) – 

Patched (Ptch). Co ciekawe, oś Shh-Smo-Ptch nie wpływa per se na proces różnicowania, ani 

mięśniowego ani tłuszczowego. Niemniej wprowadzenie białek tego szlaku do komórek 

tłuszczowych aktywowało geny związane z mięśniami szkieletowymi typu zarodkowego, 

takie jak MyoD, Myf5 i klasa embrionalnych miozyn, charakterystycznych dla eRMS (Hatley 

et al., 2012). Aktywacja szlaku Shh-Smo-Ptch indukowała również geny regulujące cykl 

komórkowy, w tym Cdkn2a. Taki efekt widoczny był jednak jedynie w przypadku brunatnej, 

a nie białej tkanki tłuszczowej. Aktywacja ścieżek sygnałowych zależnych od Shh wywołuje 

nowotworzenie w komórkach prekursorowych mięśni o różnym fenotypie, w tym komórkach 

o ekspresji MyoD, Myf5 czy też Pax3, jednak nie w komórkach satelitarnych 
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charakteryzujących się ekspresją Pax7 (Hatley et al., 2012). Obserwacje te można uważać za 

argument przeczący pochodzeniu wszystkich typów RMS z komórek satelitarnych.   

Dotychczasowe badania wskazują na potrzebę koincydencji przynajmniej dwóch 

czynników niezbędnych do powstania typu zarodkowego, a prawdopodobnie również typu 

pęcherzykowego RMS. Pierwszym jest mutacja aktywująca transkrypcję genów związanych z 

wczesnymi etapami miogenezy, odpowiedzialnych za proliferację mioblastów. Drugim jest 

najprawdopodobniej środowisko wewnątrzkomórkowe (zwłaszcza metabolizm energetyczny i 

zmiany epigenetyczne) permisywne dla nowotworzenia, które występuje jedynie w 

niektórych rodzajach komórek.  Możliwość różnicowania komórek niemięśniowych w RMS, 

nowotwór związany z mięśniami szkieletowymi, mogłaby tłumaczyć dlaczego proces 

miogenezy w RMS jest zaburzony. Komórki, które uległy transróżnicowaniu do komórek linii 

mięśniowej, a których los był już wstępnie ustalony, nie posiadają wewnętrznych 

mechanizmów umożliwiających dokończenie miogenezy. Mogłoby to również wskazywać na 

zaangażowanie czynników epigenetycznych w rozwój RMS. Komórki inne niż 

ukierunkowane w kierunku tworzenia mięśni szkieletowych posiadają bowiem piętno 

epigenetyczne powodujące zahamowanie różnicowania mięśniowego (Quattrocelli et al., 

2011).  

Poznanie udziału komórek prekursorowych w rozwoju RMS może przyczynić się do 

lepszego zrozumienia chorób mięśniowych w znacznie szerszym zakresie. Wydaje się, że 

zmiany chorobowe i starzenie prowadzą do aktywacji pewnych wspólnych ścieżek 

sygnałowych, takich jak p16/INK4a (Sousa-Victor et al., 2014). Szczególnie ciekawa jest 

obserwacja wskazująca na możliwą zależność pomiędzy dystrofią mięśniową Duchenne'a 

(ang. Duchenne muscular dystrophy – DMD) i rozwojem RMS. Myszy pozbawione genu 

kodującego dystrofinę (zwierzęcy model DMD) wykazują bowiem wyższe ryzyko 

spontanicznego rozwoju RMS (Chamberlain et al., 2007). Wskazuje to również na możliwą 

rolę zapalenia, stresu oksydacyjnego i patologicznej przebudowy mięśnia w rozwoju tego 

typu nowotworu. Co istotne, wszystkie te procesy powodują aktywację komórek satelitarnych 

na skutek regulacji zarówno kanonicznych czynników transkrypcyjnych jak i poprzez wpływ 

na czynniki epigenetyczne takie jak deacetylazy histonowe (Choi et al., 2014) czy też miRNA 

(Rosales et al., 2013). 
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4.5 mikroRNA 

W regulację ścieżek sygnałowych kluczowych dla zarówno prawidłowej jak i 

patologicznej miogenezy takich jak szlak MyoD, kinazy p38 czy białek kompleksu represora 

Polycomb (ang. Polycomb repressor complex 2, PRC-2) zaangażowane są m. in. małe 

niekodujące RNA z rodziny mikroRNA (miRNA). Stanowią one klasę jednoniciowych RNA, 

które pełnią kluczową rolę w post-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Pierwsze 

doniesienia dotyczące tych cząsteczek pochodzą z roku 1993, kiedy to wykazano ich rolę w 

rozwoju nicienia Caenorhabditis elegans (Lee et al., 1993). MikroRNA wpływają na 

ekspresję od 30% do 50% ludzkich genów, łącząc się z mRNA w regionie 3'UTR (ang. 

3’untranslated region) i w konsekwencji hamując jego translację lub indukując degradację. 

Są również doniesienia wskazujące na możliwość stymulacji produkcji niektórych białek 

poprzez miRNA (Vasudevan et al., 2007). 

Obecny przełom w badaniach nad cząsteczkami miRNA wynika z szybkiego rozwoju 

technik umożliwiających ich detekcję, takich jak metody sekwencjonowania, w tym deep-

sequencing, metody bazujące na łańcuchowej reakcji polimerazy, oraz metody 

bioinformatyczne, ułatwiające analizę uzyskiwanych danych (Shi, Guo, 2009; Ullah, Aatif, 

2009). U ssaków miRNA wpływają na ekspresję zaskakująco wielu różnorodnych genów. 

Zaburzenia w przekazie sygnału zależnego od miRNA mogą więc prowadzić do bardzo 

poważnych zmian w komórkach, a w efekcie do rozwoju chorób. Równocześnie oraz więcej 

badań wskazuje na użyteczność monitorowania poziomu miRNA w różnych typach 

nowotworów (Lu, Getz, 2005). Przypuszcza się nawet, że analiza panelu jedynie 200 miRNA 

jest wystarczająca dla dokładnego oznaczenia typu nowotworu (Cieśla et al., 2011). 

Zauważono także, że najważniejsze działania miRNA przypadają na wczesne, prenatalne 

etapy rozwoju. Z tego powodu zmiany w aktywności miRNA mogą znacznie wyprzedzać 

poważne i odległe w czasie zmiany w organizmie, w tym rozwój różnych chorób. Między 

innymi dlatego uważa się, że miRNA są cząsteczkami, które mogłyby odgrywać rolę 

biomarkerów w diagnostyce (Alvarez-Garcia, Miska, 2005). 

Poznano wiele mechanizmów poprzez które miRNA wpływają na ekspresję genów, 

utrzymując ich poziom w prawidłowym zakresie, niemniej dwa z nich są najbardziej 

rozpowszechnione. W pierwszym miRNA pozostają na stałym poziomie, nieprzerwanie 

prowadząc do supresji regulowanych genów, w drugim natomiast poziom miRNA fluktuuje w 

odpowiedzi na czasowe zmiany w metabolizmie komórkowym (Bartel, 2009). Niektóre 
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miRNA ulegają ekspresji w bardzo wielu (a nawet we wszystkich) typach tkanek, inne 

natomiast są tkankowo specyficzne. Do pierwszych należą np. miR-16 czy miR-21, do 

drugich cząsteczki takie jak miR-1, miR-133a/b i miR-206 w mięśniach lub miR-134 w 

tkance nerwowej (Landgraf et al., 2009). 

MikroRNA są bardzo istotnym komponentem w regulacji homeostazy organizmu, a 

zaburzenia w ich działaniu mogą prowadzić do rozwoju chorób. Stanowią więc atrakcyjny cel 

dla nowych terapii. Co więcej, zmiany ekspresji miRNA przypadające na okres ukryty 

choroby często znacznie wyprzedzają pierwsze symptomy, ich monitorowanie mogłoby więc 

pozwolić na interwencję w najlepszym oknie terapeutycznym.  

 

4.5.1 Działanie miRNA 

MikroRNA wchodzą w skład kompleksu rybonukleoproteinowego i rozpoznają swoje 

cele molekularne przez oddziaływanie tzw. rejonu seed sequence (sekwencja 5 nukleotydów 

w obrębie miRNA) z regionem 3'UTR genu docelowego (Bartel, 2009). Najczęściej jest to 

wiązanie nie w pełni komplementarne, które prowadzi do wyciszenia ekspresji docelowego 

genu poprzez deadenylację i następcze odcięcie czapeczki (ang. decapping), co zmniejsza 

stabilność mRNA. Dużo rzadziej oddziaływanie pomiędzy seed sequence a 3'UTR genu 

docelowego jest w pełni komplementarne. W takim przypadku dochodzi do nukleolitycznego 

cięcia sekwencji docelowej (Moran et al., 2014). 

W pierwszym etapie biogenezy miRNA dochodzi do przepisania matrycy DNA na 

pierwotny transkrypt miRNA (ang. primary miRNA, pri-miRNA) dzięki działaniu polimerazy 

DNA II. Pierwotny miRNA podlega następnie cięciu nukleolitycznemu w jądrze 

komórkowym przez kompleks enzymu Drosha, w którego skład wchodzą oprócz białka 

Drosha również białka pomocnicze takie jak Pasha (u bezkręgowców) lub DGCR8 (ang. Di 

George Critical Region 8, u kręgowców). W ten sposób powstaje dwuniciowy prekursorowy 

miRNA (ang. precursor miRNA, pre-miRNA), o strukturze spinki do włosów. Jest on 

przenoszony przez eksportynę V do cytoplazmy, gdzie białko Dicer tworzy z niego 

jednoniciową, dojrzałą cząsteczkę miRNA (Lee et al., 2002). Aby powstał aktywny kompleks 

miRNA musi jeszcze dojść do utworzenia konglomeratu rybonukleoproteinowego RISC (ang. 

RNA induced silencing complex) w skład którego wchodzi oprócz cząstki miRNA również 

białko Argonaute (Ago) posiadające aktywność endonukleazy (Liu et al., 2004). 
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Z pre-miRNA może powstać w wyniku działania enzymu Dicer więcej niż jedna 

cząsteczka miRNA. Druga powstająca cząsteczka zwyczajowo oznaczana jest symbolem * 

(np. miR-378 i miR-378*). Spotyka się również oznaczenia -5p oraz -3p (np.  miR378-3p i 

miR-378-5p). Oznaczenie -5p i -3p wskazuje na koniec pre-miRNA, z którego pochodzi dane 

miRNA (odpowiednio 5' i 3'). O preferencyjnym powstawaniu miRNA na końcu 5' lub 3' 

decydują lokalne energie wiązań wewnątrz spinki determinujące stabilność pre-miRNA 

(Khvorova et al., 2003) 

Dojrzałe miRNA wykazują dodatkową zmienność ze względu na możliwość delecji lub 

addycji 1-2 nukleotydów na każdym z końców cząsteczki, przy czym dotyczy to znacznie 

częściej końca 3' niż 5'. Taka dodatkowa modyfikacja zwiększa zakres regulowanych 

transkryptów i jest istotna dla prawidłowego działania miRNA. Pomimo, że za specyficzność 

oddziaływania miRNA odpowiada głównie sekwencja seed sequence na końcu 5', również 

koniec 3' może wpływać na rozpoznanie genu docelowego (Yin, 2009). 

Region 3'UTR mRNA genów docelowych zawiera zwykle więcej niż jedno miejsce 

wiązania miRNA. Jest to szczególnie widoczne w transkryptach kodujących białka, których 

poziom jest bardzo dokładnie regulowany, np. w czasie rozwoju embrionalnego (Bartel, 

2009). Odwrotny efekt presji selekcyjnej widoczny jest w odniesieniu do genów o 

konstytutywnej, wysokiej ekspresji, których transkrypty mają z reguły krótszy rejon 3'UTR. 

Ogranicza to prawdopodobieństwo zajścia mutacji, która mogłaby doprowadzić do powstania 

miejsca wiązania miRNA, a w efekcie do wyciszania ekspresji danego białka (Jing et al., 

2005).  

 

4.5.2 mikroRNA w rozwoju RMS 

Badania wykazały globalne obniżenie poziomu miRNA w różnych typach nowotworów, 

zmniejszające wydajność nadzoru mechanizmów zapobiegających nowotworzeniu (Esquella-

Kercher, Slack, 2006). W nowotworach często stwierdza się także zaburzone działanie 

enzymu Dicer odpowiedzialnego za końcowe dojrzewanie miRNA. Wiele doniesień pokazuje 

równocześnie zmienioną ekspresję poszczególnych miRNA, charakterystycznych dla danego 

typu nowotworu. Takie zmiany występują również w mięsaku prążkowanokomórkowym 

(Taulli et al., 2009). 

W RMS najważniejszą rolę przypisuje się miRNA regulującym miogenezę, zwłaszcza 

tym wpływającym na działanie MyoD. W tym kontekście najlepiej poznane są mięśniowo 
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specyficzne miomiry, czyli miR-1, miR-133a/b i miR-206 (Taullli et al., 2009; Yan et al., 

2009) oraz miRNA z rodziny miR-29 (Wang et al., 2008; Rota et al., 2011), które występują 

w różnych tkankach. Cząsteczki te nie tylko wpływają na rozwój RMS, ale także (ze względu 

na ich zwiększony poziom w płynach ustrojowych) mogą służyć jako użyteczne markery 

diagnostyczne (Miyachi et al., 2010). Równocześnie wiele miRNA może bezpośrednio 

wpływać na czynniki regulatorowe rozwoju mięśnia, kinazy MAP, białka związane z cyklem 

komórkowym czy czynniki wzrostowe i ich receptory. Wszystkie te grupy białek 

sygnałowych pełnią istotną rolę w rozwoju RMS. 

Wpływ miRNA na ekspresję i działanie MyoD, głównego czynnika transkrypcyjnego 

związanego z prawidłową miogenezą, jest prawdopodobnie kluczowy dla rozwoju RMS (Dey 

et al., 2011). Poziom MyoD oraz miogeniny stanowi użyteczny marker diagnostyczny, gdyż 

białka te występują specyficznie w RMS a nie w innych rodzajach mięsaków (Armeanu-

Ebinger et al., 2012). Brak jednak wyraźnych korelacji pomiędzy poziomem ekspresji MyoD 

lub miogeniny a rokowaniem klinicznym dla RMS (Keller, Guttridge, 2013). Istotniejszy jest 

prawdopodobnie poziom ich aktywności. Według danych przedstawionych przez Calhabeu i 

współpracowników (Calhabeu et al., 2013) Pax3-FoxO1 może hamować przekaz sygnału od 

MyoD i miogeniny. Pomimo licznych wysiłków mających na celu lepsze zrozumienie 

mechanizmów molekularnych zaburzonej aktywności transkrypcyjnej MyoD, wyniki ciągle 

pozostają jednak niejasne. 

Najlepiej poznaną klasą miRNA odgrywającą rolę w rozwoju RMS, a jednocześnie 

mającą kluczowe znaczenie w fizjologicznej miogenezie, są miomiry. Promują one wejście na 

szlak różnicowania mięśniowego poprzez obniżanie poziomu Pax7 (będącego bezpośrednim 

celem działania miR-206). Oprócz wpływu na ten kanoniczny czynnik związany z 

macierzystością komórek satelitarnych, miomiry regulują ekspresję takich białek hamujących 

różnicowanie mięśniowe jak deacetylaza histonowa-4 (HDAC4) czy też polimeraza DNA- 

(Singh et al., 2013; Winbanks et al., 2013).  

Miomiry kodowane są na odmiennych chromosomach (miR-1-1 wraz z miR-133a-2 na 

chromosomie 20, miR-1-2 z miR-133a-1 na chromosomie 18, a miR-206 z miR-133b na 

chromosomie 6). Mimo że ich ekspresja jest ściśle skoordynowana (miR-1 i 133a oraz miR-

133b wraz z miR-206 ulegają transkrypcji z tych samych ramek odczytu), mogą wywoływać 

odmienne i specyficzne efekty. Co więcej, dojrzałe miR-1-1 i miR-1-2 oraz miR133a-1 i miR-

133a-2 mają identyczną budowę, a sekwencje seed sequence dla miR-1 i miR-206 jak i dla 
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miR133a i 133b są takie same. Niemniej wszystkie te miRNA regulują nieco odmienne cele 

molekularne, a co za tym idzie, pełnią zróżnicowane funkcje w komórkach mięśniowych. I 

tak miR-133a i miR-133b powodują zwiększenie proliferacji, kluczowe na etapie aktywacji 

mioblastów, zaś miR-1 i miR-206 promują końcowe etapy dojrzewania (Chen et al., 2006). 

Nie tylko efekty poszczególnych miomirów są zróżnicowane, ale również ich specyficzność 

tkankowa jest odmienna. Mogą one ulegać ekspresji jedynie w mięśniach szkieletowych, jak 

miR-133b i miR-206 (przy czym ten ostatni jest jeszcze dodatkowo wzbogacony w puli 

komórek satelitarnych), bądź ulegać ekspresji również kardiomiocytach, jak miR-1 i miR-

133a (Rao et al., 2006).   

Ekspresja miomirów, szczególnie miR-206, jest wyraźnie niższa w RMS niż w  

prawidłowym mięśniu szkieletowym (Yan et al., 2009; Taulli et al., 2009). Dlatego uważa się, 

że ich deregulacja może być istotnym elementem w rozwoju tego typu nowotworu, a 

przywrócenie prawidłowej aktywności może być racjonalnym celem molekularnym dla 

przyszłych terapii RMS (Rao et al., 2010; Missiaglia et al., 2010). Rzeczywiście, sztuczne 

zwiększenie ekspresji miomirów silnie hamowało wzrost RMS zarówno in vitro jak i in vivo 

po przeszczepieniu ludzkich linii RMS do myszy SCID (Taulli et al., 2009; Yan et al., 2009). 

Efekt ten zależał od obniżenia ekspresji czynnika wzrostu hepatocytów (ang. hepatocyte 

growth factor – HGF) oraz jego receptora cMET. Co ciekawe, szlak ten jest również 

kluczowy dla aktywacji komórek satelitarnych, które w wyniku nagromadzenia mutacji mogą 

dawać początek różnym typom mięsaków, w tym eRMS (van Mater et al., 2015).  

Podobnie jak w przypadku prawidłowej miogenezy, również w patogenezie RMS każdy 

z miomirów pełni nieco odmienne funkcje (Kim et al., 2006). Wydaje się, że najważniejsze 

dla rozwoju RMS jest zaburzenie aktywności miR-1 i miR-206, podczas gdy prawidłowe 

działanie miR-133a i miR-133b nie jest aż tak istotne. Jedynie nadekspresja miR-1 i miR-206 

znosi zależny od osi HGF/cMET blok w prawidłowej miogenezie obserwowany w RMS (Yan 

et al., 2009). Wymuszenie nadekspresji miR-1 powoduje zatrzymanie eRMS (ale nie aRMS) 

w fazie G1/S, równocześnie prowadząc do zwiększenia ekspresji genów typowych dla mięśni, 

takich jak miogenina (Rao et al., 2010). Nie daje natomiast takich efektów nadekspresja miR-

133a, zlokalizowanego przecież w tym samym klastrze co miR-1 (Rao et al., 2010). W 

przypadku miR-206 wydaje się, że istotną rolę odgrywa zahamowanie ekspresji cMET, 

prowadzące do obniżenia żywotności komórek nowotworowych (Taulli et al., 2009). Niski 

poziom ekspresji miR-206 jest równocześnie niezależnym negatywnym czynnikiem 
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prognostycznym dla klinicznego przebiegu RMS. Co ciekawe, dotyczy to jedynie eRMS oraz 

aRMS pozbawionych ekspresji białka fuzyjnego Pax3/7-FoxO1 (Missiaglia et al., 2010). Brak 

korelacji między ekspresją miR-206 a postępem choroby w przypadku aRMS 

charakteryzujących się ekspresją onkogenu Pax3/7-FoxO1 (Missiaglia et al., 2010), przy 

jednoczesnym braku zahamowania proliferacji aRMS (ale nie eRMS) pod wpływem 

nadekspresji miR-1 (Rao et al., 2010), może mieć poważne implikacje kliniczne.  

Zarówno w mioblastach jak i w komórkach RMS miR-206 kontroluje dostępność białka 

E (ang. E-protein), tworzącego kompleks z MyoD, i reguluje w ten sposób przełączenie 

pomiędzy proliferacją a różnicowaniem mięśniowym (Macquarrie et al., 2012). Wydaje się, 

że miR-206 może wpływać na większość szlaków, które ulegają deregulacji w przebiegu 

RMS (Ryc. 4.3). Wśród nich jest oś sygnałowa związana z aktywnością kinaz MAP, 

regulatory odpowiedzi zapalnej i czynniki epigenetyczne.  

W różnicowaniu mięśniowym ważną rolę odgrywa czynnik jądrowy B (ang. nuclear 

factor B – NFB), główny czynnik transkrypcyjny związany z odpowiedzią zapalną 

(Missiaglia et al., 2010). Aktywność szlaków zależnych od NFκB jest regulowana nie tylko 

przez miR-206, ale również inne miRNA silnie związane z rozwojem RMS, należące do 

rodziny miR-29. Na drodze klasycznej aktywacji NFB zostaje odblokowany w odpowiedzi 

na fosforylację jego represora, IB (Baeuerle, Baltimore, 1988), co hamuje fizjologiczną 

miogenezę poprzez wpływ na różne ścieżki sygnałowe, a zwłaszcza na aktywność białka YY1 

(Bakkar et al., 2008). W normalnej miogenezie jednym z istotnych etapów końcowego 

różnicowania jest inaktywacja kompleksu NFB-YY1 (Wang et al., 2008). Skutkuje to 

odblokowaniem aktywności miR-29, a ze względu na istnienie pozytywnego sprzężenia 

zwrotnego pomiędzy miR-29 i YY1, dochodzi do dalszego wzmocnienia aktywności tego 

szlaku. Zarówno w mysich mioblastach jak i w ludzkich liniach RMS efekt wywoływany 

przez YY1 wynika z wzajemnej regulacji YY1 i miR-29b/c (Guttridge et al., 2000; Wang et 

al., 2008). Dokładny mechanizm nie jest jasny, gdyż według bazy danych opartej na 

algorytmie miRanda, w obrębie 3'UTR transkryptu kodującego YY1 nie ma przewidywanych 

miejsc wiązania dla miR-29. Prawdopodobnie miR-29, tak jak miR-206, hamuje ekspresję 

HDAC4 (Winbanks et al., 2011), a także wpływa na białko Rybp, modyfikujące piętno 

epigenetyczne (Zhou et al., 2012), co dodatkowo ułatwia różnicowanie mięśniowe. Również 

te szlaki są zaburzone RMS (Wang et al., 2008). Istotność miR-29 w patogenezie RMS 
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potwierdza doświadczenie, w którym nadekspresja miR-29 prowadziła do zahamowania 

wzrostu guzów w modelu ksenoptrzeszczepu ludzkiej linii RMS do myszy SCID (Wang et al., 

2008). 

Co ciekawe, ścieżki sygnałowe zależne od miR-29 oraz od miomirów są spięte klamrą 

białka YY1, które wpływa na ekspresję miR-1, 133a/b oraz 206 (Lu et al., 2012). Elementem 

łączącym może być też transformujący czynnik wzrostu-β1 (ang. transforming growth factor 

β1, TGF1), który wpływa na ekspresję zarówno miomirów jak i miR-29 (Winbanks et al., 

2011; poddane dyskusji w Novak et al., 2013). miR-206 i miR-29 w podobny sposób 

wpływają na cykl komórkowy, regulując ekspresję Pax3 i CCND2, które nasilają podziały 

komórkowe w RMS (Li et al., 2013). Również w tym przypadku istnieją znaczące różnice 

pomiędzy podtypem zarodkowym a pęcherzykowym RMS, co najprawdopodobniej należy 

łączyć z utratą miejsca regulacji Pax3 przez miRNA wskutek powstania białka fuzyjnego 

Pax3-FoxO1 pozbawionego regionu 3'UTR Pax3 (Fredericks et al., 1995). 

 
Ryc. 4.3. Schemat przedstawiający szlaki sygnałowe regulowane przez miR-206.  

 

Terapie mające na celu przywrócenie prawidłowego różnicowania mięśniowego w RMS 

stanowią ciekawe wyzwanie, zwłaszcza że wciąż pozostają dalekie od zastosowań 

klinicznych. Ponadto, zaburzonemu różnicowaniu towarzyszy nadmierna proliferacja. 

Podobnie jak w wielu innych nowotworach, także w RMS większość komórek pozostaje w 



30 
 

stanie ciągłych podziałów, co prowadzi do gwałtownego postępu choroby i przyrastania masy 

nowotworu. W RMS wykazano zaangażowanie wielu ścieżek promujących proliferację. Za 

najważniejszy uważa się udział HGF i jego receptora cMET oraz czynnika wzrostu 

pochodzenia podścieliskowego-1 (ang. stromal cell-derived factor-1, SDF1) i jego receptora 

CXCR4. Blokowanie tych szlaków i hamowanie podziałów komórkowych może stanowić cel 

terapeutyczny w leczeniu RMS.  

 

4.6 Rola podścieliska i heterogenności komórek nowotworowych w rozwoju RMS 

Większość badań w biologii nowotworów skupia się w dalszym ciągu na oznaczeniu 

czynników prowadzących do zmian genetycznych powodujących transformację złośliwą, 

jednak coraz większą uwagę zwraca się na rolę podścieliska tworzonego przez komórki 

nienowotworowe oraz na możliwość modulacji tempa wzrostu nowotworu przez komórki 

ulegające rekrutacji do guza (Gupta, Massague, 2006; Barcellos-Hoff et al., 2013; Ryc. 4.4). 

Pierwsze obserwacje dotyczące wpływu niszy komórkowej na rozwój nowotworu 

zostały poczynione już w XIX wieku i sformułowane jako klasyczna hipoteza Pageta o ziarnie 

i glebie (ang. seed and soil hypothesis). Dalsze lata potwierdziły istotną rolę 

nienowotworowych, ale zmienionych w stosunku do prawidłowej tkanki, komórek zrębu w 

onkogenezie. Ilustracją znaczenia niszy może być obserwacja, że komórki unieśmiertelnionej 

linii mioblastów C2, które po podaniu do mięśnia myszy o upośledzonym układzie 

odpornościowym w warunkach kontrolnych ulegają inkorporacji do tworzącego się mięśnia, 

mogą również tworzyć struktury nowotworowe jeżeli mięsień zostanie uprzednio poddany 

działaniu promieniowania jonizującego (Morgan et al., 1992). Podobna obserwacja dotyczy 

rdzeniaka zarodkowego (Pazzaglia et al., 2004). Zjawisko to (wpływ modyfikacji miejsca 

podania komórek o potencjale nowotworowym na powstawanie nowotworu) bezpośrednio 

wskazuje, że nie tylko komórki nowotworowe per se, ale także komórki podścieliska mają 

znaczenie w rozwoju i progresji zmian złośliwych. Co więcej, coraz liczniejsze prace sugerują 

obecność tzw. niszy przedprzerzutowej (ang. pre-metastatic niche), która ułatwia 

powstawanie przerzutów.  
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Ryc. 4.4. Schemat przedstawiający wydarzenia molekularne w rozwoju RMS i rola podścieliska w tym 

procesie. Skróty: CSC – komórka macierzysta nowotworu; CAF – fibroblasty związane z nowotworem. 

