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STRESZCZENIE 
 

Obserwowana w nowotworach in vivo oraz hodowlach komórkowych in vitro 

heterogenność fenotypowa jest konsekwencją toczącej się nieustannie mikroewolucji 

komórek nowotworowych. W efekcie mikroewolucji w populacji komórek 

nowotworowych wciąż pojawiają się nowe sub-populacje komórek. Dzięki ich obecności 

guz może się rozwijać w szerokim zakresie warunków mikrośrodowiska. Heterogenność 

fenotypowa, stanowiąca w sensie ewolucyjnym przystosowanie nowotworu do 

zmiennego środowiska, staje się jednak poważnym ograniczeniem w badaniach 

doświadczalnych. Funkcjonalna specjalizacja komórek nowotworowych, prowadząca 

m.in. do rozwoju sub-populacji komórek o zwiększonym potencjale inwazyjnym, 

decyduje o homeostazie i rozwoju guzów. Różnorodność morfologiczna i fizjologiczna 

komórek nowotworowych w obrębie pojedynczego guza stanowi jedno z największych 

wyzwań w badaniach procesu nowotworzenia. Odbiciem heterogenności fenotypowej są 

różnice w podatności poszczególnych komórek na terapię, przez co zjawisko to powinno 

być uwzględniane w badaniach nowych strategii terapeutycznych. 

Powszechnie stosowane modele doświadczalne oparte na liniach komórek 

nowotworowych zakładają, często w sposób nieuzasadniony, ich jednorodność 

fenotypową. Dodatkowo, część technik doświadczalnych z zasady uśrednia odpowiedzi 

różniących się fenotypowo komórek na zadany bodziec, co może wpływać na 

interpretację otrzymanych wyników i przekładać się na użyteczność modeli in vitro 

w analizach mikroewolucji nowotworów. Stąd istnieje potrzeba opracowania modeli 

badawczych pozwalających na prowadzenie analiz właściwości i reakcji pojedynczych 

komórek (ang. single-cell approach) w ściśle kontrolowanych warunkach. Modele takie 

pozwoliłyby na śledzenie mikroewolucji oraz interpretację zachowania komórek 

w trakcie przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. epithelial-mesenchymal 

transition; EMT). Dałyby one także możliwość śledzenia zmian ekspresji białek, 

których rola w progresji nowotworowej pozostaje kontrowersyjna. Przykładem takiego 

białka może być koneksyna43 (Cx43), w przypadku której dane literaturowe są 

częściowo sprzeczne.  

Zaproponowany w pracy model oparty o heterogenne fenotypowo linie komórek 

raka szczurzej prostaty (AT-2) i ludzkiego glejaka (T98G) pozwala na śledzenie przejść 

fenotypowych, którym podlegają komórki nowotworowe in vivo, a które decydują 

m.in. o formowaniu populacji o zwiększonym potencjale inwazyjnym. Stworzono układ 
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badawczy oparty o homogenne sub-linie komórek AT-2 i T98G, których komórki różnią 

się morfologią, podatnością na odkształcenia, ruchliwością, potencjałem inwazyjnym 

in vitro i ekspresją markerów związanych z fenotypami epitelialnym i mezenchymalnym. 

  Zaobserwowano istnienie korelacji między fenotypem mezenchymalnym, 

charakterystycznym dla komórek o zwiększonym potencjale inwazyjnym, a poziomem 

ekspresji białka Snail-1, które jest czynnikiem transkrypcyjnym regulującym EMT. 

Wiadomo, że ekspresja białka Snail-1 powoduje zahamowanie ekspresji genów 

związanych z fenotypem epitelialnym, zmiany morfologii komórek, obniżenie siły 

adhezji i podwyższenie aktywności migracyjnej komórek. In vivo w wyniku EMT 

powstają populacje komórek o wyższym potencjale metastatycznym. Podobne 

współzależności między morfologią komórek sub-linii i ekspresją Snail-1 

zaobserwowano w przypadku komórek glejaka T98G. Wskazuje to na istnienie związku 

między różnicowaniem fenotypowym komórek AT-2 i T98G, a przejściami 

fenotypowymi, które decydują o rozwoju sub-populacji komórek odpowiedzialnych za 

progresję nowotworów i tworzenie metastaz. Dodatkowo, wyciszenie Snail-1 

w komórkach o fenotypie mezenchymalnym powodowało zmianę ich morfologii na 

epitelialną, podczas gdy transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β) wywoływał 

efekt odwrotny w komórkach epitelialnych sub-linii AT-2.  

Ponadto, wyraźnej ekspresji czynnika Snail-1 i jego jądrowej lokalizacji 

w mezenchymalnych populacjach komórek AT-2 i T98G towarzyszyła podwyższona 

ekspresja Cx43 oraz intensywna komunikacja międzykomórkowa za pośrednictwem 

złącz szczelinowych (ang. gap junctional intercellular communication; GJIC). 

Złącza szczelinowe zbudowane z Cx43 i innych koneksyn są jednym z głównych 

mediatorów utrzymywania homeostazy w tkankach prawidłowych. Koneksyny tworzą 

heksameryczne kanały umożliwiające międzykomórkowy transfer jonów i małych 

cząstek o masach nieprzekraczających 1,5 kDa. Powszechnie przyjmuje się, że obniżenie 

poziomu ekspresji koneksyn lub upośledzenie funkcji złącz szczelinowych wspiera 

proces nowotworzenia na wczesnych jego etapach poprzez izolację metaboliczną 

komórek. Jednak liczne doniesienia literaturowe opisujące podwyższoną ekspresję 

koneksyn w guzach wtórnych zdają się częściowo przeczyć tej hipotezie. Wyniki 

uzyskane w niniejszej pracy wskazują, że ekspresja i funkcja Cx43 mogą być powiązane 

z przejściami fenotypowymi zwiększającymi potencjał inwazyjny komórek raka prostaty 

i glejaka. Dodatkowo, w przypadku komórek raka prostaty Cx43 wspomaga proces 

diapedezy komórek nowotworowych najprawdopodobniej w sposób zależny od GJIC.  
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Obniżenie ekspresji czynnika Snail-1 w komórkach mezenchymalnej 

sub-populacji Fi2 prowadziło do zmiany fenotypu komórek na epitelialny przy 

równoczesnym spadku ekspresji Cx43. Natomiast nadekspresja czynnika Snail-1 

w komórkach epitelialnej sub-populacji Ep1 powodowała przejścia fenotypowe 

w kierunku fenotypu mezenchymalnego oraz wzrost ekspresji Cx43. Wyciszenie 

ekspresji Cx43 w komórkach mezenchymalnych wpływało na poziom ekspresji Snail-1 

prowadząc do jego obniżenia. Obserwacje te wskazują na istnienie mechanizmów 

regulujących wzajemnie ekspresję Snail-1 i Cx43. W komórkach prawidłowego nabłonka 

prostaty PNT2 nie stwierdzono występowania opisanych zależności. 

Ko-immunoprecypitacja białek Cx43 i Snail-1, w powiązaniu z technikami western-blot 

oraz spektrometrii masowej, nie wykazała bezpośredniego oddziaływania białek Snail-1 

i Cx43, potwierdziła jednak oddziaływanie Cx43 z α-tubuliną. Jednocześnie analizy 

immunofluorescencyjne wykazały dojądrową translokację białka Smad2 w komórkach 

o wyższej ekspresji Cx43 co wskazuje, że Cx43 reguluje ekspresję Snail-1 poprzez 

blokowanie miejsc wiążących białka Smad2 na mikrotubulach zwiększając w ten sposób 

cytoplazmatyczną pulę białek Smad2. W konsekwencji wzrasta translokacja 

ufosforylowanego białka Smad2 do jądra komórkowego co powoduje indukcję ekspresji 

Snail-1. Oznacza to, że Cx43 może być funkcjonalnie powiązana z mikroewolucją 

inwazyjnych komórek nowotworowych poprzez wpływ na szlaki odpowiedzialne za 

„przeprogramowanie” komórek nowotworowych. Jednak należy zwrócić uwagę na 

obecność macierzystych komórek nowotworowych (ang. Cancer Stem Cells; CSC) 

w badanych populacjach. Fakt ten może sugerować istnienie alternatywnego 

mechanizmu opartego o komórki CSC i ich zaangażowanie w procesy mikroewolucyjne 

in vitro. Określenie zaangażowania Cx43 i Snail-1 w mechanizmy „przeprogramowania” 

jak również utrzymania populacji CSC wymagają dalszych badań.  

Reasumując, w ramach pracy zidentyfikowano markery heterogenności linii 

komórek AT-2 i T98G i podjęto próbę zastosowania obu modeli do analiz mechanizmów 

odpowiedzialnych za progresję nowotworową w korelacji z ekspresją Snail-1 i Cx43. 

Ponadto przeprowadzono analizę powiązań między ekspresją białka Snail-1, a ekspresją 

Cx43 oraz ich roli w kształtowaniu frontu inwazyjnego nowotworu prostaty i glejaka 

wielopostaciowego. Określono również możliwą rolę Cx43 w mikroewolucji populacji 

komórek inwazyjnych obu nowotworów. Stosując opracowany model badawczy po raz 

pierwszy wykazano istnienie bezpośredniego związku pomiędzy ekspresją białek Snail-1 

oraz Cx43 w nowotworach pochodzenia nabłonkowego (rakach) i glejakach oraz 
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dokonano identyfikacji ścieżek wzajemnie regulujących ich ekspresję. Powiązano 

również ekspresję czynnika transkrypcyjnego Snail-1 z inwazyjnością komórek 

glejaków. Umożliwia to stosowanie go jako markera złośliwości glejaków. Uzyskane 

wyniki pozwoliły na powiązanie podwyższonego poziomu ekspresji Cx43 z fenotypem 

inwazyjnym komórek raka prostaty i glejaków oraz opisanie roli Cx43 w regulacji 

potencjału metastatycznego komórek. Nowe fakty na temat roli Snail-1 oraz Cx43 

w regulacji potencjału inwazyjnego komórek raka prostaty i glejaków pozwoliły na 

uzyskanie pełniejszego obrazu rozwoju obu typów nowotworów. Glejaki nie wywodzą 

się z komórek nabłonkowych, więc w ich przypadku nie można mówić o procesie EMT. 

Jednak ekspresja białka Snail-1 oraz związane z nią zmiany fenotypowe świadczą 

o zaangażowaniu w progresję glejaków procesu podobnego do EMT. Proces ten nie był 

do tej pory przedmiotem pogłębionych analiz. 
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ABSTRACT 
 

 Functional specialization of tumor cells, which leads to the development of 

sub-populations characterized by increased invasive potential, determines homeostasis 

and the development of solid tumors. Morphological and physiological diversity of tumor 

cells within a solid tumor is one of the most important challenges in cancer research. 

Phenotypic heterogeneity observed in tumors in vivo and cell culture in vitro is 

a consequence of the cells’ microevolution. As a result of microevolution new cell 

populations are generated. Due to the presence of many sub-populations in the tumor, it 

can grow in a wide range of microenvironmental conditions. The heterogeneity, which is 

the advantage of the tumor, constitutes a restriction in experiments. Differences in 

sensitivities of individual cells to chemotherapy are also a reflection of their phenotypic 

heterogeneity. Therefore, cell heterogeneity is a challenge of new therapeutic strategies.  

Commonly used experimental models based on cell lines in vitro assume, very 

often in an unjustified way, their phenotypic uniformity. Moreover, a number of 

experimental techniques principally “averages” the responses of cells to stimuli, which 

can affect data interpretation and suitability of in vitro models for the research on tumor 

microevolution. This creates a necessity to establish new approaches that would enable 

single cell analysis in strictly controlled conditions, allowing the interpretation of cell 

behavior during microevolution and epithelial – mesenchymal transition (EMT). Such 

approaches would enable researches to track the expression of proteins whose role in the 

progression of cancer remains controversial. An example might be the expression of 

connexin43 (Cx43) whose role during cancer promotion and progression is a matter of 

controversy. 

The model proposed in this dissertation, based on phenotypically heterogeneous 

prostate cancer and glioblastoma multiforme (GBM) cell lines, provides the possibility 

of tracing phenotypical transitions undergone by tumor cells in vivo, which are crucial for 

the microevolution of invasive tumor cell sub-populations. A research approach has been 

established which comprises homogeneous AT-2 and T98G sub-lines differing in 

morphology, susceptibility to mechanical distortions, motility, invasive potential in vitro 

and expression levels of epithelial and mesenchymal markers.  

A correlation has been observed between the mesenchymal cell phenotype, 

characteristic of invasive tumor cells, and expression levels of Snail-1, the transcription 
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factor involved in EMT. Snail-1 expression leads to the inhibition of “epithelial” gene 

expression, morphological changes, cell adhesion reduction and increase of cell motility. 

As a consequence, it generates AT-2 cells of increased metastatic potential. Similar 

interrelations have been observed for T98G cells. This suggests that phenotypic 

diversification of AT-2 and T98G cells results from phenotypic transitions which are 

known to participate in the formation of sub-populations crucial for tumor progression 

and metastasis. Additionally, Snail-1 silencing in mesenchymal AT-2 cells induced their 

transition toward epithelial phenotype, while TGF-β treatment of epithelial cells led to 

the reverse phenomenon.  

Moreover, high levels of Snail-1 expression and its nuclear localization in 

mesenchymal AT-2 and T98G cells were accompanied by increased expression of Cx43 

and high levels of gap junctional intercellular communication (GJIC) between tumor 

and endothelial cells. Gap junctions built of Cx43 and other connexins are one of the 

basic mediators of homeostasis in healthy tissues. Connexins form hexameric channels 

enabling intercellular transfer of ions and small metabolites of molecular mass below 1.5 

kDa. It is commonly assumed that decreased connexin expression levels or disturbances 

in gap junctional channel functions promote carcinogenesis at its early stages through 

metabolic isolation of the cells. On the other hand, numerous studies describing increased 

expression of connexins in secondary tumors seem to at least partially contradict this 

hypothesis. The results presented in this dissertation suggest that the expression and 

function of Cx43 can be functionally connected with phenotypic transitions, which 

increase invasive potential of prostate cancer and GBM. Moreover, at least in the case of 

prostate cancer cells, Cx43 facilitates their diapedesis most probably in a GJIC-

dependent manner.  

Snail-1 downregulation in mesenchymal AT-2 cells led to epithelial transitions 

accompanied by decreased Cx43 expression. On the other hand, Snail-1 over-expression 

in epithelial AT-2 cells induced phenotypic transitions towards mesenchymal phenotype 

and increased Cx43 levels in these cells. Moreover, Cx43 downregulation reduced 

expression levels of Snail-1. These observations suggest the existence of mechanisms 

that reciprocally regulate the expression of Cx43 and Snail-1, which was not seen in 

normal prostate PNT2 cells. Co-immunoprecipitation of Cx43 and Snail-1, in 

conjunction with immunoblot and mass spectrometric approaches did not show direct 

interactions between Snail-1 and Cx43, yet they demonstrated interactions between Cx43 

and α-tubulin (microtubules). Parallel immunofluorescence analyses revealed nuclear 
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translocation of Smad2, which suggests that Cx43 regulated the expression of Snail-1 by 

increasing the cytoplasmic (microtubule-unbound) pool of Smad2. It means that Cx43 

can be functionally linked to the microevolution of invasive cell populations via 

pathways responsible for permanent cell reprogramming. A point of note is that cancer 

stem cells (CSC) have been observed in AT-2 sub-populations, which means that 

alternative mechanism, based on CSC potential, can be involved in the microevolution in 

vitro.   

In conclusion, within frame of this dissertation, markers of AT-2 and T98G cell 

heterogeneity have been identified. An attempt was made to use both models to analyze 

the mechanisms responsible for tumor progression in correlation with the expression and 

function of Snail-1 and Cx43. Analysis of the relationships between Snail-1 and Cx43 

expression and function were performed and their role in the formation of the invasive 

front of prostate cancer and GBM was estimated. Also, the possible involvement of Cx43 

in the microevolution of invasive fronts of both cancers was addressed. With this 

experimental approach it was possible to prove for the first time the direct connection 

between the expression of Snail-1 and Cx43 in prostate cancer and in glioblastoma and to 

identify the pathways governing this connection. Snail-1 expression in GBM cells, along 

with its correlation with the invasive potential of cancer cells, makes it a potential marker 

of GBM malignancy. The obtained results enabled us to link increased levels of Cx43 

with invasive phenotype of prostate cancer and GBM cells and to define the role of Cx43 

in the regulation of their invasive potential. These new facts with regards to the role of 

Snail-1 and Cx43 in carcinogenesis provide a more thorough view on the mechanisms of 

both tumors’ development. Because GBM are not derived from epithelial cells, the 

classic epithelial-mesenchymal transition is not involved in this process. However, the 

participation of Snail-1 points to the involvement of EMT-related processes in the 

observed phenomena.  
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW 
 

 α-SMA (ang. alpha-smooth muscle actin) alfa-aktyna mięśni gładkich 

AFM  (ang. atomic force microscope) mikroskop sił atomowych 

AGA (ang. 18-alpha glycyrrethinic acid) kwas 18-α-glicyretynowy 

APC (ang. allophycocyanine) allofikocyjanina 

AT-2 linia komórkowa szczurzego raka prostaty 

c-AMP 3',5'-cykliczny adenozynomonofosforan 

Ci (ang. coupling index) parameter opisujący wydajność komunikacji 
międzykomórkowej 

CFP (ang. cyan fluorescent protein) błękitne białko fluorescencyjne 

CSC (ang. cancer stem cells) macierzyste komórki nowotworowe 

Cx (ang. connexin) koneksyna 

Cx26 koneksyna26 

Cx32 koneksyna32 

Cx43 koneksyna43  

DAG Diacyloglycerol 

DIC (ang. differential-interference contrast) kontrast interferencyjno-
różniczkowy (kontrast Nomarskiego) 

DiI ang. 1,1`dioctadecyl-3,3,3`,3`-tetramethylindocarbocyanine perchlorate  

DMEM (ang. Dulbecco's Modified Eagle's medium) pożywka do hodowli 
komórek 

DMSO (ang. dimethyl sulfoxide) Dimetylosulfotlenek 

DTT Ditiotreitol 

DU-145 linia komórkowa ludzkiego raka prostaty 

EDTA (ang. ethylenediaminetetraacetic acid) kwas etylenodiaminotetraoctowy 

EGF (ang. epidermal growth factor) epidermalny czynnik wzrostu 

EMT (ang. epithelial-mesenchymal transition) przejście epitelialno-
mezenchymalne 
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Ep1  epitelialna sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 1 

Ep2 epitelialna sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 4 

Ep3 epitelialna sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 7 

EPI (ang. endothelial penetration index) parametr opisujący wydajność 
naruszania ciągłości warstwy śródbłonka przez komórki nowotworowe. 

FACS (ang. fluorescence activated cell sorting) sortowanie komórek oparte na 
znacznikach fluorescencyjnych 

FITZ (ang. fluorescein isotiocyanate) izotiocyjanian fluoresceiny 

FBS (ang. fetal calf serum) płodowa surowica cielęca 

FGF (ang. fibroblast growth factor) czynnik wzrostu fibroblastów 

Fi1 mezenchymalna sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 16 

Fi2 mezenchymalna sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 19 

Fi3 mezenchymlana sub-linia komórek AT-2, pierwotnie sub-linia 21 

FRET (ang. Förster Resonance Energy Transfer) metoda pomiaru 
bezpośredniego oddziaływania białek 

FSP-1 (ang. fibroblast specific protein 1) białko charakterystyczne dla 
fibroblastów 

GBM (łac. glioblastoma multiforme) glejak wielopostaciowy 

GJIC (ang. gap junctional intercellular communication) komunikacja 
międzykomórkowa za pośrednictwem złącz szczelinowych 

GSK3β (ang. glycogen synthase kinase 3 beta) kinaza syntazy glikogenu 3 beta 

HMEC-1 (ang. human microvascular endothelial cells) linia ludzkich komórek 
śródbłonka 

  HRP (ang. horseradish peroxidase) peroksydaza chrzanowa 

IMC (ang. integrated modulation contrast) – kontrast modulacyjny (kontrast 
Hoffmana) 

LN18 linia komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 

LN229 linia komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 

MACS (ang. magnetic assisted cell sorting) magnetyczne sortowanie komórek 

MAT-LyLu linia szczurzego raka prostaty 
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MCDB-131 pożywka do hodowli komórek śródbłonka 

MEM (ang. Minimum Essential Media) pożywka do hodowli komórek 

MET (ang. mesenchymal to epithelial transition) przejście mezenchymalno-
epitelialne 

MDR (ang. multi-drug resistance) oporność wielo-lekowa 

NA (ang. numerical aperture) apertura numeryczna 

Opti-MEM bezsurowicza pożywka do transfekcji komórek 

PAK-1 (ang. p21 activated kinase 1) kinaza 1 aktywowana białkiem p21 

PBS (ang. phosphate buffered saline) zbuforowany roztwór soli fizjologicznej 

PC-3 linia komórek ludzkiego raka prostaty 

PE (ang. phycoerythrin) fikoerytryna 

PIN (ang. prostatic intraepithelial neoplasia) śródbłonkowa neoplazja 
gruczołu krokowego 

PNT2 linia komórek prawidłowego ludzkiego nabłonka prostaty 

RPMI 1640 (ang. Roswell Park Memorial Institute 1640) pożywka do hodowli 
komórek 

SF-HGF (ang. hepatocyte growth factor/scatter factor) czynnik wzrostu 
hepatocytów 

T-2 sub-linia 2 wyprowadzona z linii T98G 

T-5 sub-linia 5 wyprowadzona z linii T98G 

T-6 sub-linia 6 wyprowadzona z linii T98G 

T-7 sub-linia 7 wyprowadzona z linii T98G 

T-10 sub-linia 10 wyprowadzona z linii T98G 

T98G linia komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 

TIC (ang. tumor initiating cell) komórka zapoczątkowująca nowotwór 

TIRF (ang. total internal reflection fluorescence) mikroskopia całkowitego 
wewnętrznego odbicia 

TEI (ang. transendothelial migration index) parameter opisujący wydajność 
transmigracji przez błonę mikroporową pokrytą monowarstwą 
śródbłonka 
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TFA (ang. trifluoroacetic acid) kwas trifluorooctowy (CF3COOH) 

TGF-β (ang. transforming growth factor beta) transformujący czynnik wzrostu 
beta 

TMI (ang. transmembrane penetration indeks) parametr wydajności inwazji 
przez błonę mikroporową 

TNFα (ang. tumor necrosis factor alfa) czynnik martwicy nowotworów alfa 

TRC (ang. tumor reinitiating cell) komórka wznawiająca nowotwór 

U118 linia komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 

U373 linia komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowego 

YFP (ang. yellow fluorescent protein) żółte białko fluorescencyjne 
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1 WSTĘP 

1.1 Heterogenność fenotypowa komórek nowotworowych jako 
problem badawczy  

W 1978 roku Pierce i Cox określili proces rozwoju nowotworu jako karykaturę 

embriogenezy [Pierce i Cox, 1978] przypisując nowotworom cechy odnawiającej się 

patologicznie tkanki. Według tej koncepcji nowotwór jest mieszaniną komórek o różnych 

fenotypach w tym „inwazyjnych, nowotworowych komórek macierzystych”, które mają 

zdolność do nieograniczonej proliferacji i różnicowania [Pierce i in., 1974; 1988]. 

Koncepcja ta nie była nowa. Heterogenność komórek nowotworowych sugerował już 

w XIX wieku Rudolf Virchow [Virchow, 1858], a w latach 50-tych XX wieku pojawiły 

się doniesienia o heterogenności fenotypowej komórek w obrębie pojedynczych 

nowotworów [Levan, 1953; Klein, 1956] oraz sugestie istnienia nowotworowych 

komórek macierzystych w guzach [Makino, 1956]. Minęło jednak dwadzieścia lat nim 

zaczęto kompleksowo badać zjawisko heterogenności komórek nowotworowych 

i poszukiwać mechanizmów za nie odpowiedzialnych. Początkowo prace opisujące 

heterogenność spotykały się z oporem i krytyką środowiska naukowego. W 1977 roku 

zespół Glorii Heppner wysłał do Cancer Research pierwszą pracę doświadczalną, 

w której opisano izolację i cechy biologiczne czterech sub-populacji komórek 

nowotworowych wyizolowanych z pojedynczego guza sutka myszy [Heppner, 1984]. 

Praca ta została odrzucona przez zespół redakcyjny, a w uzasadnieniu znalazła się 

informacja o małej wadze obserwacji oraz powszechnej wiedzy o istnieniu zjawiska. 

Kolejne pięć lat przyniosło zmianę podejścia do tego tematu. W 1982 roku 

zorganizowano pierwsze sympozjum poświęcone heterogenności komórek 

nowotworowych [Owens, 1982], a rok później na łamach Cancer Research ukazało się 

już ponad 20 prac dotyczących różnych aspektów tego zjawiska. W tym czasie powstało 

także nowe czasopismo (Invasion and Metastasis) o podtytule: Journal of Cancer 

Dissemination and Tumor Cell Heterogeneity [Nicolson, 1984]. Od tego czasu 

sukcesywnie wzrasta zainteresowanie heterogennością komórek nowotworowych oraz 
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mechanizmami, które odpowiadają za jej rozwój i utrzymywanie. Również współczesne 

prace coraz częściej nawiązują do problemu heterogenności komórek [Marysuk i Polyak, 

2010; Bonavia i in., 2010; Yancovitz i in., 2012; Zaho i in., 2014], a homogenne 

sub-populacje komórek pochodzące bezpośrednio z nowotworów lub z linii 

komórkowych stają się podstawowym narzędziem w badaniach nowotworów 

[Hirschhaeuser i in., 2010; Di Palma i Bodenmiller, 2014]. 

  

1.2 Nowotwór – od inicjacji przez promocję do progresji 

Badania nad rozwojem nowotworów zwierząt i człowieka jasno wskazują, że 

proces ten jest wieloetapowy [Weinstein, 1987; Moolgavkar i Luebeck, 2003; 

Barcellos-Hoff i in., 2013]. Mimo iż każdy nowotwór jest niepowtarzalny (różni się od 

innych m. in. pochodzeniem, lokalizacją i cechami biologicznymi) to wszystkie 

nowotwory rozwijają się podobnie. W 1991 Pitot i Dragan zaproponowali podział 

rozwoju nowotworu na trzy etapy. Według ich koncepcji po początkowej fazie inicjacji 

nowotworowej następuje faza promocji, w czasie której dochodzi do powstania 

„łagodnego” guza z pojedynczej, zainicjowanej komórki. W fazie progresji komórki 

„łagodnego” uprzednio guza nabierają cech inwazyjnych, stają się zdolne do 

„naciekania” sąsiednich tkanek oraz tworzenia odległych przerzutów [Pitot i Dragan, 

1991].  

Koncepcja Pitota i Dragana zakładała, że prawidłowa komórka eksponowana na 

czynnik, który nieodwracalnie uszkadza (mutuje) odpowiedni gen, staje się 

nieśmiertelna, traci zdolność do terminalnego różnicowania, stając się w wyniku inicjacji 

komórką zapoczątkowującą nowotwór (ang. tumor initiating cell; TIC). Po inicjacji 

komórka TIC nie jest jeszcze komórką nowotworową w pełnym tego słowa znaczeniu, 

a jedynie przeszła etap konieczny by w przyszłości, po kolejnych zmianach 

genetycznych i fenotypowych, utworzyć nowotwór. Proliferacja unieśmiertelnionej na 

etapie inicjacji komórki TIC jest bowiem regulowana (hamowana) przez oddziaływania 

z prawidłowymi komórkami otaczającej tkanki (niszą) [Trosko i Ruch, 1998]. 

Uczestniczą w tym zarówno mechanizmy parakrynne jak i bezpośrednie oddziaływania 

komórka-komórka na drodze adhezji międzykomórkowej, sprzężenia metabolicznego 

i oddziaływań barycznych [Klaunig i Ruch, 1990; Trosko i Goodman, 1994; Calvo 

i Sahai, 2011]. 
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W trakcie promocji, w genotypie komórki dochodzi do zmian pozwalających na 

jej uniezależnienie od sygnałów regulatorowych wysyłanych przez komórki prawidłowe. 

W efekcie tych zmian komórka może proliferować w sposób nieograniczony dając 

populację niezróżnicowanych komórek nowotworowych [de Feijter i in., 1996]. Dalszy 

wzrost guza jest, w znacznym uproszczeniu, efektem przesunięcia równowagi między 

aktywnością podziałową a śmiertelnością komórek. Wiąże się on z dysfunkcją 

mechanizmów odpowiedzialnych za śmierć komórek (głównie apoptozy) i klonalną 

ekspansją potomstwa komórki TIC [Trosko, 2001]. Od samego początku rozwoju guza 

kluczowe jest utrzymanie jego homeostazy co ułatwiają zmiany epigenetyczne 

prowadzące do stopniowej dywersyfikacji fenotypowej komórek guza [Jones i Baylin, 

2002; Baylin i Ohm, 2006]. W ten sposób powstają i rozwijają się łagodne nowotwory 

takie jak np. guzki piersi, brodawczaki skóry i polipy okrężnicy. Dalsza akumulacja 

zmian genetycznych i epigenetycznych w komórkach guza prowadzi do nabycia przez 

niektóre z nich cech inwazyjnych pozwalających na penetrację otaczającej tkanki oraz 

tworzenie ognisk nowotworowych w odległych tkankach (przerzuty) [Kumar i Weaver, 

2009]. Ten etap rozwoju nowotworu określany jest mianem progresji [Pitot i Dragan, 

1991].  

Obecnie uważa się, że tylko nieliczne komórki wchodzące w skład nowotworu 

odpowiedzialne są za tworzenie przerzutów oraz za wznowę choroby po 

chemio- i radioterapii [Donnenberg i Donnenberg, 2005; Niess i in., 2014]. Aby 

zrozumieć mechanizmy doprowadzające do powstawania populacji komórek 

inwazyjnych warto prześledzić rozwój nowotworu pod kątem akumulacji kolejnych 

zmian geno- i fenotypowych. Jak już wspomniano, różnorodność komórek uznawana jest 

przede wszystkim za efekt mutacji genetycznych, w efekcie których powstają 

sub-populacje komórek różniących się tempem wzrostu, potencjałem metastatycznym 

oraz opornością na terapię [Ashworth i in., 2011]. Stąd niestabilność genetyczna 

nowotworu jest postrzegana jako główna przyczyna zróżnicowania komórek w obrębie 

guza. Uważa się też, że w wyniku niestabilności genetycznej komórki guza nabierają 

cech inwazyjnych oraz mogą uzyskiwać oporność na terapie (ang. Multi Drug 

Resistance, MDR) [Chen i Sikic, 2012]. Przez lata uważano, że za towarzyszący 

rozwojowi nowotworu wzrost różnorodności komórek odpowiada stopniowa akumulacja 

nowych mutacji [Lengauer i in., 1998]. Z drugiej strony heterogenność jest obserwowana 

także przy braku różnic na poziomie genetycznym [Marysuk i in., 2012]. 

Zidentyfikowano kilka procesów, które stanowić mogą potencjalne źródła 
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heterogenności poza-genetycznej [Brock, 2009]. Jednym z tych procesów są dwustronne 

oddziaływania pomiędzy komórką nowotworową a jej środowiskiem, które mają wpływ 

na fenotyp komórki [Bissell, 2005; Friedl i Alexander, 2011]. Wśród innych wymienia 

się zjawiska epigenetyczne (np. zmiany metylacji genów) [Jones i Baylin, Sharma i in., 

2010, 2002; Kreso i in., 2013] oraz permanentną aktywację niektórych ścieżek 

sygnalizacyjnych jak np. TGF-β, Notch, Wnt, [Takabe i in, 2010; Franco i in., 2011].  

W trakcie wymienionych etapów rozwoju nowotworu dochodzi więc do 

stopniowej akumulacji zmian genetycznych oraz epigenetycznych, które pozwalają na 

utrzymanie homeostazy guza poprzez dywersyfikację fenotypową budujących go 

komórek. Konsekwencją tych zmian jest nabywanie przez komórki nowych cech 

pozwalających im na przetrwanie, dostosowanie się do środowiska, konkurowanie 

o zasoby z komórkami prawidłowymi oraz zajmowanie nowych miejsc w organizmie 

(przerzutowanie) [Swanton, 2012]. Każda z tych zmian ma charakter lokalny, tzn. 

początkowo dotyczy pojedynczej komórki guza, która następnie wytwarza klon komórek 

potomnych. W efekcie w guzie współistnieją komórki różniące się profilami ekspresji 

genów oraz cechami biologicznymi [Weiss, 2000].  

W powstawaniu heterogenności uczestniczyć mogą również zmiany fenotypów 

komórek będące efektem mechanizmów poza-genetycznych (np. oddziaływania z niszą) 

oraz dotąd słabo poznane przejściowe, odwracalne „przełączanie” komórek 

nowotworowych między różnymi fenotypami [Brutovsky i Horvath, 2013; Huang, 2013]. 

  

1.3 Inwazja nowotworowa jako patologiczny wariant zjawisk 
zachodzących w trakcie ontogenezy  

Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie 

heterogenności fenotypowej komórek oraz regulację przejść fenotypowych w guzach jest 

kluczowe dla zrozumienia podstaw procesu nowotworzenia. Co ważne, część z nich 

stanowi odbicie procesów zachodzących w trakcie rozwoju embrionalnego [Nery, 1976]. 

Coraz więcej faktów wskazuje na to, że podczas rozwoju nowotworu zachodzą procesy 

analogiczne do tych, które decydują o prawidłowej embriogenezie. Zarówno w czasie 

ontogenezy, jak i w trakcie rozwoju nowotworu dochodzi do zmian profilu ekspresji 

genów w poszczególnych komórkach [Tu, 2010]. Prawidłowa realizacja programu 

ontogenetycznego ostatecznie prowadzi do wykształcenia wszystkich typów komórek 

dorosłego organizmu. W ontogenezie część zmian ekspresji genów ma charakter trwały 
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i prowadzi do terminalnego różnicowania w kierunku danego typu komórek, np. 

komórek mięśnia sercowego lub neuronów. Inne zmiany mają charakter przejściowy 

umożliwiając niektórym komórkom rozwijającego się zarodka podjęcie migracji 

i utworzenie struktur w odległych miejscach ciała [Davidson, 2012].  

Jak się wydaje, podobne zmiany profilu ekspresji genów odpowiadają za rozwój 

heterogenności komórkowej nowotworu. Bezpośrednią konsekwencją heterogenności 

jest nie tylko utrzymanie homeostazy nowotworu, lecz również stopniowa specjacja 

komórek inwazyjnych [Baylin i Ohm, 2006]. Etap rekrutacji i selekcji komórek w czasie 

tworzenia frontu inwazyjnego guza zdaje się również przypominać zjawiska zachodzące 

w rozwijającym się embrionie. Przykładem są zmiany fenotypu komórek z epitelialnego 

na mezenchymalny, tzw. przejście epitelialno-mezenchymalne (ang. epithelial-

mesenchymal transition, EMT) [Voulgari i Pintzas, 2009]. W jego trakcie dochodzi do 

uruchomienia ekspresji genów związanych z fenotypem mezenchymalnym przy 

równoczesnym zahamowaniu ekspresji genów odpowiedzialnych za fenotyp epitelialny. 

Komórki epitelialne i mezenchymalne mogą być identyfikowane w oparciu o wzór 

ekspresji charakterystycznych białek [LaGamba i in., 2005; Sethi i in., 2011]. Markerami 

epitelialnymi są niektóre białka adhezyjne, np. E-kadheryna oraz ZO-1, podczas gdy do 

markerów mezenchymalnych zalicza się N-kadherynę, białko macierzy 

zewnątrzkomórkowej fibronektynę, α-SMA (ang. α-smooth muscle actin), Fsp-1 

(ang. fibroblast specific protein), oraz białko filamentów pośrednich wimentynę [Lee i in. 

2006; Voulgari i Pintzas, 2009; Sethi i in., 2011]. 

  

1.4 Przejście epitelialno-mezenchymalne     fenomenologia 
i mechanistyka  

Podczas gastrulacji, niektóre komórki warstwy epitelium wywędrowują z niej, by 

dać początek tkance mezodermalnej [Thiery, 2009; Chuai i in., 2012]. W trakcie tego 

procesu dochodzi do osłabienia oddziaływań komórka-komórka, utraty ciągłości warstwy 

epitelium, zwiększenia ruchliwości i zmiany kształtu komórek [Guarino, 2007]. Powstałe 

w wyniku EMT komórki mezenchymalne są następnie rekrutowane do właściwych 

miejsc zarodka, gdzie z powrotem różnicują w tkankę epitelialną w procesie tzw. 

przejścia mezenchymalno-epitelialnego (ang. mesenchymal-epithelial transition, 

MET) [Singh i Settleman, 2010]. EMT jest procesem niezbędnym dla prawidłowego 

rozwoju organizmów wielokomórkowych. Na przykład, w wyniku tego procesu 
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z epiblastu wyodrębnia się grupa komórek, która wędrując wzdłuż smugi pierwotnej, 

daje początek mezodermie pierwotnej [Lindsley i in., 2006]. EMT bierze również udział 

w różnicowaniu komórek grzbietowej części cewy nerwowej w komórki grzebienia 

nerwowego, które następnie różnicują w komórki tkanki łącznej, mięśnie gładkie, nerwy 

obwodowe, glej oraz melanocyty [Chaffer i in., 2007]. Przy udziale EMT powstają także 

zastawki serca i kanaliki nerkowe [Chaffer i in., 2006]. EMT zachodzące w trakcie 

ontogenezy określane jest jako EMT typu I-go. W dorosłym organizmie obserwowane 

jest EMT typu II-go, które bierze udział w wytwarzaniu łożyska, procesach zapalnych, 

gojeniu się ran oraz w procesach patologicznych, takich jak fibrozy narządowe [Hugo, 

2007].  

Podczas embriogenezy EMT może być indukowane przez oddziaływania 

komórek ze składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (np. kolagenem IV i kwasem 

hialuronowym) [Toole i in., 2005; Orlichenko i Radisky, 2008], ale nie jest to jedyny 

mechanizm indukcji tego zjawiska. W 1985 roku Stoker i Perryman zauważyli, że 

medium z hodowli fibroblastów zawiera czynnik, który wywołuje zmiany kształtu 

komórek epitelialnych nerki (Modin-Dorby canine kidney) i powoduje ich 

„rozchodzenie się” [Stoker i Perryman, 1985]. W latach 90-tych odkryto, że czynnikiem 

tym był czynnik wzrostu hepatocytów (SF-HGF) – ligand receptora c-met. Późniejsze 

badania wykazały, że podobne zmiany mogą być indukowane przez szereg innych 

cytokin, w tym transformujący czynnik wzrostu β (TGF-β), czynnik wzrostu 

fibroblastów (FGF) oraz epidermalny czynnik wzrostu (EGF) [Kang i Massague, 2004; 

Thiery i Sleeman, 2006]. Najlepiej poznanym induktorem EMT jest TGF-β. 

