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1. Streszczenie 

 

 FGFR1 jest receptorem błonowym zaangażowanym w przekazywanie sygnałów 

przez błonę plazmatyczną. Sygnalizacja FGFR1 jest precyzyjnie regulowana, ponieważ 

nieprawidłowa aktywność tego receptora jest związana z rozwojem licznych nowotworów 

oraz chorób metabolicznych. Chociaż liczba szlaków sygnalnych znajdujących się pod 

kontrolą FGFR1 jest ograniczona, to istnieje duża różnorodność wywoływanych 

odpowiedzi komórkowych wyzwalanych przez kompleksy sygnalne FGF-FGFR1. Wynika 

to z obecności szeregu mechanizmów regulujących sygnalizację FGFR1. O specyficzności 

oraz czasie trwania przesyłanych sygnałów decyduje między innymi stabilność 

kompleksów FGF-FGFR1, interakcje z innymi białkami błonowymi a także 

endocytoza i wewnątrzkomórkowe sortowanie receptora.  

W ramach niniejszej pracy doktorskiej zidentyfikowaliśmy nieznany dotąd 

mechanizm regulujący sygnalizację FGF-FGFR1, w którym przestrzenna organizacja 

FGFR1 w błonie komórkowej modulowana przez zewnątrzkomórkowe lektyny (galektynę 

-1 oraz -3) determinuje aktywność oraz wewnątrzkomórkowy transport receptora. 

Wykazaliśmy, że chociaż obie galektyny posiadały to samo miejsce wiązania do receptora, 

to ze względu na różny stan oligomeryczny w odmienny sposób wpływały na funkcje 

i transport komórkowy FGFR1. Uzyskane dane zasugerowały potencjalną możliwość 

kontrolowania aktywności oraz endocytozy FGFR1 poprzez oligomeryzację receptora na 

powierzchni komórki. Bazując na tych obserwacjach opracowałam nowatorski system 

generowania oligomerycznych ligandów FGFR1 o zróżnicowanej architekturze, które 

wykorzystałam do kontrolowanej oligomeryzacji receptora oraz ustalenia ich wpływu na 

endocytozę oraz aktywację ścieżek sygnalnych zależnych od receptora FGFR1. 

Wykazałam, że przestrzenna organizacja FGFR1 w błonie komórkowej determinuje 

specyficzność odpowiedzi komórki na przekazywane sygnały oraz endocytozę receptora. 

Oligomeryczne ligandy były wydajnie internalizowane do wnętrza komórek posiadających 

FGFR1 na swojej powierzchni, co sugerowało, że mogą być wykorzystane jako nośniki 

leków cytotoksycznych w medycynie precyzyjnej. Na podstawie uzyskanych wyników 

zaprojektowałam nową strategię wytwarzania oligomerycznych koniugatów 

cytotoksycznych wykazujących stabilną fluorescencję oraz potwierdziłam ich wysoką 

cytotoksyczność wobec komórek nowotworowych nadprodukujących FGFR1. 
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2. Abstract 

 

 FGFR1 is a membrane receptor involved in transmission signals through the plasma 

membrane. FGFR1 signaling is precisely regulated because aberrant activity of this 

receptor is associated with the development of numerous cancers and metabolic diseases. 

Although the number of signaling pathways under the control of FGFR1 is limited, there 

is a great diversity of elicited cellular responses triggered by the FGF-FGFR1 signaling 

complexes. This is due to the presence of number of regulatory mechanisms of FGFR1 

signaling. The specificity and duration of the transmitted signals are determined by the 

stability of FGF-FGFR1 complexes, interactions with other plasma membrane proteins, 

endocytosis and intracellular sorting of the receptor. 

 In this doctoral dissertation, we identified previously unknown regulatory 

mechanism of FGF-FGFR signaling in which the spatial organization of FGFR1 in the 

plasma membrane modulated by extracellular lectins (galectin-1 and -3) determines the 

activity and intracellular transport of the receptor. We demonstrated that although both 

galectins bind to the same sites on FGFR1, due to their different oligomeric state, 

differentially influence function and cellular trafficking of FGFR1. The obtained data 

suggested a potential possibility to control the activity and endocytosis of FGFR1 by 

oligomerization of the receptor on the cell surface. Based on these observations, 

I developed a novel system for generation of oligomeric FGFR1 ligands of distinct 

architectures, which I used for controlled oligomerization of receptor and determine the 

effect of these ligands on endocytosis and activation of FGFR1 and receptor-dependent 

signaling pathways. I determined that the spatial organization of FGFR1 in the plasma 

membrane determines the specificity of cellular responses to the transmitted signals and 

receptor endocytosis. The oligomeric ligands were efficiently internalized into cells 

producing FGFR1 on the surface, suggesting that they can be used as a cytotoxic drug 

carriers in targeted therapy. Based on obtained results, I designed a novel strategy for the 

generation of oligomeric cytotoxic conjugates with intrinsic fluorescence and I confirmed 

the high cytotoxicity of the conjugates against FGFR1-overproducing cancer cells. 
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3. Wprowadzenie 

  

Receptor 1 czynników wzrostu fibroblastów (FGFR1, ang. fibroblast growth factor 

receptor 1) należy do rodziny receptorów o aktywności kinaz tyrozynowych (RTK, ang. 

receptor tyrosine kinase) [1,2]. FGFR1 poprzez oddziaływanie z zewnątrzkomórkowymi 

czynnikami wzrostu fibroblastów (FGFs, ang. fibroblast growth factors) jest 

zaangażowany w przekazywanie sygnałów przez błonę komórkową [1,3–5]. Szlaki 

sygnałowe zależne od FGFR1 regulują wiele podstawowych procesów komórkowych 

takich jak proliferacja i  różnicowanie komórek, migracja komórek, angiogeneza, gojenie 

ran czy apoptoza [3,4]. Liczne mutacje identyfikowane w FGFR1 prowadzą do 

nieprawidłowej aktywność tego receptora i przez to są przyczyną wielu poważnych 

zaburzeń metabolicznych oraz nowotworów [6–9]. Niekontrolowana aktywność FGFR1 

może być wynikiem nadekspresji receptora, mutacji somatycznych lub translokacji 

chromosomalnych prowadzących do powstania białek fuzyjnych [10–15]. Oprócz typowej 

lokalizacji na powierzchni komórki, FGFR1 często znajduje się wewnątrz komórek, w 

jądrze i mitochondriach. Wewnątrzkomórkowy FGFR1 uruchamia różnorodne 

mechanizmy ułatwiające przeżycie i  ekspansję komórek rakowych [16,17]. Nadekspresja 

FGFR1 jest obserwowana w wielu typach nowotworów takich jak nowotwory płuc, piersi, 

prostaty czy jajnika, co czyni go atrakcyjnym celem molekularnym w medycynie 

precyzyjnej nowotworów [8,11,18,19].  

Chociaż liczba kaskad sygnalizacyjnych wyzwalanych przez FGFR1 jest 

ograniczona (szlaki: PLCγ/PKC, Ras/Raf/ERK oraz PI3/PDK/Akt), istnieje duża 

różnorodność odpowiedzi komórkowych wywoływanych przez sygnalizację zależną od 

tego receptora. Do tej pory nie poznano molekularnych podstaw różnorodności 

biologicznych aktywności komórek indukowanych przez systemy FGF-FGFR1. Uważa 

się, że stabilność kompleksów FGF-FGFR1 oraz szereg mechanizmów regulacyjnych 

decydują o specyficzności i czasie trwania przesyłanych sygnałów, wywołując specyficzną 

odpowiedź komórek. Dotychczasowe badania wykazały, że do wywołania odpowiedzi 

metabolicznej (w postaci FGF1-FGFR1 zależnej indukcji wychwytu glukozy przez 

komórki) wystarczy już krótkotrwała aktywacja sygnalizacji przez kompleks FGF1-

FGFR1, podczas gdy aktywność mitogenna komórek wymaga długotrwałej aktywacji 

przez stabilne dimery FGF1-FGFR1 [20]. Innym sposobem regulacji aktywności FGFR1 

jest endocytoza i wewnątrzkomórkowe sortowanie receptora, które wpływają na 
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specyficzność przekazywania sygnałów oraz obniżają poziom aktywowanego FGFR1 

poprzez lizosomalną degradację receptora [2,21,22]. Onkogenna rola FGFR1, 

mechanizmy regulacyjne przekazywania sygnałów przez FGF-FGFR1, komórkowy 

transport tego receptora oraz znaczenie tych procesów w projektowaniu 

przeciwnowotworowych terapii celowanych zostały opisane w Publikacji 1. 

Odpowiedź komórkowa wywoływana przez FGFR1 jest również modulowana przez 

interakcje receptora z innymi białkami przestrzeni zewnątrzkomórkowej, białkami błony 

plazmatycznej czy też z komponentami cytozolu, które działają jako regulatory lub 

niezbędne ko-receptory dla FGFR1 [23]. Przykładem są endokrynne białka FGF (FGF19, 

FGF21 oraz FGF23), które wykorzystują α-Klotho lub β-Klotho jako ko-receptory do 

wiązania FGFR1 i późniejszej regulacji homeostazy glukozy i fosforanów w organizmie 

[23,24]. Do tej pory zidentyfikowano szereg białek przestrzeni zewnątrzkomórkowej oraz 

białek cytozolowych oddziałujących z FGFR1, ale ich dokładna rola jest wciąż badana 

[25,26]. W ramach niniejszej pracy zidentyfikowaliśmy nowy mechanizm regulacji 

FGFR1, w którym zewnątrzkomórkowe lektyny (galektyna-1 i -3), poprzez wiązanie 

do łańcuchów cukrowych dołączonych do FGFR1 modulują przestrzenne ułożenie, 

komórkowy transport i aktywność FGFR1 (Publikacja 2). 