 

Modyfikacja niszy przedprzerzutowej zachodzi między innymi poprzez mediatory 

parakrynne wydzielane przez komórki guza nowotworowego i powodujące zmianę 

właściwości organu odległego. Szczególnie ważny w tworzeniu środowiska sprzyjającego 

nowotworzeniu lub przerzutowaniu wydaje się SDF1 i jego receptor CXCR4. Aktywacja osi 

SDF1/CXCR4 powoduje rekrutację do formującej się niszy miofibroblastów o ekspresji 

aktyny mięśni gładkich (ang. -smooth muscle actin) oraz fibroblastów związanych z 

nowotworem (ang. cancer associated fibroblasts, CAF), co przyspiesza ekspansję guza 

(Shibata et al. 2013). Szlak ten odgrywa znaczącą rolę w przerzutowaniu wielu nowotworów 
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wykazujących ekspresję CXCR4, w tym RMS (Strahm et al., 2008; Tarnowski et al., 2010; 

Kashima et al., 2014). 

Tworzenie się niszy przedprzerzutowej obejmuje charakterystyczne zmiany w 

podścielisku. Prawidłowy zrąb składa się głównie z ubogokomórkowej macierzy. Tymczasem 

reaktywne podścielisko nowotworowe zawiera większą liczbę komórek, głównie fibroblastów 

(w tym CAF), jest silniej unaczynione ze względu na nadprodukcję czynnika wzrostu 

śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF), oraz wykazuje 

zmiany w składzie macierzy zewnątrzkomórkowej, takie jak zwiększenie ilości kolagenu typu 

I i fibryny (Kalluri, Zeisberg, 2003). Istotną rolę przypisuje się także komórkom układu 

odpornościowego oraz mezenchymalnym komórkom podścieliska (MSC). W szpiku kostnym 

MSC współuczestniczą w tworzeniu fizjologicznej niszy dla komórek hematopoetycznych, 

mogą też jednak stanowić czynnik permisywny dla powstania podścieliska nowotworowego 

(Quante et al., 2011). W czasie zapalenia towarzyszącego nowotworzeniu dochodzi do 

zależnej od TGF aktywacji MSC i powstania miofibroblastów oraz CAF (Barcellos-Hoff, 

2013). 

Guz nowotworowy jest dużo bardziej skomplikowanym tworem niż prosty klonalny 

rozrost identycznych cytogenetycznie komórek. Obecnie uważa się, że śródbłonek naczyń, 

leukocyty, fibroblasty i same komórki nowotworowe stanowią bardzo złożoną i heterogenną 

strukturę. W eksperymentach polegających na przeszczepieniu pierwotnych komórek 

nowotworowych pochodzących od pacjentów do myszy SCID zaobserwowano, że po 

kolejnych pasażach skład komórkowy guza zmienia się (Eirew et al., 2015). Również 

obserwacje kliniczne wskazują na znaczną dynamikę wzrostu guza, z okresami remisji i 

zaostrzeń, zmianami w składzie komórkowym nowotworu, a także zmieniającą się w czasie 

podatnością na chemioterapię. Komórki nowotworowe wykazują też znaczną niestabilność 

genetyczną związaną z mutacjami DNA, aberracjami chromosomalnymi i zmianami 

epigenetycznymi (Gupta, Massague, 2006). Komórki o większym potencjale metastatycznym 

są szczególnie podatne na mutagenezę (Fidler et al., 2003). 

W heterogennej populacji komórek nowotworowych można niekiedy wyróżnić 

subpopulację komórek nieaktywnych mitotycznie, choć mogących spowodować szybkie 

odrastanie guza. Komórki te, nazywane komórkami prekursorowymi nowotworu, są głównym 

powodem późnych wznów i tzw. choroby resztkowej. Zidentyfikowano je w eRMS, ale nie w 

aRMS (Nakahata et al., 2015). 
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Jednym z białek charakterystycznych dla komórek prekursorowych różnych 

nowotworów jest dehydrogenaza aldehydowa (ALDH). Istnieją także markery specyficzne 

dla danego typu nowotworu. W eRMS wykazano, że markerem takim może być Myf5 

(Ignatius et al., 2012). Inne białko a rodziny MRF, miogenina, wskazuje na potencjał 

metastatyczny RMS. Komórki produkujące miogeninę mają bowiem możliwość szybkiej 

migracji i przenikania przez ścianę naczyń krwionośnych co umożliwia przenoszenie ich po 

całym organizmie i, w rezultacie, powstawanie przerzutów odległych. Mięsaki typu 

pęcherzykowego, częściej związane z obecnością metastaz w momencie diagnozy, cechują się 

wyższą ekspresją miogeniny niż łagodniejsze mięsaki zarodkowe (Dias et al., 2000). Taka 

obserwacja jest pozornie sprzeczna z intuicją, ponieważ mogłoby się wydawać, że wyższa 

ekspresja czynników miogennych powinna wiązać się z wyższym poziomem zróżnicowania 

RMS, i co za tym idzie z jego mniejszą złośliwością kliniczną. Rzeczywiście, zwiększona 

ekspresja czynników związanych z końcowym zróżnicowaniem mięśniowym, takich jak 

łańcuch ciężki miozyny, może wskazywać na mniejszą złośliwość RMS. Jednak w czasie 

miogenezy czynniki MRF odpowiadają nie tylko za indukcję różnicowania ale także za 

zwiększoną proliferację i migrację. Ponadto, w przypadku czynników transkrypcyjnych 

najważniejsza jest ich aktywność, regulowana często na poziomie innym niż zmiana w 

poziomie ich ekspresji.  

 

4.7 Czynniki epigenetyczne w rozwoju RMS 

Miogeneza jest bardzo złożonym procesem, regulowanym przez wiele szlaków. Oprócz 

białek z rodziny MRF i mięśniowo specyficznych miRNA, wskazuje się również na rolę 

kinaz białkowych, zwłaszcza kinaz rodziny p38 (Rossi et al., 2011) i czynników 

zmieniających status epigenetyczny komórek, takich jak PRC-2 czy JARID2 (ang. jumonji, 

AT rich interactive domain 2) (Walters et al., 2013).  

Czynniki epigenetyczne wydają się szczególnie ciekawe ze względu na przypuszczenia, 

że komórki niemięśniowe (a więc o piętnie epigenetycznym charakterystycznym dla innych 

niż mioblasty komórek mezenchymalnych) mogą być źródłem RMS. Zmieniony typ piętna 

mógłby prowadzić do obserwowanych w RMS zaburzeń różnicowania mięśniowego (Hatley 

et al., 2012). Rzeczywiście, szereg prac wskazuje na rolę czynników epigenetycznych, takich 

jak metylotransferazy czy deacetylazy histonowe, w patogenezie RMS (Lee et al., 2011). 
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Jedną z ważnych deacetylaz jest  HDAC4, której aktywność jest ściśle związana z miR-

206 (Singh et al., 2013). Z jednej strony miR-206 może obniżać ekspresję HDAC4, z drugiej 

zaś HDAC4 modyfikując strukturę chromatyny prowadzi represji miR-206. Zmieniając  

wzorce acetylacji histonów, deacetylazy wpływają na dostępność rejonów promotorowych dla 

czynników transkrypcyjnych, w tym dla MyoD (Demmerle et al., 2013). Wykazano również, 

że w niedrobnokomórkowym raku płuca aktywacja HDAC4 prowadziła do obniżenia 

ekspresji miR-206 i do zwiększenia aktywności szlaku pentozofosforanowego (Singh et al., 

2013), związanego z nasiloną progresją nowotworu. Co ważne, użycie związków hamujących 

aktywność deacetylaz histonowych, np. kwasu walproinowego, zwiększało pro-apoptotyczne 

działanie inhibitorów Pax3-FoxO1. Efekt ten był zależny od odblokowania p2l, białka 

regulowanego przez Pax3-FoxO1 (Hecker et al., 2010). Jednocześnie aktywacja p21, której 

towarzyszy aktywacja kinaz p38 ułatwia różnicowanie mięśniowe (Raimondi et al., 2012).  

Wśród modyfikatorów epigenetycznych, które mogą być zaangażowanie w rozwój RMS 

najwięcej doniesień dotyczy białek z grupy Polycomb (ang. Polycomb group – PcG), 

zwłaszcza Ezh2 oraz YY1. Białka należące do PcG działają jako represory transkrypcji 

poprzez metylację histonów. Rodzina białek PcG składa się z dwóch grup: PRC-1 (ang. PcG 

Repressor Complex-1) oraz PRC-2-4 (ang. PcG Repressor Complex-2/3/4). Do grupy PRC1 

należą białka YY1, BMI1, HPH1-3, HPC i RING1A-B, a do grupy PRC-2 białka Ezh2, EED, 

SUZ11 i RbAp46/48 (Mahmoudi, Verrijzer, 2001). Ezh2 metyluje kluczową resztę lizyny w 

histonie H3 (H3K27me) hamując w ten sposób ekspresję genów (van Heeringen et al., 2013). 

Kompleks białek PRC2 wpływa zarówno na fizjologiczną miogenezę w okresie zarodkowym 

jak i na patogenezę RMS (Asp et al., 2011). 

W rozwój RMS zaangażowane jest także białko YY1. W zależności od obecności 

innych czynników może ono pełnić rolę represora bądź aktywatora transkrypcji (Thiaville, 

Kim, 2011). Współdziała przy tym z wieloma czynnikami epigenetycznymi, np. HDAC1/2, 

p300 lub metylotransferaza PRMT-1 (ang. protein arginine N-methyltransferase-1). Po 

związaniu do motywu konsensusowego, YY1 umożliwia przyłączanie innych białek PRC co 

skutkuje utworzeniem regionu o luźniejszej strukturze chromatyny (Rezai-Zadeh et al., 2003). 

Co ciekawe, białko to umożliwia również przyłączanie enzymów związanych z obróbką 

mikroRNA, jak Dicer czy białka kompleksu Argonaute. W ten sposób YY1 łączy 

mechanizmy kontroli epigenetycznej z przekazem sygnału zależnym od miRNA (Zardo et al., 

2012). 



35 
 

YY1 można wykryć na wysokim poziomie w licznych nowotworach litych, między 

innymi w raku okrężnicy, raku piersi, kostniakomięsaku oraz w RMS (Nicholson et al., 2011). 

Jego aktywność może nasilać onkogenezę (Zhang et al., 2012), ale może też uwrażliwiać 

komórki nowotworowe na działanie chemioterapeutyków (Matsumura et al., 2009). W czasie 

rozwoju tkanki mięśniowej YY1 obniża tempo różnicowania mioblastów (Caretti et al., 

2004). W RMS działa przede wszystkim poprzez wpływ na miRNA z rodziny miR-29 i białko 

NFB (Wang et al., 2008). 

 

4.8 Rola stresu oksydacyjnego i uszkodzenia mięśni w rozwoju RMS 

Rozwój nowotworów, również RMS, w tym zwłaszcza aktywność nowotworowych 

komórek prekursorowych może być w bardzo istotny sposób modulowana przez niskie 

ciśnienie parcjalne tlenu (hipoksję) lub stres oksydacyjny (Das et al., 2008; Chen et al., 2013; 

Mathieu et al., 2013; Shyh-Chang et al., 2013; Liu et al., 2014; Blein et al., 2014). Ponadto 

wykazano, że hipoksja poprawia istotne klinicznie cechy przeszczepianych komórek 

satelitarnych, np. wydajność regeneracji mięśni (Liu et al., 2012). Hipoksja wpływa też na 

niszę, w której mogą znajdować się zarówno komórki macierzyste mięśnia jak i komórki 

nowotworowe. Prowadzi to między innymi do obniżenia poziomu miR-1 oraz miR-206 

poprzez kanoniczny szlak Wnt związany z białkami Notch/Hes/Hey, co w rezultacie zwiększa 

ekspresję Pax7. Zarówno mSC jak i komórki prekursorowe nowotworów wymagają hipoksji, 

by zachować swoje unikatowych cechy (Mimeault, Batra, 2013).  

W warunkach fizjologicznych, hipoksja jest ograniczona głównie do niszy w której 

znajdują się mSCs zlokalizowane pod błoną podstawną. W tej unikatowej lokalizacji niskie 

ciśnienie parcjalne tlenu ułatwia asymetryczne podziały mSCs, prowadząc zarówno do 

odtworzenia puli mSC jak i do powstania komórek ukierunkowanych do dalszego 

różnicowania mięśniowego (Liu et al., 2012). W podścielisku guza nowotworowego 

natomiast istnieje zwykle szereg obszarów różniących się znacznie stężeniem tlenu, w tym 

obszary silnie hipoksyjne (Casazza et al., 2013).  

Wpływ hipoksji na rozwój RMS jest najprawdopodobniej zależny od czynnika 

indukowanego przez hipoksję-1 (ang. hypoxia inducible factor-1 – HIF-1). Ciągła aktywacja 

zależnych od HIF-1 ścieżek sygnałowych może prowadzić do nowotworzenia (Mahoney et 

al., 2012). Doświadczenia polegające na wymuszeniu nadekspresji HIF-1 w kardiomiocytach 

mysich prowadziły do powstawania w sercu struktur o cechach RMS (Lei et al., 2008). 
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Stabilizacja białka HIF-1 zależy w RMS od zmian w piętnie epigenetycznym, a w 

szczególności od hipermetylacji promotora genu kodującego hydroksylazę prolinową P4HTM 

(Mahoney et al., 2012).  

Mięśnie szkieletowe wyjątkowo szybko adaptują się do krótkotrwałej aktywności w 

warunkach anaerobowych (Chen et al., 2013). W konsekwencji, komórki mięśniowe 

posiadają wysoce rozwinięte mechanizmy obronne, zapobiegające uszkodzeniom pod 

wpływem nadmiernej produkcji ROS po ponownym utlenieniu tkanki. Komórki RMS także 

charakteryzuje nasilona produkcja ROS, ze względu na wysokie tempo metabolizmu i zmiany 

w funkcjonowaniu mitochondriów (Chen et al., 2013). Nowotwór ten wykazuje szczególnie 

wysoką ekspresję syntetazy glutationowej, ważnego enzymu przeciwutleniającego (Zitka et 

al., 2012). Uważa się, ze stres oksydacyjny jest istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój 

RMS i dlatego leki podwyższające poziom stresu lub terapie mające wpływać na podatność 

komórek na ROS mogą przynieść obiecujące rezultaty (Chen et al., 2013; Minai et al., 2013). 

Co ciekawe, sztuczne wprowadzenie do mysich mioblastów enzymu antyoksydacyjnego, 

jakim jest oksygenaza hemowa-1 (ang. heme oxygenase-1 – HO-1), hamowało proces 

różnicowania mięśniowego w sposób zależny od obniżenia ekspresji MyoD (Kozakowska et 

al., 2012). Zwiększenie poziomu HO-1 prowadziło do obniżonej produkcji ROS i poprawiało 

przeżywalność mioblastów w warunkach stresu oksydacyjnego (Kozakowska et al., 2012). 

Niemniej, wpływ nadekspresji HO-1 na różnicowanie mięśniowe był niezależny od zmian w 

poziomie ROS.   

Stres oksydacyjny może wpływać na regulację miogenezy przez HDAC4. Wykazano, iż 

przy niskim poziomie przeciwutleniaczy dochodzi do oksydacji kluczowej reszty cysteinowej 

białka HDAC4, co prowadzi do jego usunięcia z jądra komórkowego do cytoplazmy. W 

jądrze komórkowym HDAC4 może hamować ekspresję miR-29, miR-206 oraz MEF2C 

blokując w ten sposób różnicowanie mięśniowe. Proces ten staje się niewydajny w warunkach 

stresu oksydacyjnego (Winbanks et al., 2011, Singh et al., 2013).  

 

4.9 Oksygenaza hemowa-1 w progresji nowotworów 

Oksygenaza hemowa-1 (HO-1), kodowana przez gen HMOX1, jest indukowalnym 

enzymem o właściwościach przeciwutleniających, stanowiącym główne białko w 

katabolizmie hemu. Lokalizuje się przede wszystkim w cytoplazmie, gdzie jest związana z 

retikulum endoplazmatycznym, może być jednak również obecna w jądrze komórkowym  czy 
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mitochondriach (Namba, 2014). Produktami aktywności HO-1 są jony żelaza (II), tlenek 

węgla (CO) oraz biliwerdyna (Józkowicz et al., 2007), podlegająca natychmiastowej 

przemianie w bilirubinę dzięki działaniu reduktazy biliwerdynowej (Florczyk et al., 2010). 

Ekspresja HO-1 jest indukowana w odpowiedzi na stres oksydacyjny, wzrost stężenia hemu, 

promieniowanie UV czy też cytokiny prozapalne. Klasycznym induktorem ekspresji 

stosowanym w doświadczeniach jest protoporfiryna IX kobaltu (CoPP), a najczęściej 

wykorzystywanym inhibitorem protoporfiryna IX cyny (SnPP) lub protoporfiryna IX cynku 

(ZnPP). Oprócz indukowalnej HO-1 w komórkach obecna jest również HO-2, czyli forma 

konstytutywna oksygenazy hemowej, oraz HO-3, będąca najprawdopodobniej peseudogenem 

i występująca jedynie u szczurów.  

Aktywność HO-1 wpływa na tak różnorodne procesy jak tworzenie naczyń 

krwionośnych, ograniczanie apoptozy, zmniejszanie stresu oksydacyjnego oraz indukcję i 

progresję nowotworów (Waś et al., 2010). Wydaje się, że HO-1 może działać nie tylko 

poprzez swoją aktywność katalityczną, ale również jako białko per se. Prawdopodobnie 

skrócona na końcu C forma HO-1 ulega translokacji do jądra komórkowego, gdzie może 

bezpośrednio regulować aktywność czynników transkrypcyjnych (Lin et al., 2007; Biswas et 

al., 2014). 

HO-1 ulega silnej indukcji w warunkach stresu oksydacyjnego. Głównym czynnikiem 

transkrypcyjnym odpowiedzialnym za wzrost ekspresji jest NRF2 (ang. nuclear factor E2-

related factor 2), który wiąże się do sekwencji odpowiedzi przeciwutleniającej (ang. 

antioxidant response element – ARE) w promotorze HMOX1. Mechanizm ten jest 

kontrolowany przez represor Bach1 i czynnik transkrypcyjny HIF1, które mogą hamować   

aktywność transkrypcyjną NRF2 prowadząc do spadku poziomu HO-1 (Łoboda et al., 2009). 

Działanie HO-1 w dużej mierze wynika z produkcji CO, mediatora mogącego przenikać 

przez błony komórkowe i wpływającego między innymi na szlaki regulowane przez cGMP. 

CO, podobnie jak tlenek azotu (NO), wiąże się do grupy hemowej rozpuszczalnej cyklazy 

guanylanowej (sGC), nasilając produkcję cGMP, choć mniej wydajnie niż NO (Stone, 

Marletta, 1998). Może również wiązać się do kompleksu mitochondrialnego IV i hamować 

jego aktywność (Lamon et al., 2009). W wysokich stężeniach wiąże się nieodwracalnie do 

grupy hemowej w hemoglobinie tworząc w ten sposób karboksyhemoglobinę i prowadząc 

zablokowania miejsc wiążących tlen. Fizjologicznie jednak, poprzez wpływ na cGMP, CO 

hamuje agregację płytek zależną od czynnika wzrostowego pochodzenia płytkowego (ang. 
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platelet derived growth factor – PDGF), działa rozkurczająco na mięśniówkę naczyń i hamuje 

migrację oraz proliferację mięśni gładkich ściany naczynia (Brune, Ulrich, 1987; Utz, Ullrich, 

1991). W kardiomiocytach CO może regulować poziom jonów wapnia dzięki działaniu na 

kanały jonowe typu L. Chroni zarówno mięśnie gładkie, kardiomiocyty jak i komórki 

śródbłonka przed apoptozą (Liu, 2002). CO wykazuje również aktywność przeciwzapalną 

dzięki hamowaniu szlaków związanych z czynnikiem martwicy nowotworów  (ang. tumor 

necrosis factor – TNF), interleukiną-1 (IL-1) czy też białkiem zapalnym makrofagów 1β 

(ang. macrophage inflammatory protein-1β – MIP-1β), przy równoczesnej stymulacji 

przeciwzapalnej interleukiny-10 (IL-10) poprzez aktywację kinaz MAP (Otterbein et al., 

2002; Ryter et al., 2002). 

Kolejny produkt aktywności HO-1, bilirubina, jest silnym antyoksydantem (Stocker et 

al., 1987) i  jednym z osoczowych czynników przeciwzapalnych, co wykazano między 

innymi  w modelu niedokrwienno-reperfuzyjnym kończyny tylnej (Yamaguchi et al., 1996). 

Bilirubina poprawia również funkcjonowanie mięśnia sercowego po niedokrwieniu (Clark et 

al., 2000) i jest uważana za czynnik przeciwzakrzepowy (Hayashi et al., 1999; Nakayama et 

al., 2001; Ollinger et al., 2007). Może też pozytywnie wpływać na przeżywalność 

przeszczepów (Kato et al., 2003; Wang et al., 2006). 

Ostatni z produktów powstających wskutek aktywności enzymatycznej HO-1, jon żelaza 

(Fe2+), może wykazywać właściwości pro-oksydacyjne za względu na generację jonów 

nadtlenkowych w reakcji Fentona. Jednocześnie jednak jony żelaza indukują ekspresję 

ferrytyny, która jest odpowiedzialna za przechowywanie żelaza w organizmie, hamując w ten 

sposób jego właściwości utleniające. Ferrytyna chroni między innymi komórki śródbłonka 

przed cytolizą zależną od utleniaczy (Balla et al., 1992), a także przed apoptozą powodowaną 

przez niedokrwienie (Vanella et al., 1993). 

Jako białko o właściwościach przeciwutleniających i cytoprotekcyjnych HO-1 odgrywa 

istotną rolę w ochronie tkanek przed skutkami miażdżycy, cukrzycy i przed uszkodzeniem 

niedokrwiennym. Należy jednak pamiętać, że podobny efekt enzym ten wywiera także na 

komórki nowotworowe, chroniąc je przed apoptozą i przed działaniem leków 

przeciwnowotworowych, obniżając w ten sposób skuteczność użytych terapii. Wykazano, że 

HO-1 ulega indukcji w wielu typach nowotworów, w tym tak istotnych klinicznie jak 

gruczolakorak płuca, rak prostaty, ostra i przewlekła białaczka szpikowa, rak trzustki i 
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okrężnicy czy czerniak (Na, Surh, 2014). Indukcję obserwuje się zarówno w samych 

komórkach nowotworowych jak i w podścielisku, a jest ona dodatkowo nasilana w 

odpowiedzi na chemio- i radioterapię (Waś et al., 2010). 

Uważa się, że zwiększona ekspresja HO-1 w niektórych typach nowotworów może 

wynikać z nasilonej aktywności czynnika NRF2. W warunkach fizjologicznych NRF2 jest 

nieaktywny, pozostając w kompleksie z białkiem Keap1 (ang. Kelch-like erythroid-derived 

cap-n-collar (CNC) homology (ECH)-associated protein-1), które powoduje sekwestrację 

NRF2 w cytoplazmie wskutek zakotwiczenia całego kompleksu do szkieletu aktynowego. W 

warunkach stresu oksydacyjnego dochodzi do utlenienia reszt cysteinowych w Keap1 i 

uwolnienia NRF2, który przemieszcza się do jądra komórkowego. Tam, w połączeniu z 

małym białkiem Maf (ang. musculoaponeurotic fibrosarcoma), wiąże się do sekwencji ARE 

lub do elementu odpowiedzi na związki elektrofilowe (ang. electrophil response element – 

EpRE) w promotorach genów. Dodatkową kontrolę zapewnia białko Bach1, które przy braku 

czynników utleniających tworzy kompleks z Maf, wiążący się z ARE i blokujący działanie 

NRF2 (Na, Surh, 2014). 

W nowotworach NRF2 wymyka się spod kontroli tych mechanizmów na kilka 

sposobów. Po pierwsze, może dochodzić do mutacji w obrębie NRF2 lub Keap1 

uniemożliwiających wzajemne oddziaływanie białek. Może również zwiększać się ekspresja 

innych białek łączących się z Keap1, działających wówczas jak pułapka molekularna i 

zmniejszających pulę wolnego Keap1 mogącego wchodzić w interakcję z NRF2. Może też 

dochodzić do nietypowych modyfikacji post-translacyjnych obu czynników, zaburzających 

tworzenie kompleksu. Rola NRF2 w onkogenezie jest jednak złożona. Wykazano na 

przykład, że myszy pozbawione tego genu są bardziej podatne na tworzenie nowotworów 

(Ramos-Gomez et al., 2001) oraz powstawanie przerzutów (Rachakonda et al., 2010). Co 

więcej, aktywność szlaku zależnego od NRF2 może wpływać na działanie oś molekularną 

HDAC4 – miR-206. NRF2 może bowiem ułatwiać zatrzymanie HDAC4 w jądrze 

komórkowym, prowadząc tym samym do zahamowania ekspresji miR-206 (Singh et al., 

2013). Nadmierna aktywność NRF2 ułatwia proliferację, przerzutowanie i powstawanie 

nowych naczyń w obrębie nowotworu, jednocześnie zmniejszając spontaniczną apoptozę, a 

także zwiększając oporność na chemio- i radioterapię (Kawasaki et al., 2014). 

Najprawdopodobniej część z tych efektów może być związana ze zwiększoną ekspresją HO-

1. 
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Rzeczywiście, użycie drobnocząsteczkowych inhibitorów aktywności HO-1 lub siRNA 

hamujących jej ekspresję uwrażliwia komórki nowotworowe na leczenie, może również 

hamować cechy związane ze złośliwością nowotworu. U ludzi istnieje znaczna heterogenność 

poziomu ekspresji HO-1 wynikająca z polimorfizmu w obrębie promotora genu (Taha et al., 

2010). Osoby z mniejszą liczbą powtórzeń GT w obrębie promotora mają wyższą ekspresję 

HO-1, co koreluje ze zwiększoną zapadalnością na czerniaka złośliwego (Okamoto et al., 

2006). Podobnie jak NRF2, HO-1 wpływa na proliferację komórek nowotworowych, ich 

zdolność do przerzutowania oraz odpowiedź na chemio- i radioterapię lub terapię 

fotodynamiczną. Należy jednak podkreślić, że w niektórych typach nowotworów HO-1 

hamuje wzrost guza poprzez wpływ na cykl komórkowy lub angiogenezę, co opisano w 

modelui  niedrobnokomórkowego raka płuca (Skrzypek et al., 2013). HO-1 wykazuje więc 

plejotropowe działanie w biologii nowotworów i może w istotny sposób wpływać na przebieg 

kliniczny choroby.  

 

4.9.1 Rola HO-1 w różnicowaniu mięśni 

Poza potwierdzeniem efektu cytoprotekcyjnego, niewiele wiadomo na temat roli HO-1 

w rozwoju i funkcjonowaniu mięśni szkieletowych. Zmieniony status oksydoredukcyjny, a w 

szczególności poziom ROS może wpływać na proces różnicowania mięśniowego, choć 

działanie to nie jest do końca jasne. Istnieją doniesienia wskazujące na zahamowanie 

regeneracji mięśni po uszkodzeniu w starszym wieku, właśnie ze względu na zwiększony 

poziom ROS (Siegel et al., 2012). Z drugiej strony, w mięśniówce gładkiej ROS mogą 

indukować różnicowanie (Clempus, Griedling, 2006). Wiadomo także, że CO produkowany 

przez HO-1 poprawia migrację miocytów tkanki mięśniowej gładkiej poprzez hamowanie 

szlaku białka Nox1, czyli również obniżenie poziomu ROS (Rodriguez et al., 2010). Co 

więcej HO-1 oraz CO wpływają na istotny dla regeneracji mięśni proces zapalny, prowadząc 

do odpowiedzi przeciwzapalnej poprzez aktywację kinazy ERK5 oraz receptora jądrowego 

PPARδ (ang. peroxisome proliferation activated receptor-δ) (Woo et al., 2006). 

