
 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Marta Joanna Poźniak 

 

 

Modulacja działania receptora 1 czynników wzrostu fibroblastów 

poprzez kontrolę dystrybucji tego receptora na powierzchni komórek 

 

 

 

Rozprawa doktorska 

 

 

wykonana na Wydziale Biotechnologii  

w Zakładzie Inżynierii Białka  

pod kierunkiem promotora dr hab. Łukasza Opalińskiego 

 

 

 

 

Wrocław, 2022 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pragnę serdecznie podziękować: 
 

mojemu promotorowi dr hab. Łukaszowi Opalińskiemu  
za zaproponowanie tematu badań, motywację oraz  

opiekę naukową na każdym etapie realizacji pracy doktorskiej, 
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1. Streszczenie 

 

FGFR1 jest integralnym białkiem błonowym o aktywności kinazy tyrozynowej, 

który poprzez oddziaływanie z zewnątrzkomórkowymi ligandami przekazuje sygnały 

przez błonę komórkową, regulując kluczowe procesy komórkowe. Aberracje związane  

z FGFR1 są powiązane z progresją różnych nowotworów, dlatego FGFR1 stanowi dobry 

cel molekularny w ukierunkowanym leczeniu raka.  

Istnieje wiele mechanizmów regulujących aktywność FGFR1, a jeden z nich 

stanowi endocytoza. Pomimo ciągłego postępu w zrozumieniu komórkowego transportu 

FGFR1 dalej niewiele wiadomo na temat molekularnego mechanizmu inicjującego 

internalizację tego receptora. Ponadto endocytoza FGFR1 oprócz istotnego znaczenia dla 

biologii komórki, może stanowić narzędzie do wydajnego i wysoce selektywnego 

dostarczania leków do komórek guza nadprodukujących FGFR1 w celowanym podejściu 

przeciwnowotworowym. Koncepcja terapii celowanej zakłada zastosowanie 

cytotoksycznych koniugatów w postaci przeciwciał lub ligandów połączonych z silnym 

lekiem przeciwnowotworowym, rozpoznających specyficzny biomarker na powierzchni 

komórek rakowych. Poprzez wykorzystanie internalizacji zależnej od biomarkera, 

cytotoksyczne cząstki kierujące trafiają do wnętrza docelowej komórki nowotworowej 

prowadząc do jej śmierci. Mimo dużego rozwoju terapii celowanych na przestrzeni 

ostatnich lat, stale trwają poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych, które 

zwiększą precyzyjność oraz wydajność selektywnego leczenia przeciwnowotworowego. 

W przedstawionej pracy doktorskiej określiłam wpływ modulacji stanu 

oligomerycznego FGFR1 na wydajność endocytozy tego białka. Stworzyłam zestaw 

multimerycznych ligandów FGFR1 zróżnicowanych pod względem architektury i miejsca 

wiązania receptora, zdolnych do oligomeryzacji FGFR1 na powierzchni komórki. 

Wykazałam, że tetrameryzacja FGFR1 stymuluje szybki i wysoce wydajny wychwyt 

receptora angażując różne mechanizmy endocytozy. Ponadto pokazałam, że klastrowanie 

FGFR1 w większe struktury oligomeryczne hamuje internalizację receptora, prowadząc do 

jego akumulacji na powierzchni komórki. Uzyskane dane stanowiły podstawę do 

stworzenia tetrawalentnej, cytotoksycznej cząsteczki kierującej specyficznie rozpoznającej 

FGFR1, która dzięki zwiększonej wydajności internalizacji precyzyjnie dostarcza lek do 

komórek produkujących FGFR1. Uzyskane dane zasugerowały duży potencjał 

oligomerycznych nośników leków jako wydajnych cząstek kierujących w terapii 
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celowanej. Bazując na tym odkryciu skonstruowałam modularny system oligomeryzacji 

ligandów stanowiący uniwersalną bazę do stworzenia wydajnych, specyficznych i silnie 

cytotoksycznych multimerycznych koniugatów dla różnych markerów powierzchniowych 

charakterystycznych dla komórek nowotworowych. 
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2. Abstract 

 

FGFR1 is an integral membrane protein with tyrosine kinase activity, which 

interacts with extracellular ligands and transmits signals through the plasma membrane, 

regulating pivotal cellular processes. FGFR1-related aberrations are associated with the 

progression of various cancers, therefore FGFR1 constitutes an attractive molecular target 

for the anti-cancer targeted therapy. 

There are many mechanisms that regulate the activity of FGFR1, one on them is 

endocytosis. Despite expanding knowledge about the cellular transport of FGFR1, the 

molecular mechanism that initiates internalization of this receptor is still unknown. 

Endocytosis of FGFR1 is important for cell biology, but this mechanism can be also used 

as a tool for efficient and highly selective delivery of drugs into FGFR1- positive tumor 

cells in targeted anti-cancer approach. Anti-cancer targeted therapy involves cytotoxic 

conjugates composed of antibodies or ligands combined with a highly potent anti-cancer 

drug. Targeted molecule recognizes a cell surface biomarker specific for cancer cells, then, 

using the receptor-mediated endocytosis, introduces cytotoxic molecule to the cell interior, 

leading to cell death. Despite the great development of targeted therapies in recent years, 

the search for new therapeutic modalities that will increase the precision and efficiency of 

selective anticancer treatment is still ongoing. 

In the present study I investigated the effect of modulation of the oligomeric state 

of FGFR1 on receptor endocytosis. I created a set of multimeric FGFR1 ligands with 

different architectures and receptor binding site, that cluster FGFR1 on the cell surface.  

I have shown that the tetramerization of FGFR1 stimulates rapid and highly efficient 

receptor uptake by involving various endocytic mechanisms. Moreover, I have observed 

that the clustering of FGFR1 into larger oligomeric structures inhibits internalization of the 

receptor, leading to its accumulation on the cell surface. The obtained data formed the basis 

for the development of tetravalent, cytotoxic targeting molecule that specifically recognizes 

FGFR1. Due to the increased efficiency of internalization and precise delivery of cytotoxic 

drug to FGFR1-positive cells, the obtained data highlighted a high potential of oligomeric 

conjugates as efficient targeting molecules in selective anti-cancer therapy. Based on this 

discovery I have constructed a modular system for ligand oligomerization and development 

of highly cytotoxic multimeric conjugates directed against various cell surface markers of 

tumors. 
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3. Wprowadzenie 

 

Choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. 