Oddziaływania receptorów TGF-β z ligandem mogą aktywować co najmniej kilka 

ścieżek sygnalizacyjnych, w tym ścieżki zależne od białek Smad. W wyniku tego 

dochodzi do translokacji do jądra komórkowego kompleksu ufosforylowanych białek 

Smad, które aktywują ekspresję m.in. czynnika transkrypcyjnego SIP-1. Czynnik SIP-1 

następnie wiąże się do tzw. kasety E (ang. E-box) rozpoczynając proces EMT. 

Zaktywowany receptor TGF-β oddziałuje również z wchodzącą w skład połączeń 

zwierających okludyną oraz fosforyluje białko Par6. Bezpośrednie oddziaływanie 

z okludyną oraz ufosorylowanym Par6 powoduje rekrutację białka Smurf1 co 

doprowadza do degradacji proteosomalnej białka RhoA. Należące do rodziny małych 

białek G białko RhoA jest odpowiedzialne za utrzymanie polaryzacji komórek 

epitelialnych oraz stabilnej adhezji międzykomórkowej przez połączenia zwierające 

[Heldin i in., 2009; Xu i in., 2009]. TGF-β indukuje ekspresję represorów bezpośrednio 
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odpowiedzialnych za EMT, takich jak białka; Snail (Snail-1), Slug (Snail-2), Zeb1, Zeb2 

(SIP-1); oraz czynników transkrypcyjnych Twist i E47 [Peinado i in., 2007; Fuxe 

i Karlsson, 2012; Naber i in., 2013]. Do ekspresji białek Snail, Slug, Zeb1, Zeb2, Twist 

dochodzi również w wyniku aktywacji ścieżki od receptora epidermalnego czynnika 

wzrostu (EGFR) [Liu i in., 2014]. Z kolei ścieżki Notch, Hedgehog i Wnt uruchamiają 

program EMT przez indukcję ekspresji tylko białek Snail i Slug [Talbot i in., 2012].  

Snail (obecnie nazywany Snail-1 lub SNAI1) jest głównym czynnikiem 

transkrypcyjnym hamującym ekspresję genów odpowiedzialnych za fenotyp epitelialny. 

Jednocześnie uruchamia on ekspresję genów wiążących się z fenotypem 

mezenchymalnym [Thiery, 2003; Cho i in., 2007]. Ostatnie badania na temat roli Snail-1 

w regulacji EMT wykazały, że stabilność, lokalizacja subkomórkowa i funkcja tego 

białka są regulowane przez jego fosforylację. Jednym z regulatorów aktywności Snail-1 

jest kinaza syntazy glikogenu 3β (ang. glycogen synthase kinase 3; GSK3β). GSK3β 

fosforyluje seryny Snail-1 w tzw. rejonie zniszczenia (ang. destruction box). Fosforylacja 

dwóch z nich (Seryny 96 i 100) prowadzi do ubikwitynacji i degradacji proteosomalnej 

Snail-1. Z kolei fosforylacja seryn w pozycjach 107, 111, 115 i 119 promuje jego eksport 

jądrowy [Zhou i in., 2004; MacPherson i in., 2010]. Aktywność GSK3β jest negatywnie 

regulowana za pośrednictwem ścieżek TGF-β, AKT/PKB, Wnt i Hedgehog, na skutek 

czego dochodzi do podniesienia poziomu (akumulacji) Snail-1 w komórce i indukcji 

EMT. Wykazano również, że aktywacja ścieżki EGF wpływa na funkcję Snail-1 przez 

kinazę PAK1 (ang. p21-activated kinase-1) [Yang i in., 2005]. W wyniku aktywności 

PAK1 dochodzi do fosforylacji seryny 246 na Snail-1 co powoduje akumulację Snail-1 

w jądrze i represję docelowych genów. Badania te wskazują na złożoność regulacji 

funkcji Snail-1.  

Jednym z ważniejszych procesów związanych z EMT jest zahamowanie ekspresji 

E-kadheryny     białka odpowiedzialnego za adhezję międzykomórkową i utrzymywanie 

ciągłości nabłonka (epitelium) [Baum i in., 2008]. E-kadheryna tworzy płytki adhezyjne 

(łac. zonulae adherens), które za pomocą α- i β-kateniny oraz białka gp120 łączą się 

z cytoszkieletem aktynowym komórek. Kompleks ten jest odpowiedzialny za 

utrzymywanie właściwości mechanicznych oraz szczelności warstwy nabłonka. 

Obniżenie lub zanik ekspresji E-kadheryny powoduje osłabienie adhezji 

międzykomórkowej, co prowadzi do rozpadu kontinuum nabłonka i uwolnienia 

β-kateniny do cytoplazmy komórki. W cytoplazmie może dochodzić do proteosomalnej 

degradacji β-kateniny lub, w przypadku aktywacji ścieżki TGF-β lub Wnt, do 
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translokacji β-kateniny do jądra. β-katenina w jądrze, w kompleksie z TCF/LEF, pełni 

rolę czynnika transkrypcyjnego uruchamiającego ekspresję cykliny D1 oraz innych 

genów odpowiedzialnych za podział komórki [Beavon, 2000]. Związane z zanikiem 

ekspresji E-kadheryny osłabienie adhezji międzykomórkowej przy jednoczesnym 

uruchomieniu ekspresji N-kadheryny (ang. cadherin switch) odpowiadają za podniesienie 

aktywności migracyjnej komórek mezenchymalnych. Oddziaływania międzykomórkowe 

za pośrednictwem N-kadheryny są czterokrotnie słabsze niż oddziaływania za 

pośrednictwem E-kadheryny. Ponieważ praktycznie nie dochodzi do oddziaływań 

pomiędzy E- i N-kadheryną, komórki wykazujące ekspresję N-kadheryny mogą 

swobodnie poruszać się po warstwie komórek epitelianych oraz penetrować tę warstwę 

[Thiery, 2003]. Dodatkowo zanik ekspresji E-kadheryny prowadzi do zmian architektury 

cytoszkieletu aktynowego [Thiery i Sleeman, 2006] czego konsekwencją są zmiany 

właściwości nanomechanicznych komórek. Zmianom organizacji architektury 

cytoszkieletu aktynowego towarzyszy zmniejszenie naprężenia ciała komórki 

i zwiększenie jej podatności na odkształcenia (elastyczności) [Chen i in., 2014]. 

W trakcie EMT dochodzi również do zmian ekspresji genów kodujących białka 

filamentów pośrednich (ang. switch of intermediate filaments), w wyniku których 

związane z fenotypem epitelialnym cytokeratyny są zastępowane przez wimentynę 

[Savagner, 2010].  

 

1.5 Przejście epitelialno-mezenchymalne     rola w kaskadzie 
metastatycznej  

Zmiany, jakim podlegają komórki nowotworowe w trakcie progresji nowotworu 

przypominają zmiany obserwowane w trakcie ontogenezy [Yang i Weinberg, 2008]. 

EMT typu III-go, inaczej zwane nowotworowym EMT (ang. oncogenic EMT) jest 

terminem nadanym procesowi przypominającemu w ogólnym zarysie klasyczne EMT 

(typu I-go). Nie brakuje dowodów potwierdzających zaangażowanie EMT tego typu 

w rozwój populacji komórek inwazyjnych, oraz w regulację ich zdolności do tworzenia 

przerzutów (potencjał metastatyczny). EMT jest często obserwowane na krawędzi 

nowotworu [Gavert i Ben-Ze, 2008]. Cechy nabywane przez komórki nowotworowe 

w trakcie EMT decydują o wydajności ich lokalnej inwazji przez błonę podstawną oraz 

decydują o późniejszych etapach kaskady metastatycznej, w tym intra- i ekstrawazacji. 

Dodatkowo EMT wiązane jest nie tylko z wykształcaniem cech inwazyjnych, ale 
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również z opornością komórek na cytostatyki, zdolnością do samoodnowy, oraz 

zwiększeniem ich odporności na anoksję i anoikis [Lee i in., 2006]. Analizy ekspresji 

Snail-1 w ludzkich nowotworach wykazały istnienie korelacji między poziomem 

ekspresji tego białka, a złośliwością nowotworu. Ponadto ekspresja Snail-1 jest łączona 

z opornością na chemioterapię w raku jajnika, trzustki, wątroby i piersi [Haslehurst i in., 

2012; Arumugam i in., 2009; Fabregat i in., 2007; Smith i in., 2012]. Podobne do EMT 

przejścia fenotypowe obserwowano również w glejakach. Zauważono zmiany ekspresji 

czynników transkrypcyjnych Twist i Snail-1 i wykazano ich korelację ze stopniem 

złośliwości glejaków [Mikheeva i in., 2010; Kahlert i in., 2012; Myung i in., 2014]. 

Jednak mechanizmy obserwowanego w glejakach zjawiska nie były dotychczas 

szczegółowo badane. 

Mimo ogólnej wiedzy o przebiegu EMT mechanizmy indukcji tego procesu 

w komórkach guza pierwotnego nie zostały do końca poznane. Interesująca wydaje się 

być rola TGF-β w regulacji EMT typu III-go. Ze względu na obserwowaną zdolność do 

indukowania apoptozy i hamowania cyklu komórkowego, TGF-β był uznawany za 

supresor inicjacji i promocji nowotworów. Zdaje się on jednak pozytywnie wpływać na 

progresję nowotworu poprzez indukcję zmian fenotypowych odpowiedzialnych za 

inwazyjność komórek [Siegel i Massagué, 2003]. Jednak dokonana przez Browna 

i współpracowników doświadczalna weryfikacja tej hipotezy wykazała, że TGF-β nie 

zawsze indukuje EMT w warunkach in vitro. Spośród 20 przebadanych linii rakowych 

tylko kilka zareagowało na TGF-β zmianą ekspresji markerów EMT, jeszcze mniej linii 

zareagowało zmianami morfologii komórek [Brown i in., 2004]. Zróżnicowana reakcja 

komórek badanych linii na TGF-β oraz niepełne przejścia fenotypowe pokazują, że EMT 

typu III-go nie działa na zasadzie „wszystko albo nic”. EMT typu III-go jest więc często 

procesem niekompletnym i przebiegającym w sposób zależny od kontekstu tkankowego 

oraz zaangażowanych ścieżek auto- i parakrynnych. W jego wyniku dochodzić może do 

nabycia lub wzmocnienia niektórych cech mezenchymalnych przy niecałkowitym zaniku 

cech charakterystycznych dla komórek epitelialnych. W przeglądowej pracy 

Christiansena i Rajasekarana znaleźć można kilkanaście innych przykładów 

niekompletnego EMT w komórkach rakowych [Christiansen i Rajasekaran, 2006]. 

Na przykład, w komórkach raka piersi wykazujących ekspresję białek 

charakterystycznych dla komórek mezenchymalnych obserwowano ekspresję 

epitelialnych cytokeratyn. Co ciekawe, procesowi EMT typu III-go nie zawsze 

towarzyszą zmiany morfologiczne komórek. W wyniku nowotworowego EMT 
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powstawać mogą komórki o charakterystykach pośrednich między fenotypem 

epitelialnym a mezenchymalnym jak również komórki „czysto” mezenchymalne. 

Stąd w przypadku komórek nowotworowych stosowanie terminów „epitelialny” bądź 

„mezenchymalny” odzwierciedla tylko jedną z wielu cech związanych z danym 

fenotypem. Sama zaś niekompletność przejść fenotypowych może odpowiadać za 

obecność w guzie różnych populacji komórek nowotworowych.  

Jaki jest sens takich przejść fenotypowych? W czasie rozwoju zarodkowego EMT 

odpowiada za wykształcenie struktur, które powstają w wyniku uprzedniej migracji 

komórek do miejsc docelowych. W czasie ontogenezy, EMT jest tylko etapem pośrednim 

podobnie jak mezenchymalny fenotyp wytworzonych w jego wyniku komórek 

(mezenchyma pierwotna z definicji jest tkanką embrionalną, która zanika). Po dotarciu 

do miejsca docelowego komórki mezenchymalne przechodzą MET i „powracają” do 

fenotypu epitelialnego. Jak wspomniano, nowotwór naśladuje niektóre etapy ontogenezy 

dzięki czemu w jego obrębie dochodzi do wykształcania populacji komórek o nowych 

cechach, co z kolei pozwala nowotworowi na dalszy rozwój. Ze względu na 

niekompletność EMT w nowotworach komórki o fenotypie mezenchymalnym są ciągle 

obecne w guzie. EMT typu III-go to przejście zatrzymane na różnych etapach w różnych 

komórkach, czego odbiciem może być heterogenność fenotypowa komórek. Może ona 

być nie tylko przyczyną, ale i skutkiem różnej wrażliwości komórek na czynniki 

humoralne lub/i oddziaływania z macierzą zewnątrzkomórkową [Yang i Weinberg, 

2008]. Przykładem może być różna reaktywność komórek na TGF-β [Osada i in., 2001]. 

Z jednej strony w wyniku EMT mogą powstawać komórki o większej lub mniejszej 

czułości na TGF-β, z drugiej zaś sama obecność TGF-β może prowadzić do 

„przeprogramowania” komórek w kierunku fenotypu mezenchymalnego [Valcourt i in., 

2005]. Komórki bardziej wrażliwe na obecność TGF-β łatwiej ulegną temu procesowi. 

Odpowiednio długa ekspozycja na TGF-β może prowadzić ostatecznie do utrwalenia 

fenotypu mezenchymalnego poprzez zmiany epigenetyczne. Proces EMT, podobnie jak 

zmiany genetyczne i epigenetyczne, dotyczy pojedynczych komórek. Dopiero 

potomstwo zmienionej komórki tworzy populację komórek o innych cechach. EMT, jak 

również zmiany genetyczne i epigenetyczne, nie dotykają każdej komórki 

w nowotworze; dlatego też nie spotyka się sytuacji, w której każda komórka guza ma 

inny fenotyp. Obecnie istniejące modele próbują opisywać rozwój heterogenności w skali 

całego guza.  
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1.6 Modele ewolucji klonalnej i macierzystych komórek 
nowotworowych – dwa modele rozwoju nowotworu 

1.6.1 Ewolucja klonalna nowotworu 

Spośród modeli rozwoju nowotworów na szczególną uwagę zasługują dwa, 

pozornie konkurencyjne, modele opisujące rozwój heterogenności fenotypowej komórek 

budujących nowotwór. W 1976 roku Nowell zasugerował, że rozwój nowotworu jest 

funkcją klonalnej ekspansji komórek o różnych fenotypach. Sugestia ta leży u podstaw 

tzw. modelu ewolucji klonalnej [Nowell, 1976]. Zakładając, że w trakcie rozwoju 

nowotworu komórki nowotworowe podlegają mikroewolucji stwierdził on, że jeśli takie 

zmiany przynoszą korzyść selekcyjną komórce, w której powstały, komórka ta i jej 

potomstwo będą skutecznie konkurować z innymi komórkami. Ewolucja klonalna 

zachodzi w wyniku, następujących po sobie, cykli proliferacji/dywersyfikacji/ekspansji 

komórek, co może prowadzić do zróżnicowania fenotypowego guza. Według tej hipotezy 

różnorodność w obrębie guza wynika przede wszystkim ze zmian genetycznych 

wpływających na komórki, które pochodzą z tej samej komórki TIC. Co ważne, model 

ten tłumaczy w jaki sposób może dojść do wykształcenia klonu komórek zdolnych do 

inwazji sąsiednich tkanek i formowania przerzutów. Wśród procesów wywołujących 

rozwój klonów inwazyjnych wymieniane jest EMT. Ponadto uważa się, że ewolucja 

klonalna jest odpowiedzialna za oporność nowotworów na chemio- i radioterapię. 

EMT jest traktowane jako jedno z potencjalnych źródeł tej oporności [Singh i Settleman, 

2010]. Chociaż trudno zdobyć bezpośrednie dowody na rolę ewolucji klonalnej 

w progresji nowotworu, hipotezę tą potwierdzają niektóre cechy nowotworów, w tym 

różnorodność fenotypowa komórek [Marusyk i in., 2009], niestabilność genetyczna 

[Hanahan i Weinberg, 2000; 2011], obecność klonów opornych na chemioterapię [Shah 

i Sawyers, 2003] i występowanie w nowotworach komórek wykazujących różną 

ekspresję markerów EMT [Lyons i in., 2008].  

Według modelu ewolucji klonalnej, komórki guza pierwotnego i wtórnego 

powinny dzielić większość aberracji genetycznych, przy czym komórki przerzutu 

(powstające z komórek inwazyjnych powstałych w trakcie ewolucji klonalnej komórek 

guza pierwotnego) powinny posiadać dodatkowe mutacje, które nie występują 

w komórkach guza pierwotnego. Co ciekawe, choć wiele raportów (przynajmniej 

częściowo) potwierdza ten aspekt ewolucji klonalnej [Fujii i in., 1996; Kuukasjarvi i in., 

1997; Jones i in., 2008], kilka innych sygnalizuje istnienie różnych wzorców zmian 
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genetycznych w guzach pierwotnych i wtórnych u tego samego pacjenta [Albanese i in., 

2004; Katona i in., 2007; Artale i in., 2008; Kalikaki i in., 2008]. Dane te sugerują, że 

źródłem przerzutów w niektórych nowotworach mogą być komórki, które były zdolne do 

inwazji na wczesnym etapie rozwoju nowotworu. Niewykluczone, że komórki te mogły 

być bardziej stabilne genetycznie, dając po czasie inny wzór aberracji genetycznych 

w przerzucie niż obserwowany w ewoluującym klonalnie guzie pierwotnym. Zasadniczo 

hipoteza ewolucji klonalnej zakłada, że wszystkie komórki w obrębie guza powinny 

wykazywać porównywalny potencjał do różnicowania i odtwarzania guza, zdolność do 

samoodnowy i wytwarzania przerzutów, a ograniczeniem jest tylko czas potrzebny do 

nabycia przez nie cech inwazyjnych. W modelu tym, heterogenność komórek jest 

odbiciem współistniejących w danym czasie różnych klonów komórek. 

 

1.6.2 Model nowotworowych komórek macierzystych 

Z drugiej strony, różnorodność fenotypowa komórek guza może być wynikiem 

aktywności komórek wykazujących cechy komórek macierzystych; zdolność do 

samoodnowy, różnicowania i nieograniczonej proliferacji [Reya i in., 2001]. Obecnie 

formułowane modele nowotworowych komórek macierzystych (ang. Cancer Stem 

Cells; CSC) zakładają, że nowotwory są utrzymywane i propagowane przez 

przypuszczalnie niewielkie sub-populacje takich komórek. W pewnym sensie, wczesną 

wersję tej hipotezy przedstawił już w XIX wieku Juliusz Cohnheim [Cohnheim, 1875]. 

Na podstawie podobieństw niektórych cech komórek nowotworowych i komórek 

embrionalnych zasugerował on, że nowotwory powstają z komórek embrionalnych 

pozostałych po rozwoju zarodkowym. Model ten zakłada, że podobnie jak w większości 

narządów gdzie obecne są pule tkankowo-specyficznych komórek macierzystych, które 

mają zdolność odnowy tkanki, również w guzie obecne są nowotworowe komórki 

macierzyste odpowiedzialne za jego wzrost i homeostazę [Kim i in., 2005; Osawa i in., 

1996; Reynolds i Weiss, 1996]. Może je charakteryzować nieograniczona zdolność do 

proliferacji, natomiast bardziej zróżnicowane, potomne komórki nowotworowe 

dysponują już tylko ograniczoną zdolnością podziałową. Zatem, według tego modelu, 

wzrost nowotworu pierwotnego oraz wzrost przerzutów są podtrzymywane przede 

wszystkim przez niewielką populację komórek a sama struktura nowotworu ma charakter 

hierarchiczny.  
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Pierwsze próby doświadczalnego potwierdzania zasadności modelu 

nowotworowych komórek macierzystych miały miejsce w latach 60-tych ubiegłego 

wieku. Southam i Brunschwig przeszczepiali pacjentom komórki wcześniej usuniętych 

nowotworów. Zauważono wtedy, że trzeba wszczepić co najmniej 106 komórek, by 

w miejscu implantacji wytworzył się guz [Southam i Brunschwig, 1961]. Badania te 

(uznane później za nieetyczne) zasugerowały, że tylko ułamek procenta komórek guza 

jest zdolny do wytwarzania przerzutów. Pierwszej izolacji komórek nowotworowych 

o cechach komórek macierzystych dokonano w laboratorium Johna Dicka w 1994 

[Lapidot i in., 1994]. Transplantując różne populacje komórek ostrej białaczki 

mieloidalnej do myszy SCID zespół ten wykazał, że tylko komórki pozytywne dla 

markera CD34 są zdolne zainicjować rozwój choroby. Późniejsze badania wykazały 

istnienie populacji komórek CSC w guzach m.in. płuca, piersi, trzustki, prostaty, 

czerniaku i glejakach [Visvader i Lindeman, 2008; 2012]. W tym czasie doszło również 

do poszerzenia palety markerów powierzchniowych, w oparciu o obecność których 

izolowane są komórki CSC. Dla przykładu markerem komórek CSC w białaczkach jest 

odpowiedzialna za adhezję międzykomórkową glikoproteina CD34. Za komórki CSC 

w rakach i glejakach uważa się komórki wykazujące ekspresję białek H-CAM (CD44), 

β1-integryny (CD29) oraz promininy-1 (CD133) [Klonisch i in., 2008; Panyam, 2013]. 

Analizy cytometryczne wykazały jednak znaczną niejednorodność populacji CSC 

w rakach. Często zdarza się, że w jednym nowotworze nie wszystkie komórki z wyraźną 

ekspresją CD133 wykazują ekspresję CD44 lub CD29, a jednak zachowują zdolność 

tworzenia nowotworów w organizmach myszy SCID [Visvader i Lindeman, 2008; 

Lorico i Rappa, 2011; Atlasi i in., 2014]. 

Wyniki najnowszych badań potwierdzają, że populacje komórek macierzystych 

w obrębie guzów mogą być heterogenne i bardzo plastyczne. Ponieważ akumulacja 

zmian genetycznych i epigenetycznych oraz wpływ mikrośrodowiska wymusza ciągłą 

mikroewolucję komórek nowotworowych, każda z nich może potencjalnie stać się 

komórką CSC [Marusyk i Polyak, 2009; Marusyk i in., 2012]. Również same komórki 

CSC mogą podlegać zmianom genetycznym, tak jak wykazano dla komórek CSC 

białaczki, które są zdolne do rearanżacji genów kodujących łańcuchy ciężkie 

immunoglobulin [Visvader i Lindeman, 2008]. Postuluje się również rolę EMT 

w transformacji komórek CSC [Singh i Settleman, 2010]. W latach 2006-2008 zespół 

Weinberga analizował powiązania między tkankowo-specyficznymi komórkami 

macierzystymi, komórkami CSC oraz komórkami nowotworowymi, które przeszły EMT 
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[Mani i in., 2008; Gupta i in., 2009]. Wyniki tych badań wykazały, że zarówno 

tkankowo-specyficzne komórki macierzyste, jak i komórki CSC w raku piersi wykazują 

wysoki poziom ekspresji markerów związanych z EMT (N-kadheryny, FOXC2). 

Dodatkowo indukcja EMT w komórkach raka piersi prowadziła do podniesienia 

ekspresji markerów związanych z macierzystością [Mani i in., 2008]. Wyniki tych 

doświadczeń sugerują, że EMT może być odpowiedzialne za wytwarzanie komórek 

CSC. Podobne obserwacje poczyniono później w raku prostaty [Giannoni i in., 2010] 

i płuca [DiMeo i in., 2009]. Uważa się, że EMT może również uczestniczyć 

w wykształcaniu populacji migrujących, inwazyjnych CSC zdolnych do tworzenia 

przerzutów [Singh i Settleman, 2010].  

Dane te wskazują, że CSC mogą uczestniczyć w procesie przerzutowania na kilka 

sposobów. Po pierwsze, przerzutować mogą CSC, które dały początek guzowi 

pierwotnemu. Po drugie, w progresję nowotworu zaangażowany może być nowy typ 

komórki macierzystej pochodzącej od „pierwotnej” CSC, która zapoczątkowała 

nowotwór lub od innej komórki nowotworowej. Komórki takie mogą mieć przewagę nad 

innymi ze względu na wcześniejsze modyfikacje genetyczne i epigenetyczne 

zwiększające ich inwazyjność. Wreszcie CSC może przerzutować wraz z innym typem 

komórek nowotworowych i/lub rozwijać się de novo w miejscu przerzutu wskutek 

odróżnicowania komórek inwazyjnych [Marusyk i Polyak, 2009]. Wyniki badań zespołu 

Weinberga wykluczyły również, że CSC rozwijają się wyłącznie z „prawidłowych” 

komórek macierzystych. Nowotworowe komórki macierzyste i tkankowo-specyficzne 

komórki macierzyste wydają się mieć podobne profile epigenetyczne i profile ekspresji 

genów. Aktywują też te same szlaki sygnałowe, takie jak Notch, Hedgehog i Wnt [Gupta 

i in., 2009]. Jednak niekoniecznie wywodzą się one z „prawidłowych” komórek 

macierzystych i nie jest jasne, czy zachowują zdolność do różnicowania lub inne cechy 

właściwe tkankowo-specyficznym komórkom macierzystym [Mani i in., 2008; Visvader 

i Lindeman, 2012; Atlasi i in., 2014].  

Koncepcja nowotworowych komórek macierzystych może też częściowo 

wyjaśniać niepowodzenia chemio- i radioterapii w leczeniu nowotworów [Rosen 

i Jordan, 2009; Dave i in., 2012]. Niektóre nowotwory, jak np. glejaki, często odrastają 

po napromieniowaniu jako małe, rozsiane masy nowotworowe. Sugeruje to, że jedynie 

pewna frakcja komórek nowotworowych jest odpowiedzialna za wznowę [Sakariassen 

i in., 2007]. CSC okazały się być bardzo oporne na działanie terapii 

przeciwnowotworowych. Dlatego, w wielu przypadkach konwencjonalna radio- 
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i chemioterapia mogą działać tylko na bardziej „dojrzałe” komórki, podczas gdy komórki 

CSC są oporne na terapię [Korkaya i Wicha, 2007]. Mechanizm oporności CSC na leki 

nie jest dobrze poznany. Możliwe wyjaśnienia tego zjawiska obejmują nadekspresję 

białek oporności wielolekowej (MDR); enzymów metabolizujących leki lub białek 

anty-apoptotycznych [Chen i Sikic, 2012]. Sugeruje się również, że przynajmniej część 

oporności CSC na terapie może być spowodowana zwiększoną intensywnością autofagii 

[Ishii i in., 2008].  

Należy podkreślić, że modele ewolucji klonalnej oraz nowotworowych komórek 

macierzystych nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza, że nowotwór może się 

rozwijać równocześnie według obu scenariuszy. Zarówno komórki CSC jak i ich 

potomstwo mogą podlegać ewolucji klonalnej i łączyć oba modele w model klonalnej 

ewolucji komórek macierzystych [Shackleton, 2010]. W niektórych interpretacjach 

modelu nowotworowych komórek macierzystych zakłada się, że potomstwo CSC 

w trakcie różnicowania może podlegać kolejnym zmianom genetycznym powodującym 

tworzenie nowych sub-populacji. W takim przypadku „pień” nowotworu opierałby się na 

zdolności do samoodnowy i różnicowania komórek CSC, ale potomstwo („gałęzie”) 

podlegałoby zmianom zgodnym z modelem ewolucji klonalnej [Clevers, 2011]. 

Spekuluje się, że EMT może uczestniczyć w budowaniu heterogenności fenotypowej 

komórek w guzach rozwijających się zgodnie z modelem macierzystych komórek 

nowotworowych. Z jednej strony EMT odpowiadać może za wytwarzanie populacji 

komórek CSC, z drugiej   może ono zachodzić w kolejnych pokoleniach komórek 

powstałych na skutek różnicowania CSC [Gupta i in., 2009]. W drugim przypadku EMT 

odgrywałoby podwójną rolę; napędzałoby ewolucję klonalną i rozwój populacji 

inwazyjnych oraz odpowiadałoby za wytwarzanie nowej puli CSC.  

1.7 Heterogenność komórek jako wynik mikroewolucji – próba 
zastosowania teorii Darwina do wyjaśnienia rozwoju 
heterogenności komórek nowotworowych 

Chociaż model macierzystych komórek nowotworowych przyczynił się do 

zrozumienia biologii nowotworów, najnowsze dane eksperymentalne wskazują na 

dodatkową złożoność heterogenności guzów [Gupta i in., 2011]. Dane te sugerują, że 

sama różnorodność fenotypowa nie implikuje hierarchicznej struktury guza. Z kolei 

model ewolucji klonalnej opiera się głównie na postulowanych różnicach genetycznych 

i epigenetycznych między poszczególnymi klonami w obrębie guza, co też nie do końca 
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musi odzwierciedlać sytuację in vivo. Teoria mikroewolucji nowotworów łączy oba te 

modele w jedną całość. Zakłada ona, że sub-populacje lub klony komórek 

nowotworowych, współzawodnicząc o zasoby, są poddawane presji selekcyjnej 

odpowiadającej somatycznej wersji ewolucji Darwinowskiej (Darwinizm nowotworów) 

[Huang, 2012; Kirschner, 2013].  

Współczesne modele ewolucji komórek nowotworowych opierają się na 

pochodzącym z 1906 roku matematycznym modelu Markowa (tzw. łańcuch Markowa). 

Jest to ciąg zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie 

od wyniku poprzedniego. W ujęciu matematycznym chwilowy fenotyp komórki jest 

jednym z wielu możliwych jej stanów. W stabilnych warunkach środowiska przełączanie 

między różnymi fenotypami ma stałe tempo. Opierając się na modelu Markowa, inny 

zespół założył, że różnorodność epigenetyczna jednakowych genetycznie populacji 

komórek jest determinowana przez prawdopodobieństwo ich przejść między różnymi 

fenotypami [Gupta i in., 2011]. Ponieważ komórki ogólnie różnią się tempem proliferacji 

oraz cechami morfo-fizjologicznymi, różnice w rozkładzie tych cech między komórkami 

jednego klonu stają się dla nich ważne ewolucyjnie. W oparciu o model Markowa 

Brutovsky i Horvath zasugerowali, że klon komórek nowotworowych, który jest 

"ewolucyjnym zwycięzcą", z czasem wytwarza wtórne klony współpracujących 

komórek, które przez „przełączenie się” między alternatywnymi fenotypami, stabilizują 

funkcjonalnie strukturę nowotworu [Brutovsky i Horvath, 2013]. Innymi słowy, 

heterogenność komórek określa jakość ich współpracy w guzie. Presja selekcyjna 

wywierana przez mikrośrodowisko powoduje różne tempo wzrostu różnych klonów 

i prowadzi do różnic w strukturze heterogenności guza. W pewnych warunkach 

jednorodne fenotypowo populacje komórek mogą proliferować lub różnicować szybciej, 

podczas gdy w innych do podtrzymania wzrostu nowotworu wymagana jest większa 

specjalizacja i podział funkcji klonów. Z punktu widzenia biologii ewolucyjnej rozwój 

heterogenności fenotypowej jest więc adaptacją nowotworu do zmieniających się 

warunków środowiska. W takim scenariuszu każdy wykształcany fenotyp (klon) może 

być traktowany jako "inwestycja" nowotworu w pewną część populacji komórek. Teoria 

ta zgodna jest z ewolucyjną strategią zabezpieczającą (ang. bet-hedging strategy), która 

zakłada, że fenotypy są wytwarzane w populacji odpowiednio do prawdopodobieństwa 

rozkładu środowisk [Brock i in., 2009].  

Podsumowując, zmienność fenotypowa może odzwierciedlać strategie 

przetrwania komórek guza w zmieniającym się środowisku i w konsekwencji prowadzić 
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do powstania sub-populacji o fenotypie inwazyjnym i opornym na terapię. Faktem jest, 

że komórki inwazyjne są fenotypowo mniej stabilne niż komórki nowotworów 

łagodnych, a niestabilność ta wzrasta w trakcie progresji [Hanahan i Weinberg, 2011; 

Almendro i in., 2013]. W trakcie wzrostu nowotworu komórki poddawane są również 

presji selekcyjnej przez układ odpornościowy. Prawdopodobnie wywołuje to fale 

różnicowania i specjalizacji komórek, prowadzące do rozwoju sub-populacji komórek 

o fenotypie inwazyjnym [Barcellos-Hoff i in., 2013]. Tak więc, nie tylko sama 

heterogenność komórek nowotworowych, ale także zdolność komórek do szybkiej 

adaptacji fenotypowej (plastyczność fenotypowa) sprawiają, że nowotwory są agresywne 

i oporne na terapie. 

 

1.8 Rola białek z rodziny koneksyn w mikroewolucji nowotworów 

Obecnie choroba nowotworowa coraz częściej postrzegana jest nie tylko przez 

pryzmat zmian genetycznych i epigenetycznych w obrębie pojedynczych komórek, ale 

również jako efekt zaburzeń komunikacji międzykomórkowej w tkankach [Calvo i Sahai, 

2011]. W proces ten zaangażowane są trzy podstawowe grupy mediatorów. 

Oddziaływania parakrynne, na przykład za pośrednictwem wydzielanych przez komórki 

hormonów, czynników wzrostowych, neurotransmiterów i cytokin, uruchamiają reakcje 

w sąsiednich komórkach poprzez aktywację wtórnych przekaźników sygnału (np. Ca2+, 

DAG, pH, ceramidy, NO, c-AMP, reaktywne formy tlenu) [Chinoy, 2010]. 

W komunikacji miedzykomórkowej uczestniczą również oddziaływania miedzy-

komórkowe za pośrednictwem bodźców mechanicznych (tzw. oddziaływania baryczne). 

Bodźce te, związane z aktywnością skurczową komórek, mogą być przekazywane 

bezpośrednio (np. za pośrednictwem kadheryn), jak i za pośrednictwem elastycznej 

macierzy zewnątrzkomórkowej [Hynes, 1992; Chen i in., 2004; DuFort i in., 2011]. 

Z kolei złącza szczelinowe uczestniczą w bezpośredniej międzykomórkowej wymianie 

informacji. Złącza szczelinowe, znane także jako połączenia komunikacyjne, są to 

agregaty międzykomórkowych kanałów zbudowanych z białek z rodziny koneksyn, 

łączące przedziały cytoplazmatyczne sąsiednich komórek [Kumar i Gilula, 1996]. 

Umożliwiają one międzykomórkowy bierny transfer substancji drobnocząsteczkowych 

o masie do 1,5 kDa (ang. Gap Junctional Intercellular Communication; GJIC), 

w tym jonów i cyklicznych nukleotydów [Maeda i Tsukihara, 2011]. Kanały złącz 
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szczelinowych składają się z dwóch pół-kanałów, tzw. koneksonów, z których każdy 

utworzony jest przez sześć polipeptydów; koneksyn [Nielsen i in., 2012; Evans 

i Oviedo-Orta, 2013]. Koneksyny (Cx) stanowią rodzinę co najmniej 20 izoform 

konserwatywnych strukturalnie białek transbłonowych, o masach od 26 do 57 kDa. 

Nazwy poszczególnych izoform koneksyn pochodzą od masy cząsteczkowej polipeptydu 

(np. koneksyna43 (Cx43) ma masę 43 kDa) [Beyer, 1990]. 

GJIC odgrywa ważną rolę w utrzymaniu homeostazy tkanek [Krutovskikh i in. 

2002]. Determinuje sprzężenie metaboliczne i elektryczne komórek, odpowiednio 

w tkankach niepobudliwych i pobudliwych (np. serce, ośrodkowy układ nerwowy). 

Większość prawidłowych komórek kręgowców tworzy aktywne złącza szczelinowe 

(wyjątkiem są komórki krwi i być może cześć tkankowo-specyficznych komórek 

macierzystych). Co ciekawe, w wielu typach nowotworów obserwuje się zanik funkcji 

lub/i obniżenie ekspresji koneksyn w porównaniu ze zdrową tkanką. Rolę zaburzonej 

komunikacji międzykomórkowej w promocji raka zasugerowano po raz pierwszy w serii 

pionierskich prac doświadczalnych opublikowanych w latach 1960 przez Loewensteina 

[Loewenstein i Kano, 1966; 1967]. Obserwacje te miały miejsce na długo przed 

odkryciem budowy koneksyn, jednak stanowiły one podstawę hipotezy zakładającej, że 

upośledzenie funkcji koneksyn może, poprzez zanik GJIC, wspomagać zarówno inicjację 

jak i promocję nowotworową [Haass i in., 2004; Kandouz i Batist, 2010]. Zaburzenia 

regulacji proliferacji komórek mogą następować w wyniku ich izolacji metabolicznej. 

W jej efekcie komórki są odcinane od sygnałów regulacyjnych pochodzących 

z otaczającej tkanki prawidłowej. Zasugerowano rolę zahamowania GJIC w promocji 

raków; wątroby, żołądka, prostaty, płuc, sutka, glejaka i czerniaka złośliwego [Haass 

i in., 2004; Laird, 2006; Leithe i in., 2006; Kandouz i Batist, 2010].  

Koneksyny mogą wpływać na fizjologię komórek nie tylko poprzez ich funkcje 

kanałowo-zależną. Wykazano bowiem, że mogą one modulować wiele szlaków 

wewnątrzkomórkowych na drodze niezależnej od komunikacji przez kanały złącz 

szczelinowych (tzw. funkcja kanałowo-niezależna). Licznych przykładów dostarczają 

prace, w których indukowana nadekspresja genów zmutowanej Cx43, niezdolnej do 

utworzenia funkcjonalnych kanałów złącz szczelinowych, wpływała na tempo 

proliferacji komórek nowotworowych lub/i ich złośliwość [Mesnil i in., 1995; 

Duflot-Dancer i in., 1997; Krutovskikh i in.,2000; Czyż, 2008]. Wykazano również rolę 

wewnątrzkomórkowo zlokalizowanych koneksyn w kontrolowaniu metabolizmu 

komórek i regulacji ekspresji niektórych genów [Huang i in., 1998; Omori i Yamasaki, 
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1998; Moorby i Patel, 2001]. Mechanizmy leżące u podstaw niekanonicznej 

(kanałowo-niezależnej) funkcji koneksyn mogą opierać się na funkcji niesparowanych 

koneksonów (pół-kanałów) umożliwiających przepływ wtórnych przekaźników sygnału 

do wnętrza i na zewnątrz komórek co wykazano np. w astrocytach [Stout i in., 2002], 

fibroblastach [Bruzzone i in., 2001] i miocytach [Kondo i in., 2000]. Oddziaływania 

koneksyn za pośrednictwem C-końca z innymi białkami (głównie czynnikami 

transkrypcyjnymi) [Serre-Beinier i in, 2002], lub translokacja koneksyn do jądra 

komórkowego mogą również uczestniczyć w regulacji transkrypcji genów [Dang i in., 

2003]. 