Jak już zostało wspomniane modyfikacja genetyczna linii komórkowej mysich 

mioblastów prowadząca do zwiększenia ekspresji HO-1, silnie hamuje ich różnicowanie. 

Wynika to z wpływu CO na czynnik modyfikujący transkrypcję C/EBP (ang. CCAAT 

enhancer binding protein delta). C/EBP wiąże się do promotora genu kodującego MyoD, a 
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CO uniemożliwia to oddziaływanie poprzez zmniejszenie poziomu C/EBPδ w jądrze 

komórkowym (Kozakowska et al., 2012). Nadekspresja HO-1 prowadzi także do obniżenia 

produkcji miomirów, przy równoczesnym wzroście ekspresji SDF1. Najważniejszą 

obserwacją jest jednak stwierdzenie, że mioblasty linii komórkowej wykazującej nadekspresję 

HO-1 po przeszczepieniu do mięśni myszy SCID tworzą hiperplastyczne, szybko rosnące 

guzy, o morfologii przypominającej eRMS. Co więcej sygnał pochodzący od 

przeszczepionych komórek jest można wykryć w płucach, sugerując możliwość migracji 

komórek do odległych organów, najprawdopodobniej wraz ze strumieniem krwi. Żaden z tych 

efektów nie był obserwowany w przypadku mioblastów kontrolnych (Kozakowska et al., 

2012).  

Ponieważ HO-1 wpływa na wiele aspektów biologii komórek nowotworowych oraz 

może specyficznie hamować miogenezę, uzasadnione wydaje się myślenie o tym białku jako 

możliwym celu dla terapii przeciwnowotworowych, zwłaszcza w leczeniu RMS – nowotworu 

związanego z zaburzeniami różnicowania mięśniowego. Co istotne, istnieje możliwość użycia 

w tym celu związków drobnocząsteczkowych zamiast metod inżynierii genetycznej, co 

zwiększa szansę na ich wykorzystanie w klinice. Do tej pory nie przeprowadzono jednak 

żadnych badań nad rolą HO-1 w rozwoju RMS. Nie wiadomo więc czy HO-1 wpływa na 

wzrost RMS, a jeśli tak to poprzez modyfikację jakich szlaków molekularnych. Nie wiadomo 

także czy można wykorzystać inhibitory HO-1 do indukcji różnicowania mięśniowego w 

komórkach RMS. Celem prezentowanej pracy było znalezienie odpowiedzi na te pytania. 
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5. Cele pracy 

 
Najważniejszym problemem w badaniach nad rozwojem RMS jest zrozumienie 

mechanizmów prowadzących do upośledzenia różnicowania mięśniowego oraz wyznaczenie 

szlaków molekularnych mogących ulegać modyfikacji pod wpływem terapii celowanych. 

Biorąc pod uwagę rolę HO-1 w różnicowaniu mięśni szkieletowych oraz jej wpływ na rozwój 

niektórych nowotworów, za główny cel prezentowanej pracy uznano wyjaśnienie znaczenia 

oksygenazy hemowej-1 w progresji mięsaka prążkowanokomórkowego i sprawdzenie 

czy zahamowanie aktywności HO-1 wpływa na zdolność RMS do aktywacji 

różnicowania miogennego. 

 

W toku doświadczeń podjęto próbę: 

 

 zbadania poziomu ekspresji HO-1 w łagodnym (embrionalnym) i złośliwym 

(pęcherzykowym) typie RMS 

 

 zbadania czy istnieje związek pomiędzy przekazem sygnału zależnym od białka 

fuzyjnego Pax3/7-FoxO1, charakterystycznego dla aRMS, a ekspresją HO-1 oraz czy 

zahamowanie aktywności HO-1 może modyfikować działanie Pax3/7-FoxO1 

 

 wyjaśnienia wpływu HO-1 na stopień zróżnicowania RMS i sprawdzenia czy 

mechanizmy odpowiedzialne za zahamowanie miogenezy w mioblastach o 

wymuszonej genetycznie nadekspresji HO-1 są aktywne również w komórkach RMS 

 

 sprawdzenia czy HO-1 ulegająca ekspresji w komórkach podścieliska może wpływać 

na proliferację i różnicowanie komórek RMS 
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6. Materiały i metody 

 

6.1 Źródło odczynników. Odczynniki wykorzystywane w doświadczeniach zostały 

wymienione w tabeli 6.1.  

 

6.2 Hodowle komórkowe. Badania prowadzono na sześciu stabilnych liniach komórkowych 

ludzkiego mięsaka prążkowanokomórkowego typu zarodkowego (RD i SMS-CTR) oraz 

pęcherzykowego (CW9019, RH5, RH18, RH28) otrzymanych od Dr. Petera Houghtona 

(Nationwide Children's Hospital, Columbus, OH). Wszystkie linie hodowano w pożywce typu 

Dulbecco Modified Eagle's Medium zawierającej 25 mmol/L glukozy (DMEM-HG, Lonza) z 

dodatkiem 10% płodowej surowicy bydlęcej (ang. fetal bovine serum – FBS) oraz penicyliny 

(100 U/mL) i streptomycyny (100 μg/mL) (Gibco).  

Aby wywołać różnicowanie mięśniowe komórki wysiewano na 12-dołkową płytkę 

hodowlaną, w liczbie 100 tysięcy komórek na dołek. Następnego dnia pożywkę zamieniano 

na DMEM-HG z dodatkiem 2% surowicy końskiej (ang. horse serum – HS) oraz penicyliny i 

streptomycyny. Różnicowanie prowadzono przez 5 dni, zmieniając pożywkę co drugi dzień.  

Aby zahamować aktywność enzymatyczną oksygenazy hemowej komórki hodowano w 

pożywce zawierającej protoporfirynę IX cyny (SnPP, Frontier Scientific) w stężeniu 10 

μmol/L. Jako kontrolę stosowano 0.1% roztwór di-metylo sulfotlenku (DMSO, 

rozpuszczalnik dla SnPP).   

W celu zahamowania aktywności deacetylaz histonowych użyto soli sodowej kwasu 

walproinowego w stężenia 2 mmol/L, rozpuszczonej w pożywce hodowlanej.  

 

6.3 Przejściowa transfekcja plazmidami i drobnocząsteczkowymi RNA. Nadekspresję 

genu Pax3-FoxO1 uzyskano za pomocą konstruktu, zawierającego kasetę ekspresyjną 

wklonowaną do plazmidu pcDNA3.1, obejmującą sekwencję kodującą 837 aminokwasowe 

białko fuzyjne złożone ze skróconej domeny białka FoxO1 wiążącej się do DNA oraz 

motywu oktapeptydowego i homeodomeny białka Pax3 (konstrukt otrzymano dzięki 

uprzejmości Dr. Fredericka Barra z University of Pennsylvania, Philadelphia, PA (Barr et al., 

1993). Sekwencje siRNA specyficznie wyciszające ekspresję HO-1, pre-miR-206, antago-

miR-206 oraz scRNA (krótkie fragmenty RNA nie posiadające sekwencji docelowej w 

komórce) pochodziły z firmy Ambion, a ich skuteczność została oznaczona przed 

rozpoczęciem właściwych doświadczeń.  
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Tabela 6.1. Pochodzenie odczynników użytych w doświadczeniach 

Metoda Odczynnik Źródło 

Hodowle komórkowe 

Surowica bydlęca płodowa (FBS) Invitrogen  Antybiotyki (penicylina, streptomycyna) 
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM HG) 

Lonza OptiMEM 
Phosphate buffered saline (PBS) 

Izolacja RNA 

Fenozol™Total RNA Isolation Reagent  A&A Biotechnology 
Quiazol (izolacja z tkanek) Quiagen 

Chloroform Sigma 
Izopropanol   

Etanol   
mirVana Kit Ambion 

Odwrotna transkrypcja 

Oligo(dT) 

Promega  10 mM dNTP  
M-MLV Reverse transcriptase  

5 x RT buffer  
Super Script reverse transcriptase Invitrogen 

qRT-PCR 

dNTP 
Thermo Scientific Reverse transcriptase 

Reverse transcriptase 5x buffer 
SYBR Green qPCR Kit Sigma  

startery Oligo.pl  
ImageStream królicze przeciwciało SPA 896 anti-HO-1 antibody Enzo Life Sciences 

Oznaczenie stężenia 
białka Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit Sigma 

Barwienia cyto- i 
histochemiczne 

Glicyna Sigma 
Paraformaldehyd, TritionX-100 POCH Tween 20 

Balsam kanadyjski Paul Marienfeld GmbH & 
Co. KG  

Surowica kozia GE Healthcare 
Surowica bydlęca Calbiochem 

Goat-anti mysieAlexa Fluor 546 antibodies Invitrogen 
Medium fluorescencyjne DAKO 

Western blot 
poliakrylamid Calbiochem 

Membrany PVDF Invitrogen 
Tris Sigma 

Nadekspresja miRNA i 
transfekcja siRNA 

siRNA-HO1 oraz scrambled Ambion 
pre-miRNA 133a, 133b and 206 Ambion 

siPORT reagent Ambion 

Oznaczenie ROS i TAC 
N- acetyl cysteina Sigma 

dichlorofluoresceina   
zestaw TAC Abcam  

Pomiar aktywności 
lucyferazy Bright-Glo™ Luciferase Assay System Promega 

western blot 

polyacrylamide 
Bioshop glycine 

  
Immobilon Western Chemiluminescent HRP 

Substrate Millipore 

Mleko w proszku SM Gostyn 

Specyficzne przeciwciała Abcam, Santa Cruz, 
CellSignalling, Sigma 

Przeciwciało przeciw królicze sprzężone z HRP Cell Signalling 
Technology 
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Przeciwciało przeciw mysie sprzężone z HRP Calbiochem 
Przeciwciało przeciw kozie sprzężone z HRP BD Biosciences 

Barwienia immunocyto- 
i histochemiczne 

Paraformaldehyd 

POCH TritonX-100 
  
  

Glicyna Bioshop Bovine serum albumin (BSA) 
Przeciwciało anty-PCNA Dako 

Przeciwciało przeciw miozynue Sigma-Aldrich 
Przeciwciało przeciw MyoD BD Sciences 
Przeciwciało przeciw Myf5 Abcam 

Przeciwciało przeciw miogeninie BD Biosciences 
Alexa Fluor 488 anti-mysieantibody 

Invitrogen Alexa Fluor 488 anti-królicze przeciwciało 
Alexa Fluor 564 anti-królicze przeciwciało 

Hoechst 33342 
Stymulacja 

protoporfirynami 
protoporfiryna cyny IX (SnPP IX) Frontier Scientific protoporfiryna kobaltu IX (CoPP IX) 

 
 

Przejściową transfekcję zarówno w przypadku plazmidu zawierającego sekwencję Pax3-

FoxO1 jak i drobnocząsteczkowych RNA o charakterze siRNA, pre-miRNA oraz antago-

miRNA wykonano za pomocą odczynnika JetPrime (Polyplus Transfection) zgodnie z 

zaleceniami producenta. W tym celu komórki wysiano w niskiej gęstości (70 000 komórek na 

dołek płytki 12-dołkowej), i po 24 godzinach poddano je transfekcji za pomocą 50 pmoli 

drobnocząsteczkowych RNA bądź 1 g plazmidu. Analizy były prowadzone po 24 godzinach 

(analiza na poziomie transkryptu) lub 48 godzinach (białko) w przypadku Pax3-FoxO1 oraz 

po 5 dniach od transfekcji w przypadku doświadczeń z użyciem pre-miRNA, antago-miRNA 

oraz siRNA mających na celu ocenę możliwości wpłynięcia na potencjał RMS do 

różnicowania.  

 

6.4 Stabilna transdukcja wektorami lentiwirusowymi. W celu oceny wpływu aktywności 

enzymatycznej HO-1 na RMS komórki transdukowano wektorami lentiwirusowymi LeGO-

iG2 (wektor kontrolny zawierający sekwencję kodującą GFP), LeGO-iG2-HO-1 (wektor 

zawierający enzymatycznie aktywną formę HO-1) bądź LeGO-iG2-H25A (wektor 

zawierający enzymatycznie nieaktywną HO-1, w której wprowadzono mutację punktową 

zamieniając wiążącą hem histydynę 25 na alaninę). Plazmidy pEFneo zawierające sekwencje 

kodujące HO-1 typu dzikiego (WT) oraz zmutowaną HO-1 H25A zostały otrzymane dzięki 

uprzejmości Dr. Makoto Suematsu z Keio University w Tokio (Hori et al., 2002). Oba 

warianty HO-1 zostały następnie wklonowane do plazmidów służących do produkcji 
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wektorów lentiwirusowych, umożliwiających długotrwałą ekspresję wprowadzanych 

transgenów. Plazmidy LeGO-iG2 zostały udostępnione przez prof. Boriasa Fehse z University 

Medical Center w Hamburgu. Sekwencje HO-1 poddano analizie za pomocą programu 

FinchTV (poprawa zmian wynikających z procesu nagrywania podczas sekwencjonowania) 

oraz pDRAW32 (obrazowanie miejsc restrykcyjnych oraz otwartych ramek odczytu na 

podstawie sekwencji). Sekwencje porównano za pomocą algorytmu Basic Local Alignment 

Search Tool (BLAST; http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Do transdukcji użyto MOI 

(ang. multiplicity of infection) o wartości 10. Po 72 godzinach komórki wykazujące ekspresję 

GFP odsortowano za pomocą sortera MoFlo XDP (Beckman-Coulter) i hodowano w 

standardowych warunkach. 

 

6.5 Modele zwierzęce wzrostu guzów nowotworowych. Wszystkie doświadczenia  

wykonywano zgodnie z krajowymi oraz uczelnianymi standardami dotyczącymi badań in vivo 

oraz przy akceptacji lokalnej Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (zgody nr 

39/2013 i 65/2013). Samice myszy bezgrasiczych szczepu FoxP3Nu/Nu o upośledzonym 

układzie odpornościowym (8 tygodniowe, pochodzące z hodowli firmy Harlan) były 

utrzymywane w zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w indywidualnie wentylowanych klatkach w standardzie SPF, z dostępem do 

wody i pożywienia ad libitum. Zwierzęta w razie potrzeby otrzymywały środki 

przeciwbólowe pod postacią buprenorfiny podawanej podskórnie. 

Linie komórkowe SMS-CTR oraz CW9019 poddano stabilnej transdukcji genem 

lucyferazy za pomocą wektorów retrowirusowych pLNCX-Luc, tworząc linie SMS-CTR-Luc 

i CW9019-Luc. Do transdukcji użyto wektorów retrowirusowych (MOI 10) 

wyprodukowaneych w linii komórek pakujących NX-Ampho. Po 72 godzinach rozpoczęto 

selekcję przy użyciu antybiotyku genisteiny (G418) do czasu gdy komórki kontrolne, 

niepoddane modyfikacji, wykazywały żywotność. Tak przygotowane linie komórkowe były 

używane do dalszych eksperymentów in vivo, co  pozwalało na przeżyciowe śledzenie 

wzrostu guzów za pomocą systemu pomiaru luminescencji IVIS Lumina.  

Aby zanalizować wpływ zahamowania aktywności HO-1 bądź deacetylaz histonowych 

na wzrost RMS, zawiesinę komórek CW9019-Luc (1.5 miliona komórek w 100 L 

zubożonego Matrigelu) podawano podskórnie myszom. Po 14 dniach zwierzęta zostały 

losowo przydzielone do czterech grup, z których i) pierwsza otrzymywała dootrzewnowo 100 

L PBS z 0.1% DMSO (rozpuszczalnik użyty do przygotowania dalszych związków), ii) 
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druga SnPP (10 mg/kg) w podaniach systemowych (dootrzewnowo), iii) kolejna kwas 

walproinowy (500 mg/kg) systemowo (dootrzewnowo) lub iv) kwas walproinowy (500 

mg/kg) miejscowo, w zastrzykach do guza nowotworowego (w objętości 25 l). Badane 

związki podawano co drugi dzień przez trzy tygodnie.  

Wzrost guzów monitorowano za pomocą pomiaru suwmiarką i obliczając przybliżoną 

objętość na podstawie wzoru: (szerokość x wysokość2)/2. Dodatkowo co tydzień mierzono 

intensywność luminescencji za pomocą systemu IVIS Lumina, umożliwiającego przeżyciową 

ocenę tempa wzrostu guza nowotworowego oraz wykrycie ewentualnych przerzutów. Na 

początku oraz końcu podawania związków zanalizowano również poziom unaczynienia 

guzów za pomocą ultrasonografu wysokiej rozdzielczości VEVO2100, wyposażonego w 

system Power-Doppler. Po zakończeniu doświadczenia zwierzęta poddano eutanazji, a ich 

tkanki pobrano do dalszych analiz. Guzy nowotworowe wycięto i podzielono na część 

umożliwiającą barwienia histologiczne i immunohistologiczne oraz na część, z której 

wyizolowano RNA i oznaczono profil ekspresji genów. Zabezpieczono także organy 

wewnętrzne takie jak wątroba oraz płuca, do których najczęściej przerzutuje RMS. Pobrano 

również krew aby ocenić ewentualny toksyczny wpływ badanych związków na układ 

krwiotwórczy. Schemat eksperymentu został przedstawiony na rycinie 6.1A. 
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Ryc. 6.1. Schemat doświadczeń in vivo w mysim modelu przeszczepu międzygatunkowego. A. 

Doświadczenie mające na celu wyjaśnienie wpływu zahamowania HO-1 na progresję, różnicowanie 

oraz unaczynienie guza RMS. Po prawej stronie reprezentatywne obrazy badania USG z przystawką 

Doppler w funkcji mocy, umożliwiającej wizualizację dużych naczyń krwionośnych. B. Schemat 

eksperymentu wyjaśniającego długotrwały efekt podawania inhibitora HO-1 na wzrost RMS. Po prawej 

stronie reprezentatywne obrazy sferoidów komórkowych jakie podawano w eksperymencie. 

 
Badania nad wpływem zahamowania aktywności HO-1 na wzrost guzów wykonano 

także wykorzystując komórki eRMS. W tym doświadczeniu komórki linii SMS-CTR-Luc 

zostały podane podskórnie do myszy bezgrasiczych w formie pojedynczego sferoidu 

zawieszonego w 100 μl Matrigelu. Użycie sferoidu zapewnia bardziej fizjologiczną kinetykę 

wzrostu guza i lepiej odzwierciedla warunki inicjacji nowotworzenia w porównaniu z 

klasycznym podawaniem zawiesiny komórkowej (Szade, Żukowska et al., w recenzji). 

Sferoidy komórkowe otrzymywano po wysianiu SMS-CTR-Luc (1000 komórek na dołek 

płytki 96-dołkowej) w medium DMEM HG zawierającym 20% metylocelulozy. Po 48 

godzinach w każdym dołku uformowany był pojedynczy sferoid, który następnie wszczepiano 

myszom. Po 7 dniach zwierzęta losowo przydzielono do grup i) otrzymujących 

dootrzewnowo nośnik (0.1% DMSO w PBS) lub ii) otrzymujących dootrzewnowo SnPP (10 

mg/kg). Podania odbywały się co drugi dzień z równoczesnym pomiarem wielkości guza za 

pomocą suwmiarki przez okres dwóch tygodni. Następnie zaprzestano podawania związków i 

kontynuowano obserwację tempa wzrostu guzów przez kolejny tydzień. W czasie 

eksperymentu prowadzono również pomiary luminescencji z wykorzystaniem skanera IVIS 

(co tydzień) oraz analizy unaczynienia za pomocą USG z funkcją Power-Doppler (na 

początku i na końcu eksperymentu, a także po zakończeniu podawania testowanych 

związków). Zabezpieczono też tkanki do analiz ekspresji genów oraz barwień 

immunohistochemicznych i histologicznych. Schemat eksperymentu przedstawiono na rycinie 

6.1B. 

 

6.6 Obrazowanie luminescencyjne oraz ultrasonograficzne. Wzrost nowotworów w 

doświadczeniach in vivo monitorowano za pomocą przeżyciowych metod obrazowania z 

wykorzystaniem skanera IVIS Lumina (Caliper) oraz utrasonografu wysokiej rozdzielczości 

VEVO2100 (VisualSonics). Pierwsza z nich pozwala na pomiar luminescencji pochodzącej z 

komórek nowotworowych wykazujących ekspresję lucyferazy. Pomiar w dniu 1, 10 oraz 20 

(w doświadczeniach z użyciem linii CW9019-Luc) lub 0, 7, 14 oraz 21 (w doświadczeniach 
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doświadczeń użyciem linii SMS-CTR-Luc) od rozpoczęcia podawania badanych związków 

umożliwił ocenę zmian w liczbie żywych komórek w guzach typu RMS w czasie podawania 

testowanych związków. Na 20 minut przed pomiarem podawano substrat dla lucyferazy jakim 

jest prawoskrętna forma lucyferyny (D-lucyferyna) w stężeniu 15 mg/ml, w objętości 250 l 

na mysz w zastrzyku dootrzewnowym.  

Obrazowanie większych naczyń krwionośnych wykonywano za pomocą ultrasonografu 

z głowicą umożliwiającą obrazowanie utkania komórkowego guza w trybie B-mode i funkcją 

PowerDoppler dzięki której można monitorować unaczynienie. Dla pojedynczego guza 

dokonywano pomiarów 100-200 ramek z częstością próbkowania 0.076 mm. Pomiary 

wykonywano na początku i końcu eksperymentu, a w doświadzeń z linią SMS-CTR-Luc 

także w ostatnim dniu podawania SnPP. Reprezentatywne obrazy przedstawiono na rycinie 

6.1A. 

 

6.7 Próbki kliniczne. Pierwotne próbki w formie bloczków parafinowych pochodziły od 

pacjentów z potwierdzoną diagnozą RMS typu zarodkowego (N=15) bądź pęcherzykowego 

(N=16). Przygotowano z nich skrawki o grubości 4 μm w celu wykonania analiz 

immunohistologicznych oraz izolacji RNA. Izolację przeprowadzano zestawem FFPE 

RNeasy (Ambion) zgodnie z instrukcją producenta. Następnie wykonano odwrotną 

transkrypcję i zbadano ekspresję genów z użyciem ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy 

w czasie rzeczywistym (qRT-PCR).  

Potwierdzenie histologiczne podtypu RMS jak również same próbki kliniczne zostały 

otrzymane dzięki uprzejmości prof. Bernardy Kazanowskiej z Zakładu Onkologii, 

Hematologii i Przeszczepów Szpiku z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.  

 

6.8 Ilościowa analiza qRT-PCR. Izolację RNA z hodowli komórkowych przeprowadzano 

zmodyfikową metodą Chomczynskiego za pomocą Fenozolu (Sigma), z próbek guzów 

nowotworowych z doświadczeń in vivo za pomocą Qiazolu (Qiagen), zaś z pierwotnych 

próbek RMS pochodzących od pacjentów za pomocą zestawu RNeasy FFPE (Qiagen). RNA 

poddawano reakcji odwrotnej transkrypcji zestawem NCode miRNA ViLO Kit (Life 

Technologies). Zarówno izolację RNA jaki i odwrotną transkrypcję wykonywano zgodnie z 

opisem producenta.  

Otrzymane w reakcji odwrotnej transkrypcji cDNA rozcieńczano dziesięciokrotnie i 

wykorzystywano jako matrycę w reakcji qRT-PCR z użyciem system SYBRGreen (Sigma) i 

starterów specyficznych dla każdego z badanych transkryptów. W doświadczeniach mających 



50 
 

na celu oznaczenie ekspresji mRNA użyto następujących ustawień: denaturacja w 

temperaturze 95ºC przez 10 minut; 40 cykli składających się z każdorazowej denaturacji 

cieplnej w 95ºC – 30 sekund, przyłączania starterów w temperaturze wyznaczonej dla 

każdego z użytych zestawów – 60 sekund oraz syntezy produktu w 72ºC – 45 sekund; ostatni 

etap stanowiło końcowe wydłużanie produktu w 72ºC przez 10 minut. Po tych etapach 

przeprowadzano analizę krzywych topnienia produktu w celu oznaczenia specyficzności 

otrzymanych fragmentów nukleotydowych. W przypadku analizy ekspresji miRNA (dla 

których powstający product reakcji qRT-PCR jest krótki, poniżej 100 nukleotydów) protokół 

ten został zmodyfikowany w następujący sposób: 2 minuty inkubacji w temperaturze 50oC 

poprzedzające 2 minuty denaturacji w 95oC z następczymi 40 cyklami 15 sekundowej 

denaturacji w 95oC i 1 minutowym przyłączaniem starterów i elongacją w temperaturze 60oC 

oraz etapem wyznaczenia krzywych topnienia. Końcowa objętość próbki w każdym z 

opisanych typów analizy wynosiła 15 L na co składało się 7.5 L odczynnika SybrGreen, 

0.5 L każdego ze specyficznych starterów (końcowe stężenie 300 nM), 2 L 

dziesięciokrotnie rozcieńczonego cDNA oraz 4 L wody destylowanej. W przypadku miRNA 

jeden ze starterów był specyficzny względem sekwencji dojrzałego miRNA drugi zaś miał 

uniwersalną sekwencję i pochodził od producenta zestawu do odwrotnej transkrypcji w czasie 

której do miRNA dołączany jest fragment poliA oraz wspólna sekwencja komplementarna do 

uniwersalnego startera. Ekspresja każdego z genów była normalizowana na ekspresję 

czynnika EF2 (ang. elongation factor-2) w przypadku mRNA lub jąderkowego snRNA U6 (w 

przypadku miRNA). Analizy dokonano poprzez porównanie wartości CT (numer cyklu, w 

którym fluorescencja barwnika wiążącego się ilościowo do powstającego produktu przekracza 

zadaną granicę) zgodnie z równaniem: 

ΔCT = CT(badanego genu) - CT(genu referencyjnego) 

W następnym etapie względną ekspresję (gen badany/gen referencyjny) obliczano na 

podstawie wzoru: 

ΔΔCT = 2-ΔCT 

Lista starterów oraz ich temperatury przyłączania zostały przedstawione w tabeli 6.2. 