Na wstępnym etapie mojej pracy doktorskiej istniał szereg przesłanek 

sugerujących, że stan oligomeryczny receptorów RTK, w tym FGFR1, w błonie 

komórkowej może stanowić nowy, istotny mechanizm modulujący przekazywanie 

sygnałów i komórkowy transport receptorów [27]. Przykładowo, oligomeryzacja na 

powierzchni komórki receptora transferyny (TfnR), członków rodziny receptorów ErbB 

(HER2 i EGFR) oraz receptora acetylocholiny może wzmacniać internalizację oraz 

modyfikować funkcję tych receptorów [28]. Grupowanie TfnR wpływa również na jego 

wewnątrzkomórkowy transport poprzez promowanie kierowania receptora do lizosomów 

zamiast recyklingu TfnR do błony plazmatycznej [28,29]. Jednoczesne zastosowanie 

dwóch przeciwciał rozpoznających różne epitopy na HER2 lub EGFR hamuje aktywność 

tych receptorów i indukuje ich internalizację najprawdopodobniej poprzez tworzenie sieci 

receptorowych na powierzchni komórki [30–32]. Powierzchniowe receptory mogą być 

także zorganizowane w wyższe stany oligomeryczne, np. poprzez lokalizację 

w mikrodomenach błonowych o charakterystycznych aktywnościach biologicznych. 

W  przypadku FGFR1 wykazano, że związanie liganda wywołuje jednocześnie 

dimeryzację oraz zmiany konformacyjne w FGFR1 i jest sygnałem do internalizacji 
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i  degradacji receptora poprzez endocytozę klatrynozależną (CME, ang. clathrin-mediated 

endocytosis), wyciszając FGFR1-zależne ścieżki sygnałowe i obniżając poziom receptora 

[33–35]. Udowodniono też, że dimeryzacja FGFR1 stanowi sygnał inicjujący endocytozę 

FGFR1 i proces ten jest całkowicie niezależny od szlaków sygnałowych aktywowanych 

przez FGFR1, podkreślając znaczenie przestrzennego ułożenia FGFR1 w błonie 

komórkowej dla jego komórkowego transportu i przez to dla jego działania [33]. Stan 

oligomeryczny FGFR1 może też bezpośrednio regulować przekazywanie sygnałów oraz 

wywoływaną komórkową odpowiedź. Wykazano, że FGFR1 tworzy dimery także pod 

nieobecność liganda i są one przynajmniej częściowo zdolne do przekazywania sygnałów, 

jednak ich specyficzność i amplituda różnią się od sygnałów przekazywanych przez pary 

FGF-FGFR1 [5,36]. Wymuszenie oligomeryzacji FGFR1 za pomocą dimerycznych 

wariantów FGF2 w znacznym stopniu zwiększyło zdolność receptora do wyzwalania 

podziałów komórkowych [37]. Ponadto, wykazaliśmy, że sieciowanie FGFR1 na 

powierzchni komórki przez galektyny w istotny sposób wpływał na aktywność 

i komórkowy transport tego receptora (Publikacja 2). Wyżej wymienione dane 

zasugerowały potencjalną możliwość kontrolowania endocytozy FGFR1 oraz FGFR1-

zależnych ścieżek przekazywania sygnałów przez wymuszanie zmian w stanie 

oligomerycznym tego receptora na powierzchni komórki. W tym celu opracowałam 

nowatorską strategię opartą o kontrolowaną oligomeryzację FGF1, pozwalającą na 

indukcję klastrowania FGFR1 na powierzchni komórki. Wykazałam, że przestrzenne 

ułożeniu FGFR1 determinuje endocytozę receptora oraz specyficzność odpowiedzi 

komórki na przekazywane sygnały (Publikacja 3).  

 Szereg receptorów RTK, w tym FGFR1, są nadprodukowane przez komórki 

nowotworowe i przez to stanowią atrakcyjny cel w medycynie precyzyjnej nowotworów. 

Terapie celowane mają na celu selektywne dostarczenie leków cytotoksycznych do 

komórek nowotworowych, wykorzystując obecność specyficznych makrocząsteczek na 

ich powierzchni przy jednoczesnym unikaniu zdrowych komórek, aby minimalizować 

skutki uboczne terapii [38–40].  Jednym z bardziej obiecujących podejść w terapiach 

celowanych nowotworów jest użycie koniugatów cytotoksycznych. Koniugaty 

cytotoksyczne składają się z dwóch głównych elementów: niezwykle silnego leku 

cytotoksycznego (zbyt toksycznego dla stosowania w większych stężeniach 

w konwencjonalnej chemioterapii) oraz białkowej cząstki kierującej (zazwyczaj jest to 

przeciwciało monoklonalne, tworząc tzw. ADC (ang. antibody drug conjugate), lub ligand 
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specyficzny dla markera nowotworowego). Cząstka kierująca zapewnia precyzyjne 

rozpoznanie komórki nowotworowej przez koniugat oraz umożliwia, z wykorzystaniem 

endocytozy zależnej od receptora (RME, ang. receptor-mediated endocytosis), jego 

dostarczanie do wnętrza komórek nowotworowych, gdzie zachodzi uwolnienie leku od 

cząstki kierującej powodując śmierć komórek (proces opisany w detalach w Publikacji 

1) [41–44]. Opracowanie skutecznych nośników leków, które będą selektywnie i wydajnie 

internalizowane do wnętrza komórek nowotworowych jest wciąż dużym wyzwaniem dla 

współczesnej medycyny. Poszukiwane są także nowe metody znakowania cząstek 

kierujących, co umożliwiłoby obserwację koniugatów cytotoksycznych podczas ich 

działania na poziomie organizmu i komórki. Na podstawie uzyskanych przeze mnie 

danych (Publikacja 3), opracowałam nową metodę wytwarzania oligomerycznych 

koniugatów cytotoksycznych wykazujących stabilną fluorescencję i wykazałam ich 

wysoką skuteczność i selektywność w eliminacji komórek nowotworowych 

nadprodukujących FGFR1 (Publikacja 4). 
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4. Cel pracy 

 

Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej było poznanie wpływu organizacji 

receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów (FGFR1) do różnych stanów 

oligomerycznych na powierzchni komórki na funkcję oraz na komórkowy transport tego 

białka.  

Pierwszym szczegółowym celem pracy była identyfikacja nowych naturalnych 

białek mogących modulować stan oligomeryczny FGFR1 oraz wyjaśnienie ich wpływu na 

ścieżki FGF-FGFR1. Drugim szczegółowym celem rozprawy doktorskiej było 

opracowanie metody indukcji zadanego stanu oligomerycznego FGFR1 poprzez 

zaprojektowanie i użycie oligomerycznych ligandów receptora opartych o czynnik 1 

wzrostu fibroblastów (FGF1). Białko FGF1 poddano oligomeryzacji z wykorzystaniem 

dwóch różnych zrębów białkowych: motywów coiled-coil oraz GFP-polygons (ang. green 

fluorescent protein polygons). Uzyskane ligandy zostały wykorzystane do modulacji 

działania FGFR1 poprzez kontrolę jego stanu oligomerycznego na powierzchni komórki. 

Trzecim szczegółowym celem rozprawy doktorskiej było przygotowanie oligomerycznych 

koniugatów cytotoksycznych wykazujących stabilną fluorescencję, zwiększone 

powinowactwo względem FGFR1 oraz wysoce wydajną internalizację, oraz 

przetestowanie ich zdolności do selektywnej eliminacji komórek nowotworowych 

nadprodukujących FGFR1. 
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Wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy doktorskiej zostały przedstawione w postaci 

cyklu czterech publikacji opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. 

Poszczególne publikacje poprzedzone odpowiednimi streszczeniami znajdują się poniżej.  
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5. Publikacja 1 

 

Porębska, N., Latko, M., Kucińska, M., Zakrzewska, M., Otlewski, J., Opaliński, Ł. 

Targeting cellular trafficking of fibroblast growth factor receptors as a strategy for 

selective cancer treatment. Journal of Clinical Medicine, 2019, 8(1):7, doi: 

10.3390/jcm8010007. 

 

Praca przeglądowa została opublikowana w 2019 roku w czasopiśmie Journal of 

Clinical Medicine (IF=5,688). Jestem autorem wiodącym publikacji, mój wkład w jej 

powstanie wynosi 60%. Według informacji z bazy Web of Science z dnia 14 marca 2022 

praca była cytowana 33 razy (40 razy według wszystkich baz). Tematyka publikacji jest 

ściśle związana z prowadzonymi przeze mnie badaniami. Podsumowuje stan wiedzy na 

temat roli receptorów FGFR w procesie nowotworzenia oraz koncentruje się na 

mechanizmach komórkowego transportu FGFR i ich wykorzystaniu w medycynie 

precyzyjnej nowotworów. 

Rodzinę FGFR tworzą cztery receptory błonowe (FGFR1-FGFR4). Dimeryzacja 

FGFR na skutek związania ligandów FGF indukuje zmiany konformacyjne umożliwiające 

zbliżenie do siebie dwóch domen kinaz tyrozynowych, które następnie ulegają wzajemnej 

fosforylacji [1]. Fosforylacja reszt tyrozynowych umożliwia dokowanie pozostałych białek 

adaptorowych, co prowadzi do aktywacji kilku wewnątrzkomórkowych szlaków 

sygnałowych, w tym: PLCγ/PKC, Ras/Raf/ERK oraz PI3/PDK/Akt [2,4,45]. 

