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„Rola wybranych izoform żelsoliny w migracji komórek ludzkiego czerniaka skóry z 

uwzględnieniem ich wpływu na lokalizację nieintegrynowego receptora lamininy w 

komórce” 

STRESZCZENIE  

Czerniak skóry jest jednym z najbardziej inwazyjnych nowotworów, a także jest jedną 

z najczęściej występujących chorób nowotworowych u młodych dorosłych rasy kaukaskiej. 

Podczas rozwoju czerniaka stransformowane nowotworowo melanocyty nabywają zdolność 

do pokonania bariery błony podstawnej i wnikają w głąb skóry właściwej, gdzie docierają do 

naczyń krwionośnych, następnie po dotarciu tą drogą do odległych miejsc w organizmie mogą 

tam tworzyć przerzuty.  

Komórki czerniaka, pokonując barierę błony podstawnej, będącą jedną z form macierzy 

pozakomórkowej (ang. extracellular matrix, ECM), muszą ją naruszyć, ponieważ są zbyt duże, 

aby przeniknąć przez nią bez proteolizy. Każdy typ komórki tworzy struktury bogate w 

filamentarną (F-) aktynę, które biorą udział w ruchu komórki. Możemy zaliczyć do nich, np., 

filopodium, lamelipodium, włókienko naprężeniowe czy też trawiące ECM inwadopodium. 

Migracja komórek w obrębie tkanki, czyli środowiska 3-D złożonego z sąsiadujących komórek 

i ECM wymaga ścisłej kontroli adhezji zarówno pomiędzy komórkami, jak i pomiędzy komórką 

a ECM.  

Żelsolina (GSN) to wielofunkcyjne białko wiążące aktynę. U ssaków występują trzy 

izoformy GSN, które zostały w różnym stopniu poznane: wydzielnicza, cytoplazmatyczna i 

nerwowa (a, b i c). Wszystkie z nich są kodowane przez jeden gen, a produkowane są dzięki 

alternatywnej obróbce mRNA oraz w wyniku inicjacji transkrypcji w różnych miejscach genu. 

Rola żelsoliny w procesie nowotworzenia jest kontrowersyjna, ponieważ w zależności od typu 

nowotworu pełni rolę supresorową lub promującą proces nowotworzenia.  

Nieintegrynowy receptor lamininy (LamR) jest jednym z białek mogących oddziaływać 

z żelsoliną. LamR to wielofunkcyjne białko, którego zwiększona produkcja pozytywnie koreluje 

z nowotworową transformacją melanocytów. Gen kodujący białko LamR (RPSA) 

najprawdopodobniej koduje dwie izoformy tego białka. Z czego izoforma dłuższa o pięć 

aminokwasów nie była do tej pory badana.  



Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie roli poszczególnych izoform żelsoliny w 

migracji 2-D i 3-D komórek czerniaka w kontekście ich interakcji z różnymi białkami macierzy 

pozakomórkowej. Dodatkowo postanowiono określić, jaki wpływ ma żelsolina i jej wybrane 

izoformy na lokalizację białka LamR w komórce. Modelem badawczym były komórki A375 z 

nokautem GSN oraz klony komórkowe produkujące wybrane izoformy żelsoliny. 

Przeprowadzone badania wykazały, że nokaut GSN w komórkach czerniaka ma 

największy wpływ na ruchliwość komórek, gdy rosną one w obecności lamininy 1. Odkryto 

również, że komórki czerniaka produkują i wydzielają wszystkie badane izoformy żelsoliny. 

Ponadto zaobserwowano, że GSN a jest istotna dla tworzenia inwadopodiów, a także dla 

migracji 3-D komórek A375. Wszystkie badane izoformy żelsoliny okazały się istotne dla 

migracji indywidualnej i kolektywnej komórek czerniaka rosnących na podłożu opłaszczonym 

lamininą 1. Jednakże komórki produkujące GSN c odznaczały się największym potencjałem 

migracyjnym. Wykazano, że zarówno GSN b, jak i GSN c wpływają na stopień polimeryzacji 

aktyny w komórce, a ponadto lokalizują się w obrębie filopodium, inwadopodium i włókienka 

naprężeniowego. Zaobserwowano, że GSN c pozytywnie wpływa na tworzenie filopodiów. Co 

więcej komórki czerniaka produkujące GSN c wykazują zmiany w poziomie produkcji białek 

związanych z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym w stosunku do komórek 

produkujących GSN a lub GSN b.  

Dalsze badania wykazały obecność kompleksów białka LamR i żelsoliny w teście ligacji 

w bliskości przeprowadzonym na skrawkach tkankowych pozyskanych od pacjentów z 

czerniakiem skóry. Ponadto zaobserwowano, że lateralna dyfuzja krótkiej izoformy LamR w 

błonie plazmatycznej komórek czerniaka jest w różny sposób zależna od izoform żelsoliny i 

nanodomen bogatych w cholesterol. Z kolei mobilność długiej izoformy LamR zależy od 

nanodomen bogatych w cholesterol i cytoszkieletu aktynowego, ale jest niezależna od 

obecności żelsoliny. Wykazano, że obecność białek LamR i GSN w błonie plazmatycznej 

komórek czerniaka jest najprawdopodobniej związana z tratwami lipidowymi. Ponadto 

zaobserwowano, że ani żelsolina ani białko LamR nie występują na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej komórek czerniaka.  

Reasumując, udowodniono, że żelsolina jest istotna dla migracji, inwazji oraz 

tworzenia struktur bogatych w F-aktynę przez komórki czerniaka, szczególnie kiedy rosną 

one na powierzchni pokrytej lamininą 1. Jednakże badane izoformy żelsoliny mają różny 



wpływ na ww. procesy. Ponadto wykryto, że komórki czerniaka produkują dwie izoformy 

LamR, których dyfuzja lateralna w błonie plazmatycznej jest regulowana przez różne 

mechanizmy, w tym te oparte o produkcję żelsoliny. 