 

Tabela 6.2 Lista starterów użytych w doświadczeniach 

Nazwa genu sekwencja 
Długość 

produktu 
[nt] 

Temperatura 
przyłączania 

β-aktyna 
F 5' AAG GGA CTT CCT GTA ACA ACG CA 3' 140 60oC 

R 5' CTG GAA CGG TGA AGG TGA CA 3' 
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CD31 
F 5' GGG ACT CAC GCT GGT GCT CTA T 3' 163 60oC 

R 5' AGA CCT GCT TTT CGA GGT GGT G 3' 

cMET 
F 5' CGA CAG  CTA CTT GCT GAG A  3' 186 60oC 

R 5' CAC TCC CCA TTG CTC CTC TG 3' 

CXCR4 
F 5' TGC TTG CTG AAT TGG AAG TG 3' 229 60oC 

R 5' GGT AAC CCA TGA CCA GGA TG 3' 

EF-2 
F 5' GAC ATC ACC AAG GGT GTG CA 3'  218 60oC 

R 5' TCA GCA CAC TGG CAT AGA GG 3'  

HGF 
F 5' TCA CGA GCA TGA CAT GAC TCC 3' 303 60oC 

R 5'  AGC TTA CTT GCA TCT GGT TCC 3' 

HIF1 
F 5' TGC TTG GTG CTG ATT TGT GA 3' 210 60oC 

R 5' GGT CAG ATG ATC AGA GTC CA 3' 

HIF2 
F 5' TCC GAG CAG TGG AGT CAT TCA 3' 231 60oC 

R 5' GTC CAA ATG TGC CGT GTG AAA 3' 

HO-1 
F 5' GCT GTA GGG CTT TAT GCC ATG T 3' 187 60oC 

R 5' GGC TCC TTC CTC CTT TCC AGA G 3'  

MyHC 
F 5' ATC TCT ACG CCA GGG TCC TTA 3' 105 61oC 

R 5' TTT CGG AGG AAA GGA GCA GC 3' 

MyoD 
F 5' ACG GCA TGA TGG ACT ACA GC 3' 132 60oC 

R 5' GGC AGT CTA GGC TCG ACA C 3' 

miogenina 
F 5' GAC CCT ACA GAT GCC CAC AAC C 3' 219 60oC 

R 5' GAG CTG GCT TCC TAG CAT CAG G 3' 

myoR 
F 5' GCA CCC AGT GAA CCT GGT AG 3' 110 60oC 

R 5' AAT TCT TCC CAA CGG GCT GA 3' 

Pax3-FoxO1 
F 5' GAC AGC AGC TCT GCC TAC 3' 216 60oC 

R 5' ATT GAG CAT CCA CCA AGA AC 3' 

pre-miR-206 
F 5' TGC TTC CCG AGG CCA CAT GCT TCT TTA TAT C 3' 86 60oC 

R 5' CAC TTG CCG AAA CCA CAC ACT TCC TTA CA 3' 

SDF1 
F 5' TCT CTA TTA TCT CAA ACT ACT GGC AAT  3' 173 60oC  

R 5' CGT TTA TAC CAT GAA ACA ATT AGC A 3' 

VEGF 
F 5' ATG CGG ATC AAA CCT CAC CAA 3' 220 60oC 

R 5' TTA ACT CAA GCT GCC TCG CCT 3' 

VEGFR1 
F 5' CTG GCT ACG GCG AGA ACC T 3' 178 60oC 

R 5'  GCT GGA TAA GGG ATC AGC GA 3' 

VEGFR2 
F 5' AGG GCT TGC TCT AAA GGC TG 3' 114 60oC 

R 5' AAG AGG TAA CAC GGC CCA AG 3' 

miRNA         

miR-29a   5' TAG CAC CAT CTG  AAA TCG  GTT A 3' 

miR-29b   5' TAG CAC CAT TTG AAA TCA GTG TT 3' 
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miR-28c   5' TAG CAC CAT TTG AAA TCG GTT A 3' 

miR-133a   5' GTT TGG TCC CCT TCA ACC AGC TG 3' 

miR-133b   5' GTT TGG TCC CCT TCA ACC AGC TA 3' 

miR-146a   5' CGT GAG AAC TGA ATT CCA TGG GTT 3' 

miR-206   5' TGG AAT GTA AGG AAG TGT GTG G 3' 

miR-328   5' GGG GGG CAG AGG GGC TCA GGG 3' 

miR-338-3p   5' TCC AGC ATC AGT GAT TTT GTT G 3' 

miR-378   5' ACT GGA CTT GGA GTC AGA AGG 3' 

miR-485-5p   5' AGA GGC TGG CCG TGA TGA ATT C 3' 

snRNA U6   5' CGC AAG GAT GAC ACG CAA ATT C  3' 

 

6.9 Oznaczenie stężenia całkowitego pre-miRNA. RNA wyizolowano za pomocą Fenozolu, 

a jego stężenie zmierzono spektrofotometrem NanoDrop. Próbki rozcieńczono tak aby 

uzyskać stężenia w zakresie 20 do 100 ng/L. Zawartość pre-miRNA, którego wielkość 

odpowiada fragmentom RNA o wielkości około 60 nukleotydów wyznaczono na podstawie 

kapilarnej elektroforezy żelowej przy użyciu aparatu 2100 BioAnalyzer (Agilent 

Technologies). Wszystkie wyniki poddano normalizacji na całkowitą ilość RNA w danej 

próbce.  

 

6.10 Analiza ekspresji białek metodą western blot. Do analizy ekspresji badanych 

czynników na poziomie białka użyto metody western blot, umożliwiającej ocenę pół-

ilościową. W celu izolacji białek hodowane komórki przemywano zimnym PBS, zalewano 

buforem lizującym RIPA (zawierającym detergent Triton X100 oraz inhibitory proteaz, w 

objętości 200 L na dołek płytki 6-dołkowej), a następnie zbierano komórki za pomocą 

gumowej głaszczki. Po 15 minutowej inkubacji na lodzie lizat komórkowy wirowano w 

temperaturze 4oC przez 10 minut, 12 000 g. Lizat białkowy znajdujący się w nadsączu 

przenoszono do nowych probówek typu Eppendorf i wykorzytywano do analizy western blot 

bądź przechowywano w temperaturze -80oC do czasu dalszych analiz.  

W celu oznaczenia ekspresji białek w różnych przedziałach komórkowych (jądro 

komórkowe bądź cytoplazma) używano zestawu do izolacji białka Nuclear Extract Kit 

(Active Motif) zgodnie z instrukcjami producenta.   

Stężenie białka w próbkach mierzono za pomocą testu z kwasem bicynchoniowym i 

siarczanem miedzi (Sigma) bądź oznaczenia jodoacetamidowego (Bio-Rad). Na tej podstawie 

nakładano na żel 10 do 50 g białka na studzienkę. Po elektroforezie SDS-PAGE w 

warunkach denaturujących oraz półsuchym transferze białek na membranę nitrocelulozową za 
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pomocą system iBlot Dry Blotting System (Invitrogen, 7 minut przy napięciu 20 V), 

membrany blokowano przez dwie godziny za pomocą odpowiedniego buforu (3% BSA bądź 

5% odtłuszczone mleko w PBS z lub bez 0.05% Tweenu-20, zależnie od wykrywanego 

antygenu). Następnie dodawano przeciwciało pierwszorzędowe w buforze blokującym lub 

wzmacniaczu do przeciwciał (Tabela 6.3). Jako miary ilości białka nałożonego na żel użyto 

białka strukturalnego tubuliny (w przypadku lizatów z całych komórek i w przypadku frakcji 

białek cytoplazmatycznych) bądź laminy A, białka otoczki jądrowej (w przypadku frakcji 

jądrowej). Inkubację z przeciwciałami pierwszorzędowymi prowadzono przez noc w 

temperaturze 4oC na kołysce. Kolejnego dnia membrany nitrocelulozowe płukano 

pięciokrotnie buforem PBS lub TBS z odpowiednią ilością detergentu Tween-20 przez 5 

minut na kołysce, aby usunąć niespecyficznie związane przeciwciała. Skład buforu 

płuczącego został opisany dla każdego przeciwciała w tabeli 6.3. W następnym etapie 

membrany inkubowano przez dwie godziny w obecności przeciwciał drugorzędowych 

sprzężonych z peroksydazą chrzanową (ang. horse raddish peroxidase, HRP). Po płukaniu 

(identycznym jak w przypadku przeciwciała pierwszorzędowego) do membran dodawano 

substratu chemiluminescencyjnego SuperSignal (West Pico) na 10 minut i wywoływano na 

kliszach fotograficznych (Agfa).  

 

Tabela 6.3 Przeciwciała użyte do analizy western blot 

Nazwa Bufor blokujący Io przeciwciało IIo przeciwciało 

DGCR8 

(Santa Cruz) 
5% mleko w PBST/PBST Anti-DGCR8 Królicze 1:400 

Anti-królicze IgG, 

HRP-linked 

Antibody 1:5,000 

HO-1  

(Enzo Life Science) 

HDAC4  

(Santa Cruz) 

5% mleko PBST/PBST 
Królicze poly-clonal anti-HO-1 

ADI-SPA 894 1:500 

Anti-królicze IgG, 

HRP-linked 

Antibody 1:5,000 

lamina-A 

(Santa Cruz) 
5% mleko w PBS/PBST Lamin A Królicze Ab 1:500 

HRP Kozie Anti-

Królicze Ig 1:10,000 

p38α 

(Cell Signaling) 
5% BSA w TBST/TBST 

p38α MAPK (L53F8) Mysie 

mAb 1:1000 

HRP Kozie Anti-

MysieIg 1:5,000 

p38γ 

(Cell Signaling) 
5% mleko w PBS/PBST p38γ Mysie mAb 1:200 

HRP Kozie Anti-

Mysie Ig 1:5,000 

tubulina 

(Cell Signaling) 
5% mleko w PBST/PBST 

Anti-α-Tubulina Mysie mAb 

1:1000 

HRP Kozie Anti-

Mysie Ig 1:10,000 
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6.11 Enzyme linked Imunnosorbent Assay (ELISA). Testy immunoenzymatyczne typu 

ELISA umożliwiające analizę profilu ekspresji białek sekrecyjnych uwalnianych do pożywki 

hodowlanej wykonano za pomocą zestawów firmy R&D. Oznaczenie poziomu czynników 

HGF oraz SDF1 przeprowadzono zgodnie z instrukcją producenta oraz znormalizowano na 

poziom białka pochodzącego z lizatów komórkowych hodowli, z których została pobrana 

pożywka hodowlana.  

 

6.12 Analiza lokalizacji białek metodą ImageStream. Wewnątrzkomórkową lokalizację 

HO-1 określano za pomocą system ImageStream, łączącego cytometrię przepływową z 

analizą mikroskopową. Komórki linii RMS z rutynowych hodowli odczepiano od naczyń 

hodowlanych za pomocą trypsyny, inaktywowanej następnie podaniem pożywki zawierającej 

10% FBS. Komórki wirowano (200 g, 5 minut) i zawieszano w buforze PBS pozbawionym 

jonów magnezu i wapnia. Następnie utrwalano je 2% paraformaldehydem przez 10 minut w 

temperaturze pokojowej, płukano 1 mL PBS, wirowano (200 g, 5 minut) i rozpuszczano w 

buforze permeabilizującym zawierającym 0.2% Triton-X100 w PBS. Po kolejnym płukaniu 

komórki inkubowano przez 30 minut w temperaturze pokojowej w buforze zawierającym 3% 

BSA w PBS z 0.05% Tritonem X100 i z przeciwciałem pierwszorzędowym ADI-SPA-896 

(Enzo) w stężeniu 1:200. Przeciwciało to wykrywa specyficznie fragment N-końcowy HO-1 

(w czasie translokacji HO-1 do jądra komórkowego dochodzi do cięcia proteolitycznego w 

wyniku którego białko jest krótsze o fragment C-końcowy). Po płukaniu komórki 

inkubowano przez kolejne 30 minut z przeciwciałem drugorzędowym sprzężonym z 

fluoroforem AlexaFluor 488, w stężeniu 1:500. Po kolejnym etapie płukania komórki 

filtrowano przez filtr o średnicy porów 40 m i barwiono 7-aminoaktynomycyną D (7-AAD), 

specyficznie wiążącą się do chromatyny. Komórki analizowano za pomocą cytometru 

obrazowego ImageSteram (Amnis), z zastosowaniem kontroli FMO (ang. fluorescence minus 

one).  

 

6.13 Test redukcji MTT. Testu tego użyto w celu oceny żywotności komórek po 

zastosowaniu chemioterapeutyków takich jak doksorubicyna czy też cis-platyna, podanych 

samodzielnie lub w skojarzeniu z SnPP. Komórki linii RMS wysiewano na płytkę 96-

dołkową (10 000 komórek w 100 μL pożywki na dołek), a następnie stymulowano 

doksorubicyną (1 μg/mL) lub cis-platyną (48 μg/mL) z albo bez obecności SnPP (10 M). 

Hodowlę w obecności chemioterapeutyków prowadzono przez 48 godzin. Po tym czasie 
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dodawano roztwór MTT (sól tetrazoliowa, końcowe stężenie 0.5 mg/mL, Sigma) na około 2 

godziny, do czasu uzyskania odpowiedniej ilości kryształów formazanu powstających z MTT 

dzięki aktywności mitochondrialnych dehydrogenaz. Reakcję zatrzymywano buforem 

lizującym (0.5% kwas solny w izopropanolu, KrakChemia). Miarą ilości powstającego 

produktu była intensywność absorbancji przy długości fali świetlnej równej 570 nm mierzona 

na spektrofotometrze Tecan. 

 

6.14 Pomiar zużycia tlenu i zmian pH. W celu oceny zmian metabolicznych zachodzących 

wewnątrz komórek RMS wykorzystano płytki 24-dołkowe oxodish (do pomiaru konsumpcji 

tlenu) oraz hydrodish (do pomiaru zakwaszenia pożywki hodowlanej). Oznaczenia wykonano 

aparatem Presens. Zbadano, czy konsumpcja tlenu i zakwaszenie pożywki zmieniają się w 

komórkach linii SMS-CTR i CW9019 hodowanych z albo bez obecności SnPP (10 M). 

Pomiary wykonywano w odstępie 5 minut przez 48 godzin bezpośrednio po dodaniu SnPP. 

 

6.15 Pomiar produkcji ATP. W celu oznaczenia wydajności produkcji energii 

wewnątrzkomórkowej na drodze procesów tlenowych i beztlenowych użyto zestawu ATP 

Biolominescence Assay Kit HS II (Roche). Aby ocenić na ile produkcja ATP w RMS zależy 

od efektywności przemian mitochondrialnego łańcucha oddechowego, użyto jego inhibitora, 

antymycyny (stymulacja 1- lub 24-godzinna), w liniach komórkowych SMS-CTR i CW9019. 

Taki schemat doświadczalny umożliwił jednoczesne zgrubne porównanie profilu 

energetycznego (tlenowy bądź glikolityczny) linii eRMS oraz aRMS. Jako pozytywnej 

kontroli używano substratu dla produkcji ATP jakim jest sól sodowa pirogronianu. Wszystkie 

etapy oznaczenia wykonywano zgodnie z instrukcją producenta. 

 

6.16 Test oceniający całkowitą zdolność utleniającą komórek. Aby ocenić całkowitą 

zdolność utleniającą (ang. total antioxidant capacity, TAC) komórek RMS użyto zestawu 

OxiSelect TAC Assay Kit (Cell Biolabs) wykonując pomiar zgodnie z zaleceniami 

producenta. Oznaczenie polega na reakcji redukcji jonów miedziowych (II) do jonów 

miedziowych (I) i pokazuje do jakiego stopnia procesy przeciwutleniające w obrębie komórki 

są aktywne. Pomiary wykonywano za pomocą spektrofotometru Tecan, a wszystkie wyniki 

normalizowano na zawartość białka w analizowanych próbkach.  

 

6.17 Pomiar stężenia ROS. Produkcję ROS oznaczano za pomocą sondy, octanu 2'7'-

dichlorofluoresceiny (DCFH-DA), który w obecności większości ROS ulega przemianie do 
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fluorescencyjnego produktu. Komórki linii SMS-CTR oraz CW9019 wysiewano na płytki 6-

dołkowe (200 000 komórek na dołek) tak aby uzyskać 70-80% konfluencję. Następnie 

komórki inkubowano w obecności SnPP (10 M), N-acetylocysteiny (kontrola negatywna) 

oraz 10 mM H2O2 (kontrola pozytywna). Po 24 godzinach komórki odczepiano za pomocą 

trypsyny, wirowano i rozpuszczano w medium zawierającym 10 M DCFH-DA. Po 20 

minutach inkubacji w ciemności płukano je PBS i wirowano. Po rozpuszczeniu i 

przefiltrowanie przez filtr o porach 40 μm analizowano fluorescencję za pomocą cytometru 

przepływowego Fortessa (Becton-Dickinson).  

 

6.18 Barwienie immunohisto- oraz immunocytochemiczne. Hodowane komórki płukano 

dwukrotnie PBS (Dulbecco), a następnie utrwalano w 4% roztworze paraformaldehydu przez 

10 minut w temperaturze pokojowej. Po trzech płukaniach w PBS przeprowadzano 

permeabilizację w 0.05% roztworze Tritonu X100 w PBS przez 5 minut. Następnie, w celu 

ograniczenia niespecyficznego oddziaływania przeciwciał z resztami aminokwasowymi, 

próbki inkubowano w 0.25% roztworze glicyny po czym blokowano płytkę poprzez dodanie 

na godzinę 3% roztworu osoczowej albuminy bydlęcej (ang. bovine serum albumin, BSA, 

Sigma). Inkubację z przeciwciałami pierwszorzędowymi wykrywającymi specyficznie 

analizowane białka przeprowadzano w 3% BSA przez noc w temperaturze 4oC. Stężenia oraz 

producentów przeciwciał pierwszorzędowych wymieniono w tabeli 6.4. Kolejnego dnia, po 

serii pięciu 5 minutowych płukań za pomocą PBS, próbki poddawano dwugodzinnej 

inkubacji z przeciwciałami drugorzędowymi (specyficznymi względem fragmentu Fc 

przeciwciał pierwszorzędowych) rozcieńczonymi 1:1000 w buforze blokujacym. Przeciwciała 

drugorzędowe były sprzężone z barwnikami typu AlexaFluor 488 lub 568. Aby uwidocznić 

jądra komórkowe stosowano barwnik Hoechst-33342 (10 g/mL). 

Deparafinizację oraz ponowne uwodnienie skrawków histologicznych otrzymanych po 

cięciu bloczków parafinowych wykonywano za pomocą barwiarki Varistain Gemini 

(ThermoScientific). Odzyskiwanie antygenu przeprowadzano poprzez inkubację we wrzącym 

buforze cytrynianowym przez 20 minut. Po ochłodzeniu do temperatury pokojowej przez pół 

godziny skrawki trzykrotnie przepłukiwano buforem TBST (każde płukanie przez 5 minut na 

kołysce laboratoryjnej). Próbki tkankowe obrzeżano pisakiem PAP PEN tworzącym 

hydrofobową barierę dookoła skrawka a następnie blokowano przez 1 godzinę roztworem 

zawierającym po 5% BSA i koziej surowicy (Sigma) w buforze TBS. Następnie próbki 

inkubowano przez noc w temperaturze 4oC z przeciwciałami pierwszorzędowymi 
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przygotowanymi w 10-krotnie rozcieńczonym buforze blokującym. Po serii pięciu 

pięciominutowych płukań w TBST na skrawki nakraplano przeciwciało drugorzędowe 

sprzężone z opisanymi wyżej barwnikami AlexaFluor, które rozcieńczano odpowiednio w 10 

razy rozcieńczonym buforze blokującym. Podobnie jak w przypadku barwień 

immunocytochemicznych, także w tym przypadku preparaty zostały wybarwione barwnikiem 

jądrowym Hoechst-33342. 

 

Tabela 6.3 Przeciwciała użyte do analizy immunocytochemicznej 

Nazwa Io przeciwciało IIo przeciwciało 

DGCR8 królicze przeciwciało anti-DGCR8 
1:200 

Anti-królicze IgG, AlexaFluor-linked 
Antibody 1:500 (Santa Cruz) 

HO-1  królicze przeciwciało anti-HO-1 IgG, 
SPA-896, 1:200 Anty-królicze IgG, AlexaFluor 1:500 (Enzo Life Science) 

HDAC4  królicze przeciwciało anty-HDAC4 
IgG,1:200 Anty-królicze IgG, AlexaFluor 1:500 (Santa Cruz) 

p38α p38α MAPK (L53F8) mysie mAb 
1:500 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:500 

(Cell Signaling) 
p38γ p38γ mysie mAb 1:200 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:500 (Cell Signaling) 

tubulina  Mysie anty-tubulina mAb 1:500 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:1000 
(Cell Signaling) 

MyoD 
Mysie anty-MyoD mAb 1:100 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:500 (BD Bioscience) 

miogenina Królicze anty-miogenina 1:200 Anty-królicze IgG, AlexaFluor 1:500 (SantaCruz) 
Myf5 Królicze anty-Myf5 1:200 Anty-królicze IgG, AlexaFluor 1:500 (SantaCruz) 

miozyna Mysie anty-miozyna mAb 1:100 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:400 (Sigma-Aldrich) 
PCNA Mysie anty-PCNA mAb 1:100 Anty-mysie IgG, AlexaFluor 1:500 (Sigma-Aldrich) 

 

6.19 Barwienie histochemiczne z użyciem hematoksyliny i eozyny oraz typu trichrom 

Masson. Dla celów zgrubnej analizy histologicznej skrawki pochodzące z guzów 

nowotworowych barwiono za pomocą automatycznej barwiarki Varistain Gemini z użyciem 

hematoksyliny oraz eozyny (barwienie H/E, Sigma-Aldrich). Próbki poddano deparafinizacji 

dzięki ogrzaniu przez 15 minut, płukano dwukrotnie przez 7 minut odczynnikiem Ottix Plus 

(system z użyciem odczynników Ottix stanowi mniej toksyczną alternatywę dla klasycznego 

systemu wykorzystującego ksylen), a następnie płukano wodą destylowaną przez 5 minut. W 

kolejnym etapie skrawki barwiono hematoksyliną przez 45 minut, płukano bieżącą wodą i 

odzynnikiem Ottix Shaper (1 minuta) oraz dobarwiano eozyną alkoholową przez 15 sekund w 
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celu uwidocznienia jąder komórkowych. Wybarwione skrawki płukano roztworami Ottix 

Shaper oraz Ottix Plus. Na końcu, po odwodnieniu, preparaty zatapiano w balsamie 

kanadyjskim i przykrywano szkiełkami nakrywkowymi po czym analizowano za pomocą 

mikroskopu Nikon Eclipse. 

Zwłóknienie analizowano poprzez barwienie preparatów metodą trichrom Masson, 

uwidaczniającą włókna kolagenowe. Po deparafinizacji próbki płukano bieżącą wodą i 

dobarwiano hematoksyliną przez 5 minut. Po kolejnych etapach płukania wodą destylowaną, 

skrawki inkubowano przez kilka sekund w fuksynie. Po 30 sekundach płukania w wodzie 

destylowanej dodawano kwas fosfomolibdenowy na 5 sekund z następczą 5 minutową 

inkubacją w anilinie i 2 minutową w kwasie octowym.  Następnie próbki płukano roztworami 

Ottix Shaper (dwukrotnie przez 30 sekund) i Ottix Plus (dwukrotnie przez 5 minut), poczym 

zatapiano w balsamie kanadyjskim i przykrywano szkiełkami nakrywkowymi. Analizę 

mikroskopową wykonywano podobnie jak w przypadku bawienia H/E. 

 

6.20 Współhodowla MSC i linii komórkowych RMS. W czasie badań podjęto próbę 

modelowania in vitro złożonej interakcji pomiędzy komórkami podścieliska a komórkami 

nowotworowymi RMS ze szczególnym uwzględnieniem wpływu HO-1 znajdującej się w 

komórkach zrębu na komórki nowotworowe. W tym celu na konfluentne hodowle komórek 

MSC pochodzących ze szpiku, mające naśladować komórki podścieliska z guza 

nowotworowego, wysiewano komórki RMS linii SMS-CTR oraz CW9019. Komórki typu 

MSC zostały wyizolowane ze szpiku zwierząt o normalnym poziomie HO-1 (HO-1 WT) lub 

pozbawionych tego genu (HO-1 KO) jako adherentne komórki nieposiadające ekspresji białka 

powierzchniowego CD45. Zastosowano dwa podejścia, w pierwszym wysiewając 10 komórek 

na dołek płytki 24-dołkowej, w drugim zaś dodając po jednym sferoidzie komórkowym na 

dołek (otrzymanym jak opisano w punkcie 6.5 tego podrozdziału). Po 24 godzinach medium 

zmieniano na pożywkę hodowlaną zawierającą 2% HS. Taki schemat doświadczalny miał na 

celu śledzenie klonalnego (eksperymenty, w których komórki RMS były wysiewane w formie 

zawiesiny 10 komórek na dołek) lub oligoklonalnego (eksperymenty z użyciem sferoidu) 

wzrostu nowotworu w warunkach stymulujących różnicowanie mięśniowe. 

  

6.21 Test fibrynowy migracji komórek nowotworowych. Test fibrynowy został 

zaprojektowany do badań nad angiogenezą in vitro, jednak ze względu na szereg cech 

(hodowla w macierzy trójwymiarowej, niewielka liczba komórek na pojedynczej kulce 

lateksowej, obecność komórek podścieliska na powierzchni macierzy) może być atrakcyjną 
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platformą do badań nad nowotworami, gdyż naśladuje warunki charakterystyczne dla 

pierwszych etapów wzrostu guza. Test wykonano na komórkach linii SMS-CTR, które 

trypsynizowano a następnie inkubowano z kulkami lateksowymi przez 4 godziny, mieszając 

co 20 minut (aby zapewnić odpowiednie pokrycie kulek komórkami). Przed inkubacją 

uprzednio aktywowane kulki lateksowe przemywano ciepłą pożywką hodowlaną, liczba 

komórek przypadających na jedną kulkę wynosiła 400. W następnym etapie przenoszono 

komórki na butelkę hodowlaną T-25cm2 i zostawiono na noc pozwalając komórkom, które nie 

opłaszczyły kulek lateksowych na przyczepienie się do dna naczynia hodowlanego.  

Kolejnego dnia przygotowywano macierz fibrynową poprzez dodanie do fibrynogenu 

enzymów aktywujących, w pożywce DMEM HG z 10% FBS oraz antybiotykami. Przed 

dodaniem trombiny, która odpowiada za polimeryzację macierzy fibrynowej, do zawiesiny 

fibrynogenu dodawano kulki opłaszczone komórkami SMS-CTR. Następnie inicjowano 

polimeryzację poprzez dodanie trombiny i pozwalano na dokończenie reakcji w czasie 15 

minutowej inkubacji w temperaturze 37oC. W tym czasie przygotowywano komórki MSC 

pochodzące ze szpiku myszy o normalnej ekspresji HO-1 (HO-1 WT) lub pozbawionych tego 

białka (HO-1 KO). Komórki te wysiewano je na powierzchnię zestalonego żelu fibrynowego. 

Taki schemat doświadczenia pozwolił w dalszych etapach na ocenę wpływu komórek 

MSC o różnej ekspresji HO-1 na migrację i proliferację komórek RMS znajdujących się na 

kulkach lateksowych. Aby ocenić te procesy ilościowo komórki RMS poddawano analizie 

mikroskopowej przez okres 6 dni, a następnie mierzono powierzchnię zajmowaną przez 

komórki SMS-CTR w przeliczeniu na jedną kulkę. Wykorzystywano przy tym mikroskop 

Nikon Eclipse oraz program ImageJ. 

Dodatkowo, po zakończeniu eksperymentu komórki utrwalano przez godzinę w 4% 

paraformaldehydzie, permeabilizowano w 0.2% Tritonie X100 w buforze PBS przez 30 minut 

a następnie blokowano w 0.25% glicynie przez godzinę. Blokowanie za pomocą 5% BSA 

prowadzono przez 2 godziny w temperaturze pokojowej, a następnie dodawano przeciwciało 

pierwszorzędowe wykrywające tubulinę w stężeniu 1:500 w buforze blokującym. Inkubację z 

przeciwciałem pierwszorzędowym prowadzono przez noc w temperaturze 4oC. W tych 

samych warunkach wykonywano inkubację z przeciwciałem drugorzędowym sprzężonym z 

barwnikiem AlexaFluor 488. Na koniec barwiono jądra komórkowe przy użyciu związku 

interkalującego Hoechst-33342. Schemat doświadczenia przedstawiono na rycinie 6.2.  
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Ryc. 6.2 Schemat doświadczeń z użyciem modelu fibrynowego A. Zasada oznaczenia. B. 

Reprezentatywne obrazy komórek na kulkach lateksowych. 

 

Aby ocenić poziom wydzielanych metaloproteinaz użyto techniki Luminex 

(LifeTechnologies) umożliwiającej oznaczenie wielu białek w niewielkiej (20 L) objętości 

próbki. Oznaczenie zostało przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami producenta, pomiaru 

doknano za pomocą instrumentu  xMAP. 