Z drugiej strony wiadomo, że wzrost ekspresji koneksyn i GJIC często koreluje 

z inwazyjnym fenotypem komórek nowotworowych, zarówno w warunkach in vivo jak 

i in vitro [Brauner, 1990; Kandouz i Batist, 2010]. Wykazano podniesioną względem 

komórek prawidłowych ekspresję koneksyn w trakcie progresji m.in.: glejaka [Goldberg 

i in., 2000], czerniaka [Su i in., 2000], raka piersi [Hirschi i in., 1996; Momiyama i in., 

2003] i prostaty [Mehta i in., 1999]. Jak się wydaje, re-ekspresja koneksyn 

(w szczególności Cx43) umożliwiać może GJIC między inwazyjnymi komórkami 

nowotworowymi, a komórkami śródbłonka, co promuje adhezję komórek 

nowotworowych i ułatwia ich transmigrację przez śródbłonek (diapedezę). Wykazano, że 

zależna od Cx43 GJIC komórek raka piersi z komórkami śródbłonka ułatwia ich 

diapedezę [Pollmann i in., 2005]. Obniżenie ekspresji Cx43 zmniejsza siłę adhezji 

komórek raka piersi do komórek śródbłonka [Pollmann i in., 2005], podczas gdy 

podwyższoną ekspresję Cx43 obserwuje się w miejscach kontaktów komórek rakowych 

z komórkami śródbłonka in vivo i in vitro [Elzarrad i in., 2008]. Obserwacje te sugerują, 

że podczas rozwoju nowotworu koneksyny pełnią różne funkcje. Charakter tych funkcji 

zależy od etapu rozwoju nowotworu. Obniżenie ekspresji koneksyn po inicjacji 

nowotworowej zdaje się być kluczowe dla dalszego rozwoju nowotworu, umożliwiając 

uwolnienie się zainicjowanej komórki spod kontroli otaczającej tkanki. W ten sposób, 

obniżenie ekspresji koneksyn promuje wzrost „łagodnego” guza. Wykazano 

doświadczalnie, że komórki glejaków o obniżonej ekspresji koneksyn (Cx26 i Cx43) 

charakteryzuje zwiększona oporność na czynniki pro-apoptotyczne. Wynika to z tzw. 

efektu sąsiedztwa (ang. by-stander effect), który powoduje, że komórki nowotworowe 

tworzące funkcjonalne złącza szczelinowe z komórkami prawidłowymi są regulowane 

przez sprzężenie metaboliczne przez co inaczej odpowiadają na chemioterapię [Estin 

i in., 1999; Sanson i in., 2002]. Bezpośrednią jego przyczyną jest amplifikacja sygnału 
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pro-apoptotycznego na skutek biernego napływu czynnika pro-apoptotycznego 

z komórek sąsiednich do komórek nowotworowych. Efekt ten obserwowano m.in. 

w raku prostaty i glejaku [Estin i in., 1999; Sanason i in., 2002; Krutovskikh i in., 2002]. 

Wysoka ekspresja Cx43 zdaje się także promować apoptozę na drodze 

kanałowo-zależnej [Kameritsch i in., 2013]. Paradoksalnie, ekspresja koneksyn może 

także chronić komórki przed apoptozą [Plotkin i in., 2002]. Podwyższona ekspresja Cx43 

wpływa również hamująco na tempo proliferacji komórek hamując cykl komórkowy 

w fazie G(1)-S na skutek podniesienia poziomu białka p27 [Yamasaki i Naus, 1996; 

Zhang i in., 2003]. 

Sytuacja ta zdaje się odwracać na etapie przejścia z fazy promocji do fazy 

progresji nowotworu, kiedy GJIC między komórkami nowotworowymi, a otaczającymi 

komórkami prawidłowymi zdaje się ułatwiać ich inwazję [Czyż, 2008]. Podobną zmianę 

ekspresji Cx43 obserwuje się w ontogenezie kiedy w komórkach macierzystych 

o wysokiej ekspresji Cx43 mających dać początek kardiomiocytom dochodzi do 

obniżenia ekspresji Cx43 w trakcie przechodzenia EMT. Po zróżnicowaniu ekspresja 

Cx43 w kardiomiocytach ponownie rośnie. Wzrost ten jest kluczowy dla ich funkcji 

[Boer i in., 2007]. Kilka raportów łączy spadek ekspresji Cx43 z uruchomieniem 

programu EMT typu I [Shao, 2005; McLachlan i in., 2006; Defamie i in., 2014]. Jednak 

sytuacja zdaje się być bardziej skomplikowana w przypadku EMT typu III. Chociaż 

większość doniesień potwierdza, że EMT towarzyszy obniżenie ekspresji Cx43, inne 

sugerują zjawisko przeciwne [Naus i Laird, 2010; Solan i in., 2012]. Niezależnie od 

powiązań ekspresji Cx43 z procesem EMT należy przyjąć, że Cx43 bierze udział 

w regulowaniu mikroewolucji komórek nowotworowych. Zróżnicowana ekspresja Cx43 

daje przewagę selekcyjną poszczególnym komórkom na różnych etapach 

nowotworzenia. Dodatkowo funkcja kanałowo-niezależna Cx43 może odpowiadać za 

regulację szeregu procesów fizjologicznych oraz fenotypowych. W ten sposób ekspresja 

koneksyn staje się czynnikiem selekcyjnym umożliwiającym specjację i później klonalną 

ekspansję komórek zdolnych do lokalnej inwazji, intra- i esktrawazacji oraz tworzenia 

guzów wtórnych. Zrozumienie roli koneksyn we wspomnianych procesach jest trudne 

z powodu braku modeli pozwalających na korelowanie ekspresji białek w pojedynczych 

komórkach z ich cechami morfo-fizjologicznymi, a następnie na śledzenie losów tych 

komórek i ich potomstwa. Dopiero podejście uwzględniające mikroewolucję i kontekst 

komórkowy może wyjaśnić kontrowersje wokół roli jaką koneksyny odgrywają 

w procesie nowotworzenia. 
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1.9 Modele raka prostaty i glejaka wielopostaciowego: w jakim 
stopniu hodowle in vitro mogą zastąpić badania in vivo?  

Wyniki badań opublikowane w ostatnich kilkunastu latach zmieniły spojrzenie na 

rozwój i biologię nowotworu. Początkowo sądzono, że komórki nowotworowe w obrębie 

pojedynczego guza są jednorodne fenotypowo. Późniejsze badania wykazały 

współistnienie w nowotworach wielu sub-populacji komórek. Obecnie nowotwory 

traktowane są jako złożone układy tkankowe podlegające dziesiątkom oddziaływań 

z komórkami prawidłowymi [Egeblad i in., 2010; Ungefroren i in., 2011]. Wiadomo, że 

w obrębie nowotworu oprócz różniących się fenotypami komórek nowotworowych, 

obecne są komórki prawidłowe w tym infiltrujące guz komórki układu odpornościowego 

[Zamarron i Chen, 2011]. Coraz lepiej poznawana jest rola fibroblastów w rozwoju 

nowotworów [Marsh i in., 2013]. Od kilku lat wiadomo również, że tkankowo-

specyficzne komórki macierzyste wykazują skłonność do wnikania do nowotworów 

i często stanowią nawet kilka procent guza [Fang i Salven, 2011]. Oprócz tego, w tkance 

nowotworowej znajdują się komórki budujące naczynia krwionośne (komórki 

śródbłonka) oraz perycyty [Bagley i in., 2005]. Wszystkie te obserwacje sprawiają, że 

hodowle in vitro często wydają się nieużyteczne w badaniach fizjologii komórek 

nowotworowych, gdyż nie odzwierciedlają złożonego systemu in vivo [Dehouck i in., 

1992; Masters, 2000].  

Z drugiej strony, jedną z najważniejszych zalet hodowli in vitro jest możliwość 

śledzenia zjawisk długoterminowych z rozdzielczością komórkową [Drasdo i Hohme, 

2005]. Wciąż powszechne jest dążenie do prowadzenia badań na jednorodnych 

populacjach komórek, co możliwe jest tylko w warunkach in vitro [Di Carlo i in., 2012]. 

Zaprzęga się do tego celu techniki separacji komórek, takie jak FACS lub MACS, 

chociaż techniki te nigdy nie dają całkowicie jednorodnych populacji [Mattanovich 

i Borth, 2006]. Najlepszym sposobem uzyskiwania „czystych” populacji komórek 

wydają się być hodowle klonalne. Jednak nie są one powszechnie stosowane ze względu 

na czaso- i pracochłonność, często niską wydajność klonowania oraz trudności 

w utrzymaniu hodowli [Puck i in., 1956; Shapiro i in., 1981; Barrandon i in., 1987]. 

Coraz częściej bierze się pod uwagę fakt, że doświadczenia na komórkach z całego guza 

lub linii komórkowej prowadzą do uśredniania wyników i maskowania heterogenności 

istniejącej na poziomie pojedynczych komórek [Altschuler i Wu, 2010; Wang i Bodovitz, 



Rozdział 1. Wstęp 

40 
 

2010; Walling i Shepard, 2011; Di Carlo i in., 2012]. Ponadto, chociaż presja selekcyjna 

w liniach komórkowych in vitro regulowana jest przez czynniki inne niż in vivo, to 

mechanizmy mikroewolucji i towarzyszących im przejść fenotypowych zdają się być co 

najmniej podobne. W ostatnim czasie pojawiło się wiele prac na temat heterogenności 

w obrębie linii komórkowych, dowodzących, że są to układy podlegające mikroewolucji 

[Navin i in., 2011; Burrell i in., 2013]. 

Przykładu mikroewolucji raka prostaty w warunkach in vitro dostarcza model 

szczurzego raka prostaty Dunninga. Obecnie, linie należące do tego modelu 

wykorzystywane są powszechnie jako modele in vitro. Nim jednak doświadczalnie 

wykazano, że w hodowanych in vitro liniach Dunninga zachodzą procesy 

mikroewolucyjne podobne do obserwowanych w guzach in vivo, linie te były badane 

przede wszystkim w układzie in vivo [Kauffman i in., 2013]. Model szczurzy stworzony 

przez Dunninga jest jednym z lepiej opisanych modeli raka prostaty. W 1961 r. w trakcie 

sekcji 22-miesięcznego szczura rasy kopenhaskiej (ang. Copenhagen rat) zaobserwowano 

nowotwór grzbietowego płata prostaty [Dunning, 1963]. Patomorfologiczna analiza tego 

nowotworu wykazała, że jest on dobrze zróżnicowanym gruczolakorakiem 

(ang. adenocarcinoma) prostaty zbudowanym z oddzielnych, dobrze wykształconych 

przedziałów gruczołowych zawierających materiał wydzielniczy, odpowiadający 

wydzielanemu przez zdrowy płat grzbietowy prostaty. Dunning z powodzeniem 

przeszczepiał komórki tego nowotworu szczurom rasy Copenhagen oraz krzyżówkom 

Fisher x Copenhagen. Seryjnie transplantowany nowotwór, oryginalnie nazwany R-3327, 

został później opisany przez Voigt i Dunninga jako wolno-rosnący, androgeno-zależny, 

dobrze zróżnicowany gruczolakorak prostaty wykazujący ekspresję receptora androgenu 

i zdolność metabolizowania testosteronu do dihydrotestosteronu przez 5α-reduktazę 

[Voigt i Dunning, 1974; Voigt i in., 1975]. By odzwierciedlić zależność wzrostu od 

obecności hormonu, nowotwór ten został oznaczony jako H (R-3327-H). Ze względu na 

duże podobieństwo do nowotworu ludzkiego uznano go za model ludzkiego raka prostaty 

[Isaacs i in., 1978]. Kastracja szczura z przeszczepionym nowotworem H powoduje 

zatrzymanie wzrostu guza na 50-60 dni. Nowotwór H odzwierciedla kliniczną sytuację 

mającą miejsce w stadium D ludzkiego nowotworu prostaty, kiedy po kastracji również 

dochodzi do okresowego zahamowania jego wzrostu. Wznowienie wzrostu nowotworu H 

po 50-60 dniach wynika z heterogenności guza i współistnienia komórek 

androgeno-zależnych i androgeno-niezależnych [Isaacs i Coffey, 1981]. Po kastracji 

dochodzi do gwałtownego wymierania komórek androgeno-zależnych. Terapia ta nie ma  
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jednak wpływu na komórki androgeno-niezależne, które rosnąc odbudowują strukturę 

nowotworu i odpowiadają za dalszy postęp choroby. Wyprowadzona w trakcie tych 

badań androgeno-niezależna linia została przez Dunninga nazwana R-3327 H-IS 

(ang. hormone-insensitive). Komórki tej linii charakteryzują się brakiem zależności 

wzrostu od obecności androgenu, ale ich fenotyp jest bardzo podobny do fenotypu 

komórek wyjściowej linii H. Komórki obu linii H i H-IS są dobrze zróżnicowane, mają 

niski potencjał proliferacyjny, wykazują ekspresję receptora androgenu, 5α-reduktazy 

i kwaśnej fosfatazy [Isaacs i in., 1979].  

Od 1975 roku androgeno-zależny nowotwór H był wykorzystywany jako model 

badawczy na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore. W trakcie trwających kilka lat 

seryjnych transplantacji komórek linii H do organizmów szczurów wyprowadzono 

5 dodatkowych linii modelu R-3327 różniących się charakterystyką biologiczną. Chociaż 

macierzysty nowotwór H ma również niski potencjał metastatyczny, wyprowadzone 

z niego linie cechują się zróżnicowaną zdolnością tworzenia przerzutów. Dobrze 

zróżnicowana linia H-F ma bardzo niski potencjał metastatyczny, podobnie jak 

anaplastyczna linia AT-1 (ang. Anaplastic Tumor). Z linii AT-1 wyprowadzono jednak 

linię o umiarkowanym potencjale metastatycznym AT-2 oraz dwie linie o wysokim 

potencjale metastatycznym MAT-Lu i MAT-LyLu. Linia MAT-Lu posiada zdolność 

przerzutowania do płuc (ang. Metastatic Anaplastic Tumor able to disseminate to Lungs) 

a linia MAT-LyLu do węzłów chłonnych i płuc (ang. Metastatic Anaplastic Tumor able 

to disseminate to Lymph nods and Lungs). Dodatkowo wyprowadzono również 3 linie 

z nowotworu typu HI-S: HI-M, HI-F, AT-3 [Isaacs i in., 1982]. W kolejnych latach 

w innych ośrodkach wyprowadzono szereg nowych linii m. in. PIF-1, CUB, PAT-2. 

Powstały w trakcie około 20 lat ciągłych transplantacji system R-3327 stał się jednym 

z modeli najlepiej odzwierciedlających poszczególne etapy rozwoju nowotworu prostaty. 

Obecnie jest uznanym i szeroko stosowanym narzędziem badawczym in vivo i in vitro.  

Mimo istnienia wielu modeli komórkowych różnych typów nowotworów, 

dotychczas brak układów pozwalających na śledzenie losów oraz analizy pojedynczych 

komórek i ich potomstwa [Di Carlo i in., 2012]. Część z nich oparta jest na złożonych 

systemach kilku, a nawet kilkunastu linii, czego przykładem jest model Dunninga. Nawet 

jednak w tym przypadku linie wchodzące w skład modelu nie są jednorodne fenotypowo. 

Model Dunninga sam w sobie jest dowodem na zachodzenie mikroewolucji w warunkach 

in vitro, ale nie daje możliwości badania tego zjawiska. By móc śledzić mikroewolucję  
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komórek i zachodzące w trakcie przejść fenotypowych zmiany ekspresji Cx43 należy 

stosować analizę pojedynczych komórek w dłuższych okresach czasu [Ryszawy i in., 

2014]. Stąd zachodzi potrzeba opracowania modelu eksperymentalnego, który z jednej 

strony umożliwiałby pracę na jednorodnych populacjach komórek, zaś z drugiej 

uwzględniał zróżnicowaną odpowiedź różnych populacji. Użyteczne do tego celu wydają 

się być hodowle klonalne wywodzące się z jednej heterogennej linii [Musialik i in., 2013; 

Ryszawy i in., 2014], ale nawet przy takim podejściu eksperymentalnym uzyskany wynik 

nie świadczy o uniwersalności zjawiska, a jedynie o reaktywności danej populacji.  

W niniejszej pracy zastosowano nowe podejście badawcze oparte na 

wykorzystaniu modeli klonalnych linii szczurzego raka prostaty AT-2 i ludzkiego glejaka 

wielopostaciowego T98G, do próby wyjaśnienia mechanizmów mikroewolucji populacji 

komórek o zwiększonym potencjale inwazyjnym. Podejście to może umożliwiać analizy 

złożonych procesów komórkowych w uproszczonym, homogennym fenotypowo 

układzie komórek. Guzy mózgu są zupełnie odmiennym od raka prostaty typem 

nowotworów [Maher i in., 2001]. Różnią się one nie tylko pochodzeniem i lokalizacją, 

ale również przebiegiem. Jednak pewne aspekty rozwoju obu nowotworów zdają się być 

podobne [Tsai i in., 2007; Wernicke i in., 2011]. Jednym z nich może być funkcja Cx43 

w mikroewolucji komórek inwazyjnych i jej powiązania z przejściami między fenotypem 

epitelialnym i mezenchymalnym [Czyż i in., 2012; Sin i in., 2012].   

Chcąc poznać rolę Cx43 w regulacji przejść fenotypowych i wytwarzaniu 

komórek inwazyjnych, warto zastosować hodowle klonalne dwóch odległych 

histo- fizjologicznie typów nowotworów. Stąd, niniejsza dysertacja, chociaż dotyczy 

głównie roli Cx43 w regulacji inwazyjności komórek raka prostaty, została poszerzona 

o analizy tych samych zjawisk w komórkach glejaka wielopostaciowego (T98G). Wyniki 

uzyskane na komórkach raka prostaty, wzbogacone o analizy glejaka wielopostaciowego, 

zdają się sugerować istnienie podobnych zależności w obu typach nowotworów. Chociaż 

zależności stwierdzone w populacjach komórek glejaków wymagają dalszych analiz, 

otrzymane wyniki już na tym etapie pokazują uniwersalność i kompatybilność obu 

modeli jako potencjalnych narzędzi do szczegółowych badań biologii komórki 

nowotworowej. 
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2 CELE PRACY 

 
Przedstawione we Wstępie fakty wskazują na znaczny postęp wiedzy na temat 

progresji nowotworowej. Dotykają one problemu mikroewolucji komórek jako zjawiska 

odpowiadającego za progresję nowotworową. Jednak mechanizmy rządzące 

mikroewolucją pozostają niejasne. W szczególności nie jest jasna rola Cx43 w procesie 

mikroewolucji inwazyjnych sub-populacji komórek nowotworowych. W ramach 

rozprawy przetestowano użyteczność modelu doświadczalnego opartego o komórkowy 

model raka prostaty Dunninga do analiz mikroewolucji komórek raka prostaty 

w warunkach in vitro. Otrzymane wyniki odniesiono do analogicznego modelu glejaka 

wielopostaciowego (GBM).  

W szczególności postanowiono: 

1. Określić wzór heterogenności komórek modelowych linii raka prostaty (AT-2) 

i GBM (T98G). 

2. Zidentyfikować powiązania procesów towarzyszących EMT z ekspresją Cx43 

a następnie określić wspólną rolę EMT i Cx43 w kształtowaniu heterogenności 

fenotypowej komórek raka prostaty i GBM. 

3. Zbadać powiązania między „przeprogramowaniem” komórek raka prostaty 

i glejaka wielopostaciowego a funkcją białka Snail-1. 

4. Przeprowadzić analizy powiązań między ekspresją Snail-1 i Cx43 i określić rolę 

obu białek w mikroewolucji oraz progresji nowotworów prostaty i GBM. 

5. Zanalizować mechanizmy zaangażowania Cx43 w powstawanie i właściwości 

inwazyjnych sub-populacji komórek raka prostaty i GBM. 

6. Określić rolę komórek o fenotypie komórek macierzystych (CSC) 

w mikroewolucji inwazyjnych sub-populacji komórek raka prostaty i GBM.
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3 MATERIAŁY I METODY 

Szczegółowy spis wykorzystanych odczynników, przeciwciał i materiałów wraz 

z danymi producentów oraz numerami katalogowymi znajduje się w Rozdziale 8.1 

(str.138). 

3.1 Hodowla komórek 

Wszystkie hodowle komórkowe prowadzono w warunkach standardowych 

(20% O2, 5% CO2) w pożywkach suplementowanych 10% płodową surowicą cielęcą 

(FBS) oraz antybiotykami: penicyliną (100 i.u./ml) i streptomycyną (100 µg/ml). 

Wszystkie rutynowe hodowle prowadzono w naczyniach polistyrenowych o powierzchni 

25 cm2 lub 75 cm2 wyprodukowanych przez firmę Becton-Dickinson. W trakcie 

wszystkich etapów hodowli używano probówek o pojemności 15 ml i 50 ml i probówek 

typu ependorff (Becton-Dickinson). Banki komórkowe przygotowywano w pożywce 

MEM z 30% FBS i 10% DMSO i przechowywano w temp    80⁰C. W razie konieczności 

do jałowienia buforów i pożywek używano filtrów o średnicy porów 0,22 μm 

(CORNING, USA). 

 

3.1.1 Hodowla komórek linii szczurzego raka prostaty AT-2 i MAT-LyLu 

Komórki AT-2 (HPA 94101450) i MAT-LyLu (ATCC CRL-2376) hodowano 

w pożywce RPMI-1640 w naczyniach hodowlanych o powierzchni 25 cm2. Pożywkę 

zmieniano co 3 dni. Po zajęciu przez komórki około 70% powierzchni dna naczynia 

przeprowadzano pasaż. W tym celu komórki przepłukiwano roztworem PBS bez Ca2+ 

i Mg2+, a następnie zalewano 1 ml 0,25% trypsyny w PBS bez Ca2+ i Mg2+. Po 

odczepieniu się komórek od podłoża, trypsynę inaktywowano 1 ml pożywki hodowlanej 

i odwirowywano zawiesinę komórek (5 minut, 240 x g), po czym komórki zawieszano 

w pożywce i wysiewano do kolejnych naczyń w gęstościach zależnych od linii lub/i 

planowanego eksperymentu. 
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3.1.2 Hodowla komórek DU-145 i PC-3 

Komórki ludzkiego raka prostaty DU-145 (ATCC HTB-81) oraz PC-3 (ATCC 

CRL-1435) hodowano w naczyniach o powierzchni 25 cm2 używając pożywki DMEM 

F-12 HAM. Komórki pasażowano co 2     3 dni zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale  

3.1.1 (str. 44). 

 

3.1.3 Hodowla komórek PNT2 

Prawidłowe komórki ludzkiego nabłonka prostaty (No. 95012613. 

Sigma-Aldrich) były hodowane w naczyniach o powierzchni 25 cm2 w pożywce 

RPMI-1640. Komórki pasażowano co 3 dni zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 

3.1.1 (str. 44). 

 

3.1.4 Hodowla komórek HMEC-1 

Hodowlę ludzkich komórek śródbłonka HMEC-1 prowadzono w pożywce 

MCDB 131 (Gibco BRL, Life Technologies, Grand Island, NY) dodatkowo 

suplementowanej 1 µg/ml hydrokortyzonu, 10 ng/ml EGF i 2 mM L-glutaminą. Pożywkę 

zmieniano co 3 dni. Po zajęciu przez komórki około 90% powierzchni dna naczynia 

przeprowadzano pasaż stosując procedurę opisaną w Rozdziale 3.1.1 (str. 44). 

 

3.1.5 Hodowla komórek T98G i U373 

Hodowle komórek ludzkich linii glejaków T98G (ATCC CRL-1690) i U373 

(ATCC HTB17-1055) prowadzono w płynie DMEM z 4500 mg/l glukozy. Komórki 

pasażowano co 2     3 dni zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3.1.1 (str. 44). 

 

3.1.6 Hodowla komórek LN18, LN229, U118 

Hodowle komórek ludzkich linii glejaków LN18 (ATCC CRL-2610), LN229 

(ATCC CRL-2611) i U118 (ATCC HTB-15) prowadzono w pożywce DMEM 
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z 1000 mg/l glukozy. Komórki pasażowano co 2     3 dni zgodnie z procedurą opisaną 

w Rozdziale 3.1.1 (str. 44). 

 

3.1.7 Analiza aktywności proliferacyjnej komórek 

By wyznaczyć tempo proliferacji komórki danej linii lub sub-linii wysiewano we 

właściwym płynie hodowlanym do kolejnych czterech dołków płytki 12-dołkowej 

w gęstości 5x103/cm2 i prowadzono hodowlę w warunkach standardowych. Po 24, 48, 72 

i 96 godzinach komórki przepłukiwano roztworem PBS bez Ca2+ i Mg2+, i pasażowano 

stosując roztwór 0,25% trypsyny w PBS bez Ca2+ i Mg2+ (0,5ml/dołek przez 5min). 

Po ściągnięciu zawiesiny i inaktywacji trypsyny pożywką hodowlaną, komórki zliczano 

za pomocą licznika cząstek Coulter Z2 (Rozdział 3.1.8). Na podstawie otrzymanych 

danych sporządzano krzywe wzrostu, które posłużyły do wyznaczenia czasu podwojenia 

populacji oraz tempa wzrostu (liczba podwojeń/godzinę). Do obliczenia czasu 

podwojenia populacji wykorzystano wzór; Tln2/ln(Xe/Xb), gdzie: T jest czasem inkubacji 

a Xb i Xe liczbami komórek odpowiednio na początku i na końcu testu. Prezentowane 

wyniki stanowią średnią z trzech niezależnych pomiarów (N=3). 

 

3.1.8 Liczenie komórek w liczniku Coulter Z2 

Do liczenia komórek wykorzystywano przepływowy licznik cząstek Coulter Z2 

(Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA) stosując rurkę aperturową o średnicy otworu 

100 µm i kuwety pomiarowe o pojemności 10 ml. Pomiar przeprowadzano 

w temperaturze pokojowej. Każdorazowo do kuwety pomiarowej przenoszono 10 µl 

zawiesiny komórek i dodawano 9,99 ml roztworu Isoton II (Beckman Coulter Inc., 

Fullerton, CA). Następnie wykonywano dwukrotny pomiar liczby komórek w objętości 

1 ml stosując zakres średnicy 12   18 µm dla wszystkich komórek za wyjątkiem komórek 

HMEC-1 (14   22 µm). Wynik po uśrednieniu z dwóch pomiarów normalizowano 

względem rozcieńczenia zawiesiny komórek (x1000) otrzymując właściwą liczbę 

komórek w danej próbce. Każdorazowo między pomiarami przeprowadzano procedurę 

płukania układu aperturowego roztworem Isoton II. Po każdej serii pomiarów układ 

odkażano roztworem Cleans (Beckman Coulter Inc., Fullerton, CA).  
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3.2 Izolacja sub-populacji i testy transmigracji 

3.2.1 Selekcja komórek o wysokim potencjale inwazyjnym, testy 
transmigracji i penetracji śródbłonka 

Selekcję inwazyjnych sub-populacji komórek AT-2 prowadzono wykorzystując 

komory transmigracyjne zawierające niemodyfikowane błony mikroporowe (średnica 

porów – 8 µm) umieszczone w płytce 24-dołkowej. Komórki AT-2 wysiewano 

w gęstości 300/mm2 na błony mikroporowe, przez które komórki transmigrowały przez 

48 godzin. Po tym czasie komory przenoszono do kolejnego dołka, a komórki, które 

opadły na dno dołka, namnażano i pasażowano w standardowych warunkach uzyskując 

inwazyjną sub-populację komórek AT-2 (AT-2_48). Komórki, które spenetrowały błonę 

między 48, a 72 godziną od wysiania i opadły na dno kolejnego dołka dały początek 

sub-populacji AT-2_72. 

Analizy potencjału transmigracyjnego komórek raka prostaty i glejaków, 

określane jako liczba komórek, które podjęły transmigrację w stosunku do liczby 

komórek wysianych do komór transmigracyjnych, prowadzono przy użyciu komór 

niemodyfikowanych (parametr TMI, ang. transmembrane penetration index) lub 

pokrytych monowarstwą komórek śródbłonka (parametr TEI, ang. transendothelial 

penetration index). Komórki wysiewano na błony mikroporowe w gęstości 300/mm2. 

Po 24 godzinach komory przenoszono do kolejnego dołka, a komórkom, które opadły na 

dno dołka umożliwiano proliferację. Procedurę tę powtarzano jeszcze 2 razy. Po 72 

godzinach od pierwszego wysiania komórki obecne na dnie dołków trypsynizowano 

i liczono za pomocą licznika cząstek Coulter Z2 uwzględniając w obliczeniach wcześniej 

wyznaczone tempo proliferacji danych komórek (Rozdział 3.1.7). W testach wydajności 

transmigracji przez warstwę śródbłonka do komór transmigracyjnych wysiewano 

komórki śródbłonka (linia HMEC-1) w liczbie 5 x 104/komorę i pozwalano im dorosnąć 

do szczelnej monowarstwy przez okres 72 godzin. Po tym czasie roztworem błękitu 

trypanu (0,4%) sprawdzano szczelność warstwy śródbłonka, a następnie do tak 

przygotowanych komór wysiewano komórki nowotworowe w liczbie 5000/komorę 

i prowadzono analizę jak wyżej. Wszystkie doświadczenia przeprowadzono w trzech 

niezależnych powtórzeniach (N=3), a ich wyniki analizowano statystycznie stosując test 

t-studenta, **P<0,01. 
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3.2.2 Analizy klonalne oraz wyprowadzanie sub-linii z klonów 

Do analiz klonalnych oraz wyprowadzania sub-linii, komórki AT-2 i T98G 

wysiewano w gęstości 10/cm2 na szalki Petriego i hodowano w standardowych 

warunkach przez 72 godziny. Analizy klonalne przeprowadzano na preparatach 

utrwalonych i barwionych metodą Pena (Rozdział 3.3.4), i obserwowanych 

w mikroskopie z kontrastem modulacyjnym. Klony komórek klasyfikowano do 

poszczególnych typów (E1, E2, E3, M1, M2, M3     objaśnienia w Rozdziale 4.1.1 

str. 60). Za każdym razem analizowano minimum 200 klonów w trzech niezależnych 

powtórzeniach. Sub-linie wyprowadzano poprzez mechaniczne zrywanie poszczególnych 

klonów, a następnie ich aspirację mikropipetą. Procedurę przeprowadzano pod 

mikroskopem umieszczonym w komorze laminarnej. Następnie komórki przenoszono do 

dołków płytki 96-dołkowej i hodowano do osiągnięcia konfluencji. W dalszej kolejności, 

komórki przenoszono na płytki wielodołkowe (kolejno o wzrastającej średnicy dołków) 

aż liczba hodowanych komórek pozwoliła na zabezpieczenie banków komórkowych oraz 

rozpoczęcie rutynowej hodowli. Przez cały okres trwania eksperymentów 

przeprowadzano klonowania kontrolne w odstępach dwutygodniowych. Miały one na 

celu monitorowanie homogenności fenotypowej komórek wyprowadzonych sub-linii. 

 

3.3 Analizy fenotypowe 

3.3.1 Mikroskopia jasnego pola oraz z kontrastem modulacyjnym 

Obserwacje morfologii komórek i klonów rosnących w naczyniach 

polistyrenowych prowadzono z wykorzystaniem mikroskopu Leica DMI6000B. Komórki 

oglądano w jasnym polu lub stosując kontrast modulacyjny (ang. integrated modulation 

kontrast; IMC). Za każdym razem w celu rejestracji zdjęć wykorzystywano chłodzoną 

kamerę CCD DFC360FX (Leica Microsystems, Wetzlar, Niemcy). Zdjęcia kolonii 

powstałych z hodowli komórek CSC uzyskano wykorzystując funkcje „till scan” 

i „autofocus” w programie LAS AF (Leica Microsystems, Wetzlar, Niemcy). Uzyskane 

serie zdjęć posłużyły do złożenia obrazów o rozmiarach do kilku milimetrów, z których 

następnie kadrowano poszczególne kolonie komórek.  
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3.3.2 Wideo-mikroskopia i analizy aktywności migracyjnej komórek 

Komórki wysiewano w gęstości 5x104/cm2 na 24 godziny przed rozpoczęciem 

rejestracji obrazu mikroskopowego. Ruchy komórek rejestrowano używając mikroskopu 

Leica DMI6000B wyposażonego w komorę do regulacji temperatury i stężenia CO2 

umożliwiającą pomiar w standardowych warunkach hodowli (Leica Microsystems, 

Wetzlar, Niemcy). Zdjęcia wykonywano w kontraście IMC przy powiększeniu 200× 

(suchy obiektyw 20×, NA-0,75) używając chłodzonej kamery CCD DFC360FX. 

Trajektorie ruchu komórek skonstruowano z pozycji zmian położenia centroidu komórek 

[Korohoda i Madeja, 1997] nagrywanych przez 8 godzin, w kroku czasowym 300s (96 

klatek), za każdym razem analizując 50 losowo wybranych komórek. Analizę 

otrzymanych trajektorii ruchu wykonano w napisanym przez W. Czaplę programie Hiro. 

Trajektorie ruchu prezentowane są w postaci diagramów kołowych, w których 

początkowe punkty trajektorii sprowadzone są do wspólnego początku znajdującego się 

w początku układu współrzędnych [Korohoda i Madeja, 1997]. W celu ilościowego 

określenia aktywności ruchowej komórek obliczano następujące parametry ich ruchu: 

  całkowitą długość trajektorii ruchu komórek (μm)   trajektoria ruchu pojedynczej 

komórki jest sekwencją kolejnych odcinków, z których każdy odpowiada zmianie 

położenia centroidu komórki w 300s; 

   przemieszczenie całkowite komórki (μm) od punktu startu do jej końcowego położenia; 

   średnią prędkość ruchu (μm/min) – całkowita długość trajektorii / czas rejestracji. 

Trajektorie ruchu z co najmniej trzech niezależnie zarejestrowanych obserwacji 50 

komórek posłużyły do wyznaczenia istotności statystycznej różnic. W tym celu 

wykorzystano test nieparametryczny Mann-Whitney (**P<0,01).  

 

3.3.3 Mikroskopia sił atomowych 

Pomiar podatności komórek na odkształcenia przeprowadzono za pomocą 

mikroskopu sił atomowych Agilent 5500 (Agilent Technologies, Santa Clara, USA) 

wyposażonego w komorę do regulacji temperatury. Wartości modułu sprężystości 

(modułu Younga) wyznaczono na podstawie krzywych zależności siła-odkształcenie 

korzystając z modelu Sneddona. Krzywe sił mierzono przy użyciu ostrzy z azotku 

krzemu (Veeco Sondy, USA; promień krzywizny ostrza <50 nm). Kąt otwarcia ostrza 
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AFM wynosił 50° a jako współczynnik Poissona dla badanych komórek przyjęto 0,5. 

Jest to typowa wartość współczynnika Poissona stosowana dla miękkich materiałów 

biologicznych [Cross i in., 2008; Faria i in., 2008; Lekka i in., 2012]. Pomiary 

wykonywano w zakresach sił powodujących małą indentację w głąb komórek (<500 nm). 

W każdym z 10 do 20 losowo wybranych punktów powierzchni komórki mierzono 10 

krzywych siłowych w celu wyznaczenia średniej wartości modułu Younga dla 

wybranego punktu. W każdej populacji analizowano co najmniej 15 komórek. Moduły 

Younga wyrażono jako wartości średnie ± SD z serii danych doświadczalnych. Analizę 

statystyczną przeprowadzano stosując test t-studenta dla dwóch prób niezależnych 

(*P<0,05). Wszystkie doświadczenia przeprowadzono w trzech niezależnych 

powtórzeniach (N=3). Analizy przeprowadzono dzięki uprzejmości dr hab. Kwietosławy 

Burdy we współpracy z mgr. Michałem Sarną w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Medycznej 

Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. 

  

3.3.4 Barwienie metodą Pena 

Komórki wysiewano w gęstości 10/cm2 i hodowano przez 72   96 godzin 

w warunkach standardowych. Powstałe klony komórek dwukrotnie przepłukiwano 

roztworem PBS z Ca2+ i Mg2+, a następnie utrwalano 15 minut w 3,7% roztworze 

formaldehydu w PBS, w temperaturze 37⁰C. Po utrwaleniu preparaty płukano 

dwukrotnie roztworem PBS bez Ca2+ i Mg2+. Następnie komórki zalewano na 15 minut 

roztworem ekstrahującym (Triton X-100; H2O destylowana; glicerol, w stosunku 1:2:36). 

Po ekstrakcji preparaty płukano trzykrotnie wodą destylowaną i barwiono przez 1 minutę 

roztworem barwiącym (0,2% Coomassie Brilliant Blue R250; 45% Metanol; 7% kwas 

octowy; woda destylowana). Barwienie kończyło pięciokrotne odpłukanie roztworu 

barwiącego wodą destylowaną. Gotowe preparaty oglądano w jasnym polu używając 

mikroskopu Leica DMI6000B. 

 

3.3.5 Immunocytochemia 

Do barwień immunocytochemicznych komórki wysiewano na szkiełka 

nakrywkowe o wymiarach 15 x 15 mm (FISHERfinetsTM, USA) umieszczone w dołkach 

płytek 12-dołkowych i hodowano przez minimum 24 godziny. Następnie komórki 

przepłukiwano dwukrotnie PBS z Ca2+ i Mg2+ i utrwalano w 3,7% formaldehydzie 
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(20 minut w 37°C). Następnie komórki permabilizowano 0,1% roztworem Triton X-100 

w PBS z Ca2+ i Mg2+ (5 minut, w 37°C) i blokowano 3% roztworem BSA w PBS 

(1 godzina w 37°C). Wyjątek stanowiło barwienie Cx43 mające uwidocznić frakcję 

błonową białka, w którym komórki utrwalano zmrożoną (   20°C) mieszaniną acetonu 

i metanolu (3:7) przez 10 minut, a następnie po odpłukaniu blokowano 3% roztworem 

BSA w PBS (1 godzina w 37°C). Pomiędzy wszystkimi opisanymi wyżej etapami 

komórki płukano dwukrotnie roztworem PBS z Ca2+ i Mg2+. Następnie komórki 

zalewano mieszaniną przeciwciał pierwszorzędowych (rozcieńczenie 1:300 w 3% BSA) 

i inkubowano przez 60 minut. W barwieniu Cx43/Snail-1 wykorzystano przeciwciała 

pierwszorzędowe: mysie poliklonalne przeciwko Cx43 IgM (No. C8093, Sigma-Aldrich) 

i królicze poliklonalne przeciwko Snail-1 IgG (No. ab17732, AbCam, Cambridge, UK) 

z przeciwciałami drugorzędowymi Alexa 546 kozim przeciwko mysiemu IgM, Alexa 

488-kozim przeciwko króliczemu IgG (No. A21045 i A11008, Invitrogen, Carlsbad, 

CA). W analizach architektury cytoszkieletu do barwienia winkuliny wykorzystano 

monoklonalne przeciwciało królicze IgG (No. V9131, Sigma-Aldrich) oraz przeciwciało 

przeciwko mysiemu IgG znakowane Alexa 488 (No. A11008, Invitrogen). F-aktynę 

barwiono TRITC-falloidyną w stężeniu 500 ng/ml (No. 77418, Sigma-Aldrich). 

