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WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 

2-D warunki dwuwymiarowe  

3-D warunki trójwymiarowe  

aa 

ABP 

aminokwasy, od ang. amino acids 

białko wiążące aktynę, od ang. actin binding protein 

ACF 

AU 

funkcja autokorelacji, od ang. autoaorrelation function 

jednostka umowna, od ang. arbitrary units 

AcGFP  zielone białko fluorescencji pochodzące z Aequorea coerulescens, od ang. green 

fluorescent protein derived from Aequorea coerulescens 

ADF  czynnik depolimeryzujący aktynę, od ang. actin depolymerizing factor 

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

APS  nadsiarczan amonu, od ang. ammonium persulfate 

Arp2/3  kompleks białek związanych z aktyną 2/3, od ang. Actin Related Protein 2/3 

ATCC  Amerykańska kolekcja kultur komórkowych, od ang. American Type Culture 

Collection 

ATP  adenozynotrifosforan, od ang. adenosine triphosphate 

BRAF  

 

BrdU 

kinaza homologu B1 onkogenu wirusowego mięsaka mysiego v-raf, od ang. v-raf 

murine sarcoma viral oncogene homolog B1 kinase 

5-bromo-2-dezoksyurydyna, od ang. 5-bromo-2'-deoxyuridine 

BSA  surowicza albumina wołowa, od ang. bovine serum albumin 

cDNA komplementarny DNA, od ang. complementary DNA  

DMEM  

 

medium podstawowe do hodowli komórkowej, od ang Dulbecco's modified Eagle 
medium 

DNA kwas deoksyrybonukleinowy, od ang. deoxyribonucleic acid 

DNAzy deoksyrybonukleazy 

DRM  

 

frakcja błon komórkowych odpornych na działanie detergentów, od ang. 

detergent resistant membranę 

ECM  macierz pozakomórkowa, od ang. extracellular matrix 

EDTA  kwas etylenodiaminotetraoctowy, od ang. ethylenediaminetetraacetic acid 

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

ethylene glycol bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N' 

EMT 

 

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

ERK  

 

kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym, od ang. extracellular 

signal-regulated kinase 

FA  ognisko kontaktowe, od ang. focal adhesion 

FAK  kinaza zależna od integryn, od ang. focal adhesion kinase   

F-aktyna filamentarna, spolimeryzowana aktyna 

G-aktyna globularna, monomeryczna aktyna 

GAPDH  

 

dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, od ang. glyceraldehyde 3-

phosphate dehydrogenase 

GPMV  olbrzymi pęcherzyk błony plazmatycznej, od ang. giant plasma membrane 

vesicle 

GSN  żelsolina, od ang. gelsolin 
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GSN gen kodujący żelsolinę 

GSN a / b / c 

HBSS 

izoformy żelsoliny a / b / c 

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  

HRP peroksydaza chrzanowa, od ang. horseradish peroxidase 

KO nokaut, od ang. knockout 
LamR nieintegrynowy receptor lamininy 

MMP  metaloproteazy, od ang. matrix metaloproteinase 

mRNA informacyjny kwas rybonukleinowy, od ang. messenger RNA 

MT1-MMP  metaloproteaza błonowa typu I, od ang. membrane-type 1 matrix 

metalloproteinase 

NP nadprodukcja 

o/o  stężenie objętosciowo / objętościowe 

OD  współczynnik gęstości optycznej, od ang. optical density 

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

PCR  łańcuchowa reakcja polimerazy, od ang. polymerase chain reaction 

PI(4,5)P2  4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu 

PI3K  kinaza 3-fosfatydyloinozytolu, od ang. phosphoinositide 3-kinase 

PIC  koktail inhibitorów proteaz, od ang. protease ihibitor cocktail 

PKC kinaza białkowa C, od ang. protein kinase C 

pz para zasad nukleotydów 

Rac1  

 

substrat toksyny botulinowej C3 związanej z Ras, od ang. ras-related C3 

botulinum toxin substrate 

RNA  kwas rybonukleinowy, od ang. ribonucleic acid 

RNazy  rybonukleazy 

RPG  faza wzrostu promieniowego, od ang. radial growth phase 

RPSA  gen kodujący LamR, od ang. ribosomal protein SA 

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 

SIM2  mikroskopia światła strukturalnego, od ang. structure illuminated microscopy 

svFCS spektroskopia korelacji fluorescencji w zmiennym polu, od ang. spot variation 

fluorescence correlation spectroscopy 

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 

TIRF  

 

mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia, od ang. total 

internal reflection fluorescence 

UV  promieniowanie ultrafioleowe, od ang. ultraviolet 

VPG  faza wzrostu wertykalnego, od ang. vertical growth phase 

w/o  stężenie wagowo / objętościowe 

WASP  białko Wiskotta–Aldricha, od ang. Wiskott–Aldrich syndrome protein 

XTT 2,3-bis[2-metoksy-4-nitro-5-sulfofenylo]-2H-tetrazolio-5- karboksyanilidu, od 
ang. 2,3-Bis-[2-Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl]-2H-Tetrazolium-5-Carboxanilide 
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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. 
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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. 
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ABSTRACT 

Skin melanoma is one of the most invasive malignant tumors. As a result it 

becomes one of the most common malignancies in young Caucasian adults. During 

melanoma development malignant melanocytes acquire the ability to overcome the 

basement membrane barrier and penetrate the dermis, where they reach the blood 

vessels which they use to travel to distinct locations where they finally form metastases. 

When skin melanoma cells cross the basement membrane barrier, which is a 

manifestation of the extracellular matrix (ECM), they must break it because they are too 

large to pass through without proteolysis. Each cell type produces filamentous (F-) 

actin-rich structures involved in cell movement. We can mention, for example, 

filopodium, lamellipodium, stress fiber, or ECM-digesting invadopodium. Cell migration 

is critical to various biological processes. The migration of cells within tissue, i.e., a 

three-dimensional (3-D) environment composed of neighboring cells and the ECM, 

requires the control of adhesion between cells and between the cell and the ECM. 

Gelsolin (GSN) is a multifunctional actin-binding protein. There are three 

isoforms of GSN in mammals that have been studied to different extents: secretory, 

cytoplasmic, and neuronal (a, b, and c). They are all encoded by one gene and produced 

by alternative splicing and initiation of transcription at different locations in the gene. 

The role of gelsolin in carcinogenesis is controversial because depending on the tumor 

type it can be either a suppressor or a tumor promoting factor.  

The non-integrin laminin receptor (LamR) is one of the proteins that can interact 

with gelsolin. LamR is a multifunctional protein whose increased production positively 

correlates with the neoplastic transformation of melanocytes. The gene encoding LamR 

(RPSA) likely encodes two isoforms of this protein. The five amino acids’ longer isoform 

has not been studied so far. 