 

6.22 Analiza statystyczna. Wszystkie wyniki zostały przedstawione jako średnia z 

pokazaniem średniego błędu próby. Liczba niezależnych powtórzeń została podana przy 

każdej rycinie. Do porównania dwóch grup badawczych użyto sparowanego lub 
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niesparowanego dwuogonowego test t Studenta bądź testu Manna-Whitney'a. Test ANOVA z 

następczym testem Tukey'a został użyty w celu analizy więcej niż dwóch grup badawczych.  
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7. Wyniki 

7.1 Profil ekspresji genów w typie zarodkowym oraz pęcherzykowym RMS. Aby 

oznaczyć wzorzec ekspresji genów charakterystyczny dla typu zarodkowego oraz 

pęcherzykowego RMS, w pierwszym etapie doświadczeń wykorzystano linie komórkowe 

SMS-CTR (eRMS) oraz CW9019 (aRMS, o translokacji t(1:13) prowadzącej do powstania 

Pax7-FoxO1). Ilościowa analiza metodą qRT-PCR w czasie rzeczywistym wykazała 

zwiększoną ekspresję genów związanych z progresją nowotworową, takich jak receptor 

cMET i jego ligand HGF oraz receptor CXCR4 wraz z ligandem SDF1 w linii typu 

pęcherzykowego w porównaniu z komórkami eRMS (ryc. 7.1). 

 
Ryc. 7.1. Ekspresja czynników szlaków cMET/HGF oraz CXCR4/SDF1 w komórkach linii eRMS (SMS-

CTR) oraz aRMS (CW9019). qRT-PCR. Gen EF2 został użyty jako wewnętrzna kontrola. N=9-15. Każdy 

słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01.  

 

Z drugiej strony, linia CW9019 charakteryzowała się niższą ekspresją promującego 

tworzenie nowych naczyń czynnika VEGF oraz jego receptorów VEGF R1 oraz VEGF R2 

(ryc. 7.2). Towarzyszył temu obniżony poziom czynnika transkrypcyjnego HIF-1, który pełni 

rolę głównego aktywatora VEGF, przy zwiększonej równocześnie ekspresji czynnika HIF2 o 
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przciwstawnym działaniu. Co ciekawe, komórki linii CW9019, o podwyższonej ekspresji 

CXCR4 (ryc. 7.1) wykazywały znacznie niższą produkcję miR-146a, znanego inhibitora 

translacji tego białka (ryc. 7.2).  

 

 

 
Ryc. 7.2.  Ekspresja proangiogennych czynników osi VEGF/HIF i miR-146a w komórkach linii eRMS 

(SMS-CTR) oraz aRMS (CW9019). Metoda qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) lub U6 (dla miRNA) zostały 

użyte jako wewnętrzna kontrola. N=4-5. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, *** - 

p<0.001. 
 

Uzyskane wyniki wskazują, że pomimo zróżnicowanej ekspresji czynników 

kontrolujących tempo podziałów komórkowych, linie CW9019 oraz SMS-CTR 

charakteryzują się zbliżoną szybkością proliferacji. Można jednak zaobserwować niewielkie 

różnice w oporności tych komórek na działanie cytostatyków – żywotność linii eRMS, ale nie 

aRMS, obniżała się znacząco po 48 godzinach hodowli w obecności doksorubicyny (1 

μg/mL) oraz cis-platyny (48 μg/mL), chemioterapeutyków używanych do leczenia RMS 

(Ryc. 7.3).  
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Ryc. 7.3. Wpływ chemioterapeutyków na żywotność komórek linii eRMS (SMS-CTR) and aRMS 

(CW9019). Test redukcji MTT. N=3. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. # - p<0.05. 

 

 

7.2 Ekspresja HO-1 w liniach komórkowych typu zarodkowego oraz pęcherzykowego 

RMS. Według naszych wcześniejszych obserwacji ekspresja SDF1 była podwyższona w linii 

mysich mioblastów C2C12, w których wywołano nadekspresję HO-1. Komórki te 

charakteryzowały się również wyższą proliferacją in vitro oraz potencjałem do tworzenia 

guzów nowotworowych po podaniu domięśniowym u myszy o upośledzonym układzie 

odpornościowym (Kozakowska et al., 2012). Wiadomo również, iż HO-1 jest ważnym 

mediatorem działania osi molekularnej cMET/HGF i może ułatwiać progresję niektórych 

typów nowotworów (Kamimoto et al., 2009, Was et al. 2010). Co ciekawe, porównanie 

profilu ekspresji miRNA pomiędzy linią zarodkową SMS-CTR oraz pęcherzykową CW9019, 

wykazało między innymi obecność znacznie niższego poziomu trzech miRNA: miR-328, 

miR-338-3p oraz miR-485-5p w linii aRMS (Ryc. 7.4), czyli w komórkach o podwyższonej 

ekspresji SDF-1/CXCR4 i cMET/HGF (Ryc. 7.1). 
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Ryc. 7.4. Ekspresja miRNA wpływających na 3’UTR HO-1 w komórkach linii eRMS (SMS-CTR) i aRMS 

(CW9019). Oznaczenie metodą qRT-PCR. Gen U6 służył jako wewnętrzna kontrola. N=3. Każdy 

słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01. 
 

Według algorytmu użytego w bazie bioinformatycznej TargetScan miRNA te mogą 

wiązać się do rejonu 3'UTR HO-1, prowadząc do represji powstawania tego białka. Dlatego w 

kolejnych analizach sprawdzono czy zwiększonej ekspresji czynników CXCR4/SDF1 oraz 

cMET/HGF w aRMS towarzyszy podniesiony poziom HO-1. Rzeczywiście, uzyskane wyniki 

wskazują na wyższą ekspresję HO-1 w linii komórkowej CW9019 typu aRMS, zarówno na 

poziomie transkryptu jak i dojrzałego białka (Ryc. 7.5A), w porównaniu z komórkami eRMS 

linii SMS-CTR. Warto przy tym zauważyć, że białko HO-1 w RMS może lokalizować się nie 

tylko w obrębie cytoplazmy ale również w jądrze komórkowym. Jest to szczególnie wyraźne 

w przypadku linii eRMS SMS-CTR (Ryc. 7.5B) i może sugerować regulację przez HO-1 

procesów wewnątrzkomórkowych w sposób niezwiązany z aktywnością enzymatyczną HO-1 

(Lin et al. 2007).  
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Ryc. 7.5. A. Ekspresja HO-1 na poziomie mRNA (qRT-PCR) i białka (western-blotting, barwienie 

immunocytochemiczne) w komórkach linii eRMS (SMS-CTR) oraz aRMS (CW9019). N=26. Każdy 

słupek pokazuje średnią + SEM, *** - p<0.001. B. Lokalizacja wewnątrzkomórkowa białka HO-1 

(western-blotting, cytometria obrazowa). Gen EF2 został użyty jako wewnętrzna kontrola w analizie 

qRT-PCR.  Tubulina i lamina A służyły jako kontrola w analizie western blot.    
 

Aby przekonać się czy korelacja między zwiększonym poziomem HO-1 i składnikami 

osi sygnałowych CXCR4/SDF1 oraz cMET/HGF jest jedynie koincydencją czy też występuje 

tu powiązanie przyczynowo-skutkowe, komórki linii CW9019 inkubowano w obecności 

protoporfiryny cyny (SnPP), będącej inhibitorem kompetencyjnym aktywności HO-1, i 

sprawdzono jak zahamowanie działania tego białka wpłynie na ekspresję genów CXCR4, 
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SDF1, cMET i HGF. Jak pokazano na rycinie 7.6, hodowla komórek linii aRMS w obecności 

SnPP (w stężeniu 10 μM przez 24 h) obniża ekspresję wszystkich badanych genów. 

Obserwacja ta sugeruje, że osie sygnałowe CXCR4/SDF1 i cMET/HGF są zależne od 

aktywności enzymatycznej HO-1, a nie tylko obecności tego białka per se w komórce jako że 

SnPP prowadzi jedynie do zahamowania aktywności, ale nie ekspresji HO-1. 
 

 

 

Ryc. 7.6. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 przez SnPP (10 μM, 24 h) na ekspresję cMET, HGF, 

CXCR4 i SDF1 w komórkach linii CW9019. Oznaczenie metodą qRT-PCR. Gen EF2 służył jako 

wewnętrzna kontrola. N=6-9. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. ** - p<0.01, *** - p<0.001. 
 

Biorąc pod uwagę, iż ścieżki sygnałowe zależne od HGF oraz SDF-1 nie tylko hamują 

różnicowanie mioblastów (Charge et al., 2004), ale również mogą nasilać proliferację 

komórek mięsaka prążkowanokomórkowego (Tarnowski et al., 2010), przeprowadzono 

analizę wpływu SnPP na tempo podziałów komórkowych linii SMS-CTR i CW9019. Okazało 

się, że w obu przypadkach inkubacja w obecności SnPP (w stężeniu 10 μM, przez 24 h) 

zmniejsza proliferację komórek RMS (Ryc. 7.6).  
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Ryc. 7.6. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 przez SnPP (10 μM, 24 h) na proliferację komórek 
linii SMS-CTR i CW9019. Barwienie immunohistochemiczne wykrywające PCNA. Reprezentatywne 

zdjęcia i analiza ilościowa. N=3. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. *** - p<0.001. 

 

7.3 Wpływ onkogenu fuzyjnego Pax3-FoxO1 na ekspresję HO-1. Charakterystyczną cechą 

typu pęcherzykowego RMS jest występowanie translokacji pomiędzy chromosomami t(2;13) 

(q35;q14) bądź (rzadziej) t(1;13) (p36;q14) prowadzące do powstania genów fuzyjnych dla, 

odpowiednio, Pax3-FoxO1 oraz Pax7-FoxO1. Ponieważ produkty białkowe tych onkogenów 

są głównymi czynnikami wywołującymi zmiany w profilu ekspresji genów obserwowanych 

w aRMS, w następnym etapie doświadczeń zweryfikowano tezę, że to właśnie wystąpienie 

takiej translokacji może prowadzić do zwiększenia poziomu HO-1 w aRMS. W tym celu 

komórki linii SMS-CTR typu eRMS oraz CW9019 (aRMS) poddano modyfikacji 

genetycznej, przeprowadzając transfekcję za pomocą plazmidu kodującego białko Pax3-

FoxO1. Jako kontroli użyto plazmidu kodującego zielone białko fluorescencyjne (GFP). W 

przypadku obu linii udało się wprowadzić transgeny do komórek hodowanych in vitro, przy 

czym wyższą wydajność transfekcji uzyskano dla komórek CW9019 (Ryc. 7.7A). 

Przeprowadzona następnie analiza qRT-PCR wykazała, że wprowadzenie genu fuzyjnego 

Pax3-FoxO1, typowego dla aRMS, do komórek linii eRMS powoduje znaczące zwiększenie 
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ekspresji transkryptu (Ryc. 7.7B) oraz dojrzałego białka HO-1 (Ryc. 7.7C). Co ciekawe, 

pomimo wyższej wydajności transfekcji, wprowadzenie Pax3-FoxO1 do linii CW9019, która 

charakteryzuje się obecnością translokacji t(1;13) i ekspresją onkogenu Pax7-FoxO1, nie 

zmienia wysokiego endogennego poziomu HO-1 (Ryc. 7.7C). Wydaje się więc, że powyżej 

pewnej wartości granicznej ścieżka sygnałowa pomiędzy Pax3-FoxO1 a HO-1 nie może 

ulegać dalszej indukcji.  

Ryc. 7.7. Wpływ transfekcji plazmidem kodującym onkogen Pax3-FoxO1 na ekspresję genów w 

komórkach linii SMS-CTR i CW9019. Komórki kontrolne transfekowano plazmidem kodującym GFP. A. 
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Ekspresja transkryptu Pax3-FoxO1. B. Ekspresja transkryptu HO-1. Oznaczenie typu qRT-PCR. C. 

Poziom białka HO-1. Metoda western-blotting. D. Ekspresja transkryptów cMET, HGF, CXCR4 i SDF1. 

qRT-PCR. Wewnętrzną kontrolę stanowił gen EF2 (qRT-PCR) i białko tubulina (western blotting). N=3-

8. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001. 

 

Bardzo podobny wzór ekspresji jak w przypadku HO-1 można zaobserwować analizując 

poziom transkryptów cMET, HGF, CXCR4 oraz SDF1 po wprowadzeniu Pax3-FoxO1 (Ryc. 

7.7D). Wszystkie spośród tych genów są aktywowane w następstwie wprowadzenia Pax3-

FoxO1 do komórek linii SMS-CTR, a ich ekspresja nie zmienia się w komórkach CW9019. 

Jedynie poziom czynnika wzrostowego HGF ulega podwyższeniu w aRMS po transfekcji 

genem fuzyjnym, jednak w stopniu mniejszym niż obserwowany dla eRMS (Ryc. 7.7D).  Co 

istotne, efekt wprowadzenia Pax3-FoxO1 może być odwrócony poprzez zahamowanie 

aktywności HO-1 dzięki użyciu SnPP (Ryc. 7.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 7.8. Wpływ SnPP (10 μM, 24 h) na ekspresję transkryptów cMET, HGF, CXCR4 i SDF1 w 

komórkach eRMS (SMS-CTR) poddanych transfekcji Pax3-FoxO1. qRT-PCR. Gen EF2 służył jako 

wewnętrzna kontrola. N=3. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01. 
 

7.4 Ekspresja markerów różnicowania mięśniowego w różnych typach RMS. W 

porównaniu do komórek linii SMS-CTR (eRMS), komórki CW9019 (aRMS) hodowane w 

standardowych warunkach wzrostowych (GM, pełne medium zawierające 10% FBS) 
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charakteryzują się niższą ekspresją miRNA związanych z różnicowaniem mięśniowym, 

przede wszystkim miR-206, miR-133b, miR-29b czy też miR-29a/c (Ryc. 7.9A). Odpowiada 

temu wzór ekspresji kanonicznych markerów różnicowania, w tym miogeniny i łańcucha 

ciężkiego miozyny MyHC, których poziom jest istotnie niższy w CW9019 (Ryc. 7.9B).                  

 
Ryc. 7.9. A. Ekspresja miR-206, miR-133b, miR-29b i miR-29a/c w komórkach linii eRMR (SMS-CTR) i 

aRMS (CW9019). B. Ekspresja transkryptów miogeniny i MyHC. qRT-PCR. C. Poziom białka MyHC w 

komórkach eRMS i aRMS hodowanych w warunkach wzrostowych (GM) i różnicujących (DM). 
Barwienie immunocytochemiczne. D. Ekspresja transkryptu HO-1 w komórkach eRMS i aRMS. qRT-
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PCR. Kontrolę wewnętrzną w reakcjach qRT-PCR stanowił gen U6 (dla miRNA) lub EF2 (dla mRNA). 

N=8-21. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001. 

 

Co więcej, indukcja różnicowania mięśniowego w RMS poprzez zmianę pożywki 

hodowlanej GM na pożywkę różnicującą, zawierającą niskie stężenie surowicy końskiej (DM, 

pożywka z 2% HS) prowadzi do zmiany fenotypu komórek eRMS na bardziej zróżnicowany, 

charakterystyczny dla dojrzałych mięśni szkieletowych (wydłużony kształt, wysoka ekspresja 

MyHC). Taka sama procedura nie wystarcza jednak do zmiany fenotypu komórek aRMS 

(Ryc. 7.9B). Wywołanie różnicowania w RMS nie prowadzi przy tym do istotnych 

statystycznie zmian w ekspresji HO-1 ani w komórkach eRMS (p>0.120) ani aRMS 

(p>0.095) (Ryc. 7.9C). 

Uzyskane dane są zgodne z wynikami otrzymanymi w poprzednich badaniach, w 

których wykazano, iż nadekspresja HO-1 w linii mysich mioblastów C2C12 prowadzi do 

obniżenia poziomu zarówno kanonicznych czynników miogennych z grupy MRF jak i 

mięśniowo specyficznych miRNA, hamując równocześnie tworzenie dojrzałych miotub. W 

mioblastach efekt ten związany był głównie z obniżoną ekspresją MyoD, kluczowego białka 

indukującego proces dojrzewania mięśni szkieletowych. Najważniejszą przyczyną obniżenia 

ekspresji tego białka było zahamowanie wiązania czynnika transkrypcyjnego C/EBP do 

promotora MyoD, powodowane przez produkowany przez HO-1 tlenek węgla (Kozakowska 

et al., 2012). 

Biorąc pod uwagę znacząco wyższy poziom HO-1 w bardziej agresywnym klinicznie 

typie pęcherzykowym RMS (który charakteryzuje się niższym stopniem zróżnicowania), 

założono wstępną hipotezę, że również w RMS, nowotworze o cechach tkanki mięśniowej, 

HO-1 może prowadzić do zmian w dojrzewaniu mięśniowym poprzez hamowanie ekspresji 

MyoD. Analizy qRT-PCR wykazały jednak, że ekspresja myoD w linii eRMS (SMS-CTR) i 

aRMS (CW9019) jest bardzo podobna (Ryc.7.10A) pomimo różnicy w ekspresji HO-1 (Ryc. 

7.5A). Pozwoliło to na sfalsyfikowanie założonej wstępnie hipotezy, że hamowanie 

różnicowania w RMS przez HO-1 jest związane z regulacją MyoD na poziomie ekspresji. 

Podobny poziom mRNA kodującego myoD w linii eRMS i aRMS nie pozwala jednak 

na wyciągnięcie wniosku o podobnej aktywności transkrypcyjnej białka, prowadzącej do 

aktywacji procesu miogenezy. W kolejnych analizach wykazano bowiem, że komórki linii 

CW9019 wykazują znacząco wyższą ekspresję transkryptu MyoR, kodującego ważne białko 

represorowe o działaniu antagonistycznym względem MyoD (Zhao, Hoffman, 2006) (Ryc. 

7.10A). Jednocześnie w komórkach tych stwierdzono znacznie niższy poziom miR-378 (Ryc. 
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7.10A), który wiąże się do rejonu 3'UTR dla MyoR prowadząc do obniżenia ekspresji tego 

czynnika (Gagan et al., 2011).  

Aktywność MyoD i, następczo, różnicowanie mięśniowe może również ulegać 

modyfikacji na skutek działania kinaz białkowych z rodziny p38 – podczas gdy izoforma 

p38 wydaje się niezbędna dla zajścia końcowych etapów różnicowania, forma p38 może z 

kolei interferować z działaniem kompleksu transkrypcyjnego MyoD, poprzez fosforylację 

tego białka i zmniejszenie jego aktywności transkrypcyjnej (Gilliespie et al., 2009; Segales et 

al., 2014). Przeprowadzone badania wykazały, że w linii CW9019 ekspresja promującej 

różnicowanie izoformy p38α jest znacznie niższa w porównaniu do SMS-CTR, przy 

równoczesnym podniesieniu poziomu p38 (ryc. 7.10B).  

 
Ryc. 7.10. A. Ekspresja myoD, myoR, miR-378 w komórkach linii eRMR (SMS-CTR) i aRMS (CW9019) 

hodowanych w warunkach wzrostowych (GM). Metoda qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) i gen U6 (dla 

miRNA) wykorzystano jako kontrolę wewnętrzną. N=4-16. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. ** - 

p<0.01. B. Poziom białka p38α i p38γ w komórkach eRMS i aRMS. Barwienie immunocytochemiczne.  
 

Należy podkreślić, że różnice w poziomie myoR i miR-378 nie są zależne od różnicy w 

aktywności HO-1 między komórkami linii eRMS i aRMS. Inkubacja komórek SMS-CTR lub 

CW9019 w obecności SnPP (10 μM, 24 h) nie wpływała bowiem na poziom ekspresji 

transkryptu MyoR czy też miR-378 (Ryc. 7.11A). Nie zaobserwowano również wpływu na 
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poziom białka izoformy p38 (Ryc. 7.11B). Wydaje się natomiast, że zahamowanie 

aktywności HO-1 w wyniku inkubacji komórek z SnPP, zmniejszało poziom kinazy 

białkowej p38(Ryc. 7.11B) co może sugerować pozytywny wpływ HO-1 na regulację 

szlaków stymulujących różnicowanie mięśniowe hamowanych przez aktywność  tej izoformy 

p38.  

 
Ryc. 7.11. A. Wpływ SnPP (10 μM, 24 h) na ekspresję myoR i miR-378 w komórkach linii eRMS 

(SMS-CTR) i aRMS (CW9019) hodowanych w warunkach wzrostowych (GM). qRT-PCR. Gen EF2 (dla 

mRNA) i gen U6 (dla miRNA) wykorzystano jako kontrolę wewnętrzną. N=4-5. Każdy słupek pokazuje 

średnią + SEM. B. Wpływ SnPP na poziom białka kinazy p38α i p38γ w komórkach eRMS i aRMS. 
Western-blotting.  

 

7.5 Wpływ zahamowania aktywności HO-1 na ekspresję markerów różnicowania 

mięśniowego w RMS. Komórki linii CW9019 charakteryzują się nie tylko niższym bazalnym 

poziomem czynników związanych z miogenezą (Ryc. 7.9A-C), ale także nieprawidłową 

odpowiedzią na indukcję różnicowania mięśniowego. Jak pokazano na rycinie 7.12A, 

hodowla w pożywce stymulującej różnicowanie indukowała wzrost ekspresji miR-206 oraz 

innych markerów miogennych, ale jedynie w komórkach SMS-CTR a nie w CW9019. Co 
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ciekawe, zahamowanie aktywności HO-1 za pomocą SnPP dodanej do pożywki DM 

prowadziło nie tylko do dalszego zwiększenia poziomu ekspresji miR-206 w czasie 

różnicowania linii SMS-CTR, ale również częściowo przywracało prawidłowy potencjał 

miogenny komórek CW9019 (Ryc. 7.12B). Podobny wzór był widoczny w przypadku miR-

133b, podlegającego transkrypcji wspólnie z miR-206. Natomiast nasilenie ekspresji miR-

29a/c w pożywce różnicującej nie było modyfikowane przez zahamowanie aktywności HO-1 

(Ryc. 7.12A,B). Co ciekawe, pozostali członkowie rodziny mio-miRów oraz grupy miR-29 

jakimi są miR-29b i miR-133a nie były indukowane w pożywce różnicującej bez względu na 

obecność lub brak SnPP (dane nie prezentowane). 
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Ryc. 7.12. A. Wpływ hodowli w pożywce różnicującej na ekspresję miR-206, miR-133b i miR-29a/c w 

komórkach linii SMS-CTR i CW9019. GM – pożywka wzrostowa, DM – pożywka różnicująca. B. Wpływ 

SnPP (10 μM, 5 dni) podanej w DM na ekspresję miR-206, miR-113b i miR-29a/c. C. Wpływ hodowli w 

DM na ekspresję myoD, miogeniny i MyHC. D. Wpływ SnPP podanego w DM na ekspresję myoD, 

miogeniny i MyHC.  qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) i gen U6 (dla miRNA) wykorzystano jako kontrolę 

wewnętrzną. N=8-21. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001. 

 

Również w przypadku białek z rodziny MRF takich jak MyoD, miogenina czy też 

białko strukturalne typowe dla dojrzałych mięśni jakim jest MyHC, można zaobserwować 

tendencję do zwiększonej ekspresji pod wpływem DM w większym stopniu w komórkach 

SMS-CTR, niż w CW9019 (Ryc. 7.12C). Efekt ten jest nasilany w komórkach SMS-CTR w 

obecności SnPP (Ryc. 7.12D), co sugeruje możliwość przełamania typowego dla RMS bloku 

w miogenezie poprzez obniżenie aktywności HO-1, przynajmniej w przypadku eRMS. 

Podsumowując, wydaje się, iż potencjał do różnicowania mięśniowego linii 

komórkowej CW9019 o wysokiej ekspresji HO-1 jest znacząco niższy niż linii SMS-CTR o 

niższym poziomie ekspresji tego białka. Co ciekawe, zahamowanie aktywności HO-1 za 

pomocą SnPP, przy równoczesnej indukcji różnicowania mięśniowego wydaje się ułatwiać 

wejście komórek RMS, zwłaszcza eRMS, na szlak prowadzący do nabycia cech 

fenotypowych dojrzałego mięśnia szkieletowego i zwiększenia ekspresji cząsteczek 

ułatwiających miogenezę, w szczególności miR-206. Dlatego zaproponowano hipotezę, że 

aktywacja HO-1 utrudnia zajście różnicowania mięśniowego, wskutek zahamowania przekazu 

sygnału związanego z miR-206.  

 

7.6 Rola miR-206 w regulacji szlaków związanych z różnicowaniem mięśniowym w 

RMS. W celu sprawdzenia czy miR-206 jest jedynie markerem czy rzeczywistym 

regulatorem wpływającym na proces różnicowania mięśniowego w RMS, komórki linii 

CW9019, o niskim poziomie ekspresji miR-206, poddano modyfikacji genetycznej, 

polegającej na wprowadzeniu do nich cząsteczek pre-miR-206 (Ryc. 7.13A). Modyfikacja 

taka prowadziła do znaczącego zwiększenia poziomu ekspresji miogeniny, ale nie MyHC 

(Ryc. 7.13B), sugerując, iż miR-206 odgrywa rolę czynnika niezbędnego do rozpoczęcia, lecz 

niewystarczającego do zakończenia różnicowania mięśniowego w komórkach aRMS.  

Takie stwierdzenie wydaje się uzasadnione również w świetle wyników uzyskanych w 

serii doświadczeń wykonanych na komórkach linii SMS-CTR. Kiedy do komórek tej linii, 

charakteryzujących się wysoką ekspresją miR-206, wprowadzano onkogen Pax3-FoxO1, 

poziom miRNA-206s obniżał się. Towarzyszył temu spadek poziomu miogeniny i MyHC 
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(Ryc. 7.13C). Co istotne, wprowadzenie pre-miR-206 do komórek aRMS, do których 

wcześniej wprowadzono onkogen Pax3-FoxO1, odwracało efekt wywierany przez białko 

fuzyjne i przywracało ekspresję miogeniny, choć nie MyHC (Ryc. 7.13C). Zależności te 

przypominały efekt obserwowany w przypadku linii CW9019 (Ryc. 7.13B).  

 
Ryc. 7.13. Rola miR-206 w różnicowaniu RMS. A. Wpływ transfekcji pre-miR-206 na ekspresję 

dojrzałego miR-206 w komórkach linii CW9019. B. Wpływ transfekcji pre-miR-206 na ekspresję 

miogeniny i MyHC w komórkach CW9019. C. Wpływ transfekcji Pax3-FoxO1 (P3F) na ekspresję 
dojrzałego miR-206, oraz kotransfekcji pre-miR-206 na ekspresję miogeniny i MyHC w komórkach linii 

SMS-CTR. D. Wpływ transfekcji antago-miR-206 na poziom dojrzałego miR-206 oraz miogeniny i 

MyHC w komórkach linii SMS-CTR. qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) i gen U6 (dla miRNA) wykorzystano 
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jako kontrolę wewnętrzną. N=3-4. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, 

*** - p<0.001; # - p<0.05 w porównaniu do P3F. 

 

 

Ponieważ zahamowanie aktywności HO-1 prowadzi do zwiększenia ekspresji miR-206, 

a jednocześnie do podwyższenia poziomu miogeniny i MyHC w komórkach linii SMS-CTR, 

w kolejnym eksperymencie poddano analizie wpływ zahamowania szlaku przekazu sygnału 

zależnego od miR-206 w komórkach inkubowanych w obecności SnPP. Użycie antago-

miRów prowadziło do wydajnego obniżenia ekspresji miR-206 zarówno w komórkach 

kontrolnych jak i traktowanych SnPP (Ryc. 7.13D). Towarzyszyło temu obniżenie poziomu 

ekspresji miogeniny oraz MyHC (Ryc. 7.13D), sugerując tym samym, iż miR-206 pełni 

ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego potencjału miogennego komórek eRMS oraz że 

wpływ zahamowania aktywności HO-1 na różnicowanie rhabdomyosarcoma  jest zależny od 

działania miR-206.  