Obecnie stosowane konwencjonalne metody leczenia raka obejmują chemioterapię, 

radioterapię oraz chirurgię. Niestety, te podejścia nie u wszystkich pacjentów są skuteczne,  

a ponadto wykazują niską specyficzność wobec komórek nowotworowych i mogą 

wywoływać liczne skutki uboczne. Z tego powodu, niezwykle ważne jest poszukiwanie 

bardziej skutecznych i bezpieczniejszych metod leczenia nowotworów [1,2]. Istotnym 

postępem w strategiach przeciwnowotworowych jest rozwój koncepcji terapii celowanych, 

w których metody terapeutyczne opierają się na specyficznej charakterystyce molekularnej 

guza pacjenta [3–5]. Każda komórka nowotworowa jest wyposażona w szeroką gamę 

biologicznie aktywnych cząsteczek powierzchniowych, do których należą antygeny MHC 

(ang. Major Histocompatibility Complex) lub HLA (ang. Human Leukocyte Antigen), 

receptory cytokin, cząsteczki adhezji komórkowej, receptory czynników wzrostu, 

cząsteczki Fas/Fas-ligand i inne. Zwiększona ekspresja tych biomarkerów jest cechą wielu 

nowotworów, ułatwiającą wzrost i rozprzestrzenianie się guza [6–11]. Biomarkery 

nadprodukowane przez komórki nowotworowe, które są wytwarzane na bardzo niskim 

poziomie lub wcale przez zdrowe komórki, stanowią bardzo atrakcyjne cele molekularne 

dla terapii selektywnych. Obecność tych białek umożliwia precyzyjne dostarczenie leków 

do komórek nowotworowych z jednoczesnym pominięciem komórek zdrowych [5,12–16].  

Jednym z biomarkerów nowotworów jest receptor 1 czynnika wzrostu fibroblastów 

(ang. Fibroblast Growth Factor Receptor 1, FGFR1), którego podwyższony poziom 

zaobserwowano m.in. w nowotworze piersi, płuc, głowy czy szyi [17–25]. FGFR1 należy 

do grupy czterech receptorów o aktywności kinazy tyrozynowej (ang. Receptor Tyrosine 

Kinase, RTK) (FGFR1-FGFR4), które wraz z zewnątrzkomórkowymi czynnikami wzrostu 

fibroblastów (ang. Fibroblast Growth Factors, FGFs) tworzą złożony system sygnałowy, 

odpowiadający za utrzymanie homeostazy komórki oraz regulację podstawowych 

procesów komórkowych, takich jak proliferacja, migracja, różnicowanie czy apoptoza 

[26,27]. Wiązanie FGFs do FGFR1 stymuluje dimeryzację receptora, zwiększa tempo jego 

internalizacji oraz indukuje zmiany konformacyjne, które skutkują aktywacją 

cytoplazmatycznych kinaz tyrozynowych [28]. Fosforylowane reszty tyrozynowe  

w obrębie FGFR1 rekrutują białka adaptorowe i przekazują sygnał, prowadząc do 

aktywacji kilku podstawowych szlaków, w tym PLCγ/PKC, Ras/Raf/ERK i kinazy 
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PI3/PDK/Akt [29–32]. Zakłócona homeostaza sygnalizacji FGFR1 skutkuje 

niekontrolowaną odpowiedzią komórkową, która może prowadzić do wystąpienia 

zaburzeń rozwojowych oraz chorób nowotworowych [25,33].  

Istnieje szereg mechanizmów regulujących sygnalizację FGFR1. Jednym z nich jest 

oddziaływanie FGFR1 z innymi białkami błonowymi, które pełnią funkcję regulatorów lub 

ko-receptorów (opisane szczegółowo w Publikacji nr 1) [32,34]. Co ważne, stabilność 

kompleksów FGF-FGFR1 oraz czas trwania receptora w formie aktywnej także wpływają 

na odpowiedź komórkową. Przykładowo, krótkoterminowa aktywacja sygnalizacji przez 

słaby kompleks FGF-FGFR1 jest wystarczająca do wywołania metabolicznej odpowiedzi 

komórki, np. stymulacji wychwytu glukozy, natomiast odpowiedź mitogenna wymaga 

długotrwałej aktywacji receptora [35].   

Amplituda oraz kinetyka sygnałów przekazywanych przez FGFR1 są regulowane 

także przez endocytozę tego receptora [18,36,37]. Internalizacja FGFR1 wpływa na zmianę 

specyficzności sygnałów i prowadzi do ich wyciszenia w wyniku wewnątrzkomórkowej 

degradacji FGF-FGFR1. Wprowadzenie kompleksów FGF-FGFR1 do wnętrza komórki 

następuje głównie poprzez endocytozę klatrynozależną (ang. Clathrin-Mediated 

Endocytosis, CME), prowadząc do lizosomalnej degradacji receptora lub kierując receptor 

ponownie do błony plazmatycznej [38–40]. Ponadto istnieją pojedyncze raporty, 

sugerujące, że oprócz szlaku CME internalizację FGFR1 mogą zapewniać także ścieżki 

endocytarne niezależne od klatryny (ang. Clathrin-Independent Endocytosis, CIE) 

[38,41,42].  

W momencie rozpoczęcia prac nad niniejszą rozprawą doktorską w znacznym 

stopniu nieznane były czynniki inicjujące endocytozę FGFR1 oraz decydujące o tym, 

która ścieżka endocytarna zostanie wykorzystana do internalizacji FGFR1. Istniały 

przesłanki sugerujące, że stan oligomeryczny FGFR1 na powierzchni komórki może 

determinować aktywność endocytarną tego receptora. Wykazano, że dimeryzacja FGFR1  

w błonie plazmatycznej (indukowana FGF lub przeciwciałem) inicjuje CME i proces ten 

jest niezależny od wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych aktywowanych przez 

FGFR1 [41,43]. Pokazano, że stabilizacja dimerów FGFR1 zwiększa wydajność 

endocytozy tego receptora [44]. Wykazano także obecność oligomerów FGFR1 w błonie 

komórkowej przy braku FGF, a oligomery takie przekazują sygnały o zmienionej 

charakterystyce w stosunku do dimerów FGF/FGFR1 [28,45]. Aktywność endocytarna 

takich oligomerów FGFR1 jest niepoznana, jednak z dużym prawdopodobieństwem mogą 

one odpowiadać za obserwowaną konstytutywną endocytozę tego receptora (Rysunek 1).  
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Rysunek 1. Organizacja przestrzenna FGFR1 w błonie komórkowej oraz jej wpływ na endocytozę 

receptora. Monomeryczny FGFR1 podlega powolnej, konstytutywnej internalizacji. Związanie ligandu 

(FGF) do FGFR1 stymuluje dimeryzację receptora zwiększając tempo jego endocytozy, która zachodzi 

głównie poprzez mechanizm zależny od klatryny (CME). W ramach przedstawionej pracy doktorskiej 

zbadałam wpływ oligomeryzacji FGFR1 na powierzchni błony na komórkowy transport tego białka. 