Nieprawidłową aktywność receptorów FGFR zaobserwowano u ponad 7% nowotworów, 

z tego powodu są one atrakcyjnym celem dla rozwoju nowych terapii [46]. Jednym 

z  mechanizmów odpowiedzialnych za onkogenną sygnalizację jest nadekspresja FGFR na 

powierzchni komórek rakowych [47]. Podwyższony poziom receptora ułatwia 

wychwytywanie krążących ligandów FGF powodując hiperaktywację szlaków 

przekazywania sygnałów. Ponadto, nadekspresja FGFR może prowadzić do aktywacji 

receptorów w sposób niezależny od ligandów [18]. Częstą przyczyną nieprawidłowej 

aktywności FGFR są również mutacje somatyczne w genach kodujących receptor 

[13,14,48]. Mutacje te najczęściej powodują nadmierną aktywację receptora poprzez 

ułatwianie interakcji FGFR z FGF (mutacje w regionie zewnątrzkomórkowym receptora), 

lub przez konstytutywną aktywacją receptora (mutacje w domenie kinazy tyrozynowej) 
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[13,14]. Innym mechanizmem przyczyniającym się do nowotworzenia są translokacje 

chromosomalne prowadzące do tworzenia białek fuzyjnych z konstytutywnie aktywną 

domeną kinazy tyrozynowej [14,46]. Zazwyczaj białko partnerskie w obrębie fuzji z FGFR 

powoduje autoaktywację receptora i inicjację szlaków sygnałowych, które są pod kontrolą 

typowej sygnalizacji FGF-FGFR. Jednak ze względu na zmiany strukturalne, aktywacja 

określonego szlaku może być zablokowana lub intensywność propagacji sygnału przez 

niektóre szlaki może różnić się od klasycznej sygnalizacji FGFR [49]. Oprócz typowej 

lokalizacji na powierzchni komórki, receptory FGFR mogą znajdować się w jądrze 

komórkowym oraz mitochondriach, gdzie przyczyniają się do rozwoju nowotworów 

poprzez bezpośrednią regulację ekspresji genów lub regulację metabolizmu komórkowego 

[16,17,50].  

Istotną rolę w procesie nowotworzenia odgrywają mechanizmy 

wewnątrzkomórkowego transportu FGFR takie jak internalizacja, translokacja jądrowa 

oraz sortowanie do mitochondriów. Prawidłowe funkcjonowanie procesów endocytarnych 

ma kluczowe znaczenie dla homeostazy komórkowej [51]. Receptory FGFR ulegają 

konstytutywnej internalizacji z błony komórkowej z niską szybkością podstawową [22,52]. 

Wiązanie białek FGF silnie zwiększa tempo internalizacji, która w przypadku FGFR 

zachodzi głównie poprzez endocytozę klatrynozależną (CME) [34,53–55]. Po 

internalizacji kompleksy FGF-FGFR są kierowane do lizosomów w celu degradacji lub 

ulegają recyklingowi na powierzchnię komórki [22,34]. Los komórkowy 

zinternalizowanych FGFR w dużej mierze zależy od typu receptora i związanego liganda 

[34]. Oprócz klasycznej endocytozy za pośrednictwem klatryny, receptory FGFR 

wykorzystują także inne szlaki endocytarne, między innymi szlak zależny od dynaminy lub 

kaweoliny [35,56–58]. Ostatnie badania z wykorzystaniem przeciwciał anty-FGFR 

wykazały, że dimeryzacja receptorów FGFR, a nie ich aktywacja jest sygnałem inicjującym 

endocytozę [33,59]. Ponadto na wydajność oraz mechanizm endocytozy FGFR wpływa 

jego przestrzenne rozmieszczenie w błonie komórkowej [58].  

Typowe strategie terapeutyczne mają na celu hamowanie aktywacji FGFR poprzez 

zakłócenie oddziaływania receptora z ligandem lub blokowanie aktywności kinazy 

receptorowej [60]. Wykorzystywane są w tym celu między innymi drobnocząsteczkowe 

inhibitory kinazy tyrozynowej oraz przeciwciała monoklonalne.  Czynnikiem limitującym 

skuteczność tych terapii jest zdolność komórek nowotworowych do rozwijania 

mechanizmów opornościowych na stosowane terapeutyki oraz generowane skutki uboczne 
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[61,62]. Wewnątrzkomórkowe funkcje FGFR w nowotworach mogą być niezależne od 

aktywności kinazy receptorowej, co ogranicza zastosowanie większości najczęściej 

używanych leków przeciwnowotworowych. Specyficzne hamowanie translokacji FGFR 

do jądra i mitochondriów może stanowić więc obiecującą strategię terapeutyczną [63].  

Obecnie duże znaczenie przywiązuje się również do opracowania nowych terapii, 

które zamiast blokować działanie receptora FGFR będą bezpośrednio prowadzić do śmierci 

komórek rakowych. Endocytoza za pośrednictwem FGFR jest wykorzystywana jako 

narzędzie do wydajnego i wysoce selektywnego dostarczania leków cytotoksycznych do 

komórek nowotworowych nadprodukujących receptor na swojej powierzchni [64]. 

Mechanizm ten jest skutecznie wykorzystywany w terapiach z wykorzystaniem ADC czyli 

koniugatów przeciwciał z lekiem cytotoksycznym [65]. Przeciwciała zapewniają 

precyzyjne rozpoznanie komórek rakowych umożliwiając internalizację cząsteczki ADC 

do ich wnętrza. Zinternalizowane ADC są następnie kierowane do lizosomów w celu 

degradacji, co powoduje uwolnienie cząsteczek leku cytotoksycznego i śmierć komórek 

nowotworowych. Do tej pory skonstruowano kilka ADC nakierowanych na FGFR [66–

69]. Wciąż duże znaczenie przywiązuje się do poprawy wydajności i selektywności 

dostarczania leków, co można osiągnąć między innymi poprzez zwiększenie 

powinowactwa cząsteczki kierującej w ADC do receptorów FGFR [67]. Dużym 

wyzwaniem jest również pokonanie rozwijanej przez nowotwory oporności na terapie 

związane z ADC. W tym celu opracowuje się cząsteczki ADC, do których przyłącza się 

dwa leki cytotoksyczne o różnym mechanizmie działania [9,70,71]. Jako cząsteczki 

kierujące leki cytotoksyczne do komórek nowotworowych wykorzystywane są również 

fragmenty przeciwciał oraz naturalne ligandy receptorów FGFR [72–75]. 
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6. Publikacja 2 

 

Kucińska, M., Porębska, N., Lampart, A., Latko, M., Knapik, A., Zakrzewska, M., 

Otlewski, J., Opaliński, Ł. Differential regulation of fibroblast growth factor receptor 1 

trafficking and function by extracellular galectins. Cell Communication and Signaling, 

2019, 17(1):65, doi: 10.1186/s12964-019-0371-1.  

 

Praca eksperymentalna została opublikowana w 2019 roku w czasopiśmie Cell 

Communication and Signaling (IF=5,111). Jestem drugim autorem publikacji, mój wkład 

w jej powstanie wynosi 25%. Według informacji z bazy Web of Science z dnia 14 marca 

2022 praca była cytowana 13 razy (15 razy według wszystkich baz).  

Ponieważ funkcja oraz wewnątrzkomórkowy transport FGFR1 mogą być 

regulowane poprzez interakcje z innymi białkami przestrzeni zewnątrzkomórkowej, błony 

plazmatycznej czy cytoplazmy, postanowiliśmy zidentyfikować nowe białka partnerskie, 

które mogą modulować aktywność FGFR1. W niniejszej publikacji dzięki zastosowaniu 

spektrometrii mas zidentyfikowaliśmy zewnątrzkomórkową galektynę-1 oraz -3 jako nowe 

białka wiążące receptor FGFR1, a następnie zbadaliśmy wpływ galektyn na aktywność 

oraz wewnątrzkomórkowy transport receptora. 

Galektyny stanowią grupę białek z rodziny lektyn, które charakteryzuje zdolność 

do wiązania ß-galaktozydów, dzięki obecności w strukturze galektyn specyficznej domeny 

wiążącej węglowodany [76,77]. Galektyny regulują wiele kluczowych procesów 

komórkowych takich jak proliferacja i różnicowanie komórek, migracja komórek, 

angiogeneza, odpowiedź immunologiczna oraz apoptoza [76–79]. Są one również 

zaangażowane w procesy związane z rozwojem oraz progresją nowotworów [80]. Poziom 

ekspresji poszczególnych galektyn różni się w zależności od typu komórek i tkanek 

[76,80]. Wewnątrz komórek galektyny występują głównie w cytozolu oraz w jądrze, a do 

przestrzeni zewnątrzkomórkowej wydzielane są za pośrednictwem nieklasycznego 

mechanizmu sekrecji, który w dużej mierze wciąż nie jest w pełni poznany [81,82]. Na 

powierzchni komórki galektyny regulują dystrybucję przestrzenną, transport i funkcję 

różnych glikoprotein, w tym receptorów kinaz tyrozynowych takich jak receptor 

nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), receptor czynnika wzrostu śródbłonka 

naczyniowego (VEGFR) i receptor insulinowy (IR) [83–87]. 
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Przygotowaliśmy rekombinowaną galektynę-1 i -3 i potwierdziliśmy 

oddziaływanie tych lektyn z receptorem FGFR1 za pomocą techniki pull down. Następnie 

wykorzystaliśmy glikozylowaną zewnątrzkomórkową część receptora FGFR1 w fuzji 

z regionem Fc ludzkiej immunoglobuliny IgG (FGFR1ecd-Fc) do analizy kinetyki 

oddziaływania z galektynami za pomocą interferometrii biowarstwowej. Na podstawie 

parametrów wiązania wykazaliśmy, że galektyna-3 charakteryzowała się większym 

powinowactwem do FGFR1 niż galektyna-1 oraz wykazaliśmy znaczące różnice 

w kinetyce oddziaływania poszczególnych galektyn z FGFR1.  

W kolejnym kroku postanowiliśmy sprawdzić czy galektyna-1 oraz -3 wiążą się 

z  łańcuchami cukrowymi FGFR1 (dołączonymi do części białkowej receptora poprzez N-

glikozylację zachodzącą najprawdopodobniej na ośmiu motywach w FGFR1) [88]. 