 

7.7 Wpływ stresu oksydacyjnego na ekspresję miR-206. Poszukując odpowiedzi na pytanie 

jaki może być mechanizm zależnego od HO-1 obniżenia ekspresji miR-206 zwrócono uwagę 

na doniesienia wskazujące ma możliwość represji powstawania miR-206 na skutek działania 

deacetylazy histonowej-4 (HDAC4). W komórkach raka płuca wykazano, że w warunkach 

zwiększonego stresu oksydacyjnego dochodzi do utlenienia kluczowej reszty cysteinowej w 

obrębie HDAC4 co prowadzi do translokacji tego białka z jądra komórkowego do cytoplazmy 

i, w efekcie, do odblokowania ekspresji miR-206 (Singh et al. 2013). Biorąc pod uwagę 

istotną rolę HO-1 w obniżaniu poziomu ROS zaproponowano hipotezę, iż taki mechanizm – 

zaangażowanie HDAC4 w regulację ekspresji miR-206 przez HO-1 – może być aktywny 

również w komórkach RMS.  

Aby zweryfikować to przypuszczenie, w kolejnym etapie badań porównano poziom 

stresu oksydacyjnego pomiędzy komórkami SMS-CTR o niskiej ekspresji HO-1 i wysokiej 

miR-206 z komórkami CW9019 o wysokim poziomie tego enzymu i niskim miRNA. Analizy 

potwierdziły, że komórki aRMS linii CW9019 charakteryzują się znacząco wyższym 

potencjałem przeciwutleniającym (Ryc. 7.14A), przy równocześnie obniżonej produkcji ROS 

(Ryc. 7.14B), w porównaniu z komórkami eRMS linii SMS-CTR. Co więcej, zmniejszenie 

stresu oksydacyjnego uzyskane w linii SMS-CTR dzięki inkubacji z N-acetylocysteiną (NAC, 

2 mM, 24 h) prowadziło do obniżenia ekspresji miR-206 (Ryc. 7.14C). Stwierdzono również 

zmniejszenie poziomu jądrowej formy białka HDAC4 w komórkach SMS-CTR w 
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porównaniu z komórkami CW9019 oraz podwyższenie ekspresji tego w komórkach SMS-

CTR inkubowanych w obecności NAC (Ryc. 7.14D). 
 

 

Ryc. 7.14. Rola stresu oksydacyjnego w komórkach eRMS (SMS-CTR) i aRMS (CW9019). A. Potencjał 
antyoksydacyjny komórek eRMS i aRMS hodowanych w warunkach standardowych. Test 

kolorymetryczny. B. Produkcja ROS przez komórki eRMS i aRMS hodowane w warunkach 
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standardowych. Analiza cytometryczna z wykorzystaniem DCFH-DA. C. Wpływ NAC (2 mM, 5 dni) na 

ekspresję miR-206 w komórkach eRMS hodowanych w warunkach różnicujących. qRT-PCR. D. Poziom 

białka HDAC4 w komórkach eRMS i aRMS hodowanych warunkach standardowych. E. Wpływ NAC (2 

mM, 24 h) na poziom białka HDAC4 w komórkach eRMS hodowanych w warunkach standardowych. 

Barwienie immunocytochemiczne. F. Wpływ nadekspresji aktywnej (HO-1) i nieaktywnej (H25A) formy 

HO-1 na ekspresję miR-206 w komórkach eRMS hodowanych w warunkach różnicujących. qRT-PCR. 

G. Wpływ nadekspresji  aktywnej i nieaktywnej formy HO-1 na poziom białka MyHC w komórkach 

eRMS hodowanych w warunkach różnicujących. Berwienie immunocytochemiczne. H. Wpływ SnPP (10 
μM, 24 h) na poziom i lokalizację wewnątrzkomórkową białka HDAC4 w komórkach eRMS i aRMS 

hodowanych w warunkach standardowych. I. Wpływ SnPP na aktywność enzymatyczną acetylaz 

histonowych w komórkach eRMS i aRMS hodowanych w warunkach standardowych. Test 

kolorymetryczny. J. Wpływ SnPP na poziom białka HDAC4 we frakcji jądrowej i cytoplazmatycznej 

komórek aRMS hodowanych w warunkach standardowych. Western blotting. Lamina A i tubulina 

służyły jako kontrola wewnętrzana dla frakcji jądrowej i cytoplazmatycznej. K. Wpływ SnPP (10 μM, 5 

dni) i kwasu walproinowego (VA, 2 mM, 5 dni) na ekspresję miR-206 w komórkach aRMS hodowanych 

w warunkach różnicujących. qRT-PCR. Gen U6 wykorzystano jako kontrolę wewnętrzną. N=3-4. Każdy 
słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001.  

 

HO-1 działa jako enzym przeciwutleniający głównie poprzez usuwanie hemu będącego 

cząsteczką o silnych właściwościach oksydacyjnych oraz wskutek produkcji biliwerdyny 

(opisano w: Was et al., 2010). Niektóre badania wskazują jednak, że HO-1 może wywierać 

efekt przeciwutleniający w sposób niezależny od swojej aktywności enzymatycznej, poprzez 

bezpośrednie oddziaływanie z czynnikami transkrypcyjnymi w jądrze komórkowym (Biswas 

et al., 2014). Komórki RMS charakteryzuje tymczasem obecność zarówno jądrowej jak i 

cytoplazmatycznej formy HO-1 (Ryc. 7.5B). Dlatego w kolejnym etapie doświadczeń podjęto 

próbę wyjaśnienia czy aktywność enzymatyczna HO-1 jest niezbędna do zahamowania 

ekspresji miR-206.  

W tym celu, za pomocą wektorów lentiwirusowych, wprowadzono do linii SMS-CTR 

sekwencję kodującą aktywną enzymatycznie HO-1 lub zmutowaną, nieaktywną formę HO-1. 

Mutacja polegała na wymianie kodonu reszty histydynowej zlokalizowanej w centrum 

aktywnym enzymu na kodon alaniny (mutacja H25A). Uzyskane wyniki wskazują, że jedynie 

aktywna enzymatycznie forma HO-1 wywołuje zahamowanie ekspresji miR-206 (Ryc. 7.14F) 

i zmniejszenie poziomu markera końcowego różnicowania mięśniowego jakim jest MyHC 

(Ryc. 7.14G).   

Podsumowując, wydaje się, że przedstawiona hipoteza dotycząca przeciwutleniających 

własności HO-1 jako czynnika wpływającego na aktywność HDAC4 i w ten sposób na 
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ekspresję miR-206 może być uzasadniona. Kolejnym argumentem wspierającym ją jest 

obserwacja, iż użycie inhibitora aktywności HO-1 prowadzi do usunięcia HDAC4 z jądra 

komórkowego do cytoplazmy (Ryc. 7.14J), czemu towarzyszy podwyższenie poziomu 

ekspresji miR-206 (Ryc. 7.14K). Warto zauważyć, że podobny wpływ na ekspresję miR-206 

wywiera użycie inhibitora deacetylaz histonowych, jakim jest kwas walproinowy (Ryc. 

7.14K). Równocześnie inkubacja komórek z SnPP prowadzi nie tylko do zahamowania 

aktywności HO-1, ale również do zmniejszenia aktywności deacetylaz histonowych (Ryc. 

7.14I). Tak więc wydaje się, że obniżenie aktywności przeciwutleniającej HO-1 prowadzi do 

utlenienia białka HDAC4, jego ekspulsji z jądra komórkowego do cytoplazmy, zmniejszonej 

aktywności enzymatycznej i, w efekcie, do odblokowania ekspresji miR-206.  

Proponowany mechanizm nie wyczerpuje oczywiście wszystkich możliwych zależności 

pomiędzy HO-1 a miR-206. I tak, porównanie ekspresji pierwotnego transkryptu miR-206, 

pri-miR-206, wskazuje na jego znacząco wyższy poziom w linii komórkowej CW9019 w 

porównaniu do SMS-CTR (Ryc. 7.15A), co stoi w sprzeczności z wynikami otrzymanymi dla 

dojrzałego miR-206 (Ryc. 7.9A). 

 
Ryc. 7.15. A. Ekspresja pri-miR-206 w komórkach SMS-CTR i CW9019. qRT-PCR. Gen β-aktyny służył 

jako kontrola wewnętrzna. B. poziom białka DGCR8 w komórkach SMS-CTR i CW9010. Barwienie 

immunocytochemiczne i western blot. C. Wpływ SnPP (10 μM, 24 h) na poziom pre-miRNA w 
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komórkach CW9019. Elektroforeza kapilarna. D. Wpływ SnPP na poziom białka DGCR8 komórkach 

CW9019. N=3. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, # - p<0.05 w 

porównaniu do CW. 

 

Możliwym wytłumaczeniem może być odmienna wydajność szlaków odpowiedzialnych 

za dojrzewanie miRNA w liniach SMS-CTR i CW9019. Rzeczywiście, z uzyskanych danych 

wynika, że komórki CW9019 cechuje obniżony poziom białka DGCR8 będącego 

komponentem kompleksu mikroprocesora (Ryc. 7.15B). Zgodnie z tą obserwacją, całkowita 

produkcja prekursorowych miRNA, bezpośrednich produktów aktywności kompleksu 

mikroprocesora jest obniżona w komórkach CW9019 (Ryc. 7.15C). Równocześnie, 

zahamowanie aktywności HO-1 za pomocą SnPP prowadzi do zwiększenia poziomu pre-

miRNA (Ryc. 7.15C) oraz podwyższenia poziomu DGCR8 w CW9019 aRMS (Ryc. 7.15D).  

 

7.8 Wpływ HO-1 na metabolizm RMS. Ścieżka przekazu sygnału obejmująca aktywność 

osi miR-206 – HDAC4 oraz dalszą interakcję z czynnikiem Nrf2 (będącym z jednym z 

głównych regulatorów transkrypcji HO-1) może powodować przejście komórek 

nowotworowych na szlak pentozofosforanowy (Singh et al., 2014). Zmiany w typie 

metabolizmu są również jednym z głównych wydarzeń w czasie przejścia między 

prawidłowym a neoplastycznym fenotypem komórkowym. Rzeczywiście, przełączenie typu 

metabolizmu z oddychania tlenowego na szlak glikolityczny, opisane jako tzw. efekt 

Warburga, stanowi jedną z kluczowych cech komórek nowotworowych (Lu et al., 2002). 

Biorąc pod uwagę wpływ kaskady Nrf2 – HDAC4 – miR-206 na zmianę typu metabolizmu 

oraz odmienny poziom ekspresji wielu genów, w tym HDAC4 i miR-206, obserwowany w 

eRMS i aRMS można zadać pytanie czy istnieją różnice w typie metabolizmu pomiędzy 

podtypami RMS oraz czy mogą być one modulowane poprzez zmiany ekspresji bądź 

aktywności HO-1.  

Szukając na nie odpowiedzi, porównano produkcję ATP przez komórki linii SMS-CTR i 

CW9019, z uwzględnieniem procesów przebiegających w mitochondriach i na drodze 

glikolizy. Przeprowadzona analiza wykazała, że komórki SMS-CTR charakteryzują się 

nieomal dwukrotnie wyższą produkcją ATP w porównaniu do CW9019 (Ryc. 7.16A). Co 

więcej, użycie antymycyny, związku hamującego przepływ elektronów przez łańcuch 

oddechowy w mitochondriach, prowadzi do obniżenia produkcji ATP jedynie w przypadku 

linii eRMS, ale nie aRMS (Ryc. 7.16A). Efekt ten jest widoczny zarówno gdy do komórek 

zostanie dostarczony substrat dla produkcji ATP pod postacią pirogronianu jak i w warunkach 



83 
 

podstawowych. Takie wyniki wskazują, że komórki eRMS charakteryzują się wysoką 

produkcją energii i że ten proces zachodzi głównie na drodze przemian tlenowych. 

Potwierdza to także szybsze zakwaszania pożywki hodowlanej (Ryc. 7.16C) i większe 

zużycie tlenu (Ryc. 7.16D) przez komórki SMS-CTR, świadczące o szybszym tempie 

metabolizmu. Komórki CW9019 wydają się namiast polegać w większym stopniu na 

przemianach glikolitycznych. 

Co ciekawe, zahamowanie aktywności HO-1 przy użyciu SnPP (10 μM) przyspiesza 

tempo zakwaszania pożywki hodowlanej zarówno w komórkach SMS-CTR jak i w CW9019 

(Ryc. 7.16B). Mogłoby to przypuszczalnie wynikać ze zwiększenia tempa metabolizmu bądź 

przejścia metabolizmu komórkowego na szlak beztlenowy związany z wyższą produkcją i 

gromadzeniem się kwasów organicznych. Nie można wykluczyć, że przyczyny są odmienne 

w komórkach SMS-CTR i CW9019, gdyż obecność SnPP zwiększała zużycie tlenu jedynie w 

komórkach linii eRMS, a nie aRMS (Ryc. 7. 16C).  

 
Ryc. 7.16. A. Produkcja ATP w komórkach linii SMS-CTR i CW9019 hodowanych w warunkach 

kontrolnych lub z dodatkiem pirogronianu (24h, 1mM) i/lub antymycyny (1 lub 24h, 10M). Test 
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luminescencyjny. B. Zakwaszanie pożywki hodowlanej przez komórki SMS-CTR i CW9019 hodowane w 

warunkach kontrolnych lub z dodatkiem SnPP (10 μM). Presens – hydrodish. C. Poziom tlenu w 

pożywkach po 24 h hodowli komórek SMS-CTR i CW9019 w warunkach kontrolnych lub w obecności 

SnPP. Presens – oxodish. N=3. Każdy słupek lub punkt pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05.  

 

7.9 Rola HO-1 w innych liniach RMS. Wyniki uzyskane w badaniach in vitro na dwóch 

unieśmiertelnionych liniach komórkowych nie pozwalają na wysnuwanie bardziej 

uniwersalnych wniosków dotyczących tak złożonego i zróżnicowanego procesu jakim jest 

rozwój RMS. Nie można więc na podstawie badań porównujących linie SMS-CTR i CW9019 

wnioskować o ogólnych zależnościach charakterystycznych dla nowotworów typu eRMS i 

aRMS. Z tego powodu w kolejnych badaniach najważniejsze doświadczenia wykonane na 

liniach SMS-CTR (eRMS) oraz CW9019 (aRMS) zostały powtórzone na czterech kolejnych 

liniach komórkowych – RD (eRMS) oraz RH5, RH18 i RH28 (aRMS).  

Wyniki analiz wykazały, że podobnie jak w przypadku porównań komórek SMS-CTR i 

CW9019, komórki linii aRMS charakteryzowały się istotnie wyższą ekspresją HO-1 (Ryc. 

7.17A). Również poziom ekspresji onkogenu cMET był znacząco podwyższony w 

komórkach linii aRMS w porównaniu z komórkami linii eRMS (Ryc. 7.17B).  

Co istotne, zastosowanie siRNA specyficznie wyciszającego HO-1 (Ryc. 7.17C) 

prowadziło do obniżenia ekspresji receptora cMET, przy równoczesnym zwiększeniu 

poziomu miR-206, co wykazano na komórkach linii RH18 (Ryc. 7.17D). Potwierdza to 

specyficzność wpływu HO-1 na regulację ekspresji obu genów. Podobnie jak w przypadku 

wcześniejszych wyników uzyskanych dla komórek SMS-CTR oraz CW9019, również w 

innych badanych liniach RMS zahamowanie aktywności HO-1 prowadziło do obniżenia 

tempa podziałów komórkowych w przypadku aRMS (doświadczenia przeprowadzone na 

komórkach linii RH28) oraz zwiększenia poziomu zróżnicowania mięśniowego w przypadku 

komórek eRMS (doświadczenia przeprowadzone na komórkach linii RD) (Ryc. 7.17E,F). 

Hodowla eRMS RD w obecności SnPP skutkowała istotnym podwyższeniem poziomu 

zarówno miogeniny jak i miR-206 (Ryc. 7.17G,H). Warto podkreślić, że również 

zahamowanie aktywności deacetylaz histonowych w linii RD za pomocą kwasu 

walproinowego, wywoływało podobny efekt jak w przypadku linii wykorzystywanych we 

wcześniejszych doświadczeniach (Ryc. 7.14K) i prowadziło do zwiększenia ekspresji miR-

206, porównywalnego z wpływem SnPP (Ryc. 7.17G,H).  
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7.10. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 na wzrost RMS in vivo. Ażeby ocenić 

wpływ zahamowania aktywności HO-1 na wzrost guzów RMS przeprowadzone zostały dwa 

eksperymenty, w których wykorzystano komórki poddane modyfikacji genetycznej tak, aby 

wykazywały ekspresję białka markerowego, jakim jest lucyferaza (użyte w doświadczeniach 

linie to SMS-CTR-Luc oraz CW9019-Luc). 

 

 
Ryc. 7.17. Ekspresja transkryptu HO-1 (A) i cMET (B) w komórkach linii RD (eRMS) oraz RH5, RH18 i 

RH28 (aRMS). Wpływ siRNA rozpoznającego HO-1 na ekspresję HO-1 (C), cMET i miR-206 (D). scRNA 
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– kontrolne siRNA. qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) i U6 (dla miRNA) służyły jako wewnętrzna kontrola. 

E. Wpływ SnPP (10 μM, 24 h) na proliferację komórek RH28. Immunocytochemiczne barwienie 

wykrywające PCNA. F. Wpływ SnPP (10 μM, 5 dni) na poziom białka MyHC w komórkach RD 

hodowanych w warunkach różnicujących. G. Wpływ SnPP na ekspresję transkryptu miogeniny w 

komórkach RD. H. Wpływ SnPP lub kwasu walproinowego (2 mM, 5 dni) na ekspresję miR-206 w 

komórkach RD. N=3-4. Każdy słupek pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - 

p<0.001 vs. RD, # - p<0.05 w porównaniu do scRNA.    
 

W pierwszym doświadczeniu komórki eRMS linii SMS-CTR-Luc podano w postaci 

pojedynczego sferoidu komórkowego złożonego z 1000 komórek pod skórę bezgrasiczych 

myszy typu nude. Po 7 dniach zwierzęta zostały losowo podzielone na dwie grupy. Grupa 

kontrolna otrzymywała PBS dootrzewnowo podczas gdy grupa badana otrzymywała zastrzyki 

systemowe z SnPP (10 mg/kg). Łącznie podane zostało osiem dawek, co drugi dzień przez 

okres dwóch tygodni, dootrzewnowo. Wzrost nowotworów był monitorowany dodatkowo 

przez kolejny tydzień. 

Jak zaprezentowano na ryc. 7.18A, u zwierząt otrzymujących SnPP wzrost guzów 

nowotworowych był spowolniony zarówno w trakcie podawania protoporfiryny cyny, jak 

również po zaprzestaniu podań systemowych. Wyniki pokazujące wielkość guzów, otrzymane 

za pomocą pomiarów suwmiarką, zostały również potwierdzone za pomocą przeżyciowego 

pomiaru luminescencji metodą IVIS, wskazującą na liczebność i lokalizację komórek 

nowotworowych (Ryc. 7.18B). 
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Ryc. 7.18. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 po dootrzewnowym podawaniu SnPP (10 mg/kg, 

co drugi dzień) na wzrost guzów tworzonych przez komórki linii SMS-CTR-Luc wszepione podskórnie 

(1000 komórek w formie pojedynczego sferoidu) do myszy nude. A. Kinetyka wzrostu guzów. 

Wielkość guzów mierzona suwmiarką. B. Żywotność i lokalizacja komórek nowotoworowych. Analiza 

IVIS – reprezentatywne obrazy. N=6-8. Każdy punkt pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - 

p<0.01, *** - p<0.001. 

 

  

Drugie doświadczenie polegało na przeszczepieniu komórek CW9019 w zawiesinie 

macierzy zewnątrzkomórkowej typu Matrigel, którą podano pod skórę myszy bezgrasiczych. 

Po losowym podziale na grupę kontrolną (otrzymującą PBS) oraz grupę poddaną działaniu 

SnPP, zwierzęta otrzymywały odpowiednie związki przez okres 3 tygodni w zastrzykach co 

drugi dzień. 

 
Ryc. 7.19. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 po dootrzewnowym podawaniu SnPP (10 mg/kg, 
co drugi dzień) na wzrost i fenotyp guzów tworzonych przez przez komórki CW9019-Luc wszczepione 

podskórnie w zawiesinie (1.5x106) do myszy nude. A. Kinetyka wzrostu guzów. Wielkość guzów 

mierzona suwmiarką. B. Żywotność i lokalizacja komórek nowotoworowych. Analiza IVIS. C. Ekspresja 
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markerów różnicowania mięśniowego: miR-133a, miR-133b, miR-206 i MyHC. qRT-PCR. Gen EF2 (dla 

mRNA) i U6 (dla miRNA) służyły jako wewnętrzna kontrola. D. Morfologia i zwłóknienie guzów. 

Barwienie trichrom Massona. Reprezentatywne obrazy. N=6-8. * - p<0.05, ** - p<0.01, *** - 

p<0.001.  

 

U myszy otrzymujących ogólnoustrojowo SnPP stwierdzono  wolniejszy wzrost guzów 

nowotworowych (Ryc. 7.19A) oraz obniżony sygnał luminescencji pochodzącej od lucyferazy 

znajdującej się w komórkach aRMS (Ryc. 7.19B). Ponadto, guzy aRMS od zwierząt 

otrzymujących SnPP charakteryzowały się podniesioną ekspresją miomirów (miR-133a, miR-

133b i mR-206) oraz tendencją do wyższego poziomu ekspresji MyHC (Ryc. 7.19C). Wynik 

taki może oznaczać, że zahamowanie aktywności HO-1 ułatwia zapoczątkowanie procesu 

różnicowania komórek RMS, nie tylko w układzie komórkowym in vitro ale również in vivo. 

Analiza histologiczna wskazuje również, iż nowotwory pochodzące od zwierząt 

otrzymujących SnPP wykazują wyższy poziom zwłóknienia oraz bardziej heterogenne 

utkanie komórkowe (Ryc. 7.19D). 

Co więcej, analiza kinetyki wzrostu nowotworów pozwaliła na wyodrębnienie dwóch 

typów neoplazji w obrębie grupy kontrolnej (otrzymującej PBS) różniących się tempem 

progresji – szybko oraz wolno rosnących (Ryc. 7.20).   

 
Ryc. 7.20. Heterogenność w obrębie guzów nowotworowych wywodzących się z linii komórkowej 

CW9019-Luc podanych podskórnie w zawiesinie (1.5x106) do myszy kontrolnych nude. A. Kinetyka 

wzrostu guzów. Wielkość guzów mierzona suwmiarką. B. Ekspresja miR-29a,b,c, miR133a, miR-206 
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oraz transkryptu HO-1 w guzach szybkorosnących i nierosnących. qRT-PCR. Gen EF2 (dla mRNA) i U6 

(dla miRNA) służyły jako wewnętrzna kontrola. C. Poziom i lokalizacja białka HO-1 i MyHC. N=3-5. 

Każdy punkt pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05. 

 

Porównanie wzorca ekspresji genów pomiędzy tak zdefiniowanymi grupami wskazuje 

na wyższą ekspresję HO-1 oraz niższy poziom miR-206 i miR-29a w guzach 

charakteryzujących się szybką progresją (Ryc. 7.20B). Nie zaobserwowano natomiast różnic 

w poziomie miR-29b, miR-29c oraz miR-133a (Ryc. 7.20B). Na znaczenie HO-1 w 

hamowaniu różnicowania mięśniowego może również wskazywać jednoczesne barwienie 

immunohistochemiczne guzów uwidaczniające białko HO-1 i MyHC (Ryc. 7.20C). Ekspresja 

obu białek wykluczała się wzajemnie: komórki o wysokiej ekspresji HO-1 charakteryzowały 

się niskim poziomem MyHC i odwrotnie (Ryc. 7.20C). 

Dalsza analiza guzów tworzonych przez komórki CW9019 (Ryc. 7.21) wykazała, że  

zahamowanie aktywności HO-1 poprzez podawanie SnPP zmniejszyło także poziom 

unaczynienia guzów (Ryc. 7.21A).  

 
Ryc. 7.21. Wpływ zahamowania aktywności HO-1 po dootrzewnowym podawaniu SnPP (10 mg/kg, 

co drugi dzień) na unaczynienie guzów tworzonych przez przez komórki CW9019-Luc wszczepione 
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podskórnie w zawiesinie (1.5x106) do myszy nude. A. Ultrasonograficzna analiza unaczynienia. 

Przykładowe obrazy i analiza ilościowa. B. Ekspresja transkryptów CD31 i czynników proangiogenych. 

qRT-PCR. Gen EF2 służył jako wewnętrzna kontrola. C. Obecność komórek śródbłonkowych (CD31+) 

w guzie. Barwienie immunohistochemiczne. Analiza ilościowa i przykładowe obrazy. N=6-8. * - 

p<0.05, **-p<0.01.  

 

Stwierdzonie takie uzasadniają wyniki analizy ultrasonograficznej (Ryc. 7.21A), 

badające ekspresję transkryptu CD31 (Ryc. 7.21B) oraz poziom i lokalizację białka CD31, 

będącego markerem komórek śródbłonkowych (Ryc. 7.21C). Wyniki wskazują na 

zmniejszenie zarówno liczby kapilar (Ryc. 7.21C) jak i większych naczyń (Ryc. 7.21A). 

Trudno wnioskować o mechaniźmie, gdyż ekspresja czynników proangiogennych w guzie nie 

zmieniała się istotnie pod wpływem SnPP (Ryc. 7.21B).  

Ponieważ wcześniejsze badania wykazały, że zahamowanie aktywności acetylaz 

histonowych wpływa na ekspresję miR-206 podobnie jak hamowanie aktywności HO-1 (Fig. 

7.14H), w kolejnym doświadczeniu sprawdzono wpływ VA (500 mg/kg, co drugi dzień) na 

wzrost guzów nowotworowych (Fig. 7.22). 

 
Ryc. 7.22. Wpływ zahamowania  aktywności deacetylaz histonowych po dootrzewnowym podawaniu 

VA (500 mg/kg, co drugi dzień) na rozwój guzów tworzonych przez komórki CW9019-Luc wszczepione 

podskórnie w zawiesinie (1.5x106) do myszy nude. A. Kinetyka wzrostu i przykładowy obraz 
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histologiczny guzów. Wielkość guzów mierzona suwmiarką, barwienie H&E. B. Ekspresja markerów 

różnicowania mięśniowego: miR-206, miR-133b i MyHC. qRT-PCR. Geny EF2 (dla mRNA) lub U6 (dla 

miRNA) służyły jako wewnętrzna kontrola. N=5. * - p<0.05. 
 

Wykazano, że podobnie jak inhibitor HO-1, także inhibitor deacetylaz histonowych 

zmniejszał istotnie tempo wzrostu guzów aRMS, zwiększając równicześnie heterogenność 

utkania komórkowego (Ryc. 7.22A). Podawanie VA prowadziło również do podwyższenia 

poziomu ekspresji cząstek związanych z różnicowaniem mięśniowym, takich jak miR-206, 

miR-133b czy też MyHC (Ryc. 7.22B). Wyniki te mogą wskazywać na możliwość wpływu 

na progresję RMS in vivo poprzez modulację aktywności ścieżki sygnałowej HO-1 – HDAC4 

– miR-206. 
 