 

Co istotne, w przypadku innych niż FGFR1 receptorów powierzchniowych 

pokazano, że zmiany w ich ułożeniu przestrzennym (wywołane zarówno poprzez 

mechanizmy wewnątrzkomórkowe, takie jak oddziaływanie z białkami cytoszkieletowymi, 

czy obecność w mikrodomenach błonowych, lub zewnątrzkomórkowe, takie jak wiązanie 

przez oligomeryczne ligandy, mogą modulować ich endocytozę. Przykładowo, 

klastrowanie receptora transferyny TfnR, członków rodziny receptorów ErbB (HER2  

i EGFR), receptorów acetylocholiny i receptorów FcRn może zwiększać wydajność ich 

internalizacji, a także modulować wewnątrzkomórkowe sortowanie tych białek, 

przekierowując je do lizosomów i redukując ich recykling [46].  
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Powyższej przedstawione doniesienia pozwoliły na zaproponowanie hipotezy 

badawczej podjętej w ramach mojej pracy doktorskiej (Publikacja 2 i 3), 

zakładającej, że endocytoza FGFR1 może być modulowana przez przestrzenne 

rozmieszczenie tego białka w błonie komórkowej. W ramach niniejszej pracy do kontroli 

przestrzennego rozmieszczenia FGFR1 na powierzchni komórki skonstruowałam szereg 

oligomerycznych ligandów FGFR1 o zróżnicowanej specyficzności, sile i miejscu 

wiązania do receptora, o różnym stanie oligomerycznym i przestrzennej architekturze. 

Wykorzystując wytworzone przeze mnie oligomeryczne ligandy jako pierwsza 

wykazałam, że klastrowanie FGFR1 do wyższych stanów oligomerycznych na 

powierzchni komórki wpływa na wydajność (zazwyczaj znacząco zwiększając 

internalizację) oraz na mechanizm endocytozy (wpływając na wybraną ścieżkę) 

(Publikacja 2 i 3).  

Ostatecznym celem ukierunkowanych terapii przeciwnowotworowych jest 

precyzyjne dostarczenie leku cytotoksycznego do komórek nowotworowych, oszczędzając 

zdrowe komórki, a tym samym ograniczając występowanie niepożądanych skutków 

ubocznych [4,47,48]. Obecnie jednym z najbardziej obiecujących rodzajów terapii 

celowanych są koniugaty cytotoksyczne takie, jak koniugaty przeciwciała z lekiem 

cytotoksycznym (ang. Antibody Drug Conjugate, ADC) [49–51]. Cząsteczka ADC składa 

się z przeciwciała monoklonalnego (ang. Monoclonal Antibody, mAb) specyficznego dla 

antygenu nadprodukowanego przez komórki nowotworowe, które jest połączone z silnie 

cytotoksycznym lekiem poprzez specyficzny łącznik. Po związaniu z docelowym 

antygenem, cząsteczka ADC jest internalizowana do wnętrza komórki przez endocytozę za 

pośrednictwem receptora, a następnie dostarczana do lizosomów wykorzystując 

zaawansowane wewnątrzkomórkowe systemy transportu pęcherzykowego, gdzie białkowa 

część ADC ulega proteolitycznej degradacji. W efekcie uwolniona do cytoplazmy 

cząsteczka leku cytotoksycznego prowadzi do śmierci komórki nowotworowej (Rysunek 

2) [52–55]. Obecnie Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug 

Administration, FDA) zatwierdziła kilkanaście ADCs stosowanych w ukierunkowanym 

leczeniu nowotworów, a kolejne koniugaty są w trakcie badań klinicznych [56,57]. Oprócz 

przeciwciał jako cząsteczki kierujące w koniugatach cytotoksycznych stosowane są także 

ligandy receptorów (np. modyfikowane czynniki wzrostu), fragmenty przeciwciał 

czy  peptydy [14,58–60].  
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Rysunek 2. Schemat przedstawiający mechanizm działania ADC w terapii celowanej. Cząsteczka ADC 

po związaniu specyficznego antygenu na powierzchni docelowej komórki rakowej podlega zależnej od 

receptora internalizacji do wnętrza komórki. Następnie kompleks ADC-antygen poprzez pęcherzykowy 

transport trafia do lizosomów, gdzie ulega proteolitycznej degradacji, w wyniku której dochodzi do 

uwolnienia cząsteczek leku cytotoksycznego. Cytostatyki stosowane w ADC wpływają na istotne procesy 

komórkowe, takie jak polimeryzacja mikrotubul lub synteza DNA prowadząc do apoptozy komórki 

nowotworowej. 

 

 

Kluczowym etapem dla efektywności działania cytotoksycznych koniugatów 

jest ich wnikanie do wnętrza komórek nowotworowych. Zazwyczaj internalizacja 

koniugatów zachodzi poprzez endocytozę zależną od receptora i typowo wykorzystuje 

CME. Co istotne, większość koniugatów cytotoksycznych, w tym stosowane ADC są 

biwalentne i przez to posiadają potencjał do dimeryzacji rozpoznawanych receptorów, 

najprawdopodobniej indukując CME [43,61]. Uzyskane w ramach niniejszej rozprawy 

doktorskiej wyniki, pokazujące, że klastrowanie FGFR1 znacząco zwiększa 

endocytozę tego receptora (Publikacja 2 i 3), pozwoliły na przetestowanie kolejnej 

hipotezy badawczej zakładającej, że oligomeryzacja cząstek kierujących zapewni 



 15 

wydajniejsze dostarczanie koniugatów cytotoksycznych do komórek nowotworowych 

nadprodukujących FGFR1 (Publikacje 4 i 5). 
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4. Cel pracy 

 

Celem niniejszej pracy doktorskiej było poznanie wpływu organizacji FGFR1 do 

różnych stanów oligomerycznych na powierzchni komórki na transport komórkowy tego 

białka. Pierwszym szczegółowym celem pracy było skonstruowanie zróżnicowanych pod 

względem architektury, multimerycznych ligandów FGFR1 zdolnych do modulacji stanu 

oligomerycznego receptora na powierzchni błony komórkowej. Projekt doktorski zakładał 

wykorzystanie dwóch ligandów FGFR1: naturalnego ligandu (FGF1) oraz 

wyselekcjonowanego fragmentu przeciwciała rozpoznającego zewnątrzkomórkową 

domenę receptora. Białka poddano oligomeryzacji przez fuzję z fragmentem ciężkim 

ludzkiej IgG1 (Fc) oraz zastosowanie oligomerycznych wariantów GFPpolygons. Drugim 

szczegółowym celem pracy było wytworzenie multimerycznego, cytotoksycznego 

koniugatu, tworzącego cząsteczkę ADC, wyróżniającego się silnym powinowactwem do 

FGFR1, zwiększoną wydajnością internalizacji oraz specyficzną cytotoksycznością 

względem komórek posiadających FGFR1. Trzecim szczegółowym celem pracy było 

opracowanie modularnego systemu umożliwiającego skonstruowanie oligomerycznych, 

wydajnie internalizowanych oraz wysoce cytotoksycznych koniugatów, który mógłby być 

łatwo dopasowywany do celowania w inne biomarkery nowotworów. 
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5. Publikacja I 

 
Publikacja Cross-Talk between Fibroblast Growth Factor Receptors and Other 

Cell Surface Proteins, autorstwa Latko M.*, Czyrek A., Porębska N., Kucińska M., 

Otlewski J., Zakrzewska M., Opaliński Ł., została opublikowana w 2019 roku  

w czasopiśmie Cells (IF: 6,6). Jestem wiodącym autorem tej pracy, mój udział wynosi 

60%. Według bazy Web of Science praca do 13 marca 2022 roku była cytowana 28 razy 

(34 cytowania według wszystkich źródeł).       

