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ALFABETYCZNY WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW  

3-D warunki trójwymiarowe, od ang. three-dimensional 

aa. aminokwasy 

ADF czynnik depolimeryzujący aktynę, od ang. actin depolymerizing factor 

ADP  adenozyno-5′-difosforan, od ang. adenosine diphosphate 

APS nadsiarczan amonu, od ang. ammonium persulfate 

ATP adenozynotrójfosforan, od ang. adenosine triphosphate 

AUC obszar pod krzywą, od ang. area under curve 

bFGF zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów, od ang. basic fibroblast growth 

factor 

BM błona podstawna, od ang. basement membrane 

BMP białko morfogenetyczne kości, od ang. bone morphogenetic protein 

BSA surowicza albumina wołowa, od ang. bovine serum albumin 

CB bufor do ekstrakcji białek cytoszkieletu, ang. cytoskeleton buffer 

cDNA komplementarny DNA, od ang. complementary DNA 

CiL hamowanie kontaktowe, od ang. contact inhibition of locomotion 

DEPC pirowęglan dietylu, z ang. diethyl pyrocarbonate 

DMEM medium podstawowe do hodowli komórkowej, od ang Dulbecco's Modified 

Eagle Medium 

DNA kwas deoksyrybonukleinowy, od ang. deoxyribonucleic acid 

DNaza I  deoksyrybonukleaza I, od ang. deoxyribonuclease 

dNTPs deoksynukleotydy, od ang. deoxynucleotide triphosphates 

DRG  zwoje korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych, zwoje rdzeniowe, od ang. 

dorsal root ganglia 

ECM macierz pozakomórkowa, od ang. extracellular matrix 

EDNRB2 receptor endotelinowy typu B, od ang. endothelin receptor type B 

EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy, z ang. ethylenediaminetetraacetic acid 

EGTA kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-N,N,N‘,N‘ tetraoctowy  

EMT przejście nabłonkowo-mezenchymalne, od ang. epithelial–mesenchymal 

transition 

FA ognisko adhezyjne, od ang. focal adhesion 

FAK kinaza ognisk adhezyjnych, od ang. focal adhesion kinase 

F-aktyna filamentarna aktyna 

FD rodzaj buforu stosowanego do trawienia DNA za pomocą enzymów 

restrykcyjnych, od ang. fast digest 

G-aktyna globularna aktyna 
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GAPDH dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, od ang. glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase 

GFP  zielone białko fluorescencji, od ang. green fluorescent protein 

GRGDS  pentapeptyd Gly-Arg-Gly-Asp-Ser 

GSK3α/β kinaza syntazy glikogenu 3, od ang. glycogen synthase kinase 3 αβ 

GSN  gen kodujący żelsolinę 

HBSS zrównoważony roztwór soli Hanksa, od ang. Hank’s balanced salt solution 

HEPES kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-piperazynylo]etanosulfonowy, od ang. 

hydroxyethylpiperazine ethane sulfonic acid 

HH stadium rozwoju według klasyfikacji Hamburgera i Hamiltona 

IKVAV pentapeptyd Ile-Lys-Val-Ala-Val 

ILK gen kodujący kinazę zależną od integryn, od ang. integrin-linked kinase 

IM macierz śródmiąższowa, od ang. interstitial matrix 

KTBT bufor KTBT, z ang. potassium-tris buffer with triton 

LamR nieintegrynowy receptor lamininy 

MCS miejsce wielokrotnego klonowania, od ang. multiple cloning site 

MITF czynnik transkrypcyjny związany z mikroftalmią, od ang. microphthalmia-

associated transcription factor 

MMP  metaloproteaza macierzy pozakomórkowej, od ang. matrix metaloprotease,  

mRNA informacyjny kwas rybonukleinowy, od ang. messenger RNA 

NBT/BCIP fosforan 5-bromo-4-chloro-3-indoksylu / błękit nitrotetrazolowy 

NCCs komórki grzebienia nerwowego, od ang. neural crest cells 

NF-m łańcuchy pośrednie neurofilamentów, od ang. neurofilament medium chain 

NGF czynnik wzrostu nerwów, od ang. nerve growth factor 

ns dane nieistotne statystycznie 

nt. nukleotydy 

o/o stężenie objętosciowo / objętosciowe 

OD współczynnik gęstości optycznej, od ang. optical density 

Ok objętość końcowa  

OUN / PNS obwodowy układ nerwowy / ang. peripheral nervous system 

PBS buforowana fosforanem sól fizjologiczna, od ang. phosphate buffered saline 

PCR łańcuchowa reakcja polimerazy, od ang. polymerase chain reaction 

PDL poli-D-lizyna 

PI3K kinaza 3-fosfatydyloinozytolu, od ang. phosphatidyl inositol 3-kinase 

PIC koktail inhibitorów proteaz, od ang. protease ihibitor coctail 
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PIP2 fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan, od ang. hosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate 

PIP3 fosfatydyloinozytolo-3,4,5-trisfosforan, od ang. phosphatidylinositol (3,4,5)-

trisphosphate 

PTEN od ang. phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome TEN 

pz pary zasad 

RIPA bufor do lizy komórek do testu radioimmunoprecypitacyjnego, od ang. 

radioimmunoprecipitation assay 

RNA kwas rybonukleinowy, od ang. ribonucleic acid 

RNazy rybonukleazy 

RPSA gen kodujący nieintegrynowy receptor lamininy 

r-r roztwór 

rtTA odwrotny aktywator tetracyklinowy, od ang. reverse TA 

scRNA cząsteczki RNA nieukierunkowane na żaden gen, od ang. scrambled shRNA 

SD odchylenie standardowe, od ang. standard deviation 

SDS dodecylosiarczan sodu, od ang. dodecyl sulfate sodium salt 

SDS-PAGE elektroforeza jednokierunkowa w warunkach denaturujących, od ang. sodium 

dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis 

SEM standardowy błąd pomiaru, od ang. standard error of the mean 

shRNA wyciszający RNA o strukturze spinki do włosów, od ang. short-harpin RNA 

SOX10 gen kodujący białko SOX10, od ang. SRY-box transcription factor 10 

T3 trójodotyronina 

TBS sól fizjologiczna buforowana odczynnikiem Tris, od ang. tris buffered saline 

TBS-T roztwór soli fizjologicznej buforowany odczynnikiem Tris z Tween 20, od 

ang. Tris buffered saline buffer with tween 20 

UV promieniowanie ultrafioleowe, od ang. ultraviolet 

w/o stężenie wagowo / objętosciowe 

YIGSR pentapeptyd Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg 
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STRESZCZENIE 

Obwodowy układ nerwowy (OUN) wywodzi się z komórek grzebienia nerwowego, 

które występują jedynie u kręgowców. Tworzenie OUN jest inicjowane już na wczesnym etapie 

rozwoju zarodkowego, gdy tworzy się grzebień nerwowy, od którego komórki następnie 

oddzielają się i migrują w obrębie rozwijającego się organizmu. Formowanie OUN jest 

wieloetapowym i złożonym procesem zależnym od wielu mechanizmów na poziomie 

komórkowym i molekularnym. Należą do nich działanie czynników transkrypcyjnych, kaskady 

ekspresji genów, funkcjonowanie białek komórkowych czy oddziaływanie komórek ze 

środowiskiem pozakomórkowym. W okresie formowania OUN dochodzi m.in. do intensywnej 

migracji komórek grzebienia nerwowego, tworzenia się zwojów rdzeniowych, wydłużania 

aksonów przez neurony czuciowe, unerwienia miejsc docelowych, a także migracji  

i różnicowania się prekursorów komórek glejowych, które są również źródłem melanocytów. 

We wszystkich tych procesach istotną rolę pełnią adhezja oraz migracja komórki, czyli procesy 

zależne od oddziaływania komórki ze środowiskiem pozakomórkowym. Oddziaływania te 

aktywują wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalne oraz wpływają na reorganizację struktur 

komórkowych związanych z cytoszkieletem aktynowym.  

Funkcjonowanie struktur związanych z cytoszkieletem aktynowym, ale również ogólnie 

procesy migracji i adhezji, są zależne od wielu białek. Czynnikiem pozakomórkowym, który 

ma kluczowe znaczenie dla tych procesów jest laminina. Natomiast do białek komórkowych, 

związanych z tymi procesami oraz pozwalającymi komórce reagować na obecność lamininy  

w przestrzeni pozakomórkowej, należą m.in. żelsolina (GSN), nieintegrynowy receptor 

lamininy (LamR) oraz kinaza zależna od integryn (ILK). Badania, prowadzone przez naszą 

Grupę, pokazały, że żelsolina tworzy kompleksy z białkiem ILK oraz LamR w komórkach 

ludzkiego czerniaka skóry, czyli stransformowanych nowotworowo melanocytach. W związku 

z tym w niniejszej pracy doktorskiej postanowiono zbadać, jaką rolę pełnią te białka  

w kształtowaniu OUN podczas rozwoju zarodowego kury, skoro są one ważne dla biologii 

czerniaka, a melanocyty powstają m.in. z komórek rozwijającego się OUN. Wybór modelu 

badawczego podyktowany był faktem, że powstawanie OUN oraz melanocytów u kury jest 

zbliżone do genezy ww. układu i komórek u człowieka.  

W pierwszym etapie badań określono wzór oraz poziom ekspresji RPSA oraz ILK 

podczas rozwoju zarodkowego kury. Dla GSN zostało to już wcześniej zbadane przez naszą 

Grupę. Wykazano, że zarówno ILK, jak również RPSA wykazują ekspresję już na wczesnym 

etapie embriogenezy kury. Dodatkowo analiza wzoru ekspresji badanych genów wskazuje na 
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ich ekspresję na wysokim poziomie w tkankach i narządach związanych z formowaniem OUN 

oraz melanocytów.  

Następnie określono wpływ wyciszenia ekspresji genów RPSA, GSN oraz ILK na 

komórki tułowiowego grzebienia nerwowego in ovo, analizując procesy delaminacji oraz 

migracji tych komórek, a także rozmieszczenie i rozwój ich pochodnych. Wykazano, że 

wyciszenie ekspresji genu RPSA powoduje defekt w delaminacji komórek grzebienia 

nerwowego, a wyciszenie ekspresji genu GSN w zasiedlaniu specyficznych miejsc dla ich 

migracji. Jednak wyciszenie żadnego z genów nie skutkowało zaburzeniem rozwoju 

pochodnych komórek grzebienia nerwowego.  

Zbadano również lokalizację białek LamR, GSN i ILK w komórkach grzebienia 

nerwowego oraz na ich powierzchni, jak również ich wpływ na zależną od lamininy-1  

i wybranych peptydów delaminację i migrację komórek grzebienia nerwowego. W tym celu 

zaburzono funkcjonowanie badanych białek za pomocą specyficznych dla nich przeciwciał. 

Dane potwierdziły obecność wszystkich trzech białek w komórkach grzebienia nerwowego. 

Jednak tylko żelsolina nie była obecna na zewnętrznej stronie błony komórkowej tych komórek 

i nie wpływała na ich migrację. Natomiast białka LamR oraz ILK okazały się być znaczące dla 

tych procesów. Co ciekawe, zaobserwowano, że komórki grzebienia nerwowego wydzielają 

białko GSN do medium. Mimo że wszystkie trzy białka wpływały na zdolność tych komórek 

do formowania ognisk adhezyjnych, to tylko białka GSN i LamR miały znaczenie  

w formowaniu filopodiów, czyli struktur zaangażowanych w migrację i adhezję.  

W dalszej kolejności zbadano lokalizację oraz rolę badanych białek w funkcjonowaniu 

kształtujących się zwojów rdzeniowych, skupiając się na parametrach określających zdolność 

neurytów do wydłużania się oraz prekursorów komórek Schwanna do migracji. W tym celu 

zaburzono funkcjonowanie badanych białek za pomocą specyficznych dla nich przeciwciał. 

Zaobserwowano różną lokalizację badanych białek w neuronach czuciowych oraz komórkach 

glejowych. Dodatkowo żelsolina jako jedyne białko była obecna w medium z hodowli DRG. 

Wykazano, że białka LamR, ILK i GSN pełnią rolę w wydłużaniu neurytów, ich orientacji oraz 

w migracji komórek glejowych. Biorą one również udział w reorganizacji filamentarnej aktyny 

w stożkach wzrostu - strukturach ważnych dla ruchu i nawigacji neurytów.  

Podsumowując, białka GSN, LamR oraz ILK są zaangażowane w różnym stopniu  

w zależny od lamininy-1 rozwój OUN podczas embriogenezy kury. Rola tych białek w ww. 

procesach nie została do tej pory zbadana dla zarodka kurzego, zatem przedstawione 

wyniki w ramach rozprawy doktorskiej wnoszą nową wiedzę do biologii rozwoju kury  

w odniesieniu do właściwości biologicznych badanych białek.  
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ABSTRACT 

The peripheral nervous system (PNS) is derived from neural crest cells, which are 

present only in vertebrates. The PNS development is initiated at the early stages of 

embryogenesis, when the neural crest is formed, and from which the neural crest cells (NCCs) 

delaminate and migrate through the developing organism. The formation of the PNS is a multi-

stage and complex process dependent on many mechanisms at the cellular and molecular levels. 

They include the activity of transcription factors, cascades of genes expression, the functioning 

of cellular proteins, and interactions of cells with the extracellular environment. During the 

formation of the PNS there comes up among others to the intensive migration of neural crest 

cells, formation of dorsal root ganglia, axonal extension by sensory neurons, innervation of the 

target site, migration, and differentiation of glial cell precursors, which are also the source of 

pigment cells - melanocytes. In all these processes cell adhesion and migration, the processes 

dependent on the interaction of cell with the extracellular environment, play an important role. 

These interactions activate intracellular signaling pathways and influence the reorganization of 

cellular structures related to the actin cytoskeleton. 

The functioning of actin cytoskeleton-based structures, and migration and adhesion 

processes, in general, are dependent on many proteins. The extracellular factor, which plays  

a key role in these processes is laminin. Among cellular proteins associated with those 

processes allowing cell to respond to the presence of laminin in the cell environment are 

gelsolin (GSN), non-integrin laminin receptor (LamR), and integrin-linked kinase (ILK). 

Studies conducted by our group have shown that gelsolin forms complexes with ILK and LamR 

in human skin melanoma cells - transformed melanocytes. Therefore, it has been decided to 

investigate what role these proteins play in forming the PNS during chicken embryonic 

development, because it seems that they play an important role in melanoma cells and 

melanocytes originate partially from the developing PNS. It was decided to work on chicken 

embryo, as the formation of PNS and melanocytes in chicken embryo is similar to their genesis 

in humans. 

In the first stage of the research, the pattern and level of RPSA and ILK expression during 

the chicken's embryogenesis were determined. These parameters for GSN have already been 

investigated by our group. It has been shown that both ILK and RPSA are expressed already at 

early stages of chicken embryogenesis. Furthermore, analysis of the expression pattern of the 

studied genes indicates their strong expression in tissues and organs associated with the 

formation of PNS and melanocytes. 
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Then, the effect of RPSA, GSN, and ILK expression silencing on the trunk neural crest 

cell in ovo was determined by analyzing the delamination of NCCs and their migration, as well 

as their distribution and the development of their derivatives. Silencing of the RPSA expression 

has been shown to cause abnormalities in the delamination of neural crest cells and silencing 

of GSN expression in homing specific locations for their migration pathways. However, 

silencing of the tested genes did not impair the development of neural crest cell-derived cells. 

The subcellular localization of LamR, GSN, and ILK in neural crest cells and on their 

surface was also investigated. In addition, their effect on the delamination and migration of 

neural crest cells dependent on laminin-1 and its peptides was determined in vitro. For this 

purpose, the functioning of the studied proteins was disturbed by the application of antibodies 

directed against them. The data confirmed the presence of all three proteins in neural crest cells. 

Only GSN was not present on the outer site of the plasma membrane of these cells and did not 

affect their migration. However, GSN was secreted into the culture medium. Whereas LamR 

and ILK turned out to be significant for these processes. Although all three proteins influenced 

the ability of analyzed cells for the formation of focal adhesions, only GSN, and LamR 

impacted the formation of filopodia, structures involved in the migration and adhesion. 

Subsequently, the localization and the role of LamR, ILK, and GSN in the functioning 

of the developing dorsal root ganglia was determined, focusing on the parameters that determine 

the axonal extension and the properties of Schwann cell precursors to migrate along neurites. 

For this purpose, the activity of the tested proteins was disturbed by the application of antibodies 

directed against them. All tested proteins were present in sensory neurons and glial cells. In 

addition, GSN was the only protein that was also present in the conditioned medium. LamR, 

ILK, and GSN have been shown to play a role in neurite elongation, their directional movement, 

and the migration of Schwann cell precursors in a different manner. Furthermore, these proteins 

are involved in the reorganization of actin in the growth cones filopodia - structures involved 

in the neurite’s movement and navigation. 

In conclusion, the results presented allow to draw a conclusion saying that GSN, 

LamR, and ILK are involved to varying degrees in laminin-1-dependent formation of the 

PNS during chicken embryonic development. The role of these proteins in studied 

processes has not been investigated in the chicken embryo so far, so the results presented 

here bring new knowledge about chicken embryogenesis in the context of the biological 

properties of studied proteins. 
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1. WSTĘP 

1.1. Wprowadzenie 

Obwodowy układ nerwowy (OUN) stanowi komponent układu nerwowego, który  

w swojej strukturze obejmuje nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe. Ich rolą jest przekazywanie 

informacji nerwowych pomiędzy centralnym układem nerwowym a docelowymi narządami. 

Wśród funkcji pełnionych przez obwodowy układ nerwowy wyróżnia się odbieranie bodźców 

termicznych, bólowych, dotykowych i przekazywanie ich do ośrodkowego układu nerwowego 

w celu wywołania reakcji organizmu na te bodźce. Komórkami, znajdującymi się w skórze, 

których funkcjonowanie nie ma związku z funkcjami pełnionymi przez obwodowy układ 

nerwowy, są komórki pigmentowe - melanocyty. Melanocyty odpowiedzialne są za 

fotoprotekcję dzięki możliwości wytwarzania przez nie barwnika melaniny. Jednak  

w odniesieniu do rozwoju zarodkowego melanocyty oraz komórki obwodowego układu 

nerwowego wykazują wiele cech wspólnych. Przede wszystkim zarówno melanocyty, jak  

i składowe obwodowego układu nerwowego powstają z nabłonka nerwowego, a dokładniej  

z komórek grzebienia nerwowego. Jest to typ multipotencjalnych komórek, które są 

charakterystyczne jedynie dla kręgowców. Na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego 

dochodzi do szeregu zdarzeń na poziomie molekularnym oraz komórkowym, dzięki którym 

komórki grzebienia nerwowego nabierają właściwości migracyjnych. Pozwala im to tworzyć 

wyspecjalizowane tkanki oraz narządy w obrębie całego organizmu. Dzięki poszerzaniu wiedzy 

na temat prawidłowego rozwoju obwodowego układu nerwowego dziś nie ulega wątpliwości, 

że rozwój melanocytów jest silnie zależny od rozwoju obwodowego układu nerwowego.  

Oznacza to, że zarodkowa forma jednego z typów nieneuronalnych komórek obwodowego 

układu nerwowego, nazywanych prekursorami komórek Schwanna, może być również 

prekursorem dla melanoblastów, z których powstają melanocyty. Mimo że naukowcy wciąż 

dostarczają nową wiedzę z tej dziedziny, wciąż nie są znane wszystkie aspekty dotyczące 

różnicowania prekursorów komórek Schwanna do melanoblastów.  

Prawidłowy rozwój obwodowego układu nerwowego oraz melanocytów jest zależny od 

środowiska otaczającego komórki oraz ich odpowiedzi na bodźce pochodzenia 

pozakomórkowego. Komórka ma zdolność odpowiedniego reagowania na sygnały 

pozakomórkowe poprzez zmiany parametrów jej ruchu czy przyczepności. Jest to zależne od 

obecności receptorów w błonie komórkowej. Aby komórka mogła reagować na wytworzone 

interakcje – sygnał pozakomórkowy:receptor komórkowy, wyposażona jest  

w wewnątrzkomórkowe mechanizmy molekularne, aktywujące szlaki sygnalne oraz 
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reorganizujące struktury komórkowe związane z procesami migracji i adhezji, które są istotne 

w rozwoju obwodowego układu nerwowego oraz melanocytów. Kluczową rolę w tych 

procesach pełni cytoszkielet, w tym cytoszkielet aktynowy. Ulega on ciągłemu 

przebudowywaniu pod wpływem bodźców płynących ze środowiska pozakomórkowego. 

Dzięki temu może m.in. stanowić rusztowanie komórek, zapewniać im odpowiedni kształt oraz 

brać udział w ruchu i adhezji komórki. Komórka wytwarza wiele struktur komórkowych, które 

umożliwiają i ułatwiają komórce migrację oraz adhezję. Funkcjonowanie tych struktur jest 

zależne od wielu białek, do których zaliczyć można żelsolinę (GSN), nieintegrynowy receptor 

lamininy (LamR) oraz kinazę zależną od integryn (ILK). Mimo że wymienione białka 

lokalizują się w różnych miejscach w komórce oraz pełnią odmienne funkcje, ich wspólną 

cechą jest znaczenie w procesach migracji oraz adhezji komórki, a dokładniej pośrednictwo  

w przekazywaniu sygnałów ze środowiska pozakomórkowego do wnętrza komórki oraz jej 

reakcja na te sygnały.  

W badaniach z dziedziny biologii rozwoju ważne jest zgłębianie wiedzy dotyczącej 

mechanizmów na poziomie komórkowym, które warunkują prawidłowe kształtowanie oraz 

funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego. Za przykład mogą posłużyć białka związane 

z cytoszkieletem aktynowym, które związane są z procesem rozwoju melanocytów oraz 

komórek obwodowego układu nerwowego, a nieprawidłowości w obrębie ich funkcjonowania 

mogą przyczyniać się do tworzenia stanów patologicznych, np. chorób skórno-nerwowych  

o etiologii rozwojowej. Zatem badania naukowe związane z tą tematyką pozwalają nie tylko na 

lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw chorób neurologicznych, 

ale również umożliwiają opracowanie szeregu nowych metod leczenia oraz podniesienie 

standardu życia pacjentów cierpiących na te choroby. 

1.2. Grzebień nerwowy i komórki grzebienia nerwowego  

Grzebień nerwowy (ang. neural crest) to charakterystyczna dla kręgowców grupa 

multipotencjalnych, czyli niezróżnicowanych i zdolnych do przekształcenia się w różne typy, 

komórek zdolnych do migracji na dalekie dystanse (1). Powstają na wczesnym etapie rozwoju 

zarodkowego, będąc prekursorami dla wielu typów komórek rozwijającego się organizmu 

(2,3). Komórki grzebienia nerwowego zostały odkryte prawie 150 lat temu przez embriologa 

Wilhelma His’a w zarodku kurzym, a ze względu na ogromne znaczenie komórek grzebienia 

nerwowego (ang. neural crest cells, NCCs) w rozwoju zarodkowym kręgowców nazywane są 

obecnie czwartym listkiem zarodkowym – neuroektodermą (4,5). Grzebień nerwowy znajduje 

się w grzbietowej części płytki nerwowej, a dokładniej na granicy cewy nerwowej oraz 
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ektodermy nieneuronalnej (in. pokrywowej) na całej długości zarodka wzdłuż osi przednio-

tylnej (in. czaszkowo-ogonowej) (6). W rozwoju zarodkowym kury domowej (łac. Gallus 

gallus domesticus) grzebień nerwowy powstaje na etapie rozwoju zarodkowego HH5 

[klasyfikacja stadiów rozwojowych opracowana przez H. Hamburgera i H. Hamiltona (7)]  

w procesie neurulacji pierwotnej. Jego celem jest zapoczątkowanie rozwoju układu nerwowego 

(8).   

1.2.1. Populacje grzebienia nerwowego oraz ich pochodne 

W grzebieniu nerwowym wyróżnia się kilka populacji ze względu na ich różne 

umiejscowienie wzdłuż osi czaszkowo-ogonowej rozwijającego się zarodka. Są to głowowy 

grzebień nerwowy, sercowy grzebień nerwowy, grzebień nerwu błędnego, grzebień nerwowy 

regionu tułowia (in. tułowiowy grzebień nerwowy) oraz krzyżowy grzebień nerwowy. Komórki 

głowowego grzebienia nerwowego zlokalizowane są od międzymózgowia do trzeciego somitu 

(segmenty zlokalizowane po obu stronach struny grzbietowej kręgowców wzdłuż osi przednio-

tylnej, które dają początek kręgom). Komórki głowowego grzebienia nerwowego przyczyniają 

się do generowania struktury twarzoczaszki poprzez wkład w rozwój kości i chrząstek, zwojów 

nerwowych, mięśni gładkich, tkanki łącznej oraz komórek barwnikowych (melanocytów) (Tab. 

1). Komórki przynależne do sercowego grzebienia nerwowego uznawane są również za 

subpopulację głowowego grzebienia nerwowego w związku z tym, że ta populacja pojawia się 

na poziomie ucha, a kończy na czwartym somicie. Ta subpopulacja bierze udział w rozwoju 

struktur serca (Tab. 1). Komórki należące do grzebienia nerwowego nerwu błędnego rozścielają 

się między pierwszym a siódmym somitem i biorą udział głównie w rozwoju zwojów 

nerwowych znajdujących się w ścianach jelit. Końcowy odcinek reprezentują komórki 

tułowiowego grzebienia nerwowego, które lokalizują się od czwartego somitu aż do somitów 

zlokalizowanych najbliżej ogona. Komórki grzebienia nerwowego w rejonie tułowia warunkują 

rozwój neuronów i komórek glejowych, jak również komórek endokrynnych i pigmentowych 

(Tab. 1) (1,9,10). W rejonie tułowiowego grzebienia nerwowego wyróżnia się również 

krzyżowy grzebień nerwowy. Szczegółowy opis pochodnych każdej z populacji komórek 

grzebienia nerwowego przedstawia Tab. 1. Na uwagę zasługuje fakt, że komórki pigmentowe 

powstają z komórek grzebienia nerwowego należących do wszystkich populacji grzebienia 

nerwowego (Tab. 1, niebieski kolor czcionki). 
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Tab. 1 Podział grzebienia nerwowego na populacje i wywodzące się z nich pochodne w formie komórek, 

tkanek, czy narządów.   

Tabelę przygotowano na podstawie (11–13). 

Typ komórek/układu/tkanek Rodzaj komórek 

Głowowy grzebień nerwowy 

Układ chrzęstny i kostny 

twarzy 
• Odontoblasty (zębina zęba), fibroblasty (miazga zęba) 

• Kości mózgoczaszki 

• Elementy szkieletowe łuku gardłowego (osteocyty) 

• Kości ucha i szczęki 

• Chondrocyty 

Układ nerwowy w rejonie 

nerwów czaszkowych 
• Zwoje czuciowe piątego, siódmego, dziewiątego i dziesiątego 

nerwu czaszkowego, komórki satelitarne i komórki Schwanna  

Komórki pigmentowe Melanocyty skóry i tęczówki 

Komórki endokrynne Komórki parafolikularne (C) tarczycy 

Oko • Śródbłonek i zrąb rogówki oka 

• Mięsień rzęskowy 

• Komórki pigmentowe tęczówki 

• Ciało bruzdkowane  

• Siateczka beleczkowata 

• Naczynia krwionośne oka 

• Neurony i komórki glejowe 

Ucho • Kości ucha środkowego (osteocyty) 

• Komórki Schwanna, kości, melanocyty ucha wewnętrznego 

• Chrząstka przewodu słuchowego i małżowiny usznej 

(chondrocyty) 

Układ krwionośny Perycyty (w mózgu) i komórki mięśni gładkich 

Tkanka tłuszczowa głowy i 

szyi 

Adipocyty 

Tkanka łączna  Gruczoły: ślinowe, łzowe, grasica, tarczyca i przysadka mózgowa 

Sercowy grzebień nerwowy 

Komórki pigmentowe Melanocyty skóry 

Mięśnie gładkie i naczynia 

krwionośne 
• Przegroda aortalno-płucna  

• Tętnice wywodzące się z łuku aorty 

Układ nerwowy • Nerwy unerwiające płuca oraz serce 

Chrząstki i tkanka łączna  Trzeci, czwarty oraz szósty łuk gardłowy 

Grzebień nerwu błędnego  

Układ współczulny • Zwoje przywspółczulne jelit 

• Zwoje czuciowe kręgosłupa 

Komórki pigmentowe Melanocyty skóry 

Tułowiowy grzebień nerwowy 

Komórki pigmentowe Melanocyty skóry 

Układ endokrynologiczny Komórki chromafinowe rdzenia nadnerczy, rdzeń nadnerczy 
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Układ współczulny  • Zwoje łańcucha współczulnego 

• Zwoje współczulne (przedkręgowe) 

Układ przywspółczulny Zwoje przywspółczulne jamy brzusznej/miednicy 

Obwodowy układ nerwowy • Komórki Schwanna i komórki satelitarne 

• Zwoje korzeni grzbietowych (DRG) 

Tkanka tłuszczowa Adipocyty 

 

1.2.2. Proces formowania grzebienia nerwowego 

Grzebień nerwowy powstaje w efekcie połączenia fałd nerwowych płytki nerwowej, które, 

zamykając się, formują cewę nerwową (14). Następuje zapadnięcie się cewy nerwowej,  

a potem oddzielenie komórek tworzących grzebień nerwowy od grzbietowej części cewy 

nerwowej (Ryc. 1). Komórki nabierają charakteru mezenchymalnego, silnie się namnażają oraz 

migrują do różnych lokalizacji w ciele zarodka, by różnicować się w rozmaite typy komórek  

i tworzyć wyspecjalizowane tkanki i narządy. Grzebień nerwowy kury tworzony jest podczas 

neurulacji pierwotnej. Jest to złożony proces, na który składa się działanie czynników 

transkrypcyjnych, białek cytoplazmatycznych, cytoszkieletu komórkowego oraz białek 

pozakomórkowych. Regulacja kaskad ekspresji genów, warunkujących powstawanie 

grzebienia nerwowego, jest podobna pośród badanych pod tym względem kręgowców takich 

jak żaba szponiasta (łac. Xenopus laevis), mysz (łac. Mus musculus), kura domowa (łac. Gallus 

gallus domesticus), czy Danio pręgowany (łac. Danio rerio) (15). W związku z tym udało się 

określić, które geny są ważne dla tego procesu. Jednak sam przebieg tworzenia grzebienia 

nerwowego wśród wymienionych gatunków wykazuje również pewne różnice. Co ciekawe,  

u człowieka (łac. Homo sapiens) zidentyfikowano najmniej specyficznych markerów biorących 

udział w powstawaniu grzebienia nerwowego, porównując do najczęściej stosowanych modeli 

badawczych reprezentujących kręgowce (16). 

Proces tworzenia grzebienia nerwowego kury domowej rozpoczyna się od wyznaczenia 

granicy płytki nerwowej (ang. neural plate border, NPB), co inicjowane jest sygnałami 

pochodzącymi z sąsiadującej ektodermy oraz mezodermy (Ryc. 1A). Do tych sygnałów 

zaliczyć można przede wszystkim białko morfogenetyczne kości (ang. bone morphogenetic 

protein, BMP) (u kury - BMP4), białka neutralizujące działanie białka BMP, tj. chordynę, 

folistatynę, czynnik wzrostu fibroblastów (ang. fibroblast growth factor, FGF) czy białko 

NOGGIN. W przypadku rozwoju embrionalnego kury najistotniejsze są białka FGF oraz 

NOGGIN (17,18). Zaangażowany w proces tworzenia grzebienia nerwowego jest również 

szlak sygnałowy Wnt (białko WNT6 u kury) (19). Poprzez antagonistyczne działanie 
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wydzielanych białek na produkcję białka BMP, aktywowany jest szlak sygnałowy Wnt.  

W efekcie tworzy się gradient stężenia białka BMP (20). Wysoki poziom BMP w ektodermie 

zapoczątkowuje ekspresję genów MSX1/2 (ang. Homeobox protein 1/2) i DLX3/5 (ang. Distal-

Less Homeobox 3/5), umożliwiających produkcję charakterystycznych dla ektodermy białek, 

np. keratyny, ale również hamujących ekspresję genów dla białek kluczowych dla płytki 

nerwowej - ZIC1 (ang. Zic Family Member) i przyszłego grzebienia nerwowego - SOX2 [ang. 

(sex determining region Y)-box 2] w tym rejonie (Ryc. 1A). Na granicy ektodermy i płytki 

nerwowej rozpoczyna się ekspresja genów czynników transkrypcyjnych charakteryzujących 

granicę płytki nerwowej (MSX1/2, PAX3/7 oraz ZIC1) (Ryc. 1A). Krańce płytki nerwowej po 

obu jej stronach zbliżają się do siebie, tworząc fałdy nerwowe. Wynikiem tego jest zmiana 

kształtu płaskiej płytki nerwowej w rynienkę nerwową (Ryc. 1B). Następnie te czynniki 

transkrypcyjne inicjują ekspresję genów odróżniających grzebień nerwowy od zamykającej się 

cewy nerwowej. Tymi genami są SNAIL2 (ang. snail family transcriptional repressor 2), SOX9, 

SOX10, FOXD3 (ang. Forkhead Box D3) oraz C-MYB (ang. transcriptional activator Myb) 

(Ryc. 1B). Na koniec produkcji ulegają białka efektorowe grzebienia nerwowego, tj. FOXD3, 

SOXE, kadheryny 6 i 6 (CAD6/7), neuropilina (ang. neuropilin, NRP), receptory efryn (ang. 

erythropoietin-producing hepatocellular carcinoma, EPH), a także czynnik transkrypcyjny 

regulujący melanogenezę (ang. microphthalmia-associated transcription factor, MITF). Białka 

te pośredniczą w procesie delaminacji poprzez inicjację procesu przejścia nabłonkowo-

mezenchymalnego (ang. epithelial-mesenchymal transition, EMT). Proces ten wpływa na 

właściwości adhezyjne i migracyjne oraz cykl komórkowy komórek, umożliwiając im 

oderwanie się od grzebienia nerwowego, aby stworzyć populację migrujących komórek 

grzebienia nerwowego (16,21–26) (Ryc. 1C). Proces delaminacji oraz migracji komórek 

grzebienia nerwowego opisano szczegółowo w podrozdziałach 1.4.5 oraz 1.4.6. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że czas zajścia procesu delaminacji, zamknięcia cewy nerwowej czy procesu 

EMT u różnych gatunków może być zróżnicowany. Zakłada się, że w przypadku myszy oraz 

żaby szponiastej, odczepienie się komórek grzebienia nerwowego od grzebienia nerwowego 

następuje na etapie uformowania rynienki nerwowej, a w przypadku kury domowej – po 

zamknięciu rynienki nerwowej i utworzeniu cewy nerwowej (26). Wciąż jest jednak wiele 

niejasności odnośnie szczegółów tych procesów. Schemat procesu tworzenia się grzebienia 

nerwowego oraz migrujących komórek grzebienia nerwowego przedstawia Ryc. 1.  
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(A) Z początkiem neurulacji pierwotnej wyznaczana jest granica płytki nerwowej. Następnie tworzony jest gradient białka 

BMP, co zapoczątkowuje kaskadę ekspresji poszczególnych genów (pokazane w prawej części ryciny). (B) W efekcie tego 

wykształca się grzebień nerwowy zawierający zdolne do ruchu komórki grzebienia nerwowego dzięki procesowi przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) (C). Schemat przygotowano na podstawie figur oraz informacji zawartych w (27,28) 

oraz referencji zawartych w bieżącym podrozdziale.   

 

1.2.3. Komórki grzebienia nerwowego jako źródło melanocytów oraz 

komórek tworzących obwodowy układ nerwowy 

1.2.3.1. Melanocyty 

Melanocyty to dendrytyczne komórki nabłonka nerwowego (ang. neuroephitelium), 

których pierwotną rolą jest biosynteza barwnika melaniny (29). Głównym miejscem 

występowania melanocytów jest skóra (warstwa podstawna naskórka i mieszki włosowe) oraz 

oko. Wytwarzanie oraz magazynowanie melaniny odbywają się w strukturach zwanych 

melanosomami. Melanocyty znajdujące się w naskórku wydzielają melaninę, która dalej jest 

transportowana w melanosomach do wnętrza keratynocytów sąsiadujących z melanocytami 

(30,31). Melanocyty powstają z komórek grzebienia nerwowego podczas rozwoju 

zarodkowego. Jest to złożony proces, na który składa się wiele czynników regulacyjnych. 

Jednak za czynniki transkrypcyjne pełniące istotną rolę w procesie melanogenezy uznaje się 

PAX3/7, SOX10 oraz MITF. Odpowiedzialne są one nie tylko za aktywację szlaków 

Ryc. 1 Schemat tworzenia grzebienia nerwowego oraz migrujących komórek grzebienia. 

nerwowego. 
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sygnalnych prowadzących do produkcji barwnika melaniny, ale również wpływają pozytywnie 

na przeżywalność oraz różnicowanie melanocytów (32). 

Obecność melanocytów odnotowano również w tkankach nienarażonych na działanie 

promieniowania UV. Obecne są m.in. w uszach, oponach mózgowych, mózgu i w strukturach 

serca (przegrodach, zastawkach) oraz tętnicach i żyłach (33–38). Za ich rolę w funkcjonowaniu 

serca uznaje się m.in. wspieranie prawidłowego działania zastawek oraz kontrolę poziomu 

reaktywnych form tlenu w przedsionkach (39,40). Wykazano również związek między 

obecnością tzw. komórek podobnych do melanocytów (ang. melanocyte-like cells) w żyłach 

płucnych i serca a zwiększoną podatnością na wystąpienie arytmii serca (41). Obecność 

melanocytów w uchu jest istotna dla rozwoju prążka naczyniowego w uchu wewnętrznym, 

który, wytwarzając śródchłonkę, pobudza receptory słuchu oraz równowagi. Wykazano, że 

brak melanocytów w tej strukturze powoduje wrodzone wady związane z utratą słuchu (42). 

Co ciekawe, melanocyty mogą brać udział w odpowiedzi immunologicznej organizmu (43) 

oraz detoksyfikacji mózgu, gdzie wykazują również właściwości neuroendokrynne (44,45).  

1.2.3.2. Obwodowy układ nerwowy (OUN) – rozwój, struktura oraz funkcja 

Zwoje korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych (ang. dorsal root ganglia, DRG) to 

struktury zlokalizowane niedaleko rdzenia kręgowego, które związane są z tylnym korzeniem 

nerwu rdzeniowego. Pojedyncze DRG składa się w dużej mierze z neuronów czuciowych oraz 

komórek glejowych – komórek satelitarnych i komórek Schwanna (46). Centralna część DRG 

nazywana jest w języku angielskim (ang. body cell mass, BCM). Jest to skupisko ciał komórek 

nerwowych (in. somy, perikariony) oraz komórek satelitarnych, które tworzą warstwę wokół 

perikarionów (47,48). Każda z czuciowych komórek nerwowych DRG wytwarza dwa neuryty, 

a dokładniej aksony, tworząc sieć neuronalną sięgającą narządów docelowych, m.in. skóry, 

mięśni, czy innych organów wewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest przenoszenie sygnałów 

nerwowych do rdzenia kręgowego i mózgu (46,49). Jeden z aksonów odbiera informacje  

z narządu docelowego, natomiast drugi przekazuje je do rdzenia kręgowego. Neurony czuciowe 

tworzą różne rodzaje nerwów – nerwy termiczne, dotykowe, węchowe oraz bólowe. Każdy  

z tych rodzajów nerwów odbiera oraz dostarcza informacje na temat różnych bodźców 

środowiskowych, do których należą temperatura, dotyk, ból, węch, czy uszkodzenia narządów 

(50).  

W rozwoju zarodkowym komórki grzebienia nerwowego, odrywając się od cewy nerwowej 

w procesie neurulacji pierwotnej i migrując w różne miejsca organizmu, tworzą składowe 

obwodowego układu nerwowego, w tym również DRG. W trakcie pourodzeniowego okresu 
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rozwojowego kręgowców komórki glejowe OUN, nazywane komórkami Schwanna, migrują 

wzdłuż wydłużających się neurytów. Ich rolą jest tworzenie warstw mieliny wokół aksonów, 

co usprawnia i przyspiesza przekazywanie sygnałów nerwowych. Natomiast w okresie 

prenatalnym komórkami glejowymi OUN są np. prekursory komórek Schwanna (ang. Schwann 

cell precursors, SCPs) (51). Lokalizują się one w DRG, z których następnie migrują  

i namnażają się wzdłuż wydłużających się nerwów. To właśnie interakcja z neurytami stanowi 

dla nich idealne podłoże do rozprzestrzeniania się (52,53). Przeżywalność, rozwój  

i różnicowanie prekursorów komórek Schwanna jest silnie uzależnione od sygnałów 

pochodzących od sąsiadujących wypustek neuronalnych. W interakcje pomiędzy aksonem  

a prekursorem komórki Schwanna zaangażowane są m.in. białko wydzielane przez neurony - 

neuregulina 1 (NRG1) oraz specyficzne dla niego receptory ErBb2 i ErBb3 znajdujące się na 

powierzchni prekursora (54,55). Prekursory komórek Schwanna kontrolują fascykulację 

neurytów, czyli tworzenie pęczków włókien nerwowych (51). Dodatkowo wpływają one na 

zdolność przetrwania neurytów ruchowych i czuciowych również dzięki interakcji pomiędzy 

receptorami ErBb a białkami wydzielanymi przez neuryty (56).  

1.2.3.3. Szlaki rozwoju melanocytów na poziomie tułowiowego grzebienia 

nerwowego  

Migracja komórek tułowiowego grzebienia nerwowego u kury rozpoczyna się na etapie 

rozwoju zarodkowego HH12-13 (57). Komórki tułowiowego grzebienia nerwowego warunkują 

rozwój neuronów i komórek glejowych obwodowego układu nerwowego, jak również komórek 

endokrynnych i pigmentowych (1,9,10). W obrębie tułowiowego grzebienia nerwowego 

rozwój pigmentowych komórek, czyli melanocytów, odbywa się zgodnie z dwoma drogami 

migracji komórek grzebienia nerwowego - drogą grzbietowo-boczną oraz drogą grzbietowo-

brzuszną, co pokazano schematycznie na Ryc. 2. Komórki grzebienia nerwowego odrywają się 

z grzebienia nerwowego jako dwie populacje komórek, których przeznaczeniem jest wędrówka 

odmiennymi drogami. Pierwszą z nich jest szlak grzbietowo-boczny, który od dawna uznawano 

za główny szlak rozwoju melanocytów (Ryc. 2A). W obrębie tego szlaku rozwoju 

melanocytów, komórki grzebienia nerwowego migrują między dermamiotomem, czyli 

grzbietową częścią somitu, a ektodermą, a potem w kierunku brzusznym wzdłuż rozwijającej 

się skóry, aż do osiągnięcia miejsca docelowego – skóry i następnie naskórka, w tym mieszków 

włosowych (Ryc. 2A). Podczas drogi grzbietowo-bocznej, komórki grzebienia nerwowego 

różnicują się do melanoblastów, które silnie się namnażają, a następnie przekształcają się  

w melanocyty. (58). W przypadku zarodków kury oraz Danio pręgowanego populacja komórek 
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grzebienia nerwowego, której przeznaczeniem jest migracja drogą grzbietowo-boczną odrywa 

się od grzbietowej części cewy nerwowej najwcześniej. Jednak komórki te zatrzymują się 

między somitem a cewą nerwową w miejscu pozbawionym komórek i bogatym w białka ECM 

nazywanym MSA (ang. migration staging area) jeszcze zanim melanoblasty rozpoczną 

migrację drogą grzbietowo-boczną (u kury następuje to na etapie rozwoju HH20). W związku 

z tym droga grzbietowo-boczna określana jest w tych organizmach jako tzw. droga późna 

(58,59). Badania z użyciem modelu mysiego pokazały, że komórki obecne w MSA wykazują 

produkcję białka Mitf, który stanowi marker melanoblastów i odpowiada za ich rozwój oraz 

przeżywalność poprzez indukcję szlaku sygnałowego Wnt/β katenina (60,61). Białkami, które 

są ważne w tworzeniu melanocytów drogą grzbietowo-boczną jest produkowany przez 

melanoblasty - receptor endotelinowy typu B (EDNRB2) oraz kinaza KIT, która w przypadku 

kury, zaczyna być produkowana dopiero na etapie przejścia komórek w obszar skóry.  

W przypadku braku EDNRB2 na wczesnym etapie migracji komórek grzebienia nerwowego  

u kury, w przeciwieństwie do modelu mysiego, kierunek migracji tych komórek ulega zmianie 

z drogi grzbietowo-bocznej na drogę grzbietowo-brzuszną (62,63).  

Dopiero niedawno odkryto, że melanocyty rozwijają się również z komórek grzebienia 

nerwowego migrujących drogą grzbietowo-brzuszną. Kieruje ona komórki między cewę 

nerwową a dermomiotomem (Ryc. 2B) (64). Droga grzbietowo-brzuszna warunkuje rozwój 

OUN, w skład którego wchodzą nerwy czuciowe oraz komórki glejowe – komórki Schwanna 

(9). W pierwszych etapach komórki grzebienia nerwowego tworzą DRG. Na tym etapie 

komórki grzebienia nerwowego wykazują zwiększoną ekspresję genów związanych  

z różnicowaniem komórek glejowych i neuronów oraz obniżoną produkcją markerów 

charakteryzujących komórki grzebienia nerwowego (65,66). Duży wkład w badaniach nad 

rozwojem melanocytów ma międzynarodowa grupa naukowców pod kierownictwem Igora 

Adameyko, która pokazała, że komórki migrujące wzdłuż wydłużających się w kierunku skóry 

nerwów czuciowych, czyli prekursory komórek Schwanna, syntetyzują MITF oraz czynnik 

transkrypcyjny SOX10, charakterystyczny zarówno dla melanocytów, jak również 

prekursorów komórek Schwanna (67). To sugerowało, że melanoblasty, a w dalszej kolejności 

melanocyty mogą różnicować się z prekursorów komórek Schwanna. Kontynuując badania, 

grupa Igora Adameyko udowodniła, że zablokowanie powstawania melanocytów drogą 

grzbietowo-boczną oraz grzbietowo-brzuszną powoduje znaczne zmniejszenie liczby 

powstałych melanocytów w przeciwieństwie do sytuacji, w której blokadzie ulega jedynie 

droga grzbietowo-boczna. Chociaż wiadomo już, że melanocyty różnicują się z prekursorów 

komórek Schwanna, wciąż niewiele wiadomo na temat mechanizmów kierujących prekursory 
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komórek Schwanna do różnicowania się w melanoblasty zamiast w niedojrzałe (ang. immature 

Schwann cells, ISCs), a następnie dojrzałe komórki Schwanna (ang. Schwann cells, SCs). 

Sugeruje się, że istotną rolę w tym procesie odgrywa oddziaływanie prekursorów komórek 

Schwanna i aksonów neuronów czuciowych. Poczyniono obserwacje, że komórki MITF+ oraz 

SOX10+ identyfikowano jako komórki znajdujące się w dalszej odległości od neurytów, a nie 

bezpośrednio przy nich (67). Dodatkowo różnicowanie się prekursorów komórek Schwanna w 

dojrzałe komórki Schwanna oraz ich przeżywalność i proliferację stymuluje wysoki poziom 

neureguliny-1. Natomiast niski poziom tego białka w połączeniu z wysokim poziomem 

czynników wzrostu, tj. insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF (ang. insulin-like growth 

factor, IGF) oraz płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. platelet-derived growth factor, 

PDGF) stymuluje różnicowanie prekursorów komórek Schwanna w kierunku melanoblastów, 

które następnie zasiedlają skórę, przekształcając się w melanocyty (67). 

 

 

(A) Komórki grzebienia nerwowego migrujące drogą 

grzbietowo-boczną. Różnicują się one w melanoblasty, 

a potem w melanocyty. (B) Grzbietowo-brzuszny szlak 

migracji komórek grzebienia nerwowego. Komórki 

grzebienia nerwowego tworzą DRG, a prekursory 

komórek Schwanna migrują wzdłuż nerwów 

obwodowych tworząc melanoblasty, a następnie 

melanocyty. MSA, migration staging area; SG, struna 

grzbietowa; Rycinę stworzono na podstawie ryciny 

zawartej w (30). 

 

 

 

1.3. Laminina jako składowa macierzy pozakomórkowej 

1.3.1. Macierz pozakomórkowa 

Macierz pozakomórkowa (ang. extracellular matrix, ECM) to złożona sieć 

pozakomórkowych, wielkocząsteczkowych związków, która wypełnia przestrzenie między 

komórkami. Tworzy ona rusztowanie dla komórek, pozwalając na organizację i stabilizację 

tkanek oraz narządów. Dodatkowo macierz pozakomórkowa odpowiada za wiele kluczowych 

procesów biochemicznych i biomechanicznych niezbędnych dla morfogenezy, metabolizmu  

i homeostazy tkanek. ECM występuje we wszystkich organizmach wielokomórkowych w ich 

wszystkich narządach i tkankach. Jej skład jest zróżnicowany w zależności od miejsca 

Ryc. 2 Drogi migracji komórek grzebienia 

nerwowego tułowia, które są źródłem 

powstawania komórek pigmentowych – 

melanocytów. 
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występowania w organizmie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie mikrośrodowisk  

o odmiennych właściwościach dla danego typu komórek (68). Macierz pozakomórkowa 

zbudowana jest z setek białek i cukrów. Jednak zawiera ona również czynniki wzrostu, cytokiny 

i chemokiny (Ryc. 3) (69,70). Przekazywanie sygnałów pochodzących z macierzy 

pozakomórkowej do wnętrza komórki odbywa się za pomocą receptorów komórkowych, do 

których należą integryny, receptory nieintegrynowe, receptory dla czynników wzrostu oraz 

proteoglikany (71,72).  

Macierz pozakomórkowa obejmuje macierz śródmiąższową (ang. interstitial matrix, IM) 

oraz błonę podstawną (ang. basement membrane, BM) (Ryc. 3). Błona podstawna to 

wyspecjalizowane, cienkie i niezawierające komórek warstwy macierzy pozakomórkowej, 

które separują nabłonek od tkanki łącznej czy naskórek od skóry właściwej. BM funkcjonuje 

jako bariera ochronna, a także warunkuje stabilność mechaniczną tkanki. Stanowi również 

powierzchnię dla adhezji komórek oraz miejsce ich organizacji oraz różnicowania poprzez 

interakcję receptorów komórkowych z białkami macierzy pozakomórkowej. Błona podstawna 

składa się z sieci białek (lamininy opisanej w podrozdziale 1.3.2 oraz kolagenu typu IV), które 

połączone są z siarczanem heparanu wbudowanego w proteoglikan oraz glikoprotein - 

nidogenu (entaktyny) i perlekanu (Ryc. 3) (73). Błona podstawna jest strukturą dynamiczną, 

gdyż ulega ciągłym przemianom strukturalnym. Ma to wpływ m.in. na jej sztywność i dzięki 

temu możliwość pełnienia określonej funkcji. Regularna przebudowa błony podstawnej jest 

istotna w procesie rozwoju zarodkowego, np. w trakcie wzrostu i rozbudowy rozwijających się 

tkanek i narządów. Ma swoją rolę również w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, np.  

w ruchu jelit, ruchu pęcherzyków płucnych, krążeniu krwi, procesie starzenia oraz gojeniu ran. 

Jest także zaangażowana w wiele stanów patologicznych organizmu, do których należą 

degradacja błony podstawnej umożliwiająca progresję nowotworu, czy zespół Alporta (74).  

Macierz śródmiąższowa to trójwymiarowa struktura otaczająca komórki. Głównymi 

składnikami macierzy śródmiąższowej są białka strukturalne (kolageny, elastyna), białka 

związane z polisacharydami (proteoglikany) i białka adhezyjne (fibronektyna, lamininy, 

tenascyny), które zanurzone są w uwodnionym żelu polisacharydowym (Ryc. 3). Źródłem 

białek IM są różne typy komórek w zależności od miejsca występowania, np. fibroblasty  

i keratynocyty w skórze, chondroblasty w tkance chrzęstnej czy osteoblasty w tkance kostnej 

(75).   
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Macierz pozakomórkowa występuje w postaci błony podstawnej (BM) oraz macierzy śródmiąższowej (IM). Różnorodność 

składu macierzy pozakomórkowej warunkuje tworzenie mikrośrodowisk dla różnych typów komórek. Rycinę stworzono na 

podstawie (75,76). 

 

1.3.2. Laminina  

Laminina to duża, wielodomenowa glikoproteina o masie od 400 do 900 kDa. Jest 

głównym składnikiem błony podstawnej. Strukturalnie laminina składa się z trzech, odrębnych 

i długich łańcuchów polipeptydowych oznaczanych jako: α (40-44 kDa), β (215-230 kDa) i γ 

(205 kDa). Warunkują one tworzenie różnych wersji lamininy w oparciu o wybrane kombinacje 

tych łańcuchów (77). Pierwszą odkrytą wersją lamininy była laminina-1 (in. laminina-111, 

laminina EHS), którą wyizolowano z mięsaka myszy Engelbreth-Holm-Swarm (stąd 

funkcjonująca nazwa - laminina EHS). Laminina-1 składa się z łańcuchów α1β1γ1 i jak do tej 

pory, jest najlepiej poznaną wersją lamininy (78,79). Łańcuchy lamininy łączą się w strukturę 

w kształcie krzyża za pomocą wiązań dwusiarczkowych, tworząc trzy krótkie ramiona oraz 

jedno długie (Ryc. 4). Krótkie, N-terminalne końce w strukturze lamininy odpowiedzialne są 

za wiązanie białek macierzy pozakomórkowej. Długie, C-końcowe fragmenty oddziałują  

z receptorami komórkowymi, przenosząc sygnały do wnętrza komórki i inicjując aktywację 

komórkowych szlaków sygnałowych (80). Łańcuchy β oraz γ tworzą odcinek superhelikalny 

(ang. coiled-coil) w obrębie łańcucha długiego (Ryc. 4). Laminina posiada kilka miejsc 

wiązania receptorów znajdujących się na powierzchni komórek (Ryc. 4). Warunkują one 

aktywność biologiczną lamininy, czyli biorą udział w procesie adhezji, wzroście, migracji, 

różnicowaniu komórek, czy wydłużaniu neurytów zarówno w warunkach fizjologicznych, jak  

Ryc. 3 Schemat budowy macierzy pozakomórkowej. 
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i stanach patologicznych (81). Jednym z aktywnych miejsc lamininy jest pentapeptyd IKVAV 

(Ile-Lys-Val-Ala-Val). Zlokalizowany on jest na łańcuchu α lamininy, gdzie wiąże białka 

adhezyjne, m.in. integryny α3β1, α4β1 oraz α6β1, które szczegółowo opisano w podrozdziale 

1.3.3. IKVAV wykazuje właściwości stymulujące wzrost neurytów, przyczepność i migrację 

wielu typów komórek - komórek macierzystych nabłonka płuc czy komórek mysiego oraz 

ludzkiego czerniaka (82–87). Innymi miejscami wiązania receptorów komórkowych są peptyd 

YIGSR (Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg), który reguluje przyczepność i migrację komórek oraz peptyd 

GRGDS (Gly-Arg-Gly-Asp-Ser) wykazujący właściwości sprzyjające adhezji  

i rozprzestrzenianiu się komórek (88–90). Peptydy YIGSR oraz GRDGS, w przeciwieństwie 

do IKVAV, nie wykazują jednakże właściwości stymulujących wzrost neurytów (81,82,91).  

 

 

 

Laminina-1 składa się z 3 łańcuchów - α1β1γ1, tworzących 

strukturę w kształcie krzyża. Zawiera również tzw. miejsca 

aktywne - peptydy IKVAV, YIGSR oraz GRGDS. Rycinę 

przygotowano na podstawie ryciny zawartej w (81). 

 

 

 

 

Laminina wiąże się do integryn, nieintegrynowych receptorów komórkowych, innych 

białek ECM oraz składników błony komórkowej (np. perlekanu, nidogenu i agryny). Wiązanie 

receptorów komórkowych z lamininą wywołuje pewne reakcje komórki, np. aktywację szlaków 

sygnalnych odpowiedzialnych za procesy migracji i adhezji komórek. Wpływa to również na 

jej środowisko, np. poprzez inicjację przebudowy macierzy pozakomórkowej. Jest to niezbędne  

w procesie embriogenezy oraz homeostazy narządów i tkanek organizmu w pourodzeniowym 

okresie rozwoju (92–94). O dużej roli lamininy w rozwoju zarodkowym świadczy fakt, że 

laminina jest produkowana już na etapie stadium czterokomórkowej moruli jako pierwsze  

z grupy białek ECM (95). Co więcej, nokauty genów kodujących różne wersje lamininy 

powodują śmiertelność zarodków na wczesnym etapie rozwoju oraz szereg wad rozwojowych 

(94). Laminina jest również istotna w rozwoju obwodowego układu nerwowego, stymulując 

m.in. migrację komórek grzebienia nerwowego, wydłużanie neurytów neuronów czuciowych  

i rozwój korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych (81,96–98).  

Ryc. 4 Schemat budowy lamininy-1. 
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1.3.3. Receptory komórkowe specyficzne dla lamininy 

Jak wspomniano wcześniej, laminina oddziałuje z receptorami znajdującymi się na 

powierzchni komórek, które otacza. Jedną z największych i najlepiej poznanych rodzin białek 

receptorowych wiążących lamininę, ale też inne białka macierzy pozakomórkowej, np. 

kolageny, fibronektynę czy witronektynę, są integryny. Integryny to przezbłonowe białka 

adhezyjne przekazujące sygnały z otoczenia komórki do jej wnętrza, stymulując tym samym 

szlaki sygnalne zaangażowane w procesy adhezji, migracji, przeżywalności oraz proliferacji 

(Ryc. 5) (99). Integryny występują w komórce w formie heterodimerów i składają się  

z dwóch niekowalencyjnie związanych podjednostek – większego łańcucha α i mniejszego β 

(Ryc. 5). Dotychczas zidentyfikowano 24 kombinacje podjednostek tworzących heterodimery 

integrynowe oraz potwierdzono ich różną specyficzność wiązania w stosunku do 

poszczególnych ligandów (100).   

Integryny mogą być aktywowane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest aktywacja 

poprzez sygnały wewnątrzkomórkowe (ang. inside-out signaling). W tym przypadku, 

przyłączenie białka taliny do cytoplazmatycznej domeny integryny wywołuje zmiany 

konformacyjne i tym samym wzrost powinowactwa wiązania integryny do specyficznego 

liganda (Ryc. 5) (101). Drugim sposobem aktywacji integryn są sygnały pozakomórkowe (ang. 

outsite-in signaling). Zakłada on, że wiązanie liganda do integryn powoduje ich zmiany 

konformacyjne, zwiększając następnie powinowactwo do ligandu (Ryc. 5). Badania pokazują, 

że różne sposoby aktywacji integryn mogą działać jednocześnie, wzajemnie na siebie wpływać 

czy indukować (102). Dzięki temu możliwe jest przyłączanie kolejnych białek efektorowych 

do cytoplazmatycznej domeny receptora integrynowego, gromadzenie się kompleksów 

adhezyjnych zbudowanych z białek kotwiczących, np. kindliny, taliny, winkuliny, paksyliny, 

oraz innych białek zaangażowanych w funkcjonowanie ognisk adhezyjnych, np. kinazy 

zależnej od integryn (ang. integrin-linked kinase, ILK), tworzącej kompleks z białkami PINCH 

(ang. particularly interesting new cysteine-histidine-rich protein) i parwiną oraz indukcję 

komórkowych szlaków sygnalnych (Ryc. 5) (103). Docelowo tworzone są wielobiałkowe 

kompleksy, tzw. ogniska adhezyjne (ang. focal adhesions, FAs) (opisane w podrozdziale 

1.4.3.1), które tworzą połączenie między cytoplazmatyczną domeną integryny a cytoszkieletem 

komórkowym, dokładniej z filamentami aktynowymi (opisanymi w podrozdziale 1.4.1) (104). 

Dzięki ogniskom adhezyjnym zwiększana jest stabilizacja struktur komórkowych zwanych 

lamelipodiami (opisane w 1.4.4.1) podczas migracji typu mezenchymalnego (ruch typu 

mezenchymalnego przedstawiono w rozdziale 1.4.4). Skutkiem tego jest wytwarzanie sił 

napędowych m.in. poprzez reorganizację filamentów aktyny. To sprawia, że integryny są 
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istotnym elementem zaangażowanym w mezenchymalny typ migracji komórki (105). 

Oddziaływanie integryn z macierzą pozakomórkową wyzwala aktywację szlaków związanych 

z kinazą ognisk adhezyjnych (ang. focal adhesion kinase, FAK), kinazą tyrozynową SRC, 

kinazą białkową B (ang. protein kinase B, PKB, Akt) i kinazą ERK (ang. extracellular signal-

regulated kinase), a także małymi GTPazami z rodziny białek Rho (Ryc. 5). Są to szlaki 

kluczowe dla apoptozy, przeżywalności, migracji i adhezji komórek (Ryc. 5) (106,107).  

Aktywacja integryn odbywa się poprzez przyłączanie białek do wewnątrzkomórkowej domeny oraz liganda do 

zewnątrzkomórkowej domeny integryny, co wpływa na zmianę konformacyjną podjednostek integryny i jej aktywację. Wraz 

z białkami efektorowymi, znajdującymi się w cytoplazmie, integryny tworzą ogniska adhezyjne, dzięki którym możliwa jest 

reorganizacja cytoszkieletu aktynowego oraz aktywacja wielu szlaków sygnałowych komórki. Rycinę przygotowano na 

podstawie (108,109) oraz referencji zawartych w tekście rozdziału 1.3.3.  
 

Mimo że integryny są jedną z największych grup receptorów wiążących lamininę, istnieją 

również receptory nieintegrynowe i składniki błon komórkowych (110–114), które wiążą 

lamininę do powierzchni komórki, np. dystroglikan, dulfatydy, siarczan heparanu, agryna, 

perlekan i nieintegrynowy receptor lamininy (LamR), który jest jednym z badanych białek  

w poniższej pracy doktorskiej (opisany w rozdziale 1.6.3).  

1.4. Ruch, adhezja i cytoszkielet aktynowy komórki 

1.4.1. Aktyna - składowa cytoszkieletu 

Ryc. 5 Schemat prezentujący budowę, lokalizację, aktywację oraz funkcjonowanie integryn jako 

receptorów komórkowych dla białek macierzy pozakomórkowej.  
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Cytoszkielet stanowi wewnątrzkomórkowy układ, który składa się z trzech rodzajów 

filamentarnych struktur – mikrofilamentów, mikrotubul oraz specyficznych tkankowo 

filamentów pośrednich. Struktury te różnią się składem, budową, właściwościami 

fizykochemicznymi oraz pełnioną funkcją (115). Cytoszkielet komórkowy funkcjonuje 

wewnątrzkomórkowo jako rusztowanie dla struktur błony komórkowej, cytoplazmy oraz 

otoczki jądrowej, ale również pośredniczy w przyłączaniu komórki do błony podstawnej 

macierzy pozakomórkowej (116).  

Aktyna występuje w komórce w formie monomerycznej (globularna aktyna, in. G-aktyna) 

oraz w formie spolimeryzowanej (filamentarna aktyna, in. F-aktyna) (Ryc. 6). Strukturalnie G-

aktyna przyjmuje kształt globularny i zbudowana jest z jednego łańcucha polipeptydowego. 

Polimeryzacja G-aktyny, czyli łączenie się wielu jej cząsteczek, powoduje tworzenie 

filamentów aktynowych (F-aktyny), które tworzą prawoskrętną helisę (115). F-aktyna 

przyjmuje formę spolaryzowaną, co oznacza, że zawiera w swojej strukturze koniec (+), czyli 

tzw. tępy / brodaty koniec, oraz koniec (-), czyli tzw. zaostrzony koniec. Pierwszy z nich służy 

jako najbardziej wydajne miejsce dołączania monomerów aktyny (proces polimeryzacji) (Ryc. 

6). Inicjacja nukleacji ATP-G-aktyny dyktowana jest obecnością jonów magnezu. Pod 

wpływem Mg2+, cząsteczki ATP-G-aktyny łączą się, tworząc trimery, które stają się jądrem 

nukleacji dla procesu polimeryzacji. Jest to niekorzystny energetycznie proces, który skutkuje 

przyłączaniem następnych monomerów aktyny i powstawania mikrofilamentu. Wraz z 

wydłużaniem filamentu aktynowego obserwuje się zajście procesu hydrolizy ATP do ADP i 

fosforanu (Pi). Cząsteczki aktyny związane z ADP + Pi przesuwane się następnie w stronę (-) 

końca filamentu, jako wynik dołączania się kolejnych ATP-monomerów. W efekcie odłączenia 

Pi od kompleksu aktyna:ADP:Pi powstały kompleks aktyna:ADP ulega destabilizacji i 

monomery aktyny związane z ADP odłączane są od filamentu aktynowego, powodując jego 

depolimeryzację (Ryc. 6) (116). W związku z tym, że cytoszkielet aktynowy musi być 

dynamiczną strukturą ze względu na pełnione funkcje, istnieje rodzina białek wiążących aktynę 

(ang. actin-binding proteins, ABPs), która umożliwia kontrolę nad procesami polimeryzacji i 

depolimeryzacji aktyny, a zatem nad wielkością puli F- i G-aktyny oraz przestrzenną 

organizację sieci F-aktyny (115). Wyróżnia się kilka klas białek wiążących aktynę: 

I) białka wiążące i stabilizujące monomery aktyny, np. profilina, tymozyna β4; 

II) białka inicjujące polimeryzację aktyny, np. kompleks białek Arp2/3, VASP (ang. 

vasodilator-stimulated phosphoprotein), forminy, białko CAP1/2 (ang. cyclase associated 

actin cytoskeleton regulatory protein 1/2); 
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III) białka blokujące jeden z końców filamentu aktynowego (czapeczkujące) oraz 

fragmentujące filamenty, np. żelsolina, wilina, β-aktynina, fragmina, seweryna, kofilina;  

IV) białka stabilizujące filamenty aktynowe, np. tropomiozyna; 

V) białka formujące sieci mikrofilamentów, czyli tworzące wiązania poprzeczne między 

filamentami, np. miozyna, spektryna, filamina; 

VI) białka budujące wiązki filamentów, np. fimbryna, α-aktynina;  

VII) białka wiążące włókna aktyny do podstruktur komórkowych, np. błony komórkowej, 

np. winkulina, talina, kindliny. 

 Jak wspominano wcześniej, cytoszkielet aktynowy jest bardzo dynamiczny, tzn. ulega 

ciągłym przemianom. Dzięki temu może pełnić w komórce określone funkcje. Przede 

wszystkim stanowi rusztowanie dla komórek, zapewniając im kształt. Dodatkowo bierze udział  

w ruchu i adhezji komórki, ale również w procesach komórkowych takich jak podział komórki, 

endocytoza czy ruch wewnątrzkomórkowy (117).  