The doctoral thesis aimed to investigate the role of individual gelsolin 

isoforms in the 2-D and 3-D migration of melanoma cells in the context of their 

interaction with various extracellular matrix proteins. In addition, it was decided 

to determine the effect of gelsolin and its isoforms on the localization of the LamR 

in the cell. The research model was A375 cells with GSN knockout and cell clones 

producing selected gelsolin isoforms. 
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The research conducted as a part of the doctoral thesis showed that GSN 

knockout has the most profound effect on melanoma cells’ motility when grown in the 

presence of laminin 1. It was also discovered that melanoma cells produce and secrete 

all GSN isoforms studied. Moreover, it was observed that GSN a is required for 

invadopodia formation and the three-dimensional migration of A375 cells. All gelsolin 

isoforms tested were essential for single-cell and collective migration of melanoma cells 

growing on laminin-1 coated surfaces. However, the highest migration potential was 

found for GSN c-producing cells. Both GSN b and c have been shown to lower the cell’s 

F:G actin ratio and are localized in filopodia, invadopodia, and stress fibers. GSN c 

positively affects filopodia formation when cells grow on the surface coated with laminin 

1. In addition, melanoma cells producing GSN c showed changes in the production of 

proteins involved in the epithelial-mesenchymal transition compared to cells producing 

GSN a or b. 

Further studies showed the presence of complexes for LamR and gelsolin in a 

proximity ligation assay performed on tissue sections from melanoma patients. In 

addition, the lateral diffusion of the short LamR isoform in the plasma membrane of 

melanoma cells was observed to be differentially affected by GSN isoforms and 

cholesterol-rich nanodomains. Moreover, the mobility of the long isoform of LamR 

depends on cholesterol-rich nanodomains and the actin cytoskeleton but is independent 

of the gelsolin production. It was also shown that the presence of LamR and GSN 

proteins in the plasma membrane of melanoma cells is associated with lipid rafts. In 

addition, neither gelsolin nor LamR was observed on the outer surface of the plasma 

membrane of melanoma cells. 

In conclusion, gelsolin is essential for migration, 3-D migration, and the 

formation of F-actin-rich structures by melanoma cells, especially when the cells 

grow in the presence of laminin 1. However, different GSN isoforms have diverse 

effects on these processes. In addition, melanoma cells were found to produce two 

LamR isoforms. Various mechanisms, including gelsolin-mediated, regulate lateral 

diffusion of LamR shorter version in the plasma membrane.  
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1. Wstęp 

Czerniak skóry, wywodzący się z komórek pigmentowych skóry – melanocytów, 

jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów, w przypadku którego wczesna 

diagnoza i usunięcie guza daje największe prawdopodobieństwo pełnego wyzdrowienia. 

Mimo że istnieje wiele terapii stosowanych w leczeniu tego nowotworu, wciąż nie ma 

leku dedykowanego wszystkim podtypom czerniaka skóry. Głównym środowiskowym 

czynnikiem ryzyka jest okresowa ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, ale 

efekty tego promieniowania są wysoce zależne od rodzaju skóry i do pewnego stopnia 

od dziedzicznych mutacji genetycznych. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi 

dla chorych z czerniakiem skóry jest obecność przerzutów oraz wielkość guza1. Pomimo 

coraz większej wiedzy na temat rozwoju czerniaka i czynników ryzyka z nim 

związanych, wciąż nie jest to choroba łatwa w leczeniu. Dlatego też koniecznym jest 

poznanie mechanizmów molekularnych sprzyjających progresji czerniaka skóry,  aby 

móc opracować nowe  strategie terapeutyczne.  

1.1 Patogeneza czerniaka skóry 

Na całym świecie liczba nowych przypadków czerniaka skóry stale rośnie, w 

związku z czym staje się on jedynym z najczęściej występujących nowotworów u 

młodych dorosłych. Czerniaka skóry diagnozuje się najczęściej u mieszkańców Nowej 

Zelandii, Australii, Stanów Zjednoczonych oraz w krajach europejskich, gdzie wykazano 

odpowiednio 50, 48, 22 i 13 nowych przypadków na 100 000 mieszkańców w latach 

2006-20162. Spośród krajów europejskich najwyższą zapadalność na czerniaka 

odnotowano w krajach skandynawskich, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W Polsce 

również obserwuje się wzrost liczby przypadków czerniaka skóry, lecz coraz więcej 

przypadków rozpoznaje się we wczesnym stadium choroby (79% w 2016 roku w 

porównaniu do 69% w 2006 roku)3. Czerniak skóry stanowi jedynie 3% wszystkich 

występujących nowotworów skóry, lecz powoduje aż 65% zgonów w tej grupie chorób4. 

Istnieje wiele podejść terapeutycznych stosowanych w leczeniu czerniaka skóry, w tym 

terapie ukierunkowanie na antygen PD-L, kinazę kinazy białkowej aktywowanej 

mitogenem (ang. Mitogen-activated protein kinase kinase, MEK) lub kinazę homologu B1 

onkogenu wirusowego mięsaka mysiego v-raf (ang. v-raf murine sarcoma viral oncogene 

homolog B1 kinase, BRAF) z mutacją w kodonie V600 genu BRAF. Jednak nadal nie ma 

skutecznego leku dedykowanego wszystkim podtypom czerniaka skóry5. Znalezienie 
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nowych, lepszych leków lub działających kombinacji leków już istniejących ma kluczowe 

znaczenie, zwłaszcza że pierwotny guz czerniaka skóry o grubości nawet 1 mm może 

wywoływać przerzuty do innych tkanek6. W Polsce wyleczalność czerniaka skóry, którą 

opisuje wskaźnik 5-letniego przeżycia pacjenta i który wynosi 61,5%, znacząco odbiega 

od średniej europejskiej, według której 83,2% pacjentów z czerniakiem skóry przeżywa 

co najmniej pięć lat od zdiagnozowania tego nowotworu1. Główną przyczyną zaniżającą 

wskaźniki przeżycia wydaje się być niska świadomość polskiego społeczeństwa 

dotycząca czynników ryzyka wystąpienia czerniaka skóry7.  

Prawidłowe melanocyty znajdują się w naskórku, gdzie kontaktują się z 

keratynocytami oraz fibroblastami skóry8. W początkowym etapie rozwoju czerniaka 

skóry prawidłowy melanocyt nabywa inicjującą mutację kierującą, która prowadzi do 

hiperplazji melanocytów i rozwoju znamion9,10. Pojawienie się znamienia wiąże się z 

małym obciążeniem mutacyjnym oraz nielicznymi zmianami liczby kopii genów w 

komórce10,11. Powszechnie występującymi mutacjami w materiale genetycznym 

melanocytów w znamionach są mutacje w genie kodującym białko BRAF12,13. Aż 40-60% 

pacjentów z czerniakiem skóry charakteryzuje obecność mutacji w tym genie. Ponad 

97% mutacji w genie BRAF u pacjentów z czerniakiem jest zlokalizowanych w kodonie 