* nazwisko przed zmianą na Poźniak  

W niniejszym przeglądzie podsumowałam obecny stan wiedzy dotyczący regulacji 

FGFRs przez białka partnerskie osadzone w błonie komórkowej i podkreśliłam znaczenie 

kompleksów błonowych zawierających FGFRs występujących w wielu chorobach, w tym  

w nowotworach. Złożony system sygnałowy FGF-FGFR odpowiada za regulację wielu 

ważnych procesów komórkowych, takich jak migracja, proliferacja, metabolizm czy 

apoptoza.  

W swojej pracy zwróciłam uwagę na to, że różnorodność tego systemu jest 

powiązana ze złożonym systemem regulacji kaskad sygnałowych zależnym od kompleksu 

FGF-FGFR. Co istotne, funkcja FGFRs jest modulowana wielopoziomowo, wliczając w to 

ekspresję genów, alternatywny splicing, modyfikacje potranslacyjne, czy transport białek. 

W dalszej części pracy przedstawiłam sposoby dostosowania aktywności FGFRs. Jednym 

z nich jest organizacja FGFRs w kompleksy z innymi integralnymi białkami błonowymi, 

które mogą pełnić funkcję ko-receptorów modulujących wiązanie naturalnych ligandów  

z FGFRs, a także określać specyficzność wywołanej odpowiedzi komórkowej. Ponadto 

FGFRs mogą wchodzić w interakcje z innymi receptorami powierzchniowymi komórki, 

takimi jak receptory sprzężone z białkiem G (GPCR) lub receptory o aktywności kinazy 

tyrozynowej (RTK).  

Wzajemne oddziaływanie między różnymi receptorami moduluje siłę  

i specyficzność sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, a także wpływa na los komórki. Co 

ważne, zwróciłam uwagę, że transbłonowe FGFRs mogą tworzyć kompleksy  

z wieloma cząsteczkami adhezyjnymi komórek (ang. Cell Adhesion Molecules, CAMs), 

takimi jak kadheryny, nektyny, neuroplastyny, integryny, itd. Wzajemne oddziaływanie 
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między FGFRs i CAMs wpływa na interakcję międzykomórkową oraz ruchliwość 

komórek, a także jest szczególnie ważne dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego.  

Niniejsza analiza literaturowa zasugerowała, że przestrzenna organizacja FGFR1  

w błonie komórkowej może mieć kluczowy wpływ na możliwość tworzenia kompleksów 

FGFR1 z danym ko-receptorem i przez to determinować zmiany w fizjologii komórki. 
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6. Publikacja II 

 
Publikacja FGFR1 clustering with engineered tetravalent antibody improves the 

efficiency and modifies the mechanism of receptor internalization, autorstwa Poźniak M., 

Sokołowska-Wędzina A., Jastrzębski K., Szymczyk J., Porębska N., Krzyścik M.A., 

Zakrzewska M., Miączyńska M., Otlewski J., Opaliński Ł, została opublikowana w 2020 

roku w czasopiśmie Molecular Oncology (IF: 6,603). Jestem wiodącym autorem tej pracy, 

mój udział wynosi 60%. Według bazy Web of Science, praca do 13 marca 2022 roku była 

cytowana 7 razy (9 cytowań według wszystkich źródeł).  

 

W celu zbadania wpływu oligomeryzacji FGFR1 na aktywność i komórkowy 

transport tego receptora wytworzyłam bispecyficzny, tetrawalentny fragment przeciwciała 

T-Fc zdolny do związania do czterech cząsteczek FGFR1. Białko T-Fc składa się z dwóch 

fragmentów scFv rozpoznających dwa antygeny w obrębie domeny D1 receptora. 

Charakterystyka czterowartościowego T-Fc wykazała, że białko to posiada wysokie 

powinowactwo i dużą specyficzność względem FGFR1. Ponadto T-Fc klastruje receptor  

w większe struktury na powierzchni komórki, a następnie ulega wydajnej internalizacji do 

wnętrza komórki wykorzystując zależny od receptora mechanizm endocytarny. Uzyskane 

wyniki sugerują, że tworzenie oligomerów FGFR1 wywołane przez T-Fc istotnie wpływa 

na wydajność internalizacji receptora, zwiększając ją aż pięciokrotnie, w konsekwencji 

przyspieszając lizosomalną degradację FGFR1.  

W odróżnieniu od naturalnych ligandów FGFR1, skonstruowany fragment 

przeciwciała nie wiąże kieszeni rozpoznającej ligand utworzonej przez 

zewnątrzkomórkowe domeny D2 i D3 receptora i dlatego nie jest w stanie aktywować 

FGFR1, ani zależnych od niego wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnalnych. Ponadto 

internalizacja dimerów FGFR1 zachodzi głównie poprzez klatrynozależną endocytozę, 

natomiast uzyskane przeze mnie dane pokazują, że komórkowy transport większych 

oligomerów receptora angażuje jednocześnie CME oraz mechanizmy niezależne od 

klatryny (CIE). W kolejnym etapie badań podjęłam próbę identyfikacji mechanizmu CIE 

odpowiedzialnego za wysoce wydajną endocytozę kompleksu FGFR1-T-Fc poprzez 

eliminację różnych komponentów zaangażowanych w CIE. Wykazałam, że ścieżki 

endocytarne niezależne od klatryny, lecz wykorzystujące dynaminę-2, w połączeniu  

z CME, zapewniają niezwykle efektywną internalizację oligomerów FGFR1. Co istotne, 

zwiększona wydajność endocytozy prowadzi do obniżenia poziomu FGFR1 na 
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powierzchni komórek. W jednym z projektów, w które byłam zaangażowana 

zidentyfikowaliśmy zewnątrzkomórkową galektynę-1 i 3 jako nowe białka partnerskie 

FGFR1, zdolne do aktywacji tego receptora i modulacji jego komórkowego transportu.  

W ramach niniejszego projektu wykazałam, że T-Fc hamuje oddziaływanie FGFR1  

z galektyną-3. 

Podsumowując, w zaprezentowanej poniżej pracy jako pierwsza przedstawiłam 

istotną rolę przestrzennej organizacji FGFR1 w komórkowym transporcie tego receptora. 

Wykazałam, że klastrowanie FGFR1 indukowane oligomerycznym ligandem o wysokim 

powinowactwie zwiększa wydajność endocytozy FGFR1 oraz zmienia mechanizm jego 

internalizacji, angażując różne mechanizmy endocytarne (CME oraz CIE). 

Zaprezentowane dane, oprócz fundamentalnego znaczenia dla biologii FGFR1, mogą mieć 

duże znaczenie dla projektowania przyszłych terapii przeciwnowotworowych. Powyższe 

wyniki wyraźnie sugerują, że poprzez kontrolowaną oligomeryzację FGFR1 możemy 

wpłynąć na wydajność oraz mechanizm endocytozy FGFR1, a zastosowanie 

multimerycznych nośników leków może zwiększyć efektywność terapii selektywnych 

skierowanych wobec guzów z nadprodukcją FGFR1. 