Zastosowaliśmy w tym celu dwie różne strategie: pierwsza z nich polegała na chemicznej 

deglikozylacji FGFR1ecd-Fc (za pomocą enzymu PNGaza F), w drugiej natomiast 

wykorzystaliśmy FGFR1ecd w fuzji z S-transferazą glutationu GST (GST-FGFR1ecd), 

wyprodukowaną w bakteryjnym systemie ekspresyjnym pozbawionym eukariotycznych 

modyfikacji potranslacyjnych. Wykazaliśmy, że enzymatyczna deglikozylacja znacznie 

obniżyła siłę oddziaływania obu galektyn z receptorem, a w przypadku GST-FGFR1ecd 

nie zaobserwowaliśmy żadnej interakcji z galektynami. Uzyskane przez nas dane 

potwierdziły, że zarówno galektyna-1, jak i galektyna-3 oddziaływały z FGFR1 poprzez 

wiązanie z glikozylowanym zewnątrzkomórkowym regionem receptora. Ponadto, 

wykorzystując kompetycyjną interferometrię biowarstwową, potwierdziliśmy, że oba 

białka częściowo konkurowały o to samo miejsce wiązania na receptorze. 

Przeanalizowaliśmy również, czy tworzenie kompleksów FGFR1 z galektyną-1 lub 

galektyną-3 wpływa na oddziaływanie receptora z jego naturalnym ligandem, czynnikiem 

wzrostu fibroblastów 2 (FGF2). Wykazaliśmy, że galektyna-1 po związaniu z FGFR1 

zmieniła profil asocjacji i dysocjacji FGF2, w przypadku galektyny-3 nie 

zaobserwowaliśmy podobnego efektu. Dane te potwierdziły, że pomimo wiązania do tego 

samego miejsca na receptorze, galektyna-1 oraz -3 mogą wywoływać różny wpływ na 

oddziaływanie FGFR1 z ligandem.  

W kolejnym kroku zbadaliśmy wpływ oligomerycznych galektyn na internalizację 

FGFR1. Za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej wykazaliśmy, że galektyna-1 była 

wydajnie internalizowana do wnętrza komórki za pośrednictwem receptora, podczas gdy 

galektyna-3 sieciowała FGFR1 w większe kompleksy na powierzchni komórki, znacznie 
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obniżając poziom internalizacji receptora. Sprawdziliśmy również wpływ galektyn na stan 

oligomeryczny FGFR1 in vitro. Stosując BN-PAGE (ang. blue native polyacrylamide gel 

electrophoresis) zaobserwowaliśmy, że galektyny w różny sposób indukują 

oligomeryzację receptora, szczególnie w przypadku galektyny-3 widoczne były kompleksy 

o dużych masach cząsteczkowych.   

Wykorzystując modelowe linie komórkowe przeanalizowaliśmy wpływ galektyn 

na aktywację FGFR1. Wykazaliśmy, że galektyna-1 skutecznie aktywowała receptor 

i zależne od niego szlaki sygnałowe, podczas gdy traktowanie komórek galektyną-3 

spowodowało jedynie nieznaczną fosforylację receptora. Wykorzystując inhibitor 

specyficzny wobec FGFR1 (PD173074) potwierdziliśmy, że aktywacja 

wewnątrzkomórkowych szlaków sygnałowych takich jak ERK1/2 czy PLCγ przez 

galektynę-1 zachodzi za pośrednictwem FGFR1. Wykazaliśmy również, że galektyna-1 

skutecznie stymulowała komórki do indukcji odpowiedzi antyapoptotycznej oraz wydajnej 

proliferacji. Efektu tego nie zaobserwowaliśmy w przypadku galektyny-3. Za 

zróżnicowany efekt działania galektyn odpowiadały prawdopodobnie odmienne zdolności 

tych białek do klastrowania FGFR1 i jego aktywacji. Najprawdopodobniej w klastrach 

indukowanych dimeryczną galektyną-1 cząsteczki FGFR1 znajdowały się na tyle blisko 

siebie, aby umożliwić autofosforylację wewnątrzkomórkowych domen kinaz 

tyrozynowych i aktywować ścieżki sygnalne. Sieciowanie FGFR1 przez pentameryczną 

galektynę-3 zwiększyło odległość między cząsteczkami receptora ograniczając tym samym 

ich aktywację. 

Podsumowując, zidentyfikowaliśmy zewnątrzkomórkową galektynę-1 oraz -3 jako 

nowe białka wiążące łańcuchy cukrowe glikozylowanej zewnątrzkomórkowej części 

FGFR1. Galektyna-1 i galektyna-3 w różny sposób regulowały organizację FGFR1 

w błonie plazmatycznej, m.in. tworząc sieci receptorowe o różnej architekturze. 

Dodatkowo, zróżnicowany wpływ galektyny-1 i galektyny-3 na aktywność FGFR1 mógł 

wynikać z ich odmiennej kinetyki wiązania z receptorem, która może modulować czas 

trwania i dynamikę kompleksów FGFR1-galektyna w błonie komórkowej. Uzyskane przez 

nas dane wykazały, że przestrzenna organizacja FGFR1 w błonie komórkowej regulowana 

za pośrednictwem oligomerycznych ligandów może modulować jego 

wewnątrzkomórkowy transport oraz funkcje. Ponadto, zarówno FGFR1 jak i galektyny są 

silnie związane z nowotworami. Komórki rakowe mogą wydzielać galektynę-1 w celu 

stymulowania proliferacji komórek i uniknięcia apoptozy poprzez sygnalizację FGFR1 
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nawet przy braku FGF. Podobną zależność zaobserwowano w przypadku galektyny-1 i 

VEGFR2 [86]. Wzajemne oddziaływanie galektyn i FGFR może mieć więc duże znaczenie 

dla projektowania nowych skutecznych terapii przeciwnowotworowych. 

 

 

 

Do poniższej publikacji przynależy suplement załączony na końcu pracy.  
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7. Publikacja 3 

 

Porębska, N., Poźniak, M., Krzyścik, M.A., Knapik, A., Czyrek, A., Kucińska, M., 

Jastrzębski, K., Zakrzewska, M., Otlewski, J., Opaliński, Ł. Dissecting biological activities 

of fibroblast growth factor receptors by coiled-coil-mediated oligomerization of FGF1. 

International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 180:470-483, doi: 

10.1016/j.ijbiomac.2021.03.094. 

 

Praca eksperymentalna została opublikowana w 2021 roku w czasopiśmie 

International Journal of Biological Macromolecules (IF=6,953). Jestem autorem 

wiodącym publikacji, mój wkład w jej powstanie wynosi 60%. Według informacji z bazy 

Web of Science z dnia 14 marca 2022 praca była cytowana 3 razy (4 razy według 

wszystkich baz). 

W oparciu o dane uzyskane w Publikacji 2, które wykazały, że zmiany 

w przestrzennej organizacji FGFR1 w błonie komórkowej wywoływane wiązaniem 

oligomerycznych galektyn mogą modulować aktywność receptora, przygotowałam zestaw 

oligomerycznych ligandów FGFR1 o zróżnicowanej architekturze oraz ustaliłam ich 

wpływ na funkcjonowanie receptora. Do konstrukcji oligomerycznych ligandów 

wykorzystałam FGF1 (naturalny, monomeryczny ligand FGFR1 o wysokim 

powinowactwie do receptora) oraz motywy coiled-coil jako zrąb białkowy do generowania 

ligandów o różnym stanie oligomerycznym. Motywy coiled-coil są to helikalne sekwencje 

białkowe występujące w naturze, które służą jako jednostki oligomeryzacyjne do tworzenia 

większych kompleksów białkowych [89,90]. Dobrze poznana struktura i mechanizm 

oligomeryzacji motywów coiled-coil umożliwia projektowanie ich funkcjonalnych 

wariantów de novo [90]. W ramach niniejszej pracy zaprojektowałam zestaw 

oligomerycznych wariantów FGF1, które posiadały dołączone motywy coiled-coil 

o różnych sekwencjach i przez to o zróznicowanym potencjale oligomeryzacyjnym do 

końca N lub C białka. Uzyskałam w ten sposób oligomery FGF1 o różnym stanie 

oligomerycznym (od dimeru do pentameru) oraz zróżnicowanej trójwymiarowej 

architekturze (dzięki zastosowaniu N- i C- końcowych fuzji coiled-coil z FGF1).  

Panel oligomerycznych wariantów FGF1 wydajnie wyprodukowałam 

w bakteryjnym systemie ekspresyjnym a następnie oczyściłam za pomocą chromatografii 
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powinowactwa do złoża heparynowego. Potwierdziłam poprawność zwinięcia FGF1 

w oligomerach, a następnie przeprowadziłam analizy stanu oligomerycznego 

wytworzonych przeze mnie wariantów FGF1 z zastosowaniem elektroforezy natywnej oraz 

skalibrowanej filtracji żelowej. Na podstawie uzyskanych wyników do dalszych badań 

wytypowałam pięć oligomerów o zróżnicowanej architekturze: dimeryczny, trimeryczny 

oraz pentameryczny FGF1 z dołączonym motywem coiled-coil do C-końca (FGF1.dimeric, 

FGF1.trimeric, FGF1.pentameric) oraz trimeryczny i tetrameryczny wariant z motywem 

coiled-coil na N-końcu (trimeric.FGF1, tetrameric.FGF1). W pierwszym kroku 

sprawdziłam wpływ oligomeryzacji FGF1 na interakcję tego czynnika wzrostu z FGFR1 

oraz z heparyną (składową kompleksu sygnalizacyjnego FGF1-FGFR1). Pomiary kinetyki 

oddziaływania oligomerów z FGFR1 wykazały, że wraz ze wzrostem stanu 

oligomerycznego wzrosło ich powinowactwo względem receptora (głównie dzięki silnej 

redukcji stałej dysocjacji koff) oraz heparyny. Następnie, stosując modelowe linie 

komórkowe potwierdziłam, że wszystkie uzyskane przeze mnie warianty skutecznie 

aktywowały FGFR1 oraz szlaki sygnałowe zależne od tego receptora. Co ciekawe, 

wykazałam, że szereg oligomerycznych wariantów FGF1 charakteryzował się znacząco 

zmienioną (przedłużoną) kinetyką aktywacji FGFR1 oraz wewnątrzkomórkowych kaskad 

sygnałowych. Poprzez oligomeryzację FGF1 za pomocą sekwencji coiled-coil 

zwiększyłam stabilność czynnika wzrostu oraz przedłużyłam jego biologiczną aktywność.  