Proces nukleacji aktyny polega na utworzeniu jądra nukleacji tworzącego trimer monomerów G-aktyny. Cząsteczki G-aktyny 

dołączane są do istniejącego filamentu aktynowego w formie związanej z ATP. Wzdłuż mikrofilamentu następuje hydroliza 

ATP do ADP+Pi, następnie odłączenie Pi, destabilizacja filamentu i odłączenie ADP-monomeru od filamentu aktynowego. 

Aby odłączony monomer aktynowy mógł ponownie brać udział w budowaniu filamentu aktynowego, konieczne jest odłączenie 

ADP i ponowne przyłączenie ATP do cząsteczki aktyny. W powyższym procesie biorą udział ABP, które nie zostały 

uwzględnione na powyższej rycinie. Rycinę przygotowano na podstawie (118). 

 

1.4.2. Ruch i adhezja komórki 

Poruszanie się oraz przyczepność komórki do podłoża odgrywa kluczową rolę w wielu 

procesach fizjologicznych, do których zaliczyć można rozwój embrionalny, gojenie ran, 

regenerację tkanek oraz odpowiedź immunologiczną. Procesy te biorą również udział  

w przypadku tworzenia stanów patologicznych, tj. nowotworów, przewlekłych stanów 

zapalnych i chorób naczyniowych (119–122). W procesy migracji i adhezji komórki 

zaangażowane są złożone struktury komórkowe oraz wewnątrzkomórkowe maszynerie 

molekularne związane z cytoszkieletem komórkowym. Ich rolą jest wykrywanie oraz 

Ryc. 6 Uogólniony schemat polimeryzacji i depolimeryzacji F-aktyny w komórce.  
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odpowiednie reagowanie na sygnały pochodzące ze środowiska pozakomórkowego, które 

następnie wywołują zmianę zachowania komórki - zmianę kształtu oraz skierowanie jej ruchu 

w odpowiednim kierunku dla jej miejsca przeznaczenia.  

Migrację pojedynczej komórki w macierzy pozakomórkowej można podzielić na dwa 

główne typy – ruch ameboidalny oraz ruch mezenchymalny (Ryc. 7). Wyróżnia się także ruch 

pseudopodialny, który wykazuje cechy obu wyżej wymienionych typów ruchu (Ryc. 7). 

Komórki poruszające się ruchem ameboidalnym to m.in. neutrofile, limfocyty oraz komórki 

dendrytyczne. Charakteryzują się one dużą prędkością ruchu oraz niewielką adhezją do 

podłoża. Te cechy uwarunkowane są niezależnością komórek poruszających się ruchem 

ameboidalnym od odziaływania receptorów komórkowych, np. integryn, z macierzą 

pozakomórkową, czy działania enzymów proteolitycznych, np. metaloproteaz (ang. 

metalloproteases, MMPs). Dzieje się tak dlatego, że ich migracja odbywa się poprzez pory 

znajdujące się w obrębie macierzy pozakomórkowej. Dzięki temu komórki poruszające się 

ameboidalnie przyjmują okrągłe, eliptyczne kształty, a do ruchu wykorzystują wypustki 

migracyjne w postaci pęcherzyków (ang. membrane blebs) (Ryc. 7) (123). Za ruch ameboidalny 

odpowiedzialny jest szlak sygnałowy kinazy Rho (ROCK), który kontroluje kurczliwość 

aktomiozyny, czyli F-aktyny udekorowanej miozyną II (124).  

Ryc. 7 Schemat przedstawiający trzy strategie poruszania się komórki - ruch mezenchymalny, ruch 

lobopodialny oraz ameboidalny, wraz z zaznaczeniem struktur związanych z adhezją i danym typem 

migracji komórki. 

 Komórki poruszające się ruchem mezenchymalnym, lobopodialnym i ameboidalnym wykazują odmienną morfologię. 

Dodatkowo do ruchu wykorzystują inne struktury. Komórki poruszające się ruchem mezenchymalnym wykazują największą 

różnorodność struktur – filopodia, lamelipodia, ogniska adhezyjne, włókienka naprężeniowe oraz podosomy lub inwadopodia. 

Podosomy są obrazowane w komórkach prawidłowych, natomiast inwadopodia, ich odpowiedniki, w komórkach 

nowotworowych Komórki poruszające się w sposób lobopodialny stosują wypustki nazywane lobopodiami, natomiast te 

migrujące ruchem ameboidalnym – wypustki migracyjne w postaci pęcherzyków. Rycinę przygotowano na podstawie referencji 

zawartych w tym podrozdziale.  
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Komórki poruszające się ruchem mezenchymalnym to np. fibroblasty czy komórki 

grzebienia nerwowego. W przeciwieństwie do komórek poruszających się ameboidalnie, 

komórki poruszające się mezenchymalnie tworzą wypustki zwane lamelipodiami, filopodiami, 

podosomami / inwadopodiami, jak również ogniska adhezyjne (Ryc. 7). Co więcej migrują one 

wolniej i adherują silniej niż komórki ameboidalne. Dzięki silnej adhezji charakteryzuje je 

wrzecionowaty kształt, polarność w trakcie ruchu i wywarzanie różnych typów wypustek 

komórkowych. Mimo że ruchy ameboidalny i mezenchymalny różnią się rodzajem 

wytwarzanych wypustek, komórki obu typów wykorzystują kompleks białek Arp2/3 do 

budowania sieci filamentów aktynowych (125). Ruch mezenchymalny zależny jest od małych 

GTPaz z rodziny Rho - Rac, Cdc42 oraz RhoA. Rac odpowiada za wydłużanie lamelipodiów 

poprzez aktywację białka WAVE (ang. family verprolin-homologous protein), który następnie 

aktywuje nukleację aktyny za pomocą komlepksu Arp2/3 (126,127). Cdc42 pośrednio 

stymuluje polimeryzację aktyny i tworzenie filopodiów oraz wpływa na polarność komórki. 

Natomiast RhoA reguluje głównie funkcjonowanie miozyny II, wpływając na tworzenie 

włókienek naprężeniowych (128). Ruch mezenchymalny może odbywać się po powierzchni 

ECM lub przez ECM (ruch 3-D). Migracja komórki przez macierz pozakomórkową zależna 

jest od wydzielanych przez komórkę enzymów proteolitycznych, tj. metaloproteaz, które 

degradują ECM, umożliwiając komórce ruch.  

Co ciekawe, komórki mogą zmieniać typ migracji w zależności od środowiska 

pozakomórkowego (129). Przejście z fenotypu mezenchymalnego w ameboidalny nazywane 

jest przejściem mezenchymalno-ameboidalnym (ang. mesenchymal to amoeboid transition, 

MAT), natomiast przejście z fenotypu ameboidalnego do mezenchymalnego nazywane jest 

przejściem ameboidalno-mezenchymalnym (ang. amoeboid to mesenchymal transition, AMT) 

(130). Mechanizm ten wykorzystywany jest przez komórki nowotworowe, kiedy degradacja 

macierzy pozakomórkowej nie jest konieczna, a komórki, poruszając się ruchem 

ameboidalnym, mogą migrować szybciej, zwiększając tym samym inwazyjność i tempo 

progresji wielu typów nowotworów (131–133). Na podstawie badań prowadzonych na linii 

komórkowej mięsaka piersi wykazano, że komórki te mogą z łatwością kontrolować 

promowanie wytwarzania lamelipodiów nad wypustkami migracyjnymi w postaci 

pęcherzyków lub odwrotnie, w zależności od potrzeb migracyjnych (134). Jednak wciąż 

niewiele wiadomo na temat mechanizmów regulujących MAT oraz AMT.   

Istnieje również ruch komórek, który wykorzystuje inne niż lamelipodia czy wypustki 

migracyjne w postaci pęcherzyków struktury. Są nimi lobopodia, a ruch ten nazywany jest 
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lobopodialnym (in. pseudopodialnym) (Ryc. 7). Lobopodia to cylindryczne wypuklenia błony 

migrujących komórek. Obecność lobopodiów stwierdzono m.in. u pełzaka odmieńca (łac. 

Amobea Proteus) czy w ludzkich fibroblastach (135,136). Komórki wykorzystują ten typ ruchu 

do migracji przez liniowo-elastyczną macierz pozakomórkową, do której zaliczyć można skórę 

ssaków. Lobopodia tworzone są za pomocą wysokiego ciśnienia generowanego poprzez 

aktywność białek RhoA, ROCK oraz miozyny II (137). Jednak nie są zależne od 

funkcjonowania białek Cdc42 i Rac, które biorą udział w migracji typu mezenchymalnego. 

Częstym zjawiskiem w przypadku komórek poruszających się pseudopoidalnie jest obecność 

drobnych wybrzuszeń błony komórkowej wzdłuż komórki, jednak mechanizm ich 

powstawania nie został jeszcze zdefiniowany. Badania wykorzysujące ludzkie fibroblasty 

dostarczyły cennych informacji na temat ruchu z udziałem lobopodiów. Wykazano, że różni się 

on od ruchu ameboidalnego występowaniem interakcji między sygnałami pochodzącymi  

z macierzy pozakomórkowej a integrynami podczas ruchu 3-D (138).  

1.4.3. Struktury komórkowe zaangażowane w proces adhezji komórki 

Przyleganie komórki do podłoża można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich 

reprezentuje przyleganie komórki do macierzy pozakomórkowej, czyli środowiska 

zewnętrznego. Drugi rodzaj to przyleganie komórki do sąsiadujących komórek. Komórka 

wytwarza wyspecjalizowane struktury o różnej budowie, funkcji, lokalizacji w komórce oraz 

zdolnościach proteolitycznych, które umożliwiają jej przyleganie do macierzy 

pozakomórkowej oraz sąsiadujących komórek (139). W związku z faktem, że poniższa praca 

doktorska skupia się na właściwościach migracyjnych komórek zainicjowanych przez 

przyleganie do macierzy pozakomórkowej, postanowiono skoncentrować się jedynie na opisie 

struktur adhezyjnych zaangażowanych w adhezję pomiędzy komórką a macierzą 

pozakomórkową.  

1.4.3.1. Ognisko adhezyjne 

Ogniska adhezyjne (in. kontaktowe, przylegania) to wyspecjalizowane struktury 

komórkowe odpowiedzialne za przytwierdzenie komórki do macierzy pozakomórkowej za 

pomocą receptorów komórkowych – integryn. Rolą ognisk adhezyjnych jest nie tylko 

funkcjonowanie jako miejsce przyłączania komórki do podłoża oraz przekazywania sił 

mechanicznych, ale również inicjowanie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalnych 

regulujących wzrost, przeżywalność i ekspresję genów komórki (140,141). Ogniska adhezyjne 

lokalizują się na końcach włókienek naprężeniowych (struktur zbudowanych z pęczków 

filamentarnej aktyny opisanych w rozdziale 1.4.4.2) (Ryc. 7). Ognisko adhezyjne zbudowane 
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jest z białek strukturalnych, do których należą receptory integrynowe, aktyna, winkulina i talina 

oraz białek regulatorowych, wśród których wyróżnić można kinazę FAK, rodzinę małych 

GTPaz oraz kinazę zależną od integryn (ang. integrin-linked kinase, ILK) (Ryc. 5) (142). Ta 

ostatnia jest jednym z przedmiotów badań w poniższej pracy (rozdział 1.6.2). Adhezja komórki 

podczas podziału, tzn. mitozy, zostaje osłabiona, a kształt komórek ulega zaokrągleniu. 

Niedawno odkryto struktury, które odpowiedzialne są za adhezję komórki do podłoża podczas 

mitozy. Jest to siateczka adhezyjna (ang. reticular adhesion, RA), która tworzona jest podczas 

interfazy podziału komórki. Jej funkcjonowanie jest zależne od integryny αVβ5, natomiast 

niezależne od F-aktyny czy taliny, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych ognisk 

adhezyjnych (143,144). Odkryto również, że klatryna – białko zaangażowane w endocytozę, 

czyli transport cząsteczek do wnętrza komórki, jest obecne w obrębie tych struktur oraz bierze 

udział w ich formowaniu (145). W związku z tym, że struktury te zostały odkryte niedawno, 

wciąż niewiele wiadomo na temat ich budowy czy funkcjonowania.  

1.4.3.2. Podosom oraz inwadopodium 

Podosomy to struktury komórkowe odpowiedzialne za adhezję komórki do macierzy 

pozakomórkowej, jej degradację oraz migrację przez zdegradowaną macierz. Trawienie 

macierzy pozakomórkowej jest możliwe dzięki obecności w podosomach oraz wydzielaniu 

przez nie enzymów proteolitycznych, np. metaloproteaz (146). Inwadopodia to struktury 

podobne pod względem budowy oraz funkcji do podosomów. Uważa się jednak, że występują 

one jedynie w komórkach nowotworowych, w przeciwieństwie do podosomów wytwarzanych 

przez komórki prawidłowe (makrofagi, osteoklasty czy komórki dendrytyczne) (147). Mimo 

cech wspólnych dla tych struktur, inwadopodia różnią się znacząco się od podosomów. 

Inwadopodia są wysunięte głębiej w macierz pozakomórkową, komórka wytwarza ich mniej, 

lecz mają większe zdolności degradacyjne i są strukturami bardziej dynamicznymi  

w porównaniu do podosomów (147,148). Co więcej, struktury te wykazują odmienną 

lokalizację w komórce (Ryc. 7). Inwadopodia zlokalizowane są najczęściej w błonie 

komórkowej pod jądrem komórkowym (149). Natomiast lokalizacja podosomów jest zależna 

od rodzaju komórek, wpływu środowiska pozakomórkowego czy stanu różnicowania komórek 

(150). Przykładem mogą być makrofagi, w których podosomy lokalizują się na obrzeżach 

komórki w krawędzi wiodącej. Dodatkowo osteoklasty, w zależności od stanu zróżnicowania, 

tworzą zespoły podosomów w kształcie pierścieni, skupisk czy struktury podbłonowej wzdłuż 

całej komórki. 
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Zarówno podosomy, jak i inwadopodia, zbudowane są z rdzenia bogatego w filamentarną 

aktynę, której zadaniem jest stabilizacja jego struktury. Rdzeń aktynowy otoczony jest 

pierścieniem białek związanych z aktyną, które umożliwiają jej dynamiczne przekształcanie. 

Zalicza się do nich aktywatory polimeryzacji, białka wiążące, sieciujące i stabilizujące 

filamentarną aktynę oraz małe GTPazy: RhoA, Rac1 i Cdc42 (147,151). Pośród białek 

znajdujących się najbliżej rdzenia aktynowego wyróżnia się białka WASP (ang. Wiskott-

Aldrich syndrome protein), kompleks Arp2/3, kortaktynę czy żelsolinę, która jest przedmiotem 

poniższej pracy doktorskiej (opisana 1.6.1). Natomiast peryferyjnie wokół inwadopodium / 

podosomu wskazać można obecność białek adhezyjnych, do których przynależą paksylina, 

winkulina, talina oraz kinaza 3-fosfatydyloinozytolu (ang. phosphatidyl inositol 3-kinase, 

PI3K). Ważne w budowie podosomów są również integryny, które kotwiczą je do macierzy 

pozakomórkowej i przekazują sygnały do wnętrza komórki, generując aktywację wielu szlaków 

sygnalnych (147).  

1.4.4. Struktury biorące w niej udział w migracji komórki 

Migracja jest procesem cyklicznym, na który składa się kilka etapów - polaryzacja komórki, 

a także wytworzenie wiodącej oraz tylnej krawędzi. Polaryzacja jest złożonym etapem, który 

umożliwia komórce poruszanie się w odpowiednim kierunku. Podczas polaryzacji komórka 

reorganizuje cytoszkielet, tworząc krawędzie wiodącą i tylną. Odbywa się to dzięki działaniu 

małych GTPaz, m.in. Cdc42, atypowej kinazy białkowej (ang. atypical protein kinase, aPKC), 

a także gradientu 3-fosfatydyloinozytolu (PIP3) który jest wytwarzany dzięki działaniu kinazy 

PI3K i regulowany przez PTEN (ang. phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 

TEN) od krawędzi wiodącej do krawędzi tylnej komórki. Polaryzacja komórki następuje 

poprzez reorganizacje cytoplazmy i zmianę rozmieszczenia organelli komórkowych (152). 

Wytworzenie krawędzi wiodącej, a tym samym polaryzacja komórki, możliwa jest dzięki 

polimeryzacji aktyny w kierunku błony komórkowej. Filamenty aktynowe, występujące  

w formie długich wiązek włókienek są składnikiem filopodiów, natomiast rozgałęzione sieci 

filamentów aktynowych wypełniają struktury nazywane lamelipodiami (153). Na tym etapie 

komórka wymaga stabilnego przyczepienia do podłoża w obrębie wytworzonej krawędzi 

wiodącej. Odbywa się to za pomocą ognisk adhezyjnych, co stabilizuje poruszającą się 

komórkę i umożliwia jej dalszą migrację. Następnie adhezja w obrębie krawędzi tylnej osłabia 

się, a siły skurczu generowane poprzez działanie białka miozyny II przyciągają tył komórki  

w stronę kierunku migracji, umożliwiając jej ruch. Udział w tym procesie biorą białka RhoA 
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oraz ROCK, które wpływają na szlaki sygnalne regulujące kurczliwość kompleksu F-aktyna-

miozyna II (154). 

1.4.4.1. Filopodium i lamelipodium 

Lamelipodium to struktura charakterystyczna dla krawędzi wiodącej komórki migrującej  

w sposób mezenchymalny. Składa się z rozgałęzionych dzięki działaniu kompleksu Arp2/3  

i gęsto upakowanych filamentów aktynowych, lecz nie zawiera organelli komórkowych (Ryc. 

7) (155). Filopodia to długie wypustki komórkowe złożone z równolegle ułożonych wiązek 

mikrofilamentów, które wydłużane są w sposób linearny (Ryc. 7). Filopodia biorą udział  

w procesie angiogenezy, odpowiedzi immunologicznej i rozwoju zarodkowym (156–158), 

wyczuwając środowisko, kontrolując kierunkowość i jednostajność kierunku ruchu komórki, 

ale również stabilizując lamelipodia. Za dynamikę lamelipodiów odpowiada głównie kompleks 

Arp2/3 działający poprzez reorganizację filamentów aktynowych (promowanie polimeryzacji  

i rozgałęzienie istniejących mikrofilamentów aktynowych) oraz małe GTPazy (159). 

Wydłużanie i retrakcja filopodiów jest efektem dynamicznej równowagi między polimeryzacją 

i depolimeryzacją filamentów aktynowych, za co odpowiadają m.in. forminy, małe GTPazy – 

Rac1 i Cdc42, białka wiążące i rozgałęziające aktynę (wilina, α-aktynina, fascyna) oraz inne 

białka regulujące polimeryzację oraz depolimeryzację aktyny (np. białka z rodziny 

ENA/VASP) (160,161).  

1.4.4.2. Włókienko naprężeniowe  

Włókienka naprężeniowe (ang. stress fibers) to włókienka aktynowe usieciowane  

α-aktyniną. Ich rolą jest wpływ na adhezję komórki, zmiany jej morfologii i kształtu oraz 

wytwarzanie krawędzi tylnej podczas procesu migracji. Włókienka naprężeniowe można 

podzielić na trzy kategorie ze względu na ich lokalizację w komórce: brzuszne włókienka 

naprężeniowe, łuki poprzeczne i grzbietowe włókienka naprężeniowe. Nieruchliwe komórki są 

zwykle bogate w masywne i stabilne włókienka naprężeniowe, natomiast komórki o dużej 

mobilności charakteryzują się włókienkami cieńszymi i bardziej dynamicznymi. Na końcach 

włókienek naprężeniowych znajdują się struktury zaangażowane bezpośrednio w adhezję 

komórki, czyli ogniska adhezyjne (162).   

1.4.4.3. Wypustka migracyjna w postaci pęcherzyka 

Wypustki migracyjne w postaci pęcherzyków biorą udział w ameboidalnym ruchu komórki, 

wpływając na ruch oraz kierunkowość komórki (163). Tworzenie tego typu wypustek 

napędzane jest za pomocą wewnątrzkomórkowego ciśnienia hydrostatycznego wytworzonego 
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w cytoplazmie przez skurcze korowej aktomiozyny (164). Cykl funkcjonowania takiego 

wybrzuszenia dzieli się na trzy fazy – inicjację, wzrost oraz retrakcję (165). Inicjacja 

rozpoczyna się lokalnym zaburzeniem połączenia błony komórkowej z korą aktynową lub 

zaburzenia ciągłości kory aktynowej. W początkowej fazie cyklu życia (inicjacja) pęcherzyka 

nie zawiera on aktyny (166). Faza wzrostu pęcherzyka obejmuje zwiększenie jego powierzchni, 

a kiedy tempo rozrostu zmniejsza się, tworzona jest nowa kora aktynowa wewnątrz pęcherzyka 

(164). W ostatniej fazie aktomiozyna ulega skurczom w obrębie pęcherzyka, co wywołuje 

cofanie się pęcherzyka w głąb komórki (165). Wypustki migracyjne w postaci pęcherzyków 

wykorzystywane są m.in. w odpowiedzi immunologicznej, naprawie tkanek oraz rozwoju 

nowotworów (119,167–169).  

1.4.5. Delaminacja komórek grzebienia nerwowego - proces przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego 

Przed rozpoczęciem migracji komórek grzebienia nerwowego do określonych miejsc  

w organizmie konieczne jest fizyczne ich oddzielenie od grzbietowej części cewy nerwowej. 

Następuje to w procesie nazywanym delaminacją, którego zajście umożliwia seria 

występujących po sobie wydarzeń zwanych przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym (EMT). 

EMT to zjawisko, którego istotą jest zmiana z nabłonkowego fenotypu komórek na fenotyp 

mezenchymalny. Efektem EMT jest modyfikacja polarności komórek, zmniejszenie ich 

zdolności adhezyjnych do sąsiadujących komórek oraz ECM, zwiększenie właściwości 

migracyjnych, jak również umożliwienie komórkom penetracji błony podstawnej i macierzy 

pozakomórkowej (170).  

Przebieg procesu EMT nieznacznie różni się między gatunkami zwierząt oraz populacjami 

komórek grzebienia nerwowego wzdłuż osi przednio-tylnej. W związku z tym nie można 

określić wspólnego modelu charakteryzującego EMT, generalizując komórki grzebienia 

nerwowego w kontekście ich różnych populacji czy występowania u poszczególnych 

kręgowców. Przyjmuje się zatem powszechnie, że regulatory takie jak Wnt, białko BMP, Notch 

i kwas retinowy kontrolują czas oraz miejsce ekspresji genów dla czynników transkrypcyjnych, 

do których zaliczają się SNAIL1/2, SOX8/9/10, FOXD3. Umożliwiają one zajście EMT (26). 

Rola kwasu retinowego nie została do tej pory poznana w delaminacji komórek grzebieni 

nerwowego kury. W związku z tym, że poniższa praca skupia się na badaniu rozwoju OUN, 

który powstaje z populacji komórek grzebienia nerwowego tułowia, dalszy opis skupiać się 

będzie na tej populacji komórek. Przypominając informacje zamieszczone w rozdziale 1.2.2, 

delaminacja komórek grzebienia nerwowego tułowia u kury z dużym prawdopodobieństwem 
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rozpoczyna się dopiero po utworzeniu cewy nerwowej i wykazuje zależność od somitogenezy. 

Obecność dojrzałych somitów, wydzielających czynniki hamujące ekspresję genu NOG 

(kodującego białko NOGGIN) w cewie nerwowej, pozwala na aktywację szlaku sygnałowego 

BMP/Wnt, zawierającego ekspresję genów, tj. BMP4, WNT1, MSX1 oraz C-MYB (171–174). 

Szlak BMP/Wnt reguluje cykl komórkowy, który ma istotne znaczenie dla delaminacji 

komórek grzebienia nerwowego (175). Szlak ten również wpływa stymulująco na produkcję 

czynników transkrypcyjnych, tj. SNAIL2, FOXD3 oraz ekspresję genów należących do grupy 

SOXE. Dzięki temu promowana jest synteza białek adhezyjnych - kadheryn typu II (kadheryn 

6 i 7), czego efektem jest osłabienie silnej adhezji pomiędzy komórkami o fenotypie 

nabłonkowym (176). Dodatkowo wydzielana przez cewę nerwową metaloporoteaza ADAM10 

trawi białko adhezyjne N-kadherynę warunkującą silną adhezję komórka-komórka, osłabiając 

w efekcie siłę przylegania komórek grzebienia nerwowego do nabłonka nerwowego (177).  

W efekcie następuje aktywacja integryn, reorganizacja cytoszkieletu komórkowego, zmiana 

właściwości adhezyjnych oraz stymulacja wydzielania lamininy. Wszystko to skutkuje 

możliwością odczepienia się komórek grzebienia nerwowego od cewy nerwowej oraz 

umożliwieniem ich migracji (26,178,179). 

1.4.6. Migracja komórek grzebienia nerwowego oraz czynniki, które ją 

warunkują 

Prawidłowość przebiegu migracji komórek grzebienia nerwowego i dotarcie do miejsca 

przeznaczenia, w którym różnicują się w wyspecjalizowane komórki, zależy od wielu 

czynników takich jak interakcje międzykomórkowe, wpływ czynników środowiska 

komórkowego oraz pozakomórkowego.  

Komórki grzebienia nerwowego migrują w skupiskach, oddziałując na siebie wzajemnie  

i wpływając na swoje właściwości migracyjne. Taki typ migracji określa się mianem migracji 

kolektywnej. Jest to typ migracji skoordynowany i kierunkowy. Przykładem wzajemnego 

wpływu komórek grzebienia nerwowego na ich przemieszczanie jest mechanizm nazywany 

hamowaniem kontaktowym (ang. contact inhibition of locomotion, CiL). CiL zachodzi 

pomiędzy dwoma komórkami o kolidującej trajektorii ruchu. Efektem jest zmiana przez 

komórki kierunku polaryzacji na przeciwny do miejsca kontaktu między nimi. Następuje 

rozdzielenie się komórek i dalsza migracja w przeciwnym kierunku. Jest to wynikiem aktywacji 

szlaku Wnt/PCP, następnie małej GTPazy RhoA, która hamuje inne białko z tej rodziny - Rac1 

(180). Dzięki temu mechanizmowi komórki wykazują tendencję migracji w kierunku 

mniejszego gradientu gęstości komórek, umożliwiając ich rozproszenie, a zatem migrację  
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w różne miejsca organizmu (181,182). Mechanizmem odwrotnym do CiL jest zjawisko 

określane z ang. co-attraction, które ułatwia komórkom zbiorową migrację, hamując ich 

rozproszenie. Podstawą tego mechanizmu jest fakt, że komórki grzebienia nerwowego 

wydzielają białko dopełniacza C3a, w związku z czym pojedyncze komórki przyciągane są do 

regionów o większej gęstości komórek, gdzie lokalne stężenie C3a jest wysokie. Dzięki temu 

następuje aktywacja GTPazy Rac1, która nadaje komórkom polaryzację i umożliwia zmianę 

kierunku ich migracji (26). Równowaga między tymi mechanizmami jest niezbędna do tego, 

aby komórki nie rozpraszały się za bardzo, ani nie pozostawały zbyt zwarte.  

Migracja komórek grzebienia nerwowego jest kierunkowa, co oznacza, że ruch tych 

komórek jest sterowany za pomocą czynników, które mogą działać jako chemoatraktanty lub 

inhibitory migracji. Przykładem chemotaksji mogą być białka czy czynniki wzrostu, 

wydzielane przez sąsiadujące tkanki tworzące barierę lub sprzyjające środowisko dla 

migrujących komórek. Za przykład może posłużyć produkowany przez komórki tułowiowego 

grzebienia nerwowego receptor EphB3, który odpowiada na efrynę B produkowaną przez 

komórki dolnego segmentu somitu. W efekcie komórki grzebienia nerwowego nie migrują  

w obrębie dolnego lecz w obrębie górnego segmentu somitu (183).  

Migracja komórek grzebienia nerwowego zależna jest od obecności białek 

pozakomórkowych, które produkowane są na drogach ich migracji lub mogą być wydzielane 

przez komórki grzebienia nerwowego (184). Lokalny skład macierzy pozakomórkowej oraz jej 

organizacja mogą być dla komórek neutralne, stymulujące lub hamujące dla ich migracji  

i adhezji. Zidentyfikowano wiele składników ECM istotnych dla mobilności komórek 

grzebienia nerwowego, klasyfikując je w zależności od obecności na różnych etapach migracji 

komórek grzebienia nerwowego oraz wpływu, jaki wywierają na migrujące komórki (185). 

Laminina-1 oraz laminina-8 to białka ECM uważane za najbardziej stymulujące komórki 

grzebienia nerwowego do migracji (186–188). Laminina jest istotna również w rozwoju 

obwodowego układu nerwowego, gdzie stymuluje wydłużanie neurytów (98,189,190). Za 

znaczące dla migracji komórek uchodzą również kolageny oraz fibronektyna. Komórki 

grzebienia nerwowego produkują metaloproteazy oraz białka z rodziny ADAM - adamalizyny, 

które trawią białka macierzy pozakomórkowej, umożliwiając komórkom migrację (191). 

1.4.7. Wydłużanie neurytów i struktury zaangażowane w ten proces 

Migracja neuronów oraz wydłużanie ich wypustek (neurytów) to istotne procesy  

w rozwoju układu nerwowego, jego prawidłowym funkcjonowaniu i stabilizacji połączeń 

nerwowych. Ważną rolę w migracji odgrywają interakcje między neuronem a jego 
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mikrośrodowiskiem pozakomórkowym. Ruch neurytów sterowany jest przez struktury 

nazywane stożkami wzrostu (ang. growth cones), które zlokalizowane są na ich końcach (Ryc. 

8). Stożki wzrostu to cienkie, płaskie struktury, które zawierają w sobie receptory oraz 

maszynerię biochemiczną, pozwalając im łączyć środowisko pozakomórkowe z cytoszkieletem 

neurytu poprzez tworzenie selektywnych połączeń adhezyjnych, aktywację kaskad sygnalizacji 

komórkowej i umożliwiając jego kierunkowe wydłużanie (192–194). W stożkach wzrostu 

ważną rolę pełnią struktury bogate w filamentarną aktynę – lamelipodia oraz filopodia, 

kumulujące się w peryferyjnej części stożka wzrostu, która jest bardzo dynamiczna (Ryc. 8) 

(193,195). W stożku wzrostu wyróżnia się również część centralną, która zawiera organella 

komórkowe oraz mikrotubule, jak również część przejściową pomiędzy częścią centralną  

a peryferyjną (Ryc. 8) (196). Filamenty aktynowe ułożone są w filopodiach w taki sposób, że 

brodate końce skierowane są w stronę krawędzi stożka wzrostu, natomiast zaostrzone końce 

zwrócone są do centralnej części stożka wzrostu. Cykle polimeryzacji i depolimeryzacji aktyny 

za pomocą grupy białek wiążących aktynę, wspólnie z oddziałującym z aktyną białkiem – 

miozyną II, generują siły protruzyjne w stożkach wzrostu, umożliwiając wydłużanie lub 

skracanie neurytów (Ryc. 8) (197,198). Szybka reakcja stożka wzrostu na otaczające 

środowisko możliwa jest dzięki kontroli transkrypcji, produkcji białek czy proteolizy białek,  

a także ruchowi w obrębie obrzeża komórki. Ponadto czynniki istotne dla ruchu neurytu 

transportowane są również wzdłuż mikrotubul, z ciała komórki nerwowej do stożka wzrostu za 

pomocą endosomów oraz białek motorycznych (kinezyn oraz dyneiny) (Ryc. 8) (199,200).  

Filopodia w stożkach wzrostu odpowiadają za „wyczuwanie” środowiska i kierowanie 

wydłużającego się aksonu do miejsca jego przeznaczenia (201). Może odbywać się to za 

pomocą wiązania receptorów znajdujących się w stożku wzrostu do białek macierzy 

pozakomórkowej czy czynników wzrostu obecnych w jego środowisku. Stożki wzrostu biorą 

również udział w rozgałęzianiu neurytów, prowadząc do wytworzenia złożonych sieci 

neuronalnych. Dzięki procesowi bifurkacji stożka wzrostu powstają dwa nowe rozgałęzienia 

aksonu. Rozgałęzienia aksonów tworzone są również poprzez drobne struktury podobne do 

filopodiów (ang. actin patches), które znajdują się wzdłuż wydłużających się wypustek 

neuronalnych (ang. collateral branching) (202).   

W procesie wydłużania neurytów szczególnie ważna jest również selektywna adhezja tego 

typu wypustek do macierzy pozakomórkowej za pomocą miejsc przyczepiania bogatych  

w białka adhezyjne. Umożliwia ona powstawanie sił mechanicznych i tym samym wydłużanie 

neurytów (Ryc. 8) (203). Białkiem macierzy pozakomórkowej, które stymuluje wydłużanie 

neurytów oraz moduluje zachowania nawigacyjne stożków wzrostu jest laminina (96,204). 
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Istotne jest również wyczuwanie przez stożki wzrostu innych czynników pozakomórkowych 

niż białka macierzy pozakomórkowej, które stymulują (zwracają stożek wzrostu w kierunku 

atraktanta) lub hamują rozrost neurytów (powodując zapadnięcie stożka wzrostu i wycofanie 

neurytu). Przykładem tutaj mogą być neurotrofiny, do których zalicza się czynnik wzrostu 

nerwów (ang. nerve growth factor, NGF), neurotrofiny 3 i 4 (NT-3, NT-4) czy neurotroficzny 

czynnik pochodzenia mózgowego (ang. brain-derived neurotrophic factor, BDNF). 

Dodatkowo takim czynnikiem mogą być jony wapnia (199,205).  

Stożek wzrostu składa się z trzech części – części centralnej, przejściowej oraz peryferyjnej. Ciągła przebudowa mikrotubul 

oraz struktur aktynowych w stożku wzrostu i wzdłuż neurytu, a także przyczepność stożka wzrostu do podłoża wpływają na 

ruch stożka wzrostu, warunkując tym samym proces wydłużania neurytu w odpowiednim kierunku. Schemat przygotowano na 

podstawie (206,207). 
 

1.5. Choroby wywodzące się z patologii związanych z komórkami 

grzebienia nerwowego i ich pochodnymi 

Choroby związane z obwodowym układem nerwowym występują stosunkowo często. Na 

zaburzenia neurologiczne cierpią setki milionów ludzi na świecie. Występujące objawy mogą 

być łagodne lub nawet ciężkie, a związane są głównie z bólem i osłabieniem prawidłowego 

funkcjonowania nerwów. Zaburzenia obwodowego układu nerwowego mogą być 

uwarunkowane genetycznie lub nabyte i mogą być wynikiem nieprawidłowości związanych  

z neuronami, komórkami glejowymi, neuronami i komórkami glejowymi. Dodatkowo istnieje 

wiele chorób wywodzących się z komórkami pigmentowymi, które powstają na drodze rozwoju 

OUN (208). Zidentyfikowano wiele chorób nerwowo-skórnych, które wywodzą się z komórek 

grzebienia nerwowego i ich pochodnych, do których zaliczamy komórki Schwanna, neurony  

i melanocyty. Nowotwory pochodzące z komórek grzebienia nerwowego (ang. peripheral 

Ryc. 8 Morfologia stożka wzrostu neuronu. 
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neuroblastic tumors, PNT) można podzielić na kilka kategorii: nowotwory związane z układem 

współczulno-nadnerczym, melanocytami lub wywodzące się bezpośrednio z komórek 

glejowych. 

A. Choroby związane z układem współczulno-nadnerczowym: 

• Nerwiak zarodkowy zwojowy (łac. neuroblastoma), łac. ganglioneuroblastoma  

i łac. ganglioneuroma - nowotwory obwodowego układu nerwowego różniące się 

stopniem zróżnicowania budujących go komórek, stopniem agresywności oraz wiekiem 

występowania. Kiedy migracja komórek grzebienia nerwowego jest zaburzona, dochodzi 

do tworzenia guzów w rdzeniach nadnerczy i zwojach współczulnego układu nerwowego. 

Neuroblastoma jest zarodkowym, złośliwym nowotworem pochodzącym  

z komórek grzebienia nerwowego, który jest jednym z najbardziej śmiertelnych 

nowotworów wieku dziecięcego. Mimo że składa się głównie z neuroblastów, ostatnie 

odkrycia pokazują, że neuroblastoma może zawierać w swojej strukturze komórki podobne 

do prekursorów komórek Schwanna. Ganglioneuroblastoma to mniej agresywna forma 

neuroblastomy. Składa się z neuroblastów i zróżnicowanych komórek zwojowych. 

Ganglioneuroma jest natomiast najmniej agresywna i zbudowana jest głównie z komórek 

zwojowych (209,210).  

• Przyzwojak (łac. paraganglioma) – rzadkie, wywodzące się z komórek chromochłonnych 

guzy neuroendokrynne. Komórki chromochłonne różnicują się z komórek grzebienia 

nerwowego migrujących drogą brzuszną, tworząc m.in. rdzeń nadnerczy. Jest to ich 

główne miejsce lokalizacji (211). Odmianą przyzwojaka jest guz chromochłonny 

(pheochromocytoma), który formuje się właśnie w rdzeniu nadnerczy (212,213).   

B. Choroby związane z melanocytami i prekursorami komórek Schwanna: 

• Nerwiak osłonkowy (łac. schwannoma) – rodzaj guza wywodzącego się z komórek 

Schwanna, które otaczają nerwy obwodowe, wspierając przekazywanie sygnałów 

nerwowych (214).   

• Nerwiakowłókniaki (łac. neurofibroma, neurofibromatoza typu I) – nowotwory 

wywodzące się z komórek Schwanna i powodujące ich przerost wokół nerwów. Mogą 

występować na nerwach w skórze, pod skórą lub w głębszych partiach ciała np. w jamie 

brzusznej czy klatce piersiowej oraz wszędzie tam, gdzie obecne są nerwy (215).  

• Znamię Oty (melanocytoza okulodermalna, łac. naevus fuscocoeruleus 

ophtalmomaxillaris) – łagodna melanoza, schorzenie wywołane lokalnym zwiększeniem 

obecności komórek pigmentowych skóry, co powoduje nadmierną pigmentację. Występuje 

głównie w okolicach twarzy, nerwu trójdzielnego i ocznego (216).  
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• Czerniaki (łac. melanomas) – czerniaki to jeden z typów nowotworów wywodzący się  

z komórek pigmentowych – melanocytów. Mimo że występuje rzadko, odpowiada za 

większość zgonów pacjentów (217). Wykazano, że komórki czerniaka produkują markery 

charakterystyczne dla komórek Schwanna (218).  

C. Choroby związane z nerwami: 

• Neuropatia obwodowa – uszkodzenie lub zniszczenie nerwów obwodowych. Może 

dotyczyć nerwów czuciowych, motorycznych lub autonomicznych, dając wachlarz 

objawów, do których zaliczyć można odpowiednio zaburzenia czucia, temperatury i bólu, 

zaburzenia motoryczne oraz zaburzenia procesu oddychania i pracy serca (219).  

D. Choroby związane z migracją komórek grzebienia nerwowego: 

• Choroba Hirschsprunga – schorzenie wywołane nieprawidłową migracją, proliferacją  

i różnicowaniem komórek grzebienia nerwowego podczas rozwoju zarodkowego, 

powodującą brak formacji zwojów nerwowych podczas rozwoju jelita grubego i jego 

zwężeniem (220). 

1.6. Wybrane białka biorące udział w ruchu i adhezji zależnej od 

integryn 

Jak przedstawiono w rozdziale 1.4, ruch oraz adhezja komórki są uzależnione od struktur 

związanych z cytoszkieletem aktynowym komórki, które zawierają całe maszynerie 

molekularne warunkujące ich funkcjonalność. Wśród nich wyróżnia się filopodia, 

lamelipodia, ogniska adhezyjne, włókienka naprężeniowe oraz podosomy / inwadopodia 

(Ryc. 9). Istnieją setki białek, które są ważne dla migracji i adhezji. W poniższej pracy 

postanowiono skupić się na trzech z nich. Są to żelsolina (GSN), nieintegrynowy receptor dla 

lamininy (LamR) oraz kinaza zależna od integryn (ILK). Ich szczegółowy opis znajduje się  

w następujących podrozdziałach: 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3. Wspólną cechą tych białek jest właśnie 

znaczenie w ww. procesach, tj. migracji oraz adhezji komórki, czyli procesach związanych  

z interakcją komórki z macierzą pozakomórkową. Jednak białka te lokalizują się na pozór  

w innych miejscach w komórce, co podsumowano na Ryc. 9. Oddziaływanie komórki ze 

środowiskiem pozakomórkowym, np. z białkiem lamininą, zapewniają receptory komórkowe, 

w tym integryny. Innym typem receptora wiążącego lamininę jest LamR który, lokalizując się 

w błonie komórkowej, pozwala na oddziaływanie komórki z ECM w sposób niezależny od 

integryn (114). Jednak badania pokazują, że LamR może również modulować 

funkcjonowanie integryn, działając jako koreceptor dla lamininy (221). Wykazano, że białko 

LamR lokalizuje się również w obrębie krawędzi wiodącej komórek grzebienia nerwowego, 
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gdzie kolokalizuje z F-aktyną i białkiem ognisk adhezyjnych – winkuliną. Może to świadczyć 

o roli białka LamR w dynamice cytoszkieletu aktynowego w tych komórkach (222). Białko 

ILK jest natomiast składnikiem wewnątrzkomórkowej części ognisk adhezyjnych, gdzie, 

wiążąc się bezpośrednio do β integryny, pośredniczy w przekazywaniu informacji  

o konieczności reorganizacji cytoszkieletu aktynowego (223). Natomiast żelsolina to białko 

wiążące bezpośrednio aktynę, wpływając na reorganizację F-aktyny (224). Oznacza to, że jest 

białkiem efektorowym, które dzięki sygnałom przekazywanym z ECM poprzez receptory,  

a następnie białka przybłonowe, wpływa bezpośrednio na reorganizację cytoszkieletu 

aktynowego. Co więcej, cechą wspólną dla tych białek jest funkcjonowanie w odpowiedzi 

komórki na lamininę. Jak już wspomniano, białko LamR wiąże lamininę z wysokim 

powinowactwem, dzięki czemu może pełnić określone funkcje. Znaczenie białka ILK  

w komórce związane jest z jego oddziaływaniem z cytoplazmatyczną domeną integryn β1 

oraz β3, dzięki którym komórka wiąże się do lamininy. Natomiast w przypadku żelsoliny 

wykazano, że w tkankach oraz narządach produkujących żelsolinę na wysokim poziomie 

niezbędna jest ich interakcja z lamininą w celu prawidłowego ich rozwoju. Są to m.in. 

komórki grzebienia nerwowego, komórki glejowe czy mięśnie (98,225–228). Ponadto 

wykazano, że żelsolina jest ważna dla aktywacji integryn jako elementu aktywacji 

wewnątrzkomórkowej inside-out w mysich komórkach białaczki limfocytarnej - L12L10 

(229). 

Lewy panel przedstawia komórkę z zaznaczonymi strukturami aktynowymi, które mają wpływ na migrację oraz adhezję 

komórki. Czarny kolor to F-aktyna, czerwony kolor to ogniska adhezyjne, a niebieski kolor to jądro komórkowe. Prawy panel 

prezentuje schematycznie oddziaływanie komórki z lamininą za pośrednictwem receptorów komórkowych oraz umiejscawia 

w tym procesie białka będące przedmiotem pracy doktorskiej, czyli żelsolinę (GSN), nieintegrynowy receptor lamininy (LamR) 

oraz kinazę zależną od integryn (ILK).  

Ryc. 9 Wybrane białka biorące udział w ruchu i adhezji komórki.  



45 

 

 Nieopublikowane jeszcze dane, które uzyskano w Zakładzie Patologii Komórki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, pokazały, że żelsolina może tworzyć kompleksy zarówno  

z białkiem LamR, jak również z białkiem ILK w ludzkiej linii komórek czerniaka - A375 oraz 

w ludzkiej linii komórek embrionalnych nerki - HEK-293 (Ryc. 10A, B). Dodatkowo ustalono, 

że żelsolina może tworzyć kompleksy z białkiem LamR w komórkach pochodzących z zarodka 

kurzego (w prekursorach komórek Schwanna oraz neuronach czuciowych) (Ryc. 10A). Jednak 

ze względu na brak dostępnych narzędzi, nie udało się do tej pory potwierdzić występowania 

oddziaływań między białkami GSN a ILK w komórkach izolowanych z zarodków kurzych. 

Analizy mające na celu ustalenie, w których komórkach zarodka kurzego dochodzi do interakcji 

między badanymi białkami, są nadal w toku i nie są przedmiotem niniejszej pracy doktorskiej. 

Powyższe badania wykonano techniką in situ PLA (ang. proximity ligation assay), która polega 

na tym, że pozytywny sygnał fluorescencyjny powstaje jedynie w sytuacji, w której badane 

cząsteczki znajdują się w bliskiej odległości od siebie (około 30 nm), co może świadczyć o 

pośrednim lub bezpośrednim oddziaływaniu tych cząsteczek (230). Dodatkowo badania na 

ludzkich liniach komórkowych wykonano z użyciem techniki NanoBiT, dzięki której możliwe 

jest badanie tworzenia kompleksów między białkami. Szczegółowy opis metody znajduje się 

tu (231). Metoda ta polega na pomiarze luminenescencji generowanej przez odpowiedni enzym, 

w sytuacji, kiedy białka ze sobą bezpośrednio oddziałują. Uzyskane wartości wyrażane są  

w RLU (ang. relative luminescence units). Gdy wartości dla badanej próbki są co najmniej 

dziesięciokrotnie wyższe od wartości uzyskanych dla kontroli, można wtedy wnioskować, że 

badane białka ze sobą oddziałują.  

Ryc. 10 Oddziaływanie żelsoliny z ILK oraz LamR w różnych typach badanych komórek.  
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cd. opisu ryciny 10. (A) Komórki ludzkiego czerniaka skóry (A375), prekursory komórek Schwanna oraz neurony czuciowe, 

pochodzące z zarodka kurzego poddano procedurze in situ PLA. Pozytywny sygnał (czerwone kropki) świadczą o możliwych 

oddziaływaniach między białkami. Jądra komórkowe zaznaczono na niebiesko. Są to dane nieopublikowane (wyniki dla testu 

PLA na linii A375 – Aleksandra Makowiecka, i Antonina Mazur, wyniki dla komórek zarodka kurzego – Ewa Mrówczyńska, 

Antonina Mazur). (B) Komórki HEK-293 zbadano pod kątem oddziaływań białka GSN z białkiem LamR oraz białka GSN z 

białkiem ILK za pomocą metody NanoBiT (dane nieopublikowane; Ewa Mazurkiewicz, Antonina Mazur i Wojciech 

Wiertelak). RLU (ang. relative luminescence units). 
 

1.6.1. Żelsolina - GSN 

Żelsolinę (ang. gelsolin, GSN) opisali po raz pierwszy w 1979 roku Helen L. Yin  

i Thomas P. Stossel jako białko cytoplazmatyczne oczyszczone z makrofagów płuc królika. Już 

wtedy przypisywano jej rolę w transformacji aktyny z formy żelu w formę zolu, co było zależne 

od stężenia towarzyszących jej jonów wapnia (232). Dziś wiadomo, że żelsolina jest białkiem 

wielofunkcyjnym, które należy do dużej grupy białek ABPs. Rolą białek wiążących aktynę jest 

regulacja cytoszkieletu aktynowego w zróżnicowany sposób. Aktywację żelsoliny i regulację 

cytoszkieletu aktynowego przez żelsolinę warunkują kwaśne pH oraz obecność 

mikromolarnych stężeń jonów wapnia (Ryc. 11A) (233,234).  

(A) Aktywacja żelsoliny jest zależna od jonów wapnia oraz kwaśnego pH i polega na zmianach konformacyjnych cząsteczki 

żelsoliny. Cząsteczka żelsoliny składa się z szczęściu globularnych segmentów (G1-G6). (B) Funkcjonowanie żelsoliny  

w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego w komórce polega na nukleacji G-aktyny, a także fragmentowaniu i czapeczkowaniu 

F-aktyny. Dezaktywacja żelsoliny następuje w wyniku przyłączenia PIP2. (C) Zależne od tropomiozyny działanie żelsoliny w 

reorganizacji cytoszkieletu aktynowego. Rycinę sporządzono na podstawie ryciny zawartej w (235), zmodyfikowanej na 

podstawie informacji zawartych w (224,236). 

Ryc. 11  Rola żelsoliny w dynamice cytoszkieletu aktynowego. 
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Żelsolina cytoplazmatyczna jest białkiem o masie 81 kDa, które zbudowane jest z sześciu 

homologicznych segmentów (G1-G6) warunkujących różne cechy tego białka (Ryc. 11A). 

Segmenty składają w dwie domeny: N-końcową (G1-G3) i C-końcową (G4-G6), obie są 

połączone sekwencją łącznikową o długości 70 aminokwasów (Ryc. 11A). W budowie 

żelsoliny wyróżnia się trzy regiony odpowiedzialne za wiązanie aktyny: niezależny (G1)  

i zależny (G2-3) od wapnia fragment wiążący odpowiednio monomer i mikrofilament, oraz 

fragment zależny od wapnia wiążący monomer aktyny (G4-6) (237,238). Przy braku obecności 

jonów wapnia segmenty żelsoliny tworzą nieaktywną, kulistą, zamkniętą strukturę, w której 

centralny punkt stanowi segment G6, a wszystkie miejsca wiązania aktyny są schowane  

i zablokowane (238) (Ryc. 11A). Stabilność nieaktywnej formy żelsoliny zapewniają trzy 

struktury, tzw. zatrzaski, łączące poszczególne segmenty. Wiązanie jonów Ca2+ do żelsoliny 

zapoczątkowuje jej aktywację (Ryc. 11A). Pierwszym krokiem aktywacji żelsoliny jest 

reorganizacja C-końcowego ogona między segmentem G6 a G2, czego wynikiem jest 

zaburzenie oddziaływań między segmentem G2 i G6 oraz odsłonięcie miejsca wiązania  

F-aktyny w segmencie G2 (238). W kolejnych krokach następuje otwarcie zatrzasków  

„G1-G3” oraz „G4-G6”. Wynikiem tego, oddziaływania między poszczególnymi segmentami 

żelsoliny zmieniają się, a struktura żelsoliny ulega reorganizacji w celu odsłonięcia wszystkich 

miejsc wiążących aktynę (Ryc. 11A) (224). W obecności jonów Ca2+ żelsolina ma zdolność 

wiązania polimerów aktyny, powodując depolimeryzację jej łańcuchów poprzez osłabianie 

wiązań niekowalencyjnych łączących monomery aktynowe (Ryc. 11B). Podczas tego procesu 

żelsolina wykazuje również funkcje białka czapeczkującego, czyli blokuje szybkorosnący 

koniec (+) filamentów i zapobiega dołączaniu kolejnych monomerów aktyny do istniejącego 

łańcucha. W szczególnych warunkach żelsolina wiąże dwa monomery aktyny, promując jej 

polimeryzację. Aktywność żelsoliny, a tym samym powyższe procesy, hamuje 

polifosfatydyloinozytol - fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan (PIP2), który po odłączeniu 

żelsoliny od filamentów aktynowych dokuje ją do błony komórkowej (239,240). Istnieje 

również związek między aktywnością żelsoliny a tropomiozyną – białkiem dekorującym 

filament aktynowy oraz stabilizującym jego strukturę (236). W sytuacji, kiedy tropomiozyna 

związana jest z filamentami aktynowymi, ma zdolność blokowania fragmentującej F-aktynę 

aktywności żelsoliny (Ryc. 11C). Wykazano, że tropomiozyna wiąże się również do wolnych 

cząsteczek żelsoliny, a przyłączenie kompleksu żelsolina-tropomiozyna do filamentu 

aktynowego zwiększa aktywność żelsoliny do fragmentowania F-aktyny (Ryc. 11C).  

Oprócz cytoplazmatycznej (b) izoformy żelsoliny u człowieka występują przynajmniej 

dwie kolejne jej izoformy – żelsolina a (plazmatyczna/sekrecyjna) oraz izoforma c. Wszystkie 
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izoformy żelsoliny pochodzą z ekspresji tego samego genu, a są efektem alternatywnego 

składania mRNA (224). Izoforma c ma masę 82 kDa i produkowana jest przez oligodendrocyty, 

mózg, płuca i jądra, a jej rolą jest przebudowa otoczki mielinowej, która otacza włókna 

nerwowe (241). Zawiera dodatkowe 10 aminokwasów na N-końcu sekwencji kodującej 

żelsolinę „b”. Żelsolina sekrecyjna ma masę około 86 kDa i w porównaniu do izoformy  

b zawiera dodatkowe 51 aminokwasów, w tym 24 aminokwasy stanowiące peptyd sygnalny. 

Żelsolina a zawiera dodatkowo wiązanie dwusiarczkowe pomiędzy Cys188 i Cys201 w domenie 

G2, co odpowiada za stabilizację struktury żelsoliny znajdującej się w środowisku 

pozakomórkowym (242,243). U ludzi obecność żelsoliny plazmatycznej odnotowano do tej 

pory w surowicy krwi, a jako jej główne źródło uważa się mięśnie szkieletowe, sercowe oraz 

gładkie. Jej obecność stwierdzono także w płynie limfatycznym, mózgowo-rdzeniowym oraz 

w płynie owodniowym (244–247). Grupa Zakładu Patologii Komórki Uniwersytetu 

Wrocławskiego zidentyfikowała prawdopodobną sekwencję peptydu sygnalnego kurzej 

żelsoliny, w oparciu o sekwencję peptydu sygnalnego u ludzkiej wersji tego białka (Ryc. 12A). 

Dodatkowo, porównując sekwencje kurzej wersji białka GSN z ludzką izoformą b GSN, notuje 

się 81% podobieństwo ich sekwencji. Profil ekspresji GSN na poziomie mRNA oraz białka  

w zarodku kurzym na etapach rozwoju od dnia 1 do 10 został już zbadany przez naszą Grupę 

(225). Wykazano, że żelsolina jest obecna już na wczesnym etapie rozwoju zarodkowego kury, 

ale jej wysoki poziom notowano szczególnie w tkankach pochodzenia ektodermalnego oraz  

w pochodnych komórek grzebienia nerwowego. Natomiast istnienie wydzielniczej izoformy 

żelsoliny u kury nie zostało do tej pory potwierdzone. Wstępne badania, przeprowadzone  

w Zakładzie Patologii Komórki Uniwersytetu Wrocławskiego, polegające na analizie 

produktów PCR uzyskanych z użyciem specyficznych starterów dla wszystkich izoform GSN 

oraz żelsoliny wydzielniczej, potwierdzają możliwość istnienia wydzielniczej izoformy tego 

białka (Ryc. 12B). 
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(A) Porównanie sekwencji aminokwasowej ludzkiej wydzielniczej izoformy żelsoliny z sekwencją kurzą wraz z analizą in 

silico (za pomocą programu SignalP 4.0) w celu identyfikacji prawdopodobnej sekwencji peptydu sygnalnego kurzej żelsoliny, 

w oparciu o sekwencję peptydu sygnalnego u człowieka (czerwony kolor czcionki). M - początek izoformy cytoplazmatycznej, 

Hs – Homo sapiens, Ggd – Gallus gallus domesticus. NP_00168 oraz NP_990265 – numery referencyjne białek (B) Obecność 

mRNA dla wszystkich izoform oraz wydzielniczej żelsoliny na różnych stadiach rozwoju zarodkowego kury (HH6-HH36) 

oraz w wybranych narządach zarodka kury na etapie rozwoju HH36. Analizę przeprowadzono za pomocą detekcji otrzymanych 

produktów reakcji PCR. Gen kodujący β-aktynę (ACTB) posłużył jako kontrola (Antonina Mazur, dane nieopublikowane). 

 

Poprzez wpływ na dynamikę cytoszkieletu aktynowego żelsolina bierze udział  

w modulowaniu właściwości migracyjnych komórek. Jest również zaangażowana w proces 

przyczepiania komórek do podłoża, czyli adhezję, wiążąc się do niektórych białek związanych 

z ogniskami adhezyjnymi, tj. SRC, PI3K, FAK, winkuliną i paksyliną, oraz regulując 

funkcjonowanie integryny β1 (248,249). Żelsolina wpływa na proces nowotworzenia, pełniąc 

funkcję supresora lub promotora w zależności od typu badanego nowotworu. Obniżoną 

ekspresję genu GSN obserwuje się m.in. w przypadku raka piersi, jajników, prostaty, pęcherza, 

nerek i płuc (250). Natomiast podwyższoną ekspresję genu GSN wykazano m.in. w raku 

trzustki, szyjki macicy i dróg moczowych (251,252). Sekrecyjna żelsolina uważana jest również 

za potencjalny biomarker diagnostyczny nowotworów głowy i szyi, choroby reumatycznej, 

pediatrycznego zapalenia płuc i choroby Alzheimera (253–256). Mimo że główną rolą żelsoliny 

jest wpływ na ruch komórki poprzez reorganizację cytoszkieletu aktynowego, coraz więcej 

naukowców bada żelsolinę jako białko wielofunkcyjne, które reguluje metabolizm komórkowy 

niezależnie od regulacji aktyny. Wymienić tutaj należy udział białka GSN w apoptozie, 

resorpcji kości przez osteoklasty czy fagocytozie (250,257,258). Niewiele jednak wiadomo na 

temat roli żelsoliny w prawidłowym rozwoju zarodkowym. Wykazano, że żelsolina wpływa na 

rozwój śródmózgowia zarodka kury, a transkrypt GSN obecny jest w obrębie dróg migracji 

komórek grzebienia nerwowego (np. w skórze, DRG, nerwach rdzeniowych, zwojach 

rdzeniowych) (Ryc. 13). mRNA kodujący białko GSN jest również obecne w pochodnych 

Ryc. 12 Analizy pokazujące potencjalne istnienie także innej niż cytoplazmatyczna izoformy GSN  

w zarodku kurzym. 
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komórek grzebienia nerwowego (225). Co więcej wykazano, że nokaut Gsn w szczepie myszy 

C57BL/6 nie jest śmiertelny, a jego wynikiem jest jedynie zaburzona ruchliwość fibroblastów 

oraz komórek odpornościowych (259). Późniejsza praca pokazała jednak, że nokaut Gsn  

w szczepie myszy BALB/c powoduje śmierć większości zarodków z powodu nieprawidłowości  

w dojrzewaniu prekursorów czerwonych krwinek (260).  

 

Panel lewy prezentuje transkrypt GSN w zarodku kurzym na etapie 

rozwoju HH21. Panel prawy to skrawek tkankowy wykonany na 

wysokości czerwonej linii (panel lewy). Mocny sygnał od sondy dla 

mRNA dla GSN obserwowano na drodze migracji komórek 

grzebienia nerwowego. a, mezenchymalne komórki otaczające aortę; 

cn, cewa nerwowa; DRG, zwoje korzeni grzbietowych nerwów 

rdzeniowych; nr, nerwy rdzeniowe; s, skóra; sg, struna grzbietowa; 

zw, zwoje rdzeniowe. Zmodyfikowana rycina pochodzi z (225). 

 

1.6.2. Kinaza zależna od integryn - ILK 

Kinazę zależną od integryn (ang. integrin-linked kinase, ILK) odkryła w 1966 roku grupa 

Gregory’ego E. Hanninga, jako potencjalną kinazę białkową regulującą przekazywanie 

sygnałów pochodzących z interakcji komórki z macierzą pozakomórkową poprzez integryny 

(261). Jest to białko o przewidywanej masie 52 kDa, jednak raportowane jest jako białko  

o masie 59 kDa. Białko ILK bierze udział w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, regulacji 

polarności komórki, migracji, adhezji, proliferacji oraz przeżywalności komórki (262,263). U 

człowieka istnieje pięć wariantów transkrypcyjnych dla ILK kodujących trzy izoformy tego 

białka. Wszystkie izoformy białka ILK pochodzą z ekspresji tego samego genu. Izoforma 1 

(ILK 1) o masie 56 kDa uznawana jest za kanoniczną izoformę białka ILK i kodowana jest 

przez warianty transkrypcyjne 1, 2 i 3. Dwie pozostałe izoformy – ILK 2 i ILK 3 kodowane są 

odpowiednio przez warianty transkrypcyjne 4 i 5. Ich sekwencje są krótsze od sekwencji ILK 

1, a ich masy wynoszą odpowiednio 44 kDa i 36 kDa (263). Kurza wersja białka ILK jest  

w 95% tożsama z jego ludzką wersją. Informacje zamieszone w bazie danych NCBI pokazują, 

że w przypadku kury domowej (łac. Gallus gallus domesticus), istnieją dwa warianty 

transkrypcyjne kodujące dwie izoformy białka ILK, w tym jedną izoformę uznaje się za 

przewidywaną, czyli jej sekwencja nie została jeszcze potwierdzona. Informacje na temat 

izoform białka ILK u kury domowej umieszczono w Tab. 2. 

 

Ryc. 13 Zarodek kury poddany procedurze hybrydyzacji 

in situ z użyciem sondy RNA, która  rozpoznawała 

transkrypt GSN.  
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Tab. 2 Szczegółowe informacje dotyczące wariantów transkryptów oraz izoform dla kinazy zależnej od 

integryn (ILK) w Gallus gallus domesticus. 

Tabelę przygotowano w oparciu o dane zamieszczone w bazie danych NCBI. nt – nukleotydy; aa - aminokwasy 

 

Strukturalnie białko ILK zbudowane jest z trzech domen (Ryc. 14). Na  

N-końcowej części białka znajduje się pierwsza z domen, która zawiera cztery powtórzenia 

ankirynowe, umożliwiające odziaływanie z białkami PINCH1 oraz ILKAP (ang. ILK-

associated protein). Drugą domenę reprezentuje domena homologiczna do plekstryny PH [ang. 

homology (PH)-like domain] wiążącą lipidy, np. PIP3. Domena trzecia, znajdująca się na  

C-końcowej części białka, nazywana jest pseudokinazową i wiąże bezpośrednio wiele 

partnerów dla białka ILK, np. integryny β1 i β3, α-parwinę czy paksylinę (223).  

Białko ILK występuje głównie w ogniskach adhezyjnych, gdzie bezpośrednio wiąże się  

z cytoplazmatyczną domeną integryny β1 lub β3 oraz pomaga regulować adhezję komórki do 

środowiska zewnętrznego (Ryc. 14). Jednak obecność białka ILK potwierdzono również  

w błonie komórkowej (264), cytoplazmie (265), połączeniach międzykomórkowych (266), 

centrosomach (267) czy jądrze komórkowym, gdzie za jego rolę uznaje się udział  

w ekspresji genów i utrzymywanie integracji jądra (268,269). Zanim białko ILK zostanie 

przetransportowane do ognisk adhezyjnych tworzy tzw. kompleks IPP poprzez interakcje  

z białkiem PINCH oraz α-parwiną. Białko ILK, lokalizując się w ogniskach adhezyjnych, wiąże 

się nie tylko z integrynami, ale również z wieloma innymi białkami zaangażowanymi w ich 

budowę i funkcję (Ryc. 5,Ryc. 14). Do tych białek zaliczyć można m.in. α-parwinę, β-parwinę 

oraz paksylinę. Dzięki temu białko ILK łączy się pośrednio z cytoszkieletem aktynowym, 

reorganizując jego strukturę (265,270). 

Numer 

referencyjny 

genu 

Numer 

referencyjny 

transkryptu 

Długość 

transkryptu 

(nt) 

Numer 

referencyjny 

białka 

Długość 

białka 

(aa) 

Izoforma 
Masa 

(kDa) 

374018 NM_204194.2 1928 NP_989525.1 452 1 51,4 

374018 
XM_0469405

33.1 
1968 

XP_046796489.

1 
462 X1 52,3 
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Białko ILK wiąże się do cytoplazmatycznej 

domeny integryny β oraz wielu białek 

komórkowych, dzięki którym łączy się z 

cytoszkieletem aktynowym, wpływając na jego 

reorganizację. ANK, domena zawierająca cztery 

powtórzenia ankirynowe; PH, domena 

homologiczna do plekstryny; PINCH, ang. 

particularly interesting new cysteine-histidine-rich 

protein; ILKAP, ang. ILK-associated protein. 

Rycinę wykonano na podstawie rysunków 

zamieszczonych w (271,272). 

 

 

 

Aktywność białka ILK stymulowana jest za pomocą połączeń komórki z macierzą 

pozakomórkową. Dzieje się to poprzez integryny, ale również z udziałem czynników 

neurotropowych czy insuliny. Pozwala to na udział tego białka w wielu zachodzących  

w organizmie procesach (273,274). Myszy z kondycjonowanym nokautem Ilk wykazują 

śmiertelność już na wczesnym etapie rozwoju (275). Białko ILK uczestniczy również  

w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego, gdzie bierze udział w polaryzacji 

komórek nerwowych, wytwarzaniu otoczki mielinowej wokół neuronów przez komórki 

Schwanna, różnicowaniu oligodendrocytów, wydłużaniu neurytów i mielinizacji neuronów 

ośrodkowego układu nerwowego (274,276–278). Do fizjologicznego zakresu działania białka 

ILK zalicza się również jego rolę w kontroli proliferacji i adhezji keratynocytów oraz 

chondrocytów (279–281), rozwoju mieszków włosowych (282) i prawidłowym 

funkcjonowaniu serca (283). Nieprawidłowości w funkcjonowaniu białka ILK mogą wpływać 

również na rozwój procesów patologicznych. Wysoki poziom białka ILK pozytywnie koreluje 

ze stopniem zaawansowania stadiów różnych nowotworów (284–286). Białko ILK wydaje się 

również brać udział w rozwoju choroby Alzheimera (287). Wykazano, że brak białka ILK  

w komórkach czerniaka wiąże się z zaburzeniami adhezji, rozprzestrzeniania się, migracji oraz 

inwazji tego typu nowotworu (288).  

1.6.3. Nieintegrynowy receptor lamininy - LamR 

Nieintegrynowy receptor lamininy (ang. non-integrin laminin receptor, LamR, 67LR, 

67LBP, LAMR1) jest białkiem ze zdolnością wiązania lamininy z wysokim powinowactwem 

(114). Białko LamR jest kodowane przez gen rybosomalnego białka SA (RPSA) jako białko  

o masie 33 kDa. Jednak za pomocą technik elektroforetycznych identyfikuje się je jako białko 

Ryc. 14 Budowa, lokalizacja oraz 

interakcje białka ILK z białkami 

budującymi ogniska przylegania. 
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o masie 37 oraz 67 kDa (289). Kurze białko LamR wykazuje podobieństwo z ludzką wersją  

w 98%. Zależność między wersjami 37 i 67 kDa nie jest do końca poznana. Spekuluje się, że 

forma 67 kDa jest funkcjonalną formą 37 kDa receptora, która ulega homodimeryzacji lub 

heterodimeryzacji poprzez wiązanie galektyny-3 (290,291). Jednak sprzeczności wynikające  

z innych, później przeprowadzonych badań spowodowały, że wciąż nie jest znana zależność 

między tymi dwoma formami białka LamR (292,293).  