Do przedstawionej poniżej publikacji przynależy suplement załączony na 

końcu pracy. 
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7. Publikacja III 

 
Publikacja FGF1 fusions with the Fc fragment of IgG1 for the assembly of 

GFPpolygons mediated multivalent complexes targeting FGFRs, autorstwa Poźniak, M., 

Zarzycka, W., Porębska, N., Knapik, A., Marczakiewicz-Perera, P., Zakrzewska, M., 

Otlewski, J., Opaliński, Ł., została opublikowana w 2021 roku w czasopiśmie 

Biomolecules (IF: 4,694). Jestem wiodącym autorem tej pracy, mój udział wynosi 60%. 

Do 13 marca 2022 roku praca nie została cytowana.  

 

W oparciu o obiecujące dane ukazujące istotny wpływ modulacji przestrzennego 

rozmieszenia FGFR1 na komórkowy transport tego białka (Publikacja 2), wydało się 

wysoce prawdopodobne, że klastrowanie receptora do wyższych niż tetramer stanów 

oligomerycznych może wywołać nieoczekiwane zmiany w aktywności FGFR1. Dlatego  

w dalszej części pracy przystąpiłam do opracowania nowej strategii oligomeryzacji FGFR1 

umożliwiającej jednoczesne skupianie znacznie większej ilości cząsteczek receptora. 

W swoich badaniach wykorzystałam naturalny ligand FGFR1 (FGF1) w fuzji  

z fragmentem Fc ludzkiej IgG1 (immunoglobulina G1) na N- lub C-końcu białka, tworząc 

dimeryczne, biwalentne ligandy Fc-FGF1 oraz FGF1-Fc, oraz tetrawalentny wariant 

FGF1-Fc-FGF1. Następnie, uzyskane białka poddałam dodatkowej oligomeryzacji poprzez 

zastosowanie GFPpolygons sprzężonych z białkiem G, zapewniającym wiązanie 

fragmentu Fc. GFPpolygon to zmodyfikowane białko zielonej fluorescencji (ang. Green 

Fluorescent Protein, GFP), w którym jedno włókno β zostało przeniesione w inny region 

białka, uniemożliwiając tym samym wewnątrzcząsteczkowe zwinięcie tego włókna  

z pozostałymi. Poprzez wzajemne oddziaływanie GFPpolygons możliwe jest formowanie 

fluorogennych kompleksów o różnym stanie oligomerycznym. Tym sposobem uzyskałam 

bardzo złożone multimeryczne ligandy zdolne do związania do dwunastu cząsteczek 

FGFR1. Wszystkie wytworzone oligomery FGF1 aktywowały szlaki sygnalne zależne od 

FGFR1, co potwierdza, że białka te zachowały swoją aktywność biologiczną oraz zdolność 

do wiązania FGFR1. Co ważne, w dalszej części badań wykazałam, że kompleksy złożone 

z dimerycznych GFPpolygons były zdolne do tetrameryzcji FGFR1 oraz podlegały 

zależnej od receptora internalizacji do wnętrza komórki, co jest zgodne  

z zaprezentowanymi powyżej wynikami. Natomiast kompleksy złożone z trimerycznych, 

tetramerycznych i pentamerycznych GFPpolygons indukowały tworzenie skupisk FGFR1 

na powierzchni komórki blokując endocytozę receptora. 
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Multimeryczne ligandy przedstawione w tym badaniu mogą być wykorzystane do 

dostrojenia sygnalizacji FGFR w celu wywołania pożądanej aktywności komórkowej, co 

może być pomocne w zrozumieniu podstaw biologii FGF-FGFR1. Zaprezentowane 

podejście wykazuje duży potencjał i może być łatwo zaadaptowane do oligomeryzacji 

alternatywnych białek w celu kontrolowania aktywności innych receptorów na 

powierzchni komórki. Co ważne, przedstawione powyżej dane wyraźnie sugerują, że stan 

oligomeryczny liganda jest istotny i powinien zostać dobrany w zależności od pożądanego 

efektu terapeutycznego. Mimo, że tetrameryzacja FGFR1 zwiększa wydajność 

internalizacji receptora, to zastosowanie ligandu o jeszcze wyższym stanie 

oligomerycznym może dać odwrotny efekt. Zatrzymanie receptora na powierzchni 

komórki poprzez obniżenie jego endocytozy może znaleźć zastosowanie  

w niektórych podejściach terapeutycznych, np. w gojeniu ran, kiedy wymagana jest silna  

i długotrwała aktywacja ścieżek sygnałowych.
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8. Publikacja IV 

 

Publikacja The cytotoxic conjugate of highly internalizing engineered tetravalent 

antibody T-Fc for targeting FGFR1-overproducing cancer cells, autorstwa Poźniak M., 

Porębska N., Krzyścik M.A., Sokołowska-Wędzina A., Jastrzębski K., Sochacka M., 

Szymczyk J., Zakrzewska M., Otlewski J., Opaliński Ł została opublikowana w 2021 roku 

w czasopiśmie Molecular Medicine (IF: 6,354). Jestem wiodącym autorem tej pracy, mój 

udział wynosi 60%. Według bazy Web of Science, praca do 13 marca 2022 roku była 

cytowana 3 razy (4 cytowania według innych źródeł). 

 

Oligomeryczny T-Fc wykazał silne powinowactwo względem FGFR1 oraz 

wydajniejszą niż biwalentne przeciwciało endocytozę niezależną od aktywacji receptora. 

Ponadto skonstruowane białko angażowało różne mechanizmy endocytozy (CME oraz 

CIE), co czyni go mniej podatnym na zmiany mechanizmów internalizacji receptora  

w komórkach nowotworowych (Publikacja 2). Te dane zasugerowały, że T-Fc może 

stanowić bardzo atrakcyjny nośnik leku w terapii celowanej skierowanej przeciwko 

nowotworom z nadekspresją FGFR1. 

Wyżej wymienione cechy T-Fc skłoniły mnie do przetestowania potencjału tego 

białka jako selektywnego nośnika leku w postaci cząsteczki ADC. Przeprowadziłam 

wydajną, miejscowo-specyficzną koniugację T-Fc z cytotoksycznym związkiem MMAE 

zawierającym rozszczepialny łącznik walinowo-cytrulinowy (ang. valine-citrulne-

Monomethyl Auristatin E, vcMMAE), tworząc T-Fc-vcMMAE. Charakterystyka 

uzyskanej cząsteczki ADC wykazała, że przyłączenie leku nie wpłynęło na zmianę 

właściwości fizykochemicznych tego białka. Tetrameryczny koniugat wykazywał zarówno 

silne powinowactwo do FGFR1, jak i wysoką wydajność zależnej od receptora 

internalizacji. Ponadto T-Fc-vcMMAE precyzyjnie i wydajnie dostarczał lek do 

docelowych komórek wytwarzających FGFR1, w tym komórek raka płuc,  

z EC50 w zakresie nanomolowym, a jednocześnie był praktycznie nietoksyczny dla 

komórek pozbawionych FGFR1, co podkreśla selektywność wytworzonego koniugatu. 