V600 genu BRAF, z czego najczęściej występująca mutacja, wykazana w 90% 

przypadków, skutkuje podstawieniem waliny (V) kwasem glutaminowym (E) w pozycji 

600 białka BRAF. Mniej powszechne są podstawienia kwasu glutaminowego lizyną 

(V600K), argininą (V600R) lub leucyną (V600M) czy kwasem asparaginowym 

(V600D)14. Występowanie ww. mutacji prowadzi do produkcji konstytutywnie aktywnej 

kinazy BRAF, co z kolei skutkuje wzrostem potencjału do proliferacji, zdolności komórek 

nowotworowych do przeżycia, inwazji i tworzenia przerzutów. Odkrycie występowania 

mutacji w genie BRAF doprowadziło do powstania selektywnych inhibitorów tej kinazy, 

niestety często dochodzi do wykształcenia mechanizmu lekooporności względem tego 

typu terapii15. Kolejny etap w rozwoju czerniaka jest znany jako faza ekspansji, w której 

część znamion poprzez zmiany pośrednie rozwija się w czerniaka, czemu często 

towarzyszy wystąpienie mutacji w sekwencji promotora genu TERT, a także duże 

obciążenie innymi mutacjami9–11,16. Gen TERT koduje odwrotną transkryptazę 

telomerazy, katalityczny składnik telomerazy, enzymu niezbędnego do utrzymania 

długości telomerów. Zaburzone działanie telomerazy umożliwia komórkom czerniaka 

tzw. nieśmiertelność replikacyjną16. Po nagromadzeniu różnych mutacji w genach takich 
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jak CDKN2A, TP53, PTEN oraz genach kodujących podjednostki kompleksu 

remodelującego chromatynę SWI/SWF, czerniak pierwotny wchodzi w fazę inwazyjną i 

staje się złośliwym nowotworem. Faza ta charakteryzuje się występowaniem licznych 

mutacji w materiale genetycznym oraz wieloma zmianami liczby kopii genów w 

komórce9–11. Wykazano, że tylko 20–40% czerniaków powstaje ze znamion, a reszta to 

czerniaki de novo, które mogą jednak powstawać z klinicznie niewykrywalnych zmian 

prekursorowych, rozwijających się podobnie do wykrywalnych zmian, które mają swoją 

genezę w znamionach17,18. Oprócz defektów genetycznych związanych z progresją 

czerniaka istnieje kilka kluczowych szlaków sygnałowych, które ulegają rozregulowaniu 

w jego rozwoju, takich jak szlak białka WNT, ścieżka sygnałowa kinaz aktywowanych 

mitogenami (ang. mitogen-activated protein kinases, MAPK) i ścieżka sygnałowa kinazy 

3-fosfatydyloinozytolu/kinazy białkowej B (PI3K/AKT). Szlaki te są zaangażowane w 

proliferację, wzrost, przeżycie i tworzenie przerzutów przez komórki czerniaka skóry19–

21. 

Podczas rozwoju czerniaka stransformowane nowotworowo melanocyty 

przechodzą od fazy wzrostu promieniowego (ang. radial growth phase, RPG) do fazy 

wzrostu wertykalnego (ang. vertical growth phase, VPG)22. Pierwsza faza dotyczy 

sytuacji, w której komórki, tracąc kontrolę nad proliferacją, rozrastają się i 

rozprzestrzeniają na powierzchni błony podstawnej skóry. W kolejnej fazie komórki 

czerniaka nabywają zdolność do pokonania bariery błony podstawnej i wnikają w głąb 

skóry właściwej, gdzie ostatecznie docierają do naczyń krwionośnych. Gdy komórki 

czerniaka przenikną do naczyń krwionośnych, mogą rozprzestrzeniać się w organizmie i 

tworzyć przerzuty w odległych tkankach. Tak więc moment nabycia zdolności do 

degradacji błony podstawnej przez komórki nowotworowe jest jednym z krytycznych 

punktów w progresji czerniaka.  

Najbardziej powszechną klasyfikacją czerniaka jest ta powstała na podstawie 

prac Clarka i McGoverna, opierająca się na cechach klinicznych i histopatologicznych 

czerniaka skóry23,24. Zgodnie z nią wyróżnia się cztery główne podtypy czerniaka skóry: 

czerniaka wywodzącego się ze złośliwej plamy soczewicowatej (ang. lentigo malignant 

melanoma, LMM), czerniaka szerzącego się powierzchownie (ang. superficial spreading 

melanoma, SSM), czerniaka guzkowego (ang. nodular melanoma, NM) oraz czerniaka 

umiejscowionego na kończynach, podpaznokciowego (ang. acral lentiginous melanoma, 

ALM). Spośród wymienionych podtypów czerniaka skóry najczęściej występującym u 
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ludzi rasy białej jest SMM, ponieważ stanowi aż 70% przypadków25. SMM występuje 

zazwyczaj u młodych osób, ponieważ mediana wieku pacjentów chorujących na SMM 

wynosi 44 lata. Z kolei okres przejścia tego podtypu czerniaka w postać inwazyjną 

wynosi zazwyczaj od 4 do 5 lat. LMM występuje u około 10% pacjentów z czerniakiem 

rasy białej, zazwyczaj u osób starszych. Rozwinięcie się tego podtypu czerniaka od 

momentu pojawienia się znamienia może trać nawet kilkanaście lat. Natomiast NM jest 

najbardziej inwazyjnym podtypem czerniaka skóry, który stanowi około 10% 

przypadków wśród pacjentów rasy białej z czerniakiem skóry. Podtypem rzadko 

diagnozowanym u ludzi rasy białej jest ALM, stanowiącym około 5% wszystkich 

przypadków czerniaka skóry. Jednak znacznie częściej pojawia się on u pacjentów rasy 

czarnej, lub pochodzących z Dalekiego Wschodu, gdzie wynosi odpowiednio 35% oraz 

49-75% wszystkich przypadków czerniaka skóry.  

1.2 Macierz pozakomórkowa w patogenezie czerniaka skóry 

Standardowe metody leczenia przeciwnowotworowego takie jak resekcja 

chirurgiczna, chemioterapia i radioterapia często okazują się nieskuteczne w przypadku 

zaawansowanego czerniaka skóry, tworzącego przerzuty. Chociaż liczba 

chemioterapeutyków, w tym chemioterapeutyków celowanych, stosowanych w walce z 

czerniakiem stale rośnie26, wciąż wiele mechanizmów zaangażowanych w progresję 

czerniaka pozostaje do odkrycia. Projektowanie nowych terapii celowanych wymaga 

dokładnej wiedzy na temat mechanizmów leżących u podstaw inwazji komórek 

nowotworowych. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się roli mikrośrodowiska 

nowotworu w progresji czerniaka skóry27–29, w tym w nabywaniu przez komórki 

oporności na leki30. Nisza nowotworowa obejmuje również ECM i w zależności od jej 

składu regulowany jest los komórki, określając m.in. jej właściwości migracyjne i 

adhezyjne31. Wraz z progresją nowotworu dochodzi do zaburzenia przylegania komórek 

do błony podstawnej, za co odpowiadają głównie zmiany w poziomie produkcji białek 

zaangażowanych w adhezję komórki32,33. Jednak mechanizmy leżące u podstaw 

zachowania się komórek w odpowiedzi na kontakt z ECM – skomplikowaną siecią 

makrocząsteczek – są dalekie od zrozumienia. 