LamR lokalizuje się w jądrze komórkowym, gdzie bierze udział w inicjacji translacji 

(294). Wykazano, że białko LamR wiąże się do chromatyny oraz otoczki jądrowej (295). Jest 

także obecne w cytoplazmie, jako składnik rybosomów, oraz tratwach lipidowych (zależne od 

cholesterolu nanodomeny lipidowe) błony komórkowej, gdzie wpływa na procesy komórkowe 

m.in. adhezję, migrację i proliferację (296–299). Działanie LamR porównuje się często  

z działaniem integryn. Podobnie jak integryny, lokalizacja białka LamR w obrębie błony 

komórkowej, np. w rejonie krawędzi wiodącej migrującej komórki, pozwala na modulacje 

migracji i adhezji komórki, jako efektu interakcji z lamininą (299). Jednak obecność białka 

LamR obserwuje się również w strukturach cytoszkieletu aktynowego – włókienkach 

naprężeniowych (300). Istnieje wiele kontrowersji dotyczących białka LamR w kontekście jego 

transmembranowej lokalizacji w błonie komórkowej, ponieważ w swojej strukturze LamR nie 

zawiera N-końcowych miejsc dla glikozylacji, typowych sekwencji transmembranowych czy 

sekwencji sygnałowej niezbędnej dla kierowania białek z retikulum endoplazmatycznego do 

błony komórkowej. LamR zawiera jednak hydrofobowy fragment sekwencji w N-końcowej 

części białka (aminokwasy 86-101), który hipotetycznie może funkcjonować jako domena 

transmembranowa (Ryc. 15) (289).  

Jak wspomniano wcześniej, LamR wiąże białko lamininę. Nie jest znana dokładna 

lokalizacja w strukturze lamininy, do której wiąże się LamR. Badania pokazują, że LamR może 

oddziaływać z lamininą-1 w obrębie tzw. domeny EGF-podobnej (ang. laminin-like EGF) 

znajdującej się na krótkim ramieniu łańcucha β1 lamininy-1 lub może wiązać lamininę-1 

rejonie jego długiego ramienia (301–303). Jednak minimalną sekwencją w strukturze lamininy-

1, która niezbędna jest dla wiązania białka LamR, jest peptyd YIGSR (opisany w rozdziale 

1.3.2). LamR w swojej strukturze zawiera co najmniej dwa miejsca wiązania dla lamininy (Ryc. 

15). Miejsce dla wiązania ligandu YIGSR scharakteryzowano jako aminokwasy 205-229 w 

strukturze ludzkiego białka LamR (304,305). Drugim miejscem w strukturze LamR, 

zidentyfikowanym jako wiążące lamininę, jest tzw. peptyd G (aminokwasy 161-180), który 

wiąże również heparynę (289,306). Sugeruje się istnienie trzeciego miejsca z możliwością 

wiązania lamininy, tj. C-końcowego fragmentu zbudowanego z sekwencji zawierającej 
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powtórzenia TEDWS (Ryc. 15) (307). Obecnie wiadomo, że wiązanie specyficznych 

przeciwciał dla białka LamR, funkcjonujących pod nazwą IgG1-iS18, do C-końcowego 

fragmentu potencjalnie wiążącego lamininę hamuje adhezję komórek do tego substratu, jak 

również inwazję w przypadku linii komórkowych różnych typów nowotworów (308–310).  

 

 

LamR posiada co najmniej dwa miejsca wiązania lamininy w 

obrębie jego pozakomórkowej części (zakresy 205-229 aa oraz 

161-180 aa). Posiada również miejsce wiązania heparyny. 

Sposób zakotwiczenia LamR w błonie komórkowej nie jest do 

końca poznany. aa, aminokwasy. Rycinę przygotowano na 

podstawie (311). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecność transkryptu kodującego białko LamR odnotowano w DRG zarodka kurzego, 

natomiast obecność białka lamininy-1 w tkankach mezenchymalnych otaczających te struktury 

oraz w naskórku (312). Sugeruje to, że oddziaływanie między białkiem LamR a lamininą-1 

może wpływać na rozwój struktur DRG. Dodatkowo roli białka LamR przypisuje się wpływ 

m.in. na angiogenezę siatkówki oka (313). Więcej uwagi poświęca się jednak badaniom, 

mającym na celu badanie roli białka LamR w progresji nowotworów, ponieważ zwiększenie 

poziomu LamR jest obserwowane w wielu typach nowotworów, np. nowotworach piersi, jelita 

grubego, płuc czy jajników (314–317). Receptor ten wpływa na progresję nowotworową 

kompleksowo, przyczyniając się do tworzenia przerzutów poprzez modulowanie 

przeżywalności, apoptozy, właściwości adhezyjnych i inwazyjnych komórek nowotworowych 

oraz procesu angiogenezy (318–322). Dzięki temu białko LamR stało się potencjalnym celem 

terapeutycznym w leczeniu nowotworów, jak również w przypadku innych chorób, np. choroby 

Alzheimera (323,324). Co więcej, jego istotną rolę obserwuje się również w infekcjach 

bakteryjnych, wirusowych oraz prionowych (324).  

Ryc. 15 Schemat przedstawiający strukturę i błonową 

lokalizację nieintegrynowego receptora lamininy 

(LamR).  
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2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 

Oddziaływanie komórki ze środowiskiem pozakomórkowym to jeden z kluczowych 

mechanizmów warunkujących prawidłowe kształtowanie obwodowego układu nerwowego 

oraz różnicowanie melanocytów. Analiza literatury naukowej wskazuje, że laminina-1, pośród 

białek budujących macierz pozakomórkową, ma największe znaczenie dla tych procesów, 

modulując właściwości migracyjne oraz adhezyjne komórek. Oddziaływanie lamininy-1  

z receptorami komórkowymi jest istotne zarówno na wczesnym etapie rozwoju obwodowego 

układu nerwowego, czyli podczas delaminacji oraz migracji komórek grzebienia nerwowego, 

jak również w późniejszym stadium rozwoju, czyli podczas wydłużania neurytów neuronów 

czuciowych oraz migracji prekursorów komórek Schwanna.  

Białkami zaangażowanymi w procesy migracji oraz adhezji komórki, jednocześnie 

wpływającymi na interakcję komórki z macierzą pozakomórkową, są żelsolina (GSN), 

nieintegrynowy receptor lamininy (LamR) oraz kinaza zależna od integryn (ILK). Nasze 

nieopublikowane jeszcze dane pokazują, że żelsolina oddziałuje z białkami LamR oraz ILK w 

ludzkich komórkach, w tym komórkach czerniaka, które są stransformowanymi nowotworowo 

melanocytami. Jednocześnie niewiele wiadomo na temat zaangażowania tych białek w rozwój 

OUN, z którego powstaje część melanocytów, podczas embriogenezy kury domowej. W 

związku z powiązaniem roli ww. białek z funkcjonowaniem lamininy-1 warunkującej 

prawidłowy rozwój obwodowego układu nerwowego za cel niniejszej pracy doktorskiej 

obrano ustalenie czy białka GSN, LamR oraz ILK pełnią istotne role w rozwoju 

obwodowego układu nerwowego podczas rozwoju zarodkowego kury. 

Szczegółowe cele pracy zakładały: 

1) Określenie wzoru oraz poziomu ekspresji genów RPSA oraz ILK podczas rozwoju 

embrionalnego kury (etapy rozwoju HH6-HH36). 

2) Zbadanie wpływu zmieniającego się poziomu ekspresji genów RPSA, GSN, ILK na 

przebieg migracji komórek grzebienia nerwowego in ovo. 

3) Ocenę wpływu badanych białek na delaminację oraz migrację komórek grzebienia 

nerwowego in vitro. 

4) Określenie roli badanych białek w rozwoju obwodowego układu nerwowego na etapie 

formowania zwojów korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych in vitro, w tym analiza 

właściwości migracyjnych komórek glejowych (prekursorów komórek Schwanna) oraz 

wydłużania wypustek komórek nerwowych (neurytów).  

5) Weryfikacja istnienia wydzielniczej formy żelsoliny podczas rozwoju OUN u kury. 



56 

 

3. MATERIAŁY I METODY 

3.1. Materiały 

3.1.1. Model doświadczalny 

W pracy wykorzystywano zarodki kury (łac. Gallus gallus domesticus) na etapach rozwoju 

od dnia 1 do 10 [HH6-HH36 – klasyfikacja stadiów rozwojowych opracowana przez 

Hamburgera i Hamiltona (7)]. Zarodek kury to doskonały model badawczy w dziedzinie 

biologii rozwoju, ponieważ jego wczesny rozwój jest zbliżony do rozwoju człowieka oraz 

dobrze zbadany (325). Szczegółowe informacje dotyczące stadiów, w których zarodki kurze 

wykorzystywano w pracy, przedstawiono w Tab. 3. Wszystkie procedury wykonywano z 

użyciem jak najmniejszej liczby zarodków kurzych oraz przy minimalnym ryzyku możliwego 

bólu, stresu i cierpienia zarodków. Zgodnie ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie 

zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. 2021 poz. 1331) 

nie wymagano formalnych zgód na przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem 

zarodków kurzych na etapach rozwoju od HH6 do HH36. Zapłodnione jaja kurze inkubowano  

w inkubatorze do jaj w temperaturze 37°C oraz przy wilgotności 80%, aż do osiągnięcia 

pożądanych etapów rozwoju zarodka kurzego.  

Tab. 3 Charakterystyka oraz czas inkubacji jaj potrzebny do osiągnięcia stadiów rozwojowych kury, które 

analizowano w poniższej pracy.  

Tabelę przygotowano według klasyfikacji stadiów opracowanych przez H. Hamburgera i H. Hamiltona (7).  

Stadium Czas inkubacji Charakterystyka/ pojawienie się określonych struktur 

HH6 23-25 godzin fałd głowowy 

HH8 26-29 godzin 4 somity, tzw. wyspy krwiotwórcze 

HH11 40-45 godzin 
13 somitów, 5 neuromerów tyłomózgowia, pęcherzyki wzrokowe 

są zwężone u podstaw, serce zagięte w prawo 

HH12-13 45-52 godziny 

16-18 somitów, głowa skierowana w lewo, kresomózgowie, kanał 

przedsionkowo-komorowy, pęcherzyki wzrokowe w pełni 

wykształcone, owodnia obejmuje cały region przodomózgowia, 

śródmózgowia i tyłomózgowia 

HH14 50-54 godziny 22 somity, zgięcie tułowia, I i II łuki trzewne 

HH18 
65-69 godzin  

(3 dni) 

30-36 somity sięgające za zawiązek nogi, omocznia, zwykle 

zamknięta owodnia 

HH21 3,5 dnia 
43-44 somity, IV łuk gardłowy, kieszonka gardłowa, 

pigmentowane oko, niesymetryczne zawiązki skrzydeł i nóg 

HH25 4,5 dnia 
wyraźne stawy łokciowe i kolanowe; trzecia i czwarta kieszonka 

gardłowa 

HH34 8 dni 
wklęsłe i łukowate kontury między palcami, wyraźne zalążki piór 

na udzie 
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HH36 10 dni 

proporcjonalnie dłuższe odcinki dystalne skrzydła i nogi, rozległe 

występujące zalążki piór, gruczoł uropygiczny, zawiązek 

grzebienia 

 

3.1.2. Materiały używane do izolacji tkanek oraz hodowli tkankowych i 

komórkowych 

Typy hodowli: 

a) Hodowle tkankowe 

Pierwotna hodowla tkankowa pochodząca ze zwojów korzeni grzbietowych nerwów 

rdzeniowych (ang. dorsal root ganglia, DRG) – zwoje korzeni grzbietowych nerwów 

rdzeniowych izolowane z regionu grzebienia nerwowego tułowia zarodków kurzych w ósmym 

dniu rozwoju embrionalnego (HH34).  

Pierwotna hodowla tkankowa cew nerwowych – cewy nerwowe izolowane z regionu 

grzebienia nerwowego tułowia zarodków kurzych na etapie rozwoju zarodkowego HH11-14.   

b) Hodowle komórkowe 

Pierwotna hodowla komórek wchodzących w skład zwojów korzeni grzbietowych nerwów 

rdzeniowych, tj. neuronów czuciowych i prekursorów komórek Schwanna – zwoje korzeni 

grzbietowych nerwów rdzeniowych izolowane z regionu grzebienia nerwowego tułowia 

zarodków kurzych w ósmym dniu rozwoju embrionalnego (HH34). 

 

Materiały oraz odczynniki stosowane do izolacji tkanek oraz wymienionych wyżej rodzajów 

hodowli przedstawiono w Tab. 4.  

Tab. 4 Materiały, odczynniki oraz narzędzia używane do izolacji tkanek, prowadzenia hodowli tkankowych 

i komórkowych, a także testów funkcjonalnych na tych hodowlach. 

Nazwa 
Numer 

katalogowy 
Producent Uwagi/zastosowanie 

Medium DMEM/F12 1:1 (ang. Dulbecco's 

Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) 
11320033 Gibco 

Składniki medium do 

hodowli tkanki  

i komórek 

grzbietowych zwojów 

rdzeniowych 

L-glutamina 200 mM 25030-024 Gibco 

Czynnik wzrostu nerwów (ang. Nerve Growth 

Factor, NGF) 
N2513 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Roztwór antybiotyków Antibiotic-Antimycotic 

(100x) (10,000 jednostek/ml penicyliny, 10,000 

μg/ml streptomycyny i 25 μg/ml amfoterycyny 

B) 

15240062 Gibco 

Suplement N2 (100x) 7502048 Gibco 
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Surowicza albumina wołowa (ang. bovine 

serum albumin, BSA) 
A3294 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Apotransferyna ludzka T5391 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Składniki medium do 

hodowli cew 

nerwowych i komórek 

grzebienia nerwowego 

Medium DMEM (ang. Dulbecco's Modified 

Eagle Medium) z wysoką zawartością glukozy, 

suplementowane GlutaMAX 

10566016 Gibco 

Medium F12 (ang. Ham's F-12 Nutrient 

Mixture) suplementowane GlutaMAX 
31765027 Gibco 

Glukagon z trzustki wieprzowej G3157 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Kwas 2-[4-(2-hydroksyetylo)-1-

piperazynylo]etanosulfonowy - HEPES 
1563004 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Hydrokortyzon H0888 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Ludzka insulina I9278 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Ludzki, zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów 

(ang. basic Fibroblast Growth Factor, bFGF) 
100-18B Preprotech 

Ludzki naskórkowy czynnik wzrostu (ang. 

Epidermal Growth Factor, EGF) 
AF-100-15 Preprotech 

Płodowa surowica bydlęca pochodzenia 

południowoamerykańskiego, przygotowana do 

hodowli macierzystych komórek embrionalnych 

P30-2601 PanBiotech 

Trójodotyronina - T3 T2877 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Medium L-15 (ang. Leibovitz's L-15 Medium) 11415064 Gibco 
Medium używane  

w trakcie izolacji DRG 

Trypsyno-wersen - 0,25% (w/o) roztwór 

trypsyny z 0,02% (w/o) EDTA o pH 7,2 
20-500 

Pracownia Chemii 

Ogólnej IITD, 

Wrocław 

Enzym używany do 

dysocjacji tkanki DRG 

Zestaw do badania cytotoksyczności XTT - 

CyQUANTXTT Cell Viability Assay 
X12223 

Thermo Fisher 

Scientific 
Test adhezji komórek 

Pankreatyna P3292 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Roztwór 

enzymatyczny 

używany do 

oczyszczenia cewy 

nerwowej z tkanek 

przylegających 

Buforowana fosforanem sól fizjologiczna (ang. 

phosphate buffered saline, PBS) 
01-500 

Pracownia Chemii 

Ogólnej IITD, 

Wrocław Roztwory soli 

Zrównoważony roztwór soli Hanksa (ang. 

Hank’s balanced salt solution, HBSS) 
14025 

Thermo Fisher 

Scientific 

Fibronektyna 356008 BD Biosciences Białka macierzy 

pozakomórkowej  

i peptydy używane do 

opłaszczania 

powierzchni 

hodowlanych lub 

dodawane do medium 

Kolagen typu I 354236 Corning 

Laminina-1 - izolowana z mięsaka myszy 

Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 
L2020 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Laminina-2 
LN211-

0501 
Biolamina 
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MAPTRIX-L-IKVAV 162242K 
Sigma-

Aldrich/Merck 

jako potencjalny 

stymulant wydłużania 

neurytów Matriżel 356237 Corning 

Poli-D-lizyna (PDL) sc-136156 
Santa Cruz 

Biotechnology 

GRGDS G4391 
Sigma-

Aldrich/Merck 

YIGSR T7154 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Królicze przeciwciała anty-żelsolina EPR1942 Abcam 

Przeciwciała używane  

w testach 

funkcjonalnych na 

hodowlach 

Królicze przeciwciała anty-ILK 260718 Abbiotec 

Mysie przeciwciała anty-LamR sc-376295 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Przeciwciała z nieimmunizowanego królika 2729 Cell Signaling 

Przeciwciała z nieimmunizowanej myszy sc-2025 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Płytki hodowlane 24-dołkowe 734-2325 VWR 

Naczynia i inne 

używane powierzchnie 

hodowlane 

Szalki hodowlane o średnicy 35 mm 30700112 Eppendorf 

Szalki hodowlane o średnicy 60 mm 30702119 Eppendorf 

Szalki hodowlane o średnicy 100 mm 30702115 Eppendorf 

Szkiełka nakrywkowe o średnicy 12 mm 1-6283 Bionovo 

Szkiełka nakrywkowe o średnicy 18 mm B-1272 Bionovo 

Filtry Amicon Ultra-4 Centrifugal Filter Units 

membrane NMWL 10 kDa 
UFC801024 

Sigma-

Aldrich/Merck Zagęszczanie mediów 

kondycjonowanych Filtry Amicon Ultra-0.5 Centrifugal Filter Units 

membrane NMWL 10 kDa 
UFC501024 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Nożyczki sprężynowe Vannas o krawędzi tnącej 

3 mm 
15000-00 

Fine Science 

Tools 

Narzędzia stosowane 

do izolacji zarodków 

kurzych, ich narządów  

i tkanek 

Nożyczki sprężynowe zagięte Wecker  15010-11 
Fine Science 

Tools 

Nożyczki cienkie o krawędzi tnącej 20 mm 91460-11 
Fine Science 

Tools 

Nożyczki chirurgiczne o krawędzi tnącej 40 mm 91402-12 
Fine Science 

Tools 

Łyżeczka perforowana Moria/Moria Mini  
10370-19/ 

10370-18 

Fine Science 

Tools 

Pęsety 
11252-23/ 

1252-40 

Fine Science 

Tools 

Igły wolframowe o średnicy 

    0,001 mm 
10130-05 

Fine Science 

Tools 

Uchwyt do igieł - Moria Nickel Plated Pin 

Holder 
26016-12 

Fine Science 

Tools 
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3.1.2.1. Skład mediów do hodowli komórkowych i tkankowych 

Medium do hodowli cew nerwowych i komórek 

grzebienia nerwowego - medium NCC* 

Medium do hodowli grzbietowych 

zwojów rdzeniowych – medium N2* 

34% (o/o) medium F12 

52% (o/o) medium DMEM 

1% (o/o) r-r antybiotyków 

10 mM HEPES 

0,1 μg/ml hydrokortyzon 

10 μg/ml apotransferyna 

0,4 ng/ml T3 

0,01 ng/ml glukagon 

1 ng/ml insulina 

12% (o/o) surowica do hodowli macierzystych 

komórek embrionalnych 

0,25 ng/ml EGF 

0,8 ng/ml bFGF 
 

98% (o/o) medium DMEM/F12 1:1 

0,5 mg/ml BSA 

2 mM L-glutamina 

1x suplement N2 

100 ng/ml NGF 

1% (o/o) r-r antybiotyków 

*Gotowe media przechowywano do dwóch tygodni w temperaturze 4°C. 

3.1.3. Materiały używane w technikach mikroskopii konfokalnej 

3.1.3.1. Odczynniki i materiały  

Odczynniki oraz materiały stosowane do barwień immunocytochemicznych przedstawiono  

w Tab. 5. 

Tab. 5 Spis odczynników i materiałów używanych do barwień immunocytochemicznych. 

Nazwa Nr katalogowy Producent 

Chlorek sodu - NaCl 117941206 Chempur 

Chlork potasu - KCl 117397402 Chempur 

Diwodorofosforan potasu - KH2PO4 

1331- 

11-742020-2 

Polskie Odczynniki 

Chemiczne 

Medium do utrwalania preparatów 

mikroskopowych Dako Fluorescent Mounting 

Medium 

S3023 Agilent Technologies 

Paraformaldehyd P6148 Sigma-Aldrich/Merck 

Surowicza albumina wołowa (ang. bovine serum 

albumin, BSA) 
A3294 Sigma-Aldrich/Merck 

Szkiełka mikroskopowe podstawowe B-1199 Bionovo 

Tris T1503 Sigma-Aldrich/Merck 

Triton-X-100 X-100 Sigma-Aldrich/Merck 

Wodorofosforan sodu - Na2HPO4 P030.1 Carl Roth 
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3.1.3.2. Roztwory i bufory 

o Buforowana fosforanem sól fizjologiczna (ang. phosphate buffered saline, PBS) 

o 4% (w/o) roztwór formaldehydu w buforze PBS  

o 0,1% (o/o) roztwór Tritonu X-100 w buforze PBS  

o 1% (w/o) roztwór surowiczej albuminy wołowej (ang. bovine serum albumin, BSA) w 

buforze PBS  

o 1% (w/o) roztwór BSA w 0,1% (o/o) roztworze Tritonu X-100 w buforze PBS  

 

Bufor PBS pH 7,4; 10x stężony 

1,37 M NaCl 

27 mM KCl 

100 mM Na2HPO4 

18 mM KH2PO4 

w H2O 

Bufor TBS; 10x stężony 

50 mM Tris-HCl, pH 7,6  

150 mM NaCl  

w H2O 

 

3.1.4. Przeciwciała i barwniki używane do barwień 

immunocytochemicznych 

Przeciwciała i barwniki stosowane do barwień immunocytochemicznych przedstawia Tab. 6. 

Tab. 6 Spis przeciwciał i barwników fluorescencyjnych stosowanych do barwień immunocytochemicznych. 

Nazwa przeciwciała Rodzaj Rozcieńczenie 
Numer 

katalogowy 
Producent 

Przeciwciała pierwszorzędowe 

Anty-GSN królicze 1:50 ab109014 Abcam 

Anty-ILK królicze 1:50 260718 Abbiotec 

Anty-ILK królicze 1:70 bs-0317R Bioss 

Anty-integryna β1 mysie 1:4 CSAT 

Developmental Studies 

Hybridoma Bank 

(DSHB) 

Anty-integryna β1 mysie 1:100 I8638 Sigma Aldrich/Merck 

Anty-LamR mysie 1:50 sc-376295 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Anty-NF-m mysie 1:6 4H6 

Developmental Studies 

Hybridoma Bank 

(DSHB) 

Anty-paksylina królicze 1:100 GTX125891 GeneTex 

Anty-Sox-10 kozie 1:50 sc-17342 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Przeciwciała drugorzędowe 
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Anty-mysie, izotyp IgG1 przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 568 

kozie 1:200 A21124 Invitrogen 

Anty-mysie, izotyp IgG2B 

przeciwciało skoniugowane z 

barwnikiem Alexa Fluor 488 

kozie 1:200 A21141 Invitrogen 

Anty-mysie przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 488 

ośle 1:200 A11055 Invitrogen 

Anty-mysie przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 568 

ośle 1:200 A10037 Invitrogen 

Anty-kozie przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 647 

ośle 1:200 A21447 Invitrogen 

Anty-królicze przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 488 

ośle 1:200 A21206 Invitrogen 

Anty-królicze przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 568 

ośle 1:200 A10042 Invitrogen 

Anty-królicze przeciwciało 

skoniugowane z barwnikiem Alexa 

Fluor 647 

ośle 1:200 A31573 Invitrogen 

Barwniki fluorescencyjne 

Falloidyna skoniugowana ze 

znacznikiem fluorescencyjnym Alexa 

Fluor 568 

- 1:100 A12380 Invotrogen 

Falloidyna skoniugowana ze 

znacznikiem fluorescencyjnym Alexa 

Fluor 350 

- 1:100 sc-363789 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Falloidyna skoniugowana ze 

znacznikiem fluorescencyjnym Alexa 

Fluor 488 

- 1:1000 sc-363791 
Santa Cruz 

Biotechnology 

Deoksyrybonukleaza I (DNaza I) 

skoniugowana ze znacznikiem 

fluorescencyjnym Alexa Fluor 594 

- 1:100 D12372 Invitrogen 

Barwnik Hoechst 33342 - 1:1000 H3570 Invitrogen 

 

3.1.5. Materiały używane w analizie białek metodą Western blotting 

3.1.5.1. Materiały i odczynniki używane w analizie białek metodą Western blotting 

Spis odczynników oraz materiałów wykorzystywanych w analizie białek metodą Western 

Blotting przedstawia Tab. 7. 
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Tab. 7 Spis odczynników i materiałów używanych w analizie Western blotting. 

Nazwa Nr katalogowy Producent 

Akrylamid/bis-akrylamid 37,5:1 ACR010.500 Bioshop 

Alkogol etylowy - 99,8% 113964800 Chempur 

Błękit bromofenolowy 184070219 
Polskie Odczynniki 

Chemiczne 

Błękit brylantowy Coomasie Brilliant Blue R-250 1.12553.0025 Sigma-Aldrich/Merck 

Celulozowa bibuła chromatograficzna, Whatman 731-2500 VWR 

Chlorek sodu - NaCl 117941206 Chempur 

Deoksycholan sodu D6750259 Sigma-Aldrich/Merck 

Ditiotreitol - DTT DTT-RO Sigma-Aldrich/Merck 

Dodecylosiarczan sodu – (ang. dodecyl sulfate 

sodium salt, SDS) 
A1502.0500 Applichem 

Fluorek sodu - NaF 450022 Sigma-Aldrich/Merck 

Glicerol L4909 Sigma-Aldrich/Merck 

Glicyna 816013 Sigma-Aldrich/Merck 

Koktail inhibitorów proteaz – (ang. Protease ihibitor 

coctail, PIC) 
P8340 Sigma-Aldrich/Merck 

Koktajl inhibitorów fosfataz 2 P8340 Sigma-Aldrich/Merck 

Koktajl inhibitorów fosfataz 3 P0044 Sigma-Aldrich/Merck 

Kwas etylenodiaminotetraoctowy, wersenowy - 

EDTA 
593280117 

Polskie Odczynniki 

Chemiczne 

Kwas etylenoglikol-O-O‘-bis(2-aminoetyl)-

N,N,N‘,N‘ tetraoctowy - EGTA 
E0396 Sigma-Aldrich/Merck 

 Kwas octowy – 80 % 115687339 Chempur 

Standard mas - PageRuler Prestained Protein Ladder 26616 Thermo Fisher Scientific 

Membrana nitrocelulozowa 10600006 
GE Healthcare - Life 

Sciences 

Mocznik U8656 Sigma-Aldrich/Merck 

N, N, N′, N′-Tetrametyloetylenodiamina (ang. 

N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine, TEMED) 
T9281 Sigma-Aldrich/Merck 

Nadsiarczan amonu (ang. ammonium persulfate, 

APS) 
A3678 Sigma-Aldrich/Merck 

NP-40 56741 Sigma-Aldrich/Merck 

Odczynnik Bradforda B6916 Sigma-Aldrich/Merck 

Odczynnik PonceauS P3504 Sigma-Aldrich/Merck 

Odtłuszczone mleko w proszku A0830 AppliChem 
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Ortowanadan sodu - Na3VO4 13721-39-C ApliChem 

Pirofosforan tetrasodowy - Na4P2O7  221368 Sigma-Aldrich/Merck 

Roztwór Clarity Western ECL Substrate 170-5060 Bio-Rad 

Sacharoza PA-06-772090110 
Polskie Odczynniki 

Chemiczne 

Surowicza albumina wołowa (ang. bovine serum 

albumin, BSA) 
A3294 Sigma-Aldrich/Merck 

Tris  T1503 Sigma-Aldrich/Merck 

Triton X-100 X-100 Sigma-Aldrich/Merck 

Tween 20 P7949 Sigma-Aldrich/Merck 

Zestaw Pierce BCA Protein Assay Kit 23227 Sigma-Aldrich/Merck 

β-merkaptoetanol M31048 Sigma-Aldrich/Merck 

 

3.1.5.2. Bufory i roztwory 

Bufor CB (ang. cytoskeleton buffer) do 

ekstrakcji białek cytoszkieletu 

10 mM Tris-HCl, pH 7,4  

100 mM NaCl  

1 mM EDTA  

1 mM EGTA  

1 mM NaF  

20 mM Na4P2O7  

2 mM Na3VO4  

1% (o/o) Triton X-100  

10% (o/o) glicerol  

0,1% (w/o) SDS 

0,5% (w/o) deoksycholan sodu  

+ 1:100 PIC (dodawano tuż przed użyciem) 

+ 1:100 koktajl inhibitorów fosfataz 2 

(dodawano tuż przed użyciem) 

+ 1:100 koktajl inhibitorów fosfataz 3 

(dodawano tuż przed użyciem) 
 

Bufor mocznikowy do ekstrakcji białek 

50 mM Tris-HCl pH 7,4 

5% (w/o) SDS 

8,6% (w/o) sacharoza 

1 mM DTT 

0,45% (w/o) mocznik 

+ 1:100 PIC (dodawano tuż przed 

użyciem) 

+ 1:100 koktajl inhibitorów fosfataz 2 

(dodawano tuż przed użyciem) 

+ 1:100 koktajl inhibitorów fosfataz 3 

(dodawano tuż przed użyciem) 

 

Bufor RIPA (ang. radioimmunoprecipitation 

assay) do ekstrakcji białek 

50 mM Tris-HCl, pH 7,4 

0,1% (w/o) SDS 

150 mM NaCl  

1% (o/o) NP-40  

0,5% (w/o) deoksycholan sodu  

Bufor obciążający do elektroforezy 

białkowej; 4x stężony  

250 mM Tris HCl, pH 6,8  

40% (o/o) glicerol  

0,04% (w/o) błękit bromofenolowy  

20% (o/o) β-merkaptoetanol  
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+ 1:100 PIC (dodawano tuż przed użyciem) 8% (w/o) SDS  

 
 

Bufor do elektroforezy białkowej SDS-

PAGE; 10x stężony 

250 mM Tris-HCl, pH 7,6 

1,92 M glicyna  

1% (w/o) SDS 
 

Bufor do transferu mokrego; 10x 

stężony 

250 mM Tris-HCl, pH 7,6 

1,92 M glicyna  

TBS-T; 1x stężony 

50 mM Tris-HCl, pH 7,6  

150 mM NaCl  

0,1% (o/o) Tween 20  

 

 

5% roztwór odtłuszczonego mleka w TBS-T 

50 mM Tris-HCl, pH 7,6  

150 mM NaCl  

0,05% (o/o) Tween 20  

5% (w/o) odtłuszczone mleko w proszku  

 

Roztwór odbarwiający błękit brylantowy 

30% (o/o) etanol 

10% (o/o) kwas octowy 

5% roztwór BSA w TBS-T  

50 mM Tris-HCl, pH 7,6  

150 mM NaCl  

0,1% (o/o) Tween 20  

5% (w/o) BSA  

 

0,5% rozwór błękitu brylantowego 

0,5% (w/o) błękit brylantowy coomassie 

30% (o/o) etanol 

10% (o/o) kwas octowy 

 

3.1.5.3. Przeciwciała stosowane w analizie Western blotting 

Spis przeciwciał stosowanych w analizie białek metodą Western Bloting przedstawia Tab. 8. 

Tab. 8 Spis przeciwciał używanych w analizie Western blotting. 

Nazwa przeciwciała Rodzaj Rozcieńczenie 
Numer 

katalogowy 
Producent 

Przeciwciała pierwszorzędowe 

Anty-GAPDH * mysie 1:200 sc-47724 Santa Cruz Biotechnology 

Anty-GSN  * królicze 1:5000 ab109014 Abcam 

Anty-ILK 1* królicze 1:300 bs-0317R Bioss 

Anty-ILK 1* królicze 1:200 250718 Abiotec 

Anty-LamR * mysie 1:200 sc-376295 Santa Cruz Biotechnology 

Anty-β aktyna * mysie 1:1000 MCA5775GA Biorad 

Anty-β tubulina * mysie 1:100 T4026 Sigma Aldrich/Merck 

Anty-Akt1/2/3 (H-136) * królicze 1:200 sc-8312 Santa Cruz Biotechnology 

Anty-pAktThr308 ** królicze 1:1000 13038 Cell Signaling Technology 

Anty-GSK-3α/β * mysie 1:200 sc-7291 Santa Cruz Biotechnology 
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Anty-pGSK-3α/βSer21/9 ** królicze 1:1000 8566 Cell Signaling Technology 

Przeciwciała drugorzędowe 

Anty-mysie z HRP kozie 1:4000 7076 Cell Signaling Technology 

Anty-królicze z HRP kozie 1:4000 7074 Cell Signaling Technology 

*, ** - rodzaje używanego roztworu blokującego oznaczono przy każdej pozycji w tabeli przedstawiającej przeciwciała 

pierwszorzędowe: *5% r-r odtłuszczonego mleka w buforze TBS-T, ** 5% r-r BSA w buforze TBS-T. 

 

3.1.5.4. Skład żeli poliakrylamidowych 

Żel rozdzielający do elektroforezy SDS-

PAGE 

375 mM Tris-HCl, pH 8,8  

10% lub 12,5% (o/o) akrylamid/bis-

akrylamid 37,5:1  

0,1% (o/o) SDS  

0,1% (o/o) APS  

0,1% (o/o) TEMED  

Żel zagęszczający do elektroforezy SDS-

PAGE 

125 mM Tris-HCl, pH 6,8  

4% (o/o) akrylamid/bis-akrylamid 37,5:1  

0,1% (o/o) SDS  

0,1% (o/o) APS  

0,15% (o/o) TEMED  

 

3.1.6. Materiały używane w technikach biologii molekularnej 

3.1.6.1. Materiały używane do pracy z kwasami nukleinowymi 

Materiały i odczynniki stosowane do pracy z kwasami nukleinowymi prezentuje Tab. 9. 

Tab. 9 Spis materiałów i odczynników użytych do pracy z kwasami nukleinowymi. 

Nazwa 
Nr 

katalogowy 
Producent Uwagi Zastosowanie 

2-propanol I9316 
Sigma-

Aldrich/Merck 
- 

Izolacja, 

wytrącanie  

i oczyszczanie 

RNA 

Alkohol etylowy 99,8% (o/o) 113964800 Chempur - 

Chloroform C2432 Sigma-Aldrich - 

Probówki do homogenizacji, 

zawierające kulki ceramiczne - 

D Matrix 

116913050-

CF 
MP Biomedicals - 

RNAlater R0901 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Stabilizacja RNA w 

tkankach przed 

izolacją RNA 

Octan amonu 7869.2 Carl Roth - 

TRI Reagent AM9738 Invitrogen Ekstrakcja RNA 

Inhibitor RNAz N8080119 
Applied 

Biosystems 
- 

Reakcja 

odwrotnej 

transkrypcji 

Zestaw do reakcji odwrotnej 

transkrypcji - High-Capacity 

cDNA Reverse Transcription Kit 

4368814 
Thermo Fisher 

Scientific 

Zawiera bufor, losowe 

startery, dNTPs  

i odwrotną 

transkryptazę 



67 

 

Mieszanina 

deoksynukleotydów- dNTPs, 10 

mM 

R0191 
Thermo Fisher 

Scientific 
- 

Reakcja PCR 

Polimeraza - Phusion Hot Start 

II High-Fidelity DNA 

Polymerase 

EP0061 
Thermo Fisher 

Scientific 

Namnażanie 

fragmentów DNA 

używanych  

w klonowaniu 

Polimeraza Taq - Color Taq 

PCR Master Mix (2x) 
E2525 EURX 

Oszacowanie poziomu 

ekspresji genów 

Polimeraza - HotStarTaq DNA 

Polymerase 
203207 Qiagen 

Namnażanie 

fragmentów DNA 

używanych w 

klonowaniach 

DIG RNA Labeling Mix 11277073910 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Mieszanina 10 mM 

ATP, CTP, GTP, 6.5 

mM UTP, 3.5 mM 

DIG-11-UTP 

Transkrypcja  

in vitro 
Inhibitor RNAz 3335399001 

Sigma-

Aldrich/Merck 
- 

Polimeraza SP6 10810274001 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Amplifikacja sondy 

anty-sensownej 

Polimeraza T7 10881767001 
Sigma-

Aldrich/Merck 

Amplifikacja sondy 

sensownej 

Odczynnik HiFI DNA assembly 

Master Mix 
E2621 

New England 

BioLabs 

Jednoetapowe 

wprowadzenie 

wstawek do wektora 

Modyfikacje 

DNA, 

klonowanie 

Enzym restrykcyjny EcoRI Fast 

Digest (FD) 
FD0274 

Thermo Fisher 

Scientific 

Trawienie plazmidu 

pDrive w celu 

wklonowania wstawki 

Enzym restrykcyjny BamHI 

Fast Digest 
FD0054 

Thermo Fisher 

Scientific 

Trawienie plazmidu 

pDrive z wklonowaną 

wstawką przed reakcją 

transkrypcji in vitro 

Enzym restrykcyjny NotI Fast 

Digest 
FD0596 

Thermo Fisher 

Scientific 

Enzym restrykcyjny EcoRI ER0271 
Thermo Fisher 

Scientific 
Trawienie plazmidu 

pT2K-TBI-

shRNAmirs Enzym restrykcyjny XhoI FD0694 
Thermo Fisher 

Scientific 

Bufor Tango BY 5 
Thermo Fisher 

Scientific Reakcja ligacji 

używana do 

klonowania shRNA, 

scRNA 

PEG 4000 02241 
Thermo Fisher 

Scientific 

ligaza DNA z faga T4 EL0011 
Thermo Fisher 

Scientific 

Marker DNA - Perfect Plus 1 kb 

DNA Ladder 
E3131 EURX 

Markery mas DNA 

Elektroforeza 

DNA 

Marker DNA - Perfect 100 bp 

DNA Ladder 
E3134 EURX 

Agaroza BGQT25 ABO 
Składnik żelu 

agarozowego 

Tris T1503 
Sigma-

Aldrich/Merck 
Bufor TAE oraz 

Bufor obciążający 

DNA Kwas octowy - 85% (o/o) 115687339 Chempur 
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Sacharoza 
PA-06-

772090110 

Polskie 

Odczynniki 

Chemiczne 

Kwas wersenowy - EDTA 593280117 

Polskie 

Odczynniki 

Chemiczne 

Błękit bromofenolowy 184070219 

Polskie 

Odczynniki 

Chemiczne 

Barwnik SimplySafe E4600 EURX 
Detekcja DNA w żelu 

agarozowym 

Zestaw GeneElute PCR Clean-

Up Kit 
NA1020 

Sigma-

Aldrich/Merck 

Oczyszczanie 

trawionego plazmidu 

pDrive przed reakcją 

transkrypcji in vitro Zestawy do 

oczyszczania  

i izolacji DNA 

Zestaw QIAquick PCR 

Purification Kit 
28104 Qiagen 

Oczyszczanie DNA 

przy przygotowywaniu 

konstruktów 

kodujących shRNA i 

scRNA 

Zestaw QIAquick Nucleotide 

Removal Kit 
28304 Qiagen 

 

3.1.6.2. Bufory 

Bufor TAE; 50x stężony 

40 mM Tris-HCl, pH 8,3 

20 mM kwas octowy 

1 mM EDTA 

 Bufor obciążający DNA; 5x stężony 

40% (w/o) sacharoza  

10 mM EDTA  

0,25% (w/o) błękit bromofenolowy  
 

3.1.6.3. Plazmidy 

Stosowane plazmidy w klonowaniu molekularnym przedstawiono w Tab. 10 oraz na Ryc. 16-

Ryc. 19. 

Tab. 10 Plazmidy używane w klonowaniu molekularnym. 

Nazwa plazmidu Nr katalogowy Producent Uwagi/Zastosowanie 

pDrive 14994 Qiagen Otrzymanie sond RNA 

pT2K-TBI-shRNAmirs 
Plazmidy zostały podarowane przez Koichi 

Kawakami (Zakład Biologii Molekularnej i 

Biologii Rozwoju, Narodowy Instytut 

Genetyki, Shizuoka, Japonia) 

Wyciszanie ekspresji 

badanych genów 

(326,327) 

pT2K-CAG-rtTA-M2 

(pT2K-CAGGS-rtTA-M2) 

pCAGGS-T2TP 
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pDrive  

Wielkość plazmidu wynosi 3851 pz. Mieści w 

swojej sekwencji miejsce wielokrotnego 

klonowania (ang. multiple cloning site, MCS), 

zawierające m.in. sekwencję specyficzną dla 

enzymu restrykcyjnego EcoRI, którego 

używano podczas klonowań z użyciem pDrive. 

W swojej sekwencji posiada również geny 

warunkujące odporność na antybiotyki 

kanamycynę i ampicylinę/karbenicylinę 

(umożliwiając selekcję klonów) oraz promotory 

polimerazy RNA bakteriofaga SP6 oraz T7 

(umożliwiające przeprowadzenie reakcji 

transkrypcji in vitro w celu otrzymania sond 

RNA).  

 

pT2K-TBI-shRNAmirs 

Wielkość plazmidu wynosi 8291 pz. Plazmid 

ten pozwala wprowadzić sekwencje o strukturze 

spinki do włosów, zaprojektowane do 

wyciszenia ekspresji docelowego genu 

systemem Tet-On. Zawiera m.in. element 

reagujący na tetracyklinę (TRE-BI/TBI), 

znajdujący się pomiędzy dwoma promotorami 

wirusa cytomegalii (CMV1 i CMV2) oraz 

sekwencjami flankującymi Tol2, jak również 

gen kodujący białko GFP. Posiada miejsce 

MCS, zawierające m.in. specyficzne dla 

enzymów restrykcyjnych sekwencje EcoRI oraz 

XhoI, których używano podczas klonowań  

z użyciem tego plazmidu oraz gen warunkujący 

odporność na antybiotyk ampicylinę/ 

karbenicylinę (umożliwiający selekcję klonów). 

 

 

Ryc. 16 Schematyczna mapa plazmidu pDrive z 

zaznaczonymi najważniejszymi sekwencjami. 

Ryc. 17 Schematyczna mapa plazmidu pT2K-

TBI-shRNAmirs wraz z zaznaczonymi 

najważniejszymi sekwencjami. 
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pT2K-CAG-rtTA-M2 

Wielkość plazmidu to 9100 pz. Służy do 

wyciszania ekspresji danego genu za 

pomocą tzw. systemu Tet-On. Plazmid 

zawiera m.in. odwrotny aktywator 

tetracyklinowy rtTA (ang. reverse TA) pod 

kontrolą minimalnego promotora CMV, 

sekwencje flankujące Tol2 oraz gen 

warunkujący odporność na antybiotyk 

ampicylinę/ karbenicylinę.  

 

 

 

 

 

 

pCAGGS-T2TP 

Wielkość plazmidu to 6992 pz. 

Zawiera m.in. sekwencję 

kodującą transpozazę (T2TP) 

niezbędną w procesie 

transpozycji sekwencji 

oflankowanych sekwencjami 

Tol2. Zawiera również 

sekwencję kodującą odporność 

na antybiotyk ampicylinę 

(karbenicylinę) i inne składowe 

niezwiązane bezpośrednio  

z wyciszaniem ekspresji genów 

za pomocą systemu Tet-On. 

 

3.1.6.4. Oligonukleotydy 

Startery, których używano w reakcjach PCR, klonowaniach DNA oraz do sekwencjonowania 

podsumowano odpowiednio w Tab. 11-13. 

 

Ryc. 18 Schematyczna mapa plazmidu pT2K-CAG-

rtTA-M2 z zaznaczonymi najważniejszymi 

sekwencjami. 

Ryc. 19 Schematyczna mapa plazmidu pCAGGS-T2TP z 

zaznaczonymi najważniejszymi sekwencjami. 
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Tab. 11 Startery używane w reakcjach PCR. 

*Temperaturę przyłączania starterów (Ta) wybrano na podstawie przeprowadzonej reakcji gradientowego PCR. 

 

Tab. 12 Startery używane do klonowań DNA. 

*Temperatura przyłączania starterów (Ta) wybrana na podstawie przeprowadzonej reakcji gradientowego PCR. 

 

Tab. 13 Startery używane do sekwencjonowania wstawek DNA. 

 

Nazwa starteru Sekwencja (5’ - 3’) 

Temperatura 

przyłączania 

starterów Ta 

[°C] 

Długość 

produktu 

[pz] 

Uwagi/ 

zastosowanie 

ILK izoforma 1 przedni 

ILK izoforma 1 wsteczny 

ATCAGCATGTCCACCACGTT 

CAGCCGCGATGGATGATA 
57* 169 

Jakościowe 

określenie 

poziomu 

ekspresji 

genów 

ILK izoforma 2 przedni 

ILK izoforma 2 wsteczny 

TCTCGGTGTTGTCCAACCAT 

CGGTGCCTCAGCCGTG 
65,2* 133 

RPSA przedni 

RPSA wsteczny 

GCTCCATCTGGAAGTCGAGG 

ACACGGCGAAGACTTTCCTT 
57* 203 

ACTB przedni 

ACTB wsteczny 

CAGAAGGAGATCACAGCCCTG 

CACAGGGGTGTGGGTGTTGG 
63* 221 

Nazwa starteru Sekwencja starterów (5’ - 3’) 
Ta 

[°C] 
Zastosowanie 

ILK sonda przedni  

ILK sonda wsteczny 

CGTTACGTATCGGATCCAGAATTCCAAACAGCTGAGCT

TGAGC 

GCTCGAGAAGCTTGTCGACGAATTCGAATTTCACCGCC

TGCATC 

61,5 

Namnożenie 

fragmentu 

sekwencji ILK 

RPSA sonda przedni  

RPSA sonda 

wsteczny 

GCGTTACGTATCGGATCCAGAATTCCTCAAGTTTCTTGC

TGCCGG 

GCTCGAGAAGCTTGTCGACGAATTCCTCACGGAAAGCC

GCCTG 

67 

Namnożenie 

fragmentu 

sekwencji 

RPSA 

SOX10 sonda przedni  

SOX10 sonda 

wsteczny 

GCGTTACGTATCGGATCCAGAATTCAAGATCTGTCGGA

GGTGGAGATG 

GCTCGAGAAGCTTGTCGACGAATTCGCCGTGGCTCTGA

CCTGAAG 

67,6 

Namnożenie 

fragmentu 

sekwencji 

SOX10 

GFP sonda przedni  

GFP sonda wsteczny 

GCGTTACGTATCGGATCCAGAATTCATGGTGAGCAAGG

GCGAGGAG 

GCTCGAGAAGCTTGTCGACGAATTCTTACTTGTACAGCT

CGTCCATGC 

65* 

Namnożenie 

fragmentu 

sekwencji GFP 

pTR2Ksh przedni 

pTR2Ksh wsteczny 

GATGGCTGCTCGAGAAGGTATATTGCTGTTGACAGTGA

GCG 

 GTCTAGAGGAATTCCGAGGCAGTAGGCA 

63,1 

Namnożenie 

wstawek 

kodujących 

shRNA i 

scRNA 

Nazwa 

starteru 
rodzaj Sekwencja (5’ - 3’) Uwagi/zastosowanie 

T7 przedni TAATACGACTCACTATAGGG 

Weryfikacja poprawności wstawek 

wklonowanych do plazmidu pDrive 

(sondy RNA) 

TBI F przedni CAACGTGCTGGTTATTGTGC 

Weryfikacja poprawności wklonowanej 

sekwencji kodujących shRNA i scRNA w 

plazmidzie pT2K-TBI-shRNAmirs 
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22-nt sekwencje służące do przygotowania wyciszających cząsteczek o strukturze spinki do 

włosów shRNAmirs (ang. short-harpin RNA, shRNA) oraz cząsteczek nieukierunkowanych na 

żaden gen - scRNAmirs (ang. scrambled shRNA) prezentuje Tab. 14. 

 

Tab. 14 22-nt sekwencje, służące do przygotowania cząsteczek shRNAmirs oraz cząsteczek 

nieukierunkowanych na żaden gen – scRNAmirs. 
 

 

 

3.1.7. Materiały używane do pracy z bakteriami 

Szczep bakteryjny:     

Escherichia coli DH5 - F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 

Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK
- mK

+), λ– 

3.1.7.1. Materiały i odczynniki używane w pracy z bakteriami 

Tab. 15 przedstawia spis materiałów i odczynników stosowanych w pracy z bakteriami.  

 

 

 

Sekwencje dla cząsteczki shRNAmirs GSN 

(5’-3’) 

Sekwencje dla cząsteczki scRNAmirs – 

kontrola dla shRNA GSN (5’-3’) 

AGCTACTGATTTCATTGATAAG            ATTATTAATACCGGTATGACGT 

GCCACCTCATCTGATGAGCATG ATTCGCCAGGCGACCATTATGC 

AACTGATACAGCCAATAGAAAG AGAATACGGATAAGCATACACA 

  

Sekwencje dla cząsteczki shRNAmirs ILK  

(5’-3’) 

Sekwencje dla cząsteczki scRNAmirs – 

kontrola dla shILK (5’-3’) 

ATGATATCTTCACGCAGTGCCG GGCCAGATCCTCTTAGTCATGA 

AACGTGGTGGACATGCTGATCA GTGTGACGTACTGCATACGAGA 

ATGAACCGCGGTGATGACACCC GCACGGATAATACCGCCGTCGA 

CGAAATGGGACCCTCAACAAAC ATGACCACCGAACAATGAGCCA 

Sekwencje dla cząsteczki shRNAmirs RPSA 

(5’-3’) 

Sekwencje dla cząsteczki scRNAmirs – 

kontrola dla shRPSA (5’-3’) 

CTCAAGTTTCTTGCTGCCGGGA GCGGTTCGCTCGTTATATCCAG 

CAGTATATCTACAAGAGAAAGA ATAAGATCAATACGACAGAATG 

ATACCGGACAGCGTGCTGTTCT GCCGTCAGAGCGTATTCTGATC 

 ACTGGGGCTACTCCTATTGCT GTCTTCTTACGCGTGTAACGGC 
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Tab. 15 Spis materiałów i odczynników używanych w pracy z bakteriami. 

Nazwa Nr katalogowy Producent 

Agar 52103 Carl Roth 

Bakto-trypton 211705 Gibco 

chlorek magnezu sześciowodny -  

MgCl2 x 6 H2O 
779148-6 Standard 

Chlorek potasu - KCl 117397402 Chempur 

Chlorek sodu - NaCl 117941206 Chempur 

Ekstrakt drożdżowy 2363 Carl Roth 

Glukoza 246642-10-19 Standard 

Karbenicylina  sc-202519A Santa Cruz Biotechnology 

Pożywka LB - Luria-Bertani medium LBL407.1 BioShop 

Siarczan magnezu -MgSO4 116137606 
Polskie Odczynniki 

Chemiczne 

Zestaw E.Z.N.A. Plasmid DNA Mini Kit II D6945-01 Omega 

Zestaw GenElute HP Plasmid Miniprep Kit  NA0150 Sigma-Aldrich/Merck 

Zestaw NucleoBond Xtra Midi Plus EF, Midi kit 740422.50 Macherey-Nagel 

 

3.1.7.2. Skład pożywek bakteryjnych 

Pożywka LB 

2,5% (w/o) pożywka LB  

w H2O 

Pożywka LB agar 

2,5% (w/o) pożywka LB 

1,5% (w/o) agar  

w H2O 

Pożywka SOC  

0,5% (w/o) ekstrakt drożdżowy 

2% (w/o) bakto-trypton 

10 mM NaCl 

5 mM KCl 

10 mM MgCl2 

10 mM MgSO4 

20 mM glukoza 

w H2O 

Pożywka TY 

1% (w/o) ekstrakt drożdżowy 

1,5% (w/o) bakto-trypton 

0,5% (w/o) NaCl 

pH 7,5 

w H2O 

3.1.8. Materiały i odczynniki używane w hybrydyzacji in situ 

3.1.8.1. Materiały i odczynniki 

Spis materiałów i odczynników używanych do przeprowadzenia hybrydyzacji in situ 

podsumowano w Tab. 16. 
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Tab. 16 Spis materiałów i odczynników używanych do przeprowadzenia hybrydyzacji in situ. 

Nazwa Nr katalogowy Producent 

Aldehyd glutarowy 3778.1 Carl Roth 

3-[(3-Cholamidopropylo) dimetyloamonio]-1-

propanosulfonian - CHAPS 
1479.3 Carl Roth 

Chlorek magnezu - MgCl2 KK36.2 Carl Roth 

Chlorek potasu - KCl 6781.3 Carl Roth 

Chlorek sodu - NaCl P029.1 Carl Roth 

Cytrynian sodu C8532 Sigma-Aldrich/Merck 

Diwodorofosforan potasu - KH2PO4 3904.2 Carl Roth 

Formaldehyd P040.1 Carl Roth 

Formamid P040.1 Carl Roth 

Fosforan 5-bromo-4-chloro-3-indoksylu / 

błękit nitrotetrazolowy - NBT/BCIP 
11681451001 Sigma-Aldrich/Merck 

Heparyna H3393 Carl Roth 

Kwas wersenowy - EDTA 8040.1 Carl Roth 

Odczynnik blokujący 11096176001 Sigma-Aldrich/Merck 

pirowęglan dietylu - DEPC K028.2 Carl Roth 

Proteinaza K 3115879001 Sigma-Aldrich/Merck 

Przeciwciało anty-digoksygenina 1093274910 Sigma-Aldrich/Merck 

Surowica cielęca S2263 Sigma-Aldrich/Merck 

Tris T1503 Sigma-Aldrich/Merck 

Triton-X-100 3051.3 Carl Roth 

tRNA 10109223001 Sigma-Aldrich/Merck 

Tween 20 9127.1 Carl Roth 

Wodorofosforan sodu - Na2HPO4 P030.1 Carl Roth 

 

3.1.8.2. Roztwory 

o 1:1000 DEPC w H2O. Wodę z DEPC mieszano na mieszadle magnetycznym przez noc 

w temperaturze pokojowej. Rozkład DEPC prowadzono za pomocą procesu sterylizacji 

poprzez autoklawowanie.  

o 4% (w/o) roztwór formaldehydu w buforze PBS-DEPC 

o 4% (w/o) roztwór formaldehydu w buforze PBS-T-DEPC 

https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/product/roche/11681451001?context=product
https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/product/roche/11093274910?context=product
https://www.sigmaaldrich.com/PL/en/product/roche/10109223001?context=product
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o 20 μg/ml roztwór proteinazy K w H2O-DEPC 

o 10% (w/o) CHAPS w H2O-DEPC 

o 5 M NaCl w H2O-DEPC 

o 1 M MgCl2 w H2O-DEPC 

o 1 M Tris-HCl  

o 10% (o/o) oraz 25% (o/o) Triton-X-100 w H2O-DEPC 

o 0,5 M EDTA w H2O-DEPC 

o Roztwór do ponownego utrwalania - 0,2% (o/o) aldehyd glutarowy w 4% roztworze 

formaldehydu w PBS-T DEPC 

o 20% (o/o) roztwór surowicy cielęcej w buforze KTBT (ang. Potassium-Tris Buffer with 

Triton) – roztwór do blokowania 

o Roztwór przeciwciała - 1:2400 przeciwciało anty-digoksygenina w 20% (o/o) roztworze 

surowicy cielęcej w KTBT 

o 0,02% (o/o) NBT/BCIP w buforze do alkalicznej fosfatazy - roztwór do barwienia 

o 50% (o/o) formamid w PBS - roztwór do odbarwiania 

3.1.8.3. Bufory 

PBS-DEPC; 10x stężony 

1,37 M NaCl 

27 mM KCl 

100 mM Na2HPO4 

18 mM KH2PO4 

w H2O  

+1:1000 DEPC  

PBS-T DEPC, 10x stężony 

1,37 M NaCl 

27 mM KCl 

100 mM Na2HPO4 

18 mM KH2PO4 

0,1% (o/o) Triton X-100 

w H2O  

+1:1000 DEPC 
 

SSC 20x stężony, pH 7.0 

3 M NaCl 

0,3M cytrynian sodu 

w H2O-DEPC 

Bufor hybrydyzacyjny  

50% (o/o) formamid 

5x SSC 

0,1% (o/o) CHAPS 

0,1% (o/o) Triton X-100  

5 mM EDTA 

50 μg/ml heparyna 

1 mg/ml RNA 

2% (w/o) odczynnik blokujący 

w H2O-DEPC 

 

Bufor KTBT, 10x stężony 

1,5 M NaCl 

10 mM KCl 

1% (o/o) Tween 20 

0,25 M Tris 1M pH 7,3  

w H2O 

 

Bufor 1 do powtórnej 

hybrydyzacji: 

2x SCC  

0,1% (o/o) CHAPS 

w H2O-DEPC 

Bufor 2 do powtórnej 

hybrydyzacji 

0,2x SCC  

Bufor do alkalicznej 

fosfatazy 

100 mM NaCl 

50 mM MgCl2 
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0,1% (o/o) CHAPS 

w H2O-DEPC 

100 mM Tris-HCl 

0,1% (o/o) Triton-x-100 

w H2O 
 

3.1.8.4. Sekwencje cDNA, na podstawie których tworzono sondy RNA 

Fragment sekwencji cDNA* dla białka ILK, służący jako matryca do przygotowania 

sondy RNA (5’–3’): 

CAAACAGCTGAGCTTGAGCCAAAAACTCAATGAGAACCAATCAGGAGAGCTGTGGAAAGGGCGCTGGCAAGGCAATGACAT

TGTCATCAAAATGCTGAAAATTCGGGACTGGACAACTCGGAAGAGCCGAGACTTCAACGAGGAGTACCCAAAGCTGCGGATC

TTCTCTCACCCCAACGTGCTGCCAGTGCTGGGCGCCTGCCAGTCCCCCCCGGCCCCCCATCCCATTGTCATCAGCCACTGGATG

CCCTACGGCTCCCTCTACAATGTGTTACATGAGGGGACAAACTTCGTGGTGGACCAGATGCAGGCGGTGAAATTC 

Długość sekwencji DNA (a zatem długość powstałej na jej bazie sondy RNA) – 322 pz 

Lokalizacja w sekwencji DNA kodującej ILK – nukleotydy od 570 do 891 (liczone od pierwszego 

nukleotydu kodonu wyznaczającego początek sekwencji kodującej białko). 

 

Fragment sekwencji cDNA* dla białka LamR, służący jako matryca do przygotowania 

sondy RNA (5’–3’): 

CTCAAGTTTCTTGCTGCCGGGACCCACCTGGGAGGCACCAACCTCGACTTCCAGATGGAGCAGTATATCTACAAGAGAAAGA

GCGATGGTATTTACATCATCAATCTGAAGAGGACCTGGGAGAAGCTCCTTTTGGCAGCCCGTGCTATTGTGGCTATTGAGAAT

CCAGCTGATGTGAGCGTCATTTCTTCCAGGAATACCGGACAGCGTGCTGTTCTGAAGTTTGCTGCTGCCACTGGGGCTACTCC

TATTGCTGGACGCTTCACCCCTGGTACCTTCACAAATCAGATCCAGGCGGCTTTCCGTGAG 

Długość sekwencji DNA (a zatem długość powstałej na jej bazie sondy RNA) – 309 pz 

Lokalizacja w sekwencji DNA kodującej LamR - nukleotydy od 46 do 354 (liczone od pierwszego 

nukleotydu kodonu wyznaczającego początek sekwencji kodującej białko). 

 

Fragment sekwencji cDNA* dla białka SOX10, służący jako matryca do przygotowania 

sondy RNA (5’–3’): 

AAGATCTGTCGGAGGTGGAGATGAGCCCAGTGGGTTCTGAAGACCACCACTGCCTCTCGCCGGGACCATCCATGGCATCGGA

CAACTCTTCGCACCTCGCCAGCTCTGGGAATGGAGAGATGGGCAAGGTCAAGAAGGAGCAGCAAGACTCGGAGGCGGATGA

CGATAAGTTCCCTGTCTGCATCCGTGAAGCGGTCAGCCAGGTGCTGAGCGGCTATGACTGGACCCTGGTACCCATGCCTGTTC

GGGTCAATGGAAGTAACAAGAGCAAACCCCACGTCAAGAGGCCCATGAACGCCTTCATGGTCTGGGCGCAGGCTGCCCGGA

GGAAATTGGCTGACCAGTACCCGCACCTCCACAATGCTGAGCTCAGTAAGACCTTGGGGAAGCTCTGGAGGCTGCTGAATGA

AAGTGATAAGCGTCCCTTTATTGAAGAGGCAGAGCGGCTGAGGATGCAGCACAAGAAGGACCACCCCGACTACAAGTACCA

GCCACGGAGGCGGAAAAATGGCAAGGCCACGCAGGGCGAGGGCGAGGGCCAGGTGGAGGGGGAGGCTGGCGGGGCTGCCT

CTATCCAGGCTCACTACAAGAATGCCCACCTGGACCACAGGCATCCTGGGGAAGGGTCACCCATGTCCGATGGGCACCCGGA

GCACTCTTCAGGTCAGAGCCACGGCCCTCCCACTCCTCCCACCACCCCTAAG 

Długość sekwencji DNA (a zatem długość powstałej na jej bazie sondy RNA) – 704 pz 

Lokalizacja w sekwencji DNA kodującej SOX10 - nukleotydy od 14 do 717 (liczone od pierwszego 

nukleotydu kodonu wyznaczającego początek sekwencji kodującej białko). 

 

*cDNA otrzymano w reakcji odwrotnej transkrypcji, jak przedstawiono w podrozdziale 3.2.5. 

3.1.9. Materiały używane do przeprowadzenia elektroporacji in ovo 
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3.1.9.1. Materiały i odczynniki 

Materiały oraz odczynniki, które używano do elektroporacji in ovo prezentuje Tab. 17. 

Tab. 17 Spis materiałów i odczynników używanych do elektroporacji in ovo 

Nazwa Nr katalogowy Producent 

 Barwnik Fast green F7258 Sigma-Aldrich/Merck 

Chlorek potasu - KCl 117397402 Chempur 

Chlorek sodu - NaCl 117941206 Chempur 

chlorek wapnia dwuwodny - CaCl2 x 2 H2O C-5080 Sigma-Aldrich/Merck 

Doksycyklina D3072 Sigma-Aldrich/Merck 

Drut platynowy o średnicy 0,5 mm (anoda) - METAKEM GmbH 

Drut wolframowy (katoda) - METAKEM GmbH 

Igła iniekcyjna 0,45 x 25 mm, 26 G  E-1510 Bionovo/B. Braun 

Igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm, 20 G E-1505 Bionovo/B. Braun 

Penicylina P3032 Sigma-Aldrich/Merck 

Przylepiec tkaninowy 5 cm x 5 m 
MA-166-

MMMM-082 
Matopat 

Szklane kapilary  1-7309  Bionovo 

wkłady atramentowe 330795 Pelikan  

Zrównoważony roztwór soli Hanksa (ang. 

Hank’s balanced salt solution, HBSS) 
14025 Thermo Fisher Scientific 

 

3.1.9.2. Roztwory i bufory 

Bufor Lockego 

160 mM NaCl 

4,8 mM KCl 

2,2 mM CaCl2 

+ szczypta penicyliny 
 

 0,1% (w/o) roztwór barwnika Fast Green w H2O  

 

 

3.1.10. Aparatura oraz sprzęty  

o Aparat do elektroforezy oraz transferu – Power-Pac Basic i Power-Pac HC; Bio-Rad 

o Aparat oraz zasilacz do elektroforezy DNA - Wide Mini-Sub Cell GT Cell, PowerPac Basic 

Power Supply; Bio-Rad 

o Blok grzejny z wytrząsaniem – ThermoMixer C; Eppendorf 

o Czytnik mikropłytek - GloMax Discover Microplate Reader, Promega 
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o Homogenizator - FastPrep-24 5G homogenizer; MP Biomedicals  

o Inkubator do hodowli bakteryjnych - New Brunswick Scientific, Excella E24; Eppendorf 

o Inkubator do hodowli komórkowych i tkankowych - CellXpert C170; Eppendorf 

o Inkubator do hodowli zarodków kurzych – Fest mini; FEST 

o Komora laminarna - Herasafe KS 12, Thermo Fisher Scientific 

o Łaźnia wodna – Precision GP 28, Thermo Fisher Scientific 

o Stereoskopowy mikroskop fluorescencyjny - Leica M205; Leica Microsystems 

o Mikroskop konfokalny - Leica TCS SP8; Leica Microsystems 

o Mikroskop konfokalny - IX-70; Olympus 

o Mikroskop stereoskopowy - Zeiss Stemi 305; Carl Zeiss  

o Odwrócony mikroskop - Leica DMI3000 B; Leica Microsystems 

o Piec do hybrydyzacji - Maxi 14 Hybridisation Oven; Thermo Fisher Scientific  

o Piec do wyprażania szkła – Heratherm OGS180 General Lab Oven; Thermo Fisher 

Scientific  

o Spektrofotometr – DU-640 B, Beckman Coulter; NanoPhotometer P360 Spectrometer, 

Implen GmbH 

o System do elektroporacji - TSS20 Ovodyne i EP21 Current Amplifier, IntraCel 

o System do detekcji DNA w żelu agarozowym oraz detekcji białek na membranach 

nitrocelulozowych – ChemiDocMP; BioRad  

o Termocykler – MJ Mini; Bio-Rad 

o Urządzenie do cięcia tkanek - McIlwain Tissue Chopper, Ted Pella 

o Wirówki - Centrifuge 5704R, Centrifuge 5804R; Eppendorf 

3.1.11. Oprogramowania, bazy danych, narzędzia internetowe 

o BLAST (ang. Basic Local Alignment Seatch Tool) z serwera NCBI  (ang. National Center 

for Biotechnology Information) (Pubmed) - analiza dostępnych sekwencji, specyficzności 

starterów wykorzystanych do namnażania fragmentów w reakcji PCR, specyficzności 

sekwencji kodujących shRNA i scRNA  

o Clustal Omega z serwera EMBL-EBI (ang. The European Bioinformatics Institute) - 

analiza porównawcza sekwencji aminokwasowych i nukleotydowych  

o Concentric Circles - wtyczka dla programu ImageJ - analiza migracji prekursorów 

komórek Schwanna 

o FiloQuant – wtyczka dla programu ImageJ – analiza tworzenia filopodiów (328) 
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o FluoView 500 – program komputerowy do wykonywania zdjęć z użyciem mikroskopu 

konfokalnego Olympus IX-70 

o GraphPad Prism 7 i 9 - analiza statystyczna oraz przygotowanie wykresów  

o Image Lab Software Bio-Rad (wersja 6.1.0) - akwizycja obrazów DNA w żelach 

agarozowych i białek na membranach nitrocelulozowych i ich analiza 

o ImageJ/Fiji (wersja 1.51j8) – analizy bioinformatyczne (329) 

o Leica Application Suite (wersja 4.12.0) – akwizycja oraz analiza zdjęć zarodków kurzych 

i ich skrawków po elektroporacji in ovo 

o Leica Application Suite X (LAS X) software – wykonywanie oraz analiza zdjęć 

wykonanych za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8  

o Microsoft Office 2019 – tworzenie plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz rycin 

o Narzędzie Create-scrambled-sequence na stronie www.GenScript.com 

o NEBuilder Assembly Tool – narzędzie generujące sekwencje starterów do klonowania  

z użyciem odczynnika NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix dostępne na stronie 

https://nebuilder.neb.com 

o NeuriteJ – wtyczka dla programu ImageJ – analiza wzrostu neurytów oraz morfologii 

stożków wzrostu neurytów (330) 

o OrientationJ - wtyczka dla programu ImageJ – analiza kierunkowości wzrostu neurytów 

(331) 

o GRYPHAX (wersja 2.1.0.724) - program do akwizycji obrazów, dedykowany do 

mikroskopu Leica DMI3000 B 

o Narzędzie do tworzenia sekwencji cząsteczek shRNAmirs oraz scRNAmirs w oparciu 22-

nt sekwencje wyciszające ekspresję danego genu lub sekwencji nieukierunkowanych na 

żaden gen dostępne na stronie http://katahdin.cshl.org/siRNA/RNAi.cgi?type=shRNA 

o SnapGene Viewer (wersja 5.3.2) – tworzenie schematów plazmidów   

 

3.2. Metody 

3.2.1. Hodowle cew nerwowych i DRG oraz testy funkcjonalne wykonywane 

na nich 

3.2.1.1. Opłaszczanie powierzchni hodowlanej dla cew nerwowych i DRG 

W celu zwiększenia przyczepności oraz przeżywalności neuronów pierwotnych w hodowli 

in vitro powierzchnie naczyń hodowlanych oraz szkiełek nakrywkowych, których używano do 
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hodowli neuronów, opłaszczano syntetycznym związkiem - poli-D-lizyną (PDL) przed 

przystąpieniem do izolacji DRG. Procedurę opłaszczania wykonywano w warunkach 

sterylnych z użyciem komory laminarnej oraz jałowych odczynników. Okrągłe szkiełka 

nakrywkowe o średnicy 18 mm umieszczano w dołkach płytki 24-dołkowej. Następnie 

dodawano po 100 μl roztworu PDL w stężeniu 0,1 mg/ml w medium L15. Szkiełka opłaszczano 

przez 30 minut w temperaturze pokojowej, płukano sterylną wodą, a na koniec dokładnie 

suszono. Szkiełka opłaszczano również białkami macierzy pozakomórkowej - lamininą-1, 

lamininą-2, fibronektyną, kolagenem typu I oraz matriżelem, który jest mieszaniną białek 

imitującą ECM. W tym celu na szkiełka dodawano po 100 μl roztworów ww. białek w stężeniu 

10 μg/ml w buforze HBSS. Szkiełka opłaszczano przez 4 godziny w temperaturze 37°C. Na 

koniec szkiełka płukano buforem PBS w celu odpłukania niezwiązanych białek i suszono  

(z wyjątkiem szkiełek pokrytych kolagenem typu I lub lamininą-1). 