Do uwidaczniania jąder komórkowych stosowano Hoechst 33258 w stężeniu 1 µg/ml 

(No. B2883, Sigma-Aldrich). Do analizy ekspresji czynników transkrypcyjnych Nanog 

i Oct3/4 wykorzystano przeciwciała pierwszorzędowe znakowane FITC (odpowiednio 

560791 i 560217, BD Pharmingen). Analizę mikroskopową przeprowadzano 

wykorzystując mikroskop Leica DMI6000B (Leica Microsystems, Wetzlar, Niemcy) 

wyposażony w moduł TIRF (ang. total internal reflection fluorescence), kontrast 

modulacyjny (IMC) oraz interferencyjno-różniczkowy Nomarskiego (DIC). Obrazy 

rejestrowano szybką, 14-bitową, chłodzoną kamerą CCD Hamamatsu 9100-02 EM-CCD 

stosując program LAS AF (Leica Application Suite Advanced Fluorescence). Ten sam 

program posłużył do dekonwolucji obrazów i ich analizy. Wszystkie barwienia 

przeprowadzono w dwóch niezależnych powtórzeniach (N=2).  

 

3.3.6 Analizy wydajności penetracji warstwy śródbłonka przez komórki  
AT-2 

W celu przygotowania monowarstwy komórek śródbłonka komórki HMEC-1 

wysiewano w gęstości 1x104/cm2 na szkiełka nakrywkowe (15 x 15 mm) umieszczone 
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w płytce 12-dołkowej i hodowano przez 72   96 godzin aż do uformowania przez nie 

zwartej monowarstwy. Następnie na monowarstwę śródbłonka wysiewano komórki 

odpowiednich sub-linii AT-2 w gęstości 200/cm2 i pozostawiano na 6 godzin 

w warunkach standardowej hodowli. Po inkubacji preparaty utrwalano i barwiono 

F-aktynę i DNA jak opisano w Rozdziale 3.3.5 (Immunocytochemia). Następnie 

używając mikroskopu Leica DMI6000B dokonywano analizy mikroskopowej 

preparatów. Średnie wartości odsetka komórek danej sub-linii, które naruszały warstwę 

śródbłonka obliczono w oparciu o analizy co najmniej 300 komórek AT-2. 

Eksperymenty przeprowadzono również w obecności inhibitora funkcji kanałów złącz 

szczelinowych     kwasu 18-α-glicyretynowego (AGA, 50 µM). Wszystkie doświadczenia 

przeprowadzono w trzech niezależnych powtórzeniach (N=3) a ich wyniki analizowano 

statystycznie stosując test t-studenta, **P<0,01. 

 

3.3.7 Cytometria przepływowa 

Do analiz wzoru ekspresji Cx43, Snail-1 i N-kadheryny z wykorzystaniem 

cytometrii przepływowej komórki utrwalano i barwiono w zawiesinie. W tym celu 

wykonywano pasaż komórek rosnących uprzednio w naczyniach hodowlanych 

o powierzchni 25 cm2 (0,25% roztwór trypsyny, 5 min, 37⁰C), zawiesinę komórek 

przenoszono do probówki 15 ml, trypsynę inaktywowano 1 ml pożywki hodowlanej 

i całość odwirowywano (240 x g, 5 min). Następnie odciągano nadsącz, a komórki 

zalewano 3,7% formaldehydem i inkubowano przez 20 minut w 37⁰C. Po odciągnieciu 

formaldehydu i dwukrotnym przepłukaniu PBS bez Ca2+ i Mg2+ komórki 

permabilizowano 0,1% roztworem Tritonu X-100 przez 10 minut. Po permabilizacji 

komórki płukano przez dodanie PBS bez Ca2+ i Mg2+ i odwirowanie. Następnie barwiono 

je przeciwciałami pierwszo- i drugorzędowymi: 

   mysim IgM przeciwko Cx43 (No. C8093, Sigma-Aldrich) wykrywanym przeciwciałem 

kozim skierowanym przeciwko mysiemu IgM znakowanym APC (No 406509, 

BioLegend, San Diego, CA); 

  króliczym IgG przeciwko Snail-1 (No. AV33314, Sigma-Aldrich) wykrywanym 

przeciwciałem kozim skierowanym przeciwko króliczemu IgG znakowanym Alexa 488 

(No. A11008, Invitrogen);  
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  mysim IgG przeciwko N-kadherynie (No. C3865, Sigma-Aldrich) wykrywanym 

przeciwciałem kozim skierowanym przeciwko mysiemu IgG znakowanym PE 

(No. 405307, BioLegend); 

  w analizach obecności komórek CSC w populacjach AT-2 i T98G komórki barwiono 

związanymi z fluorochromami przeciwciałami skierowanymi przeciwko CD29 

(No. 559883-APC; BD Pharminogen), CD44 (No. 550974-FITZ; BD Pharminogen) 

i CD133 (No. 130-098-046-PE; Miltenyi Biotec); 

  DNA barwiono 7AAD (No 51-2359KC, BD Pharminogen) dodając 10 µl roztworu 

barwiącego na 100 µl próbki na 5 minut przed pomiarem cytometrycznym.  

Do analizy cytometrycznej wykorzystano urządzenie FlowSight® (Amnis Corp., 

Seattle, WA) używając do wzbudzenia fluorochromów laserów 488 nm (50 mW) 

i 642 nm (60 mW). Morfologię komórek w świetle przechodzącym obrazowano 

w kanałach 1 i 9, podczas gdy rozproszenie światła (ang. side scatter) wykrywano 

laserem 785 nm i obrazowano w kanale 6. Sygnały emitowane przez barwniki związane 

w komórkach, tj. Alexa 488, PE, 7AAD i APC obrazowano kolejno w kanałach 

2 (505-560 nm), 3 (560-595 nm), 4 (642-740 nm) i 11 (642-740 nm). Analizę 

otrzymanych danych prowadzono w dostarczonym przez producenta programie IDEAS® 

(Amnis Corp., Seattle, WA) rozpoczynając od komórek kontrolnych (niebarwionych), 

poprzez komórki barwione pojedynczymi fluorochromami oraz pełnym zestawem 

znakowanych przeciwciał. Kompensację przeprowadzano przez dopasowanie linii 

intensywności sygnału każdego fluorochromu w odniesieniu do intensywności sygnału 

z sąsiednich kanałów. Następnie wartości wyznaczonych macierzy kompensacyjnych 

stosowano dla każdego piksela obrazu. Analizy prowadzono na skompensowanych 

i ostrych obrazach komórek 7AAD+ (ostrość mierzona przez funkcję max gradient). 

Za ostre obrazy uznawano zdarzenia o małej powierzchni w kanale dla jasnego pola 

(ang. small bright field area) i wysokim wskaźniku wysokości do szerokości (ang. aspect 

ratio). Wskaźnik aspekt ratio pozwalał również na odróżnienie pojedynczych komórek od 

ich agregatów. W każdym eksperymencie analizowano 100 000 zdarzeń 

cytometrycznych. Wszystkie analizy powtórzono dwukrotnie, każdorazowo na nowo 

przygotowanych próbkach.  
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3.3.8 Analizy wydajności indukcji apoptozy przez cytostatyki 

Komórki wysiewano na szalki o średnicy 35 mm w gęstości 5x104/cm2. Po 24 

godzinach hodowli zmieniano pożywkę hodowlaną na medium zawierające jeden 

z cytostatyków: 5-fluorouracyl (1 ng/ml), cis-platynę (5 ng/ml) lub mitoksantron 

(1 µg/ml) i komórki hodowano przez kolejne 24 godziny. Po tym czasie komórki 

trypsynizowano, barwiono jodkiem propidyny (1 mg/ml) przez 5 minut i poddawano 

analizie cytometrycznej analizując sygnały w kanałach dla jasnego pola (kanały 1, 9), 

jodku propidyny (4) i SSC (6). Do określenia podatności komórek sub-linii AT-2 na 

apoptozę wykorzystano specjalistyczny moduł oprogramowania IDEAS pozwalający na 

odróżnienie komórek apoptotycznych i nekrotycznych od komórek odpornych na terapię 

w pojedynczym barwieniu jodkiem propidyny. Wszystkie analizy powtórzono 

dwukrotnie na nowo przygotowanych próbkach.  

 

3.3.9 Izolacja komórek CSC; Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) 

Do sortowania komórek CSC wykorzystano szybki sorter komórkowy MoFlo 

XDP. Stosując lasery niebieski (488nm) i czerwony (635nm) sortowano populacje 

komórek pozytywne dla markerów zewnątrzkomórkowych CD29, CD44 oraz CD133 

wybarwione przeciwciała sprzęgniętymi z fluorochromami jak opisano wcześniej 

w Rozdziale 3.3.7 (Cytometria przepływowa). Barwienie przeprowadzano przez 20 

minut w 4⁰C w PBS z 1% FBS dodając przeciwciał w rozcieńczeniu 1:100. Po 

odpłukaniu i zawieszeniu w pożywce hodowlanej komórki sortowano bezpośrednio na 

szalki hodowlane. Do wyznaczenia parametrów sortowania oraz kompensacji 

wykorzystano komórki niebarwione oraz barwione pojedynczymi fluorochromami 

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania w wielokolorowej cytometri 

przepływowej. Izolacje wykonano we współpracy z mgr Elżbietą Karnas dzięki 

uprzejmości dr hab. Ewy Zuby-Surmy i prof. dr hab. Stefana Chłopickiego 

z Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie. 

 

3.3.10 Western Blot 

Komórki wysiewano w liczbie 106 na naczynie hodowlane o powierzchni 25 cm2 

i hodowano przez 72 godziny w standardowych warunkach. Następnie komórki płukano 

dwukrotnie zimnym (4°C) roztworem PBS bez Ca2+ i Mg2+ i zdrapywano w obecności 
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buforu PBS z dodatkiem mieszaniny inhibitorów proteaz (20 μl/ml, Sigma-Aldrich), po 

czym zawiesinę wirowano przy prędkości 400 x g w 4°C przez 5 minut. Po usunięciu 

nadsączu, osad zawieszano w 60 μl zimnego (4°C) buforu lizującego (50 mM Tris-HCl, 

pH 7,4; 150 mM NaCl; 2% Triton X-100; 0,02 % NaN3) z dodatkiem inhibitora proteaz 

(20 μl/ml, Sigma-Aldrich). Komórki inkubowano na lodzie przez 5 minut, a następnie 

homogenizowano je za pomocą strzykawki i wirowano w 4°C przy prędkości 1500 x g 

przez 5 minut. Ilość białka w nadsączu oznaczano przy użyciu odczynnika Bradforda. 

Bufor do rozcieńczania próbek z dodatkiem ditiotreitolu (11,5 mg DTT/0,5 ml buforu) 

inkubowano przez 5 minut w 95°C, a następnie dodawano go do próbek w stosunku 1:2, 

po czym inkubowano ponownie w 95°C przez 5 minut. Elektroforezę prowadzono 

w 15% żelu SDS-poliakrylamidowym (200 V, 40 min). Białka przenoszono z żelu na 

membranę nitrocelulozową przy napięciu 100 V przez 1 godzinę (stałe natężenie 350 

mA). Po przepłukaniu błony wodą destylowaną i roztworem TBS-T (0,86 g NaCl; 0,05 g 

Tween; 20,5 ml 1M Tris na 100 ml H2O, pH 7.6) prowadzono godzinną inkubację w 5% 

roztworze odtłuszczonego mleka rozpuszczonego w TBS-T (pH 7,6) celem 

zablokowania niespecyficznych miejsc wiązania. Błonę przepłukiwano TBS-T, 

a następnie inkubowano przez godzinę z opisanymi wcześniej przeciwciałami 

pierwszorzędowymi przeciw Cx43, Snail-1, N-kadherynie oraz mysim przeciwciałem 

IgG przeciwko pan-cytokeratynie (No. C2562, Sigma-Aldrich), mysim przeciwciałem 

IgM przeciwko wimentynie (No. V5255, Sigma-Aldrich), mysim IgG przeciwko 

α-tubulinie (No. T9026, Sigma-Aldrich), króliczym IgG przeciwko Slug (Snail-2) 

(No. WH0006591M5, Sigma-Aldrich), króliczym IgG przeciwko Twist-1 (No. T6451, 

Sigma-Aldrich) oraz mysim IgG przeciwko E-kadherynie (No. SAB4503751, 

Sigma-Aldrich). Membranę płukano pięciokrotnie w TBS-T, po czym inkubowano 

z kozimi przeciwciałami drugorzędowymi przeciwko mysim IgG (No. G21040, 

Invitrogen), przeciwko króliczym IgG (No. G21234, Invitrogen) oraz przeciwko mysim 

IgM (No. G626820. Invitrogen) sprzężonymi z peroksydazą chrzanową (HRP) przez 45 

minut. Następnie płukano pięciokrotnie w TBS-T i przez 10 minut inkubowano z 

chemiluminescencyjnym substratem dla HRP Super Signal West Pico Substrate (Pierce, 

Rockford, IL) po czym wizualizowano stosując czytnik luminescencji MicroChemii 

(SNR Bio-Imaging Systems, Jerusalem, Israel). Relatywną intensywność sygnału 

luminescencyjnego poszczególnych prążków wyliczano normalizując całkowitą 

intensywność sygnału prążka względem absolutnej intensywności białka referencyjnego 

(α-tubulina) używając narzędzi analizy w programie ImageJ.  
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3.4 Analizy funkcjonalne 

3.4.1 Ko-immunoprecypitacja 

Komórki wysiewano w liczbie 106 na naczynie hodowlane o powierzchni 25 cm2 

i hodowano przez 72 godziny w standardowych warunkach. Następnie komórki płukano 

dwukrotnie zimnym (4°C) roztworem PBS bez Ca2+ i Mg2+ i zdrapywano w obecności 

PBS z dodatkiem mieszaniny inhibitorów proteaz (20 μl/ml, Sigma-Aldrich), po czym 

zawiesinę wirowano przy prędkości 400 x g w 4°C przez 5 minut. Po usunięciu 

nadsączu, osad zawieszano w 60 μl zimnego (4°C) buforu lizującego (50 mM Tris-HCl, 

pH 7,4; 150 mM NaCl; 2% Triton X-100; 0,02% NaN3) z dodatkiem inhibitora proteaz 

(20 μl/ml, Sigma-Aldrich). Komórki inkubowano na lodzie przez 5 minut, a następnie 

homogenizowano je za pomocą strzykawki i wirowano w 4°C przy prędkości 1500 x g 

przez 5 minut. Ilość białka w nadsączu oznaczano przy użyciu odczynnika Bradforda. 

Następnie do objętości lizatu zawierającej 200 µg białka dodawano 10 µl kulek 

agarozowych pokrytych białkami A i G (No. sc-2003; Santa Cruz Biotechnology) 

i inkubowano przez 30 minut na lodzie w celu precypitacji niespecyficznie wiążących się 

białek. Po odwirowaniu (100 x g/3 min) do każdej próbki nadsączu dodawano 10 µl 

jednego z przeciwciał rozpoznających: Cx43 (No. C6219, Sigma-Aldrich), Snail-1 

(No. ab17732, AbCam, Cambridge, UK) lub α-tubulinę (No. T9026, Sigma-Aldrich) 

i inkubowano przez 12 godzin na kołysce w temperaturze 4⁰C. W dalszej kolejności do 

próbek dodawano 20 µl kulek agarozowych pokrytych białkami A i G i inkubowano 

przez 2 godziny na kołysce w temp 4⁰C. Po odwirowaniu (100 x g/3 min) aspirowano 

nadsącz a kulki agarozowe ze związanymi kompleksami białko-przeciwciało 5-krotnie 

odpłukiwano buforem lizującym (50 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 2% Triton 

X-100; 0,02% NaN3)   wirowanie 100 x g/1 minuta. Następnie kulki z kompleksami 

białko-przeciwciało umieszczano w 30 µl buforu do rozcieńczania próbek z dodatkiem 

ditiotreitolu (11,5 mg DTT/0,5 ml buforu) inkubowano przez 5 minut w 95°C. Następnie 

prowadzono elektroforezę i analizy tak, jak opisano w Rozdziałach 3.3.10 (Western-blot) 

lub 3.4.5 (Spektroskopia masowa). 

 

3.4.2 Analiza wydajności transferu kalceiny przez złącza szczelinowe  

Analizy bezpośredniego transferu kalceiny za pomocą złącz szczelinowych 

przeprowadzano jak opisano wcześniej [Wybieralska i in., 2011]. Donorowe komórki 
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AT-2 pasażowano do probówki, przepłukiwano PBS a następnie inkubowano (20 min, 

37⁰C) w roztworze 10 µM kalceiny-AM oraz 10 µM Dil w PBS z 2% BSA. Komórki 

donorowe wysiewano na monowarstwę komórek akceptorowych (HMEC-1) w gęstości 

500/cm2. Po dwóch godzinach inkubacji oznaczono międzykomórkowy transfer kalceiny 

używając mikroskopu Leica DMI6000B. Wydajność transferu (Coupling index; Ci) 

określano jako procent wysianych komórek donorowych, które utworzyły funkcjonalne 

złącza szczelinowe z przynajmniej jedną komórką akceptorową. Pomiar powtórzono 

trzykrotnie za każdym razem analizując przynajmniej 200 komórek donorowych. 

Istotność statystyczną różnic analizowano w teście t-studenta (**P<0,01). 

 

3.4.3 Transfekcje komórek 

Komórki wysiewano w gęstości 7x104/dołek w płytce 12-dołkowej i po 24 

godzinach hodowli zmieniano pożywkę na pożywkę bez antybiotyków. Po kolejnych 24 

godzinach hodowli, komórki inkubowano z 1,5 μl kompleksów Lipofectamine™ 2000 

(Invitrogen) i 1 μg plazmidu DNA/małego interferującego RNA (ang. small interfering 

RNA; siRNA) w pożywce Opti-MEM pozbawionej surowicy (31985070, Gibco-Life 

Technologies) zgodnie z protokołem producenta Lipofektaminy. Do kotransfekcji 

używano po 0,5 μg każdego plazmidu (w sumie 1 μg). Po 24 godzinach od transfekcji 

zmieniano pożywkę na standardowe medium hodowlane z 10% FBS i antybiotykami. 

Wydajność obniżenia ekspresji analizowano techniką western-blot oraz technikami 

immunocytochemicznymi. Wykorzystano następujące siRNA; MISSION® esiRNA 

GJA1 (No. EHU105621, Sigma-Aldrich), SNAI-1 siRNA i siRNA-A (No. sc-38398 

i sc-37007, Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX), oraz plazmidy; 

pmTurquoise2-α-Tubulin (No. 36202, Addgene), pTRE-TIGHT-Cx43-eYFP (No. 31807, 

Addgene), Snail_pGL2 (No. 31694, Addgene) i pcDNA 3.1 (V790-20, Invitrogen). 

 

3.4.4 Analizy FRET 

Do analiz FRET (Forster resonance energy transfer) komórki wysiewano na 

szalki średnicy 35 mm ze szklanym dnem przeznaczonym do mikroskopii 

fluorescencyjnej (Pella, INC.). Bezpośrednie oddziaływanie między α-tubuliną, a Cx43 

analizowano techniką FRET stosując system Leica DMI6000B wyposażony 

w zewnętrzne, szybkie koło filtrowe CFP/YFP (cyan fluorescent protein/yellow 
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fluorescent protein) wchodzące w skład przystawki FRET (No. 11522073, Leica 

Microsystems, Wetzlar, Niemcy), kontrolowanej przez oprogramowanie FRET SE 

Wizard (Leica Microsystems, Wetzlar, Niemcy). Obrazy rejestrowano z wykorzystaniem 

obiektywu imersyjnego 100×, NA-1 w 37°C/5% CO2 używając szybkiej 14-bitowej 

kamery CCD Hamamatsu 9100–02 EM i programu LAS AF. Skompensowaną 

wydajność FRET [FRET SE (sensitized emission)] wyliczono korzystając z wzoru;  

 

(B − Aβ − Cγ)/C 

 

w którym A, B, C odpowiadają kolejno intensywnościom fluorescencji donora, sygnału 

FRET i akceptora. β i γ są współczynnikami kompensacyjnymi uzyskanymi z analizy 

komórek osobno transfekowanych białkiem donorowym i akceptorowym.  

 

3.4.5 Spektroskopia masowa 

Próbki do analizy LC-MS/MS przygotowano z zastosowaniem metody FASP 

opracowanej przez Wiśniewskiego i współpracowników [Wiśniewski i in., 2009]. Próbki 

białka po immunoprecypitacji (120 µl) rozcieńczono roztworem 8 M mocznika w 50 mM 

wodorowęglanie amonu (600 µl). Próbki poddano redukcji z użyciem DTT (końcowe 

stężenie wynosiło 50 mM, 15 min) i naniesiono na kolumienki z filtrem o odcięciu 

30 kDa (Vivacon500, Sartorius Stedim, Niemcy). Po odwirowaniu (14000 x g, dwa razy 

po 15 min, temperatura pokojowa) białka przemyto 200 µl roztworu 8 M mocznika 

w 50 mM wodorowęglanie amonu i odwirowano (14000 x g, dwa razy po 45 min, 

temperatura pokojowa). Następnie białka alkilowano jodoacetamidem (końcowe stężenie 

w roztworze 8 M mocznika w 50 mM wodorowęglanie amonu wynosiło 10 mg/ml, 

inkubacja 20 min w ciemności). Próbki wirowano, a następnie przemywano trzy razy po 

100 µl 8 M mocznika w 50 mM wodorowęglanie amonu (14000 x g, dwa razy po 25 

min, temperatura pokojowa) i czterokrotnie 100 µl 50 mM wodorowęglanu amonu 

(14000 x g, dwa razy po 20 min, temperatura pokojowa). Po ostatnim wirowaniu do 

poszczególnych próbek dodawano po 2,5 µg trypsyny rozpuszczonej w 75 µl 50 mM 

wodorowęglanu amonu. Trawienie prowadzono przez noc w 37ºC. Do otrzymanych 

próbek dodawano po 40 µl 50 mM wodorowęglanu amonu, a następnie peptydy 

odwirowano (14000 x g, 15 min, 25°C). Kolumienki przemywano dodatkowo 40 µl 50 

mM wodorowęglanu amonu (wirowanie 14000 x g, 15 min, 25°C) oraz 50 µl 0,5 M 
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NaCI (14000 x g, 30 min, 25°C). Następnie dodawano po 2 µl 100% TFA, próbki 

odwirowano (35000 x g, 20 min, 4°C) i przeniesiono do fiolek pomiarowych do 

LC-MS/MS. Otrzymane peptydy rozdzielano za pomocą kapilarnej chromatografii 

cieczowej odwróconych faz (RP-nanoHPLC) (Ultimate 3000RS LCnanoSystem, 

Dionex), a następnie przeprowadzono pomiar z użyciem spektrometru masowego 

micrOTOF-Q II (Bruker Daltonics, Brema, Niemcy) wyposażonego w analizator 

kwadrupolowy (Q) i analizator czasu przelotu (TOF). System RP-nanoHPLC składa się 

z prekolumny (75 μm x 2 cm, materiał C18, 3 µm, 100 Å) i właściwej kolumny 

analitycznej (75 μm x 15 cm, C18 materiał 2 μm, 100 Å). Próbki peptydów 

wprowadzano na kolumnę w roztworze 2% acetonitrylu z 0,05% TFA. Następnie 

rozdzielano w 90 minutowym gradiencie od 2% do 40% roztworu acetonitrylu z 0,05% 

kwasem mrówkowym. Zastosowano szybkość przepływu 300 nl/min. Pomiar MS 

prowadzono w zakresie 50 do 2500 m/z. Cykl pomiarowy składał się z jednego skanu 

MS i pięciu następujących po nim skanów MS/MS. Uzyskane dane były analizowane 

w programie Data Analysis 4.1 (Bruker Daltonics, Brema, Niemcy). Białka zostały 

zidentyfikowane z użyciem lokalnego serwera MASCOT (v.2.3.0) na podstawie 

białkowej bazy danych Swiss Prot_20130619 z ograniczeniem do sekwencji zaliczanych 

do gryzoni (26141 sekwencji). Wyniki przedstawiono jako identyfikatory białek w bazie 

danych, pełne nazwy białek, ich teoretyczne wartości pI i masy cząsteczkowej oraz dane 

z analizy spektrometrii mas, takie jak: liczba unikalnych peptydów i stopień pokrycia 

sekwencji białka. Oznaczenia wykonywano we współpracy z dr Sylwią Kędracką-Krok, 

mgr Bożeną Skupień-Rabian oraz mgr Urszulą Jankowską z Zakładu Biochemii 

Fizycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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4  WYNIKI 

4.1 Heterogenność fenotypowa komórek raka szczurzej prostaty  

4.1.1 Analiza różnic morfologicznych między komórkami raka szczurzej 

prostaty MAT-LyLu i AT-2 

Podobnie jak większość linii komórek nowotworowych, populacje komórek raka 

szczurzej prostaty (Dunning R-3327) MAT-LyLu i AT-2 cechuje heterogenność 

fenotypowa [Isaacs i in., 1982]. Po wysianiu w gęstości klonalnej (10/cm2), komórki obu 

linii wytwarzały klony dzielących się synchronicznie (Ryc. 1G), morfologicznie 

identycznych komórek potomnych. Klony te można było podzielić na przynajmniej kilka 

kategorii. Złożoność problemu omówionych we Wstępie niekompletnych przejść 

fenotypowych implikuje konieczność wyjaśnienia stosowanego w pracy nazewnictwa 

klonów. Żaden z opisanych w Wynikach klonów nie jest w pełni epitelialny bądź 

mezenchymalny. Potencjalnie można mówić o klonach przypominających epitelialne 

(epitelioidalnych). Podobnie klony komórek o morfologii mezenchymalnej można 

określać mianem fibroblastoidalnych. Aby ułatwić śledzenie Wyników i Dyskusji klony 

komórek o morfologii zbliżonej do epitelialnej (nabłonkowej) będą określane jako 

epitelialne, a klony komórek wrzecionowatych lub gwieździstych jako klony 

mezenchymalne. Ryc. 1 obrazuje podstawowe kategorie morfologiczne klonów 

MAT-LyLu i AT-2, wśród których wyróżnić można klony epitelialne: zwarte (E1); 

wielowarstwowe (E2) i rozproszone (E3) oraz mezenchymalne zwarte (M1), 

wielowarstwowe (M2) oraz rozproszone (M3; Ryc. 1).   
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Ryc. 1. Heterogenność fenotypowa komórek AT-2 i MAT-LyLu. (A-F) Morfologia klonów 
wytwarzanych przez komórki linii AT-2: (A) E1, (B) E2, (C) E3, (D) M1, (E) M2 i (F) M3 po 72 
godzinach hodowli. (G) Przykładowe zdjęcie obrazujące synchronizację podziałów komórek AT-2 
klonu M1 wybarwionych bisbenzymidem, skala=50m. (H, I) Procentowy udział poszczególnych 
klonów w populacjach komórek (H) AT-2 i (I) MAT-LyLu. Wartości podano jako średnie z 3 
zliczeń po 200 klonów ± SD [Musialik, Ryszawy i in., 2013, zmienione]. 
 

W przeciwieństwie do linii MAT-LyLu (o bardzo wysokim potencjale 

metastatycznym), w której dominowały klony mezenchymalne (głównie M3) (Ryc. 1I), 

komórki linii AT-2 (o umiarkowanym potencjale metastatycznym) charakteryzował 

równomierny rozkład poszczególnych typów klonów, choć i wśród nich dało się 

zaobserwować komórki o fenotypie potencjalnie inwazyjnym (M1-M3; Ryc. 1H). 

Znaczna różnorodność fenotypowa komórek linii AT-2 wskazuje na jej potencjalną 

użyteczność jako modelu do analiz mikroewolucji inwazyjnych komórek 

nowotworowych.   

 

4.1.2 Korelacja między ekspresją Snail-1 i Cx43 w komórkach raka prostaty 

Analizy morfologii komórek AT-2 w hodowli „en mass” potwierdziły wyniki 

wcześniejszych analiz klonalnych. Obok spolaryzowanych i stosunkowo słabo 
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rozpłaszczonych komórek mezenchymalnych obserwowano silnie rozpłaszczone 

komórki epitelialne (Ryc. 2A). Wimentyna, marker komórek mezenchymalnych, obecna 

była we wszystkich komórkach niezależnie od prezentowanego przez nie fenotypu (Ryc. 

2B). Zaobserwowano jednak różnice w ekspresji Cx43, przy czym wyższą ekspresję 

Cx43 obserwowano w komórkach mezenchymalnych (Ryc. 2B). Podobną heterogenność 

ekspresji dało się zauważyć w przypadku Snail-1, czynnika transkrypcyjnego 

regulującego EMT (Ryc. 2C). Jednocześnie występowała korelacja między poziomami 

ekspresji białek Cx43 i Snail-1 na poziomie pojedynczych komórek. 

 
Ryc. 2. Morfologia komórek AT-2 oraz wzór ekspresji wimentyny, Snail-1 i Cx43. (A) W linii 
AT-2 występują komórki o różnej morfologii i (B) ekspresji białka Cx43. Wyraźnie podwyższony 
poziom Cx43 obserwowano w komórkach o fenotypie mezenchymalnym (podwójna strzałka) przy 
jednoczesnym braku różnic w poziomach ekspresji wimentyny (kolor czerwony) między 
komórkami epitelialnymi a mezenchymalnymi. Komórki epitelialne wskazuje strzałka pojedyncza. 
(C) W gęstej hodowli obserwowano korelację między ekspresją Cx43 oraz Snail-1. Wstawki 
w prawym górnym rogu przedstawiają wyniki mikrofluorymetrycznej analizy profilu 
intensywności fluorescencji w kanale zielonym (Snail-1) i czerwonym (Cx43) wzdłuż zaznaczonej 
linii. Pomiar intensywności sygnału wykazał równolegle podwyższoną ekspresję białka Snail-1 
i Cx43 w pojedynczych komórkach, skala=25 m [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 

  

Analizy rozkładu ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 przeprowadzone techniką 

cytometrii przepływowo-obrazowej (FlowSight) potwierdziły korelację między ekspresją 

Cx43 oraz Snail-1 na poziomie pojedynczych komórek AT-2 (Ryc. 3A). Stwierdzono 

istnienie co najmniej sześciu wyraźnie wyodrębnionych populacji komórek różniących 

się ekspresją badanych białek. Analizy przeprowadzone na komórkach innych 

modelowych linii ludzkiego raka prostaty DU-145 i PC-3 wykazały istnienie podobnej 

korelacji (Ryc. 3B, C). W komórkach AT-2 zaobserwowano również częściową korelację 

między poziomami ekspresji Snail-1 i N-kadheryny, czego nie dało się wykazać dla linii 

DU-145 oraz PC-3 (Ryc. 3D, E, F).  
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Ryc. 3. Cytometryczne analizy ekspresji Cx43, Snail-1 i N-kadheryny w populacjach komórek 
linii AT-2, DU-145 i PC-3. (A) W linii AT-2 można wyróżnić 6 wyraźnych populacji komórek; 
Cx43neg/Snail-1neg (kolor fioletowy), Cx43neg/Snail-1dim (czerwony), Cx43dim/Snail-1low (błękitny), 
Cx43dim/Snail-1dim (malinowy), Cx43bright/Snail-1dim (zielony), Cx43bright/Snail-1bright (żółty). 
Zależność między ekspresją Cx43 oraz Snail-1 jest również widoczna w liniach DU-145 (B) 
i PC-3 (C) przy braku wyraźnego podziału na sub-populacje. (D) Poziom ekspresji Snail-1 
koreluje z poziomem ekspresji N-kadheryny w populacjach komórek AT-2 lecz nie w populacjach 
linii DU-145 oraz PC-3 (E,F). Wstawki w dolnej części wykresów korelacyjnych przedstawiają 
morfologię losowo wybranej komórki wraz z ekspresją i sub-komórkową lokalizacją badanych 
białek (BF-morfologia komórek w jasnym polu) [Ryszawy i in., 2014, zmienione].  
 

4.1.3 Selekcja i analiza fenotypowa inwazyjnych sub-populacji komórek linii 

AT-2   

Powyżej opisane wyniki wskazują na istnienie w obrębie linii AT-2 stabilnych 

fenotypowo sub-populacji komórek, które mogą różnić się potencjałem inwazyjnym. 

Aktywność migracyjna i podatność na odkształcenia są cechami decydującymi 

o potencjale inwazyjnym komórek. Test transmigracji przez błony mikroporowe 

(ang. transwell assay) umożliwia selekcję komórek ze względu na te cechy. 

Rzeczywiście, analizy mikroskopowe sub-populacji wyprowadzonej z komórek, które 

spenetrowały błonę mikroporową w ciągu 48 godzin od wysiania, wykazały wyraźną 

przewagę procentową komórek o morfologii mezenchymalnej w porównaniu do 

wyjściowej populacji linii AT-2 (Ryc. 4A, B). Za pomocą analiz poklatkowych 
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wykazano również podwyższoną aktywność migracyjną komórek AT-2_48 

w porównaniu z komórkami „kontrolnej” linii AT-2 (Ryc. 4D). Z kolei potomstwo 

komórek, które transmigrowały między 48, a 72 godziną od wysiania na błonę 

mikroporową, wykazywało mniejszą jednorodność fenotypową oraz niższą, choć nadal 

wyraźnie wyższą od kontroli, aktywność migracyjną (Ryc. 4C). Również analizy 

sprężystości (podatności na odkształcenia) komórek AT-2 oraz populacji AT-2_48 

i AT-2_72 przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM) 

wykazały różnice podatności komórek na odkształcenia między populacjami o różnym 

potencjale inwazyjnym (Ryc. 4E, F, G). Komórki AT-2_48 (Ryc. 4F) cechowały się 

wyraźnie wyższą elastycznością (Ē=3,58 kPa) w porównaniu do komórek kontrolnych 

(Ē=4,73 kPa; Ryc. 4E). Rozkład elastyczności pojedynczych komórek wskazuje na 

większą jednorodność populacji AT-2_48. Z kolei mniejsza homogenność populacji 

AT-2_72 zdaje się przekładać na zbliżoną do kontroli, średnią wartość modułu Younga 

(Ē =4,36 kPa) i podobny do kontrolnego rozkład elastyczności (Ryc. 4G).   

 
Ryc. 4. Ruchliwość, mechaniczna elastyczność oraz poziomy ekspresji Snail-1 i Cx43 
w sub-populacjach komórek AT-2 wyprowadzonych z komórek wykazujących predylekcję do 
transmigracji przez błony mikroporowe. Uzyskana w wyniku transmigracji populacja komórek 
AT-2_48 (B) wykazuje aktywność migracyjną podwyższoną w stosunku do kontroli (A) i populacji 
AT-2_72 (C). Ilustrują to wykresy korelacyjne przemieszczenia i całkowitej długości trajektorii 
ruchu pojedynczych komórek, oraz wykresy kołowe (wstawka w prawym górnym rogu). Zdjęcia 
w lewym górnym rogu wykresów korelacyjnych obrazują morfologię komórek po transmigracji, 
skala=50m. Średnie wartości prędkości i przemieszczenia ± SEM przedstawia histogram D. 
Analizy podatności na odkształcenia komórek AT-2_48 (F) oraz AT-2_72 (G) wykazują 
zwiększoną w stosunku do kontroli (E) elastyczność komórek AT-2_48. Istotność statystyczna 
różnic mierzona testem t-studenta (**P<0,05). Wstawki przedstawiają skany powierzchni 
przykładowych komórek, skala=10 m. (H) Potencjał transmigracyjny populacji koreluje 
z poziomami ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 analizowanymi techniką western-blot 
i densytometrią. Wykres przedstawia wartości średnie z 3 pomiarów ± SD. [Ryszawy i in., 2014]. 
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Ponadto, analizy ekspresji Cx43 oraz Snail-1 wykonane techniką western-blot 

wykazały podwyższoną w stosunku do kontroli ekspresję obu białek w inwazyjnych 

sub-populacjach komórek AT-2 (Ryc. 4H). Najwyższe poziomy ekspresji obu białek 

zaobserwowano w populacji komórek AT-2_48, a nieco niższe w populacji komórek 

AT-2_72. Wykonane analizy wskazują na wyraźne zaangażowanie obecnych w linii 

AT-2 komórek mezenchymalnych w „pierwszą falę inwazji”. Komórki te wykazują nie 

tylko podwyższoną aktywność migracyjną, ale również większą elastyczność 

i podwyższoną ekspresję białek Cx43 i Snail-1. Po „pierwszej fali inwazji” następowała 

transmigracja wolniej migrujących i mniej elastycznych komórek epitelialnych, które 

stanowią „drugą falę inwazji”. Uzyskana populacja komórek AT-2_72 jest też bardziej 

heterogenna, co związane jest z wyższym udziałem procentowym komórek o fenotypie 

epitelialnym.  

 

4.1.4 Stabilność fenotypowa sub-klonów AT-2 

Aby uzyskać pełniejszy obraz relacji między ekspresją Snail-1 i Cx43 

w sub-populacjach komórek AT-2, a ich potencjałem inwazyjnym, techniką 

mikrodysekcji wyizolowano 50 klonów komórek AT-2 różniących się morfologią. 

Spośród nich, 21 klonów podjęło proliferację dając początek sub-liniom AT-2 (Rozdział 

8.2, str.147). Ich homogenność widoczna była na poziomie morfologii komórek 

rosnących w monowarstwie. Również klonowania kontrolne wykazały jednorodność 

morfologiczną klonów wytwarzanych przez komórki danej sub-linii. Spośród 21 

wyprowadzonych sub-linii do dalszych badań wybrano 6 najstabilniejszych, które 

jednocześnie reprezentowały różne kategorie morfologiczne (por. 4.1.1).  

Wykorzystując mikroskopię fluorescencyjną poszerzoną o technikę TIRF 

dokonano analiz architektury cytoszkieletu aktynowego oraz lokalizacji i rozmiarów 

kontaktów zogniskowanych w komórkach wybranych sześciu sub-linii AT-2 (Ryc. 5). 

Reprezentująca kategorię E1 sub-linia 1 (zwana dalej AT-2_Ep1; Ep1) podobnie, jak 

należąca do kategorii E2 sub-linia 4 (AT-2_Ep2; Ep2) i reprezentująca kategorię E3 

sub-linia 7 (AT-2_Ep3; Ep3) charakteryzowały się układem F-aktyny właściwym dla 

komórek epitelialnych. Obecność wyraźnych włókien naprężeniowych zakończonych 

dużymi kontaktami zogniskowanymi świadczy o ich stosunkowo silnej adhezji do 
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podłoża. W porównaniu do komórek sub-linii epitelialnych, komórki wybranych sub-linii 

mezenchymalnych: AT-2_Fi1 (kategoria M2, sub-linia 16; Fi1), AT-2_Fi2 (M3, sub-linia 

19; Fi2) oraz AT-2_Fi3 (M1; sub-linia 21; Fi3) wykazywały architekturę cytoszkieletu 

aktynowego oraz rozmiary kontaktów zogniskowanych właściwe dla komórek 

mezenchymalnych, wskazujące również na ich wyższą aktywność migracyjną. 