Błona podstawna skóry stanowiąca barierę oddzielającą naskórek od skóry 

właściwej składa się głównie z kolagenu typu IV, lamininy 1, nidogenu/enaktyny, 

perlekanu, proteoglikanu i siarczanu heparyny34. Za produkcję większości jej białek 
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odpowiadają keratynocyty i fibroblasty, które wydzielają kolageny typu IV i VII, 

perlekan i lamininę 511. Poza tym keratynocyty wydzielają także kolagen typu XVII, 

perlekan oraz lamininy 311, 332 i 511, a fibroblasty produkują nidogen35. Błona 

podstawna (ang. basement mambrane, BM) jest zbudowana z białek macierzy 

pozakomórkowej (ang. extracellular matrix, ECM) i stanowi barierę, którą komórki 

czerniaka muszę pokonać w trakcie procesu inwazji. Macierz pozakomórkowa to 

niekomórkowa część mikrośrodowiska komórek, obecna we wszystkich tkankach i 

narządach, stanowiąca rusztowanie dla komórek oraz zapewniająca integralność 

strukturalną36. Rozwój czerniaka skóry i tworzenie przez niego przerzutów są ściśle 

związane ze składem macierzy pozakomórkowej. Zwiększona produkcja kolagenu typu I 

w czerniaku wiąże się z większym potencjałem inwazyjnym komórek i stanowi czynnik 

wskazujący na gorsze rokowanie przebiegu choroby37,38. Ponadto zaobserwowano, że 

czerniak pierwotny powstający w tkance zawierającej uszkodzony promieniowaniem 

UV kolagen jest mniej inwazyjny39. Natomiast inne badania pokazały, że zwiększona 

ilość włókien kolagenowych negatywnie reguluje wzrost i migrację komórek 

czerniaka40. Ryzyko rozwoju czerniaka wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ starzenie się 

skóry oraz zmiany w jej składzie wynikające z wieku, jak na przykład obniżenie gęstości 

kolagenu i jego fragmentacja, wzmagają migrację i inwazję komórek czerniaka41. 

Kolejnym składnikiem ECM, którego zwiększoną produkcję zaobserwowano w 

czerniaku, jest tenascyna C, która pośredniczy we wzroście i rozprzestrzenianiu się 

przerzutów nowotworu42. Także fibronektyna jest jednym z kluczowych białek w 

progresji czerniaka, a jej produkcja w komórkach nowotworowych, regulowana przez 

kaskadę sygnalną rodziny kinaz regulowanych sygnałem pozakomórkowym (ang. 

extracellular signal-regulated kinase, ERK)/MAPK, moduluje proces przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego oraz apoptozę, a także wspiera proces inwazji43,44. Same 

komórki czerniaka mogą produkować białka ECM i tak wytwarzają ona różne wersje 

lamininy i charakteryzują się dużym potencjałem migracyjnym szczególnie w kontakcie 

z α5 lamininą45,46. Co więcej oddziaływanie obecnej w naskórku lamininy 5 z integryną 

α3β1 obecną w komórkach czerniaka odgrywa ważną rolę w migracji i inwazji komórek 

czerniaka oraz degradacji białek macierzy pozakomórkowej47. Zaobserwowano także, że 

laminina 1 występuje w znacząco wyższym stężeniu w osoczu pacjentów z czerniakiem 

w IV stadium w porównaniu do zdrowych  pacjentów48, a także stymuluje migrację i 

inwazję komórek czerniaka49. Ponadto mikrośrodowisko czerniaka ludzkiego 
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charakteryzuje obecność innych białek macierzy pozakomórkowej, w tym kolagenu typu 

XIV50, hialuronianu51 oraz lamininy 33252. 

1.3 Budowa cytoszkieletu komórki 

Komórki zwierzęce mają zdolność do zmiany kształtu w celu przystosowywania 

się do środowiska pozakomórkowego, poruszania się, zachodzenia podziałów 

komórkowych oraz umożliwiania egzocytozy i endocytozy. Mechanizm tych zmian 

opiera się na ciągłej reorganizacji cytoszkieletu. Struktura ta pomag komórkom 

zachować kształt i wewnętrzną organizację, a także zapewnia wsparcie mechaniczne. 

Wśród głównych klas elementów wchodzących w skład cytoszkieletu znajdują się 

mikrotubule, filamenty aktynowe, filamenty pośrednie oraz septyny53. Mikrotubule są 

największym typem włókien składających się z monomerów białka zwanego tubuliną, 

mające średnicę około 25 nanometrów. Filamenty aktynowe są najmniejszym typem 

włókien cytoszkieletu, mają średnicę zaledwie około 6 nm i są zbudowane z 

monomerów aktyny54. Filamenty pośrednie, jak sama nazwa wskazuje, są średniej 

wielkości, a ich średnica wynosi około 10 nm. Filamenty pośrednie są zbudowane z 

ponad 50 różnych białek podjednostkowych, np. keratyny, desminy czy wimentyny55. 

Septyny to białka wiążące guanozyno-5′-trifosforan (ang. guanosine triphosphate, GTP), 

tworzące heterooligomeryczne kompleksy oraz struktury wyższego rzędu takie jak 

włókienka i pierścienie56. Architektura sieci tworzonych przez polimery cytoszkieletu 

jest kontrolowana przez kilka klas białek regulatorowych: czynniki nukleacji, które 

inicjują tworzenie filamentów; białka czapeczkujące, które, wiążąc się do końców 

polimeru, hamują wydłużanie filamentów; czynniki polimeryzujące, które promują 

szybszą elongację filamentów; czynniki depolimeryzujące i fragmentujące, które 

skracają filamenty; oraz elementy sieciujące i stabilizujące, które organizują i 

wzmacniają struktury sieci wyższego rzędu. Siły mechaniczne generowane wewnątrz 

komórki lub poza nią mogą wpływać na aktywność tych czynników regulacyjnych, a co 

za tym idzie na lokalną organizację filamentów54. W związku z tym, że niniejsza 

rozprawa doktorska skupia się na cytoszkielecie aktynowym i na białkach z nim 

oddziałującymi, w dalszej części wstępu zostanie podjęty temat tylko tego elementu 

szkieletu komórki.  
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1.3.1 Cytoszkielet aktynowy  

Podstawową jednostką budującą cytoszkielet aktynowy jest monomer aktyny 

(globularna aktyna, G-aktyna), który w reakcji zależnej od hydrolizy adenozyno-5′-

trifosforanu (ang. adenosine triphosphate, ATP) i jonów magnezu tworzy spolaryzowaną 

strukturę homopolimeru (filamentarną aktynę, F-aktynę), zwaną mikrofilamentem lub 

filamentem aktynowym57. Polaryzacja polimeru aktyny ma miejsce ze względu na 

przestrzenne ułożenie pojedynczej cząsteczki aktyny w obrębie filamentu. W każdym 

filamencie aktynowym wyróżnia się koniec brodaty (zadziorowy, +) oraz grotowy 

(zaostrzony, -)58. Dołączanie monomerów aktyny na + końcu jest zdecydowanie bardziej 

dynamiczne, bowiem ten koniec wydłuża się około 10 razy szybciej niż grotowy59. W 

procesie polimeryzacji aktyny monomery G-aktyny związane z cząsteczkami ATP są 

dodawane do nowo rosnącego zadziorowego końca filamentu, podczas gdy monomery 

G-aktyny związane z ADP są odłączane od filamentu na zaostrzonym końcu w procesie 

nazwanym od angielskiego określenia „actin treadmilling” „obrotem” aktyny60 (Figura 