Wykazałam również, że zmienione właściwości FGF1 znajdują odbicie 

w komórkowej aktywności FGF1-FGFR1.  Aktywacja FGFR1 przez FGF1 typu dzikiego 

stymuluje podziały komórek oraz indukuje wychwyt glukozy przez adipocyty [91,92]. 

Wykazałam, że wytworzone przeze mnie oligomeryczne warianty FGF1 charakteryzowały 

się znacząco wzmocnioną aktywnością mitogenną. Co ciekawe, warianty o najwyższym 

stanie oligomerycznym i najwyższym potencjale proliferacyjnym charakteryzowały się 

jednocześnie obniżoną zdolnością do stymulowania wychwytu glukozy. Przy użyciu 

mikroskopii fluorescencyjnej oraz cytometrii przepływowej wykazałam również, że 

oligomeryczne białka FGF1 były wydajniej internalizowane do wnętrza komórki poprzez 

endocytozę zależną od FGFR1 w porównaniu z monomerycznym ligandem.  

Uzyskane przeze mnie dane potwierdziły, że poprzez oligomeryzację białka FGF1 

można modulować działanie FGFR1. Wykazałam, że dzięki oligomeryzacji możliwe jest 

oddzielenie mitogennej i metabolicznej aktywności kompleksów sygnałowych FGF1-

FGFR1. Dowiodłam, że oligomeryzacja białka FGF1 za pomocą sekwencji coiled-coil 
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stanowi atrakcyjne narzędzie do poprawy jego właściwości fizyko-chemicznych oraz 

biologicznych. Opracowane przeze mnie oligomeryczne warianty FGF1, ze względu na 

zwiększoną stabilność oraz potencjał proliferacyjny mogą zostać wykorzystane 

w medycynie regeneracyjnej w celu przyśpieszenia gojenia się ran. Ze względu na wydajną 

internalizację, oligomery FGF1 mogą służyć również jako wysoce skuteczne nośniki leków 

cytotoksycznych w opracowaniu nowych, selektywnych terapii przeciwko nowotworom 

z nadprodukcją FGFR1 (co przetestowałam w kolejnym projekcie niniejszej pracy 

doktorskiej, Publikacja 4).    
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8. Publikacja 4 

 

Porębska, N., Knapik, A., Poźniak, M., Krzyścik, M.A., Zakrzewska, M., Otlewski, J., 

Opaliński, Ł. Intrinsically Fluorescent Oligomeric Cytotoxic Conjugates Toxic for 

FGFR1-Overproducing Cancers. Biomacromolecules, 2021, 22(12):5349-5362, doi: 

10.1021/acs.biomac.1c01280. 

 

Publikacja została opublikowana w 2021 roku w czasopiśmie Biomacromolecules 

(IF=6,988). Jestem autorem wiodącym publikacji, mój wkład w jej powstanie wynosi 60%.  

W poprzedniej publikacji wykazałam, że oligomeryczne białka FGF1 ze względu 

na zwiększone powinowactwo do FGFR1 oraz bardzo wydajną internalizację za 

pośrednictwem zależnej od receptora endocytozy mogą być atrakcyjną alternatywą dla 

konwencjonalnych nośników leków cytotoksycznych stosowanych w terapiach 

celowanych. Bazując na tych odkryciach opracowałam nowatorski, wysoce wydajny 

system generowania samoorganizujących się, fluorescencyjnych, oligomerycznych cząstek 

kierujących dla koniugatów cytotoksycznych rozpoznających FGFR1. Wykorzystałam 

GFPpolygons (GFPp) jako rusztowanie do kontrolowanej oligomeryzacji białka FGF1, 

dzięki czemu wyposażyłam oligomery w stabilną fluorescencję.  GFPp jest 

zmodyfikowanym białkiem GFP, w którym jedno z włókien β zostało przeniesione w inny 

region białka, co uniemożliwia wewnątrzcząsteczkowe zwinięcie tego włókna β 

z pozostałymi i uformowanie fluorogennej baryłki β, ale zapewnia międzycząsteczkowe 

oddziaływania GFPpolygons, prowadzące do tworzenia fluorogennych wariantów 

o różnym stanie oligomerycznym [93].  

Mieszaninę fluorescencyjnych oligomerów GFPp_FGF1 wydajnie 

wyprodukowałam w bakteryjnym systemie ekspresyjnym, a następnie oczyściłam przy 

użyciu chromatografii powinowactwa do złoża heparynowego. Opracowałam skuteczny 

protokół izolacji poszczególnych form oligomerycznych poprzez elucję z kolumny 

heparynowej w gradiencie soli. Za pomocą elektroforezy w warunkach natywnych 

potwierdziłam uzyskanie białek GFPp_FGF1 w formie monomeru, dimeru, trimeru oraz 

tetrameru (GFPp_FGF1, 2xGFPp_FGF1, 3xGFPp_FGF1 oraz 4xGFPp_FGF1). 

Wykazałam, że wszystkie oligomery GFPp_FGF1 zachowały zdolność do aktywacji 
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receptora i zależnych od niego ścieżek sygnalnych oraz charakteryzowały się przedłużoną 

kinetyką aktywacji FGFR1 (poza tetramerem).  Następnie potwierdziłam, że podobnie jak 

w przypadku oligomerycznych wariantów FGF1 z motywami coiled-coil, oligomeryczne 

białka GFPp_FGF1 charakteryzowały się zwiększonym powinowactwem do receptora 

FGFR1 oraz heparyny. Parametry kinetyczne ujawniły zmniejszone stałe szybkości 

dysocjacji koff, co pokazuje, że oligomeryczne białka tworzyły stabilniejsze kompleksy 

z receptorem niż monomeryczny ligand. 

W oparciu o charakterystykę wiązanie do FGFR1 wybrałam trimeryczny wariant 

3xGFPp_FGF1 do utworzenia fluorescencyjnego koniugatu cytotoksycznego 

ukierunkowanego na komórki nowotworowe z nadekspresją receptora FGFR1. W celu 

dodatkowego zwiększenia stabilności koniugatu zdecydowałam się zastosować 

zmutowany wariant FGF1, FGF1E z trzema podstawieniami stabilizującymi strukturę 

białka (Q40P, S47I i H93G) oraz trzema cysteinami wymienionymi na seryny (C16S, C83S 

i C117S) [73]. Jako lek cytotoksyczny zastosowałam monometylo-aurystatynę E (MMAE), 

która hamuje podział komórek poprzez inhibicję polimeryzacji mikrotubul i jest 

z powodzeniem inkorporowana do koniugatów stosowanych w klinice [94]. Aby 

umożliwić specyficzne przyłączenie leku cytotoksycznego do 3xGFPp_FGF1E, 

wprowadziłam do końca C białka motyw LPETGG. Sortaza A rozpoznaje sekwencję 

LPETGG w obrębie 3xGFPp_FGF1E_LPETGG i pośredniczy w miejscowo-specyficznej 

ligacji peptydu tetraglicynowego połączonego z MMAE, co umożliwiło utworzenie 

koniugatu   3xGFPp_FGF1E_LPETGG_MMAE [95–97]. Skuteczność koniugacji 

potwierdziłam za pomocą elektroforezy SDS-PAGE (widoczna różnica w migracji białka 

i koniugatu) oraz metodą spektrometrii mas. W następnym kroku zweryfikowałam czy 

zmiany wprowadzone do 3xGFPp_FGF1E nie zaburzyły jego zdolności do oddziaływania 

z FGFR1. Wykazałam, że oligomeryczny koniugat skutecznie aktywował FGFR1 oraz 

zachował zwiększone powinowactwo do receptora. Ponadto, cytotoksyczny koniugat 

charakteryzował się wysoką stabilnością oraz przedłużoną aktywnością biologiczną. 

3xGFPp_FGF1E_LPET_MMAE zachował niezmieniony stan oligomeryczny oraz 

zdolność do aktywacji receptora nawet po 96-godzinnej inkubacji w ludzkiej surowicy. 

Potwierdziłam również, że jest on wydajnie internalizowany do komórek za 

pośrednictwem endocytozy zależnej od FGFR1. Wykorzystując panel linii komórkowych 

o różnym poziomie ekspresji FGFR1, udowodniłam, że fluorogenny koniugat wykazał 

wysoką toksyczność wobec wszystkich linii FGFR1-pozytywnych, jednocześnie nie 
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wywołując efektu toksycznego na komórkach kontrolnych pozbawionych receptora. Co 

ważne, jego selektywna cytotoksyczność jest jedną z najwyższych wśród dotychczas 

opracowanych koniugatów ukierunkowanych na FGFR1 [71,72,74,98].  

Uzyskane przeze mnie wyniki potwierdzają, że fluorescencyjne oligomery 

GFPp_FGF1 mogą służyć jako skuteczne nośniki leków cytotoksycznych w terapii 

celowanej przeciwko nowotworom z nadprodukcją FGFR1. Dodatkową zaletą 

opracowanego przeze mnie koniugatu jest jego stabilna fluorescencja, która umożliwia 

monitorowanie w czasie rzeczywistym dostarczania i dystrybucji leków, a także 

odpowiedzi terapeutycznej, zarówno in vitro, jak i in vivo [44]. Dzięki fluorescencji 

możliwe jest także uzyskanie informacje o bezpośredniej akumulacji leku w guzie oraz 

możliwej niepożądanej akumulacji cytostatyka w zdrowych tkankach [99]. 