Wyniki analiz aktywności migracyjnej komórek wybranych sub-linii AT-2 

z wykorzystaniem wideomikroskopii poklatkowej potwierdziły wyższą ruchliwość 

komórek Fi1 i Fi2 w porównaniu z komórkami pozostałych sub-linii (Ryc. 6). Również 

komórki Ep3 wykazywały stosunkowo wysoką ruchliwość mimo ich epitelialnej 

morfologii. Wyniki te sugerują, że fenotyp mezenchymalny może łączyć się 

z podwyższoną aktywnością migracyjną co koreluje z wcześniejszymi wynikami 

z testów transmigracyjnych. Tendencję tą zdają się łamać epitelialne komórki Ep3. 

Należy jednak zaznaczyć, że aktywność migracyjna komórek Ep3 koreluje z morfologią 

wytwarzanych przez tę sub-linię klonów (klony rozproszone).  

 
Ryc. 5. Morfologia i architektura cytoszkieletu aktynowego w komórkach sześciu sub-linii 
AT-2 hodowanych w gęstości klonalnej. Zdjęcia ilustrują różnice w organizacji cytoszkieletu 
oraz rozmiarach kontaktów zogniskowanych (aktyna - kolor czerwony, winkulina - kolor zielony) 
między mezenchymalnymi i epitelialnymi klonami AT-2. Obrazy powstały z nałożenia na siebie 
zdjęć wykonanych w kontraście DIC przy powiększeniu 400× oraz zdjęć fluorescencyjnych 
wykonanych techniką TIRF przy powiększeniu 1000×. Program ImageJ posłużył do nałożenia 
obrazów z różnych powiększeń, skala=25 m [Ryszawy i in., 2014, zmienione].  
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Ryc. 6. Aktywność migracyjna komórek sześciu sub-linii AT-2. (A-F) wykresy korelacyjne 
przemieszczenia i całkowitej długości trajektorii ruchu komórek oraz wykresy kołowe obrazujące 
trajektorie ruchu komórek sprowadzone do początku układu współrzędnych (wstawki w prawym 
górnym rogu) jednoznacznie wskazują na najwyższą aktywność migracyjną komórek sub-linii 
Fi2. Morfologię gęstej hodowli poszczególnych sub-linii przedstawiają zdjęcia w lewym górnym 
rogu wykresów korelacyjnych, skala = 50 m (G) Podsumowanie średnich wartości prędkości 
i przemieszczenia (± SEM) komórek sub-linii i linii AT-2. Istotność statystyczna różnic mierzona 
testem nieparametrycznym Mann-Whitney (**P<0,01). [Ryszawy i in., 2014, zmienione].  

 

Co więcej, analizy właściwości nanomechanicznych komórek poszczególnych 

sub-linii AT-2 wykazały znacznie wyższą elastyczność komórek mezenchymalnych, 

ilustrowaną przez wąski rozkład wartości modułu Younga mieszczący się w zakresie 0-8 

kPa. Mezenchymalne komórki AT-2 (Ryc. 7D, E, F) wykazywały istotne statystycznie 

różnice elastyczności w porównaniu z kontrolą w odróżnieniu od komórek epitelialnych 

sub-linii AT-2 (Ryc. 7A, B, C). Z kolei komórki sub-linii epitelialnych charakteryzowały 

wyższe średnie wartości i szerszy rozkład modułów Younga (0   20 kPa), co świadczy 

o ich mniejszej podatności na odkształcenia mechaniczne.  
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Ryc. 7. Właściwości nanomechaniczne komórek sześciu sub-linii AT-2 mierzone za pomocą 
mikroskopii sił atomowych. (A-F) Podatność komórek poszczególnych sub-linii na odkształcenia 
ilustrowana wykresami rozkładu wartości modułów Younga. Wstawki przedstawiają skany 
powierzchni wybranych komórek, skala=10m. (G) Średnie wartości modułów Younga obliczone 
dla poszczególnych sub-linii AT-2 wyrażone jako procent kontroli (linia AT-2) ± SD. Istotność 
statystyczna różnic mierzona testem t-studenta (**P<0,05) [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 

 

Skany powierzchni komórek sub-linii epitelialnych potwierdziły istnienie pod 

błoną komórkową wyraźnych włókien naprężeniowych, zaobserwowanych uprzednio za 

pomocą technik immunofluorescencyjnych (patrz Ryc. 5). Wyniki te wskazują, że za 

wcześniej opisane różnice w fenotypie populacji komórek AT-2_48 i AT-2_72 (Rozdział 

4.1.3) mogą odpowiadać obecne w linii AT-2 klony komórek o wyższej aktywności 

migracyjnej i podatności na odkształcenia.  

 

4.1.5 Wzór ekspresji markerów EMT i Cx43 w komórkach sub-linii AT-2   

Wyniki przedstawione w rozdziale 4.1.3 i 4.1.4 wskazują, że w obrębie linii AT-2 

dochodzi do mikroewolucji komórek o zwiększonym, dziedzicznym potencjale 

inwazyjnym. Ze względu na obserwowaną korelację między inwazyjnością komórek 

AT-2, a poziomem ekspresji Snail-1, różnice inwazyjności poszczególnych sub-linii 
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AT-2 mogą być funkcjonalnie powiązane z przejściami fenotypowymi związanymi 

z EMT (lub/i MET). Aby zweryfikować te hipotezę, przeprowadzono kompleksowe 

analizy poziomów ekspresji markerów EMT w epitelialnych i mezenchymalnych 

sub-liniach komórek AT-2. Ekspresję markerów komórek mezenchymalnych: 

wimentyny oraz N-kadheryny, obserwowano zarówno w komórkach sub-linii 

epitelialnych (Ep1, Ep2, Ep3) jak i mezenchymalnych (Fi1, Fi2 i Fi3); jednak ekspresja 

N-kadheryny była wyraźnie wyższa w sub-liniach mezenchymalnych. Jednocześnie, 

w żadnej z analizowanych sub-linii AT-2 nie obserwowano ekspresji E-kadheryny, która 

jest markerem komórek epitelialnych. Natomiast ekspresja charakterystycznych dla 

komórek epitelialnych cytokeratyn, w odróżnieniu od ekspresji N-kadheryny, nie 

wykazywała wyraźnej korelacji z morfologią komórek sub-linii. (Ryc. 8).  

 
Ryc. 8. Analiza ekspresji markerów związanych z fenotypami epitelialnym i mezenchymalnym. 
Sub-linie mezenchymalne oraz sub-linia E3 wykazują podwyższoną ekspresję N-kadheryny, Cx43 
oraz Snail-1 w porównaniu do sub-linii Ep1 i Ep2. Nie dostrzeżono różnic w ekspresji czynnika 
transkrypcyjnego Twist między analizowanym sub-liniami komórek AT-2. Nie obserwowano 
również ekspresji E-kadheryny oraz czynnika transkrypcyjnego Slug. Wszystkie sub-linie 
wykazywały ekspresję zarówno wimentyny jak i cytokeratyn. Jako kontrolę ilości nałożonego 
białka zastosowano α-tubulinę [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
 

Również poziom ekspresji czynnika transkrypcyjnego Twist był podobny we 

wszystkich analizowanych sub-liniach komórek AT-2, podczas gdy nie obserwowano 

w nich ekspresji białka Slug     innego czynnika transkrypcyjny zaangażowanego w EMT. 

Ponadto zaobserwowano korelację między fenotypem mezenchymalnym, a poziomem 

ekspresji Snail-1. Wyraźne różnice w poziomie ekspresji czynnika Snail-1 między 

analizowanymi sub-liniami silnie korelowały z poziomami ekspresji Cx43. Wyniki te, 

w powiązaniu z wynikami wcześniejszych analiz poziomów ekspresji Cx43 i Snail-1 

w komórkach sub-linii AT-2 (patrz Ryc. 4) wskazują na funkcjonalne powiązania obu 

białek. Ekspresja Cx43 może być z jednej strony powiązana z EMT, a z drugiej 

wspomagać proces inwazji nowotworowej. W dalszych eksperymentach postanowiono 

przetestować obie te możliwości, w szczególności w kontekście ewentualnych różnic 

i podobieństw w zaangażowaniu Cx43 w rozwój inwazyjnych sub-populacji komórek 

raka prostaty i glejaka wielopostaciowego.  
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4.2 Heterogenność komórek glejaka wielopostaciowego 

 

4.2.1 Wstępna analiza fenotypowa wybranych linii glejaka 

wielopostaciowego     podobieństwa z komórkami raka prostaty 

Ze względu na lokalizację, "nie-nabłonkowe" pochodzenie i obecność bariery 

"krew-mózg", guzy mózgu, a w szczególności glejaki wielopostaciowe (GBM) 

charakteryzuje inny, w porównaniu z rakiem prostaty, przebieg mikroewolucji, a ich 

inwazją rządzą częściowo inne mechanizmy [Ohgaki i in., 1995; Lorusso i Rüegg, 2008]. 

Chcąc uzyskać bardziej kompletny obraz powiązań między ekspresją białek Snail-1 

i Cx43, a potencjałem inwazyjnym komórek nowotworowych w dalszej części rozprawy 

skoncentrowano się na heterogenności komórek modelowych linii pierwotnych guzów 

mózgu.  

Do analiz wybrano pięć linii komórek GBM różniących się stopniem złośliwości 

(IV stopień: LN18, LN229, T98G, U118; i III stopień: U373; Ryc. 9). We wszystkich 

przebadanych liniach GBM obserwowano obok siebie komórki o morfologii zbliżonej do 

komórek epitelialnych, mezenchymalnych, oraz komórki o morfologii pośredniej między 

tymi dwoma fenotypami (Ryc. 9A). Jednak w liniach wyizolowanych z guzów o IV 

(najwyższym) stopniu złośliwości poziom heterogenności był zdecydowanie wyższy niż 

w linii U373. Podobnie jak w przypadku epitelialnych sub-populacji komórek linii AT-2, 

komórki o morfologii epitelialnej wszystkich analizowanych linii GBM charakteryzował 

brak polaryzacji przód-tył i kortykalny (pierścieniowy) układ cytoszkieletu aktynowego, 

któremu towarzyszyły włókna naprężeniowe zakończone wyraźnymi kontaktami 

zogniskowanymi. Z kolei komórki mezenchymalne wykazywały „polaryzację przód-tył”, 

przez co dawało się wyróżnić wyraźną krawędź wiodącą oraz tył komórki z włóknami 

retrakcyjnymi, a ich cytoszkielet aktynowy miał układ cienkich i krótkich wiązek 

mikrofilamentów. Niewielka liczba i małe rozmiary kontaktów zogniskowanych 

w komórkach mezenchymalnych wskazywały na znaczną dynamikę architektury ich 

cytoszkieletu (Ryc. 9B). 

Heterogenność linii GBM na poziomie ruchliwości komórek ilustrują wykresy 

korelacyjne zależności przemieszczenia od całkowitej długości trajektorii ruchu 
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poszczególnych komórek. Średnie wartości prędkości, przemieszczenia i całkowitej 

długości trajektorii wskazują na umiarkowaną aktywność ruchową komórek linii LN18, 

LN229 i U118 w odróżnieniu od aktywnej migracyjnie linii T98G (Ryc. 9E-G). 

Populacja komórek migrujących była widoczna we wszystkich liniach glejaka, jednak 

w odróżnieniu od wyraźnych populacji komórek migrujących i stacjonarnych 

obserwowanych w linii U118, w liniach LN18 oraz LN229 obie populacje były mniej 

wyraźnie zaznaczone. Z kolei w populacji komórek U373 niemal nieobecna była 

populacja komórek stacjonarnych. W trakcie analizy zarejestrowanych filmów 

zaobserwowano, że komórki migrujące rekrutowały się przede wszystkim 

z sub-populacji komórek mezenchymalnych. Komórki linii U373 cechowały się również 

najwyższą ruchliwością co korelowało z ogólną mezenchymalną morfologią komórek. 

Najbardziej zróżnicowaną aktywność migracyjną obserwowano w obrębie linii T98G. 

Wykazano istnienie niewielkiej populacji komórek T98G o skrajnie wysokiej 

ruchliwości, wyraźną populację komórek o umiarkowanej ruchliwości oraz populację 

komórek stacjonarnych. 

Zróżnicowanie morfologiczne linii GBM miało także przełożenie na poziomy 

ekspresji Snail-1 i Cx43 (Ryc. 10) w komórkach analizowanych linii. Choć nie dało się 

zauważyć bezpośredniej korelacji między ekspresją obu białek na poziomie populacji, 

w pojedynczych komórkach ekspresja Cx43 skorelowana była z poziomem ekspresji 

Snail-1 i ich morfologią. W odróżnieniu od komórek epitelialnych komórki o fenotypie 

mezenchymalnym wykazywały stosunkowo wysoki poziom czynnika Snail-1, który 

dodatkowo zlokalizowany był jądrowo lub okołojądrowo. Wyjątek stanowiła linia U118, 

w której poziom ekspresji wyraźnie jądrowo zlokalizowanego czynnika transkrypcyjnego 

Snail-1 był podobny w komórkach wszystkich fenotypów. Obserwacje te pokazują, że 

różnorodność fenotypowa i korelacja między mezenchymalną morfologią i ruchliwością 

komórek nie jest cechą wyłącznie komórek raka prostaty w ogóle, a linii AT-2 

w szczególności.  
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Ryc. 9. Heterogenność fenotypowa komórek linii glejaków. W obrębie analizowanych linii 
występują komórki różniące się (A) morfologią (skala=50 m), (B) organizacją cytoszkieletu 
aktynowego i rozmiarami kontaktów zogniskowanych (aktyna-kolor czerwony, winkulina-zielony, 
skala=10 m) i (C, D) aktywnością migracyjną. (C) Wykresy korelacyjne przemieszczenia 
i całkowitej długości trajektorii ruchu. (D) Wykresy kołowe obrazujące trajektorie ruchów 
komórek sprowadzone do początku układu współrzędnych. (E, F, G) średnie wartości prędkości, 
drogi i przemieszczenia komórek poszczególnych linii glejaków ± SEM (N>50).  
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Ryc. 10. Analiza ekspresji i sub-komórkowej lokalizacji białek Cx43 (kolor czerwony) i Snail-1 
(kolor zielony) w komórkach modelowych linii GBM. (A-E) Komórki linii glejaków wykazują 
zróżnicowaną ekspresję i lokalizację Cx43 oraz Snail-1, skala = 10 µm. (F) Poziomy ekspresji 
obu białek w poszczególnych liniach określone metodą western-blot nie wykazują wyraźnej 
korelacji. Jako marker poprawnego nałożenia białka zastosowano α-tubulinę. 
 

4.2.2 Analizy fenotypowe sub-klonów komórek linii GBM 

Po wysianiu w gęstości klonalnej (10/cm2), komórki wszystkich wybranych linii 

GBM wytwarzały klony morfologicznie identycznych komórek. Dzięki kombinacji 

barwienia komórek metodą Pena i mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej, dało się 

wyróżnić wszystkie kategorie morfologiczne, zdefiniowane wcześniej dla komórek AT-2 

(od E1 do M3; patrz 4.1.1, Ryc. 11). Obserwowany był również niewielki odsetek 

klonów niedających się jednoznacznie zaklasyfikować do którejś z wcześniej 

wymienionych grup (określonych jako klony pośrednie; P). Były one obecne głównie 

w linii U118, rzadziej w U373. Klony te pominięto w trakcie określania procentowego 

rozkładu poszczególnych typów klonów w liniach.  

Przyjmując, że klony epitelialne zwarte, utworzone z komórek 

niespolaryzowanych, z wyraźnymi włóknami naprężeniowymi i kontaktami 

zogniskowanymi odpowiadają puli komórek stacjonarnych, stwierdzić można było 



Rozdział 4. Wyniki 

 

 74 

korelację między procentem klonów E1, a wielkością populacji stacjonarnej na 

wykresach korelacyjnych (patrz Ryc. 9). Na przykład, dominującym w linii LN18 

klonom E1 towarzyszyła wyraźna populacja komórek stacjonarnych. Można założyć, że 

niska zawartość procentowa klonów M sprawiła, że populacja migrująca w tej linii była 

niewielka, prawdopodobnie tworzona przez komórki klonów E3 i w mniejszym stopniu 

przez komórki klonów M3. Przesunięcie proporcji klonów E w linii LN229 w kierunku 

dominacji klonu E3 oraz względny przyrost liczby klonów M3, mogą odpowiadać za 

nieznaczne przesunięcie populacji stacjonarnej w stronę populacji migrującej oraz 

wyższą ruchliwość komórek na poziomie całej linii. 

 
Ryc. 11. Morfologia klonów wytwarzanych przez badane linie GBM wraz z analizami 
procentowego udziału poszczególnych typów klonów. Komórki linii T98G charakteryzuje 
największa różnorodność fenotypowa przy zrównoważonym udziale procentowym poszczególnych 
typów klonów ± SD. Klony barwiono metodą Pena i analizowano w mikroskopie interferencyjno-
polaryzacyjnym zliczając 200 klonów w trzech niezależnych powtórzeniach.  
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Z kolei niższej procentowej zawartości klonów typu E2 i M2 w linii U118 

towarzyszyła obecność wyraźnie zaznaczonych populacji: stacjonarnej i migrującej. 

Wskazywało to na umiarkowaną aktywność migracyjną komórek wywodzących się 

z klonów E2 i M2 (Ryc. 9). Wyraźna dominacja klonów typu M (głównie M1) w linii 

U373 może tłumaczyć stosunkowo wysoką aktywność migracyjną komórek, a niższy 

udział klonów typu E3 może odpowiadać za mniejszą pulę komórek stacjonarnych. 

Dominująca w linii T98G populacja M3 może z kolei odpowiadać populacji komórek 

o bardzo wysokiej oraz umiarkowanej aktywności migracyjnej. Podobnie, jak 

w przypadku analiz klonalnych komórek AT-2, ta zgrubna kategoryzacja klonów 

wytwarzanych przez komórki GBM pokazuje jak heterogenność morfologiczna komórek 

przekłada się na ich różną ruchliwość. 

 

4.2.3 Potencjał inwazyjny komórek linii GBM na poziomie populacji 

Podobnie jak w przypadku komórek AT-2, z heterogennością fenotypową 

populacji komórek GBM wiązał się ich zróżnicowany potencjał inwazyjny 

(Ryc. 12A, B). Wydajność transmigracji komórek poszczególnych linii korelowała 

z procentową zawartością klonów E3 i M3. Również w populacjach komórek po 

transmigracji dominowały komórki mezenchymalne, a wyraźną obecność komórek 

epitelialnych zaobserwowano dopiero po 48   72 godzinach transmigracji. Obserwacje te 

wyraźnie wskazują na zaangażowanie komórek mezenchymalnych w „pierwszą falę 

inwazji”, na rolę ruchliwości w regulowaniu wydajności procesu transmigracji oraz, 

ponownie, na podobieństwa między liniami raka prostaty i GBM. Jednakże w przypadku 

mniej złośliwej linii U373 wyższa aktywność migracyjna komórek nie miała wpływu na 

ich potencjał inwazyjny, gdyż wydajność ich transmigracji na żadnym z etapów nie 

przekraczała 2%.  

Stosunkowo wysokiej ekspresji białka Snail-1 w liniach T98G i LN229 

(Ryc. 10F) towarzyszył wyższy potencjał transmigracyjny komórek w pierwszych 24 

godzinach pomiaru (Ryc. 12A). Po 72 godzinach dochodziło do wyraźnego wzrostu 

intensywności transmigracji komórek linii LN229 oraz U118 (Ryc. 12B). Obserwacja ta 

sugeruje zaangażowanie w proces transmigracji również komórek wolniej migrujących, 

podobnie jak to miało miejsce w przpadku „drugiej fali inwazji” komórek raka prostaty 
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AT-2. Największy, trzy i półkrotny przyrost transmigracji obserwowano w linii LN229 

(z 2,17% do 7,38%) co może świadczyć o innej strategii inwazji komórek linii LN229 

w porównaniu do komórek linii U118, i o większym zaangażowaniu komórek 

epitelialnych w proces inwazji. Wyniki te wskazują na podobne konsekwencje 

heterogenności komórek glejaków i raka prostaty. W tym przypadku wynikiem 

współistnienia komórek różniących się fenotypem jest zróżnicowana zdolność całych 

populacji do inwazji.  

 

 

 
Ryc. 12. Potencjał transmigracyjny komórek glejaków po 24 (A) oraz 72 godzinach (B) 
wyrażony jako procent komórek transmigrujących w stosunku do wysianych na membrany 
o porach średnicy 8 m (± SD, N=5). Wstawka w wykresie A przedstawia jednorodną 
fenotypowo, mezenchymalną populację komórek T98G po 24 godzinach eksperymentu, 
skala = 25m.  

 

 

4.2.4 Analiza potencjału inwazyjnego sub-linii komórek T98G  

Do dalszych badań wybrano linię T98G. Heterogenność fenotypowa komórek tej 

linii była wyraźnie widoczna zarówno na poziomie ruchliwości (Ryc. 9C) jak i ekspresji 

białek Cx43 oraz Snail-1 (Ryc. 10E). Średnie wartości parametrów opisujących 

aktywność migracyjną oraz potencjał transmigracyjny komórek stawiały linię T98G 

pośrodku, między wartościami określonymi dla pozostałych linii glejaków (Ryc. 9E-G, 

Ryc. 12). Sugerowało to równomierną proporcję fenotypów komórek, co potwierdziły 

analizy rozkładu procentowego poszczególnych typów klonów. Komórki linii T98G 

wysiane w gęstości klonalnej (10/cm2) wytwarzały największą różnorodność klonów 

(Ryc. 11). Cechy te czyniły linię T98G optymalną do dalszych analiz porównawczych. 

Dodatkowo za odrzuceniem linii U373 przemawiały z jednej strony niższy potencjał 
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inwazyjny komórek in vitro, a z drugiej wyraźna dominacja klonów typu M, co czyniło 

ją trudnym narzędziem do badania zjawiska heterogenności fenotypowej. Z kolei 

komórki linii U118 nie wykazywały wyraźnych różnic w poziomie ekspresji i lokalizacji 

białka Snail-1 oraz prawie nie tworzyły potencjalnie interesujących klonów E2 i M2. 

Heterogenność linii LN18 i LN229, mimo iż wyraźna, była o wiele mniej zaznaczona niż 

różnorodność fenotypowa linii T98G.  

Techniką mikrodysekcji wyizolowano komórki z 10 klonów T98G różniących się 

morfologią, z których 5 podjęło proliferację, dając początek homogennym sub-liniom. 

Homogenność sub-linii widoczna była na poziomie klonów wytwarzanych przez 

komórki wyprowadzonych sub-linii T98G (Ryc. 13). Komórki sub-linii T98G-sub2 

(dalej zwane T-2), wyprowadzonej z klonu o morfologii mezenchymalnej, miały kształt 

wrzecionowaty. Cechowała je wyraźna polaryzacja „przód-tył”, stosunkowo wysoka 

aktywność migracyjna oraz zdolność do migracji wielowarstwowej. Z kolei niższa 

ruchliwość komórek sub-linii T98G-sub5 (T-5) korelowała z ich większym 

rozpłaszczeniem. Obie te sub-linie można zaliczyć do kategorii M3. Powstałe z komórek 

typu E1 sub-linie T98G-sub6 (T-6) i T98G-sub7 (T-7) cechowały się bardzo niską 

aktywnością migracyjną. Klony komórek sub-linii T-6 tworzone były przez komórki 

ściśle do siebie zaadherowane. Nieco luźniejszy układ komórek w klonach sub-linii T-7 

skorelowany był z wyższą ruchliwością komórek oraz mniejszym rozpłaszczeniem 

w gęstej hodowli. Wyprowadzona z klonu typu E3 sub-linia T98G-sub10 (T-10) 

wykazywała najwyższą ruchliwość spośród wyprowadzonych sub-linii o morfologii 

epitelialnej. Komórki te miały tendencję do wymigrowywania z klonów, a w gęstej 

hodowli poruszały się wielowarstwowo.  
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Ryc. 13. Morfologia komórek sub-linii T98G w hodowli „en-mass”(A) oraz w klonach (B). 
Rozproszony układ komórek w klonach wytwarzanych przez komórki sub-linii T98G po 96 
godzinach hodowli korelował z aktywnością migracyjną komórek ilustrowaną przez wykresy 
korelacyjne przemieszczenia i całkowitej długości trajektorii ruchu (C) oraz wykresy kołowe 
przedstawiające trajektorie ruchu komórek sprowadzone do początku układu współrzędnych (D). 
(E, F, G) Wykresy przedstawiające średnie wartości odpowiednio: prędkości, przemieszczenia 
i przebytej drogi komórek poszczególnych sub-linii T98G (± SEM, N=50). Skala = 50 µm. 
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4.2.5 Korelacja między mezenchymalnym fenotypem komórek sub-linii 

T98G i ekspresją Cx43  

Analizy western-blot wykazały korelację między mezenchymalnym fenotypem 

komórek sub-linii T98G, a poziomami ekspresji Snail-1 i Cx43 (Ryc. 14), której nie 

obserwowano w przypadku wyjściowych linii GBM (Ryc. 10F). Zaobserwowano trend, 

w którym sub-linie komórek T98G o wyższym poziomie ekspresji czynnika 

transkrypcyjnego Snail-1 charakteryzował również wyższy poziom ekspresji Cx43.  

 

 
Ryc. 14. Analiza ekspresji Cx43 oraz Snail-1 w komórkach poszczególnych sub-linii T98G. 
(A) Sub-linie T98G wykazują zróżnicowaną ekspresję białek Cx43 oraz Snail-1 (α-tubulina 
została użyta jako kontrola poprawności nałożenia białka). Korelacja ekspresji Cx43 i Snail-1 
w poszczególnych sub-liniach potwierdzona została analizami FlowSight (B), w których wartości 
średniej intensywności fluorescencji na poziomie populacji stanowią odbicie wyników 
uzyskanych techniką western-blot.  
 

Odnosząc te obserwacje do innych właściwości komórek sub-linii T98G (patrz 

Ryc. 13) można zauważyć, że najwyższy poziom ekspresji Snail-1 oraz wysoka ekspresja 

Cx43 w sub-linii T-2 koreluje z morfologią komórek i ich wysoką aktywnością 

migracyjną. Mezenchymalna sub-linia T-5 wykazuje niższą niż w sub-linii T-2 ekspresję 

Snail-1 i Cx43. Koreluje to z niższą ruchliwością tych komórek. Z kolei komórki 

epitelialnej sub-linii T-6 o najniższej ekspresji obu białek wykazują najniższą aktywność 

migracyjną, a komórki sub-linii T-7 o wyższym poziomie Snail-1 i Cx43 niż T-6 

wykazują również stosunkowo wysoką ruchliwość, choć niższą niż w przypadku 

komórek T-2. Komórki wywodzącej się z klonu typu E3 sub-linii T-10 charakteryzuje 

najwyższy spośród sub-linii epitelialnych poziom ekspresji Snail-1, który koreluje 

z morfologią klonów, ruchliwością komórek oraz potencjałem transmigracyjnym. 

Sub-linię tę charakteryzuje również wysoki poziom ekspresji Cx43. Wyniki te 

w powiązaniu z obserwacjami dotyczącymi sub-linii komórek AT-2 (patrz Ryc. 8) 

wskazują z jednej strony na powszechność roli niekompletnych przejść między 

fenotypem epitelialnym i mezenchymalnym w determinowaniu heterogenności populacji 
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komórek nowotworowych, z drugiej zaś na powiązania między tymi przejściami 

a ekspresją Cx43 w komórkach nowotworów tak różnych, jak rak prostaty i GBM.       

Bardziej bezpośrednich dowodów na powiązania między ekspresją Cx43, 

a potencjałem inwazyjnym komórek GBM dostarczyły analizy potencjału 

transmigracyjnego komórek sub-linii T98G. Wykazały one wyraźną przewagę 

wydajności transmigracji komórek sub-linii wytwarzających klony M3 nad komórkami 

innych sub-linii T98G zarówno po 24 jak i 72 godzinach transmigracji (Ryc. 15A, B). 

Obserwowano niewielki przyrost wydajności transmigracji komórek sub-linii T-2 i T-5 

po 72 godzinach (Ryc. 15B). W obu przypadkach przyrost ten nie przekraczał jednak 

20%. Obserwacja ta pokazuje stałe tempo transmigracji komórek wywodzących się 

z klonów typu M3. Z kolei potencjał transmigracyjny komórek sub-linii 

wyprowadzonych z klonów typu E przyrastał z czasem i osiągał swoje maximum dopiero 

po 72 godzinach od wysiania na błony mikroporowe (Ryc. 15B). Wśród nich najwyższy 

potencjał transmigracyjny obserwowano dla komórek sub-linii T-10 wytwarzającej klony 

epitelialne rozproszone (E3).  

 

 
Ryc. 15. Wydajność transmigracji komórek sub-linii T98G po 24 (A), 72 (B) godzinach oraz 
AT-2 (C) po 24 godzinach od wysiania na błony mikroporowe. Potencjał transmigracyjny jest 
wyrażony jako stosunek procentowy liczby komórek, które podjęły transmigrację w stosunku do 
liczby komórek wysianych na membranę mikroporową o średnicy porów 8µm (± SD, N=5). 
 

Co ciekawe, korelację między ruchliwością i elastycznością komórek 

poszczególnych sub-linii (patrz Ryc. 6 i 7) i poziomem ekspresji Cx43 (patrz Ryc. 8), 

a ich potencjałem inwazyjnym zaobserwowano wcześniej dla populacji komórek AT-2. 

Najbardziej ruchliwe i elastyczne komórki Fi2 wykazywały jednocześnie najwyższy 

potencjał transmigracyjny wśród analizowanych sub-linii (Ryc. 15C). Obserwacje te 

potwierdzają, że w czasie progresji obu typów nowotworów może dochodzić do 

pre-selekcji komórek o podwyższonym potencjale metastatycznym (inwazyjnym), które 

jednocześnie wykazują wyższe poziomy ekspresji Cx43.   
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4.3 Funkcja Cx43 a diapedeza komórek AT-2  

W przeciwieństwie do guzów GBM, których komórki zwykle „naciekają” 

wyłącznie rejony sąsiadujące bezpośrednio z ogniskiem guza, progresja raka prostaty 

związana jest z rozsiewem komórek za pośrednictwem układu krwionośnego 

lub/i limfatycznego [Chambers i in., 2002; Bogenrieder i Herlyn, 2003]. Implikuje to 

konieczność pokonania bariery śródbłonka przez komórki raka prostaty. Obecność Cx43 

w komórkach nowotworowych i komórkach śródbłonka, która umożliwia formowanie 

złącz szczelinowych między tymi komórkami ułatwia proces diapedezy. Ponieważ 

komórki sub-linii AT-2 różniły się poziomami ekspresji Cx43, porównano ich zdolność 

do transmigracji przez membrany pokryte monowarstwą komórek śródbłonka.  

Komórki sub-linii Fi2 utrzymały najwyższy potencjał transmigracyjny mimo 

obecności warstwy śródbłonka (Ryc. 16A). Korelowało to z najwyższą aktywnością 

migracyjną tych komórek, stosunkowo dużą elastycznością oraz wysokimi poziomami 

ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 (patrz Ryc. 6   8). Badania te połączono z analizami 

wewnątrzkomórkowej lokalizacji Cx43, które wykazały obecność złącz szczelinowych 

w populacjach komórek sub-linii Fi2 (Ryc. 16E strzałki), podczas gdy nie obserwowano 

tych struktur w komórkach sub-linii Ep1. W komórkach pozostałych sub-linii AT-2 

złącza szczelinowe występowały z umiarkowaną częstością. Aby potwierdzić 

funkcjonalność złącz szczelinowych między komórkami nowotworowymi, a komórkami 

śródbłonka wykonano analizy wydajności transferu barwnika kalceiny między tymi 

komórkami. Wykazały one wyraźny transfer kalceiny z komórek sub-linii Fi2 do 

komórek śródbłonka (Ryc. 16E strzałki we wstawkach). Komórki pozostałych sub-linii 

wykazywały niższą w stosunku do sub-linii Fi2 wydajność międzykomórkowego 

transferu tego barwnika. 
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Ryc. 16. Rola Cx43 w transmigracji komórek AT-2 przez warstwę śródbłonka. Komórki 
sub-linii Fi2 wykazywały najwyższy potencjał transmigracji przez membranę pokrytą szczelną 
warstwą komórek śródbłonka (A). Prawdopodobną rolę w procesie diapedezy odgrywała 
komunikacja przez złącza szczelinowe, co potwierdzają wyniki analizy transferu kalceiny między 
komórkami sub-linii, a komórkami śródbłona (B, oraz wstawki w panelach E i G) i obecność 
wyraźnych złącz szczelinowych w błonach komórek Fi2 (panele E i G-strzałki). Oceny 
wydajności naruszania ciągłości śródbłonka przez komórki nowotworowe dokonano na 
preparatach barwionych immunocytochemicznie przeciwko F-aktynie obserwowanych 
w mikroskopie fluorescencyjnym (F i H; podsumowane w C, gwiazdkami oznaczono komórki 
nowotworowe). Inhibitor komunikacji przez złącza szczelinowe (AGA; 50M) wyraźnie obniżał 
zarówno zdolność komórek sub-linii do penetracji warstwy śródbłonka, jak i do diapedezy (D). 
Wykres D wyrażono jako procent kontroli. Istotność statystyczna A-D analizowana testem 
t-studenta w odniesieniu do sub-linii Fi2 (P<0,01). Wykresy A-D przedstawiają wartości średnie 
z 5 pomiarów ± SD, skala E-H = 25m [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
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Zakładając, że komórki nowotworowe powodują rozluźnienie warstwy 

śródbłonka za pośrednictwem komunikacji międzykomórkowej przez złącza szczelinowe 

(GJIC), co ułatwia im diapedezę, dokonano analiz ciągłości warstwy śródbłonka 

w 6 godzin po wysianiu na nią komórek poszczególnych sub-linii. W dalszej części 

analizy wyników koncentrowano się głównie na porównaniu dwóch sub-linii 

o najbardziej skrajnych fenotypach (Ep1 i Fi2), a dopiero w dalszej kolejności odnoszone 

uzyskane wyniki do wyników z pozostałych sub-linii AT-2. W odróżnieniu od komórek 

Ep1, komórki Fi2 wydajnie naruszały zwartą strukturę śródbłonka (78,6%; Ryc. 16C) 

doprowadzając do powstania wyraźnych nieciągłości w jego monowarstwie (Ryc. 16H). 

W podobny sposób, chociaż o wiele mniej wydajnie, ciągłość śródbłonka naruszały 

komórki sub-linii Ep3. Komórki sub-linii Ep1 oraz Ep2 najczęściej obserwowano na 

powierzchni śródbłonka. Z kolei niektóre komórki sub-linii Fi1 oraz Fi3 "wciskały się" 

pomiędzy komórki śródbłonka, ale w większości przypadków nie doprowadzały do 

rozchodzenia komórek śródbłonka (Ryc. 16H). Różnice w wydajności naruszania 

ciągłości warstwy śródbłonka korelowały z intensywnością międzykomórkowego 

transferu kalceiny (Ryc. 16B). Jedynie sub-linia Fi3, mimo wydajnego transferu 

kalceiny, cechowała się niskim potencjałem transmigracji przez śródbłonek i niską 

wydajnością naruszania jego ciągłości. Mimo to o roli GJIC w obserwowanej 

transmigracji komórek AT-2 świadczy zarówno spadek zdolności do transmigracji 

komórek sub-linii przez komory pokryte warstwą śródbłonka (TEI), jak i obniżenie 

wydajności naruszania ciągłości warstwy śródbłonka (EPI) przez zablokowanie funkcji 

złącz szczelinowych przez kwas 18-α-glicyretynowy; AGA (Ryc. 16D).   

 

4.4 Próba określenia źródeł heterogenności fenotypowej komórek 

AT-2 i T98G – mikroewolucja in vitro? 

4.4.1 Dowody na ciągłą mikroewolucję komórek AT-2 i T98G 

Opisane dotychczas obserwacje pozwoliły na wstępną identyfikację powiązań 

między ekspresją i funkcją Cx43, a potencjałem inwazyjnym komórek raka prostaty 

i glejaka. W przypadku raka prostaty pozwoliły one również zaproponować mechanizm 

wpływu ekspresji Cx43 na sam proces kaskady metastatycznej tego nowotworu poprzez 

GJIC z komórkami śródbłonka. Ciekawy pozostaje fakt istnienia heterogenności 
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komórek AT-2 i T98G nie tylko na poziomie morfologii, ale również ekspresji białek 

Snail-1 oraz Cx43. Na tym etapie badań należało zadać pytanie o źródła obserwowanej 

heterogenności oraz stabilność populacji komórek AT-2 i T98G. Wszystkie dotychczas 

opisane doświadczenia przeprowadzono w ciągu 6 miesięcy od momentu 

wyprowadzenia sub-linii AT-2 i T98G lub z wykorzystaniem banków komórkowych 

pochodzących z tego okresu. Było to związane z podejrzeniem, że poszczególne sub-linie 

cechuje dynamika fenotypowa, jak to miało miejsce w liniach wyjściowych. 

Obserwowano niewielkie różnice w morfologii komórek sub-linii pomiędzy 

początkowym, a końcowym okresem analiz, co potwierdziło to podejrzenie 

i zasugerowało, że za heterogenność tych linii odpowiada ciągły dryft fenotypowy. 

Rozdział 8.2 (str. 144) zawiera szczegółowe informacje na temat trwałości cech 

morfologicznych każdej z 21 wyprowadzonych sub-linii AT-2. Ich homogenność 

fenotypową określano przeprowadzając w dwutygodniowych odstępach klonowania 

kontrolne. W niektórych przypadkach zmiany fenotypu były zauważalne już po 5   6 

pasażach, podczas gdy fenotyp innych sub-linii utrzymywał się przez kilkanaście-

kilkadziesiąt pasaży. Stan homogenności sześciu szczegółowo opisanych sub-linii AT-2 

utrzymał się przez okres 4   7 miesięcy. Po tym czasie, w hodowlach pojawiały się klony 

różniące się morfologią od klonów wyjściowych. Obserwacja ta stanowi rzeczywistą 

przesłankę co do niestabilności fenotypowej hodowanych komórek i ich mikroewolucji 

w warunkach hodowli in vitro.  

Szereg innych obserwacji wskazuje na istnienie niestabilności fenotypowej 

komórek AT-2. Po pierwsze, zaobserwowano istotne statystycznie różnice w tempie 

proliferacji poszczególnych sub-linii komórek AT-2 (Ryc. 17A). Komórki sub-linii Ep1, 

Fi2 oraz Fi3 wykazywały niższe tempo proliferacji niż określone dla wyjściowej linii 

AT-2, podczas gdy komórki sub-linii Ep3 oraz Fi1 dzieliły się szybciej. Co więcej 

analizy tempa wzrostu komórek przeprowadzone w medium warunkowanym hodowlą 

komórek Fi2 wykazały istnienie oddziaływań parakrynnych między komórkami sub-linii 

wpływającymi wzajemnie na ich tempo proliferacji (Ryc. 17B). Obserwowano również 

różną reaktywność komórek sub-linii na TGF-β (10ng/ml) oraz TNFα (1000 i.u./ml) 

przejawiającą się zmianami średniej prędkości ruchu komórek w obecności cytokin 

(Ryc. 17C). Podobne do obserwowanych w komórkach sub-linii AT-2 różnice w tempie 

proliferacji zaobserwowano również w sub-liniach komórek T98G (Ryc. 17D-F). 