1). W pokonaniu bariery kinetycznej etapu nukleacji filamentu aktynowego bierze 

udział kompleks białek 2/3 związanych z aktyną (ang. actin related protein 2/3, Arp2/3), 

białka z rodziny formin oraz niedawno opisane białka z rodziny białek zawierających 

motyw uskrzydlonej helisy 2 (ang. winged helix 2, WH2), tj., Spire, Cordon-bleu i 

Leiomodin. Po etapie nukleacji filamentu aktynowego następuje jego wydłużanie, przy 

czym dynamika polimeryzacji aktyny jest dodatkowo regulowana przez białka 

zaangażowane w jej fragmentację, depolimeryzację i czapeczkowanie61,62. Zmieniony 

poziom produkcji białek biorących udział w procesie obrotu aktyny może wpłynąć na 

motorykę komórek nowotworowych, a tym samym wpływać na progresję nowotworu.  
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Figura 1 Uogólniony schemat przedstawiający tzw. obrót aktyny w filamencie aktynowym oraz 
wymianę nukleotydów ADP na ATP na monomerze aktyny. Schemat nie zawiera białek wiążących 
aktynę oraz białek pomagających przy wymianie nukleotydów w monomerze aktyny. Szara sfera jest 
reprezentacją monomeru aktyny a zielona odpowiada reszcie fosforanowej. Schemat stworzono w oparciu 
o literaturę cytowaną w tym podrozdziale. 

Cytoszkielet aktynowy powstaje przez tworzenie struktur wyższego rzędu z 

filamentów aktynowych, które zachodzi dzięki mechanizmom aktywowanym przez małe 

GTPazy z rodziny Rho63. Budowanie tych struktur jest niezwykle dynamicznym 

procesem, ulegającym nieustannym przemianom. W zależności od potrzeby elementy 

cytoszkieletu aktynowego mogą ulegać przebudowie w wyniku depolimeryzacji oraz 

fragmentacji aktyny i jej ponownej polimeryzacji64.  

Zatem polimeryzacja aktyny i jej oddziaływanie z białkami wiążącymi aktynę 

(ang. actin binding proteins, ABP) umożliwiają tworzenie różnorodnych struktur 

aktynowych, takich jak: rozgałęzione filamenty aktynowe, usieciowane filamenty 

aktyny, równoległe oraz anty-równoległe wiązki filamentów aktynowych57. Ponadto 

istnieje szereg białek zapobiegających spontanicznej, niekontrolowanej polimeryzacji 

aktyny. Jednym z takich białek jest profilina, która poprzez asocjację z monomerem 

aktyny hamuje formowanie się dimerów i trimerów aktyny – elementów niezbędnych 

do zapoczątkowania budowy nowego filamentu aktyny65. 

Filamenty aktynowe są zorganizowane względem siebie w różny sposób. 

Poszczególne rodzaje organizacji mikrofilamentów, opisane w tym podrozdziale, 

zilustrowano na figurze 2. Tworzenie sieci filamentów rozgałęzionych inicjowane jest z 

udziałem z kompleksu białek Arp2/3 aktywowanego przez białka z rodziny białek 

Wiskott–Aldrich (ang. Wiskott–Aldrich syndrome protein, WASP). Generowanie sieci 



19 
 

rozgałęzionych filamentów jest niezbędne do m.in. tworzenia lamelipodium, endocytozy, 

egzocytozy, transportu pomiędzy retikulum endoplazmatycznym a aparatem Golgiego i 

innych procesów66,67. Aby zbudować rozgałęzioną sieć filamentów wystarczająco „gęstą” 

do poruszania się komórki, wydłużanie filamentów musi być ograniczane poprzez 

interakcję z białkami wiążącymi aktynę, hamującymi polimeryzację aktyny na brodatych 

końcach filamentów aktynowych68–70. Bez białek czapeczkujących F-aktynę głównie na + 

końcu filamentu (np. żelsoliny), filamenty wydłużają się bez ograniczeń, co skutkuje 

utworzeniem równoległych wiązek, niebędących optymalnymi dla wytwarzania siły. 

Białka czapeczkujące aktynę działają w synergii z kompleksem Arp2/3, budując gęstą 

sieć połączonych filamentów aktyny71. Z kolei struktura usieciowanych 

mikrofilamentów to filamenty aktynowe połączone ze sobą przy pomocy takich białek 

jak filaminy lub α-aktyniny. Usieciowane filamenty aktynowe biorą udział w 

kontrolowaniu kształtu oraz integralności komórki72–74. Natomiast wiązki równoległych 

filamentów aktynowych występują między innymi w filopodiach oraz 

mikrokosmkach73,75–77. Są one zbudowane z filamentów zorientowanych brodatymi 

końcami w tym samym kierunku, skierowanymi w stronę błony komórkowej78. 

Filamenty aktynowe w wiązce równoległej są utrzymywane w bliskim kontakcie przez 

sieciujące białka, spośród których wymienić można α-aktyninę, fimbrynę i fascynę79,80. 

Wyróżnia się dwa mechanizmy biorące udział w tworzeniu wiązek filamentów aktyny, 

jeden angażujący kompleks białkowy Arp2/3, a drugi forminy lub białka Ena/VASP (ang. 

vasodilator-stimulated phosphoprotein, VASP)68,76,81. Na tej samej zasadzie co 

rozgałęziona sieć aktyny, wydłużające się wiązki filamentów mogą generować siłę 

mechaniczną umożliwiającą ruch82,83. Kolejnym elementem cytoszkieletu aktynowego 

komórki są antyrównoległe wiązki aktyny, zawierające miozynę, znajdującą się 

pomiędzy filamentami aktynowymi. Te struktury są niezbędne do prawidłowego 

przebiegu cytokinezy oraz pracy włókienek naprężęniowych w procesie adhezji 

komórka-komórka i komórka-macierz pozakomórkowa84–87. Podobnie jak w przypadku 

wiązek równologle zorientowanych filamentów aktynowych, struktury antyrównoległe 

są stabilizowane przez białka wiążące aktynę, np., fimbrynę i α-aktyninę88.  
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Figura 2 Uproszczony schemat organizacji filamentów aktynowych w komórce. W komórce są 
obecne wiązki równolegle i antyrównolegle zorientowanych filamentów aktynowych, występuje także 
sieć nierozgałęzionych i rozgałęzionych filamentów aktyny. Na schemacie przedstawiono jedynie 
najważniejsze białka oddziałujące z filamentami aktynowymi w danej strukturze. Polaryzacja 
mikrofilamentów została zaznaczona zmieniającym się od czarnego do szarego kolorem. Figurę wykonano 
na podstawie informacji zawartych gdzie indziej53. 