Hodowle cew nerwowych i komórek grzebienia nerwowego prowadzono na kwadratowych 

szkiełkach nakrywkowych o długości boku równym 22 mm, które umieszczano w szalkach 

Petriego o średnicy 35 mm. Na tak przygotowane szkiełka dodawano po 500 μl roztworu 

lamininy-1 w stężeniu 1 μg/ml w buforze PBS. Szkiełka opłaszczano przez 4 godziny  

w temperaturze 37°C, a następnie płukano buforem PBS w celu usunięcia lamininy-1 

niezwiązanej z podłożem. 

3.2.1.2. Izolacja i hodowla cew nerwowych 

Izolacje cew nerwowych prowadzono z zarodków kurzych w stadium rozwoju między 

HH11 a HH14 (332). W tym celu zapłodnione jaja kurze inkubowano przez 40-55 godziny  

w temperaturze 37°C oraz przy wilgotności 80%. Zarodki przenoszono do szalki Petriego  

o średnicy 35 mm zawierającej zimny, sterylny bufor PBS, oczyszczano z żółtka, owodni  

i przycinano tkanki boczne do somitów. Powstałe fragmenty inkubowano przez kilka minut  

w 6,25 mg/ml roztworze pankreatyny w buforze PBS w temperaturze pokojowej. W celu 

spowolnienia reakcji enzymatycznej cewy nerwowe przenoszono za pomocą pipety 

automatycznej o zakresie 100-1000 µl do buforu PBS, gdzie za pomocą igieł wolframowych 

oczyszczano je dokładnie z tkanek otaczających – endodermy, ektodermy i somitów. Na koniec 

cewy nerwowe oddzielano za pomocą igły wolframowej od struny grzbietowej. Oczyszczone 

cewy nerwowe przenoszono do szalki Petriego o średnicy 35 mm zawierającej kompletne 

medium do hodowli komórek grzebienia nerwowego (medium NCC) i przechowywano 

maksymalnie 1 godzinę do czasu rozpoczęcia hodowli. Wyizolowane cewy nerwowe 

umieszczano na szkiełkach nakrywkowych umieszczonych w szalkach Petriego o średnicy 35 
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mm i hodowano w 250 μl medium NCC, którego skład przedstawiono w rozdziale 3.1.2.1, 

przez 24 godziny w atmosferze 5% CO2, w temperaturze 37˚C oraz w odpowiedniej 

wilgotności.  

3.2.1.3. Izolacja oraz hodowla DRG - hodowle tkankowe i komórkowe 

Izolacje DRG prowadzono na zarodkach kurzych będących na etapie rozwoju HH34.  

W tym celu zapłodnione jaja kurze inkubowano przez osiem dni w temperaturze 37°C oraz 

wilgotności 80%. Na godzinę przed rozpoczęciem izolacji jaja umieszczano na lodzie.  

W dalszej kolejności jaja rozbijano na szalce Petriego o średnicy 10 cm i natychmiast 

przeprowadzano dekapitację. Korpus zarodka układano na grzbiecie w szalce Petriego  

o średnicy 60 mm zawierającej sterylny bufor PBS. Izolacje prowadzono z użyciem 

mikroskopu stereoskopowego. Za pomocą cienkich nożyczek sprężynowych wykonywano 

pionowe nacięcia skóry w linii środkowej od szyi do ogona, aby odsłonić narządy, które 

następnie usuwano, chwytając pęsetą za aortę i ciągnąc ją w kierunku ogona. Wnętrze embrionu 

dodatkowo oczyszczano z pozostałych tkanek oraz krwi, żeby odsłonić kolumnę zawierającą 

DRG. Za pomocą pęsety i nożyczek sprężynowych oddzielano DRG od kolumny kręgosłupa 

poniżej żeber, czyli w rejonie cewy nerwowej tułowia. DRG oczyszczano z pozostałości 

korzeni grzbietowych i przenoszono do sterylnej probówki zawierającej schłodzone medium 

L-15. W przypadku hodowli tkankowej DRG przenoszono na opłaszczone szkiełka i hodowano 

przez 48 godziny w atmosferze 5% CO2 w temp. 37˚C oraz odpowiedniej wilgotności. Do 

hodowli DRG używano medium N2, którego skład przedstawiono w rozdziale 3.1.2.1. 

W celu otrzymania hodowli komórkowej neuronów czuciowych i prekursorów komórek 

Schwanna wyizolowane DRG przenoszono do 5 ml probówki i wirowano przez 5 minut przy 

prędkości 800 x g w temperaturze pokojowej. Osad zawierający DRG poddawano działaniu 

roztworu trypsyno-wersenu przez 20 minut w temperaturze 37˚C. Działanie enzymu 

neutralizowano za pomocą medium N2 w stosunku 1:3. Komórki ponownie wirowano przez  

5 minut przy prędkości 800 x g w temperaturze pokojowej, zawieszano w medium N2, po czym 

wysiewano na opłaszczone szkiełka umieszczone w płytce 96-dołkowej. 

3.2.1.4. Traktowanie hodowli przeciwciałami skierowanymi przeciw badanym 

białkom 

DRG wysiewano na szkiełka nakrywkowe pokryte roztworem PDL w stężeniu 0,1 mg/ml 

w medium L-15 oraz dodatkowo lamininą-1 w stężeniu 1 µg/cm2 (10 µg/ml), którą 

rozcieńczano w buforze HBSS. Cewy nerwowe wysiewano na szkiełka nakrywkowe 

nieopłaszczone lub opłaszczone lamininą-1 w stężeniu 10 μg/ml w buforze PBS. Alternatywą 
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dla opłaszczania szkiełek lamininą-1, w przypadku obu typów hodowli, było dodawanie 

lamininy-1 w stężeniu 10 µg/ml lub peptydów lamininy, tj. IKVAV, YIGSR oraz RGDS,  

w stężeniu 20 µg/ml bezpośrednio do medium.  

W celu zaburzenia funkcji badanych białek (GSN, LamR i ILK) przeciwciała skierowane 

przeciw tym białkom w stężeniu 10 µg/ml dodawano do medium N2 w przypadku DRG lub do 

medium NCC w przypadku cew nerwowych. DRG i cewy nerwowe hodowano również  

w obecności kontrolnych przeciwciał ze zwierząt nieimmunizowanych - króliczych lub mysich 

w stężeniu 10 µg/ml. DRG hodowano przez 48 godzin, natomiast cewy nerwowe - przez 24 

godziny w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37˚C oraz odpowiedniej wilgotności. Następnie 

hodowle poddawano dalszym procedurom oraz analizom. Zaliczyć do nich można barwienie 

immunocytochemiczne, analizy bioinformatyczne, analizę poziomu białek metodą Western 

Blotting oraz ekspresji genów poprzez reakcję RT-PCR.  

3.2.1.5. Analizy bioinformatyczne  

3.2.1.5.1. Analiza migracji komórek grzebienia nerwowego z cewy nerwowej in 

vitro 

Hodowle cew nerwowych utrwalano poprzez 20-minutową inkubację w 4% (w/o) 

roztworze formaldehydu w buforze PBS. Następnie wykonywano zdjęcia preparatom za 

pomocą odwróconego mikroskopu transmisyjnego Leica DMI3000 B z użyciem kontrastu 

fazowego. Analizę migracji komórek grzebienia nerwowego z cew nerwowych badano poprzez 

pomiar rozmiaru obszaru zajmowanego przez komórki grzebienia nerwowego oraz 

najdłuższego dystansu w linii prostej pokonanego przez te komórki od krawędzi cewy 

nerwowej. Powierzchnię naczynia hodowlanego zajmowaną przez migrujące komórki 

grzebienia nerwowego mierzono za pomocą programu ImageJ (329). W związku z tym, że 

izolowane cewy nerwowe różniły się długością, otrzymane wartości powierzchni naczynia 

zajmowanej przez komórki grzebienia nerwowego normalizowano do obwodu cewy nerwowej, 

jak przedstawiono w (333). Dystans pokonany przez komórki mierzono w programie ImageJ 

jako najdłuższy dystans, który pokonała pojedyncza komórka. Odległość mierzono w linii 

prostej od krawędzi cewy nerwowej. Analizie poddawano co najmniej pięć hodowli cew 

nerwowych dla każdego warunku. 
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3.2.1.5.2. Ocena morfologii migrujących komórek grzebienia nerwowego 

Morfologię komórek grzebienia nerwowego, które wymigrowały z cewy nerwowej  

w hodowli, analizowano na podstawie preparatów wybarwionych znakowaną fluorescencyjnie 

falloidyną, aby wybarwić F-aktynę oraz barwnikiem Hoechst 33342 dla uwidocznienia jąder 

komórkowych, jak przedstawiono w (334). Zdjęcia preparatów wykonywano za pomocą 

mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 oraz programu Leica Application Suite X. Spośród 

najdalej migrujących komórek 15 z nich na każdą z pięciu analizowanych cew nerwowych było 

poddawanych ocenie morfologii, a następnie dzielonych na trzy kategorie. Do komórek 

migrujących (kategoria I) zaliczano komórki spolaryzowane, z krawędzią wiodącą oraz jądrem 

komórkowym przesuniętym do tyłu. Komórki stacjonarne (kategoria II) charakteryzowały się 

symetrycznością oraz jądrem komórkowym umiejscowionym w centralnej części komórki. 

Kategoria III to komórki niejednoznaczne, które mimo niesymetryczności nie wykazywały 

wyraźnej osi migracji, co nie pozwalało na przyporządkowanie tego typu komórek do dwóch 

pierwszych kategorii (334). Zdjęcia komórek sklasyfikowanych jako migrujące, stacjonarne  

i niejednoznaczne przedstawiono na Ryc. 20 (334).  

 

Zdjęcia komórek wykonane w świetle 

przechodzącym z użyciem kontrastu fazowego. 

Komórki przyporządkowano do trzech kategorii: (I) 

komórki migrujące, (II) komórki nieporuczające się. 

(III) komórki niejednoznaczne. Rycina pochodzi z 

(334). 

 

 

3.2.1.5.3. Analiza tworzenia ognisk adhezyjnych przez komórki grzebienia 

nerwowego  

Tworzenie ognisk adhezyjnych przez komórki grzebienia nerwowego oceniano na 

podstawie zdjęć komórek poddanych barwieniu immunocytochemicznemu w celu detekcji 

markera ognisk adhezyjnych - paksyliny (335). Zdjęcia wykonywano za pomocą mikroskopu 

konfokalnego Leica TCS SP8 oraz programu Leica Application Suite X. Analizę prowadzono  

z udziałem jednej z funkcji programu ImageJ. Najpierw ustawiano progowanie sygnału (ang. 

threshold) opowiadające zakresowi sygnału paksyliny, czyli ogniskom adhezyjnym w danej 

komórce. Następnie za pomocą narzędzia analiza cząsteczek mierzono rzut powierzchni oraz 

liczbę wytworzonych ognisk adhezyjnych z uwzględnieniem progowania. Analizie poddawano 

Ryc. 20 Klasyfikacja morfologii migrujących 

komórkek grzebienia nerwowego. 
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dziesięć najdalej migrujących komórek w obrębie każdej cewy nerwowej. Wartości dla rzutu 

powierzchni ognisk adhezyjnych uśredniano dla każdej komórki. Analizie poddawano komórki 

grzebienia nerwowego dla co najmniej pięciu cew nerwowych.  

3.2.1.5.4. Ocena zdolności komórek grzebienia nerwowego do formowania 

filopodiów 

Formowanie filopodiów analizowano na podstawie zdjęć komórek poddanych barwieniu 

fluorescencyjnie znakowaną falloidyną w celu wybarwienia markera filopodiów - F-aktynę. 

Zdjęcia wykonywano za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 oraz programu 

Leica Application Suite X. Analizę prowadzono za pomocą wtyczki FiloQuant dla programu 

ImageJ. Wtyczka pozwala na detekcję oraz pomiar filopodiów (328). Mierzono długość, liczbę 

oraz gęstość filopodiów, którą definiowano jako liczbę utworzonych filopodiów w stosunku do 

długość krawędzi komórki (336). Analizowano dziesięć najdalej migrujących komórek  

w obrębie każdej cewy nerwowej, a następnie otrzymane wartości uśredniano.  Analizowane 

komórki pochodziły z pięciu cew nerwowych dla każdego warunku. 

3.2.1.5.5. Analiza tworzenia masywnych włókienek naprężeniowych przez 

migrujące komórki grzebienia nerwowego 

Cewy nerwowe barwiono z pomocą fluorescencyjnie znakowanej falloidyny w celu 

detekcji filamentarnej aktyny, jako podstawowego składnika włókienek naprężeniowych 

komórki (337). Zdjęcia preparatów wykonywano za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica 

TCS SP8 oraz programu Leica Application Suite X. Analizowano jedynie masywne włókienka 

naprężeniowe, czyli takie, które złożone są z największej liczby filamentów aktynowych. 

Masywne włókienka naprężeniowe definiowano jako struktury liniowe pozytywne dla 

barwienia falloidyną, które cechowała najwyższa intensywność. Analizę prowadzono  

z użyciem programu Leica Application Suite X. Za pomocą narzędzi dostępnych w programie 

tworzono histogram intensywności fluorescencji. Linie prowadzono poprzecznie do 

formowanych włókienek naprężeniowych. Następnie ich liczbę określano jako liczbę pików 

fluorescencji, które były większe lub równe 75% wartości fluorescencji dla najwyższego piku 

(338). Analizie poddawano dziesięć komórek na każdą cewę nerwową. Analizowano dziesięć 

najdalej migrujących komórek w obrębie każdej cewy nerwowej. Dane przedstawiano jako 

średnią liczbę utworzonych włókien naprężeniowych na komórkę.  

3.2.1.5.6. Pomiar długości neurytów neuronów sensorycznych DRG 

Wydłużanie aksonów z DRG mierzono na podstawie zdjęć DRG poddanych barwieniu 
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immunocytochemicznemu wykonanemu z użyciem przeciwciał skierowanych na łańcuchy 

pośrednie neurofilamentów (NF-m). Zdjęcia preparatów wykonywano za pomocą mikroskopu 

konfokalnego Leica TCS SP8 (z użyciem obiektywu - 5x, przybliżenie - 0,75) oraz programu 

Leica Application Suite X. Do określania długości wydłużających się neurytów 

wykorzystywano wtyczkę NeuriteJ dla aplikacji ImageJ (329,330). Analizie poddawano 

dziesięć najdłuższych neurytów dla każdego DRG, których wartości następnie uśredniano 

(339). Wyniki przedstawiono jako średnią długość neurytów obliczoną na podstawie 

dziewięciu DRG na każdy warunek.  

3.2.1.5.7. Analiza kierunkowości wydłużających się neurytów z DRG 

Kierunkowość wydłużających się neurytów analizowano na podstawie zdjęć DRG 

poddanych barwieniu immunocytochemicznemu w celu detekcji markera neurytów - białka 

NF-m. Zdjęcia preparatów wykonywano z użyciem mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 

(obiektyw - 10x, przybliżenie – 2,49) oraz programu Leica Application Suite X. Dla każdego 

DRG analizowano trzy obszary zawierające neuryty w miejscu rozpoczęcia ich wydłużania  

i uśredniano otrzymane dla nich wartości. Kierunkowość wydłużających się neurytów 

analizowano za pomocą wtyczki ImageJ - Orientation J (340) oraz metodzie opisanej w (341). 

Metoda polega na obliczeniu tensora struktury wokół każdego piksela na obrazie, a następnie 

zliczaniu całkowitej liczby pikseli skierowanych w danym kierunku w zakresie od -90º do 90º. 

Analizę przeprowadzano w oparciu o funkcję gradientu Gaussa z ustawieniem parametrów 

minimalnej koherencji i energii na 2%, aby odfiltrować i wyeliminować tło oraz szumy na 

obrazach (342). W oparciu o analizę wykonaną za pomocą wtyczki OrientationJ 

wygenerowano mapy kolorów rozkładu orientacji neurytów oraz histogramy, oba 

przedstawiające odpowiednio wizualizację i wartości liczbowe kierunkowości. W związku  

z tym, że liczba analizowanych pikseli różniła się między grupami (obrazami) ze względu na 

różne długości i gęstości sieci aksonów, analizę kierunkowości neurytów prowadzono na 

podstawie wartości obszarów pod krzywą (ang. area under curve, AUC) dla wygenerowanych 

histogramów. Obliczano wartości AUC dla trzech zakresów orientacji mierzonej w stopniach 

[º], tj. zakresy |-44,5º do +44,5º|, |-90º do -45,5º| i |+45,5º do +90º|. Kierunkowość neurytów 

obliczano za pomocą opracowanego Równ. 1. 

AUC | − 44,5º do + 44,5º| 

AUC |−90º do − 45,5º| +  AUC| + 45,5º do + 90º|
 

Równ. 1 Wzór na kierunkowość wydłużających się neurytów neuronów czuciowych. 

Wzór bazuje na wartościach obszaru pod krzywą (AUC) dla danych zakresów przedstawionych w nawiasach.  
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Wyższa wartość otrzymana ze wzoru świadczyła o większej liczbie neurytów 

wydłużających się w środkowym zakresie AUC (najmniej odchylone od osi 0º), a tym samym 

uznawano, że te neuryty wydłużały się w bardziej kierunkowy/uporządkowany sposób. 

Kierunkowość przedstawiono jako wartości otrzymane z równania, które zostały następnie 

normalizowane do grup kontrolnych. Zatem wartość większa niż 1 oznaczała neuryty 

wydłużające się bardziej kierunkowo, wartość mniejsza niż 1 oznaczała neuryty wydłużające 

się w sposób mniej uporządkowany, natomiast wartości bliskie 1 brak zmian w kierunkowości 

neurytów.  

3.2.1.5.8. Oznaczenie zdolności migracyjnych prekursorów komórek Schwanna  

Migrację prekursorów komórek Schwanna analizowano na podstawie zdjęć DRG 

poddanych barwieniu immunocytochemicznemu w celu detekcji markera prekursorów 

komórek Schwanna - białka SOX10 oraz markera neurytów – białka NF-m. Zdjęcia preparatów 

wykonywano za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 (obiektyw - 5x, 

przybliżenie – 0,75 lub 1) oraz programu Leica Application Suite X. Dystans w linii prostej, 

jaki pokonały prekursory komórek Schwanna od DRG oraz wydłużające się neuryty, mierzono 

za pomocą wtyczki ImageJ – Concentric Circles. Wtyczka pozwala tworzyć okręgi 

koncentryczne o zadanym promieniu, umożliwiając obliczenie wartości dla dystansu w linii 

prostej od środka do krawędzi okręgu. Analizowano cztery obrazy dla każdego DRG. Odległość 

pokonana przez prekursory komórek Schwanna oraz dystans pokonany przez wydłużające się 

neuryty analizowano na podstawie dziesięciu najbardziej oddalonych obiektów od krawędzi 

DRG dla każdego z czterech obrazów. Wyniki zaprezentowano jako uśrednione wartości 

obliczane na podstawie średnich uzyskanych dla każdego DRG. W związku z tym, że migracja 

komórek glejowych jest silnie zależna od obecności neurytów, obliczano również stosunek 

dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna do dystansu pokonanego przez 

neuryty.  

Analizę liczby prekursorów komórek Schwanna, które wymigrowały z DRG, prowadzono 

automatycznie za pomocą programu ImageJ i funkcji analiza cząsteczek z ustawieniem filtra 

odpowiadającego tylko komórkom wykazującym produkcję białka SOX10 (prekursory 

komórek Schwanna).   

3.2.1.5.9. Ocena morfologii stożków wzrostu neuronów czuciowych 

W celu analizy morfologii stożków wzrostu obliczano długość oraz liczbę filopodiów 

przypadających na każdy stożek wzrostu. Dane analizowano na podstawie zdjęć DRG 

wybarwionych fluorescencyjnie znakowaną falloidyną wiążącą F-aktynę (156). Zdjęcia 
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preparatów uzyskiwano za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 (obiektyw olejny 

- 63x, przybliżenie 2x) oraz programu Leica Application Suite X.  Długość filopodiów mierzono 

za pomocą wtyczki NeuriteJ dla programu ImageJ. Długość oraz liczbę filopodiów 

analizowano na podstawie dziesięciu stożków wzrostu na każde z dziewięciu analizowanych 

DRG na każdy warunek. 

3.2.1.6. Test adhezji komórek wchodzących w skład DRG 

DRG poddawano działaniu roztworu trypsyno-wersenu, aby otrzymać hodowlę komórkową 

neuronów czuciowych i prekursorów komórek Schwanna, jak to opisano szczegółowo  

w rozdziale 3.2.1.3. Komórki liczono za pomocą komory Bürkera. 30 tysięcy komórek 

wysiewano do każdego z dołków płytki 96-dołkowej, które uprzednio opłaszczano z użyciem 

PDL (procedurę opłaszczania opisano w rozdziale 3.2.1.1). Dodatkowo przygotowywano dołki, 

które nie zawierały komórek, a jedynie medium. Komórki inkubowano przez 3 godziny  

w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37˚C oraz odpowiedniej wilgotności. Po tym czasie 

komórki płukano trzykrotnie sterylnym buforem PBS, aby odpłukać komórki, które nie uległy 

adhezji do podłoża. Do dołków dodawano 100 µl medium N2 oraz 50 µl mieszaniny 

odczynników do testu XTT. Komórki inkubowano 4 godziny w atmosferze 5% CO2,  

w temperaturze 37˚C oraz odpowiedniej wilgotności. Po tym czasie mierzono absorpcję przy 

długościach fali 450 nm oraz 660 nm.  

Test XTT jest testem przeżywalności komórek, który bazuje na pomiarze aktywności 

dehydrogenaz obecnych w mitochondriach, które wykazują aktywność w żywych komórkach. 

Test XTT jest testem kolorymetrycznym, który polega na przekształceniu soli tetrazoliowej do 

produktu formazanowego pod wpływem aktywności mitochondriów komórek. Efektem tego 

jest zmiana barwy z żółtej na pomarańczową, co mierzy się spektrofotometrycznie przy 

długości fali 450 nm. Pomiar przy długości fali 660 nm pozwala na redukcję niespecyficznego 

sygnału, który może pochodzić z resztek komórkowych. Zatem od absorbancji badanych prób 

przy długości fali 450 nm odejmowano absorbancję przy długości fali 660 nm. Następnie od 

wartości uzyskanej dla próby badanej odejmowano wartość uzyskaną dla dołków w tych 

samych warunkach, lecz niezawierających komórek. Ten test wykonywano trzy razy. Każde 

powtórzenie biologiczne zawierało po trzy powtórzenia techniczne dla danej grupy badanej.  

3.2.1.7. Analiza stosunku F- do G-aktyny 

DRG hodowane na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 utrwalano w 4% (w/o) 

roztworze formaldehydu w buforze PBS przez 20 minut, po czym poddawano barwieniu  

w warunkach permeabilizujących błonę komórkową, jak to zostało opisane w rozdziale 3.2.8.2. 
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W celu wybarwienia F-aktyny w neurytach stosowano falloidynę skonjugowaną z barwnikiem 

fluorescencyjnym. Natomiast detekcję G-aktyny prowadzono za pomocą DNazy I, która 

selektywnie wiąże się z monomeryczną aktyną. Serie zdjęć preparatów w trybie Z-stack, czyli 

w osi Z preparatu, wykonywano za pomocą mikroskopu konfokalnego Leica TCS SP8 oraz 

programu Leica Application Suite X. Zdjęcia wykonywano na tym samym powiększeniu oraz 

przy tych samych ustawieniach intensywności. Analizę stosunku F- do G-aktyny 

przeprowadzono z użyciem programu ImageJ oraz na podstawie procedury opisanej 

gdzieindziej (343). Najpierw obrazy z jednej serii Z-stack dla falloidyny oraz DNazy I osobno 

łączono w jedno zdjęcie. Ten krok pozwalał na obliczenie sumy sygnału dla wszystkich zdjęć 

z jednej serii Z-stack. Następnie za pomocą wtyczki Ratio Plus dla programu ImageJ 

odczytywano stosunek sumy sygnału pochodzącego od wyznakowanej fluorescencyjnie 

falloidyny (F-aktyny) do sumy sygnału pochodzącego of fluorescencyjnie wyznakowanej 

DNazy I (G-aktyny). Analizie poddawano 20 fragmentów neurytów z co najmniej trzech DRG 

na każdy warunek.  

3.2.2. Przygotowanie lizatów z zarodków kurzych oraz hodowli cew 

nerwowych i DRG 

Całe zarodki kurze na etapach rozwoju zarodkowego od dnia 1 do 10 (HH6-HH36) oraz 

wybrane organy zarodka na etapie rozwoju HH36 izolowano za pomocą mikroskopu 

stereoskopowego Zeiss Stemi 305, mrożono w ciekłym azocie i przechowywano  

w temperaturze -80°C. Próbki ważono i lizowano w buforze lizującym RIPA z dodatkiem 

inhibitorów proteaz (PIC) w stosunku 1:100 (400 μl buforu lizującego na 0,1 g próbki). Lizaty 

komórkowe z hodowli DRG oraz z hodowli cew nerwowych przygotowywano w buforze 

mocznikowym lub buforze do ekstrakcji białek cytoplazmatycznych (CB) z dodatkiem 

inhibitorów proteaz oraz dwóch koktajli inhibitorów fosfataz. Próbki przygotowane zarówno  

z zarodków kurzych, jak i z hodowli tkankowych poddawano trzykrotnym cyklom mrożenia  

w temperaturze -80°C i rozmrażania w temperaturze 4°C, mieszając próbki każdorazowo przez 

20 sekund między cyklami. Preparaty wirowano przy prędkości 12000 x g przez 5 minut  

w temperaturze 4°C. Supernatant, czyli lizat, przechowywano w temperaturze -80°C. 

3.2.3. Przygotowanie zagęszczonych mediów z hodowli DRG 

DRG hodowano przez 48 godzin w medium N2, natomiast cewy nerwowe hodowano przez 

24 godziny w pełnym medium NCC, a następnie przez kolejne 24 godziny w medium NCC bez 

surowicy. Po tym czasie zbierano media kondycjonowane z hodowli, a następnie wirowano 

przy prędkości 7000 x g przez 20 minut w temperaturze 4°C, żeby usunąć komórki, ich 
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fragmenty oraz większe pęcherzyki (np. ciałka apoptotyczne). Tak przygotowane próbki 

przechowywano w temperaturze -20°C. Media zagęszczano za pomocą filtrów Amicon Ultra-

4 Centrifugal Filter Unit lub Amicon Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit z odcięciem 10 kDa, 

według zaleceń producenta. Zagęszczone media kondycjonowane przechowywano  

w temperaturze -80°C. 

3.2.4. Izolacja RNA z zarodków kurzych, ich narządów oraz hodowli 

tkankowych DRG 

W celu izolacji RNA zarodków kurzych całe zarodki kurze na wybranych etapach 

rozwojowych HH6-HH36 oraz narządy zarodka na etapie rozwoju HH36 izolowano pod 

mikroskopem stereoskopowym Zeiss Stemi 305 i przechowywano w buforze RNAlater  

w temperaturze -20°C w celu stabilizacji oraz ochrony RNA. RNA izolowano metodą  

z użyciem fenolu oraz chloroformu (344). Na początku tkanki homogenizowano w odczynniku 

TriReagent z użyciem probówek do homogenizacji Lysing Matrix D tubes oraz homogenizatora 

FastPrep-24 5G oraz z zastosowaniem programu do homogenizacji tkanek zwierzęcych. 

Następnie do próbek dodawano chloroform, próbki mieszano, inkubowano przez 20 minut  

w temperaturze 4°C i ponownie wirowano przez 20 minut przy prędkości 12000 x g  

w temperaturze 4°C. Do fazy wodnej dodawano 2-propanol w stosunku 1:1. Mieszaninę 

mieszano i inkubowano 1 godzinę w temperaturze -20°C. Preparaty wirowano przez 20 minut 

przy prędkości 7000 x g w temperaturze 4°C. Otrzymany osad przemywano schłodzonym 

roztworem 75% (o/o) etanolu, który odparowywano, a osad zawieszano w 20 μl wody wolnej 

od RNaz. DNA denaturowano przez 3 minutową inkubację w temperaturze 70°C, a następnie 

RNA schładzano i przechowywano w temperaturze -80°C. Stężenie oraz czystość RNA 

mierzono za pomocą spektrofotometru NanoPhotometer P360 Spectromete przy długości fali 

260 nm, 280 nm i 230 nm.   

3.2.5. Reakcja łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (ang. 

reverse transcriptase-polymerase chain reaction, RT-PCR) 

W celu otrzymania komplementarnego DNA (ang. complementary DNA, cDNA) z RNA, 

pochodzącego z zarodków kurzych i ich narządów, wykorzystywano reakcję odwrotnej 

transkrypcji. Reakcję prowadzono z użyciem zestawu The High-Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit. Jako matrycy używano 0,5-1 μg RNA dla każdej reakcji odwrotnej 

transkrypcji. Parametry oraz skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono w Tab. 18 i Tab. 19. 

Uzyskane cDNA przechowywano w temperaturze -20°C. 
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Tab. 18 Skład mieszaniny reakcyjnej używanej do reakcji odwrotnej transkrypcji. 

Składnik mieszaniny Objętość  

10x stężony bufor z zestawu 2 μl 

100 mM dNTPs 0,8 μl 

10x stężona mieszanina losowych starterów 2 μl 

Odwrotna transkryptaza - MultiScribe Reverse Transcriptase, 50 U/μl 1 μl 

Inhibitor RNaz 1 μl 

Matryca RNA rozcieńczona w wodzie wolnej od nukleaz 0,5 μg w 10 μl  

Woda wolna od nukleaz 3,2 μl 

 Ok = 20 μl 

 

Tab. 19 Warunki reakcji odwrotnej transkrypcji. 

Etap reakcji Czas Temperatura [°C] 

Przyłączenie starterów 10 minut 25 

Reakcja odwrotnej transkrypcji 120 minut 37 

Dezaktywacja enzymu 5 minut 85 

Chłodzenie ∞ 8 
 

3.2.6. Jakościowy pomiar poziomu ekspresji genów za pomocą łańcuchowej 

reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR) 

Drugi etap reakcji RT-PCR prowadzono z użyciem 1 μl matrycy (cDNA zarodków kurzych 

na różnych etapach rozwoju i narządów z zarodka na etapie rozwoju HH36), starterów 

zaprojektowanych dla RPSA, ACTB, różnych izoform ILK (przedstawionych w Tab. 11) oraz 

2x stężonej mieszaniny PCR Master Mix, zawierającej polimerazę DNA Taq, mieszaninę 

trójfosforanów deoksyrybonukleotydów i inne składniki wspomagające reakcję PCR. 

Szczegółowy skład mieszaniny reakcyjnej przedstawiono w Tab. 20, natomiast warunki dla 

reakcji w Tab. 21. Szczegóły dotyczące używanych starterów przedstawiono w Tab. 11. 

Temperaturę przyłączania starterów wybierano na podstawie wyników otrzymywanych za 

pomocą gradientowego PCR. Produkty reakcji PCR analizowano poprzez elektroforezę DNA 

z użyciem 2% (w/o) żelu agarozowego, jak opisano w rozdziale 3.2.9.  

Tab. 20 Skład mieszaniny reakcyjnej do reakcji PCR. 

Składnik mieszaniny Objętość 

Matryca - cDNA 1 μl 

10 μM startery po 1,5 μl 

2x stężona mieszanina PCR Master Mix 7,5 μl 

Woda wolna od nukleaz 3,5 μl 

 Ok = 15 μl 
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Tab. 21 Warunki reakcji PCR do jakościowego pomiaru ekspresji genów. 

 

 

 

*Temperaturę przyłączania starterów (Ta) przedstawiono w Tab. 11 

 

3.2.7. Analiza białek za pomocą metody Western Blotting 

3.2.7.1. Oznaczanie stężenia białka 

Stężenie całkowitego białka w lizatach przygotowanych w buforze CB oraz  

w zagęszczonych mediach mierzono metodą Bradforda. W celu oznaczenia stężenia białka  

w próbach metodą Bradforda wykonywano krzywą standardową na bazie roztworu 

standardowego BSA w stężeniu 0,05 mg/ml według Tab. 22. Próby badane przygotowywano 

poprzez zmieszanie 1 μl prób badanych z 249 μl 0,9% (w/o) roztworu NaCl oraz 250 μl 

odczynnika Bradforda. Całość inkubowano 5 minut w temperaturze pokojowej. Następnie za 

pomocą spektrofotometru Beckman Coulter DU 640B odczytywano absorpcję prób przy 

długości fali 595 nm wobec próby ślepej, tj. próba niezawierająca BSA. Stężenie białka  

w próbach badanych obliczano na podstawie równania krzywej standardowej.  

Tab. 22 Sklad prób do uzyskania krzywej standardowej dla białka albuminy. 

Stężenie 

białka [μg/ml] 

Objętość standardu 

BSA [μl] 

Objętość 0,9% 

NaCl [μl] 

Objętość odczynnika 

Bradforda [μl] 

0 0 250 

250 

1 10 240 

2 20 230 

4 40 210 

6 60 190 

8 80 170 

10 10 150 
 

W związku z brakiem kompatybilności metody Bradforda z mocznikiem stężenie białka 

lizatów przygotowywanych w buforze mocznikowym oznaczano metodą opartą na kwasie bis-

cynchoninowym (BCA) z użyciem gotowego zestawu Pierce BCA Protein Assay Kit według 

zaleceń producenta. 

 

Liczba cykli Etap reakcji Czas Temperatura [°C] 

1 Wstępna denaturacja 4 minuty 94 

25 

Denaturacja 30 s 95 

Przyłączanie starterów 30 s Ta* 

Wydłużanie 45 s 72 

1 Końcowe wydłużanie 10 minut 72 

1 Chłodzenie ∞ 4 
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3.2.7.2. Western Blotting 

Próbki przygotowywano z taką samą ilością białka (15, 20 lub 30 µg) zmieszaną z 4x 

stężonym buforem do elektroforezy jednokierunkowej w warunkach denaturujących (SDS-

PAGE). Próbki denaturowano poprzez 10-minutową inkubację w temperaturze 95°C przed 

nałożeniem próbek na żel poliakrylamidowy. Żele poliakrylamidowe rozdzielający  

i zagęszczający przygotowywano jak opisano w rozdziale 3.1.5.4. Elektroforezę SDS-PAGE 

prowadzono w buforze do elektroforezy SDS-PAGE, przy natężeniu 20-40 mA/żel do czasu 

wypłynięcia barwnika z żelu. Rozdzielone białka w żelu przenoszono na membranę 

nitrocelulozową za pomocą techniki transferu mokrego z użyciem buforu do transferu mokrego 

(345). Transfer prowadzono przez godzinę przy natężeniu 0,5A. W celu półilościowego 

oznaczenia ilości białka naniesionego na żel membrany inkubowano przez 10 minut  

w roztworze Ponceau S, płukano w wodzie i poddawano detekcji za pomocą systemu 

ChemiDocTM MP oraz programu ImageLab 4.0 software. Membrany blokowano 5% (w/o) 

roztworem odłuszczonego mleka w buforze TBS-T lub 5% (w/o) roztworem BSA w TBS-T w 

zależności od rodzaju i specyfikacji użytych przeciwciał. Inkubacje z przeciwciałami 

pierwszorzędowymi prowadzono przez noc w temperaturze 4°C. Po tym czasie membrany 

płukano 3-krotnie po 10 minut buforem TBS-T, inkubowano z przeciwciałami 

drugorzędowymi przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej, a następnie ponownie płukano 

trzykrotnie buforem TBS-T. Jako standard mas stosowano PageRuler Prestained Protein 

Ladder. Szczegółowe informacje na temat używanych przeciwciał pierwszorzędowych oraz 

drugorzędowych przestawiono w Tab. 8. Detekcję białek prowadzono, stosując substrat Clarity 

Western ECL Substrate oraz system ChemiDocTM MP i dedykowany mu program ImageLab 

4.0 software.  

W celu wybarwienia rozdzielonych białek w żelu SDS-PAGE za pomocą błękitu 

brylantowego Coomassie, żel inkubowano w roztworze tego barwnika (sposób przygotowania 

opisano w rozdziale 3.1.5.2) przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Następnie żel 

odbarwiano w buforze do odbarwiania (sposób przygotowania opisano w rozdziale 3.1.5.2) do 

czasu uzyskania widocznych prążków białka.  

3.2.7.3. Analiza densytometryczna 

Analizę densytometryczną prowadzono za pomocą narzędzi dostępnych w programie 

ImageLab 4.0 software. Ścieżki oraz prążki reprezentujące dane białko zaznaczano, a ich zakres 

dostosowywano za pomocą narzędzi dostępnych w programie. Zaznaczano również całe 

powierzchnie ścieżek przedstawiające całkowite białko naniesione na studzienki. Detekcję 
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białka całkowitego prowadzono poprzez barwienie za pomocą błękitu brylantowego 

(coomassie) lub barwnika Ponceau S. Intensywność prążków reprezentujących badane białka 

oraz białka referencyjne normalizowano do całkowitego białka naniesionego na studzienkę. 

Dodatkowo otrzymane w ten sposób dane normalizowano do wartości intensywności prążków 

uzyskanych dla białka referencyjnego – GAPDH (dehydrogenaza glicerolaldehydo-3-

fosforanowa).    

3.2.8. Barwienia immunocytochemiczne 

3.2.8.1. Barwienie immunocytochemiczne komórek w warunkach 

niepermeabilizujących błony komórkowej 

Część procedury barwienia komórek w warunkach niepermeabilizujących przeprowadzano 

w temperaturze 4°C. Dodatkowo temperaturę stosowanych roztworów utrzymywano na 

poziomie 4°C. Od momentu inkubacji komórek z przeciwciałami drugorzędowymi, procedurę 

prowadzono w temperaturze pokojowej. Komórki oraz tkanki na szkiełkach nakrywkowych 

inkubowano z przeciwciałami pierwszorzędowymi rozcieńczonymi w 1% (w/o) roztworze 

BSA w PBS przez 20 minut w temperaturze 4°C. Do mieszaniny przeciwciał 

pierwszorzędowych dodawano również falloidynę skoniugowaną z barwnikiem 

fluorescencyjnym. W związku z tym, że falloidyna wiąże się do F-aktyny, która lokalizuje się 

wewnątrzkomórkowo, negatywny sygnał dla tego barwnika świadczył o utrzymaniu warunków 

niepermeabilizujących komórki podczas procedury barwienia. Oprócz przeciwciał 

pierwszorzędowych skierowanych przeciw badanym białkom używano jednocześnie 

przeciwciał skierowanych przeciw integrynie β1, a dokładniej, sekwencji skierowanej na 

zewnątrzkomórkowy fragment tego białka. Pozytywny sygnał pochodzący od integryny β1 

oznaczał prawidłowe wykonanie procedury barwienia. Po inkubacji z pierwszorzędowymi 

przeciwciałami preparaty płukano trzykrotnie buforem PBS, a następnie utrwalano za pomocą 

4% (w/o) formaldehydu w PBS przez 20 minut w temperaturze 4°C. Proces utrwalania komórek 

wykonywano dopiero po ich inkubacji z przeciwciałami pierwszorzędowymi, ponieważ 

formaldehyd może wpływać na integralność błony komórkowej, pozwalając tym samym na 

wejście przeciwciał do wnętrza komórki (346). Kolejnym krokiem było trzykrotne płukanie 

preparatów w buforze PBS oraz inkubacja z przeciwciałami drugorzędowymi przez 1 godzinę 

w ciemności w temperaturze pokojowej. Na koniec preparaty płukano dwukrotnie buforem 

PBS oraz jeden raz wodą destylowaną i przytwierdzano do szkiełek podstawowych za pomocą 

medium mocującego Dako Fluorescent Mounting Medium przez co najmniej 2 godziny  

w ciemności. Preparaty przechowywano w temperaturze 4°C oraz ciemności.  
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3.2.8.2. Barwienie immunocytochemiczne komórek w warunkach 

permeabilizujących błonę komórkową 

Hodowle płukano trzykrotnie buforem PBS, a następnie utrwalano za pomocą 4% (w/o) 

formaldehydu w buforze PBS przez 20 minut w temperaturze pokojowej. Preparaty płukano 

dwukrotnie buforem PBS oraz inkubowano przez 6 minut z czynnikiem permeabilizującym 

[0,1% (o/o) roztwór Tritonu X-100 w PBS] i ponownie przemywano buforem PBS. W celu 

zablokowania niespecyficznych wiązań preparaty inkubowano w 1% (w/o) roztworze BSA  

w buforze PBS przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej. Inkubacje z przeciwciałami 

pierwszorzędowymi, rozcieńczonymi w 1% roztworze BSA w PBS prowadzono przez noc  

w temperaturze 4°C w komorze utrzymującej wilgotne środowisko. Następnego dnia szkiełka 

płukano trzykrotnie buforem PBS i inkubowano z roztworami przeciwciał drugorzędowych lub 

barwników fluorescencyjnych przez 1 godzinę w ciemności w temperaturze pokojowej. Na 

koniec preparaty płukano dwukrotnie buforem PBS oraz jeden raz wodą destylowaną  

i przytwierdzano do szkiełek podstawowych za pomocą medium mocującego Dako Fluorescent 

Mounting Medium przez co najmniej 2 godziny w ciemności. Preparaty przechowywano  

w temperaturze 4°C oraz ciemności.  

3.2.9. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym 

Rozpuszczano odpowiednią ilość agarozy w buforze TAE, całość podgrzewając  

w kuchence mikrofalowej. Po delikatnym przestudzeniu do roztworu dodawano barwnik 

SimplySafe i całość wylewano do formy. Próbki DNA nakładano na żel w buforze obciążającym 

DNA. Rozdział cząsteczek DNA prowadzono przy stałym napięciu. Początkowo stosowano 

stałe napięcie równe 50V, a następnie, gdy próbki opuszczały studzienki żelu stosowano 

napięcie równe 100V. Detekcję DNA w żelu prowadzono za pomocą systemu ChemiDocTM 

MP i programu ImageLab 4.0, w oparciu o standard mas o zdefiniowanej ilości DNA. 

3.2.10. Przygotowanie chemicznie kompetentnych komórek E. coli 

Bakterie chemicznie kompetentne przygotowywano, używając szczepu DH5α bakterii E. 

coli. Najpierw wykonywano posiew redukcyjny bakterii w medium SOC z dodatkiem 1 mM 

MgCl2 i 1 mM CaCl2 na podłożu LB-agar bez dodatku antybiotyków selekcyjnych w szalkach 

Petriego. Hodowle stacjonarne prowadzono przez 16 godzin w temperaturze 37˚C. Z płytki 

pobierano jedną kolonię bakteryjną, którą zaszczepiano prehodowlę płynną o objętości 4 ml  

w medium LB bez antybiotyków. Inkubację hodowli prowadzono przez 12-16 godzin  

w temperaturze 37˚C na wytrząsarce o ruchu obrotowym oraz przy prędkości 180 rpm. 
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Kolejnego dnia zaszczepiano hodowlą 400 ml pożywki TY. Przed zaszczepieniem pobierano  

1 ml pożywki TY, co służyło jako roztwór zerujący podczas pomiaru współczynnika gęstości 

optycznej OD (ang. optical density). Bakterie hodowano w temperaturze 37˚C z wytrząsaniem 

(180 rpm) do czasu osiągnięcia wartości współczynnika gęstości optycznej OD ≤ 0,25. Kolejne 

etapy procedury wykonywano z zastosowaniem łaźni lodowej. Bakterie inkubowano przez 10 

minut w temperaturze 4˚C i wirowano przez 7 minut przy prędkości 1450 x g w temperaturze 

4˚C. Powstały osad bakteryjny zawieszano w 40 ml sterylnego, schłodzonego roztworu 100 

mM MgCl2 i ponownie wirowano przez 7 minut przy prędkości 1450 x g w temperaturze 4˚C. 

Osad komórek zawieszano w 80 ml sterylnego, schłodzonego roztworu 100 mM CaCl2  

i inkubowano na lodzie przez 20 minut. Po tym czasie komórki wirowano przez 7 minut w 

temperaturze 4˚C przy 1450 x g, a powstały osad zawieszano w 4 ml sterylnego roztworu 15% 

(o/o) glicerolu w 100 mM roztworze CaCl2. Zawiesinę bakterii chemokompetentnych dzielono 

na 100 μl porcje i przechowywano w temperaturze -80˚C.  

3.2.11. Transformacja bakterii chemokompetentnych 

Transformację bakterii E. coli DH5α prowadzono metodą szoku cieplnego. Do rozmrożonej 

na lodzie zawiesiny 100 μl bakterii chemokompetentnych dodawano 5 μl produktu reakcji HiFi 

lub innego rodzaju DNA. Mieszaninę inkubowano 30 minut na lodzie. Następnie stosowano 

szok cieplny poprzez inkubacje próbek przez 45 sekund w temperaturze 42˚C, a następnie przez 

2 minuty w łaźni lodowej. Do bakterii dodawano 900 μl przygotowanej wcześniej pożywki 

SOC z dodatkiem 1 mM MgSO4 oraz 1 mM MgCl2 i inkubowano je 1 godzinę w temperaturze 

37˚C z wytrząsaniem przy prędkości 450 rpm. Bakterie wirowano przez 5 minut przy prędkości 

1500 x g w temperaturze pokojowej. 900 μl supernatantu odrzucano, a osad bakteryjny 

zawieszano w pozostałej objętości supernatantu. Na przygotowane szalki Petriego z pożywką 

LB-agar oraz antybiotykiem selekcyjnym wysiewano 80 μl zawiesiny bakterii, rozprowadzając 

je głaszczką po całej powierzchni szalki. Szalki inkubowano przez 12-16 godzin  

w temperaturze 37˚C i przechowywano je w 4˚C do momentu zakładania hodowli płynnej.  

3.2.12. Hodowla kultur bakteryjnych, izolacja plazmidów oraz weryfikacja 

poprawności otrzymanych konstruktów 

Dla każdego nowego konstruktu przygotowywanego na potrzeby niniejszej pracy 

wybierano po 6 kolonii wyrosłych na szalce z pożywką LB-agar z dodatkiem odpowiedniego 

antybiotyku selekcyjnego, którymi zaszczepiano 3 ml pożywki płynnej LB. Hodowle płynne 

inkubowano 12-16 godzin w temperaturze 37˚C z wytrząsaniem 180 rpm. Plazmidy izolowano 

za pomocą zestawu GenElute Plasmid Miniprep Kit zgodnie z zaleceniami producenta. Elucję 
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prowadzono w 80 μl buforu do elucji dołączonego do zestawu. W celu weryfikacji poprawności 

otrzymanych konstruktów 10 μl każdego plazmidu poddawano reakcji trawienia odpowiednim 

enzymem restrykcyjnym. Reakcję trawienia prowadzono przez 1 godzinę w temperaturze 37°C. 

Poprawność otrzymanych konstruktów weryfikowano za pomocą elektroforezy DNA (3.2.9). 

W celu weryfikacji poprawności sekwencji wklonowanych do plazmidowych wektorów 

fragmentów DNA, wybierano po jednym klonie dla każdego nowego konstruktu DNA  

i poddawano go procesowi sekwencjonowania (3.2.15). 

3.2.13. Przygotowanie sond RNA znakowanych digoksygeniną 

3.2.13.1. Amplifikacja fragmentów DNA za pomocą reakcji PCR 

Sondy RNA projektowano na podstawie sekwencji mRNA dla ILK, RPSA i SOX10. Za 

pomocą narzędzia bioinformatycznego BLAST wybierano fragment mRNA pozwalający na 

uzyskanie specyficznej i czułej sondy, która hybrydyzowałaby jedynie do sekwencji docelowej. 

Do namnożenia fragmentów DNA wykorzystywano cDNA otrzymane w reakcji odwrotnej 

transkrypcji (3.2.5). Matrycą w reakcjach PCR dla ILK i RPSA było cDNA otrzymane z RNA 

pochodzącego ze skóry zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36, a dla SOX10 – cDNA 

otrzymane z RNA pochodzące z jelita zarodka na etapie rozwoju HH36. Fragmenty DNA 

służące do otrzymania sond namnażano w reakcji PCR z użyciem polimerazy Phusion Hot Start 

II High-Fidelity DNA Polymerase. Startery do klonowania projektowano za pomocą narzędzia 

NEBBuilder Assembly Tool, a ich sekwencje przedstawia Tab. 12. Mieszaninę reakcyjną  

i warunki reakcji przedstawiono natomiast odpowiednio w Tab. 23 i Tab. 24.  

Tab. 23 Skład mieszaniny reakcyjnej używany do reakcji PCR z użyciem polimerazy Phusion High–Fidelity 

DNA Polymerase. 

Składnik mieszaniny Objętość [μl] 

5x stężony bufor - Phusion HF Buffer 4 

10 mM dNTPs 0,4 

10 µM starter przedni 1 

10 µM starter wsteczny 1 

Matryca - cDNA  1 

Polimeraza Phusion High–Fidelity DNA Polymerase 0,2 

Woda pozbawiona nukleaz 12,4 

 Ok = 15 μl 

 

Tab. 24 Warunki reakcji PCR z użyciem polimerazy Phusion High–Fidelity DNA Polymerase. 

Liczba cykli Etap reakcji Czas Temperatura [°C] 

1 Wstępna denaturacja 30 s 98 
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* Temperaturę przyłączania starterów przedstawiono w Tab. 12. 
** Czas wydłużania różnił się w zależności od długości namnażanej wstawki – 15-30 s na wydłużenie fragmentu 

o długości 1000 pz.  

3.2.13.2. Linearyzacja plazmidu pDrive oraz wprowadzenie do niego fragmentów 

DNA 

W procedurze umożliwiającej otrzymanie sond RNA używano plazmidu pDrive, którego 

schematyczny rysunek przedstawia Ryc. 16. 5 μg plazmidu pDrive poddano reakcji trawienia 

enzymem restrykcyjnym EcoRI Fast Digest w celu jego zlinearyzowania. Procedurę 

wykonywano według zaleceń producenta. Reakcję trawienia prowadzono przez 1 godzinę  

w temperaturze 37°C. Enzym EcoRI inaktywowano poprzez 5-minutową inkubację  

w temperaturze 65°C.  

W celu sprawdzenia poprawności długości wstawek otrzymanych w reakcji PCR wielkości  

trawionego plazmidu pDrive enzymem restrykcyjnym EcoRI wykonywano elektroforezę DNA 

(opisaną w rozdziale 3.2.9). Klonowanie sekwencji DNA do plazmidu pDrive prowadzono  

z użyciem odczynnika NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix. Obliczenia optymalnych 

ilości wstawek oraz plazmidu wykonywano zgodnie z zaleceniami producenta. Reakcję 

prowadzono 1 godzinę w temperaturze 50˚C. Produkt reakcji (15 μl) przechowywano  

w temperaturze -20˚C do czasu transformacji bakterii chemokompetentnych (przedstawionej  

w rozdziale 3.2.11).  

3.2.13.3. Hodowla kultur bakteryjnych, izolacja plazmidów oraz weryfikacja 

poprawności otrzymanych konstruktów 

Hodowlę bakteryjną, izolację i weryfikację poprawności otrzymanych konstruktów 

wykonywano zgodnie z metodą opisaną w rozdziale 3.2.12. Używano karbenicyliny w stężeniu 

100 μg/ml jako antybiotyku selekcyjnego. Do trawienia plazmidów stosowano enzym 

restrykcyjny EcoRI Fast Digest.  

3.2.13.4. Reakcja transkrypcji in vitro i oczyszczanie sond RNA 

Plazmidy z wklonowanymi wstawkami o poprawnej sekwencji poddawano reakcjom 

trawienia enzymami restrykcyjnymi – BamHI Fast Digest lub NotI Fast Digest. Do reakcji 

używano 10 μg plazmidu, 10 μl 10x stężonego buforu FD buffer, 2 μl enzymu restrykcyjnego 

30 

Denaturacja 30 s 98 

Przyłączanie starterów 30 s Ta* 

Wydłużanie X s** 72 

1 
Wydłużanie końcowe 10 minut 72 

Chłodzenie ∞ 4 
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oraz dopełniano wodą pozbawioną RNaz do objętości końcowej 100 μl. Reakcję trawienia 

prowadzono przez 1 godzinę w temperaturze 37˚C. W dalszej kolejności, zlinearyzowane 

plazmidy oczyszczano zestawem GenElute PCR Clean-Up Kit. Elucję prowadzono w 30 μl 

buforu do elucji, będącego składnikiem zestawu. 

W celu otrzymania sondy RNA wyznakowanej digoksygeniną 1 μg zlinearyzowanego 

plazmidu poddawano reakcji transkrypcji in vitro z użyciem zestawu DIG RNA Labeling Mix. 

Przygotowywano dwa rodzaje sond – sensowną i antysensowną. Sonda sensowna powstawała 

na podstawie plazmidu trawionego enzymem NotI w reakcji transkrypcji in vitro z użyciem 

polimerazy RNA T7. Sondę antysensowną wykonywano na podstawie plazmidu trawionego 

enzymem BamHI, gdzie w reakcji transkrypcji in vitro wykorzystywano polimerazę RNA SP6. 

Warunki reakcji transkrypcji in vitro przedstawia Tab. 25. Reakcję prowadzono 2 godziny  

w temperaturze 37˚C.  

Tab. 25 Skład mieszaniny reakcyjnej używanej w reakcji transkrypcji in vitro. 

Składnik mieszaniny Objętość/ilość 

10x stężony bufor do transkrypcji 2 μl 

10x stężony Dig RNA Labeling Mix 2 μl 

Plazmid linearyzowany enzymem BamHI lub NotI 1 μg 

Inhibitor RNaz 0,5 μl 

Polimeraza RNA SP6 lub T7 2 μl 

Woda wolna od nukleaz do 20 μl 

 Ok = 20 μl 
 

W kolejnym etapie przeprowadzano wytrącanie RNA. Mieszaninę zawierającą 20 μl sondy 

RNA, 35 µl octanu amonu (10 M) i 250 µl zimnego alkoholu etylowego mrożono w ciekłym 

azocie. Zamrożone próbki wirowano przez 10 minut przy prędkości 13000 x g, w temperaturze 

pokojowej. Supernatant odrzucano, a osad zawieszano w 500 µl schłodzonego 80% (o/o) 

etanolu. Próbki ponownie wirowano jak powyżej, osad suszono i zawieszano w 100 µl wody 

pozbawionej nukleaz. Przygotowane sondy przechowywano w temperaturze -20 ˚C. 

3.2.14. Przygotowanie konstruktów kontrolnych oraz konstruktów 

wyciszających ekspresję genów kodujących badane białka  

3.2.14.1. Uzyskanie sekwencji wyciszających (shRNA) oraz sekwencji 

nieukierunkowanych na żaden gen (ang. scrambled RNA, scRNA). 

97-nukleotydowe (97-mer) fragmenty DNA o strukturze spinki do włosów złożone z: 22-

nt (22-mer) sekwencji zawierających się w sekwencjach mRNA kodujących badane białka, 

sekwencji tworzących pętlę oraz sekwencji flankujących zamówiono w firmie Sigma-
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Aldrich/Merck (Ryc. 21, pierwszy panel). Specyficzność sekwencji 22-mer wobec sekwencji 

kodującej badane białka sprawdzano za pomocą narzędzia BLAST. Sekwencje te 

przedstawiono w Tab. 14. Sekwencje nieukierunkowane na żaden gen, tzw. scrambled, 

projektowano za pomocą narzędzia Create-scrambled-sequence, dostępnego na stronie 

www.GenScript.com. Specjalnie zaprojektowane startery, których sekwencje przedstawiono w 

Tab. 12, używano w reakcji PCR do namnożenia fragmentów DNA oraz dodania miejsc 

restrykcyjnych dla enzymów XhoI i EcoRI. Produktami reakcji PCR były sekwencje DNA  

o długości 132 pz. Schematyczny rysunek pokazujących składowe otrzymanych sekwencji 

przedstawiono na Ryc. 21. Składniki mieszaniny reakcyjnej oraz warunki reakcji PCR 

pokazano odpowiednio w Tab. 26 i Tab. 27. Poprawność produktów PCR weryfikowano na 

podstawie elektroforezy DNA (rozdział 3.2.9).  

Tab. 26 Skład mieszaniny reakcyjnej dla reakcji PCR z użyciem polimerazy DNA HotStarTaq DNA 

Polymerase. 

Składnik mieszaniny Objętość [μl] 

10x stężony bufor z zestawu 2,5 

10 mM dNTPs 0,5 

5x stężony rozwór Q-Solution 5 

10 µM starter przedni pT2Ksh 0,5 

10 µM starter wsteczny pT2Ksh 0,5 

Polimeraza DNA - HotStarTaq DNA Polymerase 0,5 

Matryca – oligonukleotyd  0,5 

Woda wolna od nukleaz 15 

 Ok =25 μl 

 

Tab. 27 Warunki reakcji PCR z użyciem polimerazy DNA HotStarTaq DNA Polymerase. 

 

 

 

 

 

 

 

W dalszej kolejności produkty reakcji PCR oczyszczano zestawem QIAquick 

Nucleotide Removal Kit. Elucję prowadzono w 30 μl buforu do elucji dołączonego do zestawu. 

Produkty PCR po oczyszczaniu ponownie weryfikowano za pomocą elektroforezy DNA pod 

kątem wydajności oczyszczania (3.2.9). 

Liczba cykli Etap reakcji Czas Temperatura [°C] 

1 Wstępna denaturacja 15 minut 95 

20 

Denaturacja 30 s 94 

Przyłączanie starterów 30 s 61,3 

Wydłużanie 30 s 72 

1 
Wydłużanie końcowe 10 minut 72 

Chłodzenie ∞ 4 
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Ryc. 21 Schemat przedstawiający dodanie miejsc restrykcyjnych do 97-nukleotydowych sekwencji 

zamówionych oligonukleotydów.  

NNN reprezentuje 22 nukleotydowe sekwencje docelowe dla wyciszanego ekspresji genu, które budują cząsteczki shRNA oraz 

scRNA. 97-nukleotydowe sekwencję DNA. Reakcję PCR wykorzystano do namnożenia fragmentów DNA oraz dodania miejsc 

restrykcyjnych dla enzymów XhoI i EcoRI. Produktami reakcji PCR były sekwencje DNA o długości 132 pz. 
 

3.2.14.2. Trawienie produktów PCR oraz wektora 

Całość oczyszczonych produktów PCR oraz 4 µg plazmidu pT2K-TBI-shRNAmirs 

poddawano reakcji trawienia enzymami restrykcyjnymi EcoRI i XhoI z użyciem buforu Tango 

przez 3 godziny w temperaturze 37°C. Próbki oczyszczano zestawem QIAquick Nucleotide 

Removal Kit. Elucję prowadzono w 30 μl buforu do elucji dołączonego do zestawu. Stężenia 

oraz poprawność fragmentów DNA po trawieniu i oczyszczaniu weryfikowano na podstawie 

elektroforezy DNA w żelu agarozowym w oparciu o standard mas o zdefiniowanej ilości DNA 

(3.2.9). 

3.2.14.3. Ligacja namnożonych fragmentów DNA z wektorem pT2K-TBI-

shRNAmir oraz weryfikacja poprawności plazmidów 

Reakcję ligacji produktów PCR oraz wektora prowadzono z użyciem ligazy DNA z faga 

T4. Składniki mieszaniny reakcyjnej przedstawiono w Tab. 28. Reakcję ligacji prowadzono 

przez 2 godziny w temperaturze pokojowej. Działanie ligazy hamowano poprzez 5-minutową 

inkubację w temperaturze 50°C.  

Tab. 28 Skład mieszaniny reakcyjnej dla reakcji ligacji z użyciem ligazy DNA z faga T4. 

Składnik mieszaniny Objętość [μl] 

Plazmid - pT2K-TBI-shRNAmir 3 

Wstawka – produkt reakcji PCR X* 

PEG 4000 1,5 
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Bufor dla ligazy z faga T4 1,5 

T4 ligaza  1 

Woda wolna od nukleaz do 15 μl 

* Wpierw obliczano stosunek długości plazmidu do długości wstawki. Następnie obliczono stosunek ilości 

wziętego do reakcji plazmidu do stosunku długości ligowanych fragmentów DNA, otrzymując potrzebną masę 

wstawki. Do reakcji ligacji użyto plazmidu i wstawki w stosunku masowym 1:7.  

Bakterie E. coli DH5 transformowano produktami reakcji ligacji zgodnie z metodą 

opisaną w podrozdziale 3.2.11. Hodowle bakteryjne oraz izolację plazmidów prowadzono 

według metody opisanej w podrozdziale 3.2.12. Jako antybiotyk selekcyjny stosowano 

karbenicylinę w stężeniu 100 μg/ml. Poprawność otrzymanych konstruktów weryfikowano za 

pomocą reakcji trawienia enzymami restrykcyjnymi EcoRI i XhoI z użyciem buforu Tango 

przez 3 godziny w temperaturze 37°C. Do każdej reakcji pobierano po 10 μl plazmidu. Długość 

uzyskanych fragmentów DNA weryfikowano za pomocą elektroforezy DNA (rozdział 3.2.9). 

W celu analizy poprawności wklonowanej sekwencji DNA wybrane klony poddawano 

procesowi sekwencjonowania (3.2.15). Poprawne plazmidy namnażano w hodowlach 

bakteryjnych o objętości 200 ml, a następnie izolowano zestawem Midi Kit NucleoBond Xtra 

Midi Plus EF w celu otrzymania plazmidów pozbawionych endotoksyn bakteryjnych. Plazmidy 

służyły następnie do wyciszania ekspresji genów badanych białek w cewie nerwowej zarodka 

kurzego (3.2.16).  

3.2.15. Sekwencjonowanie DNA 

Sekwencjonowanie fragmentów DNA zlecano firmie Microsynth Seqlab GmbH. Próbki 

przygotowywano według zaleceń producenta w specjalnych 1,5 ml probówkach do 

sekwencjonowania. Każda próbka zawierała 480-1200 ng plazmidu (optymalne stężenie 

próbek to 40-100 ng/μl). Odpowiednią objętość plazmidu rozcieńczano wodą pozbawioną 

RNaz tak, aby końcowa objętość każdej próbki wynosiła 12 μl. Startery używane do 

sekwencjonowania zamawiano w firmie świadczącej usługę sekwencjonowania, gdzie były 

syntetyzowane według potrzeb. Informacje na temat starterów używanych do 

sekwencjonowania próbek zamieszczono w Tab. 13. Gdy długość klonowanych fragmentów 

DNA przekraczała 900 pz, sekwencjonowanie odbywało się we fragmentach z użyciem więcej 

niż jednego startera do sekwencjonowania. Odpowiednie sekwencje DNA opublikowane w 

bazie danych NBCI porównywano z sekwencjami otrzymanymi w ramach sekwencjonowania 

za pomocą narzędzia BLAST lub Clustal Omega.  
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3.2.16. Elektroporacja in ovo cewy nerwowej 

W celu wprowadzenia konstruktów DNA wyciszających ekspresję badanych genów do 

cewy nerwowej prowadzono elektroporację in ovo (347,348). W tym celu zapłodnione jaja 

kurze inkubowano do osiągnięcia przez zarodki stadium rozwoju HH11-HH14 (Ryc. 22A).  

W dniu elektroporacji skorupę jajka na tępym końcu przebijano za pomocą strzykawki z igłą 

iniekcyjną o dużej średnicy (0,9 x 40 mm, 20 G) i usuwano około 3 ml białka. Następnie 

wykonywano otwór o wymiarach około 1x1 cm w skorupce, aby odsłonić zarodek. Procedurę 

elektroporacji in ovo wykonywano z użyciem mikroskopu stereoskopowego Zeiss Stemi 305. 