7.11 Wpływ ekspresji HO-1 w podścielisku na wzrost i różnicowanie RMS. W następnym 

etapie doświadczeń podjęto próbę analizy wpływu interakcji pomiędzy komórkami 

nowotworowymi, a komórkami podścieliska. Zbadano wpływ zróżnicowanej ekspresji HO-1 

w modelowych komórkach podścieliska na cechy RMS (Ryc. 7.23). W tym celu komórki linii 

SMS-CTR oraz CW9019 hodowano wspólnie z mezenchymalnymi komórkami podścieliska 

(MSC) w warunkach różnicujących, w układzie ksenogenicznym (Ryc. 7.23A). Komórki 

MSC izolowano ze szpiku kostnego myszy typu dzikiego (HO-1 WT) lub myszy 

pozbawionych aktywnego genu HO-1 (HO-1 KO).   

Analiza morfologii komórek RMS oraz oznaczenie poziomu ekspresji markerów 

różnicowania mięśniowego po czterech dniach wspólnej hodowli z MSC wskazuje na 

zwiększenie potencjału RMS do różnicowania mięśniowego, jeżeli komórki podścieliska nie 

wykazują ekspresji HO-1 (Ryc. 7.23C). Rosnąc w obecności MSC HO-1 KO komórki 

nowotworowe, zwłaszcza komórki eRMS, tworzą wydłużone, bogate w miozynę struktury 

przypominające dojrzałe komórki mięśniowe. Wykazują też zwiększoną ekspresję 

transkryptów kodujących białka charakterystyczne dla różnicujących mięśni – MyoD i MyHC 

(Ryc. 7.23C). Co więcej, w takich warunkach komórki eRMS produkują znacząco mniejsze 

ilości czynnika HGF odpowiedzialnego za progresję nowotworu (Ryc. 7.23B). Nie 

stwierdzono natomiats wpływu warunków hodowli na poziom wydzielanego do środowiska 

białka SDF-1 (Ryc. 7.23B). 

Aby zbadać wpływ ekspresji HO-1 w modelowych komórkach podścieliska na migrację 

komórek RMS oraz na tempo ich podziałów komórkowych, zastosowano zmodyfikowany 

angiogenny test fibrynowy (Materiały i metody, rycina 6.2). Pokryte komórkami SMS-CTR 

kulki lateksowe zawieszono w macierzy fibrynowej, na powierzchnię której wysiano komórki 



92 
 

MSC HO-1 WT lub MSC HO-1 KO. W ciągu sześciu dni hodowli monitorowano szybkość 

migracji oraz proliferacji poprzez pomiar powierzchni, którą zajmowały komórki RMS 

wymigrowywujące z kulek lateksowych (Ryc. 7.24A). Analiza ilościowa wykazała znacząco 

obniżone tempo tych procesów w przypadku gdy na powierzchni macierzy fibrynowej 

znajdowały się komórki MSC pozbawione ekspresji HO-1 (Ryc. 7.24A,B). Zwraca również 

uwagę obniżona ekspresja metaloproteinazy-2, jedynego przedstawiciela tej klasy enzymów 

który ulega zmianie, w przypadku współhodowli RMS z komórkami MSCs HO-1 KO (Ryc. 

7.24C). 
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Ryc. 7.23. Wpływ ekspresji HO-1 w modelowych komórkach podścieliska (MSC) na różnicowanie 

komórek RMS w kokulturze. A. Komórki SMS-CTR rosnące na podścielisku złożonym z MSC HO-1 WT. 

Obraz spod mikroskop odwróconego i bawienie immunocytochemiczne na tubulinę. B. Stężenie 

ludzkich białek SDF-1 i HGF w pożywkach hodowlanych zebranych znad kokultur komórek SMS-CTR i 

MSC. ELISA. C. Ekspresja białka miogeniny i MyHC w komórkach SMS-CTR i CW9019 oraz ekspresja 

transkryptu MyoD i MyHC w komórkach SMS-CTR rosnących na MSC HO-1 WT i MSC HO-1 KO. 

Barwienie immunocytochemiczne i qRT-PCR. Gen EF2 służył jako wewnętrzna kontrola. N=3. * - 

p<0.05. 
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Ryc. 7.24. Wpływ ekspresji HO-1 w modelowych komórkach podścieliska (MSC HO-1 WT i MSC HO-1 

KO) na migrację i wzrost komórek SMS-CTR w kokulturze. Zmodyfikowany test fibrynowy. A. 

Przykładowe obrazy hodowli po 6 dniach. analiza ilościowa za pomocą programu ImageJ. B. Komórki 

RMS poddane współhodowli z podścieliskiem pozbawionym HO-1 charakteryzują się mniejszym 

rozproszeniem oraz pokrywają mniejsza powierzchnię. Barwienie immunocytochemiczne. C. Brak HO-1 

w komórkach podścieliska obniża produkcję MMP-2 przez komórki nowotworowe, nie wpływając 

równocześnie na inne metaloproteinazy. N=4. Każdy punkt pokazuje średnią + SEM. * - p<0.05, ** - 

p<0.01.  
 

7.12 Ekspresja HO-1 oraz miR-206 w pierwotnych próbkach klinicznych RMS. Aby 

przekonać się czy uzyskane w modelach in vitro i in  vivo wyniki można odnieść do sytuacji 

klinicznej, w ostatnim etapie badań przeprowadzono analizę ekspresji HO-1 w pierwotnych 

próbkach guzów pochodzących od pacjentów z potwierdzoną diagnozą eRMS bądź aRMS.  

Wyniki ilościowej analizy PCR w czasie rzeczywistym wykazały znacząco wyższą 

ekspresję transkryptu dla HO-1 w bardziej agresywnej klinicznie formie aRMS w porównaniu 

z łagodniejszą formą eRMS (Ryc. 7.25A). Wyniki te potwierdzone zostały również na 

poziomie białka, dzięki barwieniu immunohistochemicznemu wykrywającemu HO-1 (Ryc. 

7.25A).  

Co istotne, także analizy mające na celu określenie stopnia unaczynienia pierwotnych 

guzów nowotworowych i ekspresji miR-206 wydają się potwierdzać wyniki uzyskane w 

badaniach in vitro oraz in vivo – wyższej ekspresji HO-1 w aRMS towarzyszy obniżona 

ekspresja miR-206 (Ryc. 7.25B). Równocześnie można w nowotworach aRMS 

zaobserwować obniżony poziom miR-29a oraz miR-378 przy braku istotnych różnic w 

poziomie miR-133b. Guzy aRMS charakteryzują się także silniejszym unaczynieniem (Ryc. 

7.25C).  

Podsumowując, analiza materiału klinicznego pozwoliła na potwierdzenie wyników 

badań przeprowadzonych na hodowlach komórkowych oraz na modelach zwierzęcych, 

wskazujących na związek pomiędzy zwiększoną ekspresją HO-1 a obniżeniem ekspresji miR-

206 i zwiększeniem unaczynienia w guzach o utkaniu histologicznym typowym dla aRMS. 

Uzyskane wyniki pozwalają również na postawienie hipotezy, że obraz taki może być istotny 

dla rokowania klinicznego u pacjentów z diagnozą RMS. 
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Ryc. 7.25. Analiza pierwotnych guzów typu eRMS i aRMS pochodzących od pacjentów. A. Ekspresja 

HO-1 na poziomie mRNA (qRT-PCR) i białka (barwienie immunohistochemiczne). B. Ekspresja miR-

29a, miR-378, miR-133b i miR-206. qRT-PCR. Geny aktyny (dla mRNA) lub U6 (dla miRNA) służyły 

jako wewnętrzna kontrola. C. Unaczynienie guzów. Barwienie immunohistochemiczne na CD31. 
Przykładowe obrazy i analiza ilościowa. N=15-16. * - p<0.05. 
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8. Dyskusja 

 

Śledząc badania nad nowotworami można zaobserwować rosnącą tendencję do 

indywidualnego podejścia nie tylko do różnego typu neoplazji, ale także ich podtypów, a 

nawet pojedynczych przypadków klinicznych. W tym aspekcie terapie celowane należy uznać 

za przyszłość onkologii, a biorąc pod uwagę szybko rozwijające się techniki 

sekwencjonowania całego genomu czy transkryptomu można mieć nadzieję, że identyfikacja 

cząsteczek mogących mieć znaczenie w rozwoju nowotworów oraz posiadających znaczenie 

kliniczne będzie coraz łatwiejsza. W przypadku RMS opisano dotychczas szereg genów i ich 

produktów białkowych mających istotne znaczenie w powstawaniu choroby i mogących 

wpływać na długotrwałe rokowanie. W sposób uniwersalny dla wszystkich procesów 

złośliwych mogą one oddziaływać na szybkość podziałów komórkowych lub, unikatowo dla 

RMS, mogą być związane z procesem różnicowania mięśniowego.  

Nasze wcześniejsze doświadczenia wskazują, że nadekspresja HO-1 w linii mysich 

mioblastów prowadzi do zahamowania różnicowania mięśniowego wskutek zmniejszonego 

wiązania czynnika C/EBPδ do promotora MyoD oraz obniżenia poziomu ekspresji mięśniowo 

specyficznych miRNA, w tym miR-206 (Kozakowska et al., 2012). Jednocześnie HO-1 może 

stymulować tempo proliferacji komórek, zarówno mioblastów (Kozakowska et al., 2012) jak i 

komórek nowotworowych, np. raka trzustki (Vashist et al., 2011). Przedstawione w niniejszej 

pracy wyniki wskazują na zależną od obecności białka fuzyjnego Pax3/7-FoxO1 zwiększoną 

ekspresję HO-1 w bardziej złośliwym klinicznie typie pęcherzykowym RMS. Co więcej, 

wyższa aktywność HO-1 jest związana w RMS z obniżonym potencjałem miogennym, na 

skutek zaburzonego procesu różnicowania. Nieprawidłowa miogeneza w RMS może wynikać 

z niezależnego od poziomu ekspresji MyoD obniżenia poziomu miR-206 oraz zmienionego 

statusu oksydoredukcyjnego.  

 

8.1 Pax3/7-FoxO1 wpływa na szlaki CXCR4/SDF-1 i cMET/HGF oraz zwiększa 

ekspresję HO-1.  

Obniżony potencjał miogenny obserwowany w RMS jest cechą wspólną wszystkich 

podtypów klinicznych, niemniej aRMS wykazuje mniej cech charakterystycznych dla 

dojrzałej tkanki mięśniowej w porównaniu z eRMS, m. in. brak prążkowania czy też niską 

ekspresję miozyny (Dias et al., 2000). Wśród cech molekularnych umożliwiających 
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rozróżnienie pomiędzy typem zarodkowym oraz pęcherzykowym RMS najsilniejszym 

czynnikiem prognostycznym oraz markerem o znaczeniu klinicznym w aRMS jak obecność 

białka fuzyjnego Pax3/7-FoxO1 (Galili et al., 1993). Spośród licznych cząsteczek 

stanowiących cel aktywności transkrypcyjnej Pax3/7-FoxO1 warto wspomnieć w 

szczególności białka specyficzne dla mięśni takie jak MyoD, represor Hey1, kinazy 

wpływające na proces apoptozy jak DAPK1 (Ahn et al., 2013), a także białka zaangażowane 

w modyfikacje statusu epigenetycznego, np. białko JARID2 (Walters et al., 2013).  

Onkogen fuzyjny Pax3/7-FoxO1 jest najsilniejszym predyktorem złego rokowania w 

aRMS (Galili et al., 1993; Missiaglia et al., 2010). Zarówno Pax3-FoxO1 jak i Pax7-FoxO1 są 

znacząco bardziej stabilne, bardziej aktywne i częściej lokalizują się w jądrze komórkowym 

w porównaniu do niezmutowanych form Pax3 oraz Pax7 (Keller, Guttridge, 2013). 

Aktywność tych nieprawidłowych czynników transkrypcyjnych prowadzi do zwiększenia 

ekspresji znanych białek promujących progresję nowotworów jak CXCR4, SDF-1, cMET czy 

też HGF. Co więcej, ich rolę udowodniono również w przypadku rozwoju aRMS (Miękus et 

al., 2009; Tarnowski et al., 2010) gdzie wysoka aktywność liganda HGF oraz jego receptora 

cMET prowadzi do nasilonej proliferacji oraz przerzutowania przy jednoczesnym obniżeniu 

apoptozy w komórkach RMS. Wiąże się to jednocześnie ze zwiększoną agresywnością guzów 

nowotworowych (Hou et al., 2011). Transfekcja eRMS za pomocą wektora zawierającego 

Pax3-FoxO1 powoduje zwiększenie tempa wzrostu guza oraz przyspiesza jego tworzenie w 

modelu mysim (Keller, Guttridge, 2013; Anderson et al., 2001). Białko fuzyjne jest tak 

silnym onkogenem, że nawet w przypadku hodowli fibroblastów sztuczna nadekspresja Pax3-

FoxO1 może wystarczyć do zajścia transformacji złośliwej (Keller, Guttridge, 2013). 

Przedstawione w ramach prezentowanej pracy wyniki zgadzają się z opisanymi wcześniej 

obserwacjami – wprowadzenie do linii komórkowej typu eRMS genu fuzyjnego Pax3-FoxO1 

prowadzi do wzrostu ekspresji cząsteczek CXCR4, SDF-1, cMET oraz HGF. Również 

występujące w warunkach podstawowych różnice w ekspresji wymienionych molekuł 

wskazują na ich wysoki poziom w aRMS w porównaniu z liniami komórkowymi eRMS.  

Oprócz opisów unikatowej, charakterystycznej dla aRMS cechy molekularnej jaką jest 

obecność białka fuzyjnego, istnieją doniesienia wskazujące na możliwość zaangażowania 

szlaków wpływających na stres oksydacyjny w progresję i rozwój RMS (Fanzani et al., 2013). 

W świetle tych opisów, HO-1 ulegająca wyższej ekspresji w bardziej złośliwym typie 

pęcherzykowym RMS może się wydawać jedynie kolejnym markerem aRMS, bez 
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oczywistych implikacji klinicznych. Uzyskane wyniki wskazują jednak na szersze, 

potencjalnie modulujące wzrost RMS, działanie HO-1. I tak, zarówno linie aRMS posiadające 

mutację Pax7-FoxO1 (CW9019), Pax3-FoxO1 (RH5, RH28) lub pozbawione genu fuzyjnego 

(RH18), jak również linia komórkowa eRMS (SMS-CTR) poddana transfekcji za pomocą 

plazmidu zawierającego Pax3-FoxO1, charakteryzują się wysoką ekspresją HO-1 przy 

jednoczesnym obniżeniu poziomu miR-206. Wydaje się więc, że onkogen Pax3/7-FoxO1 

prowadzi do zwiększonej ekspresji HO-1 przy jednoczesnym obniżeniu poziomu jednej z 

molekuł istotnych dla różnicowania mięśniowego. Ta prosta obserwacja może zostać znacznie 

rozwinięta. Po pierwsze – również w linii aRMS nie posiadającej translokacji Pax3/7-FoxO1 

można zaobserwować wyższy poziom ekspresji HO-1 w porównaniu z liniami eRMS. Po 

drugie – nadekspresja Pax3-FoxO1 prowadzi do jedynie dwukrotnego podwyższenia poziomu 

ekspresji HO-1 podczas gdy różnice obserwowane pomiędzy eRMS a aRMS wahają się 

pomiędzy pięcio- a czterdziestokrotną różnicą. Sugeruje to, iż zwiększona ekspresja HO-1 w 

aRMS jest nie tylko markerem obecności onkoproteiny Pax3-FoxO1, ale także niezależnym 

czynnikiem wpływającym na patogenezę RMS.   

 

8.2 HO-1 wpływa na proliferację RMS oraz zmienia aktywność szlaków CXCR4/SDF-1 i 

cMET/HGF. 

Zwiększona, nie poddająca się regulacji proliferacja, stanowi kamień węgielny w 

rozwoju większości nowotworów. Odsetek komórek o ekspresji Ki67, białka stanowiącego 

używany klinicznie marker komórek dzielących się, waha się od kilku procent w niektórych 

indolentnych chłoniakach (Stachura, 2006) do 100% w przypadku chłoniaka Burkitta 

(Perkins, Friedberg, 2008). Również w przypadku RMS obserwuje się nadmierną, nie 

poddająca się kontroli mechanizmów naprawczych proliferację komórek mięsakowych. Co 

więcej, w przypadku tego nowotworu zostały opisane szlaki molekularne mogące prowadzić 

do takiej niepowstrzymanej fali podziałów. Należy do nich kaskada sygnałowa 

zapoczątkowywana przez aktywację receptora CXCR4 przez jego ligand, SDF-1. Jest ona 

jednocześnie jednym ze szlaków molekularnych zależnych od HO-1 (Deshane et al., 2007). 

Szlak SDF-1/CXCR4 ulega nadmiernej aktywacji w przypadku nowotworów aRMS 

wykazujących translokację i fuzję pomiędzy Pax3/7 a FoxO1. Oprócz zwiększonego tempa 

proliferacji, odpowiada on również za zwiększoną migrację komórek RMS (Tarnowski et al., 
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2010). Drugim komponentem zawiadującym nadmiernym wzrostem RMS jest układ 

receptora cMET i jego liganda, białka HGF (Taulli et al., 2009). 

Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze doniesienia dotyczące tych szlaków – 

również w opisanym układzie doświadczalnym można zauważyć zwiększoną ekspresję 

komponentów osi cMET/HGF i CXCR4/SDF-1 w aRMS. Co więcej, wprowadzenie genu 

fuzyjnego Pax3-FoxO1 do linii komórkowej eRMS, pozbawionej tego typu mutacji, prowadzi 

do zwiększenia aktywności obu ścieżek sygnałowych. Szczególnie intrygującą i wcześniej 

nieopisaną obserwacją jest fakt, że do szlaku obejmującego powstanie translokacji Pax3/7-

FoxO1 prowadzącej do aktywacji cMET/HGF i CXCR4/SDF-1 można dołożyć kolejny etap – 

zależny od Pax3/7-FoxO1 wzrost ekspresji HO-1, zwiększający ekspresję cMET, HGF, 

CXCR4 i SDF-1. Na taki stan rzeczy może wskazywać doświadczenie, w którym 

zahamowanie aktywności HO-1 przy użyciu SnPP prowadziło do odwrócenia związanej z 

działaniem Pax3-FoxO1 indukcji szlaków HGF oraz SDF-1. Skuteczność SnPP, czyli 

inhibitora aktywności enzymatycznej, który jednocześnie prowadzi do zwiększenia poziomu 

białka HO-1, sugeruje, że efekt ten wynika z działania któregoś z produktów reakcji 

katalizowanej przez HO-1. Istotne jest również, że taki sam wzór obserwowano zarówno w 

przypadku eRMS jak i aRMS – w liniach komórkowych obu typów efekt użycia SnPP był 

bardzo podobny.  

Inkubacja w obecności SnPP prowadzi równocześnie do zahamowania proliferacji, być 

może ze względu na zmniejszoną aktywność osi cMET/HGF. Wydaje się więc, że HO-1 

może być czynnikiem pełniącym co najmniej permisywną rolę w kontroli tempa podziałów 

komórkowych w RMS, potencjalnie w sposób zależny od modulacji przekazu sygnału 

związanego z aktywnością szlaków cMET/HGF oraz CXCR4/SDF-1. Dodatkowo, 

zahamowanie HO-1 w RMS może częściowo zmniejszać niekorzystne działanie onkogennego 

białka Pax3/7-FoxO1. 

 

8.3 HO-1 reguluje miogenezę w RMS poprzez niezależny od ekspresji MyoD wpływ na 

miR-206.  

RMS wykazuje dwie charakterystyczne cechy. Pierwszą z nich jest typowa dla 

transformacji złośliwej zdolność komórek RMS do ucieczki spod kontroli mechanizmów 

regulacyjnych, co prowadzi do nadmiernej proliferacji i szybkiej progresji choroby. Drugą 

cechą, tym razem wyróżniającą RMS spośród innych neoplazji, jest zaburzony wzorzec 
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różnicowania mięśniowego. Co ciekawe, oba te wydarzenia prowadzące do rozwoju RMS 

łączy nieprawidłowa aktywność jednej cząsteczki – mięśniowo specyficznego miRNA jakim 

jest miR-206. Oprócz regulacji i promowania różnicowania mięśniowego, miR-206 hamuje 

powstawanie białek osi cMET/HGF, wpływając w ten sposób na obniżenie tempa podziałów 

komórkowych w RMS (Taulli et al., 2009). Równocześnie onkogenne białko Pax3-FoxO1 

stymuluje tę kaskadę przekazu sygnału prowadząc do zwiększenia złośliwości nowotworu. 

MiR-206 z kolei hamuje ekspresję Pax3 i Pax7, ale nie reguluje ekspresji fuzyjnego onkogenu 

(Goljanek-Whysall et al., 2008).  

Uważa się, że równowaga pomiędzy podziałami komórkowymi a różnicowaniem jest 

kluczowa dla prawidłowego procesu miogenezy. Tymczasem wysoka ekspresja HO-1 w linii 

mysich mioblastów prowadzi do zwiększonego tempa podziałów, przy jednoczesnym 

obniżeniu poziomu molekuł stymulujących dojrzewanie mięśniowe, takich jak MyoD, 

miogenina czy miR-206 (Kozakowska et al., 2012). Efekt ten można zaobserwować zarówno 

w przypadku hodowanych in vitro linii komórkowych jak i in vivo w hiperplastycznej tkance 

powstającej z wszczepionych komórek. Wydaje się, że w komórkach RMS działanie HO-1 

jest podobne, gdyż użycie inhibitora HO-1 prowadziło do zwiększenia ekspresji białek oraz 

miRNA stymulujących różnicowanie. Wpływ HO-1 na różnicowanie mięśniowe widoczny 

był zarówno w hodowlach komórkowych, jak i w komórkach rosnących in vivo, a nawet w 

różnych obszarach w obrębie jednego nowotworu.  

Co więcej, nie tylko farmakologiczne zahamowanie aktywności HO-1 ale również 

użycie specyficznego wyciszenia genetycznego tego białka za pomocą siRNA prowadzi do 

zwiększonej produkcji miR-206. Warto zauważyć, że zgodnie z uzyskanymi wynikami 

jedynie komórki eRMS odpowiadają na bodźce środowiskowe promujące różnicowanie 

mięśniowe poprzez zwiększenie ekspresji miR-206 oraz miogeniny. Zahamowanie HO-1 

tymczasem, pozwala na uruchomienie takiej odpowiedzi także w komórkach aRMS oraz 

nasila  reakcję eRMS na czynniki stymulujące miogenezę. Może to pozwalać w dalszych 

etapach na uzyskanie lepszej odpowiedzi klinicznej na leczenie. Istotne jest jednak 

zrozumienie mechanizmu tego działania. 

Większość efektów HO-1 wpływających na zahamowanie różnicowania mięśniowego w 

mioblastach można przypisać zmniejszonej ekspresji głównego czynnika związanego z 

miogenezą – MyoD. Podobnie jak w mioblastach z nadekspresją HO-1, również w RMS 

rozwój nowotworu jest związany ze zmniejszeniem potencjału komórek do różnicowania 
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mięśniowego. W większości przypadków komórki RMS przypominają morfologicznie 

prekursory mięśni szkieletowych zatrzymane na różnych etapach różnicowania. Co więcej, 

szlaki przekazu sygnału związane z miogenezą są aktywne w RMS, niemniej wykazują 

aberracje powodujące zmienioną odpowiedź komórek na bodźce promujące różnicowanie. 

Opisano między innymi zmiany w aktywności lub ekspresji czynników modyfikujących 

piętno epigenetyczne, takich jak metylotransferazy (Lee et al., 2011), deacetylazy histonowe 

(Jaboin et al., 2002) czy drobnocząsteczkowe RNA z grupy mikroRNA (Rota et al.,  2011). 

Działanie większości z tych czynników spina aktywność jednego białka – MyoD.  

W wielu publikacjach proponowano, iż zaburzona aktywność MyoD może być jednym z 

najważniejszych wydarzeń molekularnych prowadzących do rozwoju RMS (Keller, 

Guttridge, 2013). Niemniej brak doniesień wskazujących na jakim poziomie takie 

hipotetyczne zaburzenie funkcji MyoD w RMS miałoby mieć miejsce. Nie wiadomo również 

czy istnieją różnice pomiędzy typami histologicznymi eRMS oraz aRMS i czy aktywność 

MyoD determinuje ich odmienne rokowanie kliniczne. W świetle tych spekulacji intrygująca 

staje się obserwacja dotycząca mechanizmu poprzez który HO-1 wpływa na różnicowanie 

mięśni szkieletowych, a w szczególności w jaki sposób reguluje działanie MyoD.  

Oksygenaza hemowa-1 poprzez jeden z produktów swojej aktywności enzymatycznej, 

tlenek węgla, hamuje wiązanie się czynnika C/EBP do promotora MyoD w linii mysich 

mioblastów, obniżając w ten sposób produkcję tego białka, blokując różnicowanie i 

zmniejszając ekspresję markerów miogennych takich jak mięśniowo specyficzne miRNA, 

miogenina czy też łańcuch ciężki miozyny (Kozakowska et al., 2012). Biorąc pod uwagę 

zaburzony wzorzec różnicowania mięśniowego obserwowany w RMS a także wpływ HO-1 

na ekspresję MyoD w mioblastach, można było zaproponować hipotezę, że zwiększona 

ekspresja oksygenazy hemowej-1 w aRMS charakteryzującej się niższym potencjałem do 

różnicowania mięśniowego może być związana z obniżeniem poziomu MyoD.  

Przedstawione badania przeczą takiej tezie. Nie ma bowiem różnic w ekspresji MyoD 

pomiędzy liniami komórkowymi typu zarodkowego oraz pęcherzykowego RMS. Oczywiście, 

brak zmian w poziomie transkryptu dalece nie wyczerpuje wszystkich możliwych sposobów 

regulacji aktywności czynnika transkrypcyjnego. Rzeczywiście, można zaobserwować 

różnice w ekspresji czynników wpływających na aktywność MyoD pomiędzy liniami 

komórkowymi eRMS oraz aRMS. Komórki CW9019 o fenotypie pęcherzykowym mają 

wyższą ekspresję cząsteczek odpowiadających za zwiększoną proliferację i obniżony 
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potencjał miogenny (związany z obniżeniem ekspresji kinazy p38, białka YY1 czy też 

MyoR) oraz niską ekspresję stymulującej różnicowanie izoformy  kinazy białkowej p38. 

Wszystkie te czynniki wpływają na aktywność transkrypcyjną MyoD. p38 obniża 

aktywność YY1, zwiększając heterodimeryzację MyoD z E47 i prowadzi do zmian struktury 

chromatyny poprzez przyłączanie kompleksu SWI/SNF, promując w ten sposób miogenezę 

(Palacios et al., 2010; Segales et al., 2014). Izoforma p38γ z kolei obniża aktywność MyoD 

poprzez bezpośrednią fosforylację oraz oddziaływanie z metylotransferazą histonową 

KMT1A, prowadząc do zwiększonego poziomu YY1 będącego częścią kompleksu PRC2, 

hamującego MyoD (Gillespie et al., 2009).  