Komórki sub-linii T-10 dzieliły się około 20% szybciej niż komórki T-6 co przedstawiają 

krzywe wzrostu (Ryc. 17D) oraz wykresy tempa wzrostu (Ryc. 17E) i czasu podwojenia 
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populacji (Ryc. 17F). Sub-linia T-10 wykazywała aż o 8 godzin krótszy czas podwojenia 

populacji (23,69h) niż T-6 (31,70h; Ryc. 17F). Istotne różnice obserwowano również 

między komórkami sub-linii T-6, a T-5 (27,90h) i T-7 (25,06h). Istnienie tak wyraźnych 

różnic w tempie proliferacji między sub-liniami AT-2 i T98G zmusza do postawienia 

pytania dlaczego komórki sub-linii najszybciej proliferującej nie dominują w linii 

wyjściowej i nie wypierają komórek pozostałych klonów? W odróżnieniu od komórek 

raka prostaty, TGF-β nie wykazywał istotnego wpływu na aktywność migracyjną 

komórek glejaków (Ryc. 17G-I). 

 
Ryc. 17. Analizy tempa proliferacji oraz wpływu czynników krynnych na proliferację 
i aktywność migracyjną sub-linii AT-2 (A-C) i T98G (D-F). Krzywe wzrostu sub-linii AT-2 (A) 
i T98G (D) z trzech powtórzeń posłużyły do wyznaczenia tempa wzrostu (± SD) komórek AT-2 
(B) i T98G (E) oraz czasu potrzebnego na podwojenie populacji (± SD) sub-linii T98G (F). 
Obserwowano zmiany aktywności podziałowej komórek niektórych sub-linii AT-2 w obecności 
medium warunkowanego hodowlą komórek Ep3 (B). Wykazano również zmiany średniej wartości 
prędkości komórek sub-linii AT-2 w odpowiedzi na obecność TGF-β (10ng/ml) oraz TNFα (1000 
i.u./ml) (C). Nie obserwowano istotnych zmian parametrów ruchu komórek glejaków 
w odpowiedzi na obecność TGF-β (10ng/ml) (G, H, I).Paramtery ruchu wyrażone jako średnie 
z wartości z analiz 50 komórek ± SEM [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 

 

Dowodów na mikroewolucję komórek AT-2 dostarczyły również analizy ich 

fenotypów z zastosowaniem cytometrii przepływowo-obrazowej (Ryc. 18). 

Wykorzystując technikę FlowSight dokonano pomiaru intensywności sygnału dla białek 

Snail-1 oraz Cx43 w populacjach komórek sub-linii AT-2. Technika cytometryczna 

oprócz średniej wartości intensywności sygnału dla poszczególnych kanałów obrazuje 

dodatkowo rozkład badanej ekspresji w populacjach komórek (Ryc. 18A). Analizy te 
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potwierdziły nie tylko korelację ekspresji Snail-1 i Cx43 na poziomie pojedynczych 

komórek (czego wyrazem było przekątne ułożenie i wydłużony kształt populacji 

komórek), lecz wykazały również szereg podobieństw w dystrybucji sub-populacji 

w obrębie sub-linii. Różnice dotyczyły ich wzajemnych proporcji.  

 
Ryc. 18. Cytometryczne analizy wzoru ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 w komórkach 

sub-linii komórek AT-2. Wykresy korelacyjne przedstawiają szczegółowy rozkład ekspresji obu 
białek w populacjach poszczególnych sub-linii AT-2 (A). Nakładając na otrzymane wykresy 
bramki zastosowane wcześniej do opisu populacji obecnych w wyjściowej linii AT-2 (patrz 
Ryc. 3) określono procentowy udział poszczególnych sub-populacji w sub-liniach. Pomiar 
przeprowadzono dwukrotnie uzyskując porównywalne wyniki [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
 
 

Te same sub-populacje były wcześniej obserwowane w wyjściowej linii AT-2 

(patrz ryc. 3A) co pozwoliło na zastosowanie tych samych bramek do opisu linii 

i sub-linii AT-2. Mimo podobnego wzoru rozkładu sub-populacji dało się dostrzec 

wyraźną korelację procentowego udziału sub-populacji o wysokiej ekspresji białek Cx43 

i Snail-1 z inwazyjnością badanych sub-linii in vitro. Dla przykładu w sub-linii Fi2 
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zaobserwowano znacznie większą frakcję komórek o bardzo wysokim poziomie ekspresji 

białek Cx43 oraz Snail-1 (28,9%) niż w innych sub-liniach. Wynik ten pokrywał się 

z opisanymi wcześniej wynikami analiz immunocytochemicznych i western-blot. 

Korelował on także z wysokim potencjałem migracyjnym, transmigracyjnym 

i mezenchymalną morfologią komórek tej sub-linii.  

 
Ryc. 19. Cytometryczne analizy wzoru ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 w komórkach 
sub-linii i linii T98G. Wykresy korelacyjne przedstawiają szczegółowy rozkład ekspresji obu 
białek w populacjach poszczególnych sub-linii (A-E). (F) rozkład ekspresji badanych białek 
w wyjściowej linii T98G. Wstawki w wykresach obrazują morfologię oraz intensywność 
fluorescencji i jej lokalizację w wybranej komórce (BF-morfologia komórek w jasnym polu). 

 

Należy zwrócić uwagę na niejednorodność wszystkich analizowanych sub-linii 

pod względem ekspresji obu białek, choć wzór rozmieszczenia populacji pozostawał 

podobny. Nieco inny wzór ekspresji Cx43 i Snail-1 obserwowano w sub-liniach komórek 

T98G (Ryc. 19). Jednak i w ich przypadku obserwowano szereg podobieństw 

w dystrybucji poszczególnych sub-populacji w obrębie sub-linii. Obserwacje te stanowią 

pośredni dowód na rolę procesów mikroewolucyjnych i "przeprogramowania" komórek 

w utrzymywaniu heterogenności fenotypowej komórek AT-2 i T98G. Sub-linie 

wyprowadzone z pojedynczych komórek AT-2 odtwarzały układ ekspresji białek Cx43 

i Snail-1 właściwy dla wyjściowej linii AT-2. W przypadku komórek T98G, wynik nie 

jest jednoznaczny, jednak obserwacje opisane w kolejnym rozdziale dostarczają 

bezpośrednich dowodów na mikroewolucję również w tym układzie.  
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4.4.2 Dynamika ewolucji klonalnej komórek T98G 

Obserwacje poczynione w trakcie wyprowadzania sub-linii T98G wskazują na 

istnienie dryftu fenotypowego w poszczególnych sub-liniach glejaków. Tego rodzaju 

niestabilność fenotypowa była również obserwowana w sub-liniach AT-2 (Rozdział 

4.4.1). Sub-linie zarówno komórek AT-2, jak i T98G różniły się między sobą 

stabilnością fenotypową, co prowadziło do ich szybszej bądź wolniejszej dywersyfikacji 

i odbudowy heterogenności morfologicznej. Po 12 miesiącach rutynowej, ciągłej 

hodowli przeprowadzono klonowanie kontrolne pięciu sub-linii T98G. W jego wyniku 

wyprowadzono jedenaście nowych "sub-sub-linii"   przynajmniej po dwie z każdej 

z wyjściowych sub-linii.  

 
Ryc. 20. Profile ekspresji markerów EMT i koneksyn w sub-liniach komórek T98G 
i wyprowadzonych z sub-linii po 12 miesiącach ciągłej propagacji sub-sub-liniach. Z linii T98G 
(lewy górny róg) wyprowadzono 5 sub-linii (strzałka w prawo) T98G różniących się poziomami 
ekspresji badanych białek. Po 12 miesiącach ciągłej hodowli z sub-linii wyprowadzono nowe 
sub-sub-linie i porównano poziomy ekspresji wybranych białek do poziomów ekspresji 
w hodowanej przez 12 miesięcy wyjściowej linii T98G (α-tubulina i β-aktyna zastosowane jako 
markery poprawnego nałożenie białek). 
 

Nowo wyprowadzone populacje w większości przypadków różniły się od 

wyjściowych morfologią komórek oraz ich ruchliwością (wyniki nie prezentowane 
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w rozprawie) oraz ekspresją badanych białek (Ryc. 20). Na przykład w najbardziej 

inwazyjnej sub-linii T-2 rozwinęły się co najmniej dwa klony komórek różniących się 

poziomem ekspresji Cx43 oraz Snail-1. Poziomy ekspresji obu białek w obu 

sub-sub-liniach były relatywnie wysokie, ale różniły się między sobą. Różnice dotyczyły 

również ekspresji innych białek, np. kadheryn i -kateniny. Podobne różnice można było 

dostrzec między sub-sub-liniami wyprowadzonymi z innych sub-linii T98G. Ponownie 

zaobserwowano korelację ekspresji Cx43 i Snail-1, ale nie wykazano takiej korelacji 

w przypadku ekspresji Cx32 i Snail-1. Wyniki poczynionych obserwacji świadczą o roli 

ciągłych zmian fenotypowych, którym (prawdopodobnie w sposób stochastyczny) 

podlegają komórki, w utrzymywaniu heterogenności populacji komórek T98G i AT-2. 

Wedle tego scenariusza, w populacjach hodowanych komórek dochodzi do ciągłego 

wytwarzania komórek o nowych fenotypach. Jeśli wiąże się z tym wykształcenie cech 

dających jakiejś komórce przewagę nad innymi, zacznie się ona dzielić dając klon 

jednorodnych fenotypowo komórek. Zjawisko to może się wielokrotnie powtarzać 

prowadząc do powstania kolejnych sub-populacji komórek.  

 

4.4.3 Zróżnicowanie wrażliwości sub-linii komórek AT-2 na cytostatyki  

Analizy wydajności indukowania apoptozy w komórkach sub-linii AT-2 przez 

stosowane w terapii raka prostaty cytostatyki: 5-fluorouracyl (5-FU), cis-platynę oraz 

mitoksantron wykazały, że poszczególne sub-linie komórek AT-2 różnią się 

wrażliwością na cytostatyki (Ryc. 21). Na przykład po 48 godzinach od podania 5-FU 

obserwowano wyraźne różnice procentowej zawartości komórek apoptotycznych 

w poszczególnych sub-liniach AT-2. Najbardziej wrażliwe na działanie 5-FU okazały się 

być komórki epitelialnej sub-linii Ep1. Stosunkowo wysoki potencjał pro-apoptotyczny 

5-FU obserwowano również w przypadku komórek sub-linii Ep2.  

 
Ryc. 21. Zdolność do indukowania apoptozy w komórkach sub-linii AT-2 przez 5-fluorouracyl 
(A), cis-platynę (B), oraz mitoksantron (C). Pomiar wykonany w urządzeniu FlowSight po 48 
godzinach od podania związków. 
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Natomiast cis-platyna najsilniej indukowała apoptozę w komórkach sub-linii Ep1, przy 

równoczesnym znacznym odsetku komórek apoptotycznych w populacjach Fi1 i Fi3 

(Ryc. 21B), podczas gdy komórki Ep2 nie były wrażliwe na ten związek. Mitoksantron 

najwydajniej indukował apoptozę komórek sub-linii Fi3, nieco słabiej komórek Ep1 oraz 

Fi1 (Ryc. 21C). Tak więc niektóre cytostatyki wywierają presję selekcyjną na komórki 

raka prostaty. Żaden jednak z użytych cytostatyków nie indukował wyraźnej apoptozy 

w komórkach sub-linii, które na podstawie wcześniejszych analiz zdawały się być 

najbardziej inwazyjne (Fi2 i Ep3). Na tej podstawie należy się zastanowić czy stosowane 

w terapii cytostatyki zamiast walczyć z chorobą nowotworową nie napędzają jej rozwoju 

poprzez przyspieszenie selekcji komórek bardziej złośliwych. Wspomnieć przy tej okazji 

należy fakt, iż komórki sub-linii Ep3 wykazywały najwyższą spośród sub-linii 

epitelialnych (a komórki Fi2 spośród mezenchymalnych) ekspresję białek Cx43 oraz 

Snail-1. Wynik ten z jednej strony pokazuje, że w populacji AT-2 mamy do czynienia 

z głęboką dywersyfikacją fenotypową, z drugiej zaś, że komórki o fenotypie inwazyjnym 

i wysokim poziomie ekspresji Cx43 mogą być bardziej oporne na cytostatyki. Fakty te 

prowokują szereg pytań o rolę presji selekcyjnej wywołanej przez cytostatyki jako 

czynnika wpływającego na proporcję klonów i o skutki chemioterapii dla progresji 

nowotworów. 

4.5 Cx43 w mikroewolucji inwazyjnych komórek AT-2  

4.5.1 Rola TGF- w regulacji fenotypu komórek sub-linii AT-2 

Różnice w ekspresji markerów EMT obserwowane między sub-liniami komórek 

AT-2 sugerują, że mikroewolucja fenotypowa komórek może wynikać z niekompletnych 

przejść między fenotypem epitelialnym, a mezenchymalnym. "Kanoniczną" cytokiną 

wywołującą EMT w komórkach nowotworowych jest TGF-β. Aby określić reaktywność 

komórek AT-2 na TGF- przeprowadzono cykl analiz wpływu tego czynnika na 

morfologię, ruchliwość i poziom ekspresji Snail-1 w epitelialnych komórkach Ep1. Już 

2 godziny po zadziałaniu TGF-β zaobserwowano wzrost ekspresji Snail-1 w komórkach 

Ep1, skorelowany z indukcją zmian fenotypowych. Następnie obserwowano zwiększenie 

ruchliwości i potencjału transmigracyjnego komórek po 24   48 godzinach od podania 

TGF-β (Ryc. 22A). Wyraźnej reakcji epitelialnych komórek Ep1 na TGF-β towarzyszyła 

mniejsza reaktywność mezenchymalnych komórek Fi2 (Ryc. 22B). Mimo iż po dodaniu 
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TGF-β obserwowano niewielki wzrost poziomu ekspresji Snail-1 w komórkach Fi2, 

reakcja ta miała przełożenie tylko na wzrost ich ruchliwości. Co istotne, wraz ze 

wzrostem ekspresji Snail-1, w obu sub-liniach komórek AT-2 wzrastał poziom ekspresji 

Cx43. Maksymalną ekspresję Snail-1 w komórkach linii Ep1 obserwowano po 

6 godzinach od podania TGF-β, po czym dochodziło do stopniowego spadku ekspresji 

Snail-1, podczas gdy poziom ekspresji Cx43 nadal wzrastał, aż do osiągnięcia 

maksimum po 48 godzinach.  

 
Ryc. 22. Reaktywność epitelialnych i mezenchymalnych komórek AT-2 na TGF-. (A) Komórki 
sub-linii Ep1 reagowały na TGF- wzrostem ekspresji Snail-1 i Cx43, i skorelowanymi z tym 
zmianami morfologii na mezenchymalną, wzrostem ruchliwości (± SEM, N=50) i potencjału 
inwazyjnego (± SD, N=5). (B) W populacjach mezenchymalnych komórek Fi2 zaobserwowano 
jedynie wzrost ekspresji obu analizowanych białek połączony z niewielkim wzrostem aktywności 
migracyjnej komórek. Skala = 50 m. Istotność statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-
Whitney (**P<0,01) [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
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Chcąc zyskać bardziej ogólny obraz wpływu TGF-β na fenotyp komórek raka 

prostaty przebadano reaktywność pozostałych epitelialnych sub-linii AT-2 oraz komórek 

linii DU-145 i MAT-LyLu na TGF-β (Ryc. 23A-D). Komórki obu epitelialnych sub-linii 

AT-2 (Ep1, Ep3) wykazywały podobną jak sub-linia Ep1, reaktywność na TGF-β 

(Ryc. 23A, B). Podobnie do komórek sub-linii Fi2, nie obserwowano wyraźnej reakcji 

komórek szczurzej linii MAT-LyLu (Ryc. 23C). Wyraźnie widoczna reakcja komórek 

ludzkiego raka prostaty DU-145 na TGF- była porównywalna z wcześniej 

obserwowanymi reakcjami komórek sub-linii epitelialnych (Ryc. 23D). 

 

 
Ryc. 23. Reaktywność komórek raka prostaty na TGF-. Komórki wszystkich analizowanych 
linii: Ep2 (A), Ep3 (B), MAT-LyLu (C) oraz DU-145 (D) reagowały na TGF- wzrostem 
ekspresji Snail-1 i Cx43 i skorelowanymi z tym zmianami morfologii na mezenchymalną, 
wzrostem ruchliwości i potencjału inwazyjnego. Skala = 50 m. Istotność statystyczna różnic 
wyznaczona testem Mann-Whitney (**P<0,01). TEI wyrażone jako wartości średnie z 5 
pomiarów (N=5) ± SD. Parametry ruchu przedstawiają wartości średnie z analiz 50 komórek 
(N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
 

 

Co istotne, ludzkie prawidłowe komórki nabłonka prostaty PNT2 nie wykazywały 

zmian morfologii, ruchliwości ani potencjału transmigracyjnego w obecności TGF-β, 

a nieznacznemu wzrostowi poziomu ekspresji białka Snail-1 towarzyszyło obniżenie 

ekspresji Cx43 (Ryc. 24). Wynik ten wskazuje, że w komórkach AT-2 doszło do 

trwałego "przeprogramowania", na skutek którego komórki te reagują na TGF-β nie 
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tylko podniesieniem ekspresji Snail-1 ale również Cx43. Sama zaś ekspresja Snail-1 

determinuje fenotyp komórek i zdaje się być utrwalana przez TGF-β. 

 

 
Ryc. 24. Reaktywność komórek PNT2 na TGF-. Komórki linii PNT2 reagowały na TGF- 
wzrostem ekspresji Snail-1, któremu towarzyszył spadek ekspresji Cx43 i potencjału inwazyjnego 
komórek. Skala = 50 m. Istotność statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-Whitney 
(P<0,01). TEI wyrażone jako wartości średnie z 5 pomiarów (N=5) ± SD. Parametry ruchu 
przedstawiają wartości średnie z analiz 50 komórek (N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, 
zmienione]. 
 
 

Aby zweryfikować tę hipotezę przeprowadzono doświadczenia polegające na 

wywołaniu przejściowej nadekspresji Snail-1 w komórkach Ep1 oraz DU-145 przez 

wprowadzenie plazmidu ekspresyjnego Snail-pGL2 (Ryc. 25A i B). Po 48 godzinach od 

wprowadzenia plazmidu obserwowano zmiany morfologii i potencjału 

transmigracyjnego analogiczne, jak w przypadku podania TGF-β. Podobnie, nadekspresji 

Snail-1 w komórkach Ep1 oraz DU-145 towarzyszył wzrost ekspresji Cx43.  
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Ryc. 25. Wpływ indukowanej nadekspresji Snail-1 na fenotyp epitelialnych komórek raka 
prostaty. Obie analizowane linie: Ep1 (A) i DU-145 (B) reagowały na nadekspresję Snail-1 
wzrostem ekspresji Cx43 i zmianami morfologii na mezenchymalną, wzrostem ruchliwości 
i potencjału inwazyjnego, skala = 50 m. Istotność statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-
Whitney (P<0,01). TEI wyrażone jako wartości średnie z 5 pomiarów (N=5) ± SD. Parametry 
ruchu przedstawiają wartości średnie z analiz 50 komórek (N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, 
zmienione]. 
 

Przejściowe obniżenie ekspresji Snail-1 w komórkach Fi2 za pomocą siRNA 

pociągnęło za sobą zmianę morfologii komórek z mezenchymalnej na epitelialną 

(Ryc. 26). Doprowadziło ono również do czasowego zahamowania ruchliwości komórek 

oraz spadku ich potencjału transmigracyjnego i elastyczności nanomechanicznej. 

Podobną reakcję obserwowano po obniżeniu ekspresji Snail-1 w komórkach linii 

MAT-LyLu (Ryc. 27A). Reakcje tych komórek na obniżenie ekspresji Snail-1 były 

jednak słabsze. Z jednej strony, obserwowano zmiany morfologii komórek, z drugiej zaś 

następował stosunkowo niewielki spadek ich potencjału transmigracyjnego oraz 

ruchliwości. Obniżenie ekspresji Snail-1 indukowało analogiczną reakcję w populacjach 
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komórek linii DU-145 (Ryc. 27B). W tym przypadku, obniżenie poziomu ekspresji 

Snail-1 nie inicjowało zmian morfologii komórek, ale obniżało ich potencjał 

transmigracyjny i ruchliwość.  

 
Ryc. 26 Wpływ przejściowego obniżenia ekspresji Snail-1 na morfologię i potencjał inwazyjny 
komórek Fi2. Obniżeniu ekspresji Snail-1 towarzyszył spadek ekspresji Cx43, zmiany morfologii 
komórek na epitelialną, spadek potencjału transmigracyjnego, elastyczności oraz aktywności 
migracyjnej. Wstawki w wykresach korelacyjnych przedstawiają stopniowy spadek ekspresji 
Cx43 analizowany za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej, skala = 50 µm. Istotność 
statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-Whitney (**P<0,01). TEI wyrażone jako wartości 
średnie z 5 pomiarów (N=5) ± SD. Parametry ruchu przedstawiają wartości średnie z analiz 50 
komórek (N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
 

Co najważniejsze, we wszystkich przebadanych liniach obniżeniu ekspresji 

Snail-1 towarzyszył spadek ekspresji Cx43, mimo iż późniejszy przebieg zmian 
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fenotypowych i ich efektów w poszczególnych liniach różnił się co do szczegółów. 

Chociaż dane literaturowe jasno stwierdzają, że za EMT odpowiada Snail-1, wyniki te 

sugerują równie ważną rolę Cx43 w regulacji tego procesu. Rodziły się w związku z tym 

dodatkowe pytania, czy to Snail-1 bezpośrednio wywołuje zmiany fenotypowe, a zmiana 

ekspresji Cx43 jest tylko przejawem działania Snail-1, czy może Snail-1 reguluje EMT 

za pośrednictwem Cx43? Powiązania zmian ekspresji Snail-1 i Cx43 mogą poniekąd 

maskować prawdziwego „sprawcę” zmian fenotypowych komórek. Niejasna wydaje się 

też sama natura powiązań ekspresji obu białek; w jaki sposób Snail-1 wpływa na poziom 

ekspresji Cx43 oraz czy, a jeśli tak to w jaki sposób, Cx43 może regulować ekspresję 

Snail-1? By odpowiedzieć na te pytania, podjęto próbę obniżenia poziomu ekspresji 

Cx43 oraz zbadania rodzaju oddziaływań między Cx43 a Snail-1. 

 
Ryc. 27. Wpływ przejściowego obniżenia ekspresji Snail-1 na morfologię i potencjał inwazyjny 
komórek MAT-LyLu (A) oraz DU-145 (B). Komórki obu linii zareagowały na obniżenie 
ekspresji Snail-1 spadkiem ekspresji Cx43, spadkiem potencjału transmigracyjnego oraz 
aktywności migracyjnej. Dodatkowo w linii MAT-LyLu obserwowano wyraźną zmianę morfologii 
komórek na epitelialną, skala = 50 µm. Istotność statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-
Whitney (**P<0,01). TEI wyrażone jako wartości średnie z 5 pomiarów (N=5) ± SD. Parametry 
ruchu przedstawiają wartości średnie z analiz 50 komórek (N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, 
zmienione]. 
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4.5.2 Wpływ Cx43 na potencjał inwazyjny komórek AT-2 

Do przejściowego obniżenia ekspresji Cx43 w najbardziej inwazyjnych 

komórkach Fi2 doprowadzano poprzez transfekcję tych komórek MISSIONR esiRNA 

GJA1 (Ryc. 28). Obniżenie ekspresji Cx43 wywołało czasowy spadek ekspresji białka 

Snail-1 (Ryc. 28A). Doprowadziło także do obniżenia potencjału transmigracyjnego 

(Ryc. 28B) oraz elastyczności komórek Fi2 (Ryc. 28C, D), podobnego do 

obserwowanego po obniżeniu ekspresji Snail-1 (por. Ryc. 26). Dodatkowo, spadkowi 

ruchliwości komórek towarzyszyły zmiany ich morfologii w kierunku fenotypu 

epitelialnego (Ryc. 28E, F). Chcąc zbadać czy istnieje bezpośrednie oddziaływanie 

między białkami Snail-1 oraz Cx43 wykonano analizy ko-immunoprecypitacyjne obu 

białek w lizatach pochodzących z komórek Fi2. Nie wykryto obecności białka Snail-1 

w lizacie uzyskanym po ko-immunoprecypitacji przeciwciałem przeciwko Cx43. Wynik 

ten pozwolił wykluczyć wpływ bezpośredniego oddziaływania obu białek. Wskazówkę 

co do istoty wzajemnej regulacji ekspresji obu białek stanowiła obecność α-tubuliny 

w precypitacie po użyciu przeciwciała przeciw Cx43. Analizy precypitatów metodą 

spektrometrii masowej potwierdziły obecność w nich Cx43 oraz kilku klas tubulin 

(Tabela 1). Wcześniejsze doświadczenia wykazały, iż poziom ekspresji Snail-1 zdaje się 

być liniowo związany z poziomem ekspresji Cx43. Z kolei kanoniczna ścieżka TGF- 

jest powiązana z fosforylacją białek Smad2, które podobnie jak Cx43, mają zdolność 

wiązania do mikrotubul. Według jednej z hipotez Cx43 oraz Smad2 konkurują ze sobą 

o miejsce wiązania na mikrotubulach [Dai i in., 2007]. Zgodnie z tym założeniem, Cx43 

może wypierać Smad2 z mikrotubul przez co zwiększa pulę tego białka w cytoplazmie. 

Wskutek tego dochodzi do wzmocnienia sygnału ścieżki TGF- i podniesienia ekspresji 

Snail-1. Dalsze analizy miały na celu weryfikację tej hipotezy.  
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Ryc. 28. Wpływ przejściowego obniżenia ekspresji Cx43 na morfologię i właściwości inwazyjne 
komórek Fi2. Przejściowemu obniżeniu ekspresji Cx43 towarzyszył spadek ekspresji Snail-1 (A), 
potencjału transmigracyjnego (B), elastyczności (C, D) oraz aktywności migracyjnej komórek 
Fi2 (E, podsumowane w F). Wstawki w lewym górnym rogu panelu E przedstawiają zmiany 
morfologii komórek Fi2. Skala = 25 µm. Istotność statystyczna różnic wyznaczona testem Mann-
Whitney (**P<0,01). TEI wyrażone jako wartości średnie z 5 pomiarów (N=5) ± SD. Parametry 
ruchu przedstawiają wartości średnie z analiz 50 komórek (N=50) ± SEM [Ryszawy i in., 2014, 
zmienione]. 
 
 

Do komórek Ep1 i Fi2 wprowadzano plazmidy kodujące α-tubulinę znakowaną 

białkiem fluorescencyjnym CFP oraz Cx43 znakowaną YFP. Następnie analizowano 

interakcje obu białek za pomocą techniki FRET. Komórki Fi2 wykazywały niemal 

dwukrotnie wyższy poziom sygnału FRET niż komórki Ep1 (Ryc. 29B). Jednocześnie 

komórki sub-linii Fi2 wykazywały wysoki poziom ufosforylowanego i zlokalizowanego 

jądrowo białka Smad2 (Ryc. 29D) czego nie obserwowano w komórkach Ep1. TGF- 

wywoływał niemal 50% wzrost sygnału FRET w komórkach Ep1 po 20 minutach od 

dodania do pożywki (Ryc. 29B). Wynik ten może obrazować przesunięcie wolnej puli 

Cx43 z cytoplazmy i związanie jej z cytoszkieletem w odpowiedzi na TGF- (Ryc. 29C). 

Jednocześnie dochodziło do translokacji białek Smad2 z cytoplazmy do jądra 

komórkowego w komórkach sub-linii Ep1 traktowanych TGF- (Ryc. 29D).  
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Tabela 1. Wyniki analizy spektrometrycznej profilu białkowego komórek Ep1 i Fi2 po 
ko-immunoprecypitacji wiążącej frakcję związaną oddziaływaniem z Cx43. W precypitatach nie 
zaobserwowano obecności Snail-1 wykryto natomiast obecność kilku klas tubulin. Skróty; 
Accession- kod peptydu w bazie danych, IW – teoretyczna masa w kDa, Pi – punkt izoelektryczny, 
Scores – liczba zliczeń, SC – stopień pokrycia w % [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
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Ryc. 29 Analiza oddziaływań Cx43 z α-tubuliną. (A) Ko-immunoprecypitacja ujawniła istnienie 
bezpośredniego oddziaływania Cx43 z α-tubuliną w komórkach sub-linii Ep1 i Fi2. (B) Komórki 
sub-linii Ep1 wykazywały niższy poziom spoczynkowego sygnału FRET, który wzrastał po 
dodaniu TGF-β. (C) Zdjęcia komórek wykonane w trakcie analiz FRET obrazują 
wewnątrzkomórkową lokalizację sygnału oraz wykresy zmian sygnału FRET w komórkach 
kontrolnych Ep1 i Fi2 oraz Ep1 po stymulacji TGF-β. (D) Immunocytochemiczna analiza 
ekspresji i wewnątrzkomórkowej lokalizacji P-Smad2 w komórkach Ep1 i Fi2. Wstawki w lewym 
górnym rogu przedstawiają rozmieszczenie jąder komórkowych. Istotność statystyczna różnic 
analizowana testem t-studenta (*P<0,05) [Ryszawy i in., 2014, zmienione]. 
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4.6 Możliwe zaangażowanie nowotworowych komórek 
macierzystych w mikroewolucję komórek AT-2 in vitro 

Wyniki przedstawione w poprzednich rozdziałach zdają się świadczyć o roli 

ewolucji klonalnej i "przeprogramowania" w utrzymywaniu heterogenności fenotypowej 

komórek AT-2 i o zaangażowaniu Cx43 w ten proces. Szereg innych obserwacji 

wskazywać może jednak na zaangażowanie konkurencyjnego modelu opartego 

o nowotworowe komórki macierzyste w regulacji dywersyfikacji fenotypowej komórek 

AT-2. Wstępne analizy cytometryczne wykazały obecność komórek o wysokiej ekspresji 

promininy (CD133) w populacjach komórek AT-2 (0,11%) (Ryc. 30A), jednocześnie nie 

wykrywano ich w sub-liniach AT-2 przez pierwsze miesiące od momentu 

wyprowadzenia sub-linii. Co ciekawe, komórki CSC były obecne w sub-liniach AT-2 

hodowanych przez okres dwóch lat, a sub-linie różniły się procentowym udziałem tych 

komórek (Ryc. 30B).  

Stosując barwienie przeciwko markerom opisanym w literaturze jako właściwe 

komórkom CSC w raku prostaty [Klonisch i in., 2008] dokonano izolacji populacji 

komórek CSC (CD29+, CD44high, CD133+) z linii oraz sub-linii AT-2, a następnie 

prowadzono ich hodowlę w standardowych warunkach. W początkowym okresie 

hodowli komórki CSC, które podjęły proliferację wykazywały ekspresję markerów 

wewnątrzkomórkowych właściwych komórkom macierzystym (Oct3/4, Nanog), która 

stopniowo zanikała w kolejnych pokoleniach komórek (Ryc. 31A, B). Wzrastała za to 

heterogenność fenotypowa populacji komórek potomnych i po 6 tygodniach hodowli 

w naczyniu hodowlanym obserwowano obecność komórek o rozmaitej morfologii 

(Ryc. 31C, D).  

 
Ryc. 30. Obecność komórek CSC w linii AT-2 i jej sub-liniach. Analiza FlowSight wykazała 
istnienie komórek pozytywnych dla markera komórek macierzystych promininy – CD133 (A). 
Obrazy reprezentują wskazane przez strzałki komórki na wykresie korelacyjnym. Podobne 
komórki wykrywano również w linii AT-2 i jej sub-liniach po 24 miesiącach hodowli (B). Nigdy 
nie stanowiły one jednak więcej niż ułamek procenta populacji.  
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Ze względu na bardzo małą liczbę uzyskanych w wyniku sortowania komórek 

CSC, były one wysiane w bardzo małych gęstościach, co wraz z rozmiarami kolonii 

utrudniało klasyczną analizę mikroskopową. Stosując technikę Till-Scan wykonano 

sekwencyjne, zachodzące na siebie zdjęcia wybranych obszarów naczynia hodowlanego. 

Ryc. 31D stanowi złożenie 24 zdjęć i odpowiada fragmentowi powierzchni naczynia 

o rozmiarach 5,36 x 3,03 mm. Zdjęcie prezentuje kolonie komórek powstałych w wyniku 

podziałów i różnicowania dwóch komórek CSC, które pierwotnie znajdowały się 

w centrach kolonii. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie morfologiczne komórek. 

W centrum kolonii dominują agregaty lub małe komórki słabo rozpłaszczone, nieco dalej 

od centrum zaobserwować można komórki wrzecionowate, podczas gdy na peryferiach 

kolonii obecne są komórki epitelialne. Wynik ten bezpośrednio świadczy o tym, że 

komórki CSC różnicując uczestniczą w rozwoju heterogenności linii, z której się 

wywodzą. Komórki CSC w ten sposób mogą stanowić alternatywę lub dopełnienie dla 

dryftu fenotypowego opisanego w modelu ewolucji klonalnej. Można postulować, że oba 

te modele nie tylko nie wykluczają się nawzajem, ale zdają się uzupełniać.  

 
Ryc. 31. Wyizolowane komórki CSC wykazują ekspresję markerów Oct3/4 (A) oraz Nanog (B). 
Są również zdolne do różnicowania w kierunku komórek różniących się morfologią (C i D). 
Kolonie różniących się morfologią komórek wywodzących się z dwóch komórek CSC przedstawia 
zdjęcie D. Różnorodność morfologiczna jest szczególnie dobrze widoczna na powiększeniach 
fragmentów obrazu.  
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5 DYSKUSJA 

5.1 Rak prostaty i GBM     podobieństwa i różnice 

Rak prostaty jest drugim najczęściej występującym u mężczyzn nowotworem na 

świecie. W 2012 liczba zachorowań na ten nowotwór wyniosła ok. 1,1 mln przy ponad 

300 tysiącach zgonów [Siegel i in., 2014]. W ostatniej dekadzie doszło do 

bezprecedensowego postępu w zakresie wykrywania, prognozowania, leczenia 

i profilaktyki raka prostaty. Według statystyk, spośród wszystkich nowo 

diagnozowanych pacjentów (niezależnie od stadium nowotworu) ok. 94% przeżywa co 

najmniej 1 rok. Statystyki długoterminowego przeżycia mówią o 85% pacjentów 

dożywających 5 lat oraz 84% dożywających 10 lat od postawienia diagnozy. Większość 

przypadków raka prostaty jest diagnozowana u chorych powyżej 65 roku życia 

[Thompson i in., 2013; Lu-Yao i in., 2014; Siegel i in., 2014]. Z tego powodu nowotwór 

ten często nie wpływa na długość życia chorego. Uważa się, że prekursorem 

gruczolakoraka prostaty jest śródnabłonkowa neoplazja gruczołu krokowego 

(ang. Prostatic Intraepithelial Neoplasia; PIN), definiowana przez obecność 

cytologicznie atypowych lub dysplastycznych komórek nabłonka w obrębie gruczołu 

prostaty. Może ona poprzedzać rozwój nowotworu o ok. 10 lat. [Fleshner i in., 2011; 

Chornokur i in., 2013]. Rak prostaty może być diagnozowany w 4 stadiach (A-D). 

Stadium A to nowotwór utajony, niewykrywalny w trakcie rutynowych badań, zwykle 

przypadkowo lokalizowany podczas operacji gruczolaka stercza. Sytuacja zmienia się 

wraz z przechodzeniem przez kolejne stadia kiedy guz staje się wykrywalny w badaniu 

per rectum (stadium B) i stopniowo zajmuje cały gruczoł prostaty (stadium C). 

Nowotwór w stadium D zajmuje obszar przekraczający granicę torebki stercza oraz 

tworzy przerzuty [Stamey i in., 1993; Djulbegovic i in., 2010; Brimo i in., 2013]. 

Progresja raka prostaty wiąże się z wykształceniem komórek inwazyjnych zdolnych do 

wytwarzania przerzutów w organach dystalnych [Klarmann i in., 2009; Jin i in., 2011].  

W odróżnieniu od raka prostaty progresja kliniczna guzów ośrodkowego układu 

nerwowego jest wynikiem lokalnej inwazji, a przerzuty poza czaszkę są rzadkie. Około 
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70% wszystkich nowotworów wewnątrzczaszkowych i główną przyczynę zgonów w tej 

grupie nowotworów stanowią glejaki, wśród których dominuje glejak wielopostaciowy 

(GBM; 40%). Stanowią one po białaczkach jedne z częstszych chorób nowotworowych 

u dzieci (ok. 20% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego). U dorosłych GBM 

występuje trzykrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet i osiąga maksimum 

występowania między 40 a 60 rokiem życia. W odróżnieniu od poprawiających się 

statystyk przeżycia wśród chorych na raka prostaty średni czas przeżycia od rozpoznania 

GBM pozostaje niezmienny od ostatnich 30 lat. Mimo rozwoju technik chirurgicznych, 

radioterapii, a także chemioterapii pacjenci z GBM żyją średnio tylko od 9 do 12 

miesięcy od postawienia pierwszej diagnozy. Zdecydowana większość pacjentów umiera 

w ciągu 2 lat, a mniej niż 5% przeżywa 5 lat [Sands i in., 2012; Tanaka i in., 2013; Rock 

i in., 2014]. GBM charakteryzuje się wzrostem naciekającym, intensywną migracją 

komórek i szybkim szerzeniem się w obrębie otaczającej tkanki nerwowej. Naciekanie 

następuje wzdłuż włókien nerwowych, naczyń krwionośnych i opon miękkich [Zerrouqi 

i Van Meir, 2011; Coniglio i Segall, 2013]. Czasem występuje szczególnie złośliwa 

forma nowotworu określana jako gliosis cerebri (glejakowatość mózgu). Gliosis cerebri 

charakteryzuje się rozprzestrzenianiem pojedynczych złośliwych komórek GBM 

w mózgu co doprowadza do zajęcia przez nie całego organu [Laerum i in., 1984; Seiz 

i Hartmann, 2014].  

Oba typy nowotworów są inwazyjne i choć pewne aspekty ich rozwoju są 

podobne, nowotwory te różnią się pochodzeniem i sposobem inwazji [Kleihues i in., 

1995; Alderton, 2011; Fleshner i in., 2011]. Różnice w znacznej mierze wynikają 

z lokalizacji obu nowotworów. Stosunkowo łatwy dostęp do pierwotnych guzów prostaty 

i możliwość dostarczania chemioterapeutyków znajduje odbicie w skuteczności terapii 

i wysokiej przeżywalności pacjentów chorych na raka prostaty [Lu-Yao i in., 2014]. 