Na zarodek kurzy nakrapiano bufor Lockego i z użyciem pęsety usuwano błonę przykrywającą 

embrion. Pod zarodek wstrzykiwano roztwór granatowego atramentu rozcieńczanego 

czterokrotnie w buforze Lockego. Wprowadzano ok. 1-3 µl roztworu plazmidów z barwnikiem 

Fast Green do cewy nerwowej za pomocą pipety ustnej oraz kapilary (Ryc. 22A). Wyciszenie 

ekspresji genów prowadzono za pomocą systemu Tol2 oraz Tet-ON. Przygotowywano 

mieszaninę plazmidów zawierającą pT2K-CAGGS-rtTA-M2 : pT2K-TBI-shRNAmirs : 

pCAGGS-T2TP w stosunku masowym 1:2:2 (Ryc. 22B). Plazmidy pT2K-TBI-shRNAmirs 

(mieszanina 3-4 plazmidów z różnymi sekwencjami kodującymi shRNAmirs) zawierają m.in. 

sekwencje o strukturze spinki do włosów, zaprojektowane do wyciszenia ekspresji docelowego 

genu – shRNA lub nieukierunkowane na żaden gen – scRNA oraz element odpowiedzi na 

tetracyklinę (ang. tetracycline-responsive element, TRE-TBI). Wszystko oflankowane jest 

sekwencjami Tol2. Plazmid pT2K-CAGGS-rtTA-M2 koduje odwrotny aktywator 

tetracyklinowy rtTA (ang. reverse TA) również oflankowany sekwencjami Tol2. Plazmid 

pCAGGS-T2TP zawiera sekwencję kodującą transpozazę (T2TP), która jest niezbędna  

w procesie transpozycji do genomu sekwencji oflankowanych sekwencjami Tol2 (Ryc. 22B). 

Na zarodek nakrapiano bufor Lockego, po czym prowadzono procedurę elektroporacji za 

pomocą elektroporatora Intracel TSS20 OVODYNE. Elektrody umieszczano równolegle 

wzdłuż osi przednio-tylnej rdzenia kręgowego. Elektroporację in ovo prowadzono  

w warunkach: natężenie: 20 V, 5 pulsów, częstotliwość: 20 ms, 200 ms przerwy, 0 Ω (Ryc. 

22A). Po zakończeniu elektroporacji zarodki schładzano kilkoma kroplami zimnego buforu 

Lockego, a otwór zalepiano przylepcem tkaninowym. Zarodki inkubowano w temperaturze 

37°C oraz wilgotności 80%. 12-16 godzin po wykonaniu elektroporacji pod zarodek dodawano 

dodatkowo 500 μl roztworu doksycykliny w stężeniu 0,1 mg/ml w buforze HBSS za pomocą 

igły iniekcyjnej (0,45 x 16 mm, 26 G) (Ryc. 22C).  Dodanie doksycykliny zmienia konformację 

aktywatora rtTA-M2, umożliwiając jego wiązanie do TRE-TBI (Ryc. 22D). Jest to system 

nazywany Tet-ON. Efektem tego jest dwukierunkowa indukcja ekspresji sekwencji kodującej 
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białko GFP oraz sekwencji docelowej pod postacią shRNAmirs . scRNAmirs (Ryc. 22E). Po 

24 godzinach zarodki wykazujące sygnał pochodzący od białka GFP izolowano, utrwalano w 

4% roztworze formaldehydu w buforze PBS-DEPC przez noc. Elektroporowane i utrwalone 

zarodki fotografowano za pomocą stereoskopowego mikroskopu fluorescencyjnego Leica 

M205 wyposażonego w program Leica Application Suite lub przeprowadzano hybrydyzację in 

situ (3.2.17) w celu dalszych analiz (Ryc. 22F).  

Ryc. 22 Schemat przedstawiający wyciszanie ekspresji genów za pomocą elektroporacji in ovo oraz 

systemów Tol2 i Tet-ON.  

(A) Zarodki kurze na etapie rozwoju HH11-13 poddawano elektroporacji in ovo. (B) Skład mieszaniny plazmidów, którą 

wprowadzano do cewy nerwowej w celu wyciszenia ekspresji genów. (C) 12-16 godzin po elektroporacji zarodki poddawano 

działaniu doksycykliny. (D) Dodanie doksycykliny powoduje zmianę konformacji aktywatora rtTA-M2, co umożliwia jego 

wiązanie do matrycy TRE-TBI. (E) Dwukierunkowa indukcja ekspresji danych sekwencji po podaniu doksycykliny. (F) 

Zarodki poddane procedurze wyciszenia ekspresji genów poddawano analizie w obrębie regionu wykazującego pozytywny  

sygnał dla białka GFP oraz za pomocą hybrydyzacji in situ. 

 

3.2.16.1. Analiza migracji komórek grzebienia nerwowego po elektroporacji cewy 

nerwowej in ovo 

W celu wykonania skrawków tkankowych o grubości 200 µm, zarodki zatapiano w 4% 

(w/o) roztworze agarozy w wodzie. Zarodki cięto w obrębie wykazującym obecność sygnału 

pochodzącego od białka GFP za pomocą urządzenia McIlwain Tissue Chopper, po czym 

mocowano na mikroskopowych szkiełkach podstawowych w medium Glycergel Mounting 

Medium. Skrawki fotografowano przy użyciu mikroskopu konfokalnego Olympus FluoView 

500. Następnie określano liczbę komórek grzebienia nerwowego wykazujących obecność 
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sygnału GFP, które wymigrowały z grzbietowej części cewy nerwowej. Uzyskane wartości dla 

wszystkich skrawków dla danego zarodka uśredniano, a dane te przedstawiono jako średnią 

liczbę komórek GFP-pozytywnych uzyskanych dla co najmniej 9 zarodków. Analizowano 

również rozmieszczenie komórek grzebienia nerwowego w głównych lokalizacjach dla 

migracji tych komórek, czyli na drodze grzbietowej, grzbietowo-brzusznej, oraz brzusznej. 

Określano procentowy rozkład komórek GFP-pozytywnych, znajdujących się w strefie 

delaminacji (ten typ komórek określono jako komórki „przedmigracyjne”), wzdłuż drogi 

grzbietowo-bocznej, korzeniu grzbietowym, DRG, korzeniu brzusznym, nerwach 

rdzeniowych, niedaleko struny grzbietowej, w rdzeniu nadnerczy oraz zwoju współczulnym. 

Schematyczny rozkład komórek grzebienia nerwowego w ww. lokalizacjach pokazano na Ryc. 

23. Uzyskane wartości dla wszystkich skrawków dla danego zarodka uśredniano, a następnie 

dane te przedstawiano jako średni procent GFP-pozytywnych komórek uzyskanych z co 

najmniej 9 zarodków dla danego warunku.  

3.2.17. Hybrydyzacja in situ 

W celu określenia lokalizacji mRNA kodującego białka LamR, ILK oraz SOX0  

w zarodkach kurzych wykorzystywano hybrydyzację in situ z użyciem przygotowanych sond 

RNA wyznakowanych digoksygeniną (3.2.13). Schemat dla typu hybrydyzacji in situ 

wykorzystywanego w niniejszej pracy przedstawiono za pomocą Ryc. 24. Izolowane zarodki 

kurze na różnym etapie rozwoju embrionalnego utrwalano przez noc w 4% (w/o) roztworze 

formaldehydu w buforze PBS-DEPC. W pierwszym dniu procedury hybrydyzacji in situ 

zarodki płukano w dołkach płytki 24-dołkowej dwukrotnie przez 10 minut buforem PBS-T-

Ryc. 23 Schemat prezentujący sposób, w jaki kategoryzowano rozmieszczenie komórek grzebienia 

nerwowego. 
Określano procentowy rozkład komórek GFP-pozytywnych znajdujących się w różnych lokalizacjach na drodze migracji 

komórek tułowiowego grzebienia nerwowego. SG, struna grzbietowa; DRG, zwoje korzeni grzbietowych nerwów 

rdzeniowych; SG, strona grzbietowa; B, strona brzuszna. 
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DEPC na lodzie na kołysce laboratoryjnej. Zarodki poddawano proteolizie z użyciem roztworu 

proteinazy K w H2O-DEPC w stężeniu 20 μg/ml, w temperaturze pokojowej na kołysce 

laboratoryjnej. Czas inkubacji z proteinazą K uzależniony był od stadium zarodka i wynosił ok. 

1 minutę na stadium. Stadia HH3-6 inkubowano 5 minut, stadia HH7-12 – 10 minut, stadia 

HH13-20 – 20 minut, a stadia HH21-25 – 30 minut. Po tym czasie zarodki płukano najpierw 

krótko w buforze PBS-T DEPC, a potem kolejno 10 minut na lodzie w łaźni lodowej  

z kołysaniem. W kolejnych krokach zarodki inkubowano w roztworze do ponownego 

utrwalania przez dokładnie 20 minut na lodzie w łaźni lodowej z kołysaniem oraz płukano je  

w buforze PBS-T DEPC przez 10 minut na lodzie z kołysaniem. Następnie zarodki poddawano 

prehybrydyzacji, czyli 2-godzinnej inkubacji w rozgrzanym do 65˚C buforze do hybrydyzacji 

w temperaturze 65˚C w piecu do hybrydyzacji. Po tym czasie roztwór zmieniano na świeży  

i kontynuowano inkubację przez noc. Następnego dnia do zarodków dodawano roztwór sondy 

RNA w roztworze do hybrydyzacji w stosunku - 1 μl sondy na 1 ml buforu. Zarodki 

inkubowano przez trzy dni w piecu hybrydyzacyjnym w temperaturze 65˚C z delikatnym 

kołysaniem. Po tym czasie, zarodki poddawano powtórnej hybrydyzacji w temperaturze 65˚C 

w piecu hybrydyzacyjnym z wytrząsaniem, polegającej na inkubacji zarodków przez 20 minut 

w 2x stężonym buforze SSC, dwukrotnej inkubacji przez 30 minut w pierwszym buforze do 

ponownej hybrydyzacji i kolejnym dwóm inkubacjom przez 30 minut w drugim buforze do 

powtórnej hybrydyzacji. Następnie zarodki płukano trzykrotnie przez 10 minut w buforze 

KTBT, a potem inkubowano w roztworze surowicy cielęcej przez 4 godziny na kołysce, żeby 

zablokować niespecyficzne wiązania dla przeciwciał. Zarodki inkubowano w roztworze 

przeciwciał skierowanych przeciwko digoksygeninie skonigowanych z alaliczną fosfatazą  

w roztworze surowicy cielęcej w KTBT przez noc w temperaturze 4˚C z kołysaniem. 

Następnego dnia wykonywano szereg płukań w buforze KTBT w celu wypłukania 

niezwiązanych przeciwciał. Najpierw zarodki płukano trzykrotnie przez 10 minut, potem 

sześciokrotnie przez 1 godzinę, a na koniec przez noc w temperaturze 4˚C, za każdym razem  

z kołysaniem. Kolejnego dnia próbki płukano trzykrotnie przez 10 minut w buforze do 

alkalicznej fosfatazy w temperaturze pokojowej, po czym poddawano barwieniu za pomocą 

roztworu do barwienia, zawierającego substrat dla alkalicznej fosfatazy - NBT/BCIP. Czas 

barwienia uzależniano od rodzaju użytej sondy oraz stadium rozwoju embrionu. Po 

zakończonym barwieniu zarodki płukano dwukrotnie w buforze KTBT i kolejno 10 minut  

w buforze PBS. Zarodki utrwalano oraz przechowywano w 4% (w/o) roztworze formaldehydu 

w buforze PBS w temperaturze 4˚C.  
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W celu wykonania skrawków tkanek zarodki zatapiano w 4% (w/o) roztworze agarozy  

w wodzie. Zarodki cięto na skrawki o grubości 200 µm za pomocą urządzenia McIlwain Tissue 

Chopper i kolejno mocowano na mikroskopowych szkiełkach podstawowych za pomocą 

medium Glycergel Mounting Medium. Skrawki obrazowano za pomocą stereoskopowego 

mikroskopu fluorescencyjnego Leica M205 oraz programu Leica Application Suite.  

3.2.18. Analiza statystyczna 

Każda z analizowanych grup zawierała wyniki uzyskane z co najmniej dziewięciu DRG lub 

co najmniej pięciu cew nerwowych, których dane zbierano z co najmniej trzech niezależnych 

testów. Lizaty, na podstawie których przeprowadzono analizę densytometryczną, wykonywano  

z trzech niezależnych zestawów próbek. Wszystkie analizy statystyczne oraz wykresy zostały 

wykonane przy użyciu programu GraphPad Prism 7 lub 9. Wszystkie schematy przygotowano 

za pomocą programu Microsoft PowerPoint. Wyjątkiem są schematy plazmidów, które 

wykonywano z użyciem programu SnapGene Viewer. Dane na wykresach przedstawiono jako 

średnie ± odchylenia standardowe (SD) lub średnie ± standardowy błąd pomiaru (SEM).  

Wartości odstające, jeśli występowały, eliminowano ze zbioru danych przy użyciu metody 

2 x SD. Oznacza to, że za wartości odstające uznawano wartości leżące poniżej i powyżej 

średniej w odległości większej niż dwa SD. W celu analizy statystycznej najpierw wyznaczano 

normalność rozkładu za pomocą testów Shapiro–Wilka lub D’Agostino. Poziom istotności 

statystycznej wyznaczano za pomocą dwustronnego niesparowanego testu t-Studenta, 

jednoczynnikowej (one-way) lub dwuczynnikowej (two-way) analizy wariancji (ANOVA),  

w zależności od typu wykonywanego eksperymentu. Analizy wykonywano łącznie  

z odpowiednimi testami posthoc (test wielokrotnych porównań Dunnetta w przypadku 

Ryc. 24 Najważniejsze etapy hybrydyzacji in situ. 
Schemat przedstawia kluczowe etapy hybrydyzacji in situ z użyciem sond RNA wyznakowanych digoksygeniną (D), 

przeciwciał skierowanych przeciw digoksygeninie skoniugowanych z alkaliczną fosfatazą oraz produktu dla alkalicznej 

fosfatazy - NBT/BCIP.  
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jednoczynnikowej analizy wariancji; test Turey’a lub test Šidák’a w przypadku 

dwuczynnikowej analizy wariancji). Odpowiednie wersje testów statystycznych wykonywano 

dla zbiorów danych o rozkładzie nieparametrycznym, tj. testu Manna-Whitneya dla testu  

t-Studenta oraz testu Kruskala-Wallisa dla testu one-way ANOVA. W przypadku nierównych 

wariancji dla dwóch grup badanych wprowadzano modyfikacje w teście t-Studenta, czyli 

stosowano test t-Studenta z oddzielną oceną wariancji - korelacją Welcha. Poziomy istotności 

ustawiono następujące wartości: p ≥ 0,05 (ns, nieistotne statystycznie); p < 0,05 (*), p < 0,01 

(**), p < 0,001 (***) i p < 0,0001 (****). 

4. WYNIKI 

4.1. Oszacowanie poziomu ekspresji genów RPSA oraz ILK na poziomie 

transkryptu mRNA oraz białka  

Jednym z pierwszych celów pracy było wyznaczenie profilu ekspresji genów RPSA oraz 

ILK w okresie rozwoju zarodkowego kury domowej na etapach HH6-HH36. Profil ekspresji 

GSN został już zbadany przez naszą Grupę (225). Jakościową analizę ekspresji genów RPSA 

oraz ILK na poziomie mRNA wykonano poprzez reakcję RT-PCR oraz detekcję jej produktów  

z wykorzystaniem elektroforezy DNA w żelu agarozowym. 

Informacje pochodzące z bazy danych Pubmed pokazują, że kura domowa wykazuje 

ekspresję genu RPSA, czyli genu kodującego białko LamR w formie jednego transkryptu dla 

białka LamR. W celu wyznaczenia profilu ekspresji genu RPSA w okresie rozwoju 

zarodkowego kury przeprowadzono reakcję PCR z użyciem starterów specyficznych dla 

fragmentu sekwencji mRNA kodującej LamR. Potwierdzono tym samym obecność transkryptu 

RPSA we wszystkich badanych stadiach rozwojowych zarodka kury (HH6-HH36) (Ryc. 25). 

Intensywność prążków w próbkach pochodzących z opon mózgowych, skóry, jelita cienkiego 

i mięśni szkieletowych zarodka na etapie rozwoju HH36 była największa, natomiast  

w przypadku stadium rozwoju HH6 oraz pranerczy, izolowanych z zarodka kurzego na etapie 

rozwoju HH9, sygnał był znacząco słabszy w odniesieniu do pozostałych próbek. W przypadku 

młodszych stadiów intensywność sygnału była najwyższa na etapach rozwoju HH6, HH11, 

HH18 oraz HH21 (Ryc. 25). 
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 Zgodnie z danymi zawartymi w bazie danych Pubmed kura domowa może wykazywać 

ekspresję genu ILK w formie dwóch transkryptów tworzących dwie izoformy białka ILK – ILK 

1 oraz ILK 2. Izoforma ILK 2 uznawana jest za potencjalnie mogącą występować u kury, co 

znaczy, że jej obecność nie została do tej pory potwierdzona eksperymentalnie w tym 

organizmie. W celu wykrycia poszczególnych transkryptów ILK reakcję PCR wykonano  

z użyciem starterów specyficznych dla sekwencji mRNA kodujących odpowiednio izoformę 

ILK 1 lub izoformę ILK 2. Analiza wyników zaprezentowanych na Ryc. 25 potwierdziła 

obecność transkryptu tylko dla izoformy ILK 1 na wszystkich badanych etapach rozwoju 

zarodkowego kury (HH6-HH36). Dodatkowo obecność tego mRNA wykryto również we 

wszystkich testowanych narządach, które izolowano z zarodka kurzego na etapie rozwoju 

HH36. W związku z faktem, że analiza produktów PCR w żelu agarozowym jest techniką 

jakościowego oznaczania kwasów nukleinowych, możliwa była jedynie analiza porównawcza 

intensywności prążków. Okazało się, że ilość mRNA dla izoformy ILK 1 była zróżnicowana 

zarówno w wybranych stadiach rozwoju zarodkowego, jak również w poszczególnych 

narządach zarodka na etapie rozwoju HH36 (Ryc. 25). Największą intensywność prążków 

obserwowano w próbkach pochodzących z opon mózgowych, serca, płuc, żołądka, jelita 

cienkiego oraz mięśni szkieletowych zarodka na etapie rozwoju HH36 (Ryc. 25).  

  

W celu oceny wzoru ekspresji genu RPSA na poziomie mRNA w różnych stadiach rozwoju 

zarodka kurzego przeprowadzono hybrydyzację in situ z użyciem antysensownej sondy RNA 

skoniugowanej z digoksygeniną. mRNA dla RPSA było już wykrywalne na wczesnych etapach 

rozwoju zarodkowego, czyli na etapach HH6-7, m.in. w smudze pierwotnej, fałdzie głowowym 

czy somitach (Ryc. 26A, B). W stadium rozwoju HH11 oraz HH14 obecność transkryptu dla 

Ryc. 25 Jakościowy pomiar ekspresji genów ILK oraz RPSA na poziomie mRNA na wybranych etapach 

rozwoju zarodka kurzego. 

Analizę prowadzono poprzez ocenę obecności produktów reakcji RT-PCR. PCR prowadzono przy użyciu specyficznych 

starterów (Tab. 11)  dla transkryptu RPSA, a także mRNA kodującego pierwszą lub drugą (przewidywaną) izoformę białka 

ILK. Rycina zawiera reprezentatywne wyniki dla trzech powtórzeń biologicznych. Profil ekspresji dla genu ACTB służył jako 

kontrola. pz – liczba par zasad, HH - stadium rozwoju według Hamburgera i Hamiltona. 
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RPSA odnotowano dodatkowo w strukturach formującego się serca, w pęcherzykach 

mózgowych i strunie grzbietowej (Ryc. 26C, D). Od etapu rozwoju HH18 obserwowano 

znaczące zwiększenie intensywności sygnału pochodzącego od sondy oraz jego większe 

rozproszenie w zarodku (Ryc. 26E, F, P). Mimo że sygnał mRNA kodującego LamR był 

wszechobecny w zarodkach na późniejszych stadiach rozwoju, to możliwe było 

zaobserwowanie różnic w intensywności sygnału w poszczególnych strukturach. W zarodku na 

etapach rozwoju HH18 oraz HH21 wzór obecności mRNA kodującego LamR był bardzo 

podobny. Mocny sygnał dostrzeżono w nerwach czaszkowych, łukach gardłowych, 

neuromerach tyłomózgowia, wokół pęcherzyka usznego, w tyłomózgowiu, śródmózgowiu, 

oku, zalążkach skrzydeł i nóg oraz w zwojach rdzeniowych (Ryc. 26E-E’, F-G). Wykorzystując 

skrawki tkankowe, możliwe było zbadanie obecności mRNA w tkankach oraz narządach 

zarodków na etapach rozwoju HH21-HH25. Schematyczne, czarne linie, reprezentujące 

miejsca wykonanych cięć, pokazano na Ryc. 26F, P. Wykazano obecność mRNA dla RPSA  

w strukturach głowy i szyi, takich jak tyłomózgowie, śródmózgowie, oko oraz siatkówka oka, 

neuromery tyłomózgowia, łuki gardłowe oraz pęcherzyk uszny w zarodku w stadium HH21 

(Ryc. 26F, G, I, J, K, M, O). Co więcej, pozytywny sygnał od sondy zaobserwowano 

strukturach związanych z obwodowym układem nerwowym, czyli w DRG i nerwach 

obwodowych (Ryc. 26F, N, J, L). Wykazano również istotną obecność mRNA w formujących 

się narządach wewnętrznych, np. w pęcherzyku płucnym, wątrobie i komorze serca (Ryc. 26H, 

J). W przypadku zarodka na etapie rozwoju HH25 wzór obecności mRNA kodującego LamR 

był bardzo podobny do tego obserwowanego dla zarodka na etapie HH21 (Ryc. 26P-U).  

W przypadku zarodka na etapie rozwoju HH25 nie udało się jednak zoptymalizować warunków 

metody na tyle, aby sonda dotarła do całego zarodka, co utrudniało analizę (Ryc. 26T, U).  

Aby określić wzór obecności mRNA ILK w zarodku kurzym na etapie rozwoju HH36, 

zarodki przecięto na dwie części wzdłuż osi czaszkowo-ogonowej (Ryc. 26X-Z). Pozwoliło to 

na obserwację mRNA kodującego LamR w wielu narządach i tkankach. Analizując zewnętrzną 

powłokę zarodka, wykazano silny sygnał od sondy RNA m.in. w obrębie ucha zewnętrznego, 

skrzydeł, nóg i zalążków piór (Ryc. 26X). Analizując jego wnętrze, dostrzeżono intensywny 

sygnał w płucu, jelicie cienkim, kręgach, wątrobie, mięśniu piersiowym czy DRG (Ryc. 26Y-

Z). W obrębie głowy i szyi mRNA kodujące LamR obecne było w oponach mózgowych, 

przełyku i tchawicy (Ryc. 26Z’-Z”). Reprezentatywne zdjęcia zarodków kurzych, które 

poddano hybrydyzacji in situ z użyciem sondy sensownej dla RPSA (kontrola negatywna) 

przedstawiono na II panelu na Ryc. 26. Nie zaobserwowano pozytywnego sygnału dla mRNA 

RPSA w kontroli negatywnej. 
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Analizę ekspresji RPSA przeprowadzono za pomocą hybrydyzacji in situ z użyciem sond znakowanych digoksygeniną 

skierowanych na mRNA kodujące LamR. (A-D) obecność mRNA na etapach rozwoju (A) HH6, (B) HH7, (C) HH11, (D) 

HH14, (E-E”) HH18, (F-G) HH21, (P-P”) HH25. Skrawki zarodków kurzych pociętych po hybrydyzacji in situ na etapach 

rozwoju HH21 oraz HH25 przedstawiono odpowiednio na (H-O) oraz (R-U’). (X-Z”) obecność mRNA kodującego LamR w 

zarodku kurzym na etapie rozwoju HH36. Panel II przedstawia kontrole negatywne. ao, aorta; cn, cewa nerwowa; drg, zwoje 

rdzeniowe; fg, fałd głowowy; j, jelito cieńkie; k, kręgi; kse, komora serca; łg, łuk gardłowy; m, mózg; mbo, mięsień boczny ogona; mm, 

międzymózgowie; mp, mezoderma presomityczna; mpw, mięsień piersiowy większy; n, noga; nc, nerw czaszkowy; no, nerwy obwodowe; nt, 

neuromery tyłomózgowia; o, oko; om, opony mózgowe; p, płuco; pm, pęcherzyki mózgowe; po, pęcherzyk oczny; pp, pęcherzyk płucny; prz, 

przełyk; pu, pęcherzyk uszny; s, serce; ś, śródmózgowie; sg, struna grzbietowa; si, siatkówka; sk, skrzydło; so, soczewka; sp, smuga pierwotna; 

st, somit;  t, tyłomózgowie; tch, tchawica; uz, ucho zewnętrzne; w, wątroba; wz, węzeł zarodkowy; ż, żołądek; zn, zalążki nogi; zp, zalążki 

piór; zs, zalążek skrzydła; zw, zwój współczulny; żż, żyła żółtkowa; tr, trzustka. 

Ryc. 26 Wzór obecności mRNA kodującego białko LamR podczas rozwoju zarodkowego kury na etapach 

rozwoju HH6-HH36. 
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Celem szczegółowej oceny wzoru ekspresji genu ILK na poziomie mRNA w różnych 

stadiach rozwoju zarodka kurzego wykonano hybrydyzację in situ z użyciem antysensownej 

sondy RNA skoniugowanej z digoksygeniną. Specyficzną sondę RNA przygotowano w taki 

sposób, aby możliwe było rozpoznanie jedynie transkryptu mRNA kodującego białko ILK. 

Słaby sygnał pochodzący z transkryptu ILK obserwowano już na wczesnych etapach rozwoju, 

tj., w stadiach rozwoju HH6-HH7, a dokładniej w fałdzie głowowym, smudze pierwotnej oraz 

węźle zarodkowym (Ryc. 27A, B). W stadium HH11 zauważono silny sygnał od mRNA ILK 

w pęcherzykach mózgowych i cewie nerwowej oraz nieco słabszy w cewie sercowej, żyle 

żółtkowej, somitach oraz mezodermie presomitycznej (Ryc. 27C). Na etapie rozwoju HH14 

pozytywny sygnał sondy był obecny w pęcherzykach mózgowych, cewie nerwowej, 

pęcherzykach ocznych oraz w somitach (Ryc. 27C). Ekspresja genu ILK na poziomie mRNA 

była znacznie wyższa w zarodkach kurzych na dalszych etapach rozwoju (HH18-HH25)  

w porównaniu do młodszych zarodków (Ryc. 27E-E”, F-F’, N-N’). Ponadto wzór mRNA był 

zdecydowanie bardziej wszechobecny. Niemniej jednak, na etapach rozwoju HH18 oraz HH21 

zaobserwowano silną ekspresję genu ILK w oku, pęcherzyku ucha, łukach skrzelowych, 

śródmózgowiu, tyłomózgowiu, cewie nerwowej, somitach, zwojach współczulnych i DRG 

(Ryc. 27E-M). Ponadto sygnał dla mRNA ILK był wyraźnie silniejszy w nerwach 

czaszkowych, zawiązkach skrzydeł i kończyn dolnych w przypadku zarodków w stadium 

rozwoju HH21, porównując sygnał do tego obecnego w stadium HH18 (Ryc. 27E, F, F’).  Za 

pomocą skrawków zarodków ocenie poddano również obecność transkryptu mRNA ILK  

w tkankach oraz narządach zlokalizowanych wewnątrz zarodków. Sposób przeprowadzenia 

cięcia podczas wykonywania skrawków zarodków przedstawiono schematycznie za pomocą 

czarnych, przerywanych linii (Ryc. 27F, N). Dzięki temu udało się potwierdzić obecność 

mRNA ILK w narządkach i tkankach zarodka w stadium rozwojowym HH21, w tym w nerwach 

czaszkowych (Ryc. 27G), łukach skrzelowych, siatkówce oka, śródmózgowiu  

i międzymózgowiu (Ryc. 27G, H, H’, L). Wykazano również obecność mRNA ILK  

w dermatomie (Ryc. 27J, I) oraz DRG (Ryc. 27K, I, M). Co ciekawe, spostrzeżono bardzo 

intensywny sygnał pochodzący od sondy po stronie grzbietowej cewy nerwowej na wysokości 

zalążka skrzydła (Ryc. 27K). Jest to lokalizacja grzebienia nerwowego. Nie obserwowano 

jednak tożsamego zjawiska w krzyżowym grzebieniu nerwowym (Ryc. 27J). Analizując sygnał 

dla mRNA ILK w cewie nerwowej, zaobserwowano jego zwiększoną intensywność  

w granicznych obszarach cewy, a nie w jej całym obszarze (Ryc. 27H-K). Natomiast w zarodku 

kurzym w stadium rozwoju HH25 obserwowano wszechobecność sygnału pochodzącego od 

mRNA ILK (Ryc. 27N). Jednak gen ILK ulegał najsilniejszej ekspresji w pęcherzykach 
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mózgowych, DRG, oku, somitach, dermatomie, neuromerach tyłomózgowia, zawiązkach 

skrzydeł i kończyn dolnych (Ryc. 27N-T’). Sygnał wykryto również w grzbietowej części cewy 

nerwowej (Ryc. 27O, R, S).  

Aby określić wzór obecności mRNA ILK w zarodku kurzym na etapie rozwoju HH36, 

zarodki przecięto na dwie części wzdłuż osi czaszkowo-ogonowej (Ryc. 27U-Z”). Obecność 

mRNA ILK obserwowano w uchu zewnętrznym, mózgu oraz oponach mózgowych, skrzydłach, 

kończynach dolnych, sercu, kręgach szyjnych, pranerczu, wątrobie oraz trzustce (Ryc. 27U-Z). 

Jednak najsilniejszy sygnał pochodzący od sondy rozpoznającej mRNA ILK odnotowano w 

żołądku, płucach, zalążkach piór, jelicie, mięśniach bocznych ogona i mięśniach piersiowych 

(Ryc. 27U-Z”). Podobnie do zarodków kurzych na wcześniejszych etapach rozwoju, obecność 

mRNA ILK obserwowano również w DRG. Analizując bardziej szczegółowo tę strukturę, 

stwierdzono obecność mRNA kodujące białko ILK zarówno w zwojach grzbietowych, jak 

również w nerwach rdzeniowych wychodzących z tych zwojów (Ryc. 27Z, Z”). 

Reprezentatywne zdjęcia zarodków kurzych na kilku etapach rozwoju, które poddano 

procedurze hybrydyzacji in situ z użyciem sondy sensownej dla ILK (kontrola negatywna) 

przedstawiono na dolnym panelu II Ryc. 27. Nie zaobserwowano specyficznego pozytywnego 

sygnału dla mRNA ILK w kontroli negatywnej. Silny sygnał od sondy sensownej, który obecny 

był w obszarze głowy zarodka to niespecyficzny sygnał spowodowany uwięzieniem sondy  

w pustych przestrzeniach znajdujących się w zarodku (Ryc. 27; panel II).  
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Analizę ekspresji ILK wykonano za pomocą hybrydyzacji in situ z użyciem sond znakowanych digoksygeniną skierowanych 

na mRNA ILK. (A-D) obecność mRNA na etapach rozwoju (A) HH6, (B) HH8, (C) HH11, (D) HH14, (E-E”) HH18, (F-F’) 

HH21, (N-N’) HH25. Skrawki zarodków kurzych po hybrydyzacji in situ na etapach rozwoju HH21 oraz HH25 przedstawiono 

odpowiednio na (G-M) oraz (O-T’). (U-Z”) obecność mRNA kodującego ILK w zarodku kurzym na etapie rozwoju HH36. 

Panel II przedstawia kontrole negatywne. ao, aorta; cn, cewa nerwowa; cs, cewa sercowa; d, dermatom; drg, zwoje rdzeniowe; fg, fałd 

głowowy; j, jelito; kgn, komórki grzebienia nerwowego; ks, kręg szyjny; kse, komora serca; łg, łuk gardłowy; m, mózg; mbo, mięsień boczny 

ogona; mm, międzymózgowie; mp, mezoderma presomityczna; mpw, mięsień piersiowy większy; n, noga; nc, nerw czaszkowy; no, nerw 

obwodowy; nt, neuromery tyłomózgowia; o, oko; om, opony mózgowe; p, płuco; pm, pęcherzyki mózgowe; pn, pranercze; po, pęcherzyk 

oczny; pp, pęcherzyk płucny; pu, pęcherzyk uszny; s, serce; ś, śródmózgowie; sg, struna grzbietowa; si, siatkówka; sk, skrzydło; so, soczewka; 

sp, smuga pierwotna; st, somit;  t, tyłomózgowie; uz, ucho zewnętrzne; w, wątroba; wz, węzeł zarodkowy; ż, żołądek; zn, zalążki nogi; zp, 

zalążki piór; zs, zalążek skrzydła; zw, zwój współczulny; żż, żyła żółtkowa; tr. trzustka. 

Ryc. 27 Wzór obecności mRNA kodującego białko ILK podczas rozwoju zarodkowego kury na etapach 

rozwoju HH6-HH36.  
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W celu potwierdzenia obecności oraz określenia poziomu białek LamR oraz ILK podczas 

rozwoju zarodka kurzego przeprowadzono analizę białek techniką Western Blotting, 

wykorzystując lizaty całych zarodków kurzych na etapach rozwoju od HH6 do HH25 oraz 

lizaty pochodzące z wybranych narządów zarodka na etapie rozwoju HH36 (Ryc. 28). Detekcję 

białek prowadzono z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw badanym białkom oraz 

przeciwciał drugorzędowych skoniugowanych z HRP (peroksydaza chrzanowa). Wykonano 

również detekcję powszechnie stosowanych białek referencyjnych – β-tubuliny, β-aktyny oraz 

GAPDH. Jednak różny poziom produkcji tych białek w badanych próbkach, a szczególnie  

w narządach pochodzących z lizatów zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36, spowodował 

brak możliwości normalizacji poziomu badanych białek do poziomu wybranych białek 

referencyjnych. Fenomen ten był już obserwowany w lizatach pochodzących z narządów 

kurzych (225). Zatem, aby znormalizować poziom badanych białek pośród badanych prób, 

postanowiono wykorzystać poziom całkowitego białka w próbce, którego detekcja odbyła się 

poprzez barwienie żeli poliakrylamidowych za pomocą barwnika błękitu brylantowego 

Coomassie.  

Analiza przeprowadzona z zastosowaniem techniki Western Blotting wykazała, że gen 

RPSA jest ekspresjonowany na poziomie białka we wszystkich analizowanych lizatach 

pochodzących z zarodków kurzych na etapach rozwoju od HH6 do HH25 oraz w wybranych 

narządach zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36 (Ryc. 28A). Analiza immunoblotów oraz 

analiza densytometryczna pokazała, że poziom białka LamR był zróżnicowany pośród różnych 

etapów rozwoju oraz narządów zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36 (Ryc. 28A, B). Nie 

można wskazać lizatów, w których poziom białka LamR był znacząco wyższy, jednak uwagę 

zwrócono na lizaty, w których poziom białka LamR był zdecydowanie niższy niż w pozostałych 

próbkach, czyli na lizaty uzyskane z oka, mózgu, opon mózgowych oraz pranercza (Ryc. 28B). 

Porównując poziom ekspresji RPSA na poziomie mRNA do poziomu ekspresji RPSA na 

poziomie białka zauważono, że poziom mRNA kodującego białko LamR w próbkach 

pochodzących z oka, mózgu i pranercza był bardzo niski, co korelowało z poziomem białka 

LamR w lizatach pochodzących z tych samych narządów (Ryc. 25,Ryc. 28). Co ciekawe,  

w oponach mózgowych poziom mRNA RPSA był jednym z najwyższych, podczas gdy poziom 

białka LamR zaliczał się do najniższych. 

Immunodetekcja wykazała obecność białka ILK we wszystkich badanych stadiach rozwoju 

zarodka kurzego oraz we wszystkich wybranych narządach w stadium HH36 (Ryc. 28A). 

Podobnie jak w przypadku analizy poziomu mRNA poziom ILK był zróżnicowany  

w zależności od stadiów rozwojowych oraz wybranych narządów (Ryc. 28A, C). Jednak silny 
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sygnał pochodzący z detekcji białka ILK wykryto zwłaszcza w sercu oraz w wątrobie. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że poziom mRNA kodującego białko ILK w wątrobie był niezwykle 

niski, porównując do pozostałych próbek (Ryc. 25). Odwrotną sytuację obserwowano  

w przypadku lizatów płuc zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36, tzn. sygnał dla białka ILK 

był niski, natomiast poziom mRNA był wysoki (Ryc. 25,Ryc. 28). Dodatkowo prążek 

reprezentujący białko ILK w lizacie mózgu wykazywał mniejszą masę cząsteczkową (około 52 

kDa) w porównaniu do pozostałych próbek, w których masa cząsteczkowa białka ILK wynosiła 

około 55 kDa (Ryc. 28A, czerwona gwiazdka). Interesującym jest, że mimo zidentyfikowania 

tylko jednego transkryptu mRNA (izoforma ILK 1) dla genu ILK (Ryc. 25), potwierdzono 

obecność drugiego prążka dla białka ILK, który znajdował się w bardzo bliskiej odległości od 

prążka na wysokości 55 kDa (Ryc. 28A, niebieskie strzałki). Obserwację tę można zauważyć 

na specjalnie wydłużonych zdjęciach fragmentów membran, które oznaczono niebieskimi 

gwiazdkami. Fenomen ten widoczny był szczególnie w przypadku zarodków kurzych na etapie 

rozwoju między HH6 a HH25 oraz w lizacie z tkanki mózgu.  
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Podsumowując, wykazano ekspresję genów ILK oraz RPSA już na wczesnym etapie 

rozwoju zarodkowego kury, a wzór ekspresji tych genów na poziomie mRNA oraz białka 

jest zróżnicowany w obrębie analizowanych stadiów rozwoju, jak również tkanek i 

narządów zarodka w stadium rozwoju HH36. Obecność mRNA badanych genów 

wyróżnia się w tkankach i narządach, które są pochodnymi komórek grzebienia 

nerwowego.  

Ryc. 28 Analiza poziomu białek ILK oraz LamR na wybranych etapach rozwoju zarodka kurzego.  

Analizę poziomu białek przeprowadzono za pomocą metody Western Blotting. Detekcję białek wykonywano z użyciem 

przeciwciał skierowanych przeciw badanym białkom oraz przeciwciał drugorzędowych skoniugowanych z HRP. (A) Poziom 

białek LamR, ILK, β-tubuliny, β-aktyny oraz GAPDH na wybranych etapach rozwoju zarodkowego kury oraz w wybranych 

narządach zarodka na etapie rozwoju HH36. Białko całkowite poddawano detekcji poprzez barwienie żeli SDS-PAGE za 

pomocą błękitu brylantowego Coomassie. Czerwoną gwiazdką oznaczono prążek reprezentujący ILK o mniejszej masie 

cząsteczkowej w lizacie mózgu niż w pozostałych próbkach. Niebieskie gwiazdki prezentują wydłużony obraz fragmentu 

membrany, natomiast niebieskie strzałki – dwa prążki pochodzące z detekcji białka ILK. Do każdej ze studzienek żelu 

nakładano 30 μg białka. Są to reprezentatywne wyniki dla trzech powtórzeń biologicznych. (B, C) Analiza densytometryczna 

poziomów białek (B) LamR oraz (C) ILK na wybranych etapach rozwoju zarodkowego kury oraz w wybranych narządach 

zarodka na etapie rozwoju HH36. Wartości normalizowano do poziomu całkowitego białka oraz poziomu białka w stadium 

rozwoju HH6. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SD; (n = 3). 
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4.2. Wpływ wyciszenia ekspresji badanych genów na migrację komórek 

grzebienia nerwowego in ovo 

Celem zbadania wpływu wyciszenia ekspresji genów RPSA, ILK oraz GSN na migrację 

komórek tułowiowego grzebienia nerwowego z grzbietowej części cewy nerwowej 

przygotowano konstrukty wyciszające osobno każdy z badanych genów (shRNA) oraz 

konstrukty nieukierunkowane na wyciszenie żadnego genu (scRNA, kontrola). Konstrukty  

w formie plazmidów wprowadzono do komórek w cewie nerwowej zarodków kurzych na 

etapach rozwoju HH12-HH14 poprzez elektroporację in ovo. W oparciu o skrawki tkankowe 

zarodków w obrębie rejonu pozytywnego dla sygnału pochodzącego od białka GFP, którego 

obecność wskazywała na zajście procesu elektroporacji oraz obecność wprowadzonego DNA 

w komórkach, analizie poddano rozmieszenie GFP-pozytywnych komórek znajdujących się 

poza cewą nerwową, a dokładniej w lokalizacjach typowych dla dróg migracji komórek 

grzebienia nerwowego.  

4.2.1. Wyciszenie ekspresji genu RPSA i jego wpływ na migrację komórek 

grzebienia nerwowego in ovo  

Analizie poddano skrawki zarodków kurzych w obrębie rejonu z pozytywnym sygnałem 

pochodzącym od białka GFP, co schematycznie przedstawia Ryc. 29A. Badania pokazały, że 

średnia liczba komórek GFP-pozytywnych, które wymigrowały z grzbietowej części cewy 

nerwowej, była o 58,6% niższa w przeliczeniu na skrawek po wyciszeniu ekspresji RPSA 

(shRPSA), porównując do kontroli (scRPSA) (Ryc. 29A, B). W oparciu o skrawki tkankowe 

zarodków kurzych wykazujących pozytywny sygnał dla białka GFP analizowano również 

wpływ wyciszenia ekspresji genu RPSA na rozmieszczenie komórek tułowiowego grzebienia 

nerwowego, biorąc pod uwagę charakterystyczne lokalizacje dla szlaków migracji tych 

komórek. Reprezentatywne zdjęcia skrawków przedstawiono na Ryc. 29C. Dane liczbowe, 

przedstawiające wyniki tego eksperymentu, przedstawiono natomiast na Ryc. 29D. Do wykresu 

dołączono również schematyczny rysunek, który przedstawia sposób analizy rozmieszczenia 

komórek. Dane pokazały, że wyciszenie ekspresji RPSA nie powodowało zmian w średnim 

odsetku komórek znajdujących się w badanych lokalizacjach, które związane są z migracją 

komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 29D).  
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 Zarodki elektroporowane w obrębie tułowiowej cewy z użyciem konstruktów 

wyciszających ekspresję genu RPSA (shRPSA) lub konstruktów nieukierunkowanych na 

wyciszenie żadnego genu (scRPSA) poddano również procedurze hybrydyzacji in situ. Do tego 

celu stosowano antysensowną sondę RNA, wiążącą cząsteczki mRNA kodującej białko 

SOX10. Dzięki temu ocenie poddano znaczenie wyciszenia ekspresji RPSA na wzór ekspresji 

mRNA kodującego białko SOX10 jako markera migrujących komórek grzebienia nerwowego. 

Porównywano wzór obecności mRNA jedynie w rejonach, dla których zanotowano sygnał od 

białka GFP (Ryc. 30A, C). Analizę porównawczą wykonywano pomiędzy stroną zarodka  

Ryc. 29 Wpływ wyciszenia ekspresji genu RPSA na migrację komórek grzebienia nerwowego in ovo.  

Cewy nerwowe zarodków kurzych na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 elektroporowano in ovo z użyciem 

plazmidów kontrolnych (scRPSA) lub plazmidów wywołujących wyciszenie ekspresji genu RPSA (shRPSA). Następnie 

wykonywano skrawki tkankowe zarodków w obrębie pozytywnego sygnału pochodzącego od białka GFP. (A) Od lewej: 

schemat zarodka kurzego z zaznaczeniem rejonu zarodka poddanego elektroporacji oraz zdjęcia bocznego obszaru cewy 

nerwowej zawierającego komórki GFP-pozytywne. Komórki grzebienia nerwowego migrujące z cewy nerwowej zaznaczono 

białymi strzałkami. (B) Ilościowa analiza liczby komórek GFP-pozytywnych znajdujących się poza cewą nerwową. Dane na 

wykresach przedstawiono jako średnią ± SD; p < 0,05 (*); (n = 9). (C) Reprezentatywne zdjęcia skrawków tkankowych 

zarodków przedstawiające rozmieszczenie GFP-pozytywnych komórek grzebienia nerwowego. D) Ilościowa analiza 

rozmieszczenia komórek GFP-pozytywnych. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SEM. Analizie poddano po 

kilka skrawków w obrębie każdego z dziewięciu analizowanych zarodków na dany warunek; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, 

ns); (n = 9). CN, cewa nerwowa; SG, struna grzbietowa; P, strona przednia; T, strona tylna; G, strona grzbietowa; B, strona 

brzuszna.   
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z wprowadzonym konstruktem wyciszającym RPSA (shRPSA) (strona -), a stroną zarodka  

z obecnym konstruktem kontrolnym (scRPSA) (strona -) (Ryc. 30B, D). Nie zaobserwowano 

znaczących różnic we wzorze ekspresji SOX10 w zarodkach kurzych z wyciszoną ekspresją 

RPSA w cewie nerwowej, porównując dane do zarodków kontrolnych (Ryc. 30B, D). Nie było 

również różnic w fenotypie zarodków, które w obu przypadkach rozwijały się prawidłowo oraz 

w podobnym tempie.   

Zarodki kurze na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 poddano procedurze elektroporacji in ovo w obrębie cewy 

nerwowej, używając plazmidów kontrolnych (scRPSA) oraz plazmidów wywołujących wyciszenie ekspresji genu RPSA 

(shRPSA). Następnie wykonywano hybrydyzację in situ z użyciem antysensownej sondy RNA skierowanej na transkrypt 

SOX10, czyli marker migracji komórek grzebienia nerwowego. (A, C) Zaznaczone obszary cewy nerwowej poddane 

elektroporacji i wykazujące pozytywny sygnał białka GFP dla wprowadzonych konstruktów: (A) scRPSA oraz (C) shRPSA. 

(B, D) Wzór ekspresji SOX10 w zarodkach kurzych z (B) wyciszoną ekspresją RPSA (shRPSA) oraz w (D) zarodkach kurzych 

bez wyciszenia żadnego genu (scRPSA) w obrębie pozytywnego sygnału dla białka GFP (zaznaczonego zielonymi liniami). 

Czarnym symbolem „-” oznaczono stronę, która uległa transfekcji konstruktami, natomiast symbol „+” oznacza stronę 

niestranfekowaną, czyli bez wprowadzonych konstruktów DNA. Czarne strzałki wskazują na DRG, niebieskie na grzbietowe 

nerwy rdzeniowe, a zielone strzałki na zwoje współczulne. CN, cewa nerwowa. 
 

4.2.2. Wyciszenie ekspresji genu ILK i jego znaczenie dla migracji komórek 

grzebienia nerwowego in ovo  

W celu oceny wyciszenia ekspresji genu ILK na zachowanie komórek grzebienia 

nerwowego wykonywano analogiczną analizę do tej, dotyczącej wyciszenia ekspresji genu 

RPSA. Wykazano, że wyciszenie ekspresji ILK (shILK) w cewie nerwowej zarodka kurzego na 

Ryc. 30 Wpływ wyciszenia ekspresji genu RPSA na ekspresję SOX10. 
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etapie rozwoju HH12-14 nie powodowało zmiany średniej liczby komórek GFP-pozytywnych 

na skrawek tkanowy, porównując do zarodków transferowanych konstruktami kontrolnymi 

(scILK) (Ryc. 31A, B). Analizie poddawano również rolę wyciszenia ekspresji genu ILK  

w rozmieszczeniu komórek grzebienia nerwowego po ich wymigrowaniu z cewy nerwowej. 

Otrzymane dane pokazują, że wyciszenie ekspresji ILK w cewie nerwowej nie wpłynęło na 

rozmieszczenie komórek grzebienia nerwowego w analizowanych lokalizacjach, bowiem nie 

odnotowano zmian w średnim odsetku komórek obecnych w danej lokalizacji (Ryc. 31C, D).  

Cewy nerwowe zarodków kurzych na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 elektroporowano in ovo z użyciem plazmidów 

kontrolnych (scILK) lub plazmidów wywołujących wyciszenie ekspresji genu ILK (shILK). Następnie wykonywano skrawki 

tkankowe w obrębie pozytywnego sygnału pochodzącego od białka GFP. (A) Od lewej: schemat zarodka kurzego z 

zaznaczeniem obszaru poddanego elektroporacji oraz zdjęcia bocznego obszaru cewy nerwowej zawierającego komórki GFP-

pozytywne. Komórki grzebienia nerwowego migrujące z cewy nerwowej zaznaczono białymi strzałkami. (B) Ilościowa analiza 

liczby komórek GFP-pozytywnych znajdujących się poza cewą nerwową. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± 

SD; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); (n = 9). (C) Reprezentatywne zdjęcia skrawków przedstawiające rozmieszczenie 

GFP-pozytywnych komórek grzebienia nerwowego. D) Ilościowa analiza rozmieszczenia komórek GFP-pozytywnych. Dane 

na wykresach przedstawiono jako średnią ± SEM. Analizie poddano po kilka skrawków na każdy z dziewięciu zarodków na 

każdy warunek; p ≥ 0,05 (ns); (n = 9). CN, cewa nerwowa; SG, struna grzbietowa; P, strona przednia; T, strona tylna; G, strona 

grzbietowa; B, strona brzuszna.   

 

Ryc. 31 Wpływ wyciszenia ekspresji genu ILK na migrację komórek grzebienia nerwowego in ovo. 
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W celu zbadania wpływu ILK na migrację komórek grzebienia nerwowego in ovo, 

zarodki kurze poddano elektroporacji in ovo w obrębie tułowiowej cewy nerwowej z użyciem 

konstruktów wyciszających ekspresję genu ILK (shILK) lub konstruktów kontrolnych (scILK), 

analogicznie jak w przypadku wyciszenia ekspresji RPSA. Następnie zarodki poddano 

procedurze hybrydyzacji in situ z użyciem antysensownej sondy RNA, specyficznej dla SOX10 

jako markera migrujących komórek grzebienia nerwowego. Wzór ekspresji SOX10 w obrębie 

rejonu z pozytywnym sygnałem białka GFP (Ryc. 32A, C) porównywano między stroną 

zarodka z wprowadzonym konstruktem wyciszającym ILK (shILK), a stroną zarodka  

z wprowadzonym konstruktem kontrolnym (scILK) (Ryc. 32B, D). Analiza porównawcza 

wykazała podobny wzór ekspresji SOX10 w zarodkach kurzych z wyciszoną ekspresją ILK  

w cewie nerwowej w stosunku do zarodków kontrolnych (Ryc. 32B, C). Fenotyp zarodków 

również nie różnił się w przypadku wyciszenia ekspresji ILK, a rozwój zarodków przebiegał 

prawidłowo. W przypadku zarodka kurzego z wyciszoną ekspresją ILK, zaprezentowanego na 

Ryc. 32, w ogonowej części cewy nerwowej widoczny jest zaburzony wzór ekspresji SOX10 

oraz zniekształcone tkanki. Nie ma to jednak związku z wyciszeniem ekspresji ILK, gdyż jest 

to obszar cewy nerwowej, który nie uległ transfekcji (brak sygnału GFP) (Ryc. 32D). Jest to 

jedynie uszkodzenie struktury zarodka jako skutek wprowadzania kapilary w ten obszar 

zarodka.  
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Zarodki kurze na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 poddano procedurze elektroporacji in ovo w obrębie cewy 

nerwowej, stosując plazmidy kontrolne (scILK) lub plazmidy wyciszające ekspresję genu ILK (shILK). Następnie wykonywano 

hybrydyzację in situ z użyciem antysensownej sondy RNA skierowanej na mRNA kodującego białko SOX10 jako markera 

migrujących komórek grzebienia nerwowego. (A, C) Zaznaczony rejon cewy nerwowej wykazujący pozytywny sygnał białka 

GFP dla wprowadzonych konstruktów: (A) scILK oraz (C) shILK. (B, D) mRNA SOX10 w zarodkach kurzych z (B) wyciszoną 

ekspresją ILK (shILK) oraz w (D) kurzych zarodkach kontrolnych (scILK) w obszarze pozytywnego sygnału dla białka GFP 

(zielone linie). Czarnym symbolem „-” zaznaczono stronę, która uległa transfekcji konstruktami, natomiast czerwony symbol 

„+” wskazuje na stronę niestranfekowaną. Czarne strzałki wskazują na DRG, niebieskie na grzbietowe nerwy rdzeniowe, a 

zielone strzałki na zwoje współczulne. CN, cewa nerwowa.  

 

4.2.3. Wyciszenie ekspresji genu GSN i jego wpływ na migrację komórek 

grzebienia nerwowego in ovo  

 Następnie zbadano wpływ wyciszenia ekspresji GSN na migrację komórek grzebienia 

nerwowego poprzez wyciszenie ekspresji genu GSN. Analizie poddawano migrację komórek 

grzebienia nerwowego w obrębie pozytywnego sygnału pochodzącego od białka GFP (Ryc. 

33A). Mimo spadkowej tendencji liczby komórek GFP-pozytywnych obserwowanej w wyniku 

wyciszenia ekspresji genu GSN (shGSN) w porównaniu do kontroli (scGSN), nie 

zaobserwowano istotnie statystycznych zmian w średniej liczbie komórek, które wymigrowały 

Ryc. 32 Wpływ wyciszenia ekspresji genu ILK na ekspresję SOX10. 
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z cewy nerwowej (Ryc. 33B). Jednak okazało się, że rozmieszczenie komórek GFP-

pozytywnych po wyciszeniu ekspresji GSN charakteryzowało się średnio 2-krotnie większą 

liczbą komórek lokalizujących się w korzeniu grzbietowym, który łączy cewę nerwową z DRG 

(Ryc. 33C, pomarańczowe strzałki; D). Dane na wykresie pokazują również, jakoby komórki  

z wyciszoną ekspresją genu GSN migrowały na krótszą odległość w porównaniu do komórek 

kontrolnych (scGSN). Mimo braku statystycznie istotnych różnic zauważalna była tendencja  

w kierunku mniejszej średniej liczby komórek z wyciszoną ekspresją GSN obserwowanych  

w lokalizacjach leżących na drodze migracji komórek grzebienia nerwowego za strukturą DRG, 

czyli w korzeniu grzbietowym od strony pnia rdzeniowego czy w zwoju współczulnym (Ryc. 

33C, D). Tendencję spadkową obserwowano również w przypadku rozmieszczenia komórek 

grzebienia nerwowego w DRG, gdzie zaobserwowano częste akumulacje komórek grzebienia 

nerwowego w grzbietowej części zwojów rdzeniowych (Ryc. 33C, niebieska strzałka).  
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Aby zweryfikować, czy żelsolina wpływa na prawidłową migrację komórek grzebienia 

nerwowego, wykonywano procedurę elektroporacji in ovo dla tułowiowej cewy nerwowej 

zarodków kurzych na etapie rozwoju HH12-14. Do wyciszenia ekspresji GSN stosowano 

konstrukty wyciszające ekspresję genu GSN (shGSN). Jako kontrole stosowano konstrukty 

kontrolne (scGSN). Analogicznie do wyciszenia ekspresji genów RPSA oraz ILK wykonano 

Ryc. 33 Wpływ wyciszenia ekspresji genu GSN na migrację komórek grzebienia nerwowego in ovo. 
Cewy nerwowe zarodków kurzych na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 elektroporowano in ovo z użyciem 

plazmidów kontrolnych (scGSN) lub plazmidów wywołujących wyciszenie ekspresji genu GSN (shGSN). Następnie 

wykonywano skrawki tkankowe zarodków w obrębie pozytywnego sygnału pochodzącego od białka GFP. (A) Od lewej: 

schemat zarodka kurzego z zaznaczeniem obszaru poddanego elektroporacji oraz boczne zdjęcia obszaru cewy nerwowej 

zawierającego komórki GFP-pozytywne. Komórki grzebienia nerwowego migrujące z cewy nerwowej zaznaczono białymi 

strzałkami. (B) Ilościowa analiza liczby komórek GFP-pozytywnych znajdujących się poza cewą nerwową. Dane na 

wykresach przedstawiono jako średnią ± SD; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); (n = 9). (C) Reprezentatywne zdjęcia 

skrawków przedstawiające rozmieszczenie GFP-pozytywnych komórek grzebienia nerwowego. Pomarańczowe strzałki 

przedstawiają komórki znajdujące się w korzeniu grzbietowym przy cewie nerwowej, białe strzałki wskazują komórkę 

migrującą drogą grzbietowo-boczną, niebieskie – grzbietową część zwojów rdzeniowych. D) Ilościowa analiza 

rozmieszczenia komórek GFP-pozytywnych. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SEM. Analizie poddano po 

kilka skrawków na każdy z dziewięciu zarodków dla każdego warunku; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,01 (**); 

(n = 9). CN, cewa nerwowa; SG, struna grzbietowa; P, strona przednia; T, strona tylna; G, strona grzbietowa; B, strona 

brzuszna.   
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hybrydyzację in situ, wykorzystując antysensowną sondę RNA, która rozpoznaje jedynie 

transkrypt genu SOX10. W ten sposób ocenie poddawano wpływ wyciszenia ekspresji GSN na 

ekspresję SOX10, który służył jako marker migrujących komórek grzebienia nerwowego. 

Porównywano wzór mRNA SOX10 w obrębie rejonu zarodka pozytywnym sygnałem dla białka 

GFP (Ryc. 34A, C). Wzór porównywano między stroną zarodka z wprowadzonym konstruktem 

wyciszającym GSN (shGSN), a stroną zarodka z wprowadzonym konstruktem kontrolnym 

(scGSN) (Ryc. 30B, D). Analiza wykazała brak różnic we wzorze ekspresji SOX10 w zarodkach 

kurzych z wyciszoną ekspresją GSN w cewie nerwowej w porównaniu do zarodków 

kontrolnych (Ryc. 34B, C). Fenotyp zarodków również nie wykazywał różnic.  

Zarodki kurze na etapie rozwoju zarodkowego HH12-HH14 poddano procedurze elektroporacji in ovo w obrębie cewy 

nerwowej, stosując plazmidy kontrolne (scGSN) lub plazmidy wyciszające ekspresję genu GSN (shGSN). Następnie 

wykonywano hybrydyzacje in situ z użyciem antysensownej sondy RNA skierowanej na SOX10, czyli markera migrujących 

komórek grzebienia nerwowego. (A, C) Zaznaczony obszar cewy nerwowej wykazujący pozytywny sygnał białka GFP dla 

wprowadzonych konstruktów: (A) scGSN oraz (C) shGSN. (B, D) mRNA kodujące białko SOX10 w zarodkach kurzych z (B) 

wyciszoną ekspresją ILK (shILK) oraz w (D) kontrolnych zarodkach kurzych (scILK), w obszarze pozytywnego sygnału dla 

białka GFP (zielone linie). Czarnym symbolem „-” zaznaczono stronę, która uległa transfekcji konstruktami, natomiast symbol 

„+” wskazuje na stronę niestranfekowaną. Czarne strzałki wskazują na DRG, niebieskie na grzbietowe nerwy rdzeniowe, a 

zielone strzałki na zwoje współczulne. CN, cewa nerwowa.  

 

Podsumowując, wyciszenie ekspresji genu RPSA skutkowało nieprawidłowościami  

w delaminacji komórek grzebienia nerwowego z grzbietowej części cewy nerwowej. 

Ryc. 34 Wpływ wyciszenia ekspresji genu GSN na ekspresję SOX10. 



126 

 

Wyciszenie ekspresji GSN zakłóciło prawidłową migrację komórek grzebienia 

nerwowego. Natomiast wyciszenie ekspresji genu ILK nie miało znaczenia dla tych 

procesów.  

4.3. Ocena funkcji lamininy-1 w delaminacji oraz wczesnej migracji 

komórek grzebienia nerwowego in vitro 

Delaminacja, warunkowana przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym, daje początek 

migracji komórek grzebienia nerwowego z grzbietowej części cewy nerwowej w kierunku 

miejsc docelowych dla występowania pochodnych tego rodzaju komórek. W związku z tym, 

że migracja komórek grzebienia nerwowego związana jest z oddziaływaniem komórek ze 

środowiskiem pozakomórkowym, ocenie poddano wpływ lamininy-1 oraz jej fragmentów 

wykazujących aktywność biologiczną (peptydów YIGSR, GRGDS oraz IKVAV) na 

delaminację oraz wczesną migrację komórek grzebienia nerwowego in vitro. W tym celu cewy 

nerwowe izolowano z zarodków kurzych na etapie rozwoju zarodkowego HH12-14, w którym 

fizjologicznie rozpoczyna się ten proces. Hodowle cew nerwowych prowadzono przez 24 

godziny na podłożu szklanym (kontrola) lub podłożu szklanym, lecz w obecności peptydów 

lub natywnej lamininy-1, które dodawano do medium hodowlanego. Alternatywnie dla 

traktowania hodowli lamininą-1 powierzchnię szkiełka pokrywano za pomocą tej 

glikoproteiny. Opłaszczanie podłoża za pomocą lamininy jest powszechną metodą stosowaną 

w hodowli komórek, jednak zastosowanie lamininy-1 jako suplementu medium pozwala 

również porównać jej właściwości do aktywności peptydów podawanych w ten sposób. 

Następnie hodowle analizowano pod kątem powierzchni naczynia zajętego przez komórki 

grzebienia nerwowego, które wymigrowały z grzebienia nerwowego oraz najdłuższej 

odległości w linii prostej pokonanej przez te komórki.  

We wszystkich badanych warunkach hodowli obserwowano zajście procesu delaminacji 

oraz zajęcie przez migrujące komórki grzebienia nerwowego powierzchni wokół cew 

nerwowych (Ryc. 35A). Morfologia komórek w obrębie cewy nerwowej była zróżnicowana. 

Komórki obecne w niewielkiej odległości od cewy nerwowej tworzyły zwykle gęste skupiska 

silnie do siebie przylegających oraz często migrujących warstwowo komórek. Komórki te 

również w większości charakteryzowały się okrągłym kształtem. Wraz ze wzrostem odległości 

od cewy nerwowej obserwowano zwiększanie się odległości między poszczególnymi 

komórkami grzebienia nerwowego. Komórki były bardziej rozproszone oraz wykazywały dwu 

- lub wielobiegunową morfologię (Ryc. 35A, czerwone strzałki). Komórki, które pokonywały 

najdłuższe dystanse migrowały pojedynczo oraz nie tworzyły kontaktów z sąsiadującymi 
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komórkami. Odnotowano jednak, że w hodowli cew nerwowych prowadzonych na szklanym 

podłożu z dodatkiem lamininy-1 nawet najdalej migrujące komórki charakteryzowały się 

bardziej okrągłym kształtem oraz niewielką powierzchnią adhezji do podłoża w porównaniu do 

pozostałych grup (Ryc. 35A, żółte strzałki). Odwrotną sytuację obserwowano w przypadku 

komórek migrujących na powierzchni opłaszczonej lamininą-1, gdzie obserwowano niewielką 

pulę tak wyglądających komórek, nawet w bliskiej odległości od cewy nerwowej (Ryc. 35, 

czerwone strzałki).  

Hodowle różniły się pod względem wielkości obszaru zajętego przez komórki grzebienia 

nerwowego oraz dystansu pokonanego przez nie w linii prostej od cewy nerwowej. Okazało 

się, że wszystkie migrujące komórki grzebienia nerwowego w hodowli prowadzonej na 

podłożu opłaszczonym lamininą-1 zajmowały średnio 3,5-krotnie większy obszar niż komórki 

hodowane na nieopłaszczonym podłożu szklanym (kontrola) (Ryc. 35B). Natomiast w tych 

samych warunkach maksymalny dystans pokonywany przez te komórki był średnio 1,7-krotnie 

większy, porównując go do kontroli (Ryc. 35C). Co ciekawe, traktowanie cew nerwowych 

lamininą-1 w formie dodatku do medium nie wpłynęło ani na dystans, ani na wielkość obszaru 

zajmowanego przez migrujące komórki grzebienia nerwowego (Ryc. 35B, C). Wykazano 

również, że spośród testowanych peptydów, jedynie obecność IKVAV w hodowli cew 

nerwowych skutkowała zwiększeniem pola zajętego obszaru oraz dystansu pokonanego przez 

komórki grzebienia nerwowego w stosunku do kontroli, odpowiednio, 3,4- oraz 1,7-krotnie 

(Ryc. 35B, C). W przypadku peptydu YIGSR obserwowano jedynie zwiększenie odległości 

pokonanej przez komórki grzebienia nerwowego, która była średnio 39,1% większa, 

porównując do kontroli. Jednak nie było różnic w rozmiarze obszaru zajmowanego przez te 

komórki, kiedy dane porównywano do kontroli (Ryc. 35B, C). Peptydem, którego obecność w 

hodowli nie powodowała zmian w badanych parametrach, był GRGDS.  

Biorąc pod uwagę wyniki potwierdzające, że opłaszczanie powierzchni hodowlanej 

lamininą-1 oraz suplementacja medium peptydem IKVAV stymulują migrację oraz 

rozprzestrzenianie się komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 35), do dalszych analiz komórek 

grzebienia nerwowego wybrano te dwa warunki hodowli cew nerwowych. Dodatkowo 

wybrano również warunek kontrolny, który stanowiła hodowla cew nerwowych na 

nieopłaszczonym, szklanym podłożu hodowlanym. 
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Podsumowując ten rozdział, wykazano, że laminina-1 w formie przytwierdzonej do 

podłoża stymuluje komórki grzebienia nerwowego do delaminacji, migracji  

i rozprzestrzenienia się w warunkach in vitro w sposób zależny od aktywności peptydu 

IKVAV. Peptyd YIGSR wpływa jedynie na dystans pokonany przez komórki grzebienia 

nerwowego, natomiast peptyd GRGDS nie wpływa na powyższe procesy. 

Ryc. 35 Znaczenie lamininy-1 oraz jej peptydów w delaminacji oraz migracji komórek grzebienia 

nerwowego.  