Fluorescencyjne koniugaty mogą być więc bardzo pomocne w zrozumieniu mechanizmów 

wychwytu komórkowego i działania leków w terapiach celowanych [41,100].   
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9. Podsumowanie 

 

W ramach niniejszej pracy doktorskiej zidentyfikowaliśmy zewnątrzkomórkowe 

lektyny (galektynę-1 oraz -3) jako nowe białka partnerskie wiążące się z łańcuchami 

cukrowymi glikozylowanej zewnątrzkomórkowej części FGFR1. Wykazaliśmy, że białka 

te ze względu na różny rozmiar oraz stan oligomeryczny mogą w zróżnicowany sposób 

klastrować receptor w większe kompleksy w błonie komórkowej. Ponadto wykazaliśmy, 

że przestrzenna organizacja receptora na powierzchni komórki reguluje 

wewnątrzkomórkowy transport oraz aktywność FGFR1. Dimeryczna galektyna-1, 

podobnie jak białko FGF1 skutecznie aktywowała receptor i zależne od niego szlaki 

sygnałowe, z kolei pentameryczna galektyna-3 sieciowała FGFR1 w większe kompleksy 

na powierzchni komórki, nie indukując jego aktywacji. Uzyskane przez nas dane 

potwierdziły, że oprócz poznanych już mechanizmów regulujących sygnalizację FGF-

FGFR1, przestrzenna organizacja FGFR1 w błonie komórkowej wywoływana przez 

oligomeryczne ligandy może stanowić nowy, bardzo istotny mechanizm modulujący 

przekazywanie sygnałów oraz wewnątrzkomórkowy transport receptorów (Publikacja 2).  

Bazując na powyższych obserwacjach opracowałam nową metodę kontrolowanej 

oligomeryzacji receptora FGFR1 za pośrednictwem oligomerycznych ligandów opartych 

o czynnik 1 wzrostu fibroblastów (FGF1). Białko FGF1 poddałam oligomeryzacji 

z wykorzystaniem zaprojektowanych de novo motywów coiled-coil oraz GFP polygons, 

dzięki czemu przygotowałam zestaw ligandów o różnorodnej architekturze oraz stanie 

oligomerycznym. Białka FGF1 oligomeryzowane za pomocą zrębu białkowego GFPp 

charakteryzowały się dodatkowo stabilną fluorescencją. Wykazałam, że wszystkie 

oligomeryczne ligandy skutecznie aktywowały FGFR1 i zależne od niego szlaki 

sygnałowe, a część białek wykazała przedłużoną aktywację receptora. Ponadto ustaliłam, 

że oligomeryzacja białka FGF1 zwiększyła jego powinowactwo do receptora FGFR1 

i promowała tworzenie stabilnych kompleksów FGF1-FGFR1. Wykazałam również, że 

przestrzenne ułożenie FGFR1 determinuje specyficzność odpowiedzi komórkowej na 

przekazywane sygnały. Opracowane przeze mnie oligomeryczne ligandy z motywami 

coiled-coil wykazały silniejszy potencjał proliferacyjny w porównaniu z białkiem FGF1 

typu dzikiego. Jednocześnie ustaliłam, że dzięki kontroli stanu oligomerycznego FGFR1 

na powierzchni komórki, możliwe jest rozdzielenie mitogennej i metabolicznej aktywności 

receptora. Ligandy o najwyższym stanie oligomerycznym charakteryzowały się wzmożoną 
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aktywnością mitogenną, a jednocześnie obniżoną zdolnością do stymulowania wychwytu 

glukozy. Uzyskane dane po raz pierwszy wskazały na możliwość rozdzielenia 

komórkowych funkcji FGFR1 poprzez wymuszenie zmiany w stanie oligomerycznym tego 

receptora. Ze względu na te właściwości, opracowane przeze mnie oligomeryczne ligandy 

mogą być stosowane w celu regeneracji tkanek i gojenia ran bez ryzyka wpływu na 

matabolizm komórkowy. Ponadto wykazałam, że oligomeryczne ligandy 

charakteryzowały się wydajniejszą internalizacją poprzez endocytozę zależną od FGFR1 

(Publikacja 3 oraz 4). 

Ponieważ wydajna i selektywna internalizacja jest bardzo istotnym warunkiem podczas 

opracowywania nowych terapii przeciwnowotworowych, oligomeryczne ligandy FGF1 

wydawały się być ciekawą alternatywą dla konwencjonalnych nośników leków 

cytotoksycznych. Opracowałam więc nowatorską metodę generowania oligomerycznych 

fluorescencyjnych koniugatów cytotoksycznych ukierunkowanych na komórki 

nowotworowe z nadprodukcją FGFR1. Wykazałam, że trimeryczny koniugat 

charakteryzował się wysoką stabilnością, przedłużoną aktywnością biologiczną oraz 

stabilną fluorescencją. Potwierdziłam, że koniugat był bardzo wydajnie i selektywnie 

internalizowany do wnętrza komórek posiadających receptor FGFR1 na swojej 

powierzchni. Opracowany przeze mnie fluorogenny koniugat był wysoce toksyczny wobec 

panelu różnych linii komórek nowotworowych, a indukowany przez niego efekt 

cytotoksyczny jest najwyższy pośród dotychczas opracowanych koniugatów 

ukierunkowanych na receptor FGFR1. Dzięki właściwościom fluorescencyjnym 

zaprojektowany przeze mnie koniugat cytotoksyczny umożliwia nie tylko specyficzne 

dostarczanie leku do komórek rakowych, ale również monitorowanie w czasie 

rzeczywistym dystrybucji leku, odpowiedzi terapeutycznej czy też akumulacji leku 

w organizmie, co może dostarczyć nowych informacji przydatnych w opracowaniu 

skutecznych terapii przeciwnowotworowych. Ponadto opracowaną strategię generowania 

oligomerycznych fluorescencyjnych koniugatów można w łatwy sposób dostosować do 

innych cząsteczek powierzchniowych specyficznych dla komórek nowotworowych.  
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1. Supplementary Methods 

 

Mass spectrometry experiments 

Beads with proteins were subjected to standard procedure of trypsin digestion, 

during which proteins were reduced with 5 mM TCEP for 1 h at 60°C, blocked with 

10 mM MMTS for 10 min at RT and digested overnight with trypsin (0.1 mg/ml). 

Peptide mixtures were applied in equal volumes of 20 ul to RP-18 pre-column 

(Waters, Milford, MA) using water containing 0.1% FA as a mobile phase and then 

transferred to a nano-HPLC RP-18 column (internal diameter 75 µM, Waters, 
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Milford MA) using ACN gradient (0 – 35% ACN in 160 min) in the presence of 0.1% 

FA at a flow rate of 250 nl/min. The column outlet was coupled directly to the ion 

source of the Q Exactive mass spectrometer (Thermo Electron Corp) measuring 

profile LC-MS spectra, without peptide fragmentation. A blank run ensuring 

absence of cross-contamination from previous samples preceded each analysis. 

Samples were measured in duplicate, once in data-dependent MS/MS mode and 

once as a profile LC-MS spectrum to acquire complete quantitative information. 

The acquired MS/MS data from triplicates were preprocessed with Mascot Distiller 

software (v. 2.6, MatrixScience, London, UK) and a search was performed with the 

Mascot Search Engine (MatrixScience, London, UK, Mascot Server 2.5) against 

the human proteins deposited in Swissprot 2017_12 database (20,319 sequences) 

and Swissprot 2017_08 database (20,293 sequences). 

To reduce mass errors, the peptide and fragment mass tolerance settings were 

established separately for individual LC-MS/MS runs after a measured mass 

recalibration, as described previously [1]. The rest of search parameters were as 

follows: enzyme, Trypsin; missed cleavages, 1; fixed modifications, Methylthio (C); 

variable modifications, Oxidation (M); instrument, HCD. A statistical assessment of 

the confidence of peptide assignments was based on the target/decoy database 

search strategy [2]. This procedure provided q-value estimates for each peptide 

spectrum match in the data set. All queries with q-values > 0.01 were removed 

from further analysis, as well as proteins with less than two peptides and proteins 

identified by a subset of peptides from another protein. Proteins that exactly 

matched the same set of peptides were combined into a single group (family). The 

mass calibration and data filtering described above were carried out with MScan 

software, developed in-house (http://proteom.ibb.waw.pl/mscan/). 

http://proteom.ibb.waw.pl/mscan/
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The lists of identified peptides were merged into one common list. This list was 

overlaid onto 2-D heatmaps generated from LC-MS profile datasets by tagging the 

peptide-related isotopic envelopes with corresponding peptide sequence tags on 

the basis of the measured/theoretical mass difference, the deviation from the 

predicted elution time and the match between theoretical and observed isotopic 

envelopes. A more detailed description of the quantitative extraction procedure 

implemented by our in-house software is available in [3]. The abundance of each 

peptide was determined as the height of a 2-D fit to the monoisotopic peak of the 

tagged isotopic envelope. Quantitative values were next exported into text files, 

along with peptide/protein identifications, for statistical analysis with Diffprot 

software [1]. Diffprot was run with the following parameters: number of random 

peptide sets = 10 6; clustering of peptide sets – only when 90% identical; 

normalization by LOWESS.  

 

Immunoprecipitation 

NIH3T3 cells were washed with PBS and lysed in IP buffer (50 mM Tris pH 7.4, 

150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.2% Nonidet P-40, 1 mM PMSF, protease inhibitors 

cocktail) for 15 min on ice followed by brief sonication. Lysates were subsequently 

clarified by centrifugation (14000 rpm, 4⁰C, 10 min). Supernatants were incubated 

with 2-3 µg of appropriate antibody for 2h at 4⁰C and subsequently for 1h at RT. 