Spośród wymienionych czynników jedynie p38 oraz YY1 wydają się być zależne od 

aktywności HO-1 w opisywanym układzie doświadczalnym, gdyż inkubacja z SnPP 

wywoływała zmiany w ich ekspresji. Niższy poziom p38 jak również wywołana przez SnPP 

obniżona ekspresja YY1 sugerują, że mimo wysokiej ekspresji aktywność MyoD może być 

zaburzona, i do pewnego stopnia może to być związane z aktywnością HO-1. Przypuszczalnie 

jednak nie jest to główny mechanizm w wyniku którego HO-1 obniża potencjał miogenny w 

RMS. Po pierwsze, Pax3/7-FoxO1, który jest głównym czynnikiem związanym z 

tumorogenezą w mięsaku prążkowanokomórkowym również wpływa na MyoD, z jednej 

strony podnosząc jego ekspresję, z drugiej zaś upośledzając funkcjonowanie (Calhabeu et al., 

2013). W komórkach C2C12 głównym czynnikiem wpływającym na ekspresję MyoD jest 

białko C/EBP (Tapscott et al., 1992), którego aktywność jest hamowana przez tlenek węgla 

(Suh et al., 2006, Kozakowska et al., 2012). W liniach RMS wykazujących translokację, 

ekspresja MyoD jest bezpośrednio kontrolowana przez nadaktywny czynnik Pax3/7-FoxO1, 

wiążący się do sekwencji wzmacniającej w obrębie rejonu promotorowego MyoD (Tajbakhsh 

et al., 1997; Ahn et al., 2013; Walters et al., 2013). Można więc sądzić, że w aRMS efekt ten 

przeważa nad zależnym od produkowanego przez HO-1 tlenku węgla zmniejszeniem 

aktywności C/EBPδ. Dodatkowo, ponieważ ekspresja MyoD nie stanowi czynnika 

rokowniczego w RMS i nie koreluje z długoterminową progresją choroby (Sebire, Malone, 

2003; Keller, Guttridge, 2013) wydaje się, że białko to nie jest najważniejszym czynnikiem 

sprawczym w rozwoju RMS.   

W tym świetle na znaczeniu zyskuje fakt, iż między liniami eRMS oraz aRMS istnieją 

różnice w ekspresji miR-206, uznanego predyktora rozwoju RMS (Misaglia et al., 2009). W 



103 
 

obrębie promotora miR-206 znajdują się miejsca wiązania zarówno dla MyoD jak i jego 

represora, MyoR, dlatego ekspresja miR-206 w mięśniach szkieletowych zazwyczaj łączona 

jest właśnie z aktywnością transkrypcyjną MyoD (Keller, Guttridge, 2013). Należy również 

zwrócić uwagę na odmienny sposób regulacji ekspresji miR-133b oraz miR-206, które 

znajdują się we wspólnym klastrze podlegającym wspólnej transkrypcji. Podczas gdy miR-

206 ulega ekspresji z własnego bliższego promotora (ang. proximal promoter) już w 

dzielących się mioblastach, miR-133b jest transkrybowany wraz z długim niekodującycm 

RNA linc-MD1 dopiero po aktywacji różnicowania (Cesana et al., 2011).  

MyoD współdziała z acetylotransferazami oraz deacetylazami histonowymi, wpływając 

przez to na zmiany epigenetyczne i na stopień kondensacji materiału genetycznego (Keller, 

Guttridge, 2013). Wiadomo równocześnie, że Pax3/7-FoxO1 zapobiega zmianom stopnia 

kondensacji chromatyny genów, na które wpływa MyoD. Dodatkowo, wymuszona 

nadekspresja MyoD w mioblastach nie była wystarczającym czynnikiem prowadzącym do 

zwiększenia ekspresji miR-206 (Kozakowska et al. 2012). Można więc zaproponować, iż 

obserwowane w RMS różnice w poziomie ekspresji miR-206, pomimo, że pozostają zależne 

od aktywności HO-1, nie są związane z przekazem sygnału regulowanym przez MyoD.  

 

8.4 HO-1 reguluje ekspresję miR-206 poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i 

wpływ na lokalizację jądrową HDAC4. 

Poszukując możliwych mechanizmów regulacji ekspresji genów, oprócz działania 

kanonicznych czynników transkrypcyjnych, należy wziąć pod uwagę również zmiany 

epigenetyczne, mogące modyfikować dostępność sekwencji promotorowych, tak 

wzmacniających jak i represorowych. Szereg takich zmian opisano również w przypadku 

regulacji różnicowania mięśniowego w RMS. Na przykład w locus miogeniny Pax3-FoxO1 

zmniejsza acetylację histonu H4, utrudniając w ten sposób przyłączenie polimerazy RNA II, 

co prowadzi do obniżonej ekspresji miogeniny (Calhabeu et al., 2013). Także rejony 

promotorowe miRNA ulegają modyfikacjom epigenetycznym na skutek modyfikacji 

histonów (Davis-Dusenbery, Hata, 2010). Wykazano między innymi, że obniżona acetylacja 

w obrębie promotora miR-206 odgrywa istotną rolę w regulacji powstawania tego miRNA w 

komórkach raka płuca (Singh et al., 2013). Można więc przypuszczać, że także w RMS 

powstawanie miR-206, cząsteczki silnie stymulującej różnicowanie mięśniowe, może być 



104 
 

regulowane epigenetycznie, do pewnego przynajmniej stopnia niezależnie od aktywności 

MyoD. 

W prezentowanych doświadczeniach wykazano, iż wysokiej ekspresji HO-1 komórkach 

aRMS linii CW9019 towarzyszy obniżona ekspresja miogeniny oraz miR-206. Deacetylacja 

białek w obrębie histonów wywołująca zmiany struktury chromatyny i wpływająca na 

dostępność miejsc promotorowych dla wiązania czynników transkrypcyjnych jest 

kontrolowana przez klasę enzymów z rodziny deacetylaz histonowych (Winbanks et al., 

2011). Wśród nich HDAC4 może prowadzić do represji transkrypcji genów poprzez 

deacetylację reszty lizynowej w obrębie histonu H4 (Roccaro et al., 2010; Lakshmaiah et al., 

2014). Należąca do klasy IIa deacetylaz HDAC4 ulega wysokiej ekspresji w mięśniu 

sercowym i mięśniach szkieletowych gdzie silnie hamuje proces miogenezy (Winbanks et al., 

2011; Delcuve et al., 2012). Wysoki poziom deacetylaz histonowych został również opisany 

jako jedna z cech charakterystycznych dla wielu nowotworów, jakkolwiek brak dotąd takich 

doniesień w odniesieniu do rhabdomyosarcoma (Delcuve et al., 2012). Uzyskane w 

prezentowanej pracy wyniki wskazują na znacząco wyższą ekspresję HDAC4 w linii 

komórkowej podtypu aRMS mięsaka prążkowanokomórkowego. 

Co istotne, HDAC4 stanowi bona fide cel dla działania miR-206 (Winbanks et al., 

2011). Co więcej, hipertrofię dojrzałych miotub indukowaną przez zahamowanie miR-206 

można odwrócić poprzez zahamowanie HDAC4. Z drugiej strony, nadekspresja miR-206 

prowadzi do obniżenia poziomu HDAC4 i w efekcie do zwiększonej acetylacji białek w 

obrębie histonów (Winbanks et al., 2013). Należy również pamiętać, że interakcja pomiędzy 

miR-206 oraz HDAC4 nie jest jednokierunkowa, gdyż HDAC4 stanowi nie tylko cel dla miR-

206 ale również oddziałuje zwrotnie miR-206 prowadząc do jego represji (Singh et al., 2013).  

Deacetylazy histonowe klasy IIa ulegają translokacji pomiędzy jądrem komórkowym a 

cytoplazmą. Eksport z jądra komórkowego wywoływany jest między innymi przez 

fosforylację, prowadzi w efekcie do odblokowania możliwości powstawania białek i miRNA, 

których ekspresja jest zależna od modyfikacji przeprowadzanych przez deacetylazy (Delcuve 

et al., 2012). Mechanizm ten uważa się za główny sposób w jaki regulowana jest funkcja 

białek HDAC, chociaż opisano także inne sposoby regulacji, np. przez stres oksydacyjny 

(Ago et al., 2008). Okazało się, że przejście HDAC4 pomiędzy jądrem komórkowym a 

cytoplazmą jest zależne od przekazu sygnału wywołanego czynnikami o właściwościach 

utleniających i bezpośrednim utlenieniem reszt aminokwasowych (Hohl et al., 2013). I tak, 
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spośród 14 reszt cysteinowych obecnych w białku HDAC4, cysteiny Cys-667 i Cys-669 oraz 

Cys-982 i Cys-988 tworzą mostki siarczkowe. W stanie zredukowanym domena HDAC4 

wiąże się z sekwencją sygnału eksportu jądrowego (ang. nuclear export signal, NES) hamując 

jej dostępność dla eksportyny CRM1. Prowadzi to do zatrzymania HDAC4 w jądrze 

komórkowym gdzie białko to może blokować ekspresję miR-206. Po utlenieniu reszt Cys-667 

oraz Cys-669, domena deacetylazowa oddysocjowuje od sekwencji NES, która staje się 

dostępna dla CRM1 a HDAC4 przechodzi do cytoplazmy (Ago et al., 2008). Mechanizm ten 

został opisany w przypadku komórek raka płuca, gdzie pod wpływem utlenienia reszt 

cysteinowych HDAC4 ulega przeniesieniu z jądra komórkowego do cytoplazmy prowadząc w 

ten sposób do odblokowania powstawania miR-206 (Singh et al., 2013). Co więcej, 

zahamowanie lub wyciszenie ekspresji HDAC4 również skutkuje zwiększeniem poziomu 

miR-206 (Singh et al., 2013).  

Zwiększony eksport HDAC4 z jądra komórkowego oraz podniesiony poziom miR-206 

można zaobserwować w przypadku komórek raka płuca pozbawionych ekspresji czynnika 

transkrypcyjnego Nrf2. Z kolei aktywacja Nrf2 prowadzi do zatrzymania HDAC4 w jądrze i 

do obniżenia ekspresji miR-206 (Singh et al., 2013). Nrf2 jest tymczasem głównym 

czynnikiem odpowiedzi na stres oksydacyjny, prowadzącym do indukcji genów 

przeciwutleniających takich jak HMOX1 kodujący HO-1 czy też TRX1, kodujący 

tioredoksynę-1. Tioredoksyna-1 reguluje translokację HDAC4 w sposób zależny od stresu 

oksydacyjnego w kardiomiocytach (Ago et al., 2008). Można przypuszczać, że podobny 

mechanizm jest aktywny w RMS, co mogłoby tłumaczyć wpływ HO-1 na ekspresję miR-206.  

Rzeczywiście, uzyskane wyniki dowodzą, że komórki aRMS charakteryzujące się 

wyższą ekspresją HO-1 wykazują równocześnie niższy poziom ROS. Co więcej, w linii 

komórkowej CW9019 typu aRMS białko HDAC4 lokalizuje się głównie w przedziale 

jądrowym, a jego ekspresja koreluje z wysokim poziomem HO-1. Zahamowanie aktywności 

HO-1 przez SnPP promuje przejście HDAC4 do cytoplazmy co może powodować 

podwyższenie poziomu miR-206. Zgodnie z tą obserwacją, inkubacja komórek linii eRMS 

SMS-CTR o niskiej ekspresji HO-1 oraz wysokim poziomie ROS w obecności NAC 

prowadzi do zwiększenia ekspresji HDAC4 i do obniżenia produkcji miR-206. Warto 

pokreślić, że efekt zahamowania HO-1 na ekspresję miR-206 można naśladować zarówno w 

hodowlach komórkowych in vitro jak i w guzach RMS rosnących in vivo za pomocą kwasu 

walproinowego będącego inhibitorem deacetylaz histonowych. 
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HO-1 uważa się powszechnie za enzym przeciwutleniający, działający głównie poprzez 

usuwanie hemu, cząsteczki o własnościach utleniających, oraz poprzez produkcję 

antyoksydacyjnej biliwerdyny (Dulak et al., 2008). Niedawno wykazano jednak inny możliwy 

mechanizm działania HO-1 w procesie obniżania stresu oksydacyjnego. Okazuje się, że 

jądrowa forma oksygenazy hemowej-1, pozbawiona prawdopodobnie aktywności 

enzymatycznej, może współdziałać z Nrf2, obniżając jego degradację proteasomalną. W 

mysich fibroblastach takie oddziaływanie prowadziło do aktywacji mechanizmów 

obniżających stres oksydacyjny (Biswas et al., 2014). Warto zauważyć, że komórki RMS 

charakteryzują się obecnością zarówno jądrowej jak i cytoplazmatycznej formą HO-1. 

Potencjalnie więc również taka, niekanoniczna rola HO-1 w modulacji stresu oksydacyjnego, 

mogłaby odgrywać rolę w regulacji ekspresji miR-206. Niemniej, jedynie nadekspresja białka 

aktywnego enzymatycznie (a więc odpowiadającego formie cytoplazmatycznej HO-1) 

prowadziła do obniżenia poziomu ekspresji miR-206 oraz miogeniny, sugerując, że forma 

jądrowa nie odgrywa istotnej roli w regulacji proliferacji i rónicowania RMS. Proponowany 

mechanizm działania HO-1 poprzez wpływ na stres oksydacyjny, HDAC4 i miR-206 

przedstawiono na rycinie 8.1. 

 

 
Ryc. 8.1 Proponowany mechanizm regulacji ekspresji miR-206 przez oś molekularną HO-1 – ROS – 

HDAC4. 

 

Kliniczna istotność poziomu ekspresji miR-206 została wykazana u pacjentów z 

potwierdzoną diagnozą RMS, u których ogólny czas przeżycia korelował z poziomem miR-
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206 (Keller, Guttridge, 2013; Missiaglia et al., 2010). Oprócz stymulacji ścieżek związanych 

z białkami rodziny MRF, miR-206 wpływa w sposób bezpośredni na poziom receptora cMET 

prowadząc do zahamowania jego powstawania, wskutek czego zmniejsza się proliferacja 

komórek RMS (Taulli, 2009). Równocześnie, przywrócenie poziomu miR-206 prowadzi do 

wytworzenia prawidłowej równowagi pomiędzy podziałami komórkowymi a różnicowaniem 

mięśniowym i zwiększa stopień dojrzałości komórek RMS (Taulli et al., 2012). Uzyskane w 

prezentowanej pracy wyniki wskazują, że taki sam efekt można osiągnąć poprzez 

zahamowanie aktywności enzymatycznej HO-1. 

MiR-206 uważany jest również za cząsteczkę mogącą stanowić potencjalny punkt 

uchwytu w terapiach celowanych. Rzeczywiście, wprowadzenie tego miRNA do komórek 

RMS hamuje wzrost guzów w mysim modelu przeszczepu międzygatunkowego ludzkich 

komórek mięsaka (Taulli et al., 2009), a także indukuje proces różnicowania komórek RMS, 

prowadząc do pojawiania się w obrębie guza licznych komórek o ekspresji MyHC (Taulli et 

al., 2012). Ponownie, badania przedstawione w prezentowanej pracy wskazują, że taki sam 

efekt można osiągnąć poprzez zahamowanie aktywności enzymatycznej HO-1. Co więcej, 

inhibicja aktywności HO-1 in vivo w mysim modelu ksenoprzeszczepu ludzkich komórek 

RMS prowadzi nie tylko do bardziej zróżnicowanego fenotypu mięśniowego komórek 

mięsaka, ale także zmniejsza liczbę naczyń krwionośnych oraz zwiększa poziom zwłóknienia 

guza. Obserwacje te są zgodne z opisanymi wcześniej pro-angiogennymi oraz anty-

fibrotycznymi właściwościami HO-1 (Stachurska et al., 2013; Sunamura et al., 2003). 

 

8.5 HO-1 wpływa na dojrzewanie miRNA i obniża ekspresję jednego z komponentów 

mikroprocesora, białka DGCR8. 

Oprócz specyficznej regulacji ekspresji pojedynczych miRNA, HO-1 może również 

wpływać na proces dojrzewania miRNA, prowadząc do bardziej globalnych zmian w 

przekazie sygnału zależnym od tej klasy cząsteczek. Wcześniejsze badania wykazały, że efekt 

HO-1 zależy od wpływu na białko DGCR8, którego ekspresja w mioblastach ulegała 

obniżeniu w odpowiedzi na nadekspresję HO-1 (Kozakowska et al., 2012).  

DGCR8 jest wraz z białkiem Drosha ko-faktorem kompleksu mikroprocesora i 

katalizuje dojrzewanie pierwotnych transkryptów pri-miRNA do cząstek prekursorowych pre-

miRNA. Co ciekawe, istnieją doniesienia wskazujące na możliwość stabilizacji DGCR8 po 

związaniu hemu (Davis-Dusenbery et al., 2010) oraz obniżeniu stabilności pod wpływem 



108 
 

jonów Fe3+ stanowiących odpowiednio substrat i produkt aktywności enzymatycznej HO-1 

(Barr et al., 2012). Zaburzenia w dojrzewaniu miRNA stanowią jedną z cech transformacji 

złośliwej (Lujambio, Esteller, 2009). Wiele prac wskazuje również na ułatwienie 

powstawania nowotworów w przypadku braku jednego z enzymów odpowiedzialnych za 

formowanie dojrzałych cząsteczek miRNA, jakim jest Dicer. Jak dotąd brak jednak doniesień 

sugerujących, że takie zaburzenia mogą promować powstawanie RMS. Niewiele wiadomo 

również na temat różnic między podtypami eRMS oraz aRMS. Niemniej, wskazuje się na 

brak różnic pomiędzy pacjentami o odmiennej diagnozie podtypu histologicznego RMS w 

odniesieniu do ekspresji miR-206 (Missiaglia et al., 2010). Uzyskane w prezentowanej pracy 

wyniki wskazują na znacząco niższą ekspresję DGCR8 w przypadku linii aRMS. Istnieje 

jednocześnie możliwość zwiększenia poziomu tego białka poprzez zahamowanie aktywności 

HO-1. Niższa ekspresja DGCR8 w komórkach aRMS jest związana z obniżonym poziomem 

całkowitego pre-miRNA, co może wskazywać na funkcjonalne znaczenie tego zjawiska.  

 

8.6 HO-1 zmienia profil metaboliczny komórek RMS.  

Uzyskane wyniki wskazują, że HO-1 wpływa na cały szereg aktywności 

wewnątrzkomórkowych mogących promować nowotworzenie oraz przyspieszać progresję 

RMS. Zaburzenia w dojrzewaniu miRNA, zmieniony status oksydoredukcyjny czy też 

obniżony potencjał miogenny mogą zmieniać długoterminowe rokowanie kliniczne. 

Większość działań HO-1 w opisanym układzie doświadczalnym można przypisać wpływowi 

na miR-206. Cząsteczka ta oprócz regulacji miogenezy może również modulować stan 

metaboliczny komórki. W niedrobnokomórkowym raku płuca miR-206 może zmniejszać 

potencjał do nowotworzenia poprzez zmianę metabolizmu na zależny od szlaku 

pentozofosforanowego (Singh et al., 2013). Jednocześnie, rozwój nowotworów, w tym RMS, 

jest zmieniany w warunkach obniżonego ciśnienia parcjalnego tlenu lub stresu oksydacyjnego 

(Chen et al., 2013; Blein et al., 2014; Liu et al., 2014;  Das et al., 2008; Shyh-Chang et al., 

2013). Warunki hipoksyjne z jednej strony promują nowotworzenie, z drugiej pomagają 

podtrzymać cechy komórek macierzystych w niszy (Mathieu et al., 2013). W przypadku 

transformacji złośliwej opisano także przejście metabolizmu komórkowego z cyklu przemian 

tlenowych na glikolizę, zjawisko znane jako tzw. efekt Warburga (Lu et al., 2002).  

Większość tych zmian można przypisać nieprawidłowej aktywności czynników z 

rodziny HIF-1, a także miR-206. Dlatego ciekawe wydaje się, iż w komórkach aRMS linii 
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CW9019 energia generowana jest głównie na drodze niezależnej od oddychania 

mitochondrialnego. Można sądzić, że zwiększona aktywność HO-1 przekierowuje 

metabolizm aRMS w stronę procesów beztlenowych. Wpływ HO-1 na metabolizm 

zauważono wczęśniej. Wykazano między innymi, możliwość modulacji przez HO-1 

oddychania mitochondrialnego w sposób zależny od białek rodziny STAT (Ricchetti et al., 

2004) oraz lokalizacji HO-1 właśnie w obrębie mitochondriów (Slebos et al., 2007).  Z 

obserwacjami tymi zgadza się również wyższa ekspresja białka HIF-1 w liniach aRMS. Jego 

stabilizacja wymaga obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu wewnątrz komórki. Ciekawym 

wynikiem, wymagającym jednak dalszych badań, jest fakt obniżania pH pożywki w 

komórkach inkubowanych w obecności SnPP. Kwestią wymagającą wyjaśnienia pozostaje 

pytanie czy jest to proces związany ze zmianą typu metabolizmu, przyspieszeniem tempa 

przemian wewnątrzkomórkowych czy też po prostu skutek niezależnego od zahamowania 

HO-1 działania protoporfiryn.  

 

8.7 Ekspresja HO-1 w podścielisku wpływa na wydzielanie HGF i zmienia potencjał 

RMS do róznicowania. 

Przez długi czas nowotworzenie postrzegano jako klonalny wzrost komórki, w której 

doszło do zmian molekularnych umożliwiających ucieczkę spod nadzoru mechanizmów 

regulacyjnych. Po spopularyzowaniu hipotezy tzw. gleby i nasiona (ang. seed and soil) 

zaczęto zwracać większą uwagę na oddziaływania pomiędzy komórkami podścieliska a 

komórkami nowotworowymi. Obecnie w pełni docenia się kluczową rolę takich interakcji, jak 

również znaczenie heterogenności komórek w obrębie guza nowotworowego. Z jednej strony 

zmienione komórki podścieliska takie jak fibroblasty związane z nowotworem mogą być 

źródłem czynników stymulujących progresję nowotworową, z drugiej zaś prawidłowe 

komórki stromalne poprzez wydzielanie cząstek sekrecyjnych mogą stanowić czynnik 

spowalniający wzrost guza.  

Jak dotąd niewiele badań miało na celu wyjaśnienie roli HO-1 znajdującej się w 

komórkach otaczających guz nowotworowy na jego biologię. Istnieją doniesienia wskazujące 

na zwiększoną ekspresję HO-1 w podścielisku między innymi raka stercza (Maines, 

Abrahamsson, 1996), brak natomiast przesłanek mogących wyjaśniać wpływ tego enzymu na 

fenotyp nowotworu. Stąd interesująca wydaje się obserwowana w prezentowanych badaniach 

zależność wskazująca na wyższy stopień zróżnicowania komórek RMS znajdujących się w 
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otoczeniu mezenchymalnych komórek podścieliska pozbawionych aktywnego genu HO-1. 

Zmniejszone wydzielanie czynnika HGF (pochodzącego z komórek nowotworowych) w ko-

kulturze RMS z komórkami MSC HO-1 KO zgadza się z wynikami hamowania aktywności 

HO-1 w RMS za pomocą SnPP i może wskazywać na zależność uwalniania HGF od tlenku 

węgla, który jest cząsteczką mającą możliwość przenikania przez błonę komórkową 

(Kuramitsu et al., 2011). Interesujący jest zarazem brak różnic w uwalnianiu SDF-1 mogący 

wskazywać na zaangażowanie innych niż zależne od CO szlaków wewnątrzkomórkowych. 

Dane literaturowe, pomimo dobrze opisanej zależności pomiędzy HO-1 a szlakiem SDF-

1/CXCR4, nie wskazują na możliwy mechanizm tej interakcji opisując jedynie 

zaangażowanie CO w regulacji migracji indukowanej przez SDF-1 (Deshane et al., 2007). 

 

Podsumowując, ekspresja HO-1 jest wyższa w liniach komórkowych oraz pierwotnych 

nowotworach pochodzących od pacjentów z potwierdzoną diagnozą typu aRMS mięsaka 

prążkowanokomórkowego. Efekt ten jest zależny od obecności białka fuzyjnego Pax3/7-

FoxO1, gdyż wprowadzenie onkogenu Pax3-FoxO1 do linii eRMS wywołuje wzrost ekspresji 

HO-1. Aktywacja HO-1 hamuje różnicowanie mięśniowe poprzez zmniejszenie stresu 

oksydacyjnego oraz utrzymanie białka HDAC4 w stanie zredukowanym, co ułatwia jego 

pozostawanie w jądrze komórkowym i prowadzi do zahamowania ekspresji miR-206. 

Zahamowanie aktywności enzymatycznej HO-1 obniża ekspresję CXCR4 i jego liganda SDF-

1 oraz cMET i liganda HGF. Przypuszczalnie przyczynia się to do nasilenia potencjału 

miogennego, zmniejszenia proliferacji komórek RMS, spowolnienia progresji nowotworu in 

vivo oraz zmniejszenia unaczynienia guzów. Przedstawione wyniki sugerują, że HO-1 może 

stanowić potencjalny czynnik modyfikujący rokowanie w mięsaku prążkowanokomórkowym 

oraz wpływać na efekty jego leczenia.  
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9. Wnioski 
 

Wyniki uzyskane w przedstawionej pracy wskazują, że oksygenaza hemowa-1 jest 

ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój mięsaka prążkowanokomórkowego, a 

zahamowanie jej aktywności zwiększa zdolność komórek RMS do indukcji różnicowania 

miogennego. Na podstawie uzyskanych rezultatów możliwe jest również zaproponowanie 

przypuszczalnego mechanizmu działania HO-1 (Ryc. 9.1). W trakcie badań wykazano, że: 
 

 HO-1 ulega wyższej ekspresji w RMS typu pęcherzykowego, o wyższej agresywności 

klinicznej. Obraz ten jest prawdziwy zarówno w odniesieniu do stabilnych linii 

komórkowych jak i próbek pochodzących od pacjentów. Towarzyszy temu wyższy 

poziom ekspresji genów kodujących CXCR4 i SDF-1 oraz cMET i HGF w aRMS, 

który jest zależny od aktywności HO-1. 
 

 Zwiększona ekspresja HO-1 jest związana z obecnością w aRMS charakterystycznego 

onkogenu fuzyjnego Pax3/7-FoxO1. Zahamowanie aktywności HO-1 zmniejsza 

efekty działania tego onkogenu. 
 

 Zablokowanie aktywności HO-1 w RMS prowadzi do zmniejszenia proliferacji oraz 

zwiększenia stopnia zróżnicowania komórek mięsaka na skutek zwiększenia ekspresji  

miR-206 i prawdopodobnie poprzez zmniejszenie aktywności szlaków cMET/HGF 

oraz CXCR4/SDF-1, niezależnie natomiast od poziomu ekspresji MyoD. 
 

 Aktywacja HO-1 wpływa na ekspresję miR-206 prawdopodobnie poprzez 

zmniejszenie stresu oksydacyjnego, co prowadzi do sekwestracji deacetylazy 

histonowej HDAC4 w jądrze komórkowym i represji powstawania miR-206. HDAC4 

w obecności aktywnej HO-1 nie ulega utlenieniu i nie jest przenoszony do 

cytoplazmy. 
 

 Zahamowanie aktywności HO-1 in vivo prowadzi do spowolnienia wzrostu guzów 

nowotworowych tworzonych przez komórki RMS, ich większego zróżnicowania, 

mniejszego unaczynienia i nasilonego zwłóknienia. W obrębie pojedynczego guza 

rejony o niskiej ekspresji HO-1 wykazują wyższy poziom zróżnicowania miogennego. 
 

 Brak HO-1 w komórkach podścieliska ułatwia różnicowanie RMS oraz zmniejsza 

wzrost i migrację komórek. 
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Ryc. 9.1 Podsumowanie roli HO-1 w podścielisku oraz komórkach nowotworowych typu RMS z 

wyszczególnieniem proponowanych mechanizmów działania. 
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