Cewy nerwowe izolowane z embrionów kurzych na etapach rozwoju HH12-14 hodowano przez 24 godziny na podłożu 

szklanym (kontrola), podłożu szklanym opłaszczonych lamininą-1, podłożu szklanym w obecności lamininy-1 lub peptydów 

GRGDS, YIGSR oraz IKVAV, które dodawano do medium hodowlanego. (A) Reprezentatywne zdjęcia hodowli cew 

nerwowych wraz z komórkami grzebienia nerwowego. Zdjęcia wykonywano w świetle przechodzącym z kontrastem 

fazowym. Czerwone strzałki wskazują na komórki dobrze rozpłaszczone o dwu- lub wielobiegunowej morfologii. Żółte 

strzałki to komórki okrągłe, o małej powierzchni adhezji do podłoża. (B) Ilościowa analiza rozmiaru obszaru zajmowanego 

przez migrujące komórki grzebienia nerwowego. (C) Ilościowa analiza dystansu w linii prostej, który pokonały najdalej 

migrujące komórki grzebienia nerwowego od krawędzi cewy nerwowej. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± 

SD. Analizie poddawano dziewięć cew nerwowych na warunek; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 

(**); (n = 9). CN, cewa nerwowa. 
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4.4. Obecność oraz lokalizacja badanych białek wewnątrz, na 

powierzchni komórek grzebienia nerwowego oraz w ich 

środowisku 

W pierwszej części postanowiono zweryfikować obecność białek LamR, ILK oraz GSN w 

lizatach oraz w medium kondycjonowanym z hodowli cew nerwowych za pomocą metody 

Western Blotting. Z uwagi na fakt, że medium do hodowli cew nerwowych ma złożony skład, 

który zawiera m.in. surowicę bogatą w wiele białek, sprawdzono najpierw obecność białek 

LamR, ILK oraz GSN w pełnym medium do hodowli, żeby zapobiec fałszywie pozytywnym 

wynikom. Analiza membran nitrocelulozowych traktowanych przeciwciałami skierowanymi 

przeciw badanym białkom, wykazała brak obecności prążków reprezentujących sygnał 

pochodzący z detekcji białek LamR oraz ILK (Ryc. 36A). Zaobserwowano natomiast 

pozytywny sygnał podczas detekcji żelsoliny. Prążki dla białka GSN wykazywały masę około 

110 kDa oraz dodatkowo 55 kDa (Ryc. 36A). Literatura naukowa pokazuje, że wydzielnicza 

izoforma żelsoliny (żelsolina a) jest obecna we krwi (349). Założono więc, że białko GSN w 

medium do hodowli cew nerwowych pochodzi właśnie z surowicy (Ryc. 36A). W celu 

weryfikacji postawionej tezy cewy nerwowe wysiewano w pełnym medium, a następnie 

hodowano przez 24 godziny, by umożliwić im adhezję do podłoża, a komórkom grzebienia 

nerwowego migrację. Po 24 godzinach medium z hodowli usuwano, a hodowlę płukano 

trzykrotnie buforem PBS i prowadzono ją przez kolejne 24 godziny w medium bez dodatku 

surowicy. Wykonano również kontrolę, którą było medium bez surowicy inkubowane bez cew 

nerwowych. Tak zebrane media oraz przygotowane lizaty komórkowe posłużyły do analizy 

białek za pomocą metody Western Blotting. Nie wykazano obecności białka GSN w medium 

hodowlanym bez surowicy, co potwierdza tezę, że żelsolina jest obecna w surowicy stosowanej 

do hodowli. Okazało się bowiem, że białko GSN jest wydzielane do medium przez komórki 

cewy nerwowej. Analiza immunoblotów mediów kondycjonowanych oraz medium 

kontrolnego ponownie nie wykazała sygnałów pochodzących z detekcji białek LamR, ILK 

(Ryc. 36B). Obecność żelsoliny potwierdzono natomiast jedynie w medium kondycjonowanym 

z hodowli cew nerwowych (Ryc. 36B). Jednak za pomocą tej metody niemożliwe było 

potwierdzenie, czy obecność białka GSN w medium z hodowli cew nerwowych jest wynikiem 

jej wydzielania przez komórki grzebienia nerwowego czy komórki ektodermalne cewy 

nerwowej. W związku z brakiem obecnego w środowisku pozakomórkowym białka, które 

mogłoby posłużyć jako białko referencyjne, jako kontrolę pokazano ilość całkowitego białka, 

które oceniano poprzez barwienie membran barwnikiem Ponceau S. Zbadano również 
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obecność białek LamR, ILK oraz GSN w lizatach z hodowli cew nerwowych. Immunobloty 

wykazywały obecność prążków odpowiadających masie białek LamR (42 kDa), ILK (około 55 

kDa) oraz GSN (98-100 kDa) w lizatach z hodowli cew nerwowych (Ryc. 36C). Prążek dla 

białka GSN w lizatach wykazywał masę ok. 10 kDa mniejszą, niż masa prążka dla białka GSN 

obecnego w medium hodowlanym, które wynosiło 110 kDa. 

 

4.4.1. Lokalizacja białek LamR, ILK oraz GSN w komórkach grzebienia 

nerwowego 

Z uwagi na to, że hodowla cew nerwowych zawiera nie tylko komórki grzebienia 

nerwowego, ale również komórki ektodermalne cewy nerwowej, wyniki otrzymane w ramach 

analizy Western Blotting nie pozwoliły sprecyzować, które z tych typów komórek produkują 

badane białka (Ryc. 36). Zdecydowano się zatem określić lokalizację białek LamR, ILK oraz 

Ryc. 36 Jakościowa analiza obecności białek LamR, ILK oraz GSN w hodowli cew nerwowych oraz  

w medium kondycjonowanym z hodowli. 

Cewy nerwowe hodowano na powierzchni szklanej opłaszczonej lamininą-1 przez 24 godziny w pełnym medium w celu 

delaminacji oraz migracji komórek grzebienia nerwowego, a następnie przez kolejne 24 godziny w medium bez surowicy. Tak 

uzyskane media z hodowli oraz lizaty komórkowe wykorzystano w celu analizy białek metodą Western Blotting. (A) Analiza 

obecności LamR, ILK, GSN w pełnym medium do hodowli cew nerwowych. (B) Analiza obecności białek LamR, ILK, GSN 

w medium kondycjonowanym z hodowli cew nerwowych pozbawionym surowicy. (C) Analiza obecności białek LamR, ILK, 

GSN w lizatach z hodowli cew nerwowych. Detekcje białek prowadzono za pomocą przeciwciał skierowanych przeciw 

badanym białkom oraz przeciwciał drugorzędowych skoniugowanych z HRP. Kontrolę stanowiło barwienie membran 

barwnikiem Ponceau S lub detekcja białka referencyjnego - GAPDH. Na każdą studzienkę danego żelu nakładano tyle samo 

białka (15 lub 20 μg).  
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GSN w komórkach grzebienia nerwowego. Hodowle cew nerwowych prowadzono przez 24 

godziny na szkiełkach opłaszczonych lamininą-1, a następnie poddawano barwieniu 

immunofluorescencyjnemu w warunkach permeabilizujących błonę komórek, aby określić ich 

wewnątrzkomórkową lokalizację, oraz w warunkach bez permeabilizacji, aby określić, czy są 

obecne na powierzchni błony komórkowej. W przypadku warunków permeabilizujących błonę 

komórki stosowano przeciwciała rozpoznające badane białko, przeciwciała skierowane 

przeciwko białku SOX10, który służył jako marker komórek grzebienia nerwowego, oraz 

falloidyną skoniugowaną z barwnikiem fluorescencyjnym, aby wykryć cytoszkielet aktynowy. 

W procedurze barwienia w warunkach niedopuszczających do permeabilizacji błony 

komórkowej stosowano przeciwciała skierowane przeciw badanym białkom jednocześnie  

z przeciwciałami skierowanymi przeciwko integrynie β1, falloidyną związaną z fluoroforem 

oraz barwnikiem Hoechst 33342 (jądra komórkowe). W przypadku warunków 

niepermeabilizujących, nie było możliwości detekcji SOX10 jako markera komórek grzebienia 

nerwowego, ponieważ białko to lokalizuje się wewnątrzkomórkowo, najczęściej w jądrze 

komórkowym.  Pozytywny sygnał dla integryny β1 wraz z negatywnym sygnałem dla 

znakowanej fluorescencyjnie falloidyny stanowiły kontrolę warunków niepermeabilizujących, 

ponieważ integryna β1 jest białkiem przezbłonowym, którego fragment występuje na 

powierzchni komórek, natomiast falloidyna wiążę się do F-aktyny, która obecna jest jedynie 

wewnątrzkomórkowo.  

4.4.1.1. Lokalizacja LamR w komórkach grzebienia nerwowego 

Zdjęcia komórek, otrzymane w ramach barwień immunofluorescencyjnych w warunkach 

permeabilizujących komórki, potwierdziły obecność białka LamR w komórkach grzebienia 

nerwowego (Ryc. 37A). Białko LamR lokalizowało się głównie w cytoplazmie komórek, 

jednak najbardziej intensywny sygnał dla białka LamR obserwowano w wypustkach 

migracyjnych w postaci pęcherzyków (Ryc. 37A, niebieskie strzałki). Nie odnotowano 

obecności białka LamR w jądrze komórkowym (Ryc. 37A). Barwienia immunocytochemiczne 

wykonywane w warunkach utrzymujących niepermeabilizowany stan błony komórkowej 

pokazały, że białko LamR lokalizowało się na błonie komórkowej komórek grzebienia 

nerwowego (Ryc. 37B). W płaszczyźnie bazalnej, czyli przy styku komórki z podłożem, 

obserwowano nieznaczny, lecz pozytywny sygnał pochodzący z detekcji LamR (Ryc. 37B, 

panel pierwszy oraz trzeci). Sygnał ten mógłby być interpretowany jako artefakt, jednak 

przesunięcie detekcji białka LamR na wyższy poziom komórki, tzn. w osi Z, uwidoczniło silny 

pozytywny sygnał dla białka LamR o ziarnistej strukturze, który występował na krawędzi 
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komórek (Ryc. 37B, środkowy panel zdjęć, białe strzałki). Jest to również miejsce 

występowania intensywnego sygnału dla integryny β1, który częściowo pokrywał się  

z sygnałem dla białka LamR. Ryc. 37C i D przedstawiają kontrole negatywne dla detekcji 

białka LamR, w których użyto jedynie anty-mysich przeciwciał drugorzędowych 

skoniugowanych z fluoroforem. W kontroli negatywnej nie obserwowano pozytywnego 

sygnału dla przeciwciał drugorzędowych wykorzystywanych przy detekcji białka LamR.  
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Cewy nerwowe hodowano przez 24 godziny na szkiełkach opłaszczonych lamininą-1 w celu stymulacji procesu delaminacji, 

a następnie poddawano barwieniu immunocytochemicznemu w warunkach permeabilizujących oraz niepermeabilizujących 

błonę komórkową. (A) Wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka LamR w komórkach grzebienia nerwowego. Komórki 

barwiono w warunkach permeabilizujących z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko LamR i SOX10 (marker komórek 

Ryc. 37 Lokalizacja białka LamR w komórkach grzebienia nerwowego oraz na ich powierzchni. 
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grzebienia nerwowego) oraz z użyciem falloidyny skoniugowanej z fluorochromem (F-aktyna). Niebieskie strzałki wskazują 

na obecność białka LamR w wypustkach migracyjnych w postaci pęcherzyków. (B) Lokalizacja białka LamR na powierzchni 

komórek grzebienia nerwowego. Komórki poddawano barwieniu w warunkach niepermeabilizujących błonę komórki. 

Stosowano przeciwciała anty-LamR, anty-integryna β1, falloidynę skoniugowaną z barwnikiem fluorescencyjnym oraz 

barwnik Hoechst 33342. Pozytywny sygnał dla integryny β1 oraz negatywny sygnał dla falloidyny oznaczał, że detekcji ulegały 

jedynie białka znajdujące się na powierzchni błony komórkowej komórek. (C, D) Kontrole negatywne dla wyznakowanych 

fluorescencyjnie przeciwciał skierowanych przeciwko białku LamR w warunkach (C) niepermeabilizujących oraz (D) 

permeabilizujących błonę komórkową. 
 

4.4.1.2. Lokalizacja białka ILK w komórkach grzebienia nerwowego   

W wyniku barwień immunocytochemicznych potwierdzono wewnątrzkomórkową 

obecność ILK w komórkach grzebienia nerwowego (Ryc. 38A). Białko ILK lokalizowało się 

w całej komórce. Zwiększoną intensywność obserwowano szczególnie na krawędziach 

komórek silnie spolaryzowanych, gdzie często sygnał od białka ILK kolokalizował  

z włókienkami naprężeniowymi (Ryc. 38A, pomarańczowe strzałki). Białko ILK było także 

obecne w filopodiach komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 38A, białe strzałki). 

Barwienia w niepermeabilizujących warunkach uwidoczniły pozytywny sygnał dla 

detekcji białka ILK na powierzchni komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 38B).  

W płaszczyźnie bazalnej komórki białko ILK lokalizowało się w formie cienkich, długich 

struktur podobnych do filopodiów czy połączeń międzykomórkowych (Ryc. 38B, czerwone 

strzałki). Podobnie jak w przypadku białka LamR, przesunięcie poziomu detekcji komórki  

w osi Z pozwoliło na obserwację białka ILK wzdłuż bocznej krawędzi komórek grzebienia 

nerwowego (Ryc. 38B, żółte strzałki). Wykazano również częściową kolokalizacją sygnału dla 

białka ILK z sygnałem pochodzącym z detekcji integryny β1 w tym miejscu. Kontrole 

negatywne, czyli barwienia bez przeciwciał skierowanych przeciw białku ILK, zarówno dla 

warunków niepermeabilizujących, jak i permeabilizujących komórki, nie wykazywały 

pozytywnego sygnału dla przeciwciał króliczych drugorzędowych skoniugowanych  

z fluoroforem (Ryc. 38C, D).  
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Ryc. 38 Lokalizacja ILK w komórkach grzebienia nerwowego oraz na ich powierzchni. 



136 

 

cd. opisu Ryc 38. Hodowlę cew nerwowych prowadzono przez 24 godziny na szkiełkach opłaszczonych lamininą-1, a następnie 

poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z permeabilizacją oraz bez permeabilizacji komórek. (A) 

Wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka ILK w komórkach grzebienia nerwowego. Komórki barwiono w warunkach 

permeabilizujących z użyciem przeciwciał anty-ILK i anty-SOX10 (marker komórek grzebienia nerwowego) oraz falloidyny 

skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym w celu detekcji struktur bogatych w F-aktynę. Pomarańczowe strzałki 

wskazują na obecność silnego sygnału dla białka ILK, białe na obecność ILK w filopodiach. (B) Lokalizacja białka ILK na 

powierzchni komórek grzebienia nerwowego. Komórki poddawano barwieniu w warunkach niepermeabilizujących komórki. 

Stosowano przeciwciała anty-ILK, anty-integryna β1, falloidynę skoniugowaną z fluoroforem oraz barwnik Hoechst 33342. 

Obecność sygnału dla integryny β1 oraz jego brak dla falloidyny oznaczał, że detekcji ulegały jedynie białka znajdujące się na 

powierzchni komórek. Czerwone oraz żółte strzałki wskazują na obecność białka ILK na powierzchni struktur komórek 

grzebienia nerwowego (C, D) Kontrole negatywne dla przeciwciał skierowanych przeciwko białku ILK w warunkach (C) 

niepermeabilizujących oraz (D) permeabilizujących komórki.  

 

4.4.1.3. Lokalizacja żelsoliny w komórkach grzebienia nerwowego 

Zbadano również lokalizację żelsoliny w badanych komórkach oraz na ich powierzchni. 

Barwienie z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie w warunkach, które 

powodowały permeabilizację błony komórkowej wykazało, że białko GSN lokalizuje się  

w cytoplazmie komórki oraz obrębie struktur bogatych w F-aktynę (Ryc. 39A). Najbardziej 

intensywny sygnał dla białka GSN obserwowano wzdłuż części włókienek naprężeniowych 

oraz wokół punktowych skupisk bogatych w filamentarną aktynę, które prawdopodobnie są 

podosomami (Ryc. 39A, odpowiednio - białe i żółte strzałki). W przypadku barwień, podczas 

których utrzymywano błonę komórkową w niepermeabilizowanym stanie, nie wykazano 

sygnału dla białka GSN na powierzchni komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 39B). 

Negatywne kontrole, które nie zawierały pierwszorzędowych przeciwciał wiążących białko 

GSN, przedstawiono na Ryc. 39C, D. 
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Hodowlę cew nerwowych prowadzono przez 24 godziny na szkiełkach pokrytych lamininą-1, a następnie barwiono 

immunocytochemicznie z permeabilizacją oraz bez permeabilizacji błony komórkowej. (A) Wewnątrzkomórkowa lokalizacja 

białka GSN w komórkach grzebienia nerwowego. Komórki barwiono w warunkach permeabilizujących z użyciem przeciwciał 

anty-GSN i anty-SOX10 (markera komórek grzebienia nerwowego) oraz falloidyny skoniugowanej z barwnikiem 

fluorescencyjnym w celu detekcji struktur bogatych w F-aktynę. Białe strzałki wskazują na intensywny sygnał GSN wokół 

struktur podobnych do podosomów, natomiast pomarańczowe strzałki na żelsolinę przy wypustkach komórkowych. (B) Brak 

obecności białka GSN na powierzchni komórek grzebienia nerwowego. Komórki poddawano barwieniu w warunkach 

niepermeabilizujących komórki. Stosowano przeciwciała skierowane przeciwko białku GSN lub integrynie β1, falloidynę 

skoniugowaną z barwnikiem fluorescencyjnym oraz barwnik Hoechst 33342. (C, D) Kontrole negatywne dla przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku GSN w warunkach (C) niepermeabilizujących oraz (D) permeabilizujących błonę komórkową. 

Ryc. 39 Lokalizacja białka GSN w komórkach oraz na powierzchni komórek grzebienia nerwowego. 
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Podsumowując, białka LamR i ILK lokalizują się w komórkach grzebienia nerwowego 

oraz na ich powierzchni, jednak są obecne w odmiennych strukturach. Żelsolina 

lokalizuje się jedynie wewnątrz komórek grzebienia nerwowego, jednak jako jedyna z 

badanych białek jest wydzielana do medium hodowlanego przez komórki cewy nerwowej.  

4.5. Rola badanych białek w delaminacji oraz wczesnej migracji 

komórek grzebienia nerwowego in vitro 

4.5.1. Ocena właściwości migracyjnych komórek grzebienia nerwowego w 

odpowiedzi na zaburzone funkcjonowanie badanych białek 

Wyniki przedstawione na Ryc. 35 pokazują, że opłaszczanie powierzchni za pomocą 

lamininy-1 oraz obecność peptydu IKVAV w medium hodowlanym wpływają pozytywnie 

zarówno na rozprzestrzenianie się, jak również na migrację komórek grzebienia nerwowego. 

W związku z powyższym, wybrano ww. warunki hodowli cew nerwowych, aby zbadać wpływ 

białek LamR, ILK oraz GSN na migrację oraz rozprzestrzenianie się komórek grzebienia 

nerwowego in vitro. Białko LamR funkcjonuje w komórce nie tylko jako receptor, ale również 

jako białko rybosomalne, natomiast białko ILK lokalizuje się w jądrze komórkowym, co 

oznacza, że wyciszenie ekspresji genów kodujących te białka mogłoby znacząco wpływać na 

przeżywalność komórek podczas wykonywania eksperymentu. Zatem zdecydowano się na 

zastosowanie przeciwciał skierowanych przeciw badanym białkom, aby zaburzać ich 

funkcjonowanie, które związane jest z interakcją ze środowiskiem pozakomórkowym. 

Stosowanie przeciwciał w celu blokowania lub aktywacji białek jest powszechną metodą 

używaną, np. w przypadku badań funkcjonalnych integryn czy białka LamR (97,350). Zatem 

skoro ustalono, że żelsolina jest obecna w medium komórkowym, a białka LamR oraz ILK 

znajdują się na powierzchni komórek grzebienia nerwowego, za pomocą przeciwciał 

skierowanych przeciwko badanym białkom zaburzono ich prawidłowe funkcjonowanie,  

a następnie określono, w jaki sposób wprowadzone zmiany wpływają na hodowlę cew 

nerwowych, a dokładniej na rozmiar zajmowanego obszaru oraz dystans pokonany przez 

komórki grzebienia nerwowego. Do medium dodawano również przeciwciała kontrolne, czyli 

przeciwciała ze zwierząt nieimmunizowanych - królicze lub mysie. Przeciwciała mysie służyły 

jako kontrola dla traktowania hodowli mysimi przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku 

LamR, natomiast królicze przeciwciała wykorzystywano jako kontrole dla króliczych 

przeciwciał skierowanych przeciw białkom ILK lub GSN. Charakter zaburzenia 

funkcjonowania badanych białek został przedstawiony na Ryc. 67. 
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W pierwszej kolejności zbadano udział białek LamR, ILK i GSN w delaminacji oraz 

migracji komórek grzebienia nerwowego zależnej od stymulacji peptydem IKVAV (Ryc. 40). 

W tym celu hodowle cew nerwowych prowadzono na szklanym, nieopłaszczonym podłożu  

w obecności peptydu IKVAV, przeciwciał skierowanych przeciw badanym białkom lub 

przeciwciał kontrolnych, które podawano w formie suplementu do medium. Wykazano, że 

zaburzenie funkcjonowania białek LamR, ILK i GSN nie wpłynęło na proces delaminacji 

komórek grzebienia nerwowego, gdyż we wszystkich warunkach stwierdzono zajęcie obszaru 

komórek grzebienia nerwowego wokół cew nerwowych (Ryc. 40A). Oceniając morfologię tych 

komórek w hodowli, zaobserwowano, że komórki we wszystkich badanych grupach 

charakteryzowały się w większości dwu- lub wielobiegunową morfologią, jednak zdarzały się 

również komórki okrągłe, nierozpłaszczone, tworzące skupiska silnie przylegających do siebie 

komórek (Ryc. 40A). Wykazano również, że traktowanie hodowli cew nerwowych osobno 

przeciwciałami skierowanymi przeciwko białkom LamR, ILK i GSN nie spowodowało 

statystycznie istotnych zmian w rozmiarze obszaru zajmowanego przez komórki grzebienia 

nerwowego oraz dystansie pokonanym przez te komórki (Ryc. 40B, C). 
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Jednocześnie zbadano udział białek LamR, ILK i GSN w delaminacji oraz migracji 

komórek grzebienia nerwowego zależnej od stymulacji lamininą-1 (Ryc. 41). Reprezentatywne 

zdjęcia cew nerwowych wraz z komórkami grzebienia nerwowego przedstawiono na Ryc. 41A. 

Zdjęcia potwierdziły, że komórki grzebienia nerwowego ulegały procesowi delaminacji oraz 

pokrywały pewien obszar wokół cew nerwowych we wszystkich testowanych warunkach 

hodowli. Jednak parametry takie jak pokonany dystans, rozmiar zajętego obszaru oraz 

morfologia migrujących komórek grzebienia nerwowego były zróżnicowane pomiędzy 

grupami (Ryc. 41B, C).  

Ryc. 40 Wpływ LamR, ILK i GSN na zależną od IKVAV delaminację oraz migrację komórek grzebienia 

nerwowego.  

 
Cewy nerwowe z embrionów kurzych na etapie rozwoju HH12-14 izolowano oraz hodowano przez 24 godziny na 

nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych w obecności peptydu IKVAV, który dodawano do medium hodowlanego. Do 

medium dodawano przeciwciała skierowane przeciw badanym białkom lub kontrolne przeciwciała ze zwierząt 

nieimmunizowanych - króliczych lub mysich. (A) Reprezentatywne zdjęcia cew nerwowych wraz z komórkami grzebienia 

nerwowego wykonane w świetle przechodzącym z kontrastem fazowym. CN, cewa nerwowa. (B) Ilościowa analiza rozmiaru 

powierzchni zajmowanej przez migrujące komórki grzebienia nerwowego. (C) Ilościowa analiza dystansu pokonanego przez 

migrujące komórki grzebienia nerwowego, który mierzono w linii prostej od krawędzi cewy nerwowej do komórek najbardziej 

oddalonych od cewy nerwowej. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SD dla pięciu cew nerwowych; p ≥ 0,05 

(nieistotne statystycznie, ns); (n = 5). 
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Traktowanie hodowli cew nerwowych przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku 

LamR powodowało drastyczny spadek rozmiaru obszaru zajmowanego przez wszystkie 

migrujące komórki grzebienia nerwowego oraz dystansu pokonanego przez te komórki. 

Porównując do hodowli kontrolnej, którą prowadzono z dodatkiem mysich przeciwciał 

kontrolnych, komórki grzebienia nerwowego zajmowały średnio 91,4% mniejszy obszar  

i pokonywały średnio 60% mniejszy dystans, kiedy hodowle prowadzono z użyciem 

przeciwciał skierowanych przeciwko białku LamR (Ryc. 41A-C). Dodatkowo zaobserwowano 

różnice w morfologii tych komórek. Większość komórek grzebienia nerwowego hodowanych 

z dodatkiem przeciwciał anty-LamR posiadała okrągły kształt oraz tworzyła skupiska, a nie 

monowarstwę komórek, co obserwowano w przypadku grupy kontrolnej (Ryc. 41A). Jednak 

komórki najbardziej oddalone od cewy nerwowej cechowały się często morfologią zbliżoną do 

komórek hodowanych w warunkach kontrolnych. Dodatkowo zaobserwowano, że cewy 

nerwowe wysiewane w obecności przeciwciał anty-LamR częściej wykazywały brak adhezji 

do podłoża, co utrudniało wykonywanie eksperymentu i zgromadzenie odpowiedniej ilości 

danych do analiz.   

W przypadku hodowli cew nerwowych prowadzonych w obecności przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku ILK zaobserwowano około 2,6-krotny wzrost rozmiaru 

obszaru zajmowanego przez komórki grzebienia nerwowego w stosunku hodowli prowadzonej  

z użyciem króliczych przeciwciał kontrolnych (Ryc. 41B). Jednak średni maksymalny dystans 

jaki pokonały komórki oraz ich morfologia, nie ulegały zmianie (Ryc. 41A, C). Wykazano 

natomiast, że zaburzenie działania żelsoliny, wywołane za pomocą dodanych do medium 

przeciwciał anty-GSN, nie wpłynęło ani na rozmiar obszaru zajmowanego przez komórki 

grzebienia nerwowego, ani pokonany dystans, w stosunku do danych otrzymanych dla 

warunków kontrolnych (Ryc. 41B, C).  
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4.5.2. Analiza morfologii komórek grzebienia nerwowego, związanej z ich 

migracją w odpowiedzi na zaburzoną aktywność badanych białek 

Postanowiono przeanalizować morfologię komórek grzebienia nerwowego mających 

najlepszą zdolność migracji, czyli tych, które migrowały na najdłuższą odległość od cewy 

nerwowej. Najczęściej były to komórki migrujące samodzielnie i nietworzące kontaktów  

z innymi komórkami, co umożliwiało tego typu analizę. Komórki poddano ocenie morfologii, 

co pozwoliło określić ich przynależność do jednej z trzech kategorii – 1) komórki migrujące, 

czyli komórki spolaryzowane z jądrem komórkowym przesuniętym do tyłu; 2) komórki 

Ryc. 41 Udział LamR, ILK i GSN w delaminacji oraz migracji komórek grzebienia nerwowego zależnej od 

lamininy-1. 
Cewy nerwowe izolowano z zarodków kurzych na etapach rozwoju HH12-14, a następnie hodowano przez 24 godziny na 

szkiełkach nakrywkowych opłaszczonych lamininą-1. Do medium dodawano przeciwciała skierowane przeciw badanym 

białkom lub kontrolne przeciwciała ze zwierząt nieimmunizowanych - królicze lub mysie. (A) Reprezentatywne zdjęcia cew 

nerwowych wraz z komórkami grzebienia nerwowego wykonano w świetle przechodzącym z kontrastem fazowym. CN, cewa 

nerwowa. (B) Ilościowa analiza rozmiaru obszaru zajmowanego przez migrujące komórki grzebienia nerwowego. (C) 

Ilościowa analiza dystansu pokonanego przez migrujące komórki grzebienia nerwowego, który mierzono w linii prostej od 

krawędzi cewy nerwowej do komórek najbardziej oddalonych od cewy nerwowej. Dane na wykresach przedstawiono jako 

średnią ± SD dla dziewięciu cew nerwowych; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,01 (**); p < 0,0001 (****);  

(n = 9). 
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stacjonarne, czyli komórki symetryczne i posiadające jądro komórkowe umiejscowione  

w centralnej części komórki; 3) komórki niejednoznaczne, czyli komórki niesymetryczne bez 

wyraźnej osi migracji, które trudno było przyporządkować do jednej z pierwszych dwóch 

kategorii.  

Ustalono, że komórki grzebienia nerwowego hodowane na powierzchni opłaszczonej 

lamininą-1 oraz na powierzchni nieopłaszczonej z dodatkiem IKVAV wykazywały 

statystycznie istotnie większy procent komórek o morfologii migrującej, a jednocześnie 

mniejszy procent komórek nieporuszających się, kiedy dane porównywano do kontroli 

(podłoże szklane) (Ryc. 42A). Nie zmienił się jednak odsetek komórek o morfologii 

niejednoznacznej. Następnie określono, jak zaburzenie aktywności białek LamR, ILK i GSN 

wpływa na morfologię komórek grzebienia nerwowego hodowanych w obecności peptydu 

IKVAV lub na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Wykazano, że podanie przeciwciał 

skierowanych przeciw badanym białkom nie wywołało zmian w morfologii komórek 

grzebienia nerwowego zarówno, gdy cewy nerwowe hodowano na powierzchni opłaszczonej 

lamininą-1, jak również na powierzchni nieopłaszczonej, lecz w medium z dodatkiem peptydu 

IKVAV (Ryc. 42B, C). 

(A) Cewy nerwowe hodowano przez 24 godziny na powierzchni szklanej, powierzchni szklanej opłaszczonej lamininą-1 lub 

na powierzchni szklanej w obecności peptydu IKVAV. (B, C) Do medium dodawano również przeciwciała skierowane przeciw 

badanym białkom lub przeciwciała kontrolne (mysie lub królicze). (A, B, C) Komórki grzebienia nerwowego klasyfikowano 

według trzech kategorii fenotypowych - komórki nieporuszające się, komórki migrujące oraz komórki o niejednoznacznej 

morfologii. Dane na wykresach przedstawiają uśredniony procent komórek o danym fenotypie ± SD. Analizie poddano po 

dziesięć najdalej migrujących komórek na każde z pięciu osobnych hodowli cew nerwowych; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, 

ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0,001 (***); (n = 5). 

 

 

Ryc. 42 Analiza morfologii migrujących komórek grzebienia nerwowego.  
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4.5.3. Analiza formowania struktur związanych z migracją oraz adhezją 

komórek w odpowiedzi na zaburzone funkcjonowanie badanych 

białek 

4.5.3.1. Analiza tworzenia ognisk adhezyjnych przez komórki grzebienia 

nerwowego 

W związku z faktem, że adhezja jest jednym z kluczowych procesów zaangażowanych  

w migrację komórek, m.in. grzebienia nerwowego, zdecydowano się na ocenę formowania 

ognisk adhezyjnych przez ten typ komórek. Do analizy ponownie wybrano komórki najdalej 

migrujące. Cewy nerwowe hodowano na podłożu szklanym, podłożu opłaszczonym lamininą-

1 oraz na podłożu szklanym w medium z dodatkiem peptydu IKVAV. Następnie hodowle 

poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał wiążących paksylinę. 

Paksylina należy do białek budujących ogniska przylegania w komórkach, co czyni ją 

doskonałym markerem dla detekcji tych struktur (109). Ocenie poddawano dwa parametry 

związane z tworzeniem ognisk adhezyjnych, tj. średnią liczbę uformowanych ognisk 

adhezyjnych przez każdą analizowaną komórkę, jak również średnią powierzchnię ognisk 

adhezyjnych. Obserwowano zmniejszenie liczby ognisk przylegania ze średnio 25,21 ± 12,65 

do 18,52 ± 7,08 w komórkach grzebienia nerwowego hodowanych na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1 w stosunku do komórek hodowanych na powierzchni nieopłaszczonej 

(Ryc. 43A, B). Zmianie nie ulegała jednak średnia powierzchnia ognisk adhezyjnych (Ryc. 

43A, C). Natomiast dodanie peptydu IKVAV do hodowli cew nerwowych prowadzonych na 

podłożu szklanym nie wpływało ani na średnią liczbę, ani na rozmiar ognisk adhezyjnych 

formowanych przez komórki grzebienia nerwowego (Ryc. 43A, B, C). 
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W kolejnej części pracy zbadano rolę białek LamR, ILK i GSN w formowaniu ognisk 

adhezyjnych przez komórki grzebienia nerwowego. W tym celu cewy nerwowe hodowano na 

podłożu szklanym, podłożu szklanym opłaszczonym lamininą-1 lub na podłożu szklanym  

w obecności peptydu IKVAV dodawanego do medium. Do medium dodawano również 

przeciwciała skierowane przeciw badanym białkom, aby wpłynąć na ich prawidłowe 

funkcjonowanie lub przeciwciała ze zwierząt nieimmunizowanych jako kontrole. Analogicznie 

do eksperymentu, którego wyniki przedstawiono na Ryc. 43, analizie poddawano dwa 

parametry – liczbę oraz rozmiar powierzchni każdego ogniska adhezyjnego formowanego 

przez komórki grzebienia nerwowego w oparciu o detekcję paksyliny w barwieniu 

immunocytochemicznym.  

Ryc. 43 Wpływ peptydu IKVAV oraz lamininy-1 na formowanie ognisk adhezyjnych przez komórki 

grzebienia nerwowego.  

Cewy nerwowe izolowane z zarodków kurzych na etapie rozwoju HH12-14 hodowano przez 24 godziny na powierzchni 

szklanej, na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 lub na powierzchni szklanej w obecności dodawanego do medium peptydu 

IKVAV. Komórki poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw paksylinie 

(marker ognisk adhezyjnych) oraz barwnika Hoechst 33342 (detekcja jąder komórkowych). (A) Reprezentatywne zdjęcia 

komórek grzebienia nerwowego przedstawiające ogniska adhezyjne oraz jądra komórkowe. Ogniska adhezyjne zaznaczono 

białymi strzałkami (B, C) Ilościowa analiza (B) liczby oraz (C) powierzchni uformowanych ognisk przylegania. Dane na 

wykresach to średnia liczba lub powierzchnia ognisk adhezyjnych na komórkę ± SD. Analizowano po dziesięć komórek na 

każdą z pięciu hodowli cew nerwowych. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); (n = 50). 
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W pierwszej kolejności analizowano ogniska adhezyjne wytworzone przez komórki 

grzebienia nerwowego, które hodowano w obecności peptydu IKVAV. Wyniki pokazały, że 

wpływając na fizjologiczne działanie białek LamR, ILK i GSN za pomocą przeciwciał, zmianie 

nie ulegała ani liczba ognisk przylegania, ani ich powierzchnia, kiedy porównanie wykonano 

względem komórek hodowanych z dodatkiem odpowiadających im przeciwciał kontrolnych 

(Ryc. 44).  

 

W dalszej kolejności analizowano ogniska adhezyjne wytworzone przez komórki 

grzebienia nerwowego, które hodowano na podłożu opłaszczonym lamininą-1. Z analizy 

danych wynikło, że stosowanie przeciwciał skierowanych przeciw białku LamR skutkowało 

niemal 2-krotnym zmniejszeniem średniej liczby ognisk adhezyjnych w stosunku do 

stosowania mysich przeciwciał kontrolnych (11,43 ± 5,31 vs 22,63 ± 10,3), kiedy cewy 

nerwowe hodowano na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 (Ryc. 45A, B). Zmianie nie uległa 

jednak średnia powierzchnia ogniska adhezyjnego w komórkach poddawanych działaniu 

Ryc. 44 Wpływ badanych białek na formowanie ognisk adhezyjnych przez komórki grzebienia nerwowego 

hodowanych w obecnosci peptydu IKVAV. 

Cewy nerwowe hodowano przez 24 godziny na szkiełkach nakrywkowych w obecności peptydu IKVAV. Do medium 

dodawano przeciwciała wiążące badane białka lub kontrolne przeciwciała (mysie lub królicze). Hodowle poddawano 

barwieniom immunocytochemicznym za pomocą przeciwciał skierowanych na białko paksylinę (marker ognisk adhezyjnych). 

Dodatkowo do detekcji jąder komórkowych używano barwnika Hoechst 33342. (A) Reprezentatywne zdjęcia komórek z 

wybarwionymi ogniskami adhezyjnymi (białe strzałki) oraz jądrami komórkowymi. (B i C) Ilościowa analiza (B) liczby oraz 

(C) powierzchni ognisk adhezyjnych wytworzonych przez komórki grzebienia nerwowego. Dane na wykresach przedstawiono 

jako średnią ± SD dla 50 komórek pochodzących z pięciu hodowli cew nerwowych. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns);  

(n = 50). 
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przeciwciał anty-LamR w porównaniu do kontroli (Ryc. 45A, C). W przypadku cew 

nerwowych traktowanych przeciwciałami anty-ILK obserwowano nieznaczny, lecz istotny 

statystycznie spadek średniej powierzchni ogniska przylegania w odniesieniu do kontroli (1,360 

µm2 ± 0,887 vs 1,788 µm2 ± 0,9618). Jednak średnia liczba ognisk przylegania była 

porównywalna do grupy kontrolnej (Ryc. 45A, C). Odmienne wyniki uzyskano dla traktowania 

hodowli cew nerwowych przeciwciałami skierowanymi na białko GSN. Komórki z 

zaburzonym funkcjonowaniem żelsoliny tworzyły średnio 43,3% mniej ognisk adhezyjnych, 

jednakże bez zmiany ich powierzchni (Ryc. 45A, B, C). 

 

 

 

Ryc. 45 Wpływ LamR, ILK oraz GSN na zależne od lamininy-1 formowanie ognisk przylegania przez 

komórki grzebienia nerwowego. 

Cewy nerwowe izolowano z zarodków kurzych na etapach rozwoju HH12-14 i hodowano na szkiełkach nakrywkowych 

opłaszczonych lamininą-1 przez 24 godziny. Do medium dodawano przeciwciała skierowane przeciw badanym białkom lub 

kontrolne przeciwciała (mysie lub królicze). Hodowle poddawano barwieniom immunofluorescencyjnym z użyciem 

przeciwciał skierowanych na białko paksylinę jako markera ognisk adhezyjnych. Dodatkowo do detekcji jąder komórkowych 

używano barwnika Hoechst 33342. (A) Reprezentatywne zdjęcia komórek z wybarwionymi ogniskami adhezyjnymi (białe 

strzałki) oraz jądrami komórkowymi. (B i C) Ilościowa analiza (B) liczby oraz (C) powierzchni ognisk adhezyjnych 

wytworzonych przez komórki grzebienia nerwowego. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SD dla 50 komórek 

pochodzących z pięciu hodowli cew nerwowych; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,0001 (****);  

(n = 50). 
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4.5.3.2. Analiza zdolności komórek grzebienia nerwowego do formowania 

filopodiów oraz włókienek naprężeniowych 

Filopodia oraz włókienka naprężeniowe to struktury mające silny wpływ na właściwości 

migracyjne komórek. Zbadano zatem formowanie tych struktur przez komórki grzebienia 

nerwowego podczas ich migracji. Cewy nerwowe inkubowano przez 24 godziny na 

nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych, szkiełkach opłaszczonych lamininą-1 lub na 

nieopłaszczonych szkiełkach, lecz w obecności IKVAV. Następnie hodowle cew nerwowych 

poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z zastosowaniem falloidyny skoniugowanej 

z fluoroforem. Pozwoliło to na detekcję struktur komórkowych zbudowanych z F-aktyny,  

w tym filopodiów oraz włókienek naprężeniowych, które są przedmiotem tej partii 

eksperymentów. Analizowano trzy parametry pozwalające na ocenę filopodiów, czyli ich 

długość, liczbę oraz gęstość. Dodatkowo analizowano liczbę masywnych włókienek 

naprężeniowych obecnych w komórce.  

Dane przedstawione na Ryc. 46 wskazują, że laminina-1 wpływała na formowanie 

filopodiów w komórkach grzebienia nerwowego. Reprezentatywne zdjęcia komórek 

przedstawiono na Ryc. 46A. Niebieskimi strzałkami oznaczono filopodia, pomarańczowe 

strzałki wskazują na lamelipodia, natomiast zielone strzałki to masywne włókienka 

naprężeniowe. Komórki hodowane na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 charakteryzowały 

się średnio 24,4% dłuższymi filopodiami w odniesieniu do kontroli (podłoże szklane) (Ryc. 

46B). Oprócz tego wzrastała również średnia liczba filopodiów, która była 2,34-krotnie wyższa, 

oraz ich gęstość, która była 1,9-krotnie większa w porównaniu do wartości uzyskanych dla 

grupy kontrolnej (Ryc. 46C, D). Nie obserwowano natomiast różnic w liczbie włókienek 

naprężeniowych między grupą hodowaną na podłożu pokrytym lamininą-1 a grupą hodowaną 

na podłożu szklanym (Ryc. 46E). W przypadku hodowli prowadzonej z dodatkiem peptydu 

IKVAV nie dostrzeżono zmian w długości, liczbie oraz gęstości wytworzonych filopodiów 

przez komórki grzebienia nerwowego (Ryc. 46B, C, D). Zmianie nie ulegała również liczba 

masywnych włókienek naprężeniowych (Ryc. 46E). Warto zwrócić również na uwagę na fakt, 

że komórki hodowane na nieopłaszczonym podłożu szklanym oraz komórki hodowane z 

dodatkiem peptydu IKVAV charakteryzowały się zwykle obecnością lamelipodiów, czego nie 

obserwowano lub obserwowano w przypadku niewielkiej liczby komórek hodowanych na 

podłożu opłaszczonym lamininą-1 (Ryc. 46A, pomarańczowe strzałki).  

 



149 

 

 

Kolejnym krokiem było zbadanie znaczenia białek LamR, ILK i GSN w formowaniu 

filopodiów oraz włókienek naprężeniowych w komórkach grzebienia nerwowego, które 

hodowano na powierzchni nieopłaszczonej w obecności peptydu IKVAV (Ryc. 47). Badanie 

wybranych struktur bogatych w filamentarną aktynę obecnych w komórkach grzebienia 

nerwowego hodowanych w obecności peptydu IKVAV pokazało, że zaburzenie prawidłowego 

funkcjonowania białek LamR, ILK i GSN poprzez przeciwciała rozpoznające te białka nie 

wpływało na zmianę liczby, długości oraz gęstości filopodiów, jak również na tworzenie 

włókienek naprężeniowych w stosunku do hodowli cew nerwowych prowadzonych  

z dodatkiem przeciwciał kontrolnych (Ryc. 47).   

Ryc. 46 Wpływ lamininy-1 oraz peptydu IKVAV na formowanie filopodiów oraz masywnych włókienek 

naprężeniowych przez komórki grzebienia nerwowego. 

Cewy nerwowe inkubowano przez 24 godziny na nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych, szkiełkach opłaszczonych 

lamininą-1 lub nieopłaszczonych szkiełkach, lecz w obecności peptydu IKVAV. (A) Hodowle poddawano barwieniu 

immunocytochemicznemu z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym w celu detekcji struktur 

bogatych w F-aktynę. Uzyskane zdjęcia komórek zmodyfikowano, aby czarny kolor reprezentował F-aktynę. Niebieskie 

strzałki wskazują na filopodia, pomarańczowe strzałki prezentują lamelipodia, natomiast zielone strzałki przedstawiają 

masywne włókienka naprężeniowe. (B, C, D) Ilościowa analiza (B) długości, (C) liczby i (D) gęstości filopodiów. Dane na 

wykresach przedstawiono jako średnią ± SD. (E) Ilościowa analiza liczby masywnych włókienek naprężeniowych w 

komórkach grzebienia nerwowego. Dane na wykresach przedstawiają medianę (czarna linia) oraz gęstość rozkładu średniej 

liczby włókienek naprężeniowych na komórkę. Analizy prowadzono na 50 komórkach pochodzących z pięciu hodowli cew 

nerwowych. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,001 (***); p < 0,0001 (****); (n = 50). 



150 

 

 

Analiza komórek grzebienia nerwowego hodowanych na powierzchni opłaszczonej 

lamininą-1 pokazała, że wpływ na prawidłowe funkcjonowanie receptora LamR za pomocą 

przeciwciał skierowanych przeciw temu białku skutkowało 34,2% zmniejszeniem średniej 

długości filopodiów, porównując do kontroli (Ryc. 48A, B). Dodatkowo liczba filopodiów 

formowanych przez komórki traktowane przeciwciałami anty-LamR oraz co za tym idzie, ich 

gęstość, uległy zmniejszeniu o odpowiednio o 39,6% oraz o 20,2% w stosunku do kontroli 

(Ryc. 48C, D). W przypadku analizy masywnych włókienek naprężeniowych nie było istotnych 

zmian w ich liczbie w grupie komórek traktowanych przeciwciałami anty-LamR, kiedy dane 

przyrównywano do grupy traktowanej przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 48E).  

Ryc. 47 Wpływ badanych białek na formowanie filopodiów oraz masywnych włókienek naprężenuowych 

przez komórki grzebienia nerwowego hodowanych w obecnosci peptydu IKVAV. 
 Cewy nerwowe inkubowano przez 24 godziny na nieopłaszczonym podłożu szklanym w obecności peptydu IKVAV oraz 

przeciwciał anty-LamR, anty-ILK, anty-GSN lub przeciwciał kontrolnych (mysich lub króliczych). (A) Hodowle poddawano 

barwieniu z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym, aby wybarwić struktury bogate w F-aktynę. 

Uzyskane zdjęcia komórek zmodyfikowano, aby czarny kolor reprezentował F-aktynę. Niebieskie strzałki wskazują na 

filopodia, pomarańczowe strzałki prezentują lamelipodia, natomiast zielone strzałki reprezentują masywne włókienka 

naprężeniowe. (B, C, D) Ilościowa analiza (B) długości, (C) liczby i (D) gęstości uformowanych filopodiów. Dane na 

wykresach przedstawiono jako średnią ± SD. (E) Ilościowa analiza liczby masywnych włókienek naprężeniowych w 

komórkach grzebienia nerwowego. Dane na wykresach przedstawiają medianę (czarna linia) oraz gęstość rozkładu średniej 

liczby włókienek naprężeniowych na komórkę. Analizy prowadzono na 50 komórkach pochodzących z pięciu cew nerwowych. 

p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); (n = 50). 
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Zaburzenie funkcjonowania białka ILK, spowodowane obecnością przeciwciał 

skierowanym przeciwko temu białku, nie wpłynęło istotnie na formowanie filopodiów oraz 

włókienek naprężeniowych w komórkach grzebienia nerwowego hodowanych na podłożu 

pokrytym lamininą-1 (Ryc. 48B, C, D, E). Natomiast stosowanie przeciwciał skierowanych 

przeciwko białku GSN skutkowało 42,1% spadkiem średniej liczby filopodiów w komórkach 

grzebienia nerwowego, porównując dane do grupy kontrolnej (Ryc. 48C). Zmianie nie ulegały 

jednak długość oraz gęstość wytworzonych filopodiów, jak również liczba masywnych 

włókienek naprężeniowych (Ryc. 48B, D, E).  

 

Analiza pozyskanych w tym rozdziale wyników pozwala wnioskować, że białko LamR 

jest istotne dla procesu migracji oraz rozprzestrzeniania się komórek grzebienia 

nerwowego, a także dla formowania filopodiów oraz ognisk adhezyjnych w tych 

komórkach. Białko ILK bierze udział w rozprzestrzenianiu się komórek grzebienia 

nerwowego z cewy nerwowej oraz w formowaniu ognisk adhezyjnych, kiedy cewy 

Ryc. 48 Wpływ LamR, ILK i GSN na zależne od lamininy-1 formowanie filopodiów oraz masywnych 

włókienek naprężeniowych przez komórki grzebienia nerwowego. 
Cewy nerwowe inkubowano przez 24 godziny na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 w obecności przeciwciał anty-LamR, 

anty-ILK, anty-GSN lub przeciwciał kontrolnych (mysich lub króliczych). (A) Hodowle poddawano barwieniu z użyciem 

falloidyny skoniugowanej z fluorochromem, aby wybarwić struktury bogate w F-aktynę. Uzyskane zdjęcia komórek 

zmodyfikowano, aby czarny kolor reprezentował F-aktynę. Niebieskie strzałki wskazują na filopodia, natomiast zielone strzałki 

to masywne włókienka naprężeniowe. (B, C, D) Ilościowa analiza (B) długości, (C) liczby i (D) gęstości uformowanych 

filopodiów. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SD. (E) Ilościowa analiza liczby masywnych włókienek 

naprężeniowych w komórkach grzebienia nerwowego. Dane na wykresach przedstawiają medianę (czarna linia) oraz gęstość 

rozkładu średniej liczby masywnych włókienek naprężeniowych na komórkę. Analizy prowadzono na 50 komórkach 

pochodzących z pięciu hodowli cew nerwowych. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0,001 

(***); p < 0,0001 (****); (n = 50). 
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nerwowe stymulowano lamininą-1. Natomiast żelsolina nie jest ważna dla wczesnej 

migracji i rozprzestrzeniania się komórek grzebienia nerwowego, jednak wpływa na 

adhezję tych komórek poprzez rolę w formowaniu ognisk adhezyjnych. Funkcjonowanie 

badanych białek w przypadku tych parametrów jest niezależne od aktywności peptydu 

IKVAV, ale też IKVAV, w przeciwieństwie do lamininy-1, nie jest istotny dla badanych 

tutaj procesów. 

 

4.6. Badanie wpływu wybranych białek macierzy pozakomórkowej na 

wydłużanie neurytów z DRG oraz na poziom białek LamR, ILK i 

GSN podczas tego procesu 

Wydłużanie wypustek neuronów, czyli neurytów, jest istotne w trakcie rozwoju układu 

nerwowego. W związku z tym, że interakcje między neuronem a jego lokalnym środowiskiem 

pozakomórkowym są kluczowe dla tego procesu, postanowiono określić, które z białek 

macierzy pozakomórkowej ma zdolność stymulacji wydłużania neurytów neuronów 

czuciowych. W tym celu zwoje korzeni grzbietowych wysiewano na powierzchnię opłaszczoną 

poli-D-lizyną (PDL), a następnie dodatkowo fibronektyną, kolagenem typu I, lamininą-1 lub 

matriżelem, który odpowiada składem kompozycji błony podstawnej, a więc składa się  

w większości z lamininy-1 (351). W związku z faktem, że poli-D-lizyna nie wpływa na 

wydłużanie neurytów, a służy jedynie wzmocnieniu siły przyczepności neurytów, które nie 

adherują do powierzchni nieopłaszczonych, DRG hodowane na powierzchni opłaszczonej 

jedynie PDL traktowano jako kontrolę. Preparaty DRG barwiono immunocytochemicznie z 

użyciem przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m w celu detekcji neurytów (Ryc. 49A, 

pomarańczowe strzałki). Analizę długości neurytów wytworzonych przez neurony DRG 

prowadzono za pomocą wtyczki NeuriteJ dla programu ImageJ. Dane pokazały, że średnia 

długość dziesięciu najdłuższych neurytów DRG hodowanych jedynie na powierzchni 

opłaszczonej poli-D-lizyną (PDL) wynosiła 819,3 µm ± 159,9. Długość neurytów w grupie 

DRG hodowanych na fibronektynie nie różniła się statystycznie od kontroli (PDL) i wynosiła 

1140 µm ± 247,4 (Ryc. 49B). W przypadku kolagenu typu I, lamininy-1 oraz matriżelu 

odnotowano odpowiednio około 1,5- 3,3- 3,1-krotnie dłuższe neuryty w odniesieniu do grupy 

kontrolnej. Średnia długość neurytów wytworzonych przez neurony DRG, które hodowano na 

powierzchni opłaszczonej kolagenem typu I wynosiła 1280 µm ± 277,2, lamininą-1 - 2690 µm 

± 379,6, natomiast matriżelem – 2535 µm ± 276,6 (Ryc. 49B).  
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DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu szklanym pokrytym poli-D-lizyną (PDL) oraz dodatkowo fibronektyną, 

kolagenem typu I, lamininą-1 lub matriżelem. (A) DRG hodowane na PDL oraz dodatkowo na wybranych białkach ECM 

poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m, aby wybarwić 

neuryty. Uzyskane zdjęcia komórek następnie zmodyfikowano, dzięki czemu czarny kolor reprezentuje sygnał pochodzący od 

białka NF-m. Pomarańczowe strzałki wskazują na neuryty, natomiast czerwone przedstawiają centralną część DRG, w której 

znajdują się m.in. ciała komórek nerwowych. (B) Analiza ilościowa wpływu wybranych białek ECM na wydłużanie neurytów 

z DRG. Wyniki przedstawiono jako średnią długość ± SD. Analizowano dziesięć najdłuższych neurytów na każde z dziewięciu 

analizowanych DRG; (n = 9). p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,01 (**); p < 0,0001 (****). 

 

Zbadano również obecność oraz poziom białek LamR, ILK oraz GSN w lizatach DRG, 

które hodowano na powierzchni opłaszczonej PDL oraz wybranymi białkami ECM (Ryc. 49A). 

Analiza białek otrzymanych metodą Western Blotting potwierdziła obecność prążków 

odpowiadających białkom LamR (42 kDa), ILK (około 55 kDa) oraz GSN (98-100 kDa)  

w lizatach z DRG (Ryc. 50A). Analiza densytometryczna immunoblotów nie wykazała jednak 

różnic w intensywności sygnałów pochodzących z detekcji białek LamR, ILK oraz GSN  

w lizatach z DRG hodowanych na powierzchni opłaszczonej fibronektyną, kolagenem typu I, 

lamininą-1 czy matriżelem, porównując do grupy kontrolnej (PDL) (Ryc. 50B).  

Zadano również obecność białek LamR, ILK oraz GSN w kondycjonowanym medium 

z hodowli DRG. W tym celu medium z DRG, które hodowano na wybranych białkach ECM 

zebrano, zagęszczono, a następnie poddano analizie za pomocą metody Western Blotting (Ryc. 

50C). Otrzymane wyniki wykazywały obecność sygnału pochodzącego z detekcji żelsoliny  

w medium z DRG, które hodowano na wszystkich badanych białkach ECM (Ryc. 50C). Masa 

prążka reprezentującego sygnał dla żelsoliny wynosiła około 110 kDa, czyli o około 10 kDa 

więcej w porównaniu do sygnału dla białka GSN obecnego w lizatach pochodzących  

z hodowli DRG (Ryc. 50A).  Nie zaobserwowano prążka o masie ok. 55 kDa, który był 

natomiast obecny w medium z hodowli cew nerwowych (Ryc. 36). Nie stwierdzono 

pozytywnego sygnału dla białek LamR oraz ILK przy detekcji tych białek z użyciem 

Ryc. 49 Wpływ wybranych białek ECM na wydłużanie neurytów. 
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specyficznych dla nich przeciwciał (Ryc. 50C). W celu potwierdzenia, że pozytywny sygnał w 

przypadku wykrywania obecności żelsoliny jest efektem wydzielania tego białka przez 

komórki budujące strukturę DRG, a nie obecności w składnikach medium hodowlanego, 

analizie poddano również samo medium N2. Nie zaobserwowano żadnego sygnału podczas 

detekcji białek LamR, ILK oraz GSN w medium N2 (Ryc. 50C).    

 

Dane przedstawione na Ryc. 49 pokazały, że neurony z DRG hodowane na powierzchni 

opłaszczonej poli-D-lizyną i dodatkowo lamininą-1wytwarzały najdłuższe aksony, porównując 

do hodowli prowadzonych na pozostałych białkach macierzy pozakomórkowej. W związku  

z tym w kolejnym etapie pracy postanowiono skupić się jedynie na lamininie-1 w kontekście 

roli białek LamR, ILK oraz GSN w rozwoju DRG. Na wstępie ocenie poddano działanie trzech 

peptydów znajdujących się w strukturze lamininy-1, czyli pentapeptydów YIGSR, GRGDS 

Ryc. 50 Analiza wpływu wybranych białek macierzy pozakomórkowej na wydłużanie neurytów z DRG oraz 

na poziom białek LamR, ILK i GSN. 

DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu szklanym pokrytym poli-D-lizyną (PDL) oraz dodatkowo fibronektyną, kolagenem 

typu I, lamininą-1 lub matriżelem. (A) Analiza poziomu białek LamR, ILK i GSN w DRG metodą Western Blotting. Poziom 

białka GAPDH stanowił kontrolę ilości naniesionego białka. Na każdą ścieżkę żelu nakładano 20 μg białka. (B) Analiza 

densytometryczna poziomu białek LamR, ILK i GSN w lizatach przygotowanych z hodowli DRG. Dane normalizowano do 

wartości białka całkowitego (Ponceau S) oraz poziomu GAPDH. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); (n = 3). (C) Analiza 

obecności badanych białek w medium kondycjonowanym z hodowli DRG. Kontrolę stanowiło barwienie barwnikiem Ponceau 

S. Na każdą ścieżkę żelu nakładano 30 μg białka. 
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oraz IKVAV. Ich rolą jest odpowiadanie za rozmaite właściwości biologiczne tej glikoproteiny. 

W celu oceny, który z ww. peptydów odpowiada za stymulujące właściwości lamininy-1 wobec 

wydłużania neurytów, DRG hodowano na powierzchni opłaszczonej poli-D-lizyną, peptydy 

natomiast dodawano bezpośrednio do medium hodowlanego. Opłaszczanie podłoża za pomocą 

lamininy jest najbardziej powszechną metodą wspomagającą hodowlę neuronów. Jednak  

w niniejszej pracy stosowano również peptydy, które dodawano do medium hodowlanego.  

W związku z tym, aby możliwe było porównanie wyników otrzymanych dla każdego  

z peptydów do wyników dla natywnej cząsteczki lamininy-1, zdecydowano się również na 

dodatek lamininy-1 do medium hodowlanego. Dodatkowo zastosowano również inną wersję 

tego białka, czyli lamininę-2. Preparaty DRG barwione immunocytochemicznie za pomocą 

przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m celem wybarwienia neurytów posłużyły do 

analizy wydłużania neurytów z DRG (Ryc. 51A). Dane pokazały, że dodawanie peptydów 

GRGDS, YIGSR oraz całego białka - lamininy-2 nie wpływało na zmianę długości neurytów, 

porównując dane do grupy kontrolnej (PDL) (Ryc. 51A, B). Średnie długości neurytów nie 

ulegały zmianie w odniesieniu do kontroli (1118 µm ± 265,3) i wynosiły odpowiednio - 1123 

µm ± 205,1 dla GRGDS; 1132 µm ± 167,2 dla YIGSR; 1201 µm ± 290,9 dla lamininy-2. 

Natomiast traktowanie hodowli DRG peptydem IKVAV skutkowało istotnie dłuższymi 

neurytami w stosunku do grupy kontrolnej (1520 µm ± 167,2 vs 1118 µm ± 265,3) (Ryc. 51A, 

B). Dodanie lamininy-1 do medium w sytuacji, kiedy DRG hodowano na powierzchni 

opłaszczonej poli-D-lizyną, powodowało 2-krotny wzrost średniej długości neurytów w 

stosunku do kontroli. Na dodatek, długości neurytów DRG hodowanych na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1 (2690 µm ± 379,6) oraz z dodatkiem lamininy-1 w medium (2292 µm 

± 243,9) były porównywalne (Ryc. 51B). Zaobserwowano również, że neurony DRG, które 

traktowano peptydem IKVAV, nie wytwarzały tak długich neurytów jak te stymulowane 

lamininą-1, a mianowicie średnia długość neurytów w grupie traktowanej IKVAV stanowiła 

około 66% średniej długości neurytów w grupie traktowanej lamininą-1 (Ryc. 51A, B).  
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Podsumowując uzyskane wyniki w tej części pracy, wykazano, że opłaszczanie podłoża 

kolagenem typu I, lamininą-1 oraz matriżelem stymuluje wydłużanie neurytów neuronów 

czuciowych z DRG. Największą aktywność wobec wydłużających się neurytów wykazuje 

laminina-1, niezależnie od sposobu jej podania. Co więcej, peptyd IKVAV jako jedyny  

z testowanych peptydów jest odpowiedzialny za stymulujące właściwości lamininy-1 

wobec wydłużających się neurytów. Wykazano również obecność białek LamR, GSN  

i ILK w lizatach z hodowli DRG, jednak ich poziom jest niezmienny, niezależnie od 

stosowanego białka ECM jako podłoża. Dodatkowo żelsolina, w przeciwieństwie do białek 

LamR oraz ILK, jest obecna w medium kondycjonowanym z hodowli DRG.  

 

4.7. Ocena obecności oraz lokalizacji badanych białek w komórkach 

budujących DRG 

Biorąc pod uwagę dane potwierdzające obecność białek LamR, ILK oraz GSN w hodowli 

DRG (Ryc. 50), postanowiono określić dokładną lokalizację tych białek w neuronach 

czuciowych oraz w prekursorach komórek Schwanna. Zbadano ich obecność wewnątrz 

komórek oraz na ich błonie komórkowej. W tym celu hodowle DRG prowadzono przez 48 

godzin na szkiełkach opłaszczonych poli-D-lizyną wraz z lamininą-1. Następnie preparaty 

Ryc. 51 Wpływ miejsc aktywnych lamininy-1 (GRGDS, YIGSR, IKVAV), lamininy-1 oraz lamininy-2 na 

wydłużanie neurytów z DRG. 

DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu szklanym pokrytym poli-D-lizyną (PDL) w obecności peptydów GRGDS, YIGSR 

oraz IKVAV, a także lamininy-1 lub lamininy-2. (A) DRG poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem 

przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m w celu detekcji neurytów. Uzyskane zdjęcia komórek następnie 

zmodyfikowano, dzięki czemu czarny kolor reprezentuje sygnał pochodzący od białka NF-m. (B) Analiza ilościowa 

wydłużania neurytów z DRG. Badanie prowadzono z użyciem wtyczki NeuriteJ dla programu ImageJ. Wyniki przedstawiono 

jako średnią długość ± SD. Analizie poddawano dziesięć najdłuższych neurytów, następnie dane uśredniano dla każdego z 

dziewięciu analizowanych DRG. p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,01 (**); p < 0,0001 (****); (n = 9).  
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poddawano barwieniu immunocytochemicznemu zarówno w warunkach permeabilizujących 

błonę komórkową, aby określić wewnątrzkomórkową lokalizację białek, jak i w warunkach 

niepermeabilizujących w celu oceny obecności białek na powierzchni komórek tworzących 

DRG. Komórki w warunkach permeabilizujących barwiono z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciwko badanemu białku, przeciwko białku SOX10 (marker prekursorów 

komórek Schwanna) i przeciwko białku NF-m (marker neurytów). Dodatkowo stosowano 

również falloidynę skoniugowaną z fluoroforem w celu detekcji filopodiów w stożkach wzrostu 

oraz barwnik Hoechst 33342 barwiący jądra komórkowe. W przypadku barwień w warunkach 

niepozwalających na permeabilizację błony komórkowej stosowano przeciwciała skierowane 

przeciw badanym białkom razem z przeciwciałami skierowanymi przeciwko integrynie β1 oraz 

falloidynę związaną z fluoroforem. Analogicznie do barwnień wykonywanych na komórkach 

grzebienia nerwowego w warunkach niepermeabilizujących błonę komórkową nie było 

możliwości użycia przeciwciała rozpoznającego SOX10, aby wybarwić prekursory komórek 

Schwanna, ponieważ SOX10 lokalizuje się w jądrze komórkowym, co wymagałoby 

permeabilizacji błony komórkowej. Pozytywny sygnał dla detekcji integryny β1 wspólnie  

z negatywnym sygnałem pochodzącym od wyznakowanej falloidyny uznawano jako kontrolę 

utrzymania warunków niepermeabilizujących błonę komórkową, bowiem integryna β1 jest 

receptorem przezbłonowym, a jej domena rozpoznawana przez zastosowane przeciwciała 

występuje na powierzchni komórek, natomiast falloidyna wiąże się do struktur F-aktyny 

wewnątrz komórki.  

4.7.1. Lokalizacja białka LamR wewnątrz oraz na powierzchni komórek 

budujących DRG 

Barwienia mające na celu określenie wewnątrzkomórkowej lokalizacji LamR w komórkach 

obecnych w hodowli DRG potwierdziły, że białko LamR jest obecne zarówno w neuronach 

czuciowych, jak również w prekursorach komórek Schwanna (Ryc. 52). Analizując zwój 

grzbietowy pod kątem obecności białka LamR, zauważono pozytywny sygnał dla białka LamR 

w cytoplazmie ciał komórek nerwowych (Ryc. 52A, B; czerwone strzałki). Co ciekawe, 

podobnie jak w przypadku komórek grzebienia nerwowego, białko LamR nie było obecne  

w jądrze komórkowym komórek nerwowych (Ryc. 52B, białe strzałki). Perikariony były jedyną 

częścią neuronów czuciowych, w których lokalizowało się białko LamR, bowiem nie 

odnotowano pozytywnego sygnału dla białka LamR wzdłuż wydłużających się aksonów, ani  

w obrębie stożka wzrostu (Ryc. 52C, D). Białko LamR lokalizowało się za to 

wewnątrzkomórkowo w prekursorach komórek Schwanna (Ryc. 52C, niebieskie strzałki). 
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Negatywne kontrole dla barwień białka LamR przedstawiono za pomocą Ryc. 52E, F. Aby 

ocenić lokalizację białka LamR na powierzchni komórek budujących DRG, wykonano 

barwienia w niepermeabilizujących warunkach. Dane wskazały brak sygnału dla białka LamR 

na powierzchni neuronów czuciowych, a dokładniej na powierzchni ciał komórek nerwowych, 

aksonów (żółte strzałki) oraz stożków wzrostu (pomarańczowe strzałki) (Ryc. 53A, B, C). 

Dodatkowo białko LamR nie lokalizowało się także na powierzchni prekursorów komórek 

Schwanna (Ryc. 53C, białe strzałki). Kontrole negatywne przedstawiono na Ryc. 53D, E. 
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DRG hodowano przez 48 godzin na szkiełkach opłaszczonych PDL oraz lamininą-1, a następnie barwiono w warunkach 

permeabilizujących błonę komórkową. (A, B) DRG wybarwione z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko białkom 

LamR i NF-m (marker neurytów), oraz z użyciem barwnika Hoechst (jądra komórkowe). Zbliżenie na zwój grzbietowy 

zawierający ciała komórek nerwowych przedstawiono na (B). (C) Aksony neuronów czuciowych wraz z towarzyszącymi im 

prekursorami komórek Schwanna, wybarwione z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko białkom LamR i SOX10 

(marker prekursorów komórek Schwanna) oraz fluorescencyjnie skoniugowaną falloidyną (F-aktyna). (D) Stożki wzrostu 

aksonów. Oprócz przeciwciał anty-LamR oraz anty-NF-m, zastosowano falloidynę skonjugowaną z fluoroforem, aby 

wybarwić F-aktynę w filopodiach. (E, F) Kontrole negatywne. Fragment zwoju grzbietowego przedstawiono na (E), natomiast 

aksony i prekursory komórek Schwanna na (F). Czerwone strzałki wskazują na ciała komórek nerwowych, białe wskazują na 

brak białka LamR w jądrze komórki nerwowej, niebieskie – na prekursory komórek Schwanna.  

 

Ryc. 52 Wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka LamR w komórkach budujących DRG. 
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DRG hodowano przez 48 godzin na szkiełkach opłaszczonych PDL oraz lamininą-1, a następnie poddawano barwieniu 

immunocytochemicznemu w warunkach niepermeabilizujących komórki. (A-C) DRG wybarwione z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku LamR, integrynie β1 oraz z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem 

fluorescencyjnym (detekcja F-aktyny) oraz barwnika Hoechst 33342 (wybarwienie jąder komórkowych). Pozytywny sygnał 

dla integryny β1 oraz negatywny sygnał dla fluorescencyjnie wyznakowanej falloidyny potwierdzały detekcję jedynie białek 

znajdujących się na powierzchni komórek. Panele zdjęć podzielono na trzy części. (A) Fragment zwoju grzbietowego, (B) 

aksony oraz prekursory komórek Schwanna, (C) stożki wzrostu. Białe strzałki wskazują na prekursory komórek Schwanna, 

żółte na aksony, pomarańczowe na stożki wzrostu (D, E) Kontrole negatywne dla przeciwciał skierowanych przeciwko białku 

LamR przedstawiające (D) fragment zwoju grzbietowego oraz (E) aksonów oraz prekursory komórek Schwanna.   
 