Immunocomplexes were captured on Protein-A Sepharose resin (1h, 4⁰C). Beads 

were extensively washed with PBS and bound proteins were eluted with SDS-

PAGE sample buffer. Proteins were separated with SDS-PAGE and analyzed with 

western blotting. 
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2. Supplementary Table 

Introduction to Table S1 

Proteins identified in U2OS-SBP-R1 pull down and absent in U2OS-R1 pull down, 

and proteins enriched in U2OS-SBP-R1 experiments over U2OS-R1 pull down are 

listed in Table S1 

Table S1. Results of MS-based peptide identification of streptavidin-agarose pull 

down with U2OS-R1 and U2OS-SBP-R1 cells.  
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Position Protein ID Protein name Score 

((peptide 

matches) for 

each 

experiment 

repeat) or 

enrichment 

U2OS-SBP-R1 

over U2OS-

R1 

Reference 

for confirmed 

interactions 

 P11362 FGF receptor 1 (FGFR1) 3378.0 (30) 

4164.0 (28) 

5566.0 (42) 

5067.0 (32) 

4058.0 (28) 

- 

1 P51812 

 

Ribosomal protein S6 kinase 

alpha-3 

(RSK-3) 

160.0 (4) 

282.0 (7) 

209.0 (5) 

137.0 (3) 

218.0 (5) 

[4] 

2 Q16543 Hsp90 co-chaperone Cdc37 150.0 (3) 

190.0 (6) 

104.0 (2) 

84.0 (1) 

270.0 (6) 

[5] 

3 A6NHL2 

 

Tubulin alpha chain-like 3 190.0 (3) 

266.0 (3) 

245.0 (3) 

141.0 (2) 

263.0 (2) 

- 

4 P05230 

 

Fibroblast growth factor1 

(FGF1) 

124.0 (2) 

173.0 (2) 

116.0 (2) 

62.0 (1) 

133.0 (2) 

[6] 
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5 P07237 

 

Protein disulfide-isomerase 

(P4HB) 

136.0 (3) 

186.0 (4) 

265.0 (4) 

97.0 (2) 

- 

6 P30101 

 

Protein disulfide-isomerase 

A3 (PDIA3) 

113.0 (3) 

78.0 (2) 

82.0 (2) 

102.0 (2) 

- 

7 Q9Y230 RuvB-like 2 (RUVBL2) 87.0 (2) 

41.0 (1) 

124.0 (3) 

87.0 (2) 

[5] 

8 Q86VP6 Cullin-associated NEDD8-

dissociated protein 1 (CAND1) 

83.0 (2) 

45.0 (1) 

140.0 (2) 

121.0 (3) 

- 

9 P09038 

 

Fibroblast growth factor 2 

(FGF2) 

96.0 (1) 

120.0 (2) 

202.0 (2) 

56.0 (1) 

 

[7] 

10 P06702 

 

Protein S100-A9 800.0 (6) 

272.0 (5) 

 

- 

11 Q15418 Ribosomal protein S6 kinase 

alpha-1 (RSK-1) 

107.0 (3) 

158.0 (4) 

[8] 

12 Q58FF6 Putative heat shock protein 

HSP 90-beta 4 

99.0 (2) 

147.0 (3) 

- 

13 P63104 14-3-3 protein zeta/delta 51.0 (1) 

60.0 (2) 

110.0 (3) 

- 

14 O00148/ 

Q13838 
Spliceosome RNA helicase 

DDX39A/B 

43.0 (1) 

105.0 (3) 

- 
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65.0 (2) 

15 Q96P70 Importin-9 58.0 (1) 

74.0 (2) 

115.0 (3) 

- 

16 Q13835 Plakophilin-1 107.0 (2) 

95.0 (2) 

- 

17 P33993 DNA replication licensing 

factor MCM7 

59.0 (1) 

36.01 (1) 

98.0 (3) 

- 

18 P41252 Isoleucine--tRNA ligase 81.0 (2) 

59.0 (1) 

85.0 (2) 

- 

19 P13929 Beta-enolase 265.0 (2) 

56.0 (1) 

124.0 (2) 

- 

20 O95470 Sphingosine-1-phosphate 

lyase 1 

49.0 (1) 

85.0 (2) 

- 

21 O15260 Surfeit locus protein 4 50.0 (1) 

89.0 (2) 

- 

22 O60361 Putative nucleoside 

diphosphate kinase 

85.0 (2) 

58.0 (1) 

- 

23 Q8NBQ5 Estradiol 17-beta-

dehydrogenase 11 

40.0 (1) 

79.0 (2) 

- 

24 Q00325 Phosphate carrier protein, 

mitochondrial 

49.0 (1) 

63.0 (2) 

- 

25 Q9BWM7 Sideroflexin-3 53.0 (1) 

68.0 (2) 

53.0 (1) 

- 

26 P61619/ 

Q9H9S3 
Protein transport protein 

Sec61 subunit alpha isoform 

1/2 

84.0 (2) 

59.0 (1) 

58.0 (1) 

86.0 (2) 

- 
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27 O95864 Fatty acid desaturase 2 49.0 (1) 

56.0 (1) 

69.0 (2) 

- 

28 P49257 Protein ERGIC-53 82.0 (2) 

36.0 (1) 

60.0 (1) 

- 

29 Q03252 Lamin-B2 54.0 (1) 

71.0 (2) 

41.0 (1) 

- 

30 Q14108 Lysosome membrane protein 

2 

91.0 (1) 

59.0 (1) 

73.0 (1) 

- 

31 P28066 Proteasome subunit alpha 

type-5 

50.0 (1) 

37.0 (1) 

43.0 (1) 

- 

32 P36404 ADP-ribosylation factor-like 

protein 2 

48.0 (1) 

47.0 (1) 

48.0 (1) 

- 

33 P36406 ADP-ribosylation factor 6 

 

43.0 (1) 

60.0 (1) 

43.0 (1) 

[9] 

34 P39748 Flap endonuclease 1 45.0 (1) 

53.0 (1) 

41.0 (1) 

- 

35 P47897 Glutamine--tRNA ligase 44.0 (1) 

69.0 (2) 

- 

36 Q15758 Neutral amino acid 

transporter B(0) 

45.0 (1) 

37.0 (1) 

45.0 (1) 

50.0 (1) 

[9] 

37 Q9BZG1 Ras-related protein Rab-34 49.0 (1) - 
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39.0 (1) 

64.0 (1) 

38 Q06210 Glutamine--fructose-6-

phosphate aminotransferase 

[isomerizing] 1 

47.0 (1) 

59.0 (1) 

55.0 (1) 

- 

39 P53007 Tricarboxylate transport 

protein, mitochondrial 

40.0 (1) 

47.0 (1) 

127.0 (3) 

- 

40 O43615 Mitochondrial import inner 

membrane translocase 

subunit TIM44 

67.0 (1) 

76.0 (1) 

55.0 (1) 

- 

41 O00264 

 

Membrane-associated 

progesterone receptor 

component 1 

76.0 (1) 

75.0 (1) 

83.0 (1) 

[5] 

42 O00232 26S proteasome non-ATPase 

regulatory subunit 12 

56.0 (1) 

46.0 (1) 

41.0 (1) 

- 

43 O43854 EGF-like repeat and discoidin 

I-like domain-containing 

protein 3 

37.0 (1) 

129.0 (2) 

 

- 

44 Q96BM9/ 

Q9NVJ2 

ADP-ribosylation factor-like 

protein 8A/B 

46.0 (1) 

143.0 (3) 

- 

45 P51153 Ras-related protein Rab-13 55.0 (1) 

46.0 (1) 

- 

46 O14983 Sarcoplasmic/endoplasmic 

reticulum calcium ATPase 1 

90.0 (1) 

49.0 (1) 

- 

47 P53618 Coatomer subunit beta 55.0 (1) 

50.0 (1) 

- 

48 P67812 Signal peptidase complex 

catalytic subunit SEC11A 

58.0 (1) 

40.0 (1) 

- 

49 P69905 Hemoglobin subunit alpha 47.0 (1) - 
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43.0 (1) 

50 Q6UW68 Transmembrane protein 205 50.0 (1) 

43.0 (1) 

- 

51 Q8NC51 Plasminogen activator 

inhibitor 1 RNA-binding 

protein 

51.0 (1) 

49.0 (1) 

- 

52 Q8TC12 Retinol dehydrogenase 11 73.0 (1) 

39.0 (1) 

- 

53 Q8WWC4 m-AAA protease-interacting 

protein 1, mitochondrial 

47.0 (1) 

49.0 (1) 

- 

54 P22061 Protein-L-isoaspartate(D-

aspartate) O-

methyltransferase 

48.0 (1) 

48.0 (1) 

- 

55 Q99460 26S proteasome non-ATPase 

regulatory subunit 1 

44.0 (1) 

40.0 (1) 

- 

56 P16435 

 

NADPH--cytochrome P450 

reductase 

46.0 (1) 

37.0 (1) 

[9] 

57 Q9H0U3 Magnesium transporter 

protein 1 

44.0 (1) 

53.0 (1) 

- 

58 Q9BZZ5 Apoptosis inhibitor 5 46.0 (1) 

40.0 (1) 

- 

59 Q8IW41 MAP kinase-activated protein 

kinase 5 

41.0 (1) 

39.0 (1) 

- 

60 P67809 Nuclease-sensitive element-

binding protein 1 

46.0 (1) 

46.0 (1) 

- 

61 O60884 DnaJ homolog subfamily A 

member 2 

50.0 (1) 

45.0 (1) 

- 

62 Q08380 Galectin-3-binding protein 59.0 (1) 

41.0 (1) 

- 

63 P46459 Vesicle-fusing ATPase 50.0 (1) 

49.0 (1) 