Dodatkowo, w ramach niniejszego projektu zaobserwowałam, że silny efekt cytotoksyczny 

T-Fc-vcMMAE jest powiązany nie tyle z wysokim poziomem ekspresji FGFR1 na 

powierzchni komórek, ale przede wszystkim z wydajnością endocytozy tego receptora. 

Sugeruje to, że przy wyborze potencjalnego celu molekularnego w terapii celowanej należy 
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brać pod uwagę nie tylko poziom receptora na powierzchni komórek nowotworowych, ale 

przede wszystkim zdolność do jego efektywnej internalizacji. 

Uzyskane przeze mnie dane wskazują na duży potencjał T-Fc-vcMMAE jako 

precyzyjnego nośnika leku w terapii celowanej skierowanej wobec komórek 

nowotworowych nadekspresjonujących FGFR1. Co ważne w swojej pracy wykazałam, że 

oligomeryczne ADC ze względu na silne powinowactwo do receptora, znacznie 

zwiększoną wydajność internalizacji w stosunku do biwalentnego białka, a także 

możliwość aktywacji różnych mechanizmów endocytarnych mogą stanowić atrakcyjną 

alternatywę dla konwencjonalnych biwalentnych nośników leków w terapiach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 



 93 



 94 



 95 



 96 



 97 



 98 



 99 



 100 



 101 



 102 



 103 



 104 

 

 



 105 

9. Publikacja V 

 
Publikacja Modular self-assembly system for development of oligomeric, highly 

internalizing and potent cytotoxic conjugates targeting fibroblast growth factor 

receptors, autorstwa Poźniak M., Porębska N., Jastrzębski K., Krzyścik M.A., Kucińska 

M., Zarzycka W., Barbach A., Zakrzewska M., Otlewski J., Miączyńska M., Opaliński Ł., 

została opublikowana w 2021 roku w czasopiśmie Journal of Biomedical Science  

(IF: 8,41). Jestem wiodącym autorem tej pracy, mój udział wynosi 60%. Według bazy Web 

of Science, praca do 13 marca 2022 roku była cytowana 1 raz (1 cytowanie według innych 

źródeł). 

 

Potwierdzając istotne znaczenie oligomeryzacji receptora dla wydajności jego 

internalizacji, a tym samym zwiększony potencjał terapeutyczny multimerycznych 

cząsteczek kierujących, w dalszej części projektu chciałam opracować modularny system 

do generowania oligomerycznych, skutecznie internalizujących i wysoce cytotoksycznych 

koniugatów, który mógłby być łatwo adaptowalny do konstrukcji oligomerycznych 

koniugatów cytotoksycznych specyficznych względem różnych biomarkerów 

nowotworowych. 

W swoich badaniach jako modelowy cel molekularny ponownie wykorzystałam 

FGFR1, natomiast jako cząsteczkę kierującą zastosowałam naturalny ligand receptora – 

FGF1, w fuzji z sekwencją AviTag, niezbedną do przeprowadzenia miejscowo-

specyficznej biotynylacji. Jako rusztowanie do oligomeryzacji ligandów wybrałam 

zmodyfikowaną streptawidynę (SA). Jako białko posiadające niezwykle silne 

powinowactwo do biotyny lub biotynylowanych związków oraz dużą stabilność  

w wymagających warunkach (wysoka temperatura, zmiany pH) SA stanowi bardzo 

atrakcyjne rusztowanie do oligomeryzacji biotynylowanych ligandów. W swoim projekcie 

użyłam dwóch wariantów SA: "martwy" niewiążący biotyny oraz "żywy" ze znacznikiem 

His [62]. Dzięki połączeniu obu wariantów przygotowałam tetramery SA posiadające 

zdolność do wiązania od 0 do 4 cząsteczek biotynylowanego ligandu. 

Wszystkie uzyskane oligomery FGF1 o różnym stanie oligomerycznym (od 

monomeru do tetrameru) charakteryzowały się silnym wiązaniem do FGFR1, jednak ze 

względu na znacząco polepszone parametry oddziaływania z receptorem oraz zwiększony 

wychwyt komórkowy wybrałam tetrameryczny wariant FGF1-SA jako podstawę do 

opracowania selektywnych koniugatów cytotoksycznych ukierunkowanych na komórki 
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rakowe nadprodukujące FGFR1. W celu poprawy stabilności tetrameru FGF1-SA,  

w dalszych badaniach zastosowałam wariant FGF1 z trzema mutacjami stabilizującymi 

strukturę białka, trzema natywnymi cysteinami wymienionymi na reszty seryny w celu 

wyeliminowania nieswoistego przyłączenia leku cytotoksycznego oraz przyłączoną  

N-końcową sekwencją KCKSGG (w skrócie KCK) zapewniającą miejsce do wydajnego  

i specyficznego przyłączania ładunku cytotoksycznego, co łącznie tworzyło cząsteczkę 

KCK-FGF1E-AviTag. Następnie przeprowadziłam koniugację uzyskanego białka z silnie 

cytotoksyczną czasteczką vcMMAE, a uzyskany koniugat poddałam miejscowo-

specyficznej biotynylacji. W kolejnym kroku KCK-FGF1E-AviTag-Biot poddałam 

oligomeryzacji z tetrameryczną „żywą” SA, otrzymując tetrameryczny cytotoksyczny 

koniugat. Utworzony kompleks wykazał nie tylko zwiększone powinowactwo do FGFR1, 

ale również znacznie wydajniejszą internalizację w porównaniu do monomerycznego 

wariantu tego białka oraz specyficzny i silny efekt cytotoksyczny.  

Dodatkowo, dla potwierdzenia modularności opracowanego systemu oraz łatwości 

jego adaptacji względem różnych ligandów skonstruowałam tetrameryczny koniugat 

oparty o FGF2, specyficzny względem FGFR1 i FGFR3 oraz tetrameryczny koniugat 

Affibody, specyficznie rozpoznający inny marker nowotworowy - HER2 (ang. Human 

Epidermal Grotwh Factor Receptor 2). W obu przypadkach warianty oligomeryczne 

koniugatów wykazały zwiększoną cytotoksyczność w porównaniu z ich monomerycznymi 

odpowiednikami.  

Zaprezentowane przeze mnie wyniki ukazują duży potencjał multimerycznych 

ligandów jako efektywnych nośników leków. Warto zauważyć, że oligomeryczne ligandy 

receptorów, ze względu na bardzo wysokie powinowactwo oraz dużą wydajność 

internalizacji, stanowią atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych nośników leków, 

takich jak przeciwciała. Opracowany przeze mnie system oligomeryzacji białek oparty na 

tetramerycznej SA wyróżnia się dużą uniwersalnością przez co może być z powodzeniem 

zastosowany do opracowania oligomerycznych koniugatów o wybranej specyficzności, 

dostosowanych względem innych markerów nowotworowych. Ponadto modułowość 

systemu SA umożliwia skonstruowanie oligomerycznych ligandów skoniugowanych 

jednoczesne z kilkoma lekami o odmiennym sposobie działania, a nawet z dodatkowymi 

ugrupowaniami funkcjonalnymi, np. fluoroforami, pozwalającymi na obrazowanie 

koniugatów, co może znaleźć duże zastosowanie w projektowaniu przyszłych terapii. 