4.7.2. Lokalizacja białka ILK wewnątrz oraz na powierzchni komórek 

budujących DRG 

Analiza preparatów wybarwionych w warunkach permeabilizujących komórki 

przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku ILK wykazała obecność tego białka  

w strukturze DRG (Ryc. 54A). Jego obecność odnotowano w jądrze komórkowym oraz  

w cytoplazmie ciał komórek nerwowych (Ryc. 54B, czerwone strzałki). Białko ILK 

lokalizowało się również w aksonach (Ryc. 54C, białe strzałki) oraz w filopodiach stożków 

wzrostu, gdzie częściowo lokalizowało się z F-aktyną (Ryc. 54D). Jednak nie odnotowano 

Ryc. 53 Lokalizacja białka LamR na powierzchni komórek budujących DRG. 
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obecności białka ILK we wszystkich filopodiach, a jedynie w tych, w których obecny był 

również słaby sygnał dla NF-m (Ryc. 54D, niebieskie strzałki). Co więcej, sygnał dla białka 

ILK w aksonach charakteryzował się ciągłością z wyjątkiem zgrubień w obrębie aksonu, które 

charakteryzowały się kumulacją białka NF-m. W tych miejscach nie odnotowano obecności 

białka ILK (Ryc. 54D, pomarańczowa strzałka). Białko ILK lokalizowało się nie tylko w 

komórkach nerwowych, ale również w komórkach glejowych OUN – prekursorach komórek 

Schwanna, które identyfikowano jako komórki SOX10-pozytywne (Ryc. 54C, żółte strzałki). 

Białko ILK było obecne w jądrze komórkowym oraz w cytoplazmie tych komórek. Kontrole 

negatywne dla ww. barwień przedstawiono na Ryc. 54D, E.  

Analiza zdjęć barwień wykonywanych w warunkach niedopuszczających do 

permeabilizacji błony komórkowej potwierdziła obecność białka ILK również na powierzchni 

komórek znajdujących się w DRG (Ryc. 55). Odnotowano sygnał dla białka ILK na 

powierzchni ciał komórek nerwowych (Ryc. 55A, czerwone strzałki) oraz wzdłuż aksonów 

neuronów czuciowych, gdzie częściowo pokrył się z sygnałem dla integryny β1 (Ryc. 55B, 

białe strzałki). Odnotowano również obecność białka ILK na powierzchni stożka wzrostu (Ryc. 

55C, pomarańczowe strzałki). Białko ILK było także obecne na powierzchni prekursorów 

komórek Schwanna (Ryc. 55B, żółte strzałki). Nie obserwowano pozytywnego sygnału  

w przypadku kontroli negatywnych dla barwień z użyciem przeciwciał anty-ILK (Ryc. 55D, 

E). 
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DRG hodowano przez 48 godzin na szkiełkach pokrytych PDL oraz lamininą-1. DRG poddawano barwieniom w warunkach 

permeabilizujących błonę komórek. (A, B) DRG wybarwione z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko ILK, NF-m 

(marker neurytów), oraz barwnika Hoechst (jądra komórkowe). (B). Zbliżenie na fragment zwoju grzbietowego, który zawiera 

ciała komórek nerwowych. (C) Neuryty neuronów czuciowych oraz prekursory komórek Schwanna, które barwiono z użyciem 

przeciwciał skierowanych przeciwko białku ILK, NF-m oraz SOX10 (prekursorów komórek Schwanna). (D) Stożki wzrostu 

aksonów. Przeciwciała anty-ILK oraz anty-NF-m stosowano razem z falloidyną skonjugowaną z fluorochromem (filopodia). 

(E, F) Kontrole negatywne dla barwień na białko ILK. Fragment zwoju grzbietowego przedstawiono na (E), natomiast aksony 

i prekursory komórek Schwanna na (F). Czerwone strzałki – ciała komórek nerwowych, białe strzałki – neuryty, żółte strzałki 

– prekursory komórek Schwanna, pomarańczowe strzałki – zgrubienie struktury neurytu, który nie wykazywało obecności 

białka ILK. 

Ryc. 54 Wewnątrzkomórkowa lokalizacja białka ILK w komórkach budujących DRG. 
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DRG hodowano przez 48 godzin na szkiełkach opłaszczonych PDL oraz lamininą-1, a następnie poddawano barwieniu 

immunocytochemicznemu w warunkach niepermeabilizujących komórki. (A-C) DRG wybarwione z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku ILK i integrynie β1 oraz z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym 

(detekcja F-aktyny) oraz barwnika Hoechst 33342 (wybarwienie jąder komórkowych). Pozytywny sygnał dla integryny β1 oraz 

negatywny sygnał dla fluorescencyjnie wyznakowanej falloidyny były potwierdzeniem detekcji białek znajdujących się tylko 

na powierzchni komórek. Panele zdjęć przedstawiają poszczególne części DRG: (A) fragment zwoju grzbietowego, (B) aksony 

oraz prekursory komórek Schwanna, (C) stożki wzrostu. Czerwone strzałki wskazują na obecność białka ILK na powierzchni 

perikarionu, żółte na komórki glejowe, białe – na neuryty, pomarańczowe – na stożki wzrostu. (D, E) Kontrole negatywne dla 

barwień z użyciem przeciwciał anty-ILK prezentujące (D) fragment zwoju grzbietowego oraz (E) aksony oraz prekursory 

komórek Schwanna. 
 

4.7.3. Lokalizacja żelsoliny wewnątrz oraz na powierzchni komórek 

budujących DRG 

Za pomocą barwień immunocytochemicznych w warunkach permeabilizujących błonę 

komórek oraz stosując przeciwciała skierowane przeciwko białku GSN potwierdzono 

produkcję tego białka w DRG (Ryc. 56A). Żelsolina lokalizowała się w cytoplazmie ciał 

komórek nerwowych (Ryc. 56B, czerwone strzałki). Dodatkowo pozytywny sygnał dla białka 

GSN o małej intensywności obserwowano w neurytach, gdzie lokalizował się wspólnie z 

sygnałem dla białka NF-m (Ryc. 56A, C, białe strzałki). Białko GSN również obserwowano na 

końcach neurytów, czyli w stożkach wzrostu oraz w ich filopodiach, gdzie lokalizacja żelsoliny 

Ryc. 55 Lokalizacja białka ILK na powierzchni komórek obecnych w DRG. 
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pokrywała się odpowiednio z NF-m (żółte strzałki) i F-aktyną (pomarańczowe strzałki) (Ryc. 

56D). W przypadku komórek glejowych obecność białka GSN odnotowano w cytoplazmie 

prekursorów komórek Schwanna (Ryc. 56A, C, niebieskie strzałki).  

DRG hodowano przez 48 godzin na szkiełkach pokrytych PDL oraz następnie lamininą-1. DRG poddawano barwieniom  

w warunkach permeabilizujących błonę komórek. (A, B) DRG wybarwione z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko 

białkom GSN i NF-m (neuryty) oraz barwnika Hoechst (jądra komórkowe). (B) Fragment zwoju grzbietowego zbudowanego 

z ciał komórek nerwowych. (C) Neuryty neuronów czuciowych oraz prekursory komórek Schwanna, które barwiono z użyciem 

przeciwciał skierowanych przeciwko białkom GSN, NF-m oraz SOX10 (marker prekursorów komórek Schwanna). (D) Stożki 

wzrostu aksonów. Przeciwciała anty-GSN oraz anty-NF-m stosowano razem z falloidyną skonjugowaną z fluorochromem 

(filopodia). (E, F) Kontrole negatywne dla barwień z użyciem przeciwciał anty-GSN. Fragment zwoju grzbietowego 

przedstawiono na (E), natomiast aksony i prekursory komórek Schwanna na (F). Białe strzałki – neuryty, niebieskie strzałki – 

prekursory komórek Schwanna, czerwone strzałki – ciała komórek nerwowych, pomarańczowe strzałki – filopodia stożków 

wzrostu, żółte strzałki stożek wzrostu.  

Ryc. 56 Lokalizacja białka GSN w komórkach budujących DRG. 



165 

 

 Analiza zdjęć barwień wykonywanych w warunkach niedopuszczających do 

permeabilizacji błony komórkowej dała niejednoznaczny wynik odnośnie lokalizacji białka 

GSN na powierzchni neuronów oraz komórek glejowych OUN (Ryc. 57). Zaobserwowano 

pozytywny sygnał dla białka GSN w przypadku ciał komórek nerwowych oraz prekursorów 

komórek Schwanna, jednak sygnał ten był często obecny również w przestrzeni między 

komórkami (Ryc. 57A, B, C). Mimo to w kontroli negatywnej dla przeciwciał anty-GSN nie 

dostrzeżono żadnego pozytywnego sygnału (Ryc. 57D, E). 

Hodowle DRG prowadzono przez 48 godzin na powierzchni szklanej opłaszczonej PDL oraz lamininą-1, a następnie 

poddawano barwieniu immunocytochemicznemu w warunkach niepermeabilizujących komórki. (A-C) DRG wybarwione 

przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku GSN i integrynie β1 oraz falloidyną związaną z fluorochromem (marker F-

aktyny) oraz barwnikiem Hoechst 33342 (detekcja jąder komórkowych). Obecność sygnału dla integryny β1 oraz brak sygnału 

dla falloidyny były potwierdzeniem, że barwieniu ulegały jedynie białka znajdujące się na powierzchni błony komórkowej 

komórek. (A) fragment zwoju grzbietowego, (B) aksony (białe strzałki) oraz prekursory komórek Schwanna (żółte strzałki), 

(C) stożki wzrostu (pomarańczowe strzałki). (D, E) Kontrole negatywne dla przeciwciał skierowanych przeciwko GSN. (D) 

fragment zwoju grzbietowego, (E) aksony oraz prekursory komórek Schwanna. 

 
 

Wyniki otrzymane w ramach tej partii eksperymentów pokazały, że wszystkie badane 

białka są obecne w komórkach budujących DRG, czyli w neuronach czuciowych oraz 

komórkach glejowych, jednak wykazują zróżnicowaną lokalizację w obrębie ich struktur. 

Ryc. 57 Lokalizacja białka GSN na powierzchni komórek budujących DRG. 
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Białka ILK oraz GSN lokalizowały się na powierzchni neuronów oraz komórek 

glejowych. 

4.8. Ocena wpływu białek LamR, ILK oraz GSN na rozwój DRG 

Na podstawie wyników opisanych w rozdziale 4.6, do kolejnych etapów badań 

wyznaczono trzy warunki hodowli DRG. Hodowlę DRG prowadzono przez 48 godzin na 

szkiełkach nakrywkowych opłaszczonych PDL (kontrola) oraz dodatkowo lamininą-1 

(laminina-1 opłaszczanie), na szkiełkach opłaszczonych poli-D-lizyną w obecności lamininy-1 

(laminina-1 w medium) lub peptydu IKVAV w medium hodowlanym. Celem zbadania wpływu 

białek LamR, ILK i GSN na rozwój DRG hodowle DRG traktowano przeciwciałami 

skierowanymi przeciw LamR, ILK lub GSN, które dodawano do medium N2, aby wpłynąć na 

ich funkcjonowanie. DRG hodowano również w obecności kontrolnych przeciwciał ze zwierząt 

nieimmunizowanych - króliczych lub mysich. Analogicznie do eksperymentów 

wykonywanych na komórkach grzebienia nerwowego DRG traktowane przeciwciałami mysimi 

służyły jako kontrola dla mysich przeciwciał skierowanych przeciw białku LamR, natomiast 

królicze przeciwciała służyły jako kontrola dla króliczych przeciwciał anty-ILK oraz anty-

GSN. Następnie hodowle DRG poddawano analizom w celu określenia znaczenia badanych 

białek dla wydłużania neurytów, kierunkowości tego procesu, ale również dla morfologii 

stożków wzrostu neuronów DRG oraz potencjału migracyjnego prekursorów komórek 

Schwanna.  

4.8.1. Analiza wpływu zaburzenia funkcjonowania badanych białek na 

wydłużanie neurytów 

Hodowle DRG utrwalano i poddawano barwieniu immunofluorescencyjnemu  

z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m w celu detekcji neurytów (Ryc. 

58A). Długości neurytów wytworzonych przez neurony czuciowe mierzono za pomocą wtyczki 

NeuriteJ dla programu ImageJ. Dowiedziono, że DRG hodowane w obecności peptydu IKVAV 

oraz przeciwciał anty-LamR wytwarzały średnio o 35,4% krótsze neuryty, porównując do 

neurytów DRG, które traktowano mysimi, kontrolnymi przeciwciałami. Średnie długości 

neurytów wynosiły odpowiednio 795,3 µm ± 279,1 oraz 1231 µm ± 186,7 (Ryc. 58B). Co 

ciekawe, w przypadku DRG hodowanych na powierzchni opłaszczonej PDL z dodatkiem 

lamininy-1 do medium oraz na powierzchni pokrytej dodatkowo lamininą-1 nie odnotowano 

zmian w długości neurytów po zaburzeniu funkcjonowania LamR w stosunku do kontroli (Ryc. 

58C, D).  
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Dodanie przeciwciał specyficznych dla białek ILK lub GSN do hodowli DRG 

traktowanych peptydem IKVAV oraz lamininą-1 nie wpłynęło na zmianę długości neurytów  

w stosunku do grupy traktowanej przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 58B, C). Istotnie 

statystycznie dłuższe neuryty zaobserwowano natomiast po zaburzeniu funkcjonowania białek 

ILK oraz GSN, kiedy stymulacja wzrostu neurytów odbywała się za pomocą lamininy-1 

zaadherowanej do podłoża (laminina – opłaszczanie). W tym przypadku DRG traktowane 

przeciwciałami skierowanymi przeciw białku ILK lub białka GSN wykazywały odpowiednio 

1,4- oraz 1,3-razy dłuższe neuryty w odniesieniu do kontroli (2506 ± 466,4 µm; 2441 µm ± 

247,9 vs 1832 µm ± 315,5) (Ryc. 58D).  

Ryc. 58 Wpływ białek LamR, ILK, GSN na wydłużanie neurytów z DRG. 

DRG hodowano przez 48 godzin w na podłożu pokrytym PDL, dodatkowo opłaszczonym lamininą-1 lub w obecności peptydu 

IKVAV lub lamininy-1, które dodawano do medium. Do medium hodowlanego dodawano również przeciwciała skierowane 

przeciw badanym białkom celem zaburzenia ich funkcji. Przeciwciała kontrolne ze zwierząt nieimmunizowanych (mysie i 

królicze IgG) dodawano jako kontrole. (A) DRG barwiono z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko białku NF-m celem 

wybarwienia neurytów. Uzyskane zdjęcia komórek następnie zmodyfikowano, dzięki czemu czarny kolor reprezentuje sygnał 

pochodzący od białka NF-m. (B, C, D) Ilościowa analiza wydłużania neurytów z DRG, które hodowano w medium z dodatkiem 

(B) peptydu IKVAV, (C) lamininy-1 lub (D) na podłożu opłaszczonym lamininą-1. Analizę prowadzono z użyciem wtyczki 

NeuriteJ dla programu ImageJ. Dane na wykresach przedstawiają średnią ± SD. Badaniu poddano dziesięć najdłuższych 

neurytów, których pomiary uśredniano na każde z dziewięciu analizowanych DRG. p ≥ 0,05 (nieistotne, statystycznie, ns); p 

< 0,01 (**); (n = 9). 
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4.8.2. Ocena kierunkowości wydłużania neurytów w odpowiedzi na 

zaburzoną aktywność badanych białek 

Wydłużanie neurytów w odpowiednim kierunku to istotny aspekt rozwoju DRG. 

Utrzymywanie kierunkowego ruchu do miejsca docelowego przez wydłużające się neuryty ma 

ogromny wpływ na tworzenie połączeń nerwowych między odległymi miejscami  

w organizmie. Postanowiono zatem określić rolę białek LamR, ILK oraz GSN w kierunkowym 

wydłużaniu neurytów neuronów czuciowych. Parametr ten analizowano za pomocą wtyczki 

ImageJ - Orientation J i obliczano na podstawie map kolorów rozkładu orientacji neurytów 

oraz histogramów przedstawiających wartości liczbowe. Na potrzeby poniższej pracy 

opracowano metodę ilościowego przedstawienia danych otrzymanych w ramach analizy  

z użyciem wtyczki Orientation J, pozwalającą na zbadanie orientacji wydłużających się 

neurytów. Kierunkowość / orientację definiowano jako wartości otrzymane z Równ. 1, które 

normalizowano następnie do grup kontrolnych. Ostatecznie uzyskane wartości większe niż 1 

oznaczały większą kierunkowość w wydłużaniu neurytów, natomiast wartości mniejsze niż 1 

oznaczały bardziej chaotyczne wydłużanie się neurytów, tj. z licznymi zmianami kierunku 

podczas wydłużania. 

Na początku określono rolę peptydu IKVAV oraz natywnej formy lamininy-1 

(dodawanej do medium oraz w formie przytwierdzonej do podłoża) na kierunkowość 

wydłużających się neurytów. Mapy kolorów rozkładu orientacji neurytów oraz histogram 

prezentujący dystrybucję orientacji, na podstawie którego obliczano powierzchnie pod krzywą, 

przedstawiono na Ryc. 59A, B. Analiza danych liczbowych wykazała, że DRG hodowane  

z dodatkiem IKVAV, lamininy-1 lub hodowane na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 

charakteryzowały się odpowiednio 27,5%, 78,9% i 82,9% bardziej ukierunkowanymi 

neurytami w porównaniu do DRG hodowanych jedynie na poli-D-lizynie (Ryc. 59C). 

Odnotowano również, że obie strategie stosowania lamininy-1 (dodawana do medium oraz w 

formie opłaszczania) wykazywały porównywalny wpływ na kierunkowość aksonów (Ryc. 

59C). Podobnie jak w przypadku wydłużania neurytów, tak również w przypadku 

kierunkowości neurytów IKVAV nie wykazywał pełnej aktywności lamininy-1.  
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W kolejnym kroku przeprowadzono analogiczną analizę w celu określenia wpływu 

białek LamR, ILK i GSN na kierunkowość wydłużających się neurytów. Dane pokazały, że 

dodanie przeciwciał przeciwko białkom LamR, ILK i GSN do DRG hodowanych w obecności 

peptydu IKVAV powodowało obniżenie kierunkowego wydłużania się wypustek neuronów  

o odpowiednio 31%, 19%, 21% w odniesieniu do przeciwciał kontrolnych (Ryc. 60A, B, E). 

Porównywalne wyniki uzyskano dla DRG hodowanego na powierzchni opłaszczonej lamininą-

1, gdyż dodanie przeciwciał skierowanych przeciw białku ILK oraz żelsolinie skutkowało 16% 

gorszą kierunkowością neurytów w przypadku przeciwciał anty-ILK oraz o 26% w przypadku 

przeciwciał anty-GSN (Ryc. 60A, C, F). Natomiast dodanie przeciwciał przeciwko białku 

LamR do medium DRG hodowanego na powierzchni pokrytej lamininą-1 nie spowodowało 

zmian w orientacji wydłużających się neurytów, gdyż otrzymana wartość była zbliżona do 

wartości równej 1 (Ryc. 60G). Odwrotne wyniki otrzymano jednakże dla DRG hodowanych w 

obecności lamininy-1 w medium. Kierunkowość neurytów po zaburzeniu funkcjonowania 

białek LamR, ILK i żelsoliny zwiększyła się średnio o odpowiednio – 20%, 28%, 17%, 

porównując do odpowiadających im kontroli (Ryc. 60A D, G). 

Ryc. 59 Wpływ lamininy-1 oraz peptydu IKVAV na kierunkowość wydłużających się neurytów z DRG. 

DRG hodowano przez 48 godzin, a następnie poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał przeciw 

białku NF-m obecnemu w neurytach. Kierunkowość neurytów analizowano za pomocą wtyczki OrientationJ programu ImageJ. 

(A) Mapy kolorów rozkładu orientacji neurytów. Kolory przypisano do odchylenia wydłużających się neurytów o odpowiednią 

liczbę stopni, co przedstawia legenda. (B) Histogram prezentujący dystrybucję orientacji, na podstawie której obliczano 

powierzchnię pod krzywą. (C) Ilościowa analiza orientacji neurytów przeprowadzana według Równania 1 oraz metody opisanej 

w rozdziale 3.2.1.5.7. Wartości większe niż 1 oznaczają neuryty wydłużające się bardziej kierunkowo (czarna strzałka 

skierowana w górę), wartość mniejsza niż 1 – w sposób mniej uporządkowany. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią 

± SEM. Analizie poddano dane pochodzące z dziewięciu DRG na warunek; (n = 9).  
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Ryc. 60 Wpływ badanych białek na kierunkowość wydłużających się neurytów z DRG.  
DRG hodowano przez 48 godzin w na podłożu szklanym pokrytym PDL, dodatkowo opłaszczonym lamininą-1 lub w obecności peptydu 

IKVAV lub lamininy-1 dodawanych do medium. Do medium hodowlanego dodawano również przeciwciała skierowane przeciw badanym 

białkom celem zaburzenia ich działania. Przeciwciała kontrolne ze zwierząt nieimmunizowanych (mysie i królicze IgG) dodawano jako 

kontrole. DRG poddawano barwieniu immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał rozpoznających białko NF-m obecne w neurytach. 

Kierunkowość neurytów analizowano za pomocą wtyczki OrientationJ programu ImageJ. (A) Mapy kolorów rozkładu orientacji neurytów. 

(B, C, D) Histogramy prezentujące dystrybucję orientacji, na podstawie której obliczano powierzchnię pod krzywą. Histogramy reprezentują 

DRG hodowane w obecności (D) IKVAV, (E) lamininy-1 oraz (F) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. (E, F, G) Ilościowa analiza 

orientacji neurytów hodowanych w obecności (A) IKVAV, (B) lamininy-1 oraz (C) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Analizę 

przeprowadzono według Równania 1 i metody opisanej w rozdziale 3.2.1.5.7. Wartości większe niż 1 oznaczają neuryty wydłużające się 

bardziej kierunkowo (strzałka skierowana ku górze), wartość mniejsza niż 1 – w sposób bardziej chaotyczny (strzałka skierowana w dół), 

wartości oscylujące wokół 1 oznaczają brak zmian (brak oznaczenia). Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± standardowy błąd 

pomiaru (SEM) dla danych otrzymanych z dziewięciu DRG; (n = 9). 
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4.8.3.  Analiza właściwości migracyjnych prekursorów komórek Schwanna 

w odpowiedzi na zaburzenie funkcjonowania badanych białek 

Podczas rozwoju zarodkowego prekursory komórek Schwanna są zlokalizowane  

w DRG, z których następnie migrują i namnażają się wzdłuż wydłużających się neurytów. 

Prekursory komórek Schwanna stanowią źródło dojrzałych komórek Schwanna wtedy, kiedy 

zostają w otoczeniu wydłużających się aksonów.  Różnicują się również do melanocytów  

w przypadku migracji na dalsze odległości i utraty sygnałów wydzielanych przez komórki 

nerwowe. Z tego względu postanowiono zbadać, jaki wpływ mają badane białka na migrację 

prekursorów komórek Schwanna w trakcie wydłużania neurytów neuronów DRG. Prekursory 

komórek Schwanna poddano ocenie pod kątem pokonanego dystansu oraz liczby tych komórek 

obecnych przy wydłużających się neurytach.  

4.8.3.1. Oszacowanie liczby prekursorów komórek Schwanna migrujących 

wzdłuż neurytów DRG 

Pierwszą formą oceny zdolności migracyjnych lub proliferacyjnych prekursorów komórek 

Schwanna było zbadanie liczby prekursorów komórek Schwanna, które migrują wzdłuż 

wydłużających się neurytów neuronów czuciowych. Zmiany w ilości prekursorów komórek 

Schwanna mogą być wynikiem zmian we właściwościach proliferacyjnych lub migracyjnych 

tych komórek. Badanie prowadzono na podstawie hodowli DRG poddanych barwieniu  

z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw białku SOX10 w celu detekcji prekursorów 

komórek Schwanna (Ryc. 61A, niebieskie strzałki). Ocenę liczby prekursorów komórek 

Schwanna wykonywano za pomocą funkcji „analiza cząsteczek” dostępnej w programie 

ImageJ. Ustawiano progowanie sygnału tak, aby brać pod uwagę komórki wykazujące 

produkcję białka SOX10, czyli prekursory komórek Schwanna. Otrzymane dane pokazały, że 

liczba prekursorów komórek Schwanna w przypadku DRG hodowanych na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1 oraz w obecności lamininy-1 dodanej do medium hodowlanego była 

odpowiednio średnio 3,3- i 3,2-razy większa w stosunku do kontroli (395,7 ± 120 i 376,5 ± 

140,1 vs. 118,9 ± 58,2) (Ryc. 61B). Natomiast dodanie peptydu IKVAV do hodowli DRG nie 

skutkowało statystycznie istotnymi zmianami w liczbie prekursorów komórek Schwanna  

w stosunku do kontroli (164 ± 81,6 vs. 118,9 ± 58,2) (Ryc. 61B).  
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W dalszej kolejności sprawdzano rolę białek LamR, ILK oraz GSN w liczności 

prekursorów komórek Schwanna migrujących wzdłuż wydłużających się neurytów. Wykonano 

analogiczną analizę, jak w przypadku badań mających na celu weryfikację roli lamininy-1 oraz 

peptydu IKVAV na liczbę prekursorów komórek Schwanna (Ryc. 61). Zaburzenie 

funkcjonowania białka LamR za pomocą przeciwciał anty-LamR podczas hodowli DRG  

z dodatkiem lamininy-1 dodawanej do medium oraz w formie opłaszczonej skutkowało, 

odpowiednio, 37,8% i 35,5% spadkiem średniej liczby prekursorów komórek Schwanna  

w stosunku do kontroli (Ryc. 62A, C, D). Jednak w przypadku hodowli DRG, którą 

prowadzono z dodatkiem IKVAV, nie zaobserwowano zmian w liczbie prekursorów komórek 

Schwanna po dodaniu przeciwciał skierowanych przeciw LamR, porównując do kontroli (Ryc. 

62A, B).  

Traktowanie DRG przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku ILK powodowało 

odpowiednio 1,3-krotny oraz 2,6-krotny wzrost liczby prekursorów komórek Schwanna  

w hodowli prowadzonej w obecności lamininy-1 oraz na powierzchni pokrytej lamininą-1, 

porównując do traktowania DRG przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 62A, C, D). Nie było 

Ryc. 61 Wpływ peptydu IKVAV oraz lamininy-1 na liczbę prekursorów komórek Schwanna migrujących 

wzdłuż neurytów. 

DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu opłaszczonym PDL i lamininą-1 lub w obecności peptydu IKVAV albo lamininy-

1. DRG poddawano barwieniu z użyciem przeciwciał skierowanym przeciw białku SOX10. (A) Analizę liczby prekursorów 

komórek Schwanna (niebieskie strzałki) prowadzono na podstawie zdjęć DRG wybarwionych przeciwciałami anty-SOX10, za 

pomocą programu ImageJ i funkcji „analiza cząsteczek”. (B) Analiza ilościowa liczby prekursorów komórek Schwanna 

migrujących wzdłuż aksonów DRG. Dane na wykresach przedstawiają średnią ± błąd standardowy (SD). Analizie poddano 

cztery fragmenty DRG, a następnie wartości te uśredniono. Badano dziewięć DRG na każdy warunek. p ≥ 0,05 (nieistotne, 

statystycznie, ns); p < 0,01 (**); p < 0,001 (***); (n = 9).    
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natomiast zmian w liczbie prekursorów komórek Schwanna po zastosowaniu przeciwciał anty-

ILK w przypadku hodowli DRG z dodatkiem IKVAV, kiedy dane porównywano do kontroli 

(Ryc. 62A, B).  

W przypadku zaburzenia funkcjonowania żelsoliny obserwowano 3-krotny wzrost liczby 

prekursorów komórek Schwanna w grupie DRG, którą hodowano w obecności peptydu 

IKVAV w stosunku do grupy kontrolnej (Ryc. 62A, B). Natomiast 2,15-krotny wzrost 

odnotowano w grupie hodowanej na powierzchni opłaszczonej za pomocą lamininy-1, gdy 

przeciwciała anty-GSN dodawano do medium zamiast przeciwciał kontrolnych (Ryc. 62A, D). 

Co ciekawe, nie zaobserwowano żadnych zmian w liczbie prekursorów komórek Schwanna 

podczas hodowli DRG prowadzonej z dodatkiem lamininy-1 oraz przeciwciał skierowanych 

przeciw GSN, kiedy dane porównywano z wynikami uzyskanymi dla przeciwciał kontrolnych 

(Ryc. 62A, C).  
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4.8.3.2. Badanie dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna 

Drugim etapem oceny zdolności migracyjnych i proliferacyjnych prekursorów komórek 

Schwanna było zbadanie odległości pokonanej przez te komórki. Badanie prowadzono na 

podstawie zdjęć DRG poddanych barwieniu z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw 

Ryc. 62 Wpływ badanych białek na liczbę prekursorów komórek Schwanna migrujących wzdłuż neurytów 

DRG. 

DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu pokrytym PDL, dodatkowo opłaszczonym lamininą-1 lub w obecności peptydu 

IKVAV albo lamininy-1. Do medium hodowlanego dodawano również przeciwciała skierowane przeciw badanym białkom 

celem zaburzenia ich działania. Przeciwciała kontrolne ze zwierząt nieimmunizowanych (mysie i królicze IgG) traktowano 

jako kontrole. (A) Analizę liczby prekursorów komórek Schwanna prowadzono na podstawie zdjęć DRG wybarwionych z 

użyciem przeciwciał anty-SOX10 za pomocą programu ImageJ i funkcji „analiza cząsteczek”. (B, C, D) Analiza ilościowa 

liczby prekursorów komórek Schwanna migrujących wzdłuż aksonów DRG, hodowanych w obecności (B) IKVAV, (C) 

lamininy-1 oraz (D) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Analizie poddano cztery obrazy dla każdego DRG, a następnie 

dane te uśredniono. Analizowano dziewięć DRG z każdego warunku. Wykresy przedstawiają średnią ± SD. p ≥ 0,05 

(nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0.0001 (****); (n = 9).    
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białku SOX10 w celu detekcji prekursorów komórek Schwanna oraz białku NF-m w celu 

detekcji neurytów. Migracja komórek glejowych jest silnie zależna od obecności neurytów, tzn. 

im dłuższe są neuryty, tym dystans pokonany przez prekursory komórek Schwanna jest 

większy. Z uwagi na tę zależność postanowiono wyznaczyć trzy parametry umożliwiające 

ocenę właściwości migracyjnych tych komórek. Były to: dystans w linii prostej pokonany przez 

prekursory komórek Schwanna, dystans w linii prostej pokonany przez neuryty oraz stosunek 

tych dwóch wartości (Ryc. 63A). Odległość w linii prostej od krawędzi DRG, którą pokonały 

prekursory komórek Schwanna oraz wydłużające się neuryty, mierzono za pomocą wtyczki 

Concentric Circles dla programu ImageJ.  

Najpierw skupiono się na ocenie wpływu peptydu IKVAV oraz lamininy-1 na właściwości 

migracyjne prekursorów komórek Schwanna. Zaobserwowano, że traktowanie DRG lamininą-

1, którą podawano w dwóch formach [laminina (w medium) oraz laminina-1 (opłaszczanie)], 

skutkuje istotnie większym dystansem pokonanym przez prekursory komórek Schwanna oraz 

wydłużające się neuryty w stosunku do kontroli, czyli DRG hodowanych jedynie na poli-D-

lizynie (Ryc. 63B, C). Jednak zwiększony stosunek tych dwóch wartości obserwowano jedynie 

w przypadku lamininy-1 dodawanej do medium hodowlanego (Ryc. 63D). W przypadku 

stosowania peptydu IKVAV nie zaobserwowano różnic w dystansie pokonanym przez 

prekursory komórek Schwanna, wydłużające się neuryty oraz w wartości reprezentującej 

stosunek tych dwóch parametrów (Ryc. 63B, C, D).  
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W oparciu o warunki hodowli DRG stosowane w powyższej analizie ocenie poddawano 

wpływ białek LamR, ILK i GSN na właściwości migracyjne prekursorów komórek Schwanna. 

Badanie pokazało, że zablokowanie prawidłowego funkcjonowania LamR za pomocą 

przeciwciał skierowanych przeciw temu białku w komórkach DRG hodowanych w obecności 

lamininy-1, skutkowało istotnie mniejszym średnim dystansem pokonanym przez prekursory 

komórek Schwanna, porównując do kontroli (585,7 µm ± 100,8 vs. 722,3 µm ± 140,5) (Ryc. 

64B). W przypadku DRG hodowanych w obecności peptydu IKVAV oraz na powierzchni 

Ryc. 63 Wpływ IKVAV oraz lamininy-1 na właściwości migracyjne prekursorów komórek Schwanna  

DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu opłaszczonym PDL w obecności IKVAV lub lamininy-1 lalbo na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1. Następnie DRG poddawano barwieniu z użyciem przeciwciał anty-SOX10 w celu detekcji 

prekursorów komórek Schwanna oraz przeciwciał anty-NF-m w celu detekcji neurytów. Odległość w linii prostej od krawędzi 

DRG (pomarańczowe okręgi), którą pokonały prekursory komórek Schwanna oraz wydłużające się neuryty mierzono za 

pomocą wtyczki ImageJ – Concentric Circles. (A) Schematy przedstawiające fragment DRG z zaznaczonymi jądrami 

komórkowymi prekursorów komórek Schwanna (czarne strzałki), neurytami (niebieskie strzałki) oraz sposób, w jaki oznaczano 

pokonany przez nie dystans (czarne oraz niebieskie linie). (B) Analiza ilościowa dystansu pokonanego przez prekursory 

komórek Schwanna. (C) Analiza ilościowa dystansu pokonanego przez wydłużające się neuryty. (D) Analiza ilościowa 

dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna w stosunku do dystansu wydłużających się neurytów. Dystans 

obliczano na podstawie dziesięciu najbardziej oddalonych obiektów od krawędzi DRG. Analizie poddano cztery obrazy dla 

każdego DRG, a następnie wartości te uśredniono. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ± SD dla dziewięciu DRG; 

p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,01 (**); p < 0,0001 (****); (n = 9). 
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opłaszczonej lamininą-1 nie obserwowano istotnych zmian tego parametru (Ryc. 64A, C). 

Jedynie neuryty neuronów DRG hodowanych w obecności peptydów IKVAV oraz dodatkowo  

w obecności przeciwciał skierowanych przeciwko białku LamR osiągały mniejszy dystans, 

porównując do warunków kontrolnych (620,2 µm ± 136,8 vs. 848,1 µm ± 21,3) (Ryc. 64D). 

Nie zaobserwowano zmian w dystansie pokonanym przez neuryty w grupie traktowanej 

lamininą-1 (w medium oraz jako opłaszczona powierzchnia) w stosunku do kontroli (Ryc. 64E, 

F). Wartość stosunku dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna, a dystansu 

pokonanego przez neuryty nie ulegała zmianom w żadnym z trzech badanych warunków (Ryc. 

64G, H, I).  

Zastosowanie przeciwciał skierowanych przeciw białku ILK podczas hodowli DRG 

prowadzonej z suplementacją peptydem IKVAV lub lamininy-1 nie powodowało zmian w 

dystansie pokonanym przez prekursory komórek Schwanna, dystansie pokonanym przez 

wydłużające się neuryty oraz stosunku tych dwóch wartości (Ryc. 64A, B, D, E, G, H). 

Odmienne wyniki uzyskano dla DRG, które hodowano na powierzchni opłaszczonej lamininą-

1. Zaburzenie fizjologicznego działania białka ILK, spowodowane obecnością przeciwciał 

wiążących to białko, skutkowało większymi dystansami pokonanymi przez prekursory 

komórek Schwanna (1188 µm ± 248,3 vs. 716,3 µm ± 107,7) oraz wydłużające się neuryty 

(2329 µm ± 486,2 vs. 1429 µm ± 301,5), porównując do odpowiednich kontroli (Ryc. 64C, F). 

Jednak stosunek tych dwóch wartości nie ulegał zmianie (Ryc. 64I).  

Zaburzenie działania żelsoliny podczas hodowli DRG prowadzonej w obecności peptydu 

IKVAV lub na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 zwiększało istotnie dystans migracji 

prekursorów komórek Schwanna, odpowiednio, o średnio 44% i 50% w stosunku do kontroli 

(Ryc. 64A, C). Większy dystans pokonany przez neuryty obserwowano jedynie  

w przypadku zablokowania funkcjonowania GSN w DRG, które hodowano na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1 (2091 µm ± 336,2 vs. 1429 µm ± 301,5) (Ryc. 64F). Stosunek wartości 

dystansów pokonanych przez prekursory komórek Schwanna oraz pokonanych przez 

wydłużające się neuryty był mniejszy (Ryc. 64H), jedynie w przypadku DRG hodowanych  

w medium z dodatkiem lamininy-1 i przeciwciał skierowanych na GSN, przyrównując do 

kontroli (Ryc. 64G, H, I).  
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DRG hodowano przez 48 godzin na podłożu szklanym pokrytym PDL dodatkowo opłaszczonym lamininą-1 lub w obecności peptydu 

IKVAV lub lamininy-1 dodawanych do medium. Do medium hodowlanego dodawano również przeciwciała skierowane przeciw 

badanym białkom celem zaburzenia ich działania. Przeciwciała kontrolne ze zwierząt nieimmunizowanych (mysie i królicze IgG) 

służyły jako kontrole. Następnie DRG poddawano barwieniu z użyciem przeciwciał anty-SOX10 i anty-NF-m w celu detekcji 

odpowiednio - prekursorów komórek Schwanna oraz neurytów DRG. Odległość w linii prostej od krawędzi DRG, którą pokonały 

prekursory komórek Schwanna oraz wydłużające się neuryty, mierzono za pomocą wtyczki ImageJ – Concentric Circles. (A, B, C) 

Analiza ilościowa dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna z DRG hodowanych w obecności (A) IKVAV, (B) 

lamininy-1 oraz (C) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. (D, E, F) Analiza ilościowa dystansu pokonanego przez wydłużające 

się neuryty z DRG hodowanego w obecności (D) IKVAV, (E) lamininy-1 oraz (F) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. (G, H, 

I) Analiza ilościowa stosunku dystansu pokonanego przez prekursory komórek Schwanna do dystansu wydłużających się neurytów 

z DRG hodowanych w obecności (G) IKVAV, (H) lamininy-1 oraz (I) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Analizie poddano 

cztery obrazy dla każdego DRG. Dystans analizowano na podstawie dziesięciu najbardziej oddalonych obiektów od krawędzi DRG, 

których dane następnie uśredniano. Dane na wykresach prezentują średnią ± SD dla dziewięciu analizowanych DRG na warunek 

(punkty); p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0,001 (***); p < 0,0001 (****); (n = 9).  

 

Ryc. 64 Wpływ zaburzenia działania białek LamR, ILK i GSN na migrację prekursorów komórek 

Schwanna.  
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4.8.4. Ocena zdolności do tworzenia filopodiów przez stożki wzrostu 

neurytów DRG w odpowiedzi na zaburzone funkcjonowanie 

badanych białek  

Stożki wzrostu zaangażowane są w wydłużanie neurytów oraz sterowanie kierunkiem ich 

wydłużania. Dynamicznymi strukturami, które mają wpływ na te procesy, są filopodia. W 

związku z tym postanowiono określić również morfologię stożków wzrostu, a dokładniej 

zbadać liczbę oraz długość filopodiów wytworzonych przez stożki wzrostu neurytów DRG. 

Analizę wykonywano na podstawie zdjęć DRG poddanych barwieniu 

immunocytochemicznemu z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw NF-m, żeby wybarwić 

neuryty oraz falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym w celu detekcji 

struktur bogatych w F-aktynę w obrębie stożków wzrostu, w tym głównie filopodiów (Ryc. 

65A, białe strzałki).  

Wykazano, że średnia liczba oraz długość filopodiów w stożkach wzrostu neurytów 

hodowanych w obecności IKVAV nie ulegała zmianie, porównując wartości do tych 

otrzymanych w przypadku hodowli kontrolnej (PDL) (Ryc. 65B, C). Natomiast hodowanie 

neuronów DRG w obecności lamininy-1 oraz na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 

powodowało powstawanie średnio o 48% i 35,2% mniej filopodiów w stosunku do kontroli, 

jednak bez zmian w ich średniej długości (Ryc. 65B, C).  

DRG hodowano w podłożu pokrytym 

PDL i lamininą-1 lub z dodatkiem 

peptydu IKVAV albo lamininy-1. (A) 

Analizę morfologii stożków wzrostu 

prowadzono na podstawie DRG 

wybarwionych z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciw NF-m 

(neuryty) oraz falloidyny 

skoniugowanej z barwnikiem 

fluorescencyjnym (F-aktyna w 

filopodiach, białe strzałki). Badanie 

prowadzono za pomocą wtyczki 

NeuriteJ dla programu ImageJ. (B) 

Ilościowa analiza liczby 

wytworzonych filopodiów. (C) 

Analiza długości filopodiów. Obie 

analizy wykonano dla dziesięciu 

stożków wzrostu na każde z 

dziewięciu analizowanych DRG. 

Dane na wykresach przedstawiono 

jako średnią ± SD; p ≥ 0,05 (nieistotne 

statystycznie, ns); p < 0,0001 (****); 

(n = 90).    
 

Ryc. 65 Wpływ peptydu IKVAV 

oraz lamininy-1 na formowanie 

filopdiów w stożkach wzrostu. 
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Następnie zbadano, czy oddziaływanie na funkcjonowanie białka LamR prowadzi do zmian 

długości czy liczby filopodiów w obrębie stożków wzrostu, na które oddziaływał również 

peptyd IKVAV oraz laminina-1. Udowodniono, że traktowanie neuronów czuciowych, które 

hodowano w obecności peptydu IKVAV, przeciwciałami celowanymi przeciwko białku LamR, 

skutkowało formowaniem podobnej liczby filopodiów, które były średnio o 8% dłuższe,  

w porównywaniu do grupy traktowanej mysimi przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 66A, B, E). 

W przypadku hodowli DRG prowadzonej w obecności lamininy-1 w medium, suplementacja 

przeciwciałami rozpoznającymi białko LamR nie wpływała na liczbę oraz długość 

formowanych przez stożki wzrostu filopodiów (Ryc. 66A, C, E). Co ciekawe, odmienne wyniki 

uzyskano w grupie hodowanej na powierzchni opłaszczonej za pomocą lamininy-1. W tym 

przypadku jako efekt zaburzeń funkcjonowania LamR obserwowano formowanie przez stożki 

wzrostu średnio o 27,1% więcej filopodiów, które były również o 11,3% dłuższe (Ryc. 66A, D, 

G).  

Analiza stożków wzrostu po dodaniu przeciwciał skierowanych przeciw białku ILK 

wykazała 1,36-krotne zwiększenie liczby filopodiów, gdy DRG hodowano na powierzchni 

pokrytej lamininą-1 (Ryc. 66A, D). Natomiast zaburzenie działania białka ILK podczas 

hodowli DRG w medium z dodatkiem peptydu IKVAV lub lamininy-1 nie powodowało 

statystycznie istotnych zmian zarówno w liczbie, jak i w długości filopodiów obecnych  

w stożkach wzrostu (Ryc. 66A, B, C, E, F).  

W przypadku zaburzenia funkcjonowania białka GSN w hodowli DRG prowadzonej  

w obecności peptydu IKVAV nie odnotowano różnic w liczbie oraz w długości filopodiów, 

porównując do grupy traktowanej przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 66A, B, E). Wykazano 

natomiast, że średnia liczba oraz długość filopodiów w stożkach wzrostu neuronów 

hodowanych w obecności lamininy-1 była odpowiednio o 18,6% i 16,7% wyższa, porównując 

wartości do danych uzyskanych dla warunków kontrolnych (Ryc. 66A, C, F).  Jednak, kiedy 

neurony hodowano na powierzchni opłaszczonej lamininą-1, zaburzenie funkcjonowania 

żelsoliny powodowało jedynie wytwarzanie większej liczby filopodiów przez stożki wzrostu, 

bez zmian w ich długości (Ryc. 66A, D, G). 
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Ryc. 66 Efekt zaburzenia funkcji badanych białek na formowanie filopodiów w obrębie stożków wzrostu. 
DRG hodowanego przez 48 godzin w obecności peptydu IKVAV bądź lamininy-1, albo na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 z 

dodatkiem przeciwciał anty-LamR, anty-ILK lub anty-GSN bądź przeciwciał kontrolnych (mysich lub króliczych). (A) DRG następnie 

poddawano barwieniom immunocytochemicznym z użyciem przeciwciał skierowanych przeciw białku NF-m w celu wykrycia 

neurytów oraz falloidyną skoniugowaną z fluoroforem w celu detekcji filopodiów (białe strzałki). Analizę długości oraz liczby 

filopodiów prowadzono za pomocą wtyczki NeuriteJ dla programu ImageJ. (B, C, D) Ilościowa analiza liczby filopodiów 

wytworzonych na stożek wzrostu w DRG hodowanym w obecności (B) IKVAV, (C) lamininy-1 oraz (D) na powierzchni opłaszczonej 

lamininą-1. (E, F, G) Ilościowa analiza długości wytworzonych filopodiów dla DRG hodowanych w obecności (D) IKVAV, (E) 

lamininy-1 lub (F) na powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Dane na wykresach przedstawiono jako średnią ±  SD dla 90 stożków 

wzrostu z dziewięciu analizowanych DRG na warunek; p ≥ 0,05 (nieistotne statystycznie, ns); p < 0,05 (*); p < 0,01 (**); p < 0,001 

(***); p < 0,0001 (****); (n = 90).    
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Po analizie danych przedstawionych w tym rozdziale można dojść do wniosku,  że 

każde z badanych białek pełni rolę w wydłużaniu neurytów, ich kierunkowości oraz w 

migracji prekursorów komórek Schwanna. Dodatkowo biorą one udział w reorganizacji 

aktyny w filopodiach stożków wzrostu, czyli struktur zaangażowanych w ruch i nawigację 

neurytów. Aktywność badanych białek wobec wszystkich powyższych badanych 

mechanizmów różniła się w zależności od sposobu podania lamininy-1, jak również od 

obecności peptydu IKVAV.  

 

4.9. Wpływ przeciwciał skierowanych przeciwko badanym białkom na 

ich funkcjonowanie  

Postanowiono również zweryfikować, jaki efekt wywołuje dodanie do hodowli przeciwciał 

skierowanych przeciwko białkom LamR, ILK i GSN na ich funkcjonowanie. W celu 

potwierdzenia specyficzności zastosowanych przeciwciał w eksperymentach mających na celu 

zaburzenie funkcjonowania badanych białek, wykonano analizę białek lizatatów z DRG 

hodowanych na podłożu opłaszczonym PDL za pomocą metody Western Blotting. Wykazano, 

że przeciwciała skierowane przeciwko białkom LamR, ILK oraz GSN wykazywały się 

specyficznością w rozpoznawaniu badanych białek (Ryc. 67A). Podczas detekcji sygnałów dla 

przeciwciał skierowanych przeciwko białkom LamR, ILK oraz GSN, otrzymano po jednym 

prążku dla każdego typu przeciwciał, a prążki te migrowały w żelu na spodziewanych 

wysokościach.   

Wpływ przeciwciał rozpoznających białko ILK na jego funkcjonowanie zbadano za 

pomocą analizy białek z użyciem metody Western Blotting. Poziom fosforylacji dwóch wersji 

kinazy syntazy glikogenu 3 (ang. glycogen synthase kinase-3, GSK3α/β) na resztach seryn  

w pozycjach 21 i 9  (pGSK3α/βSer21/9) i kinazy Akt1/2/3 na reszcie treoniny w pozycji 308 

(Akt1/2/3Thr308) są związane z aktywnością białka ILK, co czyni te białka powszechnie 

stosowanymi markerami jego aktywności (352–354). W pracy doktorskiej zbadano zatem 

poziom fosforylowanych form białek GSK3α/β oraz Akt1/2/3 w hodowli DRG prowadzonej na 

podłożu opłaszczonym PDL i lamininą-1 po dodaniu przeciwciał skierowanych przeciwko 

białku ILK w stosunku do poziomu otrzymanego dla grupy traktowanej przeciwciałami 

kontrolnymi. Zdecydowano się na hodowlę DRG na powierzchni opłaszczonej PDL oraz 

lamininą-1, ponieważ dodanie przeciwciał skierowanych na białko ILK wywoływało zmiany 

w potencjale do wydłużania się neurytów neuronów czuciowych, które hodowano w ten sposób 

(Ryc. 58). Analiza densytometryczna immunoblotów wykazała istotnie niższy stosunek 
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poziomów pGSK3α/βSer21/9 / GSK3α/β oraz pAkt1/2/3Thr308 / Akt1/2/3 po dodaniu przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku ILK, porównując wyniki dla grupy DRG traktowanej 

przeciwciałami kontrolnymi (Ryc. 67B).  

LamR jest receptorem, który wiążąc się do lamininy, moduluje właściwości adhezyjne 

komórki. W związku z tym zbadano adhezję komórek budujących DRG hodowanych  

w obecności lamininy-1 oraz przeciwciał skierowanych przeciwko białku LamR lub 

przeciwciał kontrolnych. Adhezję komórek weryfikowano na podstawie testu XTT, 

odzwierciedlającego pośrednio liczbę komórek w hodowli. Analiza danych pokazała, że 

komórki DRG po traktowaniu przeciwciałami skierowanymi przeciwko białku LamR 

wykazywały istotnie gorszą adhezję, porównując do kontroli (Ryc. 67C). 

Żelsolina ma zdolność wiązania polimerów aktyny, powodując jej depolimeryzację oraz 

blokując dołączanie kolejnych monomerów aktyny do istniejącego łańcucha poprzez 

czapeczkowanie końca brodatego mikrofilamentu. Postanowiono zatem określić wpływ 

przeciwciał skierowanych przeciwko białku GSN na jego aktywność poprzez określenie 

stosunku sygnału pochodzącego od F-aktyny oraz G-aktyny w neurytach DRG, które 

hodowano na powierzchni opłaszczonej PDL oraz lamininą-1. W tych warunkach zastosowanie 

przeciwciał anty-GSN skutkowało zmianą w wydłużaniu się neurytów neuronów czuciowych 

ze zwojów rdzeniowych (Ryc. 58). Analiza danych pokazała, że stosunek F-aktyny do G-

aktyny w neurytach komórek nerwowych zmniejszył się istotnie po dodaniu przeciwciał 

skierowanych przeciwko GSN, kiedy dane porównano do danych uzyskanych po zastosowania  

w hodowli przeciwciał kontrolnych (Ryc. 67D). Reprezentatywne zdjęcia, które prezentują 

neuryty wybarwione w celu detekcji F- i G-aktyny, oraz stosunek ich poziomów przedstawiony 

za pomocą map kolorów pokazano na Ryc. 67E.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, że analiza danych literaturowych nie wskazuje jednocześnie 

na żaden szlak sygnalny, który byłby regulowany przez białka LamR i GSN w taki sam sposób 

we wszystkich komórkach. W związku z tym postanowiono poddać analizie procesy, które z 

całą pewnością są regulowane przez te białka, czyli adhezję oraz stopień spolimeryzowania 

aktyny. 
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(A) Analiza specyficzności przeciwciał skierowanych przeciwko białkom LamR, ILK i GSN. Analizę białek wykonano za 

pomocą metody Western Blotting. Do detekcji zastosowano przeciwciała, których używano do zaburzenia funkcjonowania 

białek w hodowlach cew nerwowych oraz DRG. (B) Wpływ przeciwciał skierowanych przeciw białku ILK na funkcjonowanie 

tego białka. Analiza densytometryczna przedstawiająca stosunek poziomów form fosforylowanych do całościowych form 

badanych białek: pGSK3α/βSer219 / GSK3α/β oraz pAkt1/2/3Thr308 / Akt1/2/3 w hodowli DRG traktowanej przeciwciałami 

skierowanymi przeciwko białku ILK lub przeciwciałami z królików nieimmunizowanych (kontrola). Dane normalizowano do 

wartości białka całkowitego (Ponceau S) oraz poziomu białka GAPDH. p < 0,01 (*); (n = 4). Reprezentatywne immunobloty 

przedstawiające poziom pGSK3α/βSer21/9, GSK3α/β, pAkt1/2/3Thr308, Akt1/2/3 oraz GAPDH. (C) Wpływ przeciwciał 

skierowanych przeciw białku LamR na funkcjonowanie tego białka. Analiza adhezji komórek zwoju rdzeniowego 

przeprowadzona z użyciem testu XTT. Dane znormalizowano do kontroli (przeciwciała z nieimmunizowanych myszy). p < 

0,001 (**); (n = 3). (D, E) Wpływ przeciwciał skierowanych przeciw białku GSN na funkcjonowanie tego białka. (D) Analiza 

stosunku F-aktyny do G-aktyny w hodowli DRG. p < 0,001 (**); (n = 20). (E) Reprezentatywne zdjęcia, które prezentują 

neuryty poddane barwieniu z użyciem falloidyny (detekcja F-aktyny) oraz DNazy (detekcja G-aktyny) skoniugowanych z 

barwnikami fluorescencyjnymi oraz stosunek ich poziomów przedstawiony za pomocą map kolorów.  

 

Analiza danych przedstawionych w bieżącym rozdziale pozwala wnioskować, że 

przeciwciała skierowane przeciwko białkom LamR, GSN oraz ILK wpływają na ich 

funkcjonowanie. Przeciwciała wiążące białka LamR i ILK powodują hamowanie ich 

aktywności, natomiast przeciwciała skierowane przeciwko białku GSN zwiększają 

aktywność GSN związaną z modulowaniem stopnia spolimeryzowania aktyny w 

badanych strukturach.  

 

Ryc. 67 Wpływ podania przeciwciał skierowanych przeciwko badanym białkom do hodowli na ich 

funkcjonowanie. 
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5. DYSKUSJA 

Białka macierzy pozakomórkowej oraz ich interakcja z komórkami są istotne dla rozwoju 

obwodowego układu nerwowego. Mogą one wykazywać różny wpływ na migrujące komórki 

rozwijającego się OUN w zależności od obecności specyficznych receptorów komórkowych na 

powierzchni tych komórek (185). Według badań in vitro, które przeprowadzono na szczurzym, 

mysim oraz kurzym modelu zarodkowym, fibronektynę, kolageny oraz lamininy uznaje się za 

białka ECM, które dzięki ich obecności na szlakach migracji komórek grzebienia nerwowego, 

wykazują właściwości stymulujące przemieszczanie się tych komórek (355–357). Jednak 

największą uwagę przykłada się do badań nad lamininami, ponieważ ich rola w formowaniu 

OUN wydaje się być najbardziej istotna. W związku z tym w literaturze naukowej można 

znaleźć wiele informacji na temat udziału laminin w rozwoju OUN. Dotychczas wykazano, że 

lamininy są obecne na wysokim poziomie wzdłuż szlaków przemieszczania się komórek 

prowadzących do rozwoju OUN w trakcie embriogenezy, gdzie wykazują właściwości 

pobudzające migrację komórek grzebienia nerwowego, wydłużanie neurytów nerwów 

czuciowych, jak również wpływają na rozwój zwojów rdzeniowych (81,96,98,312). Jak 

wspomniano we wstępie do niniejszej pracy, lamininy są ważne nie tylko dla formowania OUN, 

ale prawdopodobnie również dla funkcjonowania białek LamR, ILK i GSN, które jak wynika 

z naszych jeszcze nieopublikowanych danych, oddziałują ze sobą w hodowlach komórkowych. 

Z uwagi na to za cel niniejszej pracy doktorskiej obrano zbadanie roli białek LamR, ILK, GSN, 

czyli białek zaangażowanych w ruch oraz migrację komórki, w rozwoju obwodowego układu 

nerwowego zarodka kurzego, w kontekście interakcji komórki z jej środowiskiem 

pozakomórkowym, a dokładniej z lamininą.  

 Zanim jednak ocenie poddano wpływ białek LamR, ILK i GSN na procesy związane  

z formowaniem OUN, konieczne było określenie istotności lamininy w tym procesie, skupiając 

się na delaminacji i wczesnej migracji komórek tułowiowego grzebienia nerwowego, jak 

również na rozwoju DRG w zarodku kurzym. Badania in vitro zakładały zastosowanie dwóch, 

różnych sposobów traktowania badanych typów komórek za pomocą lamininy-1, czyli 

opłaszczania podłoża hodowlanego lub dodawanie jej bezpośrednio do pożywki. Możliwość 

penetracji ECM przez migrujące komórki oraz wydłużające się neuryty podczas embriogenezy 

jest istotna dla osiągania miejsc przeznaczenia dla tych komórek, a co za tym idzie – 

prawidłowego formowania OUN (185). Laminina może występować w przestrzeni 

pozakomórkowej, formując sieci z innymi białkami ECM (np. kolagenami), lub w formie 

cienko ułożonych warstw macierzy pozakomórkowej, tworząc błonę podstawną (69). Laminina 

jest również wydzielana przez różne typy komórek (fibroblasty czy komórki glejowe) 
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(358,359). Komórki Schwanna produkują lamininę, która składowana jest następnie w ECM, 

przyczyniając się do procesu mielinizacji neuronów (360). Sugeruje się więc, że prawidłowy 

rozwój oraz funkcjonowanie organizmu w kontekście aktywności lamininy może być 

wynikiem synergistycznego działania różnych jej źródeł oraz form występowania. Potwierdza 

to słuszność podejścia eksperymentalnego w niniejszej pracy, które polegało na zastosowaniu 

dwóch źródeł lamininy w hodowli komórkowej, ponieważ pozwoliło to na dokładniejsze 

odzwierciedlenie warunków panujących in vivo w trakcie zachodzenia badanych procesów. 

 Jednym z pierwszych etapów formowania OUN jest delaminacja komórek grzebienia 

nerwowego z grzbietowej części cewy nerwowej. Dzięki temu następuje zmiana  

z nabłonkowego fenotypu komórek na fenotyp mezenchymalny, co umożliwia komórkom 

migrację i formowanie OUN (170). Eksperymenty, mające na celu zbadanie roli lamininy-1  

w delaminacji oraz migracji komórek tułowiowego grzebienia nerwowego wykazały, że 

opłaszczanie powierzchni hodowlanej lamininą-1 istotnie stymuluje migrację oraz 

rozprzestrzenianie się komórek grzebienia nerwowego z cewy nerwowej in vitro (Ryc. 35), co 

jest zgodne z danym literaturowymi opartymi na badaniach z zastosowaniem zarodków 

przepiórki  (98). Z przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy badań wynika, że laminina-1 

dodawana do medium hodowlanego nie wykazuje tożsamych właściwości. Literatura donosi, 

że laminina-1 w roztworze oraz laminina-1 zasocjowana z podłożem różnią się pod względem 

struktury, co może powodować ich odmienny wpływ na neurogenezę (361,362). Laminina-1 w 

formie rozpuszczonej tworzy polimery, które w zależności od pH roztworu, wspomagają 

wydłużanie się neurytów neuronów kory mózgu zarodka szczura. Natomiast laminina-1 

przytwierdzona do podłoża tworzy płaską sieć zbudowaną z jej agregatów. Sugeruje to, że 

komórki grzebienia nerwowego zarodka kurzego, mogą również inaczej odpowiadać na 

działanie lamininy-1 w zależności od formowanej przez nią struktury przestrzennej. Do tej pory 

nie opublikowano badań, pokazujących wpływ różnych form lamininy-1 na delaminację  

i migrację komórek grzebienia nerwowego in vitro, jednak znaleźć można informacje, że 

komórki grzebienia nerwowego in ovo preferują raczej migrację (2-D) na strukturze błony 

podstawnej niż (3-D) w macierzy białek włóknistych ECM (363).  

Warto zaznaczyć, że niewiele badań koncentrujących się na właściwościach lamininy-

1 daje odpowiedź, które z miejsc aktywnych biologicznie w strukturze lamininy-1 (peptydy 

GRGDS, YIGSR oraz IKVAV) jest odpowiedzialne za jej udział w poszczególnych procesach 

warunkujących rozwój OUN. Na podstawie zaprezentowanych w niniejszej pracy wyników 

stwierdza się, że laminina-1 oraz peptyd IKVAV biorą udział w migracji oraz 

rozprzestrzenianiu się komórek grzebienia nerwowego in vitro (Ryc. 35). Natomiast peptyd 
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YIGSR wpływa jedynie na właściwości migracyjne komórek grzebienia nerwowego, 

wpływając na dystans pokonany przez te komórki, bez wpływu na wielkość zajętego przez nie 

obszaru (Ryc. 35). Aktywność tych dwóch peptydów w wielu typach komórek została już 

zbadana, jednak ich rola w biologii komórek grzebienia nerwowego nie została do tej pory 

poznana. Dane z literatury potwierdzają, że peptyd zawierający sekwencję IKVAV bierze 

udział w adhezji czy rozprzestrzenianiu się m.in. liniach komórek ludzkiego włókniakomięsaka 

(HT-1080), ludzkiego zarodkowego mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego (RD) oraz 

linii komórkowej guza chromochłonnego szczura (PC12) (83). Jego udział w migracji komórek 

został potwierdzony dla mysich komórek czerniaka (B16-F10) oraz ludzkich nerwowych 

komórek macierzystych (83,364). Badania na komórkach tułowiowego grzebienia nerwowego 

izolowanych z przepiórki pokazały, że fragment lamininy-1 zwany jako E8, który znajduje się 

w na C-końcowym fragmencie łańcuchów α, β oraz γ, stymuluje rozprzestrzenianie się oraz 

migrację tych komórek. Natomiast fragment E1, który znajduje się w obrębię krótkich 

łańcuchów lamininy-1, wpływa jedynie na migrację tych komórek (98). Peptyd IKVAV 

znajduje się w obrębie fragmentu E8, natomiast peptyd YIGSR w obrębie fragmentu E1 (365), 

co potwierdza uzyskane w ramach pracy doktorskiej wyniki. Z badań wynika również, że 

peptyd GRGDS nie ma znaczenia dla żadnych z badanych procesów (Ryc. 35). Dane z 

piśmiennictwa wskazują, że rozprzestrzenianie się oraz migracja komórek grzebienia 

nerwowego zależą od obecności i aktywności różnych kombinacji heterodimerów integryn na 

powierzchni komórek (350). Potwierdza to poczynione obserwacje, które wskazują na 

występowanie odmiennego wpływu badanych peptydów na te procesy, co może mieć związek 

ze zróżnicowanym powinowactwem integryn do domen lamininy (366). Udowodniono, że to 

integryna β1 jest głównie zaangażowana w adhezję i migrację komórek grzebienia nerwowego 

poprzez wiązanie do dwóch głównych ligandów ECM, czyli lamininy i fibronektyny 

(98,350,367,368). Mimo to peptyd GRGDS, którego działanie jest zależne od oddziaływania z 

integryną β1, nie wykazywał aktywności wobec komórek grzebienia nerwowego.  

W kolejnych częściach pracy postanowiono skupić się jedynie na prowadzeniu hodowli 

cew nerwowych na podłożu opłaszczonym lamininą-1 oraz na podłożu nieopłaszczonym w 

obecności peptydu IKVAV, biorąc pod uwagę wpływ tych warunków na migrację oraz 

rozprzestrzenianie się komórek grzebienia nerwowego. W kolejnych etapach przeanalizowano 

morfologię komórek grzebienia nerwowego. Wpływ lamininy-1 oraz peptydu na morfologię 

komórek związaną z migracją zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Z danych wynika, że 

komórki grzebienia nerwowego traktowanie peptydem IKVAV oraz hodowane na powierzchni 

opłaszczonej lamininą wykazywały zwiększony odsetek komórek o morfologii migrującej oraz 
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zmniejszony odsetek komórek o morfologii stacjonarnej (Ryc. 42A). Wynik ten koreluje ze 

zwiększonymi właściwościami migracyjnymi badanych komórek hodowanych w tych 

warunkach.  

W dalszej części pracy postanowiono zbadać wpływ lamininy-1 oraz peptydu IKVAV 

na formowanie się struktur związanych z cytoszkieletem aktynowym, mających związek  

z modulowaniem właściwości adhezyjnych oraz migracyjnych komórek. Na wstępie oceniono 

zdolność komórek do formowania ognisk adhezyjnych, czyli struktur biorących udział  

w adhezji oraz (pośrednio) w migracji komórek. Na podstawie otrzymanych wyników 

stwierdza się, że laminina-1 wpływa na formowanie ognisk adhezyjnych, lecz nie jest to 

związane z funkcjonowaniem peptydu IKVAV (Ryc. 43). Komórki grzebienia nerwowego 

hodowane na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 charakteryzowały się mniejszą liczbą 

ognisk adhezyjnych w stosunku do kontroli. Powyższe wyniki odpowiadają obserwacjom 

poczynionym podczas wykonywania eksperymentu. Wskazywały one na zdecydowanie słabszą 

adhezję również całych cew nerwowych do podłoża opłaszczonego lamininą-1.  

Dzięki przeprowadzonym badaniom można również wnioskować, że wpływ lamininy-

1 na migrację komórek grzebienia nerwowego odbywa się za pomocą struktur zaangażowanych 

w reorganizację cytoszkieletu aktynowego. Opłaszczanie powierzchni naczynia hodowlanego 

za pomocą lamininy-1 stymulowało formowanie filopodiów (ich liczbę, długość oraz gęstość), 

lecz nie wpływało na tworzenie się masywnych włókienek naprężeniowych w komórkach 

grzebienia nerwowego (Ryc. 46). Z literatury wynika, że zależność pomiędzy formowaniem 

filopodiów a migracją komórek wykazano do tej pory dla komórek śródbłonka oraz częściowo 

dla komórek czaszkowego grzebienia nerwowego u Danio pręgowanego, gdzie zaburzone 

formowanie filopodiów wpływało na prędkość i kierunkowość migracji komórek (369,370). 