Rozgałęzione sieci mikrofilamntów, które znajdują się w krawędzi wiodącej 

migrujących komórek, wydają się tworzyć bez pomocy białek motorycznych. Natomiast 

włókienka kurczliwe, obecne w tylnej części komórki, wymagają do ich powstania i 

funkcjonowania aktywności miozyny. Interakcja pomiędzy aktyną i miozyną odgrywa 

kluczową rolę w ruchu komórki. Skład cząsteczkowy kurczliwych włókienek 

aktomiozyny jest wysoce konserwatywny, pomimo dużych różnic w ich organizacji i 

dynamice w różnych typach komórek. Polimery aktyny służą jako rusztowanie dla 

miozyny II i białek pomocniczych. Naprzemienne wchodzenie miozyny w reakcję z ATP i 

filamentami aktyny umożliwia ruch komórki. Hydroliza ATP związanego z miozyną 

uwalnia energię przyczyniającą się do zmiany kształtu fragmentu cząsteczki miozyny, 

który, powracając do wyjściowej konformacji, powoduje przesunięcie filamentów 

aktyny względem siebie. Miozyna II działa w większych dwubiegunowych zespołach 

zwanych włóknami miozyny, które różnią się średnią wielkością, tj., występują od 

kilkudziesięciu cząsteczek dla mini-włókien niemięśniowej miozyny II do setek 

cząsteczek dla grubych włókien miozyny mięśni szkieletowych89–92. Filamenty miozyny 
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II kierują translokacją filamentów F-aktyny i poprzez skurcz lub rozciągnięcie dwóch 

związanych filamentów aktyny93.  

Poza wymienionymi białkami oddziałującymi z aktyną istnieje jeszcze szereg 

innych białek wiążących aktynę, np., czynnik depolimeryzujący aktynę (ang. actin-

depolymerizaton factor, ADF)/kofilina, które pełnią istotną rolę we fragmentowaniu 

filamentów aktyny, zwiększając liczbę wolnych końców filamentów94. Z kolei 

tropomiozyny to białka wiążące mikrofilamenty, które wpływają na obrót aktyny w 

komórce. Zapobiegają depolimeryzacji filamentów aktynowych na zaostrzonych 

końcach i mogą hamować demontaż filamentów aktynowych promowany przez 

ADF/kofilinę w komórkach95,96.  

1.3.2  Struktury komórkowe bogate w filamentarną aktynę biorące udział 

w ruchu komórki 

Różnorodnie zorganizowane filamenty aktynowe są podstawowym elementem 

budującym struktury bogate w F-aktynę - lamelipodium, filopodium, włókienko 

naprężeniowe, ognisko adhezyjne, kora aktynowa oraz podosom/inwadopodium. 

Lokalizację poszczególnych struktur bogatych w F-aktynę w komórce nowotworowej 

zobrazowano na figurze 3. 

Lamelipodium to dwuwymiarowa struktura zbudowana z rozgałęzionych 

włókien aktyny. Liczne czynniki nukleacji polimeryzacji aktyny takie jak na przykład 

białka z rodziny WASP homologiczne do werproliny (ang. family Verprolin-homologous 

protein, WASP) są istotne w tworzeniu lamelipodiów. Jednak głównym elementem 

zaangażowanym w ten proces jest kompleks Arp2/3, aktywowany przez specyficzne 

czynniki inicjujące nukleację (ang. Nucleation Promoting Factor – NPF) i kompleks 

WAVE. Wykazano jednakże, że także forminy są ważne dla powstawania 

lamelipodium97. Kompleks WAVE istnieje w postaci nieaktywnej i do aktywacji oraz 

rekrutacji do błony plazmatycznej potrzebuje GTPazy substratu toksyny botulinowej C3 

związanej z Ras (ang. Ras-related C3 botulinum toxin substrate, Rac1) oraz wybranych 

lipidów błonowych98. Co ciekawe zaobserwowano, że sposób orientacji filamentów 

aktynowych w lamelipodium ma znaczenie dla prędkości ruchu komórki. Szybsze 

komórki charakteryzują filamenty zorientowane ukośnie do błony plazmatycznej, 

natomiast wolniejsze - filamenty ułożone równolegle w kierunku ruchu99.  
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Filopodia to palcowate wypustki wystające poza krawędź wiodącą komórki, 

składające się z równolegle ułożonych filamentów aktyny połączonych w wiązki. Taka 

orientacja wypustek wynika z obecności na końcu filopodium kompleksu białka Cdc42 

(GTPaza z rodziny białek Rho) oraz forminy i białek Ena/ VASP. Filopodia powstają w 

wyniku łączenia rozgałęzionych mikrofilamentów, „układanych” przez forminę i VASP w 

wydłużone filamenty. Następnie wydłużone filamenty aktyny ulegają sieciowaniu z 

udziałem fascyny100. Oprócz zaangażowania w migrację komórek filopodia odgrywają 

także rolę w sondowaniu środowiska, inicjowaniu kontaktów międzykomórkowych i 

przekazywaniu sygnałów pomiędzy komórkami57,101. 

Włókienka naprężeniowe to proste, nierozgałęzione wiązki filamentów 

aktynowych o różnej polarności, zasocjowane z miozyną II, obecne w całej komórce 

poza lamelipodium i filopodium102,103. Głównym białkiem regulującym tworzenie 

włókienek naprężeniowych jest mała GTPaza Rho. Wyróżnia się dwie główne klasy 

włókienek. Pierwsze z nich to brzuszne i grzbietowe włókienka naprężeniowe, które 

biegną równolegle do kierunku ruchu komórki, a kończą się w ogniskach adhezyjnych. 

Drugą klasę stanowią łuki poprzeczne, które biegną równolegle do krawędzi wiodącej 

komórki. Znajdują się one tuż za lamelipodium i nie są zakotwiczone w ogniskach 

adhezyjnych. Włókienka naprężęniowe brzuszne są grubymi wiązkami aktomiozyny, 

które pomimo swojej nazwy, często są obecne w grzbietowej części komórki102. W wielu 

typach komórek brzuszne włókienka naprężeniowe łączą się ze sobą, tworząc złożoną, 

mechanicznie połączoną sieć104,105. Grzbietowe włókienka naprężeniowe to 

niekurczliwe wiązki filamentów aktynowych, tworzone z udziałem formin oraz białka 