Do przedstawionej poniżej publikacji przynależy suplement załączony na 

końcu pracy. 
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10. Podsumowanie 

 

Duże wyzwanie dla współczesnego leczenia przeciwnowotworowego stanowi 

opracowanie wydajnych i skutecznych metod terapeutycznych umożliwiających 

precyzyjne dostarczenie leku bezpośrednio do komórek guza, minimalizując tym samym 

skutki uboczne terapii. Ze względu na to coraz większe nadzieje pokłada się w rozwój 

terapii selektywnych, których koncepcja opiera się na wykorzystaniu unikalnych cech 

molekularnych guza i wykorzystaniu ich do specyficznego dostarczenia leku do komórek 

nowotworowych [7,9,63,64]. Dobry cel molekularny oprócz dużej specyficzności, 

zwiększonej akumulacji na powierzchni komórek guza oraz niskiej heterogenności 

powinien wyróżniać się także wysoką wydajnością internalizacji [5,43,65–67].  

Jednym z intensywnie badanych biomarkerów nowotworów jest transbłonowe 

białko FGFR1, którego zwiększony poziom zaobserwowano w różnych rodzajach 

nowotworów [18,68–71]. W ostatnich latach opracowano kilka podejść do selektywnego 

leczenia guzów nadprodukujących FGFR1, w tym koniugaty cytotoksyczne z fragmentami 

przeciwciał lub naturalnymi ligandami jako białka kierujące [43,72–74]. Chociaż 

mechanizm aktywacji i sygnalizacji FGFR1 jest dobrze zbadany, wiedza na temat 

transportu komórkowego tego białka, która stanowi podstawę efektywności terapii 

celowanej, nie jest pełna i wymaga dalszych badań. Istnieją doniesienia naukowe 

sugerujące, że zmiany w przestrzennej organizacji białek błonowych mogą wpływać na 

zwiększenie wydajności internalizacji, modulację ich funkcji, a także zmianę 

komórkowego transportu tych białek [46]. 

W oparciu o te odkrycia w swoim projekcie doktorskim skupiłam się na 

wyprodukowaniu multimerycznych ligandów o różnej architekturze skierowanych 

przeciwko transbłonowemu FGFR1 oraz poznaniu wpływu organizacji tego receptora do 

różnych stanów oligomerycznych na powierzchni błony na komórkowy transport tego 

białka. Poprzez użycie bispecyficznego, tetramerycznego fragmentu przeciwciała (T-Fc) 

specyficznie rozpoznającego FGFR1, dowiodłam, że wydajność oraz mechanizm 

endocytozy receptora są determinowane przez przestrzenną organizację tego białka  

w błonie komórkowej. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami wykazałam, że 

endocytoza FGFR1 jest procesem niezależnym od aktywności receptorowej kinazy 

tyrozynowej, a oligomeryzacja FGFR1 indukowana przez T-Fc wzmaga internalizację 

receptora, kierując go do lizosomalnej degradacji [41]. Do tej pory wiadomym było, że 
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dimeryzacja FGFR1 wywołana naturalnymi ligandami lub biwalentymi przeciwciałami 

stymuluje wychwyt FGFR1 poprzez wykorzystanie mechanizmu CME [28,75,76]. 

Uzyskane przeze mnie dane poszerzają aktualną wiedzę pokazując, że pięciokrotny wzrost 

efektywności internalizacji kompleksów FGFR1-T-Fc jest osiągany przez zmiany  

w mechanizmie endocytozy wywołane klastrowaniem FGFR1. Swoją hipotezę 

potwierdziłam poprzez analizę mechanizmu internalizacji FGFR1-T-Fc, w której 

wykazałam, że w przeciwieństwie do dimerów FGFR1 internalizowanych głównie przez 

klatrynozależny mechanizm endocytarny, internalizacja większych oligomerów FGFR1 

wywoływana przez tetrameryczny T-Fc może zachodzić poprzez aktywację różnych 

szlaków: CME i CIE.  

W oparciu o uzyskane dane opracowałam strategię wytwarzania oligomerycznych 

ligandów FGFR1, umożliwiającą klastrowanie receptora w jeszcze większe struktury na 

powierzchni komórki. Przeprowadzając fuzję FGF1 z fragmentem Fc ludzkiej IgG1 

uzyskałam oligomeryczne ligandy FGFR1: FGF1-Fc, Fc-FGF1 oraz FGF1-Fc-FGF1, które 

poddałam dalszej oligomeryzacji poprzez połączenie ich z różnymi wariantami 

fluorescencyjnych GFPpolygons, tworząc biologicznie aktywne, multimeryczne ligandy  

z aż dwunastoma miejscami wiązania receptora. Zgodnie z wcześniejszymi wynikami 

tetrameryczne ligandy GFPpolygons-FGF1 podlegały wydajnej i zależnej od receptora 

internelizacji. Natomiast multimeryczne ligandy o wyższym stanie oligomerycznym 

indukowały akumulację receptora na powierzchni komórki (Rysunek 3). Dane te sugerują, 

że skupianie FGFR1 w dużo większe niż dimer czy tetramer struktury oligomeryczne 

obniża wydajność transportu komórkowego tego białka, co może znaleźć zastosowanie  

w terapiach wymagających obniżenia endocytozy receptora, np. w gojeniu ran, 

wymagającym długotrwałej i silnej aktywacji ścieżek sygnałowych. Natomiast 

zatrzymanie receptora na powierzchni komórki wywołane przez ligandy o zbyt wysokim 

stanie oligomerycznym w przypadku terapii selektywnej skierowanej przeciwko guzom  

z nadekspresją biomarkera powierzchniowego, może doprowadzić do zwiększonej 

akumulacji tego białka na powierzchni błony, co może osłabić efektywność celowanej 

terapii, a nawet doprowadzić do progresji guza. Powyższe dane niewątpliwie sugerują, że 

stan oligomeryczny liganda jest ważny, a jego dobór powinien zależeć od rodzaju terapii 

oraz pożądanego efektu terapeutycznego. 
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Rysunek 3. Hipotetyczny model wpływu oligomeryzacji FGFR1 na powierzchni błony na komórkowy 

transport tego białka. Dimeryzacja FGFR1 wywołana naturalnym ligandem (FGF) indukuje 

klatrynozależną endocytozę receptora (CME). Oligomeryzacja FGFR1 indukowana przez tetrameryczne 

białka (T-Fc, FGF1-SA) znacznie zwiększa wydajność internalizacji receptora. Co więcej tetrameryzacja 

FGFR1 zmienia mechanizm jego endocytozy poprzez zaangażowanie różnych szlaków endocytarnych (CME 

i CIE). Klastrowanie receptora w większe niż tetramer struktury oligomeryczne wywołane wiązaniem 

multimerycznych GFPpolygons-FGF1-Fc hamuje internalizację FGFR1 powodując jego akumulację na 

powierzchni komórki. 