Jednak tylko jeśli nowotwór zlokalizowany jest całkowicie wewnątrz gruczołu prostaty 

(Fazy A-C) może być leczony miejscowo przez radioterapię lub bardziej radykalną 

prostatektomię. Z kolei guzy GBM nie są wyraźnie odgraniczone od otaczającej tkanki 

prawidłowej. Na obrzeżach nowotworu występuje obszar zapalny złożony z inwazyjnych 

komórek nowotworowych, komórek glejowych i komórek układu odpornościowego 

[Zerrouqi i Van Meir, 2011; Coniglio i Segall, 2013]. W obu przypadkach rozwój frontu 

inwazyjnego utrudnia lub uniemożliwia całkowitą chirurgiczną resekcję guza. Z faktów 

tych wynika potrzeba poznania mechanizmów rządzących formowaniem sub-populacji 
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inwazyjnych komórek obu nowotworów, a różnice w etiopatologii obu nowotworów 

czynią je interesującym obiektem analiz porównawczych.  

Z kolei podobieństwa obu nowotworów związane są, jak się wydaje, 

z zaangażowaniem procesów mikroewolucyjnych w rozwój populacji komórek "frontu 

inwazyjnego". Wraz z progresją nowotworu prostaty dochodzi do wykształcania 

populacji komórek androgeno-niezależnych o różnej morfologii i inwazyjności [Zhu 

i Kyprianou, 2010; Badeaux i Tang, 2014]. Podobnie do nowotworów prostaty, guzy 

GBM składają się z heterogennych populacji komórek, a ich front inwazyjny [Alves i in., 

2011; Bonavia i in., 2011] tworzą niewielkie, wrzecionowate komórki 

o niezróżnicowanym, "prymitywnym" fenotypie. W mikroewolucji komórek raka 

prostaty i GBM udział biorą omówione we Wstępie przejścia fenotypowe prowadzące do 

„przeprogramowania” oraz ewolucji klonalnej sub-populacji komórek nowotworowych 

oraz macierzyste komórki nowotworowe [Fernandez i in., 2012; Pala i in., 2012]. 

Podobieństwa i różnice przebiegu raka prostaty i GBM dają możliwość analizy wyżej 

zarysowanych problemów w dwóch przynajmniej aspektach. Ze względu na pochodzenie 

oraz sposób progresji oba nowotwory są na tyle od siebie różne, że porównawcze analizy 

zjawisk towarzyszących ich progresji (w tym EMT i zmiany ekspresji Cx43) dają 

wiarygodny obraz uniwersalności tych zjawisk. Wyniki takich analiz stanowią 

wartościowy materiał porównawczy, gdyż pozwalają odnieść zjawiska szczegółowo 

badane w nowotworze pochodzenia nabłonkowego (rak prostaty) do wywodzącego się 

z szeregu astrocytarnego (o pochodzeniu mezenchymalnym) glejaka (i odwrotnie). 

Zaproponowany model in vitro z jednej strony uwzględnia heterogenność komórek linii 

obu nowotworów jako fakt odzwierciedlający sytuację in vivo, a z drugiej wykorzystuje 

ten fakt, jako narzędzie do opisu mikroewolucji fenotypowej komórek je budujących. 

 

5.2 Heterogenne linie komórek raka prostaty i GBM     model do 
analiz roli Cx43 w mikroewolucji guzów? 

    Mimo, że komórki hodowane in vitro uważa się za „wyrwane z kontekstu 

tkankowego” i jako takie słabo odzwierciedlające właściwości komórek in vivo, linie 

komórek nowotworowych są powszechnym narzędziem badawczym biologii 

doświadczalnej [Ponten i Macintyre, 1968; Giard i in., 1973; Masters, 2000; Kim, 2005]. 

Dzieje się tak dlatego, że badania in vivo oparte na analizie materiału biopsyjnego nie są 

reprezentatywne dla danej tkanki, a wyniki analiz histologicznych mogą w wielu 



Rozdział 5. Dyskusja 

 

 106 

przypadkach prowadzić do błędnych wniosków. Nowotwory o różnym potencjale 

metastatycznym mają często zbliżony obraz histologiczny, przez co analizy histologiczne 

nie zawsze pozwalają na określenie ich faktycznej złośliwości. Przykładem są wyniki 

badań Mohlera i współpracowników, w których zbliżone obrazy histologiczne guzów 11 

linii systemu R3327 Dunninga nie pozwalały na określenie ich złośliwości. Zdolność do 

tworzenia przerzutów przez komórki tych linii można było za to łatwo skorelować 

z ruchliwością komórek in vitro [Mohler i in., 1988]. Stąd, mimo że metody in vivo 

umożliwiają analizę skutków inwazji, nie dają one możliwości dokładnego śledzenia jej 

przebiegu. Wynika to z braku prostych technik, które pozwoliłyby na długoterminowe 

śledzenie losów pojedynczych komórek bezpośrednio w guzie.  

     Wiele faktów sugeruje, że komórki stabilnych linii wyprowadzonych z wycinków 

nowotworów zachowują zdolności adaptacyjne i plastyczność fenotypową [Masters, 

2000]. Jednak heterogenność komórek nowotworowych in vitro, będącą podstawowym 

przejawem ich plastyczności, postrzegano przez lata jako ograniczenie w badaniach oraz 

źródło artefaktów. Pionierskie prace Glorii Heppner [Dexter i in., 1978; Heppner i in., 

1983] jako jedne z pierwszych wskazały na jej potencjalne znaczenie praktyczne, choć 

nie nawiązały one jeszcze do mechanizmów jej powstawania. Podobnie jak grupa 

Dunninga [Dunning, 1963; Voigt i Dunning, 1974] zespół Glorii Heppner pracował na 

liniach przeszczepianych i selekcjonowanych in vivo. Z kolei, w badaniach stanowiących 

podstawę niniejszej rozprawy zróżnicowanie fenotypowe komórek raka prostaty AT-2 

i glejaka wielopostaciowego T98G wykazano wstępnie za pomocą układu opartego 

o transmigrację komórek przez filtry mikroporowe in vitro. Przy jego użyciu 

zaobserwowano stabilny, lecz zmieniony w stosunku do wyjściowego rozkład morfologii 

komórek stanowiących potomstwo komórek predestynowanych do przeciskania się przez 

mikropory. Mezenchymalną sub-populację komórek AT-2_48 charakteryzowały nie 

tylko najwyższe wartości parametrów aktywności migracyjnej, ale również największa 

podatność na odkształcenia. W przełożeniu na układ in vivo może to oznaczać ich 

podwyższoną zdolność do przenikania barier biologicznych (błona podstawna, 

śródbłonek naczyń). Wartości tych parametrów były wyraźnie niższe w populacji 

AT-2_72, gdzie obserwowano spory udział komórek epitelialnych. Obserwacja ta 

potwierdza, że przynajmniej niektóre komórki epitelialne mogą współtworzyć „drugą 

falę inwazji” raka prostaty. Podobną zależność morfologii i inwazyjności obserwowano 

w linii T98G, gdzie w ciągu pierwszych 24 godzin transmigrację podejmowały głównie 
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komórki mezenchymalne. Niestety nie powiodły się próby dalszej propagacji potomstwa 

komórek T98G stanowiących „pierwszą falę inwazji”.  

Zaproponowany model pre-selekcji i ekspansji sub-populacji komórek raka 

prostaty stanowi więc zupełnie nowe, obiecujące podejście badawcze. Wpisuje się ono 

w nowy trend, w którym różnorodność komórek w obrębie linii in vitro nie jest 

traktowana jako przeszkoda, lecz jest stosowana jako narzędzie do ukierunkowanych na 

pojedyncze komórki analiz procesów rządzących progresją nowotworową [Wang 

i Bodovitz, 2010; Powell i in., 2012]. Przy użyciu opracowanego modelu wstępnie 

wykazano również korelację między poziomami ekspresji Cx43 i szeroko rozumianymi 

cechami inwazyjnymi komórek AT-2. Wyniki te, uzupełnione o analizy ekspresji Snail-1 

i Cx43, pozwalają skorelować fenotyp mezenchymalny komórek AT-2, ich ruchliwość 

i wysoką podatność na odkształcenia z podwyższoną ekspresją obu białek. Komórki 

populacji AT-2_72 wykazują niższy poziom ekspresji białek Cx43 i Snail-1 oraz 

mniejszą ruchliwość niż odpowiedzialne za „pierwszą falę inwazji” komórki populacji 

AT-2_48. Wynikało to z obecności komórek epitelialnych, które charakteryzował niższy 

poziom ekspresji białek Cx43 i Snail-1 oraz mała elastyczność skorelowana z ich 

rozpłaszczeniem i obecnością włókien naprężeniowych. 

 

5.3 Ekspansja klonalna in vitro a mikroewolucja inwazyjnych 
sub-populacji komórek AT-2 i T98G 

     Heterogenność fenotypowa komórek AT-2 i T98G może być przejawem lub 

wynikiem działania zjawisk mikroewolucyjnych, które choćby częściowo odpowiadają 

zjawiskom obserwowanym in vivo. Rzeczywiście, zarówno w obrębie hodowanej in vitro 

linii raka prostaty AT-2 jak i wśród komórek glejaka wielopostaciowego T98G widoczne 

było zróżnicowanie morfologiczne komórek, które pozwoliło na wyizolowanie 

i propagację co najmniej kilkudziesięciu rodzajów mniej lub bardziej stabilnych 

fenotypowo klonów, należących do sześciu podstawowych kategorii opisanych 

w Wynikach. Szereg faktów opisanych w pracy wskazuje, że heterogenność ta jest 

wynikiem fenotypowego "przeprogramowania" komórek.   

Daleko idące wnioski na temat konsekwencji plastyczności fenotypowej komórek 

dla obrazu heterogenności ich populacji in vitro można wysunąć na podstawie 

porównania właściwości linii raka szczurzej prostaty AT-2 i MAT-LyLu. W obu 

przypadkach (jak również w przypadku komórek T98G) obserwowano stały układ 
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heterogenności populacji. Wielokrotnie powtarzane analizy procentowego udziału 

klonów w linii AT-2, MAT-LyLu oraz w liniach GBM dawały podobne wyniki. Mimo 

wspólnego pochodzenia komórek AT-2 i MAT-LyLu, wyraźnie mezenchymalną 

morfologię komórek MAT-LyLu odzwierciedliły wyniki testów klonalnych, które 

wykazały znaczącą przewagę klonów mezenchymalnych (głównie M3). Dla porównania, 

w linii AT-2 obserwowano równomierny rozkład wszystkich sześciu typów klonów. 

Linia AT-2 jest uznawana za linię umiarkowanie inwazyjną o niskim potencjale 

metastatycznym (<10%). W odróżnieniu od niej, linia MAT-LyLu jest linią o wysokim 

potencjale metastatycznym (>90%). Można więc przypuszczać, że wysoki potencjał 

metastatyczny linii MAT-LyLu wiąże się z dominującymi w tej linii komórkami 

o fenotypie mezenchymalnym. Ich mniejszy procent w linii AT-2 częściowo tłumaczyć 

może niski potencjał metastatyczny linii AT-2. Podobne wnioski nasunęły analizy 

klonalne linii GBM, w których np. wyraźna populacja komórek M3 w linii T98G 

znajdowała odbicie w jej wysokiej inwazyjności in vivo [Zhang i in., 1997]. 

Można postawić pytanie, dlaczego bardziej inwazyjna linia MAT-LyLu jest mniej 

heterogenna niż AT-2, skoro progresja nowotworowa wiąże się z heterogennością 

fenotypową? Należy pamiętać, że obie linie wywodzą się z guzów będących na różnych 

etapach progresji. Linia AT-2 jest linią guza pierwotnego prostaty, w którym tylko 

niewielka frakcja komórek może być zdolna do tworzenia guzów wtórnych. W trakcie 

rozwoju wykształcił on najpewniej złożoną strukturę, w obrębie której funkcjonują 

komórki o różnej inwazyjności i plastyczności fenotypowej. Wycinek tego guza dał 

początek heterogennej linii AT-2. Linia MAT-LyLu została wyprowadzona z guza 

wtórnego, który pojawił się na dalszym etapie progresji [Isaacs i in., 1978; 1979; 1982]. 

Stąd linia MAT-LyLu stanowi potomstwo komórki inwazyjnej wywodzącej się 

pierwotnie z heterogennego guza pierwotnego. Ten stan rzeczy prowokuje jednak kolejne 

pytanie: dlaczego linia MAT-LyLu jest stosunkowo homogenna, skoro podlega również 

presji selekcyjnej i w jej obrębie powinno zawsze dochodzić do dywersyfikacji 

fenotypowej? Po pierwsze, w linii MAT-LyLu rzeczywiście prawie nie obserwuje się 

komórek klonów epitelialnych, ale nie znaczy to, że nie są one w niej obecne. Po drugie, 

nawet jeśli morfologiczna heterogenność komórek linii MAT-LyLu jest mniej 

zaznaczona niż w przypadku komórek AT-2, nie oznacza to braku heterogenności na 

poziomie innych cech. Małe zróżnicowanie morfologii komórek linii MAT-LyLu wcale 

nie musi oznaczać jej homogenności na poziomie ekspresji genów, ruchliwości, 

elastyczności i innych cech fizjologicznych. Po trzecie, miejsce przerzutu mogło 
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promować wzrost komórek mezenchymalnych. Komórki MAT-LyLu, pozbawione 

w warunkach hodowli in vitro większości obecnych in vivo czynników selekcyjnych, 

mogły zwolnić tempo mikroewolucji dając niemal homogenną morfologicznie linię. 

Wykazano, że klony wyprowadzane z linii o wysokim potencjale metastatycznym 

niekoniecznie muszą być inwazyjne i odwrotnie [Stackpole, 1983]. Jednak najbardziej 

prawdopodobnym wyjaśnieniem tego pozornego paradoksu jest mniejsza plastyczność 

fenotypowa komórek linii MAT-LyLu niż komórek linii AT-2.  

Wyniki przedstawione w rozprawie wskazują, że zastosowane podejście 

doświadczalne może pomóc w zidentyfikowaniu mechanizmów powstawania różnic 

w strukturze heterogenności linii o wspólnym pochodzeniu, takich jak AT-2 

i MAT-LyLu. Obserwacje poczynione w pracy wskazują, że zgodnie z Darwinowskim 

modelem mikroewolucji, w stabilnych warunkach środowiska poszczególne klony 

funkcjonują w stanie dynamicznej równowagi. Model oparty na homogennych 

sub-liniach wyprowadzonych z linii AT-2 i T98G nie tylko pozwala wykorzystać 

naturalną heterogenność tych linii jako narzędzie badawcze, ale także eliminuje ryzyko 

uśredniania odpowiedzi komórek o różnych fenotypach na zadany bodziec.  

      Z drugiej strony, analizy samych komórek AT-2 i T98G wskazują na rolę 

mikroewolucji i ekspansji klonalnej w utrzymywaniu ich heterogenności. Po pierwsze, 

zaobserwowano zdolność komórek niektórych klonów AT-2 i T98G do zmian 

fenotypowych po klonowaniu, co wskazuje na istnienie w tych liniach co najmniej kilku 

bardzo niestabilnych populacji komórek, zdolnych do szybkich zmian fenotypu 

w odpowiedzi na zmianę warunków środowiska. Mimo, że ze względów technicznych 

nie było możliwe wykonanie zdjęć klonów na etapie mikrodysekcji, w kilku przypadkach 

dało się zaobserwować zmiany morfologii komórek tuż po izolacji. W trzech 

przypadkach pierwotnie mezenchymalne klony AT-2 dały sub-linie epitelialne, 

a w jednym, klon epitelialny przeszedł w sub-linię komórek mezenchymalnych, 

rosnących wielowarstwowo. Analogiczne zjawiska obserwowano w czasie klonowania 

komórek T98G. Obserwacja ta wskazuje na rolę oddziaływań parakrynnych w regulacji 

fenotypów niektórych komórek. Potwierdza ona również zalety podejścia opartego 

o analizy wyizolowanych, stabilnych klonów. Podobne zjawiska opisali Poste i Miner 

[Poste i in., 1981; Miner i in., 1982], którzy wykazali, że linie komórkowe 

wyprowadzone z pojedynczych klonów są niestabilne i podlegają szybszej 

dywersyfikacji fenotypowej w monokulturze, niż gdy rosną w kokulturze. Z kolei 

w hodowlach poliklonalnych (kokulturach) dochodzi do spadku niestabilności 
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pojedynczych klonów [Poste i in., 1981; Miner i in., 1982]. Tak więc separacja klonów 

może stymulować zmiany fenotypowe. W przypadku linii analizowanych w pracy, może 

się to odbywać za pośrednictwem oddziaływań parakrynnych. Wyizolowane sub-klony 

komórek AT-2 i T98G różniły się wrażliwością na działanie czynników humoralnych, 

zarówno produkowanych przez inne sub-klony jak i podanych z zewnątrz. Ponadto 

różniły się one szybkością proliferacji oraz wrażliwością na cytostatyki.  

Wyraźnie wolniej od kontrolnych komórek linii AT-2 dzieliły się komórki 

sub-linii Ep1, Fi2 i Fi3. Dlaczego w takim razie udało się je znaleźć w linii AT-2, skoro 

po kilkudziesięciu pasażach powinny zostać wyparte przez szybciej dzielące się komórki 

sub-linii Ep3 i Fi1? Mimo wysokiego tempa proliferacji sub-linii Fi1, klony o morfologii 

podobnej do tych, z których została wyprowadzona sub-linia, występowały stosunkowo 

rzadko w wyjściowej linii AT-2. Odpowiedzią może być sam sposób ich analizy. Testy 

klonalne stanowią „stop-klatkę” sytuacji w danym momencie i niewiele mówią 

o zmianach struktury heterogenności w czasie. Założenie, że tempo proliferacji powinno 

odzwierciedlać częstość występowania danych klonów w testach klonalnych może być 

po prostu błędne. Sub-linia wyprowadzona z obecnego w danym momencie klonu mogła 

powstać tuż przed jej izolacją. Komórki danej sub-linii mogły również dzielić się w linii 

macierzystej w zupełnie innym tempie niż to miało miejsce po ich izolacji. Wskazują na 

to wyniki analiz potencjału proliferacyjnego i migracyjnego komórek sub-linii AT-2 

rosnących w mediach warunkowanych, pochodzących znad hodowli sub-linii Fi3 lub 

w pożywkach suplementowanych TGF-β bądź TNFα. Sugerują one istnienie sieci 

złożonych oddziaływań parakrynnych pomiędzy komórkami poszczególnych klonów 

AT-2. Oddziaływania tego typu zdają się wywierać różny wpływ na tempo proliferacji 

komórek poszczególnych klonów. Poprzednio wykazano, że odpowiedź na TNFα jest 

rozłożona w czasie, w różnych komórkach, przez co tkanka stabilniej odpowiada na 

sygnał i jej odpowiedź jest bardziej wydajna [Paszek i in., 2010]. Co więcej, wykazano 

obecność cyklicznych oscylacji aktywności szlaku TNFα w komórkach traktowanych 

tym czynnikiem. Różnice częstotliwości tych oscylacji sprawiały, że cała tkanka nie 

odpowiadała w sposób zsynchronizowany [Paszek i in., 2010]. Prawidłowe 

funkcjonowanie tkanki jest wypadkową różnorodnych odpowiedzi budujących ją 

komórek na czynniki mikrośrodowiskowe. Guzy nowotworowe są patologicznie 

rozwijającą się tkanką stanowiącą konglomerat komórek prawidłowych 

i nowotworowych o różnych fenotypach [Pierce i Cox, 1978]. Z tego względu podobne 

oscylacje w guzie są nie tylko prawdopodobne, ale wręcz nieuniknione. Może to 
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tłumaczyć zróżnicowaną odpowiedź komórek sub-linii AT-2 na zadane czynniki 

parakrynne. Gloria Heppner jako pierwsza donosiła o podobnym zjawisku in vivo 

dowodząc, że dwie sub-linie wyprowadzone z jednego nowotworu prostaty wszczepione 

po dwóch stronach grzbietu szczura mogą wzajemnie wpływać na swoje tempo wzrostu 

[Heppner i in, 1983]. Wiadomo również, że resekcja guza pierwotnego przyspiesza 

wzrost przerzutów in vivo [Veronesi i in., 1995]. Tak więc tempo proliferacji sub-linii 

hodowanych oddzielnie niekoniecznie odzwierciedla tempo proliferacji tych samych 

komórek w warunkach hodowli poliklonalnej. Trudno zatem wyobrazić sobie idealnie 

równe tempo proliferacji poszczególnych sub-klonów w hodowli poliklonalnej. 

Wyjaśnieniem utrzymywania heterogenności komórek AT-2 mogą być ich przejścia 

fenotypowe. Mogą one na bieżąco zasilać wolniej dzielące się lub wymierające na skutek 

starzenia się (senescencji) sub-populacje nowymi komórkami o podobnych cechach. 

Według takiej interpretacji, niestabilność fenotypowa powinna dotyczyć sub-populacji 

komórek proliferujących szybciej i to one powinny odpowiadać za ciągłą mikroewolucję 

linii AT-2. Co ciekawe, stosunkowo najszybciej dzielące się komórki sub-linii Ep3 i Fi1 

były też najbardziej niestabilne fenotypowo i w stosunkowo krótkim czasie tworzyły 

klony o fenotypie odmiennym od wyjściowego. Natomiast fenotyp wolniej dzielących 

się sub-linii Fi2 i Fi3 pozostał stabilny przez cały okres analiz. Wyjątek stanowiła 

sub-linia Ep1, która mimo wolnej proliferacji, wykazywała oznaki niestabilności 

fenotypowej po ok. 4 miesiącach hodowli.  

Ale czy różnorodność fenotypowa nowotworu zwiększa jego zdolności 

adaptacyjne do zmieniających się warunków środowiska? Zaobserwowano na przykład 

przesunięcie proporcji klonów AT-2 i MAT-LyLu po zadziałaniu kofeiny, teofiliny lub 

papaweryny [Musialik i in., 2013]. Nie wiadomo, czy obserwowane zmiany były 

wynikiem przejść fenotypowych, czy wymierania komórek bardziej wrażliwych. 

Niemniej jednak dodanie czynnika wywierało wyraźną presję selekcyjną, która pozwala 

na przeżycie komórek niektórych fenotypów lub inicjuje przejścia fenotypowe 

i w konsekwencji zmianę proporcji klonów komórek w linii. Na istnienie podobnej presji 

selekcyjnej wskazują zamieszczone w rozprawie wyniki analiz zdolności indukowania 

apoptozy przez wybrane cytostatyki w wyprowadzonych sub-liniach AT-2 (Rozdział 

4.4.3). Tak więc wzór heterogenności w pewnym sensie odzwierciedla stan 

mikrośrodowiska w jakim, w danej chwili, znajdują się komórki linii. Wraz ze wzrostem 

inwazyjności komórek wzrasta też heterogenność fenotypowa komórek co sprawia, że 

nowotwory inwazyjne i wyprowadzone z nich linie komórkowe zawierają populacje 



Rozdział 5. Dyskusja 

 

 112 

komórek opornych na terapie. Dzieje się tak dlatego, że pewne warunki środowiska 

wywierają presję selekcyjną promując wzrost określonych typów komórek, co przekłada 

się na zmiany procentowego udziału poszczególnych typów klonów w guzie. Wyniki 

analiz pro-apoptotycznego wpływu cytostatyków na komórki sub-linii AT-2 

jednoznacznie pokazują, że chemioterapia może być czynnikiem selekcyjnym 

zwiększającym złośliwość nowotworu. Samo istnienie heterogenności związane jest 

z rearanżacjami składu fenotypowego nowotworu i daje możliwość przetrwania 

przynajmniej części komórek guza [Brutovsky i Horvath, 2013]. Można założyć, że 

analogiczne procesy selekcyjne doprowadziły do wykształcenia różnych, ale stabilnych, 

wzorów heterogenności w liniach AT-2 i MAT-LyLu, a obie linie ewoluują wytwarzając 

wciąż komórki o nowych fenotypach.  

     Ale czy jednocześnie można założyć, że w strukturze heterogenności linii AT-2 

i MAT-LyLu nie wystąpią drastyczne zmiany dopóki nie pojawią się nowe bodźce 

środowiskowe? Niekoniecznie   przykładu dostarczają liczne dane na temat 

zróżnicowania komórek linii HeLa. W zasadzie należy przyjąć, że wariantów tejże linii 

jest tyle, ile laboratoriów prowadzących jej hodowlę [Masters, 2002]. Podobnie może 

być w przypadku innych linii komórkowych. Wszystkie one bowiem podlegają ciągłej 

mikroewolucji, mimo zachowania stałych warunków hodowli. Problem w tym, że 

warunki hodowli są mniej stabilne niż się wydaje. Do napędzenia procesów 

mikroewolucji nie jest konieczne stosowanie cytostatyków. Wystarczą bardziej subtelne 

bodźce, np. chwilowe wyczerpanie składników odżywczych w pożywce hodowlanej lub 

zmiana stężenia lub składu surowicy. Dodatkowo, nawet w idealnych warunkach 

hodowli należy się spodziewać zmian fenotypowych będących skutkiem niestabilności 

genetycznej i epigenetycznej. Może to tłumaczyć sprzeczne wyniki uzyskiwane dla tych 

samych linii komórkowych w różnych laboratoriach.  

Obserwacje opisane w pracy sugerują, że ciągłe "przeprogramowywanie" 

fenotypów, którym podlegają pojedyncze komórki w hodowli odpowiada za 

różnorodność fenotypową komórek obu linii i prowadzi do zmian ekspresji Cx43. 

Dodatkowego potwierdzenia tej tezy dostarczyły analizy stabilności fenotypowej 

sub-linii AT-2 i T98G. Względna homogenność fenotypowa utrzymywała się, 

w zależności od sub-linii AT-2, przez okres od 2   3 tygodni do 8 miesięcy, 

a w sub-liniach T98G przez 3   7 miesięcy ciągłej hodowli. Po tym czasie w hodowlach 

pojawiały się klony komórek różniących się morfologicznie od komórek klonów 

wyjściowych. Obserwacja ta wskazuje na niestabilność fenotypową komórek i ich 
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mikroewolucję in vitro. Tak więc, poszczególne klony w liniach AT-2 i T98G mogą być 

wypierane i zastępowane nowymi w wyniku opisanych powyżej mechanizmów 

mikroewolucji. Jak wspomniano wcześniej, na skład fenotypowy mierzony technikami 

analiz klonalnych należy patrzeć jak na „stop-klatkę” wykonaną w momencie analizy; 

w ten sam sposób należy także patrzeć na wyniki analiz histologicznych guza. Mimo, że 

przedstawione wyniki badań wskazują na istnienie mechanizmów regulujących 

wzajemnie proliferację komórek sub-linii, nie oznacza to, że „układ” jest w pełni 

stabilny. Pewne klony komórek z czasem mogą wymierać, a ich nisze zajmą wtedy nowe 

klony. Procesy te mogą być trudne w obserwacji, ale należy mieć świadomość ich 

istnienia i roli. Stabilność fenotypowa nowotworu nie bierze się więc z „zamrożenia” 

jego struktury fenotypowej, ale właśnie z dyskretnych, ciągłych zmian fenotypów. Z tego 

powodu wszystkie przedstawione w pracy doświadczenia prowadzono na możliwie 

„pierwotnych” komórkach sub-linii, nie starszych niż 3 miesiące od wyprowadzenia, lub 

korzystając z komórek bankowanych na początkowych etapach wyprowadzania sub-linii. 

Stosując opracowany w pracy układ doświadczalny zaobserwowano korelację 

ekspresji białek Snail-1 i Cx43 z inwazyjnym fenotypem komórek. Ekspresja Snail-1 

w odniesieniu do komórek raka prostaty jest naturalna, natomiast zaskakuje w przypadku 

komórek GBM. Również powiązanie ekspresji Snail-1 ze złośliwym fenotypem 

mezenchymalnym zdaje się nie budzić wątpliwości. Dlaczego jednak wyższej ekspresji 

Snail-1 towarzyszy wyższa ekspresja Cx43? Jaką przewagę daje ona komórkom 

przechodzącym EMT? Jaka jest natura powiązania ekspresji Cx43 i Snail-1? Czy wyższa 

ekspresja Cx43 jest skutkiem, przyczyną, czy może nic nieznaczącą koincydencją 

obserwowaną w trakcie EMT? Jaka jest rola Cx43 w mikroewolucji komórek 

nowotworowych? Analizy mające na celu udzielenie odpowiedzi na te pytania wymagały 

skupienia się na skrajnych fenotypach stosowanego modelu sub-linii AT-2, a dopiero 

później porównania otrzymanych wyników z wynikami analiz innych sub-linii i linii raka 

prostaty. Ze względu na szerokie spektrum eksperymentów, tej części badań nie 

prowadzono już na komórkach GBM.  
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5.4 Mechanizmy zaangażowania Cx43 w mikroewolucję 
inwazyjnych komórek raka prostaty 

5.4.1 Niekompletne EMT 

Przejścia fenotypowe, w tym EMT typu III-go, mogą odpowiadać za rozwój nie 

tylko populacji komórek inwazyjnych, ale również wszystkich innych typów komórek 

nowotworowych obserwowanych w liniach komórkowych i guzach in vivo [Savagner, 

2010; Singh i Settleman, 2010]. Cechy fenotypowe stabilnych sub-linii komórek linii 

AT-2 zrodziły pytanie o potencjalne zaangażowanie EMT w regulację dywersyfikacji 

fenotypowej komórek linii AT-2. Powstałe na drodze EMT nowe populacje komórek 

AT-2 z założenia powinny uzyskiwać przewagę nad innymi komórkami, gdyż taki jest 

„cel” ewolucji samej w sobie. Na czym więc polega ewolucyjna przewaga komórek, 

które przeszły EMT i czy jest ona związana z funkcją Cx43? 

EMT odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu populacji komórek inwazyjnych 

o charakterystyce mezenchymalnej [Savagner, 2010]. W trakcie doświadczeń okazało się 

jednak, że komórki wszystkich sześciu sub-linii komórek AT-2 wykazują, niezależnie od 

morfologii, ekspresję wimentyny – białka filamentów pośrednich charakterystycznego 

dla komórek mezenchymalnych [Singh i Settleman, 2010]. Obserwacja ta sugeruje, że 

linia AT-2 składa się wyłącznie z komórek, które przeszły proces EMT (a później, 

niektóre z nich, być może MET). Również wzór ekspresji innych białek uważanych za 

markery EMT w poszczególnych sub-liniach AT-2 potwierdza zaangażowanie 

niekompletnych przejść fenotypowych w ich dywersyfikację fenotypową. Wszystkie 

sub-linie AT-2 zdają się być „zawieszone” pomiędzy fenotypem epitelialnym 

a mezenchymalnym. Co prawda, komórki żadnej z sub-linii nie wykazują ekspresji 

E-kadheryny, ale we wszystkich obserwowano ekspresję cytokeratyn związanych 

z fenotypem epitelialnym. Jeszcze ciekawszy jest stosunkowo wysoki poziom 

wimentyny w epitelialnych komórkach sub-linii Ep1. Obserwacje te wpisują się 

w koncepcję zaangażowania EMT typu III, wedle której zmiany fenotypowe komórek 

rakowych mogą być niepełne. Takie niekompletne przełączanie się między fenotypami 

może dawać komórkom nowotworowym przewagę mikroewolucyjną sprawiając, że są 

one bardziej plastyczne i zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków niszy. 

Efekt niekompletnych przejść fenotypowych jeszcze lepiej uwidaczniają wyniki analiz 

cytometrycznych (Rozdział 4.4.1).  
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Również względnie wysoka ekspresja białka Snail-1 w mezenchymalnych 

sub-liniach T98G może świadczyć o roli EMT w rozwoju sub-populacji komórek 

inwazyjnych w GBM. Wynik ten jest zgodny z wynikami najnowszych prac kilku 

zespołów jednoznacznie wskazujących, że w rozwoju glejaków zachodzi zjawisko 

analogiczne do EMT [Mahabir i in., 2013; Myung i in., 2014]. Ze względu na 

nie-nabłonkowe pochodzenie glejaków w ich przypadku nie można mówić o klasycznym 

EMT. Jednak zjawisko to zdaje się być podobnie regulowane i dawać podobne efekty 

w obu typach nowotworów. Przede wszystkim w regulacji inwazyjności komórek GBM 

uczestniczą mediatory i szlaki sygnalizacyjne regulujące EMT w nowotworach 

nabłonkowych. Niektóre z nich to: TGF-β, szlak transdukcji sygnału zależny od AKT 

oraz ścieżka HIF-1 [Yang i in., 2012; Ye i in., 2012; Zhang i in., 2012]. Zaangażowane 

w ten proces są również oddziaływania komórek z białkami macierzy 

zewnątrzkomórkowej (np. lamininą, kolagenem typu IV i fibronektyną). W guzach GBM 

stwierdzono również występowanie niektórych markerów EMT np. Twist i Snail-1 

[Kahlert i in., 2013.; Myung i in., 2014], a w trakcie ich progresji obserwowano zmiany 

fenotypów komórek w kierunku mezenchymalnym. Niezależnie od niejasnej roli EMT 

w regulacji inwazyjności komórek GBM, zastosowanie modelu opartego o analizy 

porównawcze heterogenności fenotypowej komórek raka prostaty i GBM nie 

pozostawiło wątpliwości co do zaangażowania przejść fenotypowych w powstawanie 

frontu inwazyjnego obu typów nowotworów. Hipoteza zakładająca wysoką plastyczność 

komórek linii AT-2 i T98G tłumaczy równomierny rozkład klonów o różnym spektrum 

cech odpowiedzialnych za inwazyjność komórek, takich jak np. ruchliwość 

i elastyczność nanomechaniczna. Co więcej, morfologia komórek sub-linii AT-2 i T98G 

korelowała z ich ruchliwością i potencjałem transmigracyjnym. Wyniki analiz 

architektury cytoszkieletu aktynowego oraz rozmieszczenia i wielkości kontaktów 

zogniskowanych pokrywały się z wyższą inwazyjnością sub-linii mezenchymalnych 

zarówno komórek AT-2 jak i T98G. Dodatkowo, analizy podatności na odkształcenia 

6 sub-linii AT-2 wykazały wyższą elastyczność nanomechaniczną komórek sub-linii 

mezenchymalnych w porównaniu do sub-linii epitelialnych.  

       Ruchliwość jest główną cechą komórek nowotworowych przekładającą się na ich 

inwazyjność. Chociaż istnienie zjawiska migracji komórek zasugerował już w roku 1863 

Rudolph Virchow [Virchow, 1863] eksperymentalnego potwierdzenia jego istnienia 

dokonał dopiero w roku 1931 George Gey [Gey, 1955]. Kluczowa dla inwazyjności 

komórek jest również ich elastyczność [Ward i in., 1990]. Kilka prac sugeruje, że 
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komórki nowotworowe są bardziej podatne na odkształcenia niż komórki prawidłowe, 

a ich wyższą elastyczność można powiązać z fenotypem inwazyjnym [Suresh, 2007; 

Cross i in., 2008; Lekka i in., 2012]. Powiązania elastyczności komórek z ich 

inwazyjnością potwierdzono w raku prostaty. Z powodzeniem zastosowano mikroskopię 

sił atomowych do określenia złośliwości guzów na podstawie elastyczności 

pochodzących z nich komórek [Faria i in., 2008]. Analizy potencjału inwazyjnego 

komórek prowadzone są również w testach penetracji błon mikroporowych. Analizy 

takie są komplementarne do analiz ruchliwości komórek w warunkach 

dwuwymiarowych. Dlatego opisana w rozprawie wydajna penetracja błon 

mikroporowych przez komórki mezenchymalne AT-2 i GBM sugeruje ich wysoki 

potencjał inwazyjny.  

Najciekawszym wynikiem uzyskanym w ramach rozprawy było jednak 

wykazanie korelacji między poziomem ekspresji Snail-1 i Cx43, zarówno w sub-liniach 

AT-2 jak i T98G. W mezenchymalnych komórkach AT-2 o wysokiej ekspresji Snail-1 

obserwowano podwyższoną ekspresję białka Cx43. Podobne zależności ekspresji obu 

białek i morfologii komórek obserwowano w komórkach linii GBM lecz, w przypadku 

glejaków wyraźna korelacja ekspresji Cx43 i Snail-1 na poziomie pojedynczych komórek 

nie była odzwierciedlona w analizach western-blot pełnych linii. Ujawniły ją dopiero 

badania homogennych sub-linii. Wyniki te stanowią być może pierwszy dowód na 

bezpośrednie powiązania między EMT i podwyższoną ekspresją Cx43. Analizy 

fluorescencyjne ujawniły zależność ekspresji białek Cx43 oraz Snail-1 na poziomie 

pojedynczych komórek, którą potwierdziły analizy cytometryczne. Trudność 

w wykazaniu takiej zależności w „wyjściowych” liniach GBM świadczy o uśrednianiu 

wyników eksperymentów „en mass” i potwierdza słuszność prowadzenia badań na 

sub-liniach. Tak więc ekspresja Cx43 powiązana jest z ekspresją Snail-1, a ta z kolei 

koreluje z fenotypem mezenchymalnym komórek zarówno raka prostaty, jak i GBM. 

Wynik ten stoi jednak w sprzeczności z ogólnie panującym poglądem o supresyjnej roli 

Cx43 w kancerogenezie.   

 

5.4.2 Zaangażowanie Cx43 w regulację potencjału inwazyjnego komórek 
AT-2 

Komórki homogennych morfologicznie sub-linii AT-2 zdają się wykorzystywać 

plastyczność fenotypową do indukowanych lub spontanicznych zmian adaptacyjnych, 
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które prowadzą do niepełnych przejść fenotypowych. Wykresy korelacyjne ekspresji 

Cx43 i Snail-1 w sub-linach AT-2 pokazują istnienie sub-populacji komórek o różnym 

wzorze ekspresji obu białek w jednorodnych morfologicznie liniach wyprowadzonych 

z pojedynczych komórek. Ogólny wzór rozkładu sub-populacji różniących się ekspresją 

Cx43/Snail-1 pokrywa się z wzorem obserwowanym w "macierzystej" populacji 

komórek AT-2. Zakładając postulowaną wcześniej stabilność linii AT-2 można 

domniemywać, że sub-linie komórek AT-2 również dążą do stopniowej stabilizacji 

fenotypowej, początkowo przez dyskretne zmiany ekspresji Cx43/Snail-1. Wynik ten 

potwierdza tezę o roli mikroewolucji związanej z EMT, która nie znajduje odbicia 

w morfologii komórek. Podobnie sytuacja wyglądała w sub-liniach T98G, gdzie wzór 

ekspresji Cx43/Snail-1 zdawał się być bardziej stały. Jednak, z upływem czasu pojawiały 

się w tych sub-liniach nowe populacje komórek różniących się ekspresją obu białek. 

Wyraźne różnice morfologii klonów po roku hodowli sub-linii T98G pozwoliły na 

wyizolowanie nowych sub-sub-linii różniących się morfologią komórek i ruchliwością, 

ale co najważniejsze ekspresją badanych białek (Rozdział 4.4.2). Tak więc zarówno 

w  liniach jak i sub-liniach AT-2 i T98G zachodzą ciągłe procesy ewolucyjne wpisujące 

się w model ewolucji klonalnej.  