- 

64 Q14739 Lamin-B receptor 47.0 (1) - 
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47.0 (1) 

65 Q16563 Synaptophysin-like protein 1 50.0 (1) 

45.0 (1) 

- 

66 P35052 Glypican-1 54.0 (1) 

52.0 (1) 

- 

67 P25205 DNA replication licensing 

factor MCM3 

49.0 (1) 

43.0 (1) 

- 

68 Q8IXB1 DnaJ homolog subfamily C 

member 10 

45.0 (1) 

41.0 (1) 

- 

69 Q9NV70 Exocyst complex component 1 45.0 (1) 

56.0 (1) 

- 

70 Q9P035 Very-long-chain (3R)-3-

hydroxyacyl-CoA dehydratase 

3 

46.0 (1) 

37.0 (1) 

- 

71 Q9UHG3 Prenylcysteine oxidase 43.0 (1) 

48.0 (1) 

- 

72 Q9Y266 Nuclear migration protein 

nudC 

49.0 (1) 

45.0 (1) 

- 

73 O96000 NADH dehydrogenase 

[ubiquinone] 1 beta 

subcomplex subunit 10 

46.0 (1) 

51.0 (1) 

- 

74 P10301 Ras-related protein R-Ras 89.0 (1) 

36.0 (1) 

- 

75 P08237 ATP-dependent 6-

phosphofructokinase, muscle 

type 

42.0 (1) 

39.0 (1) 

- 

76 O75340 Programmed cell death 

protein 6 

42.0 (1) 

44.0 (1) 

- 

77 O15269 Serine palmitoyltransferase 1 49.0 (1) 

38.0 (1) 

- 

78 Q9UBS4 DnaJ homolog subfamily B 

member 11 

50.0 (1) 

47.0 (1) 

- 
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79 Q13885 Tubulin beta-2A chain 2368.0 (14) - 

80 P47929 Galectin-7 212.0 (3) [10] 

81 Q71U36 Tubulin alpha-1A chain 1808.0 (15) - 

82 P78527 DNA-dependent protein 

kinase catalytic subunit 

261.0 (6) - 

83 Q14240 Eukaryotic initiation factor 

4A-II 

274.0 (4) - 

84 P17066 Heat shock 70 kDa protein 6 190.0 (3) [5] 

85 P09104 Gamma-enolase 224.0 (3) - 

86 P84085 ADP-ribosylation factor 5 200.0 (3) - 

87 Q15349 Ribosomal protein S6 kinase 

alpha-2 (RSK-2) 

124.0 (3) [4] 

88 P20337 Ras-related protein Rab-3B 150.0 (2) - 

89 P14314 Glucosidase 2 subunit beta 136.0 (3) - 

90 P31947 14-3-3 protein sigma 114.0 (3) - 

91 Q9P0L0 Vesicle-associated membrane 

protein-associated protein A 

(VAPA) 

99.0 (2) - 

92 P62266 40S ribosomal protein S23 92.0 (2) - 

93 P55072 Transitional endoplasmic 

reticulum ATPase 

70.0 (2) - 

94 P61019 Ras-related protein Rab-2A 72.0 (2) - 

95 Q15293 Reticulocalbin-1 76.0 (2) - 

96 Q8WUD1 Ras-related protein Rab-2B 74.0 (2) [5] 

97 Q9UL25 Ras-related protein Rab-21 96.0 (2) - 

98 Q05639 Elongation factor 1-alpha 2 166.0 (4) - 

99 Q96IU4 Protein ABHD14B 86.0 (2) - 

100 Q13724 Mannosyl-oligosaccharide 

glucosidase 

103.0 (2) 

 

- 

101 Q8WVV4 Protein POF1B 116.0 (2) - 

102 O60762 Glial fibrillary acidic protein 62.0 (2) - 

103 P11021 78 kDa glucose-regulated 

protein 

1.96  - 
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104 Q13748 Tubulin alpha 3C/ alpha 1A 1.96 

 

- 

105 P55084 Trifunctional enzyme subunit 

beta, mitochondrial 

1.77 

 

- 

106 P31689 DnaJ homolog subfamily A 

member 1 

1.75 

 

- 

107 P27824 Calnexin 1.73  [5] 

108 P07437 Tubulin beta chain 1.65  - 

109 P40939 Trifunctional enzyme subunit 

alpha, mitochondrial 

1.48 

 

- 

110 P17812 CTP synthase 1 1.46 

 

- 

111 O43175 D-3-phosphoglycerate 

dehydrogenase 

1.39 

 

- 

112 P49419   Alpha-aminoadipic 

semialdehyde dehydrogenase 

1.38 

 

- 

113 Q9H853 Putative tubulin-like protein 

alpha-4B 

1.36 

 

- 

114 P14625 Endoplasmin 1.33 

 

- 

115 P04843 Dolichyl-

diphosphooligosaccharide--

protein glycosyltransferase 

subunit 1 

1.33 

 

- 

116 P08238 Heat shock protein HSP 90-

beta 

1.32 

 

- 

117 Q9BSJ8 Extended synaptotagmin-1 1.3 

 

- 

118 Q9BUF5 Tubulin beta-6 chain                                                               1.28 

 

- 

119 P50454 Serpin H1 1.25 

 

- 
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120 P05141 ADP/ATP translocase 2 1.25 - 

121 P07900 Heat shock protein HSP 90-
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[11] 

122 P09382 Galectin-1 1.24 

 

- 

123 Q3ZCQ8 Mitochondrial import inner 

membrane translocase 

subunit TIM50 

1.21 

 

- 
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3. Supplementary Figure Legends 

 

Introduction to Figure S1 

A. U2OS-SBP-R1 cells were surface-biotinylated with EZsulfo-SS-biotin and 

treated with FGF1 (100 ng/ml) and heparin (10 U/ml) for various time points. 

Biotinylated proteins were labeled with Streptavidin-AlexaFluor-555 and visualized 

with fluorescence microscopy. Scale bars represent 20 µm. B. FGF1 induces 

internalization of SBP-FGFR1. U2OS-SBP-R1 cells were incubated with 

Streptavidin-AlexaFluor-555 to mark SBP-FGFR1 and left untreated or stimulated 

with FGF1 (100 ng/ml) and heparin (10 U/ml). Nuclei were labeled and cells were 

analyzed with fluorescence microscopy. Scale bars represent 50 µm. C. 

Quantification of internalized SBP-FGFR1 or cell surface proteins from three 

experiments of A and B. Average values +/- SEM are shown. Student t test was 

used for statistical analysis (* p<0.05). 

Figure S1. Internalization of cell surface proteins upon FGF1 treatment.  

 

Introduction to Figure S2 

Co-IP experiments of NIH3T3 cell lysates incubated with anti-FGFR1 (A) or anti-

galectin-1 and anti-galectin-3 antibodies (B). Proteins co-purified with specific 

antibodies were analyzed with western blotting. 

Figure S2. Interaction of endogenous galectin-1 and galectin-3 with FGFR1.  
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Introduction to Figure S3 

A. SDS-PAGE analysis of recombinant, purified galectin-1 and galectin-3. Proteins 

were visualized with CBB. B. Western blotting analysis of purity of U2OS-SBP-R1 

fractions subjected to pull down in Fig. 2D. C. Immunofluorescence analysis of 

galectin-1 localization in U2OS-SBP-R1 cells. Scale bar represents 50 µm. D and 

E. BLI analyses of FGFR2-FGFR4-galectin interaction. The extracellular part of 

FGFR2-FGFR4 (FGFR2ecd-Fc-FGFR4ecd-Fc) (10 µg/ml) was immobilized of 

Protein-A sensors and interaction with galectin-1 and galectin-3 (10-30 µg/ml) was 

determined. 

Figure S3. Direct interaction of galectin-1 and -3 with FGFRs.  

 

Introduction to Figure S4 

U2OS-SBP-R1 cells were incubated with recombinant galectin-3 (10 µg/ml) for 10 

min at 37⁰C. Cells were subsequently fixed, SBP-FGFR1 was labeled with 

Streptavidin DyLight550 and cell surface with CellMask Green. Nuclei were stained 

with NucLive Blue and cells were analyzed with fluorescence microscopy. Scale 

bar represents 20 µm.   

Figure S4. Galectin-3-induced clustering of FGFR1 on the cell surface.  

 

Introduction to Figure S5 

BLI analyses of FGFR1ecd-Fc interaction with fluorescently labeled FGF2, 

galectin-1 and galectin-3. Non-labeled proteins were used as a controls. 
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FGFR1ecd-Fc (10 µg/ml) was immobilized on Protein-A sensors and incubated 

with studied proteins (10-30 µg/ml). 

Figure S5. Functionality tests of fluorescently labeled proteins. 

 

  

Introduction to Figure S6 

A. Extended classification of cells into various clusters from Fig. 4D. B. Anti-

apoptotic activity of galectin proteins assessed in NIH3T3 cells with caspase-3/7 

activity measurements. Cells were subjected to serum starvation for 24 h to induce 

apoptosis. Cells were treated with FGF1 (200 ng/ml), galectin-1 and galectin-3 

(10µg/ml) and heparin (10 U/ml) in the presence or absence of FGFR inhibitor (100 

nM PD173074) for 16 h. Next, caspase-3/7 activity was and normalized to cells 

untreated with FGF1 and treated with PD173074. Average values from 3 

experiments +/-SD are shown. C. Galectin-1 induced cell proliferation depends on 

FGFR1 activation. Galectin-1 induced cell proliferation was assessed as in Fig. 4G, 

but in the presence of FGFR inhibitor PD173074 (100 nM). Results were 

normalized to the cell response triggered by FGF1. Average values from at least 3 

experiments +/-SEM are shown. 

Figure S6. Functional interplay between galectin-1/-3 and FGFR1.  
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4. Supplementary Figures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure S1 
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Figure S2 
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Figure S3 
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Figure S4 
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