 

Na podstawie uzyskanych wyników przystąpiłam do skonstruowania wydajnego  

i selektywnego nośnika leku w postaci tetramerycznej cząsteczki ADC. Dzięki wydajnej 

miejscowo-specyficznej koniugacji T-Fc z silnie cytotoksycznym związkiem 

wytworzyłam T-Fc-vcMMAE. Uzyskany koniugat cechował się wysokim 

powinowactwem do FGFR1 oraz zwiększoną wydajnością internalizacji w porównaniu do 

biwalentengo białka. Dodatkowo T-Fc-vcMMAE wykazywał specyficzną cytotoksyczność 

wobec komórek nadekspresujących FGFR1, będąc praktycznie nietoksyczny dla komórek 

pozbawionych FGFR1.  
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Aktywność różnych komórkowych szlaków endocytarnych zmienia się  

w zależności od warunków fizjologicznych. Stale dzielące się komórki nowotworowe 

mogą hamować CME, a tym samym wydłużać czas aktywacji FGFR1 na powierzchni 

komórki, promując sygnalizację onkogenną [77]. Typowe biwalentne przeciwciała anty-

FGFR1 stosowane w terapiach celowanych wykorzystują głównie klatrynozależne 

mechanizmy endocytozy, przez co w sytuacji wyłączenia przez komórki nowotworowe 

CME mogą stać się mało efektywne. Takie zmiany w transporcie białek w komórkach 

rakowych będą miały bardzo ograniczony wpływ na internalizację T-Fc-vcMMAE. 

Oligomeryczny koniugat wykazuje nie tylko dużą siłę wiązania FGFR1 oraz wysoką 

wydajność internalizacji, ale co ważne posiada zdolność do aktywacji różnych 

mechanizmów endocytarnych zależnych od receptora (CME i CIE), przez co niezależnie 

od warunków może dostarczyć lek do wnętrza docelowej komórki (Rysunek 4).  

 

Rysunek 4. Mechanizm endocytozy multimerycznych koniugatów cytotoksycznych. Biwalentne 

cząsteczki ADC podlegają zależnej od receptora internalizacji z wykorzystaniem klatrynozależnych 

mechanizmów endocytozy (CME). Tetrameryczna cząstka kierująca wykazuje znacznie zwiększoną 

wydajność internalizacji w porównaniu z dimerycznym ADC. Ponadto oligomeryczny koniugat 

cytotoksyczny aktywuje różne szlaki endocytarne (CMIE i CIE) oraz wykazuje silny efekt cytotoksyczny. 
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Bazując na obiecujących wynikach moich badań w dalszej części projektu 

przystąpiłam do opracowania modularnego systemu generowania multimerycznych, 

skutecznie internalizujących i wysoce cytotoksycznych koniugatów o wybranej 

specyficzności. Poprzez zastosowanie tetramerycznej streptawidyny, wytworzyłam 

oligomeryczny, cytotoksyczny koniugat FGF1, naturalnego ligandu FGFR1, zdolny do 

klastrowania cząstek receptora na powierzchni komórki. Wytworzony kompleks 

wykazywał zwiększone wiązanie do FGFR1, wydajniejszą internalizację w porównaniu do 

jego monomerycznego odpowiednika oraz specyficzne i silne działanie cytotoksyczne. 

Dzięki dokładnej optymalizacji systemu generowania multimerycznych białek opartego na 

streptawidynie, możliwe jest szybkie skonstruowanie nowych oligomerycznych ligandów 

dla innych receptorów. Chcąc potwierdzić uniwersalność opracowanego systemu 

skonstruowałam nowe oligomeryczne, cytotoksyczne cząstki kierujące rozpoznające inne 

receptory powierzchniowe: tetrameryczny FGF2-SA skierowany wobec FGFR1 i FGFR2 

oraz tetrameryczny Affibody-SA specyficznie rozpoznający białko HER2. Wytworzone 

multimeryczne koniugaty wywoływały zwiększony efekt cytotoksyczny w porównaniu  

z ich monomerycznymi odpowiednikami.  

Uzyskane przeze mnie dane potwierdzają znaczący wpływ oligomeryzacji FGFR1 

wywołanej przez multimeryczne nośniki leku na wydajność komórkowego transportu tych 

białek w kompleksie z receptorem, a tym samym na efektywność selektywnego zabijania 

komórek nowotworowych nadprodukujących FGFR1. Dzięki uniwersalnemu systemowi 

oligomeryzacji opartemu na tetramerycznej streptawidynie możliwe jest opracowanie 

mulimerycznych koniugatów o wybranej specyficzności oraz dostosowaniu ich względem 

innych markerów nowotworowych. Klastrowanie markerów powierzchniowych wywołane 

oligomerycznymi ligandami daje ogromne możliwości terapeutyczne, które mogą  

w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność przyszłych terapii przeciwnowotworowych. 

System ten może być dopasowany względem każdego celu molekularnego obecnego na 

powierzchni komórek nowotworowych, a nawet guzów nadekspresjonujących 

jednocześnie różne białka powierzchniowe. Ponadto w sytuacji, w której specyficzne 

białka powierzchniowe występowałyby w postaci oligomerycznych struktur na 

powierzchni komórek nowotworowych, multimeryczne ligandy mogłyby jeszcze bardziej 

preferencyjnie rozpoznawać dane skupiska receptorów i wydajniej trafiać do wnętrza 

docelowych komórek guza. 
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Podsumowując, zaprezentowane przeze mnie wyniki badań istotnie poszerzają 

aktualny stan wiedzy dotyczący mechanizmów internalizacji FGFR1. W swojej pracy 

wykazałam, że kontrolowane klastrowanie receptora na powierzchni błony może,  

w zależności od wywołanego stanu oligomerycznego, znacząco poprawić wydajność 

transportu komórkowego FGFR1, jak również zmienić mechanizm jego endocytozy. 

Uzyskane dane wykorzystałam do stworzenia oligomerycznej cząsteczki ADC 

skierowanej względem komórek rakowych wytwarzających FGFR1. Poprzez jej 

zastosowanie dowiodłam, że multimeryczne cząsteczki kierujące, ze względu na 

wysokie powinowactwo do receptorów i lepszy wychwyt komórkowy, mogą stanowić 

atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych przeciwciał biwalentnych jako 

nośników leków w podejściu ADC. W oparciu o uzyskane dane opracowałam 

uniwersalny system tworzenia oligomerycznych, precyzyjnych oraz wydajnie 

internalizowanych koniugatów cytotoksycznych, który może zostać łatwo 

dopasowany do różnych biomarkerów guza. Zaprezentowane w tej pracy dane 

niewątpliwie mogą znaleźć duże zastosowanie w projektowaniu przyszłych podejść 

terapeutycznych. 
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