Bezpośrednich danych na temat powiązań miedzy EMT, fenotypem komórek 

i ich inwazyjnością, a ekspresją Cx43 dostarczyły analizy wpływu modulacji ekspresji 

Snail-1 na ekspresję Cx43. TGF-β indukował wzrost ekspresji Snail-1 w komórkach Ep1 

już po 2 godzinach stymulacji, co pociągało za sobą wzrost ekspresji Cx43. Po 48 

godzinach obserwowano zmianę fenotypu komórek Ep1 na mezenchymalny, zwiększenie 

ich ruchliwości oraz potencjału transmigracyjnego. Podobne efekty TGF-β obserwowano 

w pozostałych epitelialnych sub-liniach AT-2 i w komórkach linii DU-145. Natomiast 

reakcja mezenchymalnych komórek Fi2 nie była już tak wyraźna. Najprawdopodobniej 

dzieje się tak dlatego, że komórki te wykazują fenotyp mezenchymalny już w warunkach 

kontrolnych. Podobnie reagowały komórki MAT-LyLu. W każdym przypadku 

wzrostowi ekspresji Snail-1 towarzyszył, nieco przesunięty w czasie, wzrost ekspresji 

Cx43. Wyjątkiem były komórki prawidłowego nabłonka prostaty PNT2, które na TGF-β 

reagowały wzrostem ekspresji Snail-1 przy spadku ekspresji Cx43, co wskazuje, że 

zaobserwowana korelacja dotyczy wyłącznie komórek nowotworowych. Ponieważ szlak 

zależny od TGF-β wpływa na ekspresję szeregu genów, nie można było wykluczyć, że 

niezależnie stymuluje on ekspresję Snail-1 i Cx43. Eksperymenty przeprowadzone na 

komórkach Ep1 i DU-145 z wykorzystaniem plazmidów ekspresyjnych Snail-PGL2 
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i siRNA wykluczyły taką ewentualność, gdyż przejściowa nadekspresja Snail-1 

indukowała EMT i wzrost ekspresji Cx43 w komórkach, a obniżenie ekspresji Snail-1 

powodowało spadek ekspresji Cx43. Tak więc ekspresja Cx43 może być indukowana 

w trakcie EMT i najprawdopodobniej bezpośrednio uczestniczy w tym procesie białko 

Snail-1.  

Pojawia się pytanie o sens biologiczny wzrostu ekspresji białka Cx43, które na 

etapie promocji jest supresorem nowotworzenia? Czy prawidłowa reakcja komórek raka 

prostaty na nadekspresję Snail-1 nie powinna być taka jak reakcja komórek PNT2 na 

stymulację TGF-β? Dokładnie taka reakcja pomogłaby izolować zainicjowaną komórkę 

od otaczającej tkanki i dawałaby jej możliwość dalszej proliferacji. Odpowiedzi 

dostarczają przedstawione w rozdziale 4.3 wyniki analiz potencjału transmigracyjnego 

i funkcji złącz szczelinowych w sub-liniach komórek AT-2. Tworzenie funkcjonalnych 

złącz szczelinowych pomiędzy komórkami rakowymi, a komórkami śródbłonka 

naczyniowego jest konieczne dla efektywnego przebiegu intra- i ekstrawazacji komórek 

nowotworowych. Komunikacja międzykomórkowa za pośrednictwem złącz 

szczelinowych pozwala komórkom nowotworowym na rozszczelnienie ścisłej warstwy 

śródbłonka i jej penetrację [Pollmann i in., 2005]. Tak więc ewolucyjna przewaga 

komórek rakowych wykazujących wyższą ekspresję Cx43 w czasie kaskady 

metastatycznej wynika z kanałowo-zależnej funkcji Cx43. Jednak nie jest to jedyna 

funkcja Cx43. Białko to oddziałuje z szeregiem wewnątrzkomórkowych szlaków 

sygnalizacyjnych wywierając wpływ na ekspresję innych białek, aktywność migracyjną 

i proliferacyjną komórek, a nawet ich wrażliwość na czynniki pro-apoptotyczne. 

Ta kanałowo-niezależna funkcja Cx43 może również wpływać na inwazyjność komórek 

poprzez zwiększenie ich ruchliwości i ich oporności na terapie przeciwnowotworowe 

[Czyż, 2008; 2012]. Jak się wydaje kanałowo-niezależna funkcja Cx43 jest również 

zaangażowana w inwazyjność glejaków [Sanson i in., 2002]. Intrygujący pozostaje także 

wpływ Cx43 na ekspresję innych białek. Stąd ewentualność odwrócenia zależności 

między ekspresją Cx43 i Snail-1 w komórkach raka prostaty i możliwość regulacji 

funkcji Snail-1 przez Cx43 stały się przedmiotem dalszych, pogłębionych analiz. 

O ile spadek ekspresji Cx43 po obniżeniu ekspresji Snail-1 w komórkach Fi2 był 

zgodny z przewidywaniami, zaskakujący był spadek poziomu ekspresji Snail-1 po 

obniżeniu ekspresji Cx43 w komórkach Fi2. Wynik ten bezpośrednio wskazuje na wpływ 

kanałowo-niezależnej funkcji Cx43 na ekspresję Snail-1. W 2007 roku Dai wykazał 

zdolność Cx43 do wiązania się do mikrotubul, przez co Cx43 może z nich wypierać 
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białko Smad2, zwiększając w ten sposób jego pulę cytoplazmatyczną. Może to 

wspomagać aktywację szlaku zależnego od TGF-β [Dai i in., 2007]. Wyniki tej pracy 

stanowiły wskazówkę co do tożsamości białka łączącego szlaki regulujące EMT 

i kanałowo-niezależną funkcję Cx43. Wprowadzenie do komórek Ep1 i Fi2 plazmidów 

ekspresyjnych dla α-tubuliny znakowanej CFP oraz Cx43 znakowanej YFP umożliwiło 

analizę oddziaływania obu białek. Niższy, spoczynkowy sygnał FRET w komórkach Ep1 

niż w komórkach Fi2 świadczył o mniejszej puli Cx43 związanej z mikrotubulami 

w komórkach epitelialnych. Po zadziałaniu TGF-β sygnał FRET w komórkach Ep1 

znacznie wzrastał obrazując stopniową asocjację Cx43 do mikrotubul. Co więcej 

ko-immunoprecypitacja, obrazowana technikami western-blot oraz spektrometrii 

masowej, wykazała bezpośrednie oddziaływania Cx43 z kilkoma klasami tubulin, 

jednocześnie wykluczając bezpośrednie oddziaływanie Cx43 z Snail-1.  

Uzyskane wyniki nasuwają możliwy scenariusz, w którym w nieznany na tym 

etapie badań sposób dochodzi do podniesienia ekspresji Cx43 w trakcie EMT. Cx43 jest 

w stanie zwrotnie podtrzymywać sygnał pobudzający EMT (w tym własną ekspresję) 

oraz czynić komórki bardziej podatnymi na dalsze sygnały indukujące EMT, takie jak 

TGF-β. Dodatkowo, Cx43 współuczestniczy w sposób kanałowo-niezależny 

w nabywaniu przez komórkę cech inwazyjnych, takich jak aktywność migracyjna. 

Funkcja kanałowo-zależna Cx43 ułatwia wydajną diapedezę komórek Fi2. Cx43 należy 

więc łączyć z fenotypem inwazyjnym komórek raka prostaty i uznawać nie tylko za 

przejaw, ale również za, przynajmniej częściową, przyczynę ich inwazyjności. W ten 

sposób EMT i Cx43 wpisują się częściowo w model ewolucji klonalnej, w założeniach 

którego w przebiegu rozwoju nowotworu dochodzi do przeprogramowania komórek 

prowadzącego do nabycia przez nie cech inwazyjnych.  

Tak więc, komórki AT-2 reprezentują w znacznej części labilny, plastyczny 

fenotyp, który zależy od funkcji Cx43. Ekstrapolując tą obserwację do warunków in vivo 

można domniemywać, że plastyczny fenotyp, poprzez zmiany ekspresji Cx43, ułatwia 

inwazję komórek, w tym intra- i ekstrawazację. Jednak po ekstrawazacji komórki trafiają 

do nowej niszy, w której wyższa ekspresja Cx43 niekoniecznie jest wymagana, a wręcz 

może być niekorzystna, umożliwiając komórkom prawidłowym sprzężenie metaboliczne 

z komórkami rakowymi. Istnieją ponadto dowody na to, że inwazja nowotworu może 

zachodzić bez udziału EMT. Niektóre nowotwory wykształcają front inwazyjny bez 

jakichkolwiek molekularnych przejawów EMT. Według niektórych doniesień, 

zachodzące bez udziału EMT zmiany epigenetyczne (np. hipermetylacja w rejonie 
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promotora E-kadheryny) wystarczają do nabycia przez komórki nowotworowe cech 

inwazyjnych [Graff i in., 1995]. Obserwowane w pracy niekompletne EMT w połączeniu 

z labilnością fenotypową komórek AT-2 (i przypuszczalnie T98G) mogą pomóc 

rozwiązać tę sprzeczność. Komórki, które przeszły EMT typu III-go i wywędrowały 

z guza pierwotnego mogą przechodzić proces odwrotny (MET) by móc dać guz wtórny. 

W trakcie MET dochodzi do obniżenia poziomu Snail-1, a wyniki doświadczeń zawarte 

w niniejszej pracy sugerują, że może temu towarzyszyć spadek ekspresji Cx43. Wskazują 

na to wyniki doświadczeń przedstawione w rozdziale 4.5, według których obniżeniu 

ekspresji Snail-1 w komórkach Fi2 i MAT-LyLu towarzyszył spadek ekspresji Cx43. 

Sama jednak koncepcja zachodzenia MET w trakcie kaskady metastatycznej, podobnie 

jak koncepcja EMT, budzi kontrowersje. Głównym argumentem przeciwników koncepcji 

nowotworowego EMT jest podobny obraz histologiczny guzów pierwotnych i wtórnych. 

Koncepcja MET zdaje się wyjaśniać istnienie podobieństw, ale samo występowanie 

nowotworowego MET nie zostało potwierdzone doświadczalnie in vivo. Istnieją również 

przesłanki łączące EMT z modelem nowotworowych komórek macierzystych. 

Niezależnie od postulowanej powyżej roli EMT oraz Cx43 w kształtowaniu 

frontu inwazyjnego poprzez "przeprogramowanie" komórek AT-2 i T98G, i rozwój 

heterogenności fenotypowej nie można wykluczyć, że różnorodność komórek raka 

prostaty i GBM rozwija się w wyniku hierarchicznego różnicowania nowotworowych 

komórek macierzystych. Wykryto obecność takich komórek w wycinkach obu typów 

nowotworów i niektórych liniach tych nowotworów hodowanych in vitro. W raku 

prostaty i GBM za komórki macierzyste uważa się populację CD29+ CD44high CD133+.. 

Zgodnie z najbardziej rygorystyczną definicją, za CSC należy uznać komórkę, która 

w trakcie seryjnych przeszczepień byłaby zdolna odtwarzać guz identyczny 

z „macierzystym” [Clarke i Fuller, 2006; Tang i in., 2007]. Dlatego też, w ścisłym 

znaczeniu, żadna z dotąd opisanych CSC nie powinna być klasyfikowana jako CSC, 

a raczej jako komórka wznawiająca nowotwór (ang. tumor-reinitiating cell; TRC). 

Nazwa "nowotworowe komórki macierzyste" jest bardziej odbiciem cech fenotypowych 

niż samej macierzystości. Wyjaśnić też należy, że w świetle najnowszych wyników 

badań, w tym wyników autora rozprawy, komórka CSC nie zawsze jest tożsama 

z opisaną wcześniej komórką TIC (ang. tumor initiating cell). W literaturze, nie do końca 

słusznie, terminy te dość często stosowane są zamiennie. Tymczasem komórka na etapie 

inicjacji nowotworu niekoniecznie musi wykazywać cechy komórki macierzystej. 

Komórka TIC (lub jej potomstwo) może nabywać cechy macierzystości później, na 
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drodze odróżnicowania [Heddleston i in., 2009]. Do tej pory kontrowersje budziło 

również wykorzystanie linii komórkowych do izolacji i analiz komórek CSC. Pomimo 

sugestii, że badania nad komórkami macierzystymi powinny być prowadzone z użyciem 

hodowli pierwotnych, a nie linii komórkowych [Pardal i in., 2003], wyniki ostatnich lat 

wykazały, że hodowane stabilne linie nowotworowe mogą zawierać niewielkie populacje 

komórek macierzystych [Setoguchi i in., 2004]. Co więcej, komórki macierzyste 

znajdowane są też w liniach komórek prawidłowych [Miki i Rhim, 2008]. Wyniki te są 

zgodne z obserwacjami opisanymi w Rozdziale 4.6 niniejszej pracy, podczas których 

wykazano obecność komórek CSC zarówno w liniach nowotworu prostaty i glejaków, 

jak i w długoterminowych hodowlach ich sub-linii. 

Fakt obecności komórek CSC w sub-liniach AT-2 zdaje się bezpośrednio 

świadczyć o zdolności komórek AT-2 do odróżnicowywania w kierunku fenotypu 

charakterystycznego dla „prymitywnych” komórek macierzystych. W takim przypadku, 

dywersyfikacja fenotypowa komórek związana z ich późniejszym różnicowaniem 

stanowi alternatywę dla dryftu fenotypowego, wynikającego z modelu ewolucji 

klonalnej. Oba modele nie tylko nie wykluczają się nawzajem, ale mogą się uzupełniać. 

Koncepcja macierzystych komórek nowotworowych znalazła przełożenie 

w eksperymentalnych podejściach terapeutycznych, które nakierowane są na eliminację 

komórek CSC [Tang i in., 2007]. W pracy Glorii Heppner [Heppner, 1984] znaleźć 

można proroczą jak na owe czasy uwagę: "What is lacking is a drug to which the few 

invasive and metastatic cells are sensitive! The remainder of the cancer is irrelevant". 

Fakt, że komórki CSC mogą się rozwijać ze zróżnicowanych i homogennych fenotypowo 

komórek, stawia jednak potrzebę eliminacji komórek CSC na równi z eliminacją 

pozostałych komórek nowotworowych zdolnych do odróżnicowania. Chociaż wiadomo, 

że w trakcie chemio- i radioterapii wzrasta procentowy udział komórek CSC w guzie, to 

dotychczas niewiele wiadomo na temat selekcyjnego wpływu terapii na skład 

fenotypowy komórek guza. Innymi słowy nie jest jasne, czy stosowana terapia może 

przesuwać równowagę fenotypową i napędzać dryft fenotypowy, jako odpowiedź 

mikroewolucyjną nowotworu na presję selekcyjną. Wyniki doświadczeń omówionych 

w pracy zdają się wskazywać, że zgodnie z założeniami ewolucji Darwinowskiej 

w populacji komórek nowotworowych dominuje klon najlepiej przystosowany do 

aktualnie panujących warunków. Wydaje się, że często jest to klon „złośliwy” i odporny 

na stres mikrośrodowiskowy, a przy tym mniej stabilny fenotypowo, szybciej 

odtwarzający heterogenność fenotypową populacji i być może wytwarzający więcej 
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komórek CSC, jak to miało miejsce w przypadku sub-linii Ep3 i Fi2 w trakcie ekspozycji 

na cis-platynę, fluorouracyl i mitoksantron. Na tej podstawie należy się zastanowić czy 

stosowane w terapii cytostatyki zamiast hamować rozwój i progresję guzów nie 

napędzają ich rozwoju poprzez przyspieszenie selekcji komórek bardziej „złośliwych” 

lub komórek wytwarzających więcej CSC, które różnicują w kierunku komórek 

inwazyjnych.
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6 Podsumowanie wyników 

Do tej pory uważano, że najważniejszą cechą komórek nowotworowych 

decydującą o ich heterogenności jest niestabilność genetyczna. Nowsze badania sugerują, 

że w procesie budowania struktury heterogenności guza uczestniczą również 

mechanizmy epigenetyczne oraz pozagenetyczne. W odpowiedzi na wzrastającą liczbę 

czynników selekcyjnych mechanizmy te doprowadzają do powstawania nowych klonów 

komórek i składają się na globalny obraz, w którym wraz z progresją nowotworu 

dochodzi zazwyczaj do zwiększania jego heterogenności. W świetle wyników 

przedstawionych w rozprawie za wykształcanie heterogenności komórek odpowiadają 

także przejścia fenotypowe oraz obecne w nowotworach komórki o charakterze 

macierzystym, zdolne do odtwarzania złożonej struktury fenotypowej.  

Mimo wielu koncepcji próbujących tłumaczyć rolę komórek CSC w progresji 

raka prostaty i GBM ich faktyczne zaangażowanie w rozwój i późniejszy przebieg obu 

nowotworów pozostaje w sferze domysłów. Dzieje się tak dlatego, że brakuje dobrych 

modeli doświadczalnych pozwalających na śledzenie losów pojedynczych komórek i ich 

potomstwa. Stąd, pochodzenie komórek CSC i ich późniejsze losy są niejasne. Dokładnie 

ten sam problem braku odpowiednich układów doświadczalnych utrudnia potwierdzenie 

zasadności koncepcji ewolucji klonalnej i roli przejść fenotypowych w rozwoju 

i progresji nowotworów. Do badań wspomnianych procesów konieczne jest stworzenie 

modeli umożliwiających długoterminowe analizy pojedynczych komórek. Modele takie 

byłyby również pomocne w rozwikłaniu kontrowersyjnej roli Cx43 w promocji 

i progresji obu nowotworów.   

Wszystkie wspomniane mechanizmy prowadzą do wykształcenia złożonych 

„społeczności” klonów komórek połączonych sieciami oddziaływań, które umożliwiają 

utrzymanie homeostazy guza. Bezpośrednim skutkiem heterogenności jest rozwój 

populacji komórek inwazyjnych zdolnych do szerzenia zmiany nowotworowej  
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w organizmie. W wykształcaniu tych populacji współuczestniczy Cx43 na drodze 

kanałowo-zależnej i kanałowo-niezależnej. Z jednej strony dając komórkom przewagę 

inwazyjną, a z drugiej   regulując przejście fenotypowe i podtrzymując fenotyp 

mezechymalny.  

      Mnogość czynników selekcyjnych na jakie natrafiają komórki nowotworowe 

w trakcie promocji i progresji sprawia, że na nowotwór należy patrzeć jak na 

dynamiczny układ, w którym ciągle zachodzą zjawiska ewolucyjne pozwalające na 

zachowanie jego homeostazy. W trakcie progresji nowotworowej oraz procesu 

przerzutowania stopniowo zmienia się liczba i charakter czynników selekcyjnych 

oddziałujących na nowotwór, co również wymusza mikroewolucję komórek. W szybko 

rosnącym, niedotlenionym guzie komórki zaczynają konkurować o zasoby. Sytuację tę są 

w stanie przetrwać komórki, które wykształciły mechanizmy czyniące je mniej 

podatnymi na niedotlenienie oraz niedożywienie. W trakcie tych procesów pojawia się 

też presja ze strony układu odpornościowego pacjenta. Chociaż w późniejszym etapie 

rozwoju nowotworu układ odpornościowy jest często wykorzystywany przez nowotwór 

do wspomagania jego rozwoju, to początkowo niewątpliwie wymusza ewolucję komórek 

guza przez presję selekcyjną. Wreszcie bariery fizyczne, które komórki muszą sforsować 

by utworzyć przerzut, np. błona podstawna i ściany naczyń krwionośnych, wspomagają 

lokalną mikroewolucję i przyspieszają rozwój sub-populacji o zmienionej ekspresji 

białek adhezyjnych, metaloproteinaz i koneksyn. Bodźce te są nieobecne in vitro, co 

uzasadnia konieczność weryfikacji wyników uzyskanych w tych warunkach 

odpowiednimi testami in vivo. Mimo powyższych zastrzeżeń stosując opracowany model 

in vitro: 

 
1. Zidentyfikowano markery heterogenności linii komórek AT-2 i zastosowano je do 

analiz mechanizmów odpowiedzialnych za progresję nowotworową w korelacji 

z ekspresją Snail-1 i Cx43. 

2. Wykazano zróżnicowaną ekspresję czynnika transkrypcyjnego Snail-1 

w heterogennych fenotypowo komórkach linii GBM i powiązano jej poziom z ich 

inwazyjnością.  

3. Na gruncie zaobserwowanych powiązań między ekspresją białek Snail-1 i Cx43 

w komórkach raka prostaty i GBM powiązano na poziomie mechanistycznym 

podwyższony poziom ekspresji Cx43 z fenotypem inwazyjnym komórek raka prostaty 

i GBM. 
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4. Wykazano rolę Cx43 w kształtowaniu frontu inwazyjnego nowotworu prostaty 

i glejaka wielopostaciowego, określono możliwą rolę Cx43 w mikroewolucji populacji 

komórek inwazyjnych oraz zaproponowano przynajmniej 2 komplementarne 

mechanizmy zaangażowania Cx43 w regulację potencjału metastatycznego komórek raka 

prostaty i GBM: (a) zależny od GJIC z komórkami śródbłonka i (b) zależny od interakcji 

Cx43 z efektorami szlaku TGF-β.  

5. Wykazano zaangażowanie Cx43 w „przeprogramowaniu” komórek raka prostaty 

prowadzącym do nabycia przez nie cech inwazyjnych oraz zaproponowano rolę tego 

białka w mikroewolucji inwazyjnych komórek raka prostaty. 

6. Zaproponowano rolę nowotworowych komórek macierzystych w utrzymaniu 

heterogenności fenotypowej komórek AT-2.  

 

6.1 Wnioski 

Na podstawie poczynionych obserwacji można wywnioskować, że 

zaproponowane w rozprawie podejście badawcze umożliwia wszechstronną analizę 

mechanizmów rządzących zaangażowaniem Cx43 w mikroewolucję raka prostaty 

i GBM. W szczególności można z nich wyciągnąć następujące wnioski:    

1. Istnieją bezpośrednie związki między ekspresją białek Snail-1 oraz Cx43 

w nowotworach tak od siebie odległych pod względem pochodzenia i przebiegu jak rak 

prostaty i GBM. 

2. Opisana w pracy rola Snail-1 w mikroewolucji inwazyjnych sub-populacji komórek 

GBM umożliwia stosowanie go jako markera złośliwości glejaków. 

3. Stwierdzone podobieństwa między mikroewolucją komórek raka prostaty i GBM 

i między rolą Cx43 w procesie mikroewolucji inwazyjnych sub-populacji komórek obu 

typów nowotworów wskazują na istnienie podobnych mechanizmów rządzących 

procesem nowotworzenia w różnych tkankach. 

4. Nowe fakty na temat roli Snail-1 oraz Cx43 w regulacji potencjału inwazyjnego 

komórek raka prostaty i glejaków pozwalają na uzyskanie pełniejszego obrazu rozwoju 

obu typów nowotworów. Glejaki nie wywodzą się z komórek nabłonkowych, więc w ich 

przypadku nie można mówić o procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego. Jednak 

ekspresja białka Snail-1 oraz związane z nią zmiany fenotypowe świadczą 



Rozdział 6. Podsumowanie wyników 

 

 126 

o zaangażowaniu w progresję glejaków procesu podobnego do EMT. Proces ten nie był 

do tej pory przedmiotem pogłębionych analiz. 
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8 Załączniki 

 

8.1 MATERIAŁY 

8.1.1 Płyny hodowlane 

 
DMEM 4500glucose/L (ang. Dulbecco’s Modified   SIGMA-ALDRICH   
Eagle’s Medium Nutrient Mixture)     St.Louis, MO/USA 
 
DMEM 1000glucose/L (ang. Dulbecco’s Modified   SIGMA-ALDRICH   
Eagle’s Medium Nutrient Mixture)     St.Louis, MO/USA 
 
DMEM F-12 HAM (ang. Dulbecco’s Modified   SIGMA-ALDRICH 
Eagle’s Medium Nutrient Mixture F-12 HAM)   Louis, MO/USA 

 
MCDB-131 (ang. Endothelial Basal Medium MCDB)                   Gibco BRL, Life Technologies,  

Grand Island, NY 
  
MEM (ang. Minimum Essential Medium)    Gibco BRL, Life Technologies,  

Grand Island, NY 
 
RPMI 1640 (ang. Roswell Park Memorial Institute)  SIGMA-ALDRICH   
         St.Louis, MO/USA 

 
Opti-MEM (bezsurowicza pożywka MEM)   Gibco BRL, Life Technologies,  

Grand Island, NY 

 

8.1.2 Suplementy do pożywek 

EGF (epidermalny czynnik wzrostu)     SIGMA-ALDRICH   
         St.Louis, MO/USA  
 
Hydrokortyzon       Clonetics® Lonza 

 
L-glutamina        SIGMA-ALDRICH   

St.Louis, MO/USA 
 

Penicylina krystaliczna       POLFA TARCHOMIN S.A. 
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Płodowa surowica cielęca (ang. Fetal Bovine Serum)   GIBCO BRL, Clonetics® Lonza 

 
Streptomycyna        POLFA TARCHOMIN S.A. 

 
TNFα          SIGMA-ALDRICH 
         St.Louis, MO/USA 
TGF-β        BD Bioscience 
 

8.1.3 Sole fizjologiczne i bufory 

 
Buforowany roztwór soli fizjologicznej    Gibco BRL, Life Technologies, 
(PBS Dulbecco’s  bez Ca+2 i Mg+2)      Grand Island, NY  
        
Buforowany roztwór soli fizjologicznej    Gibco BRL, Life Technologies, 
(PBS Dulbecco’s z Ca+2 i Mg+2)       Grand Island, NY 
    
Isoton II         Beckman Coulter, Fullerton, CA 

 

8.1.4 Barwniki 

7AAD  (No. 51-2359KC)      BD Pharminogen 
 
1,1`-dioctadecyl-3,3,3`,3`      Molecular Probes 
-tetrametylindocarbocyanine perchlorate (DiI)       

 
Falloidyna sprzężona z TRITC (No. 77418)    SIGMA-ALDRICH  

St.Louis, MO/USA 
 

Hoechst 33258 (bisbeznymid)     SIGMA-ALDRICH  
St.Louis, MO/USA 

 
Jodek propidyny (ang. Propidium Iodide; PI)   Molecular Probes,  

The Netherlands 
 
Kalceina AM        SIGMA-ALDRICH  

St.Louis, MO/USA 
 

8.1.5 Przeciwciała pierwszorzędowe 

Skierowanie 
przeciwko 

Typ przeciwciała Numer katalogowy Producent 

α-tubulinie mysie IgG T9026 Sigma-Aldrich 

Cx43 królicze IgG 
mysie IgM 

C6219 
C8093 Sigma-Aldrich 

E-kadherynie królicze IgG SAB4503751 Sigma-Aldrich 
N-kadherynie mysie IgG C3865 Sigma-Aldrich 

pan-cytokeratynie mysie IgG C2562 Sigma-Aldrich 
pSmad2 mysie IgG SAB4300251 Sigma-Aldrich 

Slug królicze IgG WH0006591M5 Sigma-Aldrich 
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Snail-1 królicze IgG AV33314 
Ab17732 

Sigma-Aldrich 
AbCam 

Twist1 królicze IgG T6451 Sigma-Aldrich 
Wimentynie mysie IgG V5255 Sigma-Aldrich 
Winkulinie królicze IgG V9131 Sigma-Aldrich 

 

8.1.6 Przeciwciała drugorzędowe 

Rodzaj przeciwciała Numer katalogowy Producent 
Kozie przeciw mysim IgG 
znakowane Alexa 488 A11001 Invitrogen 

Kozie przeciw mysim IgM 
znakowane Alexa 546 A21045 Invitrogen 

Kozie przeciw króliczym 
IgG znakowane Alexa 488 A11008, Invitrogen 

Kozie przeciw mysim IgM 
znakowane allofikocyjaniną 
(APC) 

406509 BioLegend 

Kozie przeciw mysim IgG 
znakowane fikoerytryną 
(PE) 

405307 BioLegend 

Kozie przeciw mysim IgG 
znakowane peroksydazą 
chrzanową (HRP) 

G21040 Invitrogen 

Kozie przeciw króliczym 
IgG znakowane HRP G21234 Invitrogen 

 

8.1.7 Przeciwciała pierwszorzędowe znakowane fluorochromami 

Rozpoznawany 
antigen 

Skoniugowany 
Fluorochrom 

Numer katalogowy Producent 

Nanog FITZ 560791 
 

BD Pharmingen 
 

Oct3/4 FITZ 560217 
 

BD Pharmingen 
 

CD29 APC 559883 
 

BD Pharmingen 
 

CD44 FITZ 550974 
 

BD Pharmingen 
 

CD133 PE 130-098-046 
 

Milteny ibiotec 
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8.1.8 siRNA i plazmidy 

 
MISSIONR esiRNA GJA1 (EHU105621)     SIGMA-ALDRICH  

St.Louis, MO/USA 
SNAI-1 siRNA (sc-38398)       Santa Cruz Biotechnology,                 
         Dallas, TX 
siRNA-A (sc-37007)        Santa Cruz Biotechnology,                 

      Dallas, TX 
pmTurquoise2-α-Tubulin (36202)      Addgene 
 
pTRE-TIGHT-Cx43-eYFP (31807)     Addgene 
 
Snail_pGL2 (31694)       Addgene 
 
pcDNA 3.1 (V790-20)      Invitrogen 
 
 

8.1.9 Enzymy i pozostałe odczynniki 

Aceton       Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Acetonitryl      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Akrylamid      Bio Rad Polska, Warszawa 

Albumina bydlęca (BSA)    SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

Alkohol etylowy 96% i 76%     Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Alkohol metylowy 20%    Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Azydek sodu       Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Bis-akrylamid      BioRad Polska, Warszawa 

Błękit bromofenolowy    BioRad Polska, Warszawa 

Błękit toluidyny     SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
BSA       SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
Cis-platyna       SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
Chlorek magnezu (MgCl2)     Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Chlorek potasu (KCl)     Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Chlorek sodu (NaCl)      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Cleans       Beckman Coulter INC 
Coomasie brilliant blue R250    SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
Ditiotreitol (DTT)      SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

DMSO (Dimetylosulfotlenek)    SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

EDTA (kwas Etylenodiaminotetraoctowy)   SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

EGTA        SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

5-fluorouracyl      SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
Formaldehyd      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Fosforan sodu zasadowy Na2HPO4 * 12 H2O  Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Fosforan sodu kwaśny NaH2PO4 * 2 H2O   Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

Glicerol      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Glukoza       Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 

HEPES (N-[2-hydroxyethyl]piperazine-N’- 
-[2-ethanesulfonic acid])     SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
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Inhibitory proteaz     SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

Jodoacetamid      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
LipofectamineTM2000  (No.11668-019)  INVITROGEN 
Kwas 18-α-glicerytynowy    SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

Kwasem mrówkowy     Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Kwas solny      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Kwas trifluorooctowy     Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Metanol      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
Mitoxantron      Ebewe Pharma, Wiedeń, Austria 

Mocznik      Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
TRIS       Sigma Aldrich, St.Louis, MO/USA 

Triton X-100      Sigma Aldrich, St.Louis, MO/USA 

Trypsyna 1:250 z trzustki świni    Sigma Aldrich, St.Louis, MO/USA 

N-acetylo-L-cysteina     SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

Nadsiarczan amonu (APS)     BioRad Polska, Warszawa 

Odczynnik Bradforda     SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 

Ponceau      FlukaChemie, Buchs, Szwajcaria 

SDS        Fluka Chemie, Buchs, Szwajcaria 

SuperSignal® West Pico Chemiluminescent 
Substrate       Pierce, Rockford, IL 

Tween-20      SIGMA-ALDRICH St.Louis, MO/USA 
Wodorowęglan amonu    Polskie Odczynniki Chemiczne POCH, Gliwice 
 

8.1.10 Naczynia hodowlane, probówki 

Butelki hodowlane o powierzchni 25 cm2 i 75 cm2  
Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ 

 
 
Płytki hodowlane 6-, 12-,  24 -, 96- dołkowe  Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ 
 
Probówki  plastikowe o pojemności 15 ml i 50 ml   Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ 

 
Probówki typu Eppendorf     Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ 

 
Płytki Trans Well z insertami o porach 8 μm  Corning, MA, USA 

 
Probówki do pomiarów cytometrycznych    Sarstedt, Germany 
okragłodenne, o pojemności 5 ml       
 
Szalki o średnicy 45 i 60 mm     Becton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ 

 
Szalki o średnicy 35mm ze szklanym dnem  
do mikroskopi fluorescencyjnej     Ted Pella, Inc. USA 
 
  

8.1.11 Pozostałe  

Agaroza z białkami A i G (sc-2003)    Santa Cruz Biotechnology 
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Filtry do jałowienia pożywek (0,22 μm)    CORNING, USA 

 

Kolumienki z filtrem o odcięciu 30 kDa (Vivacon500)  Sartorius Stedim, Niemcy 

 
Membrana nitrocelulozowa     Whatmann 
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8.2 Zestawienie sub-linii AT-2  

 
 
 

 
 
1. Wyraźnie epitelialna sub-linia 
o  bardzo rozpłaszczonych i silnie 
zaadherowanych do podłoża 
komórkach. Po dorośnięciu do 
monowarstwy siła adhezji spada, 
zmienia się również morfologia 
komórek. Pierwsze oznaki 
różnicowania linii pojawiły się po 
2 miesiącach. Dobrze 
odtwarzalna z banków. 

 

 
 
2. Komórki o morfologii 
zbliżonej do epitelialnej ale o 
wiele słabiej rozpłaszczone niż w 
sub-linii 1. Klony zawsze rosną 
jako zwarte o ogólnej 
„gwieździstej” morfologii. 
Utrzymała homogenność przez 
niespełna miesiąc.  

 

 
 
3. Epitelialna sub-linia, komórki 
rosnące pojedynczo są silnie 
rozpłaszczone o nieco 
dendrytycznej morfologii. 
Tworzy kuliste, zwarte klony, 
których krawędź nie jest idealnie 
gładka – „wystają z niej” 
wypustki komórek. W ciągu 4 
miesięcznej hodowli nie 
obserwowano różnicowania 
komórek. 
 

 

 
 
4. W hodowli rzadkiej komórki 
małe o charakterystycznej 
trójkątnej morfologii     wypustki 
na rogach zakończone małą 
lamelką. Dzielą się szybciej niż 
komórki innych sub-linii. Klony 
kuliste o pofałdowanej krawędzi. 
Nie obserwowano zmian 
fenotypowych w trakcie hodowli. 

 

 
 
5. Sub-linia mezenchymalna, 
komórki wrzecionowate, 
fibroblastoidalne. W klonach 
układają się wzdłuż siebie 
tworząc pasma, które przekładają 
się na ogólny gwieździsty układ 
klonu, z bardzo długimi 
„ramionami”. Pierwsze oznaki 
„dryftu fenotypowego” po 2 
miesiącach hodowli. 

 

 
 
6. Bardzo niestabilna sub-linia 
epitelialna. Początkowo komórki 
rosły w zwartych klonach o 
równej krawędzi, po 3 tygodniach 
pojawiły się klony rozchodzące 
się, a po 5 klony mieszane 
(komórki epitelialne i 
fibroblastoidalne). Obserwowano 
również obecność 
wielojądrzastych komórek „giant 
cells”. 
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7. Sub-linia epitelialna. Komórki 
bardzo płaskie. Po 2 tygodniach 
doszło do zmniejszenia 
rozpłaszczenia, ale komórki 
pozostały epitelialne do końca 
prowadzenia badań. 
Obserwowano zmiany morfologii 
komórek w zależności od 
gęstości hodowli     im rzadsza 
hodowla tym bardziej epitelialny 
fenotyp. 
 

 

 
 
8. Sub-linia wyprowadzona z 
klonu pośredniego. Od samego 
początku generowała klony 
pośrednie, nigdy nie 
obserwowano klonów 
jednorodnych. W gęstej hodowli 
komórki stanowiły wyraźną 
mieszaninę 

 

 
 
9. Początkowo epitelialna sub-
linia o płaskich, lekko 
trójkątnych komórach. Mimo 
rozpłaszczenia bardzo słabo 
zaadherowane do podłoża – w 
trakcie pasażu odrywają się na 
etapie płukania PBS. Po miesiącu 
obserwowano pierwsze zmiany 
fenotypowe i obecność innych 
klonów niż pierwotnie. 

 

 
 
10. Fibroblastoidalna sub-linia 
wyprowadzona ze zwartego 
klonu o lekko rozpłaszczonych 
komórach. Utrzymała 
homogenność przez dwa 
miesiące. Po tym czasie 
obserwowano obecność klonów 
rozchodzących się. 

 

 
 
11. Sub-linia wyprowadzona z 
klonu będącego pomiędzy typem 
E2 a E3. Epitelialne komórki 
rozchodzące się na bokach w 
większych klonach zdolne do 
wielowarstwowego wzrostu przy 
czym komórki rosnące pod 
spodem są silnie rozpłaszczone 
natomiast będące w wyższej 
warstwie przypominają komórki 
mezenchymalne. 
 

 

 
 
12. Sub-linia od początku 
niejednorodna; komórki płaskie, 
różniące się wielkością. 
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13. Sub-linia wyprowadzona z 
bardzo zwartego i silnie 
zaadherowanego do podłoża 
klonu komórek epitelialnych. 
Utrzymała homogenność przez 4 
miesięczny okres obserwacji. 

14. Sub-linia wyprowadzona z 
klonu M1 – zwarty klon 
fibroblastoidalnych komórek. W 
hodowli komórki układają się i 
migrują wzdłuż siebie. 
Homogenność utrzymała się 
przez okres 3 miesięcy. 

15. Epitelialna sub-linia 
wyprowadzona ze zwartego 
klonu silnie rozpłaszczonych 
komórek. W trakcie hodowli 
obserwowano stopniowe 
zmniejszanie rozpłaszczenia. Po 
miesiącu obserwowano obecność 
innych klonów niż pierwotny. 
Wszystkie były jednak 
epitelilane.  
 

 

 
 
16.  Mezenchymalna sub-linia 
wyprowadzona z gwieździstego 
klonu typu M2. Komórki 
nieregularne, słabo 
rozpłaszczone. Homogenność 
utrzymała się przez 3 miesiace 
hodowli. 

 

 
 
17.  Sub-linia wyprowadzona z 
klonu małych, słabo 
rozpłaszczonych komórek 
mezenchymalnych. Wykazują 
szybszy potencjał proliferacyjny 
niż pozostałe sub-linie. 
Homogenne przez cały okres 
obserwacji. 
 

 

 
 
18.  Początkowo epitelialna sub-
linia straciła homogenność po 3 
tygodniach hodowli.  

 

 
 
19.  Sub-linia wyprowadzona z 
klonu typu M3. Wrzecionowate 
komórki w gęstej hodowli tworzą 
luźną sieć. Homogenna i stabilna 
sub-linia zachowała swój fenotyp 
przez cały okres obserwacji. 

 

 
 
20. Epitelialna sub-linia 
wyprowadzona z klonu E1. 
Pierwsze zmiany fenotypowe 
obserwowano po dwóch 
miesiącach hodowli. 

 

 
 
21. Mezenchymalna sub-linia 
wyprowadzona z klonu typu M1. 
Wyraźnie firboblastoidalne 
komórki ściśle do siebie 
przylegają, a w hodowli tworzą 
pasma biegnące w jednym 
kierunku. 
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