VASP na przodzie komórki106,107. Z kolei łuki poprzeczne to cienkie, kurczliwe wiązki 

aktomiozyny, powstające w wyniku promowanego przez niemięśniową miozynę II 

(NMII) grupowania filamentów aktyny w krawędzi wiodącej komórki85,106. Następnie 

łuki poprzeczne przesuwają się w kierunku centrum komórki i łączą się ze sobą w 

grubsze wiązki, nabierając właściwości kurczliwych108,107. Pomimo braku sieci 

mikrofilamentów rozgałęzionych w obrębie tej struktury, tworzenie łuku poprzecznego 

zależy od kompleksu białek Arp2/3106. Obecność łuków poprzecznych wyznacza obszar 

komórki, w którym polimeryzacja aktyny jest spowolniona i gdzie powstające kontakty 

komórka-podłoże dojrzewają do stabilnych struktur ognisk adhezyjnych109. Jednak 

uważa się, że łuki poprzeczne nie stykają się z ogniskami kontaktowymi106. Poza 

miozyną II również formina FHOD1, posiadająca aktywność czapeczkującą zaostrzony 
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koniec filamentu, wydaje się być istotna dla tworzenia antyrównoległych struktur z 

rozgałęzionych filamentów podczas inicjacji tworzenia łuku poprzecznego110. Ponadto 

wykazano również, że powstawanie łuków poprzecznych oraz włókienek 

naprężeniowych może być zależne od dynamiki filopodiów, które albo dają początek 

lamelipodium, przyczyniając się do powstawania łuków poprzecznych, albo pozostają 

prostopadle zorientowane do krawędzi komórki i przyczyniają się do tworzenia 

włókienek naprężeniowych na ich dystalnym końcu111. 

Kolejnym elementem wchodzącym w skład cytoszkieletu aktynowego jest aktyna 

podkorowa zbudowana z aktomiozyny, w której skład wchodzi sieć mikrofilamentów 

rozgałęzionych. Za powstawanie tego typu struktur odpowiedzialne są forminy oraz 

kompleks białek Arp2/3112. Ezryna, radyksyna, moezyna, czy septyny są odpowiedzialne 

za przymocowanie aktomiozynowej kory do błony plazmatycznej113–115. Skurcz 

podkorowej aktomiozyny i ciśnienie wewnętrzne komórek są siłą napędową 

powstawania struktury komórkowej – wypustki migracyjnej w postaci pęcherzyka (ang. 

blebs). Pęcherzyki te są wybrzuszeniami błony, dynamicznie pojawiającymi się na 

powierzchni komórki116,117. Pęcherzyki powstają, gdy w korze aktynowej tworzą się 

przerwy lub gdy aktyna w tej korze lokalnie nie oddziałuje z błoną komórkową. W takich 

sytuacjach ciśnienie wewnętrzne lub hydrostatyczne w komórce zmusza fragment 

błony, który nie jest połączony z korą aktynową, do rozdęcia się, tworząc w ten sposób 

pęcherzyk114,118.  

Kolejną strukturą bogatą w F-aktynę, występującą w komórkach 

nowotworowych, jest inwadopodium, biorące udział w kontakcie pomiędzy komórką a 

białkami ECM119. Inwadopodia, powstające dzięki aktywności białka substratu kinazy 

tyrozynowej z 5 domenami SH3 (ang. tyrosine kinase substrate with 5 SH3 domains, 

Tks5), mają zdolność do degradacji macierzy pozakomórkowej, opartej na rekrutacji 

enzymów proteolitycznych do tych struktur120,121. Badania proteomiczne wykazały, że 

inwadopodia składają się z około 300 białek, spośród których głównie rola białek 

cytoszkieletu jest zbadana. Odpowiednikiem inwadopodiów w komórkach 

prawidłowych są podosomy. Wydłużanie się nierozgałęzionych filamentów aktynowych 

dzięki aktywności formin powoduje wydłużenie rdzenia inwadopodium122,123,124. 

Następnie powstają „ruchliwe” prekursory inwadopodiów składające się z rozgałęzionej 

sieci mikrofilamentów zależnej od kortaktyny, kofiliny i białka N-WASP121,125. 

Prekursory inwadopodiów następnie przyłączają się do błony plazmatycznej poprzez 
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zakotwiczenie Tks5 do 3,5-bisfosforanu fosfatydyloinozytolu [PIP(3,5)P2]121. 

Inwadopodia przejściowo oddziałują z kompleksami białek adhezyjnych zawierającymi, 

np., integrynę β1 i związane z nią białka lub kinazą zależną od integryn (ang. focal 

adhesion kinase, FAK), które często oddysocjowują po utworzeniu stabilnej struktury 

rdzenia inwadopodium126. W kolejnym kroku następuje rekrutacja metaloproteinazy 

błonowej (ang. membrane-type 1 matrix metalloproteinase, MT1-MMP), umożliwiająca 

degradację ECM i wydłużanie inwadopodium w kierunku substratu125.  Powstawanie i 

stabilność inwadopodiów są regulowane przez sygnały pochodzące z mikrośrodowiska 

guza122, a proces ich demontażu jest rozpoczynany przez zwiększoną aktywność małej 

GTPazy Rac1127.  

 

Figura 3 Uogólniony schemat lokalizacji poszczególnych struktur bogatych w F-aktynę w komórce 
nowotworowej biorących udział w ruchu komórki. Na schemacie nie uwzględniono białek wiążących 
aktynę. Bardziej szczegółowy obraz organizacji filamentów aktynowych przedstawiono na figurze 2.  W 
komórce wyróżnia się obecność różnych struktur bogatych w F-aktynę - lamelipodium, filopodium, 
włókienko naprężeniowe, ognisko adhezyjne, inwadopodium, pęcherzyk migracyjny oraz korę aktynową. 
Figura powstała na podstawie informacji zawartych gdzie indziej53 

1.4 Typy migracji komórek 

Migracja komórek w obrębie tkanki, czyli trójwymiarowym środowisku 

złożonym z komórek i ECM wymaga ścisłej kontroli adhezji pomiędzy komórkami, jak i 

pomiędzy komórką a ECM. Wyróżnia się dwa podstawowe typy migracji, kolektywny 

oraz ruch pojedynczych komórek128,129. W migracji zbiorowej (kolektywnej) komórki 
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zachowują większość cech komórek nabłonkowych, w tym adhezję typu komórka-

komórka, dzięki czemu migrują w grupie130, co najczęściej prowadzi do tworzenia 

lokalnych przerzutów lub przerzutów do węzłów chłonnych. Natomiast komórki 

migrujące pojedynczo wyróżnia utrata oddziaływań typu komórka – komórka i zdolność 

do migracji w trybach mezenchymalnym, ameboidalnym lub lobopodialnym, co skutkuje 

przerzutami do odległych tkanek131,132. Schematyczne porównanie wybranych cech 

komórek migrujących każdym z trzech wymienionych rodzajów ruchu przedstawiono 

na figurze 4.  