Jednak wciąż nie do końca poznany jest udział filopodiów w przemieszczaniu się komórki 

podczas migracji. Z uzyskanych danych wynika, że komórki grzebienia nerwowego hodowane 

na podłożu opłaszczonym lamininą-1 są w mniejszym stopniu zdolne do wytwarzania 

lamelipodium, w przeciwieństwie do komórek hodowanych na powierzchni nieopłaszczonej 

lub powierzchni nieopłaszczonej w obecności peptydu IKVAV (Ryc. 46). Jednak mimo braku 

silnie zaznaczonych lamelipodiów, komórki tułowiowego grzebienia nerwowego hodowane na 

podłożu pokrytym lamininą-1 migrowały najlepiej. Taka zależność została już opisana  

i pokazuje, że zaburzenie działania kompleksu Arp3/3, który odpowiada za rozgałęzienie F-

aktyny w obrębie lamelipodium, nie zaburza migracji komórek, a wręcz ją usprawnia, jednak 

skutkuje zwiększoną liczbą filopodiów w komórkach nabłonkowych nerki (PtK1) samicy 

kanguroszczura myszatego (łac. Potorous tridactylus) oraz fibroblastach (127,371,372). Co 
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ciekawe, mimo że w badaniach stwierdzono udział peptydu IKVAV w stymulacji migracji oraz 

rozprzestrzeniania się komórek grzebienia nerwowego, peptyd ten nie wpływał na formowanie 

się filopodiów, ognisk adhezyjnych czy włókienek naprężeniowych (Ryc. 43, Ryc. 46). Może 

to mieć związek z większą różnorodnością heterodimerów integryn, które zaangażowane są  

w interakcję z natywną formą lamininy-1 w stosunku do tych wiążących peptyd IKVAV.  

W ramach badań skupiono się również na rozwoju OUN w kontekście tworzenia oraz 

funkcjonowania DRG. Badając wpływ różnych białek ECM na aktywność neuronów 

czuciowych do wytwarzania neurytów okazało się, że laminina-1, niezależnie od formy jej 

podania, ma największy wpływ na wydłużanie neurytów spośród badanych białek ECM (Ryc. 

50A, B; Ryc. 51). Porównywalne wyniki otrzymano dla grupy DRG hodowanej na podłożu 

opłaszczonym matriżelem, który odpowiada składem kompozycji błony podstawnej (351). 

Składa się on w większości z lamininy-1, co tylko potwierdza jej silny wpływ na ten proces. 

Analogicznie do eksperymentów wykonywanych na komórkach tułowiowego grzebienia 

nerwowego, określono również wpływ poszczególnych peptydów reprezentujących aktywność 

biologiczną lamininy-1 na zdolność neurytów do wydłużania się. Wykazano, że neurony 

czuciowe miały zwiększone zdolności do tworzenia dłuższych neurytów w odpowiedzi na 

obecność w medium peptydu IKVAV (Ryc. 51). Pozostałe testowane peptydy, czyli YIGSR 

oraz GRGDS, nie wykazywały właściwości stymulujących ten proces (Ryc. 51). Otrzymane 

wyniki są zgodne z danymi literaturowymi, według których jedynie peptyd IKVAV stymuluje 

rozrost neurytów. Badania te dotyczyły linii komórkowej guza chromochłonnego szczura 

(PC12) oraz linii komórek neuroblastomy (NB2a) (81–83). Warto zwrócić również uwagę na 

fakt, że w badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy, peptyd IKVAV nie wykazywał 

aktywności na porównywalnym poziomie do całego białka lamininy-1. W literaturze można 

znaleźć informację, że zmodyfikowanie peptydu IKVAV o dodatkowe aminokwasy zwiększa 

jego aktywność poprzez zmianę konformacji, a tym samym powoduje skuteczniejsze 

oddziaływanie z integrynami obecnymi na powierzchni komórek. Badania te przeprowadzono 

na neuronach czuciowych z DRG zarodka kurzego w dziewiątym dniu rozwoju zarodkowego 

oraz na neuronach hipokampu (373,374).  

Doniesienia naukowe wskazują, że utrzymywanie kierunkowego wydłużania neurytów, 

zależnego od sztywności podłoża, wykazuje istotne znaczenie dla rozwoju, wzrostu oraz 

procesów regeneracyjnych aksonów (341). Zaburzenia w kierunkowym wydłużaniu aksonów 

obserwowane są zarówno w prawidłowym rozwoju, jak również procesach chorobowych, np. 

chorobie Alzheimera (375,376). Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że laminina-1 jest 

niezbędna dla kierunkowego wydłużania neurytów przez neurony czuciowe z DRG, niezależnie 
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od tego, czy występuje ona w formie przytwierdzonej do podłoża, czy jako suplement medium 

hodowlanego (Ryc. 59). Wykazano również, że proces ten jest zależny od aktywności peptydu 

IKVAV, jednak podobnie jak w przypadku wydłużania się neurytów, tak w tym przypadku 

aktywność peptydu IKVAV nie dorównuje aktywności całej cząsteczki lamininy-1 (Ryc. 59).  

 Prekursory komórek Schwanna są zlokalizowane w zwoju rdzeniowym, skąd 

wymigrowują, a następnie przemieszczają się i namnażają się wzdłuż wydłużających się 

neurytów (51). Są odpowiedzialne za formowanie dojrzałych komórek Schwanna oraz 

melanocytów, przez co stanowią istotny element formującego się OUN. W związku z tym 

zdecydowano się również sprawdzić wpływ lamininy-1 oraz peptydu IKVAV na właściwości 

migracyjne prekursorów komórek Schwanna. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza 

się, że zarówno neuryty, jak również prekursory komórek Schwanna pokonują większą 

odległość po stymulacji lamininą-1, niezależnie od sposobu jej podania (Ryc. 61, Ryc. 63). 

Mimo to wnioskuje się, że jedynie zastosowanie lamininy-1 obecnej w medium hodowlanym 

zwiększa właściwości migracyjne prekursorów komórek Schwanna, gdyż tylko ten warunek 

skutkował zwiększeniem ilorazu tych dwóch wartości. Dodatkowo stymulacja prekursorów 

komórek Schwanna lamininą-1, niezależnie od sposobu traktowania hodowli, skutkuje 

zwiększoną liczbą prekursorów komórek Schwanna poza DRG. Nie zostało jednak jeszcze 

zbadane, czy efekt ten może być wynikiem zwiększonej migracji prekursorów komórek 

Schwanna z DRG, czy zmienionymi właściwościami proliferacyjnymi tych komórek. 

Niewątpliwie w przyszłości należy rozstrzygnąć tę kwestię. Wykazano również, że badane 

procesy są niezależne od funkcjonowania peptydu IKVAV. Ten peptyd nie bierze udziału w 

modyfikacji właściwości migracyjnych prekursorów komórek Schwanna. 

 Stożki wzrostu wchodzą w interakcje z ECM, nawigując w ten sposób oraz wpływając 

na wydłużanie się neurytów (377). Zmiany w ich morfologii, w zależności od dostępności 

konkretnych białek ECM, obejmują przebudowę aktyny w filopodiach (378). Z analizy danych 

wynika, że laminina-1, w sposób niezależny od aktywności IKVAV, wpływa na wydłużanie  

i cofanie się filopodiów w stożkach wzrostu, ponieważ stymulacja DRG lamininą-1 skutkowała 

zmniejszeniem ich liczby (Ryc. 65). Zakładać można zatem odwrotną korelację między 

formowaniem się filopodiów a wydłużaniem neurytów z DRG. Inni również pokazali podobną 

zależność między rozmiarem stożka wzrostu a wzrostem neurytów, jednak badając komórki 

nerwowe z gatunku Aplysia (379).  

Podsumowując, laminina-1 jest ważna w rozwoju OUN zarodka kurzego, 

wpływając na proces delaminacji komórek tułowiowego grzebienia nerwowego, ich 

właściwości migracyjne oraz formowanie się pochodnych tych komórek np. DRG. 
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Dodatkowo laminina-1 moduluje ich właściwości migracyjne, wynikające ze zmian w 

formowaniu struktur złożonych z F-aktyny w badanych typach komórek. Co więcej, 

komórki budujące DRG reagują na obecność lamininy-1 niezależnie od formy jej 

podania, natomiast w przypadku komórek grzebienia nerwowego jedynie laminina-1 

zasocjowana z podłożem ma stymulujący wpływ na badane procesy, co nie zostało do tej 

pory wykazane w literaturze. 

 

Rola białka LamR w rozwoju OUN zarodka kurzego 

W niniejszej pracy potwierdzono ekspresję RPSA zarówno na poziomie mRNA, jak 

również na poziomie białka podczas rozwoju zarodkowego kury (Ryc. 25, Ryc. 28). Wykazano, 

że transkrypt RPSA oraz kodowane przez gen RPSA białko LamR są obecne na każdym 

badanym etapie rozwoju zarodkowego kury (Ryc. 25, Ryc. 28). Wykazano, że gen RPSA jest 

ekspresjonowany na wysokim poziomie we wszystkich badanych stadiach rozwoju oraz w 

wielu narządach zarodka w stadium rozwoju HH36. Dane z bazy danych The Human Protein 

Atlas również potwierdzają słabą specyficzność tkankową RPSA oraz wysoki poziom produkcji 

kodowanego przez ten gen białka w wielu narządach (380). Tomoyuki Masuda i wsp. wykazali, 

że tkanki mezenchymalne wokół DRG są bogate w lamininę-1, a DRG oraz neurony 

sensoryczne są bogate w białko LamR. Wstrzykując przeciwciała anty-LamR in ovo pokazali, 

że oddziaływania między LamR a lamininą-1 są istotne w wydłużaniu aksonów w kierunku 

strefy wejściowej korzeni grzbietowych (ang. dorsal root entry zone) do rdzenia kręgowego 

zarodka kurzego (312).   

W ramach pracy doktorskiej udowodniono po raz pierwszy rolę LamR w delaminacji 

komórek tułowiowego grzebienia nerwowego in ovo. Komórki z wyciszoną ekspresją genu 

RPSA odrywają się od grzbietowej części cewy nerwowej w mniejszej liczbie (Ryc. 29). Mimo 

to migracja komórek tułowiowego grzebienia nerwowego do specyficznych dla nich lokalizacji 

pozostała bez zmian, a zarodki kurze wykazywały prawidłowy rozwój ich pochodnych (Ryc. 

29, Ryc. 30). Badania nad rolą LamR w migracji komórek grzebienia nerwowego zostały do 

tej pory przeprowadzone jedynie w kontekście rozwoju jelitowego układu nerwowego (ang. 

enteric nervous system, ENS). Wskazano wtedy korelację między obniżonym poziomem LamR 

w komórkach grzebienia nerwowego, a rozwojem choroby Hirschsprunga u ludzi i myszy 

(opisanej w rozdziale 1.5). Udowodniono dodatkowo funkcjonalną rolę sygnalizacji między 

LamR a peptydem YIGSR w rozwoju ENS (222).  

Badania z 1994 roku pokazały, że ekspozycja LamR na błonie komórkowej ludzkich 

komórek czerniaka (linia A2058) możliwa jest dopiero po stymulacji komórek lamininą 
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dodawaną w medium hodowlanego (381). Nowsze badania wskazują jednak, że LamR może 

być internalizowany poprzez pęcherzyki endosomalne, gdy komórki PC12 są inkubowane w 

obecności lamininy-1 lub peptydu YIGSR. Efektem tego, według Autorów, jest zaangażowanie 

LamR w szlaki sygnalne odpowiadające za neuroprotekcję (382). Inni pokazali obecność LamR 

w błonie komórkowej mysich makrofagów linii RAW264.7, jednak ta obecność była zależna 

od stymulacji komórek za pomocą toksyny bakteryjnej - lipopolisacharydu LPS. Podczas gdy 

galusan epigallokatechiny (EGCG), czyli polifenol występujący w zielonej herbacie, 

powodował odwrotny efekt, czyli internalizację LamR do wnętrza komórki. Według Autorów 

może to być mechanizm wpływający na odpowiedź zapalną organizmu (383). Rola LamR w 

oddziaływaniu z komórki z lamininą-1 sugerowałaby obecność LamR na powierzchni błony 

komórkowej. Badania prowadzone w ramach pracy doktorskiej wykazały, że LamR lokalizuje 

się wewnątrzkomórkowo oraz na powierzchni błony komórkowej komórek tułowiowego 

grzebienia nerwowego (Ryc. 37). W komórkach grzebienia nerwowego LamR lokalizował się 

w cytoplazmie oraz w pęcherzykowych wypustkach migracyjnych, co nie zostało do tej pory 

pokazane. Może mieć to związek ze zdolnościami LamR do wiązania F-aktyny, co poddano 

szczegółowej dyskusji w kolejnym akapicie. Jednak w przypadku DRG wykazano jedynie 

wewnątrzkomórkową lokalizację LamR, nie obserwowano jego obecności na powierzchni 

błony komórkowej w ciałach komórek nerwowych neuronów czuciowych oraz prekursorów 

komórek Schwanna (Ryc. 52, Ryc. 53). LamR obecny był w cytoplazmie ciał komórek 

nerwowych oraz prekursorów komórek Schwanna. Nie odnotowano jego obecności w jądrze 

komórkowym tych komórek, podobnie zresztą jak w przypadku tułowiowych komórek 

grzebienia nerwowego. Warto tutaj zaznaczyć, że w obu przypadkach barwieniu poddawano 

komórki hodowane na powierzchni opłaszczonej lamininą-1, która według literatury 

pozwalałaby na ekspozycję tego białka na powierzchni komórki. Zagadką zatem pozostaje 

sposób oddziaływania LamR z lamininą-1 w komórkach budujących DRG. Wartościowym 

byłoby poruszyć ten aspekt, kontynuując badania nad LamR. Wykazano również, że LamR nie 

jest wydzielany przez żaden z badanych typów komórek (Ryc. 36, Ryc. 50). Warto jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że barwienia immunocytochemiczne, mające na celu pokazanie 

obecności LamR na zewnętrznej stronie błony komórkowej komórek PC12 w przytoczonej 

literaturze oraz innych tego typu badań, które zostały wykonane po utrwaleniu struktur 

komórek za pomocą 4% formaldehydu (384,385). To podważa wiarygodność tak 

przeprowadzonych badań, ponieważ utrwalenie komórek z użyciem formaldehydu powoduje 

tworzenie porów w błonie komórkowej, wynikiem czego może być otrzymanie fałszywie 

pozytywnego sygnału (346). W eksperymentach przeprowadzonych w ramach niniejszej pracy 
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doktorskiej, jednak niezałączonych, również wykazano obecność sygnału dla LamR po 

utrwaleniu komórek formaldehydem, co jednak nie oznacza, że znajdował się on na 

zewnętrznej stronie błony komórkowej.  

Kolejnym krokiem było zbadanie wpływu LamR na delaminację oraz migrację komórek 

tułowiowego grzebienia nerwowego in vitro. Do tego celu wykorzystano przeciwciała 

skierowane przeciwko białku LamR w celu zaburzenia jego odziaływania z lamininą-1 lub 

peptydem IKVAV. Wykazano, że białko LamR jest ważne dla delaminacji oraz wczesnej 

migracji komórek grzebienia nerwowego, wpływając silnie na zależne od lamininy-1 

rozprzestrzenianie się oraz na właściwości migracyjne tych komórek (Ryc. 41). Mechanizm ten 

nie był jednak zależny od aktywności peptydu IKVAV (Ryc. 40). Po zaburzeniu aktywności 

białka LamR komórki grzebienia nerwowego wykazywały silny defekt migracyjny, łącznie ze 

zmianami morfologicznymi, które wskazywałyby również na zmiany w adhezji tych komórek. 

Potwierdzono to w późniejszych eksperymentach, pokazując, że ingerencja w funkcjonowanie 

LamR za pomocą przeciwciał wpływa na formowanie ognisk adhezyjnych, powodując spadek 

ich liczby, a co za tym idzie – prawdopodobne osłabienie adhezji komórki (Ryc. 45). Nie jest 

to zaskakujące, mając na uwadze znaną rolę, jaką pełni białko LamR w procesie adhezji oraz 

jego kolokalizacji z integrynami, jako głównymi składnikami ognisk adhezyjnych (381,386). 

Jednak do tej pory nie badano roli tego białka w formowaniu się ognisk adhezyjnych. Co 

więcej, wpływ LamR na delaminację i migrację komórek tułowiowego grzebienia nerwowego 

in vitro potwierdza dane otrzymane w ramach badań in ovo, mających na celu wyciszenie 

ekspresji genu RPSA. Pokazują one, że wyciszenie ekspresji genu RPSA zmniejsza liczbę 

komórek, które odrywają się z cewy nerwowej w procesie delaminacji (Ryc. 29). Ponadto na 

podstawie uzyskanych wyników wnioskuje się, że LamR bierze udział w modulowaniu 

organizacji F-aktyny w obrębie filopodiów komórek grzebienia nerwowego (Ryc. 48). Zgodnie 

z danymi literaturowymi LamR kolokalizuje oraz oddziałuje bezpośrednio z F-aktyną oraz β-

tubuliną, wpływając m.in. na migrację komórek (300,387). Kolokalizacja LamR z F-aktyną w 

lamelipodiach także jest warunkowana występowaniem lamininy w środowisku. Sugeruje się, 

że miejsca wiązania aktyny oraz β-tubuliny w strukturze LamR to inne miejsca, niż te 

zaangażowane w wiązanie lamininy (388). Potwierdza to zatem uzyskane w ramach tej pracy 

wyniki, pokazujące, że białko LamR może wpływać na reorganizację F-aktyny w filopodiach 

komórek grzebienia nerwowego. Dodatkowo, lokalizując się w pęcherzykach migracyjnych 

formowanych przez migrujące komórki grzebienia nerwowego, to białko mógłby brać udział 

również w procesie migracji typu ameboidalnego. Jednak potwierdzenie tej daleko idącej tezy 

wymagałoby przeprowadzenia dalszych badań. 



194 

 

LamR oddziałuje z krótkim ramieniem (β1) lamininy-1, gdzie rozpoznaje sekwencję 

peptydową YIGSR (389). Sekwencja ta zwiększa również długość neurytów wytworzonych 

przez neurony DRG w kierunku rdzenia kręgowego poprzez interakcję z LamR (312). Jednak 

w poniższej pracy wykazano gorsze właściwości neuronów czuciowych, hodowanych z 

dodatkiem innego peptydu – peptydu IKVAV, do wydłużania aksonów po traktowaniu hodowli 

DRG przeciwciałami skierowanymi przeciwko LamR (Ryc. 58A). W literaturze znaleźć można 

jedną pracę pokazującą, że peptyd IKVAV może również oddziaływać z białkiem LamR, 

jednak dane te nie zostały do tej pory potwierdzone, ani nie były licznie cytowane w nowszych 

publikacjach (390). Należy jednak pamiętać, że nawet, jeśli LamR nie oddziałuje bezpośrednio 

z peptydem IKVAV, może on wpływać na interakcję tego peptydu z integrynami, działając 

jako koreceptor dla tego typu receptorów komórkowych (221). Zaburzony wzrost neurytów po 

wpłynięciu na działanie białka LamR w obecności peptydu IKVAV sugerowałby otrzymanie 

podobnych wyników dla zastosowania lamininy-1. Jednakże, nie obserwowano zmian  

w długości neurytów wytworzonych przez neurony DRG stymulowane lamininą-1 po 

zaburzeniu funkcjonowania LamR (Ryc. 58C, D). Może to być wynikiem istnienia kilku 

rejonów w strukturze LamR, które mogą być zaangażowane w interakcje z lamininą-1 

(299,307,390). Sugeruje to, że zastosowanie przeciwciał skierowanych na zakres 

aminokwasów w strukturze LamR między pozycjami 253 a 289 może być niewystarczający do 

zablokowania wszystkich możliwych interakcji LamR z lamininą-1. Jednak warto wspomnieć, 

że w przypadku komórek grzebienia nerwowego, efekt zaburzenia funkcjonowania LamR był 

widoczny w grupie stymulowanej lamininą-1 (Ryc. 41). Należy jednak pamiętać, że ruch 

komórek grzebienia nerwowego oraz wydłużanie neurytów znacząco się różni od siebie.  

Ponadto komórki te mogą posiadać na swojej powierzchni różny zestaw receptorów, co może, 

np. w przypadku komórek DRG, kompensować efekt działania przeciwciał anty-LamR. 

Dodatkowo możliwe jest istnienie innego niż IKVAV peptydu stymulującego wydłużanie 

neurytów. W związku z jego obecnością w cząsteczce lamininy-1 może on skutkować brakiem 

efektu zastosowania przeciwciał anty-LamR na wzrost neurytów hodowanych w obecności 

lamininy-1. Innym wytłumaczeniem braku efektu LamR na uwarunkowane lamininą-1 

wydłużanie neurytów, mogą być zmiany w adhezji komórek. Przypuszcza się, że zaburzenie 

interakcji LamR z lamininą-1 osłabia adhezję komórek nerwowych do podłoża (Ryc. 67C), a 

tym samym ułatwia im wydłużanie się. Kluczowy jest również fakt, że mimo braku obecności 

białka LamR w neurytach, wpływa ono na ich wydłużanie. Może to sugerować, że wydłużanie 

neurytów może mieć związek z aktywnością LamR w perikarionie neuronu. Ustalenie 

mechanizmu, poprzez który białko LamR wpływa na wydłużanie neurytów jest przedmiotem 
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grantu Preludium 19 (2020/37/N/NZ3/03459) finansowanego przez Narodowego Centrum 

Nauki. 

Literatura wskazuje, że siły mechaniczne wytwarzane przez stożki wzrostu powodują 

napięcie wzdłuż neurytów, ułatwiając w ten sposób ich wydłużanie (391,392). W niniejszej 

pracy wykazano, że zaburzenie funkcjonowania białka LamR powoduje defekty w 

kierunkowym wydłużaniu aksonów przez komórki nerwowe w DRG hodowanych w obecności 

peptydu IKVAV (Ryc. 60A, B, E). Porównując te dane z wynikami pokazującymi wpływ białka 

LamR na wydłużanie aksonów, wnioskuje się, że adhezja pomiędzy ciałami komórek 

nerwowych a środowiskiem pozakomórkowym, w której pośredniczy LamR, może być istotna 

dla właściwego utrzymywania odpowiedniego napięcia wzdłuż neurytu, które generowane jest 

między adherującym perikarionem a stożkiem wzrostu, a tym samym odpowiedniego 

wydłużenia neurytów. Zwłaszcza, że wykazano również, że podanie przeciwciał skierowanych 

przeciwko LamR do hodowli komórek budujących DRG skutkuje zmniejszeniem adhezji 

komórek do podłoża (Ryc. 67C). Sugeruje to, że zastosowane przeciwciała hamują 

funkcjonowanie białka LamR, zaburzając oddziaływanie komórki z lamininą-1. Z danych 

wynika, że spadek adhezji komórek budujących DRG nie był bardzo duży, lecz istotny 

statystycznie. Wynika to zapewne z faktu, że głównymi i najbardziej licznymi receptorami 

zaangażowanymi w adhezję komórek są jednak integryny.  

Dane pozwoliły stwierdzić, że LamR nie wpływa na właściwości migracyjne prekursorów 

komórek Schwanna. Jednak obserwowano spadek liczby prekursorów komórek Schwanna poza 

DRG w hodowli stymulowanej lamininą-1 oraz prowadzonej z dodatkiem przeciwciał anty-

LamR, niezależnie od sposobu jej podania (Ryc. 62, Ryc. 64). Jak wspomniano wcześniej, 

LamR nie lokalizuje się w neurytach ani na ich powierzchni, a zaburzenie jego funkcjonowania 

zmniejsza liczbę prekursorów komórek Schwanna wzdłuż neurytów. Sugeruje się, że 

stosowane przeciwciała celują w aktywność LamR w prekursorach komórek Schwanna,  

a zmiany w wydłużaniu neurytów są tego pośrednim skutkiem. Szczególnie, że obserwowana 

jest odwrotna zależność między liczbą prekursorów komórek Schwanna, a właściwościami 

neurytów do wydłużania po podaniu do hodowli DRG przeciwciał rozpoznających białko 

LamR.  

Wynikiem zaburzenia funkcjonowania LamR jest również zmiana w morfologii stożków 

wzrostu, przejawiające się zwiększeniem liczby i długości filopodiów w DRG hodowanych na 

powierzchni opłaszczonej lamininą-1. Odwrotną zależność pomiędzy liczbą i długością 

filopodiów w stożkach wzrostu omawiano wcześniej w przypadku wpływu lamininy-1 na 

morfologię stożków wzrostu. W związku z tym, że białko LamR nie lokalizuje się w stożkach 
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wzrostu, a jedynie w ciałach komórek nerwowych, zmiana morfologii stożków wzrostu po 

zaburzeniu funkcjonowania białka LamR może być jedynie pośrednim wynikiem pogorszenia 

zdolnościami neuronów do wytwarzania neurytów.  

Literatura pokazuje korelację między zwiększonym poziomem białka LamR a 

inwazyjnością wielu nowotworów (314–316). W związku z tym hamowanie funkcjonowania 

LamR poprzez blokowanie jego interakcji z lamininą stało się celem poszukiwań nowych 

rozwiązań terapeutycznych w kontekście terapii przeciwnowotworowych (393). Coraz częściej 

jednak bierze się pod uwagę potencjał hamowania aktywności białka LamR w innych niż 

nowotwory patologiach ludzkiego organizmu, np. w chorobach prionowych (394). Warto 

zaznaczyć, że obecnie nie ma specyficznego inhibitora dla białka LamR. Istnieje jednak 

związek pod nazwą NSC47924 (1-((4-metoksyanilino)metylo)-2-naftol), który według 

literatury wpływa na interakcje pomiędzy lamininą a białkiem LamR w komórkach HEK296, 

skutkując zahamowaniem adhezji, migracji i inwazji tych komórek do lamininy-1, a zatem 

wykazując silny potencjał terapeutyczny (394,395). Jednak dane literaturowe oraz informacje 

zawarte na stronach internetowych producentów tego produktu pozwalają wnioskować, że 

związek ten działa również na fosfatazy z rodziny PHLPP, hamując działanie kinazy Akt oraz 

kinazy białkowej C (PKC) (396). Z tej przyczyny coraz większą uwagę przywiązuje się do 

podejścia zastosowanego w niniejszej pracy, a mianowicie zastosowania przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku LamR w celu zaburzenia jego oddziaływania z lamininą.  

W literaturze można znaleźć informację o monoklonalnych przeciwciałach IgG1-iS18 czy BV-

27, które hamują interakcję LamR – laminina, co skutkuje spadkiem potencjału adhezyjnego, 

inwazyjnego i proliferacyjnego komórek nowotworowych (308,309,397,398). To czyni je 

obiecującymi związkami w celowanej walce z nowotworami. Przeciwciała anty-LamR 

używane w niniejszej pracy rozpoznają zakres aminokwasów 253 - 289 w strukturze białka 

LamR, co według literatury nie pokrywa się z miejscami wiążącymi lamininę (aminokwasy 

161-180 oraz 205-229). Jednak przeciwciała IgG1-iS18 również celowane są w podobny 

fragment białka LamR (272-280), a mimo to hamują interakcje między lamininą a białkiem 

LamR. Nie jest znany dokładny mechanizm, za pomocą którego przeciwciało IgG1-iS18 

hamuje adhezję i inwazję komórek. Spekuluje się, że wiązanie przeciwciał w obrębie tej 

sekwencji prowadzi pośrednio do zmian konformacyjnych domen wiążących lamininę, 

zmieniając w ten sposób ich powinowactwo do liganda (308). To wskazuje, że użycie 

przeciwciał anty-LamR zastosowanych w niniejszej pracy mogłoby wykazywać potencjał 

terapeutyczny w przypadku chorób związanych z nieprawidłowościami występującymi  

w migracji komórek grzebienia nerwowego.  
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Rola białka ILK w rozwoju OUN zarodka kurzego 

Aby określić rolę białka ILK w rozwoju OUN zarodka kurzego, ważne było najpierw 

określenie, czy ILK jest ekspresjonowany w tym organizmie, a jeśli tak, to w postaci jakich 

izoform oraz na jakim poziomie. Wiadome jest, że różne wersje / formy białek, tj. integryny 

czy laminina, mają wieloraki wpływ na formowanie OUN (190,350,367). Może to świadczyć 

o tym, że różne izoformy białka ILK mogą również wykazywać odmienne właściwości oraz 

aktywność w tym kontekście. Najpierw ocenie poddano wzór ekspresji ILK na poziomie mRNA 

oraz na poziomie białka na różnych etapach rozwoju zarodkowego kury (HH6-HH36) oraz  

w narządach i tkankach zarodka kurzego na etapie rozwoju HH36. Po raz pierwszy pokazano, 

że kura domowa wykazuje obecność mRNA kodującego jedynie izoformę ILK 1 na etapach 

rozwoju od HH6 do HH36 (Ryc. 25). mRNA ILK obecne było już na wczesnych etapach 

rozwoju, a jego sygnał stawał się coraz bardziej intensywny, wszechobecny, ale jednocześnie 

zróżnicowany, wraz z postępującym rozwojem zarodka kurzego. Wskazuje to na istotną i co 

ważne, prospektywną rolę ILK w trakcie rozwoju zarodkowego kury. Według literatury białko 

ILK wykryto do tej pory w różnych ludzkich tkankach oraz narządach, jednak jego 

specyficzność tkankową określono jako niską (399–401). W niniejszej pracy pokazano, że 

mRNA dla ILK lokalizowało się silnie w komórkach grzebienia nerwowego, wzdłuż szlaków 

ich migracji oraz w ich pochodnych, takich jak łuki gardłowe, nerwy czaszkowe, DRG, zwoje 

współczulne, czy zawiązki piór (Ryc. 27). Może to świadczyć o ważności białka ILK dla ich 

rozwoju.  

W przedmiotowej pracy przedstawiono po raz pierwszy obecność dwóch prążków 

reprezentujących białko ILK w lizatach pochodzących z zarodków kurzych. Ich masy były 

bardzo zbliżone i wynosiły około 55 kDa i 54 kDa (Ryc. 28A). Co interesujące, w przypadku 

analizy produktów reakcji PCR z użyciem specyficznych starterów dla mRNA kodującego 

osobno izoformę ILK 1 lub ILK 2, wykazano jedynie obecność transkryptu dla jednej izoformy 

- ILK 1 (Ryc. 25). Obecność dwóch prążków reprezentujących białko ILK została już 

przedstawiona przez Atsushi Saito i wsp. w 2004 roku, jednak zjawisko to nie zostało poddane 

dyskusji w tamtym okresie (402). Późniejsze prace pokazały, że dwa prążki przy detekcji białka 

ILK mogą świadczyć o obecności ufosforylowanej formy tego białka. Według literatury 

fosforylacja białka ILK jest istotna dla jego jądrowej lokalizacji (269,403). Obecność prążka 

reprezentującego białko ILK o mniejszej masie na immunoblocie w lizacie mózgu niż  

w przypadku pozostałych próbek może świadczyć o obecności innych modyfikacji 

potranslacyjnych tego białka, które mogą być charakterystyczne jedynie dla tkanki mózgu. 

Warto byłoby zbadać co jest przyczyną tego zjawiska.  
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Dane literaturowe pokazują związek między poziomem białka ILK a promowaniem 

procesu EMT w przypadku wielu typów nowotworów (404). Proces EMT podczas delaminacji 

komórek grzebienia nerwowego skutkuje również aktywacją wielu integryn (179). Z tej 

przyczyny skupiono się na roli białka ILK w delaminacji oraz migracji komórek grzebienia 

nerwowego, jako procesów zależnych od EMT. W licznych pracach wykazano rolę białka ILK 

w migracji komórek sercowego lub głowowego grzebienia nerwowego, jednak wciąż brakuje 

badań nad jego rolą w migracji tułowiowej populacji tych komórek. W związku z tym 

postanowiono zbadać jak wyciszenie ekspresji ILK wpływa na rozwój OUN, którego 

prekursorami są tułowiowe komórki grzebienia nerwowego. Wykazano, że wyciszenie 

ekspresji ILK nie wpłynęło na migrację komórek grzebienia nerwowego, prowadząc do 

prawidłowego rozwoju ich pochodnych (Ryc. 31, Ryc. 32). Inni obserwowali stosunkowo 

łagodny wpływ braku białka ILK na komórki grzebienia nerwowego, wykazując, że nokaut ILK 

skutkował zwiększeniem populacji komórek sercowego oraz głowowego grzebienia 

nerwowego w łukach gardłowych i drodze odpływu krwi z komór serca (335). Jednak kolejne 

badania dowiodły, że ten efekt nie był związany z nieprawidłowościami w migracji komórek 

grzebienia nerwowego, ale problemem w różnicowaniu się mięśni gładkich w późniejszych 

etapach rozwoju (405). Wykazano również, że komórki głowowego grzebienia nerwowego  

z wyciszeniem ekspresji genu dla integryny β1, czyli partnera dla białka ILK, są w stanie 

migrować bez zaburzeń do łuków gardłowych (367).  

Badania prowadzone w ramach niniejszej pracy doktorskiej wykazały, że białko ILK jest 

produkowane zarówno przez komórki tułowiowego grzebienia nerwowego, jak również przez 

komórki znajdujące się zwojach rdzeniowych, tj. neuronach czuciowych oraz prekursorach 

komórek Schwanna (Ryc. 38, Ryc. 54, Ryc. 55). Zaskakujące jest to, że białko ILK 

lokalizowało się nie tylko wewnątrzkomórkowo, ale również na zewnętrznej stronie błony 

komórkowej. Mimo że białko ILK lokalizuje się zwyczajowo w ogniskach adhezyjnych (271), 

badania wykazały raczej wszechobecną lokalizację tego białka we wszystkich typach badanych 

komórek. Dane literaturowe wskazują na brak domeny transbłonowej w strukturze białka ILK. 

Jednak białko ILK zawiera domenę homologiczną do plekstryny (PH), dzięki czemu wykazuje 

możliwość wiązania PIP3, a co za tym idzie dokowania do błony komórkowej (223). Może to 

uzasadniać jego obecność na zewnętrznej stronie błony komórkowej. W przypadku komórek 

grzebienia nerwowego białko ILK kolokalizowało z integryną β1, która jest jednym z głównym 

składnikiem ognisk adhezyjnych komórki (406). Warto podkreślić, że stosowane w niniejszej 

pracy przeciwciała anty-integryna β1 były skierowane na jej zewnątrzkomórkową domenę.  

W związku z tym można również przypuszczać, że białko ILK mogło być pośrednio dokowane 
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do błony komórkowej dzięki białkom budującym ogniska adhezyjne. Nikt do tej pory nie 

wykazał obecności ILK na błonie komórek należących do obwodowego układu nerwowego,  

a jedynie na komórkach mięśni szkieletowych (264). Wyniki badań pokazały również obecność 

białka ILK w jądrach komórkowych prekursorów komórek Schwanna oraz neuronów 

czuciowych (Ryc. 55). Wyniki badań pokazały również obecność białka ILK w jądrach 

komórkowych prekursorów komórek Schwanna oraz neuronów czuciowych (Ryc. 54). Wyniki 

otrzymane metodą Western Blotting wskazują, że mogłaby to być fosforylowana forma tego 

białka. Jak wspomniano wcześniej, poprzednie badania wskazywały na niezbędność 

fosforylacji białka ILK na resztach treoniny w pozycji 173 oraz seryny w pozycji 246 

(pILKThr173, pILKSer246) dla lokalizacji białka ILK w jądrze komórkowym (269,403). Z analizy 

literatury wynika, że białko ILK jest obecne w stożkach wzrostu neuronów hipokampu  

u szczurów oraz w mysich neurytach neuronów sensorycznych DRG (276,407). Podobne 

wyniki uzyskano w przeprowadzonych badaniach. Wskazują one, że białko ILK lokalizuje się 

nie tylko w obrębie stożka wzrostu, ale również w ciałach komórek nerwowych oraz w 

neurytach neuronów DRG zarodków kurzych (Ryc. 55), gdzie może brać udział w adhezji tych 

struktur do podłoża. Neuryty mogą tworzyć rozgałęzienia z filopodiów w obrębie stożka 

wzrostu w procesie zwanym bifurkacją (202). Zaobserwowano, że białko ILK lokalizowało się 

jedynie w filopodiach wykazujących dodatni sygnał dla NF-m (Ryc. 54D). Sugeruje to, że to 

białko występuje raczej w stabilnych i dojrzałych aksonach, które powstały po rozgałęzieniu 

się neurytu w obrębie stożka wzrostu. Poza tym wykazano również przerwy w sygnale 

pochodzącym od białka ILK wzdłuż neurytów, w miejscach w których występowała 

akumulacja NF-m (Ryc. 54D). Są to najprawdopodobniej miejsca bocznych rozgałęzień 

aksonów. Wzdłuż neurytów obserwowano również odcinki, w których nie było NF-m. Mogą 

one naturalnie występować podczas intensywnego wydłużania neurytów (408), jednak sygnał 

dla białka ILK w tych miejscach pozostawał bez zmian. 

Analiza mediów z hodowli DRG oraz cew nerwowych wykazała, że białko ILK nie jest 

wydzielane ani przez neurony czuciowe, prekursory komórek Schwanna, ani przez komórki 

grzebienia nerwowego. Literatura poświęcona badaniom nad białkiem ILK i jego wydzielniczą 

rolą wskazuje jedynie na związek między poziomem białka ILK w egzosomach, a odpowiedzią 

zapalną ludzkich komórek progenitorowych śródbłonka (ang. epithelial progenitor cells, EPC) 

poprzez aktywację szlaku jądrowego czynnika transkrypcyjnego NFκB (ang. nuclear-kappa B 

factor) (409). Badania in vitro w ramach tej pracy doktorskiej zakładały zastosowanie 

przeciwciał skierowanych przeciwko białku ILK w celu zaburzenia jego funkcjonowania,  

a następnie określenia zachowania komórek budujących OUN, w kontekście ich zdolności do 
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migracji. W związku z tym, że białko ILK nie jest wydzielane do medium, ale jest obecne na 

zewnętrznej stronie błony komórkowej, założono, że przeciwciała rozpoznające białko ILK 

mogły wpływać jedynie na aktywność tego białka, które poprzez ekspozycje do środowiska 

pozakomórkowego, może być kluczowe dla interakcji komórki z macierzą pozakomórkową. 

Jednak istnieje szansa, że przeciwciała zostały przetransportowane do wnętrza komórek, 

wpływając na wewnątrzkomórkowe funkcje pełnione przez białko ILK. Mimo że nieznany jest 

sposób działania przeciwciał przeciwko ILK na aktywność tego białka, to w niniejszej pracy 

wykazano zmianę w poziomie ufosforylowanych białek, będących składowymi głównych 

szlaków sygnałowych dla aktywności białka ILK (Ryc. 67). Informacje zawarte na stronie 

internetowej producenta przeciwciał, które zastosowano w niniejszej pracy pokazują, że 

przeciwciało to rozpoznaje fragment 301- 400 aminokwasowej sekwencji (410). Jest to 

fragment w obrębie domeny pseudokinazowej białka ILK, która wiąże bezpośrednio m.in. 

integryny β1 i β3 (223). Wykazano spadek stosunku poziomu pGSK3α/βSer21/9 / GSK3α/β oraz 

pAkt1/2/3Thr308 / Akt1/2/3 po zastosowaniu przeciwciał skierowanych przeciwko białku ILK  

w hodowli DRG (Ryc. 67). Dane literaturowe wskazują, że hamowanie aktywności białka ILK 

powoduje obniżenie poziomu pGSK3α/βSer21/9 w neuronach hipokampa (276). W przypadku 

fosforylacji Akt1/2/3Thr308, dane z literatury nie są tak zgodne, ponieważ wskazują na różny 

wpływ białka ILK wobec aktywności białka Akt1/2/3, zwiększając poziom jego fosforylacji na 

treoninie w pozycji 308, obniżając go lub pozostawiając go bez zmian, w zależności od 

stosowanego modelu badawczego (277,411). Zatem obserwowany tutaj obniżony poziom 

fosforylacji GSK3α/βSer21/9 oraz pAkt1/2/3Thr308 może wskazywać, że zastosowanie przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku ILK raczej hamuje jego aktywność.  

Eksperymenty in vitro, których celem było zaburzenie funkcjonowania białka ILK  

w komórkach grzebienia nerwowego pokazały, że nieprawidłowe funkcjonowanie białka ILK 

wpływa pozytywnie na właściwości migracyjne tych komórek zależne od obecności lamininy-

1, ale niezależne od peptydu IKVAV (Ryc. 40, Ryc. 41). Mimo że komórki z nieprawidłowo 

funkcjonującym białkiem ILK migrowały lepiej na powierzchni opłaszczonej lamininą, 

morfologia tych komórek nie ulegała zmianie (Ryc. 42). Następnie skupiono się na badaniu roli 

białka ILK w formowaniu struktur warunkujących migrację oraz adhezję komórek grzebienia 

nerwowego. Co intrygujące, mimo że białko ILK jest jednym z głównych składników ognisk 

adhezyjnych, zaburzenie jego funkcjonowania w komórkach obecnych w hodowli cew 

nerwowych prowadzonych na lamininie-1 wpłynęło jedynie w niewielkim stopniu na 

zmniejszenie pola powierzchni ogniska adhezyjnego w komórkach grzebienia nerwowego 

(Ryc. 45). Wykonane badania wskazują również, że formowanie masywnych włókienek 
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naprężeniowych oraz filopodiów w komórkach grzebienia nerwowego jest niezależne od 

aktywności białka ILK (Ryc. 48). W literaturze znaleźć można informacje, że nokaut genu ILK 

w komórkach grzebienia nerwowego izolowanych na poziomie trzeciego somitu z zarodków 

mysich skutkuje zmniejszeniem wielkości komórek, obniżeniem ich adhezji do różnych białek 

ECM, zmianą obecności markerów ognisk adhezyjnych w ogniskach adhezyjnych oraz 

zaburzeniami w organizacji cytoszkieletu aktynowego w komórce (335). Jednak warto zwrócić 

uwagę na to, że komórki grzebienia nerwowego są zróżnicowane pod względem 

produkowanych integryn w zależności od populacji z jakiej pochodzą (334). Dodatkowo 

zaburzenie aktywności białka ILK za pomocą przeciwciał nie będzie wywoływało efektu na 

podobnym poziomie co nokaut kodującego go genu. 

W ramach niniejszej pracy doktorskiej zbadano również, czy białko ILK wpływa na rozwój 

obwodowego układu nerwowego na etapie rozwoju zwojów rdzeniowych. Do tej pory nie 

przeprowadzono podobnych badań na zarodkach kurzych. Analizując uzyskane wyniki, 

stwierdza się, że białko ILK wpływa na rozwój DRG zależny od lamininy-1 oraz od sposobu, 

jakim podaje się ją komórkom. Badania pokazały, że zaburzenie funkcjonowania białka ILK 

stymuluje wzrost neurytów jedynie wtedy, kiedy hodowle prowadzono na powierzchni 

opłaszczonej lamininą-1  (Ryc. 58). Jak wspomniano wcześniej, laminina-1 obecna w medium 

hodowlanym wykazuje inną strukturę niż kiedy jest przytwierdzona do podłoża. Zatem uważa 

się, że stymulacja neuronów do wytwarzania neurytów, spowodowana dodaniem przeciwciał 

anty-ILK do hodowli DRG w naczyniach opłaszczonych lamininią-1, wynikała z innej 

struktury lamininy-1. To powodowało ułatwienie dostępu integrynom związanym z białkiem 

ILK do odpowiednich miejsc aktywnych lamininy-1 i wiązanie jej do komórek. Może mieć to 

również związek z innymi właściwościami adhezyjnymi komórek nerwowych, jako że 

właściwości podłoża są silnie skorelowane z wydłużaniem się neurytów (412). Co więcej, 

ustalono, że podobnie jak w przypadku komórek grzebienia nerwowego, tak w tym przypadku, 

funkcjonowanie białka ILK było niezależne od IKVAV.  

Neuryty neuronów DRG wydłużały się lepiej, ale również wykazywały dłuższe filopodia 

w obrębie stożków wzrostu, kiedy hodowlę prowadzono na lamininie-1 w obecności 

przeciwciał anty-ILK (Ryc. 58, Ryc. 66). Jest to intrygujące, gdyż stwierdzono odwrotną 

korelację pomiędzy rozwojem stożków wzrostu a wydłużaniem neurytów hodowanych w 

obecności oraz na powierzchni opłaszczonej lamininą-1, co opisano wcześniej. Może to 

wynikać z faktu, że neurony DRG stymulowane lamininą-1 po 48 godzinach hodowli nie mogły 

się już wydłużać, czego efektem były krótsze filopodia. Założono więc, że neuryty neuronów 

czuciowych mogłyby być stale stymulowane po zaburzeniu działania białka ILK, dzięki czemu 



202 

 

zachowały one swoje właściwości do wydłużania. Mogłoby to tłumaczyć zwiększoną liczbą 

filopodiów w stożkach wzrostu jako wynik wpływu zaburzenia funkcjonowania białka ILK na 

przebudowę F-aktyny w stożkach wzrostu. Jak wspomniano wcześniej, laminina-1 jest 

niezbędna dla kierunkowego wzrostu aksonów w sposób zależny od IKVAV, ale niezależny od 

sposobu podania lamininy-1 do hodowli DRG (Ryc. 59). Przeprowadzone eksperymenty 

pokazały, że podanie przeciwciał rozpoznających białko ILK wpływa na pogorszenie 

kierunkowego wydłużania aksonów DRG hodowanych z dodatkiem IKVAV lub na podłożu 

opłaszczonym lamininą-1. Natomiast zwiększoną kierunkowość neurytów uzyskano dla 

zaburzenia funkcjonowania białka ILK w DRG hodowanych z dodatkiem lamininy-1 (Ryc. 60). 

Celem pracy była również ocena roli białka ILK w modulowaniu właściwości 

migracyjnych prekursorów komórek Schwanna. Stwierdzono, że białko ILK nie pełni istotnej 

roli w migracji prekursorów komórek Schwanna (Ryc. 64). Mimo że obserwowano zwiększony 

dystans pokonany przez prekursory komórek Schwanna na powierzchni opłaszczonej lamininą-

1 po zaburzeniu funkcjonowania białka ILK, było to spowodowane prawdopodobnie 

zwiększonymi zdolnościami neurytów do wydłużania się, niż faktycznym wpływem zmiany 

aktywności białka ILK bezpośrednio na prekursory komórek Schwanna. Chociaż odnotowano 

zwiększenie liczby prekursorów komórek Schwanna w otoczeniu neurytów po podaniu 

przeciwciał wiążących białko ILK, mimo że pokonany przez nie dystans nie ulegał zmianie 

(Ryc. 62). Wskazuje to na rolę białka ILK w migracji prekursorów komórek Schwanna  

z centralnej części DRG (BCM) lub jego wpływu na właściwości proliferacyjne tych komórek. 

Inni wykazali rolę białka ILK w radialnym sortowaniu aksonów przez komórki Schwanna 

(277).  

Chociaż białko ILK jest intensywnie badane, naukowcy koncentrują się głównie na 

ustaleniu charakteru związku pomiędzy funkcjonowaniem oraz poziomem białka ILK  

a różnymi rodzajami nowotworów (284,285), gdyż zrozumienie jego roli może prowadzić do 

opracowania nowych terapii przeciwnowotworowych. Rola białka ILK w prawidłowym 

funkcjonowaniu i rozwoju, zwłaszcza w układzie nerwowym, jest również przedmiotem wielu 

badań. Jednak większość z nich skupia się na ośrodkowym układzie nerwowym. Tylko 

nieliczne prace pokazują, w jaki sposób białko ILK wpływa na rozwój i prawidłowe 

funkcjonowanie obwodowego układu nerwowego. Opierając się na przedstawionych tutaj 

wynikach badań, wnioskuje się, że białko ILK i jego interakcje z ECM zaangażowane są w 

rozwój obwodowego układu nerwowego poprzez wpływ na migrację oraz adhezję komórek 

grzebienia nerwowego, modulowanie wzrostu aksonów, morfologia neuronów czuciowych 

oraz liczba prekursorów komórek Schwanna migrujących wzdłuż neurytów neuronów 
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czuciowych. Wartościowe byłoby zbadać, jakie mechanizmy leżą u podstaw powyższych 

obserwacji. 

Rola żelsoliny w rozwoju OUN zarodka kurzego 

W związku z tym, że profil ekspresji GSN został już wcześniej zbadany w zarodku kurzym 

(225), w pierwszym etapie pracy określono wpływ wyciszenia ekspresji genu GSN na 

delaminację oraz migrację komórek tułowiowego grzebienia nerwowego. Z przeprowadzonych 

eksperymentów wynika, że komórki grzebienia nerwowego z wyciszoną ekspresją genu GSN 

preferowały lokalizowanie się w korzeniu grzbietowym oraz grzbietowej części DRG.  Jednak 

wyciszenie ekspresji GSN nie miało wpływu ani na delaminację komórek grzebienia 

nerwowego in ovo, ani na rozwój pochodnych tych komórek (Ryc. 33, Ryc. 34). Mimo że 

żelsolina nie została do tej pory zbadana w kontekście migracji komórek grzebienia 

nerwowego, w literaturze znaleźć można informacje na temat roli innych białek wiążących 

aktynę w tych procesach. Wykazano m.in., że n-kofilina, tropomiozyna-1 czy czynnik 

depolimeryzujący aktynę (ang. actin depolymerizing factor, ADF) są istotnymi regulatorami 

regulującymi reorganizację cytoszkieletu aktynowego podczas delaminacji oraz migracji 

komórek grzebienia nerwowego (413,414).  

Kolejnym założeniem pracy było określenie lokalizacji żelsoliny w komórkach grzebienia 

nerwowego oraz w komórkach budujących DRG. Dane eksperymentalne pokazały, że białko 

GSN jest obecne wewnątrzkomórkowo oraz na powierzchni błony komórkowej komórkek 

tułowiowego grzebienia nerwowego, neuronów czuciowych oraz w prekursorów komórek 

Schwanna (Ryc. 39, Ryc. 56, Ryc. 57). W przypadku komórek grzebienia nerwowego żelsolina 

lokalizowała się przy strukturach bogatych w F-aktynę zaangażowanych w ruch komórki, czyli 

wokół przypuszczalnych podosomów oraz częściowo w filopodiach czy włókienkach 

aktynowych. Dokładna lokalizacja białka GSN w tym typie komórek nie została do tej pory 

opisana w literaturze. Wcześniej nasz Zespół wykazał, że gen GSN jest silnie ekspresjonowany 

na drogach migracji komórek grzebienia nerwowego oraz ich pochodnych, stosując 

hybrydyzację in situ oraz analizę białek metodą Western Blotting (225). Według zebranych 

wyników, żelsolina lokalizowała się raczej cytoplazmatycznie w ciałach komórek nerwowych 

czy glejowych obecnych w DRG. Jednak w obrębie stożków wzrostu żelsolina była obecna 

głównie w filopodiach, dzieląc lokalizację z F-aktyną. Jest to zgodne z literaturą, która 

informuje, że w mysich neuronach hipokampu żelsolina lokalizuje się w szczególności w 

stożkach wzrostu neuronów, gdzie kolokalizuje z F-aktyną (415). W niniejszej pracy pokazano 

również, że żelsolina jest produkowana w prekursorach komórek Schwanna. Inni wykazali 
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obecność żelsoliny w oligodendrocytach oraz komórkach Schwanna, a także w osłonce 

mielinowej nerwów obwodowych, w okolicy przewężeń Ranviera (416,417).  

W poniższej pracy udowodniono również po raz pierwszy istnienie wydzielniczej izoformy 

żelsoliny w zarodku kurzym, zarówno w środowisku hodowli cew nerwowych, jak również  

w hodowli DRG (Ryc. 36, Ryc. 50). Jednak niemożliwe było określenie, czy obecność białka 

GSN w medium z hodowli cew nerwowych jest wynikiem jej wydzielania przez komórki 

grzebienia nerwowego, czy komórki ektodermalne cewy nerwowej, a w przypadku hodowli 

DRG – wynikiem wydzielania białka GSN przez neurony, czy komórki glejowe. Co ciekawe,  

w przypadku hodowli cew nerwowych wykazano obecność żelsoliny w postaci prążków  

o masie 110 kDa oraz 55 kDa, czego nie obserwowano w przypadku hodowli DRG. Jest to 

prawdopodobnie produkt cięcia żelsoliny przez enzym kaspazę-3, która przecina żelsolinę na 

dwa fragmenty o podobnej masie (418) lub przez metaloproteazy, gdyż masa jedenego z 

fragmentów cięcia żelsoliny przez te enzymy wynosi około 50 kDa (419). Obecność żelsoliny 

wydzielniczej została wcześniej potwierdzona w pochodnych komórek grzebienia nerwowego 

- komórkach chromafinowych (420). Obecność białka GSN była również obserwowana w 

egzosomach komórek czerniaka, co mogłoby być wskazówką dotyczącą sposobu wydzielania 

żelsoliny przez badane tu komórki (421). Niewykluczone jest także, że podczas wstępnej 

hodowli cew nerwowych w medium z surowicą, która zawiera w swoim składzie białko GSN, 

komórki ją zinternalizowały na drodze endocytozy, a następnie wydzieliły do medium podczas 

hodowli w medium bez surowicy. Jednak w przypadku hodowli DRG, nie ma wątpliwości, że 

żelsolina obecna w medium hodowlanym jest wynikiem jej wydzielania przez komórki 

budujące DRG, ponieważ medium do tej hodowli nie zawiera w sobie surowicy. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że obecność żelsoliny wydzielniczej w hodowli komórek kurzych nie została do 

tej pory udowodniona.  

W ramach tej pracy doktorskiej skupiono się następnie na wpływie przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku GSN na delaminację oraz migrację komórek grzebienia 

nerwowego in vitro. Wykazano, że żelsolina nie wpływa na powyższe procesy, nie zmieniając 

morfologii migrujących komórek (Ryc. 41, Ryc. 42). Jednakże okazano, że zaburzenie 

funkcjonowania białka GSN w komórkach grzebienia nerwowego hodowanych na lamininie-1 

skutkuje zmniejszeniem liczby ognisk adhezyjnych w tych komórkach (Ryc. 45). Niewiele 

wiadomo na temat roli białka GSN w adhezji komórek. Wiadomo, że żelsolina jest 

zaangażowana w proces adhezji komórek, wiążąc się do niektórych białek zasocjowanych z 

ogniskami adhezyjnymi i regulując funkcjonowanie integryny β1 (248,249). W wynikach 

przedstawionych w ramach niniejszej pracy pokazano, że dodatkowo zmniejsza się również 
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liczba filopodiów w tych samych warunkach, bez zmian w formowaniu masywnych 

włókienkek naprężeniowych (Ryc. 48). Jednak warto pamiętać, że struktury te posiadają 

zróżnicowanie zorganizowaną F-aktynę oraz cechują się obecnością różnych zestawów jej 

regulatorów (422), zatem wpływ białka GSN na reorganizację F-aktyny w tych strukturach 

również może być odmienny. W literaturze można znaleźć informacje na temat roli białka GSN 

w formowaniu struktur bogatych w F-aktynę w przypadku komórek ludzkiego czerniaka 

(A375). Wykazano lepszą zdolność do formowania filopodiów oraz gorszą zdolność do 

formowania masywnych włókienek naprężeniowych w komórkach z nokautem GSN, 

szczególnie w hodowli prowadzonej na podłożu opłaszczonym lamininą-1 (337). Inne badania 

pokazały natomiast, że nadprodukcja białka GSN w ludzkich prawidłowych komórkach 

przełyku skutkowała zmniejszeniem liczby filopodiów (423). 

Analizując wyniki badań, okazało się, że żelsolina bierze również udział w wydłużaniu 

neurytów neuronów czuciowych z DRG, stymulując je, jednak jedynie w przypadku hodowli 

prowadzonej na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 (Ryc. 58). W literaturze znaleźć można 

wiele sprzecznych informacji na temat roli białka GSN w wydłużaniu neurytów. Wykazano, że 

neurony hipokampu pochodzące z myszy z wyciszoną ekspresją GSN wykazują stożki wzrostu 

podobnej wielkości, jednak ze znacznie liczniejszymi filopodiami o podobnej długości,  

w porównaniu do neuronów typu dzikiego. Mimo zmian w liczbie filopodiów, wydłużanie 

neurytów na powierzchni opłaszczonej lamininą-1 nie uległo zmianie (415). Nadprodukcja 

żelsoliny z punktową mutacją w genie GSN, powodującą zamianę glicyny na alaninę w pozycji 

654 w białku GSN w komórkach Paju, pochodzących z grzebienia nerwowego, powoduje 

hamowanie wydłużania neurytów, usztywnienie komórek nerwowych poprzez stabilizację 

włókien F-aktyny (424). Ta mutacja powoduje odkładanie żelsoliny w formie amyloidu, a tym 

samym rodzinną amyloidozę typu fińskiego (425). W niniejszej pracy wykazano również, że 

zaburzenie funkcjonowania białka GSN w DRG hodowanych na powierzchni opłaszczonej 

lamininą-1 oraz w obecności peptydu IKVAV skutkowało zmniejszeniem kierunkowego 

wydłużania aksonów. Co ciekawe, w przypadku hodowli prowadzonej w obecności lamininy-

1 efekt ten był odwrotny. Dotychczas opublikowane dane sugerują, że żelsolina bierze udział 

w kierunkowej migracji komórek A375 w zależności od zastosowanego podłoża (337). Jednym 

z elementów pracy było również zbadanie, w jaki sposób podanie przeciwciał skierowanych 

przeciwko białku GSN może wpływać na jego funkcjonowanie. W związku z tym, że 

aktywność białka GSN w komórce polega na fragmentacji mikrofilamentów, zdecydowano się 

obliczyć stosunek F-aktyny do G-aktyny w neurytach neuronów czuciowych hodowanych na 

powierzchni opłaszczonej lamininą-1 (Ryc. 67). Nie można było ocenić działania przeciwciał 
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skierowanych przeciwko białku GSN na funkcjonowanie tego białka poprzez zbadanie szlaków 

sygnalnych, ponieważ żelsolina działa na wiele procesów zachodzących w komórce. 

W związku z tym, że znany jest wpływ żelsoliny na zmianę stosunku F- do G-aktyny, jego 

ustalenie było najlepszym rozwiązaniem w ocenie wpływu przeciwciał wiążących białko GSN 

na jego funkcjonowanie. Wykazano, że dodanie przeciwciał do hodowli DRG spowodowało 

zmniejszenie stosunku F- do G-aktyny. Może to jednak wskazywać, że przeciwciała mogły 

zaburzyć zarówno wewnątrzkomórkową aktywność żelsoliny, jak również aktywność jej 

wydzielniczą formy. Przypuszczenie to zostało podparte nieopublikowanymi wynikami 

uzyskanymi przez nasz Zespół, które sugerują, że wydzielnicza żelsolina może być 

internalizowana na drodze endocytozy, wpływając w ten sposób na procesy komórkowe. 

Jednak hipoteza ta wymaga jeszcze weryfikacji. Dodatkowo sugeruje to, że stosowanych 

przeciwciał rozpoznających białko GSN zwiększa jego aktywność, ponieważ obserwowano 

spadek stosunku F- do G-aktyny w neurytach. W literaturze znaleźć można informację, że wiele 

typów przeciwciał skierowanych, np. na integryny, również może powodować wzrost 

aktywności tych białek (426). Niestety nie znana jest sekwencja aminokwasowa immunogenu 

dla zastosowanego przeciwciała rozpoznającego białko GSN, gdyż jest to informacja 

zastrzeżona przez produkującą je firmę. Sugeruje się, że wiązanie przeciwciał do białka GSN 

mogłoby powodować np. otwarcie zatrzasków, powodując aktywację żelsoliny (Ryc. 11A). By 

potwierdzić stymulujące działanie stosowanych przeciwciał, proponuje się uzyskanie 

wektorów wirusowych, których użycie prowadziłoby do wyciszenie ekspresji GSN lub 

nadprodukcji białka GSN w celu przeprowadzenia badań porównawczych. Tu, podobnie jak w 

przypadku pozostałych białek, przeciwciała mogłyby być internalizowane przez komórki. 

Internalizowanie przeciwciał lub kompleksów przeciwciało-lek do komórek jest jednym z 

mechanizmów stosowanych jako metody dostarczania leków przeciwnowotworowych. Istnieje 

metoda oparta na mikroskopii fluorescencyjnej, która pozwala ocenić stopień internalizacji 

przeciwciał, jako potencjalnych terapeutyków (427). Wykonanie podobnego testu pomogłoby 

zweryfikować sposób działania przeciwciał anty-GSN w zastosowanym modelu badawczym. 

W niniejszej pracy skupiono się nie tylko na roli białka GSN w kontekście wydłużania 

neurytów neuronów czuciowych, ale również w kontekście właściwości migracyjnych 

prekursorów komórek Schwanna. Mimo że podobnie jak w przypadku wydłużania neurytów, 

aktywacja białka GSN zwiększa dystans pokonany przez prekursory komórek Schwanna, 

stosunek tych wartości nie ulegał zmianie. Stosunek dystansu pokonanego przez komórki 

glejowe oraz neuryty był mniejszy jedynie w przypadku hodowli DRG prowadzonej  

w obecności lamininy-1 oraz przeciwciał wiążących białko GSN dodawanych do medium (Ryc. 
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64). Liczba prekursorów komórek Schwanna zmniejsza się w hodowli prowadzonej na 

powierzchni opłaszczonej lamininą-1 oraz w obecności peptydu IKVAV oraz przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku GSN (Ryc. 62). Takie zmiany w liczbie prekursorów komórek 

Schwanna migrujących wzdłuż wydłużających się neurytów, jako efekt działania przeciwciał 

skierowanych przeciwko białku GSN, ale też również LamR czy ILK, mogłaby powodować 

zmiany w liczbie formowanych melanocytów, które pochodzą z prekursorów komórek 

Schwanna.   

 Żelsolina, biorąc udział w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, wpływa na wiele 

procesów komórkowych związanych z adhezją oraz migracją komórek. Wykazuje również 

aktywność w procesach niezależnych bezpośrednio od dynamiki przebudowy aktyny  

w komórce. To powoduje, że żelsolina staje się przedmiotem wielu badań nad jej rolą w biologii 

rozwoju oraz w biologii genezy różnych chorób. W niniejszej pracy pokazano, że żelsolina 

bierze udział w procesach warunkujących prawidłowy rozwój obwodowego układu 

nerwowego. Jej rola wydaje się być szczególnie ważna na późniejszych etapach formowania 

się OUN.  

Formowanie się obwodowego układu nerwowego podczas embriogenezy jest 

wieloetapowym procesem, na który składa się wiele współpracujących ze sobą 

mechanizmów komórkowych oraz środowiskowych. Są to mechanizmy występujące na 

poziomie tkankowym oraz komórkowym. Warunkiem rozwoju dobrze funkcjonującego 

OUN jest zatem prawidłowe funkcjonowanie wszystkich mechanizmów zaangażowanych 

w ten proces na każdym jego etapie. Występowanie nieprawidłowości już na wczesnym, 

czy nawet na końcowym etapie formowania OUN, może nieść ze sobą konsekwencje  

w postaci występowania patologii w funkcjonowaniu struktur formujących OUN oraz 

powstawania chorób czy zaburzeń związanych z jego działaniem. W niniejszej pracy 

postanowiono przeanalizować wpływ białek LamR, ILK i GSN na rozwój OUN  

w trakcie embriogenezy kury domowej, począwszy od delaminacji komórek grzebienia 

nerwowego z grzbietowej części cewy nerwowej, aż po formowanie się sieci neuronów 

rdzeniowych i prekursorów dla komórek glejowych. Podjęto się tego zadania, ponieważ 

nie prowadzono do tej pory badań nad rolą ww. białek w tych procesach, a rezultaty 

eksperymentów wykonanych przez nasz Zespół sugerują występowanie oddziaływań 

żelsoliny z nieintegrynowym receptorem lamininy oraz kinazą zależną od integryn  

w ludzkich komórkach, w tym komórkach czerniaka. Wykazano, że każde z badanych 

białek, w zależności od pełnionej funkcji w oddziaływaniu komórki z białkami ECM, jest 

zaangażowane w procesy ważne dla rozwoju OUN zarodka kurzego. Badania 
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przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dostarczyły nową wiedzę na temat biologii 

rozwoju zarodka kurzego. Rola białek LamR, ILK i GSN została po raz pierwszy 

określona w badanych procesach dla zarodka kurzego. Mimo że badania dały nową 

wiedzę, przyniosły również wiele nowych pytań i perspektyw, które mogą stanowić 

podstawę do dalszego poznawania pełnionych funkcji ww. białek w tworzeniu OUN. 

Perspektywą na przyszłe badania mogłoby być zbadanie dokładnych mechanizmów 

odpowiedzialnych za wykazane funkcje badanych białek w rozwoju OUN oraz wpływu 

nadprodukcji białek na opisane tutaj procesy. Należałoby też zbadać różnicowanie się 

komórek grzebienia nerwowego czy prekursorów komórek Schwanna do melanoblastów,  

a następnie melanocytów w odniesieniu do pełnionych funkcji przez badane białka. 

Ponadto warto byłoby ustalić, czy w komórkach rozwijającego się OUN kury domowej 

białko GSN tworzy kompleksy z białkiem LamR lub białkiem ILK i jaką rolę mogłyby 

pełnić takie oddziaływania w komórkach OUN.  
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6. WNIOSKI 

• Geny ILK i RPSA są ekspresjonowane na różnym poziomie podczas rozwoju 

embrionalnego kury (etapy rozwoju HH6-HH36). Poziom transkryptów badanych 

genów jest wysoki w tkankach i narządach, które są pochodnymi komórek 

grzebienia nerwowego. 

• Wyciszenie ekspresji genów RPSA i GSN wpływa na poszczególne etapy rozwoju 

OUN in ovo. Wyciszenie ekspresji genu RPSA hamuje delaminację oraz migrację 

komórek grzebienia nerwowego, natomiast wyciszenie ekspresji genu GSN wpływa 

na migrację tych komórek w zarodku. 

• Laminina-1 oraz peptyd IKVAV, lecz nie peptydy GRGDS i YIGSR, są 

zaangażowane w formowanie się OUN w zarodku kurzym, wpływając na wiele 

procesów i organizację struktur komórkowych istotnych dla migracji i adhezji 

komórek grzebienia nerwowego oraz DRG w warunkach in vitro. 

• Sposób podania lamininy-1 do hodowli ma znaczenie dla rozwoju OUN na etapie 

migracji komórek grzebienia nerwowego, jednak nie jest istotny na etapie 

formowania DRG w warunkach in vitro. 

• Białka GSN, ILK oraz LamR są produkowane w komórkach biorących udział  

w generowaniu OUN: komórkach grzebienia nerwowego, neuronach czuciowych 

oraz prekursorach komórek glejowych OUN. 

• Żelsolina jest wydzielana przez komórki formujące OUN. 

• Białka LamR oraz ILK są obecne zarówno wewnątrz, jak i na powierzchni komórek 

grzebienia nerwowego. Natomiast żelsolina i kinaza zależna od integryn znajdują 

się nie tylko wewnątrz komórek budujących DRG, ale także na ich powierzchni. 

• Przeciwciała stosowane w celu zaburzenia funkcji badanych białek mają 

najprawdopodobniej wpływ blokujący aktywność białek LamR i ILK. W przypadku 

żelsoliny podanie przeciwciał powoduje raczej aktywację tego białka.  

• Białka GSN, ILK i LamR są w różny sposób zaangażowane w rozwój OUN, 

biorąc udział w wielu procesach oraz formowaniu struktur komórkowych 

związanych z migracją i adhezją badanych komórek w warunkach in vitro. 
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