W zależności od kompozycji i sztywności macierzy pozakomórkowej w 

mikrośrodowisku guza ta sama populacja komórek, czy nawet pojedyncze komórki, 

mogą przełączać tryby migracji129,133. Komórki reprezentujące poszczególne tryby 

migracji, regulowane przez różne szlaki sygnalne, mogą różnić się kształtem, rodzajem 

wykorzystywanych wypustek błonowych i strukturami odpowiedzialnymi za adhezję 

komórki do macierzy pozakomórkowej134. Niedojrzałe ogniska adhezyjne złożone z 

integryn, nieufosforylowanej paksyliny i taliny są obecne w przypadku komórek 

poruszających się ameboidalnie. Z kolei obecność winkuliny, kompleksu kinazy zależnej 

od integryn (ang. focal adhesion kinase, FAK) / białkowej kinazy tyrozynowej 

protoonkogenu (ang. proto-oncogene tyrosine-protein kinase, Src) oraz fosforylacja 

paksyliny i białka FAK świadczą o obecności dojrzałych ognisk adhezyjnych, 

występujących w komórkach poruszających się mezenchymalnie135.  

Komórki poruszające się w sposób mezenchymalny charakteryzuje wydłużony, 

wrzecionowaty kształt, obecność licznych ognisk adhezyjnych oraz zdolność do 

degradacji ECM w celu destabilizacji błony podstawnej czy tkanek132,136. GTPaza Rac1 

jest głównym regulatorem migracji mezenchymalnej, aktywującym kompleks 

regulacyjny WAVE, inicjujący polimeryzację filamentów aktynowych137. Z kolei komórki 

migrujące ameboidalnie są zaokrąglone, charakteryzuje je mała siła adhezji oraz 

zwiększona kurczliwość względem komórek migrujących mezenchymalnie132,138. Ten 

rodzaj ruchu zazwyczaj nie jest związany z trawieniem macierzy pozakomórkowej, jest 

skorelowany natomiast ze zmianami kształtu komórki, tak aby mogła ona przecisnąć się 

przez istniejące już wolne przestrzenie w ECM139. Z tego powodu ruch ameboidalny jest 

często obserwowany w przypadku przemieszczania się komórek przez mniej gęste i 

bardziej elastyczne środowisko. Molekularny mechanizm ruchu ameboidalnego polega 

na wiązaniu i aktywacji kinazy ROCK II przez GTPazę RhoA, co skutkuje fosforylacją 
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lekkiego łańcucha miozyny II oraz zwiększeniem kurczliwości aktomiozyny140. Migracja 

komórek ameboidalnych jest stosunkowo szybka, a jej prędkość może wynosić do 15 

µm/min.141. Natomiast podczas migracji mezenchymalnej lub lobopodialnej, która 

zostanie omówiona w dalszej części rozdziału, komórki są wydłużone i w celu 

przemieszczenia się tworzą wypustki w obrębie krawędzi wiodącej, a tylna krawędź 

komórki jest przesuwana w kierunku ruchu. Tego typu migracja wymaga stałego 

demontażu i recyklingu ognisk adhezyjnych, co wymaga czasu i spowalnia ruch komórki, 

którego prędkość wynosi ok. 0,1-0,5 µm/min141–143. 

 

Figura 4 Podsumowanie cech komórek migrujących ruchem ameboidalnym, mezenchymalnym lub 
lobopodialnym. Przedstawiono tutaj rodzaj tworzonych wypustek migracyjnych oraz morfologię 
komórek, a także porównano ich aktywność proteolityczną, adhezję do ECM oraz aktywację ścieżki 
sygnałowej RhoA/ROCK/miozyna. Figura powstała na podstawie literatury cytowanej w tym 
podrozdziale.  

Petrie wraz ze współpracownikami opisali nowy rodzaj ruchu pojedynczych 

komórek w trójwymiarowym środowisku, nazwany lobopodialnym144. Ciśnienie 

powstające w krawędzi wiodącej komórki w wyniku aktywności białek RhoA, ROCK i 

miozyny II skutkuje tworzeniem dużych, cylindrycznych wypustek poprzez 

uwypuklenia błony plazmatycznej145. W przypadku ruchu lobopodialnego jądro 

komórkowe działa jak tłok dzielący komórkę na dwie części o różnych ciśnieniach. 
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Podczas migracji opartej na lobopodiach aktywność małych GTPaz Rac1 i Cdc42 może 

modulować prędkość migracji niezależnie od tworzenia lamelipodiów. Wykazano, że w 

ruchu 3-D w wyniku aktywności RhoA, ROCK i miozyny II, a także zmian w elastyczności 

ECM komórka przełącza tryb migracji pomiędzy mezenchymalnym i lobopodialnym144. 

Tworzenie wypustek komórkowych jest niezbędnym etapem migracji. Przejście 

między migracją ameboidalną a mezenchymalną jest często związane ze zmianami w 

rodzaju tworzonych wypustek komórkowych146. Rzeczywiście, migracja typu 

mezenchymalnego zazwyczaj koreluje z tworzeniem lamelipodiów, podczas gdy ruch 

ameboidalny jest związany z formowaniem wypustek migracyjnych w postaci 

pęcherzyków129. Jednak w niektórych przypadkach komórki nieadherentne mogą 

migrować w sposób mezenchymalny z użyciem struktur podobnych do lamelipodium 

zamiast pęcherzyków, a komórki adherentne mogą tworzyć pęcherzyki zamiast 

lamelipodium147–149. Wykazano, że zakłócenie charakterystycznej dla danego typu 

komórki równowagi pomiędzy polimeryzacją aktyny a kurczliwością aktomiozyny 

prowadzi do natychmiastowych przejść pomiędzy trybami migracji komórki. Co więcej 

mechanizmy prowadzące do powstania specyficznych dla danego trybu wypustek 

wzajemnie się wykluczają, ponieważ wygenerowanie dużych „naprężeń” w obszarze 

podbłonowym nie tylko sprzyja powstawaniu pęcherzyków, ale także ogranicza 

formowanie lamelipodiów. Z kolei aktywność kompleksu białek Arp2/3 sprzyja 

powstawaniu lamelipodium oraz obniża poziom „naprężeń” przy błonie plazmatycznej. 

Tworzenie zarówno pęcherzyków, jak i lamelipodiów można jednak zaobserwować, gdy 

żaden z dwóch wspomnianych mechanizmów nie dominuje w komórce. Zmiana 

charakteru tworzonych wypustek komórkowych następuje bez zakłócenia globalnego 

kształtu komórki, jej polarności lub adhezji. Zatem typ wypustek tworzonych przez 

migrujące komórki może się zmieniać niezależnie od ogólnej morfologii komórki146.  

1.5 Żelsolina 

1.5.1 Budowa żelsoliny 

Nadrodzina białek żelsoliny obejmuje wiele białek zaangażowanych w regulację 

polimeryzacji aktyny, tj., wilinę, adsewerynę, capG, adwilinę, superwilinę, protowilinę, 

fragminę, białko flightless I oraz żelsolinę150. Żelsolina (GSN), białko składające się z 782 

reszt aminokwasowych (izoforma b), jest zbudowana z sześciu domen nazwanych 

kolejno G1-G6151. Jest to białko wiążące aktynę (ABP), mające zdolność do 
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oddziaływania z jonami wapnia oraz 4,5-bisfosforanem fosfoinozytolu[PI(4,5)P2]152. 

Schematyczną budowę żelsoliny oraz lokalizację domen odpowiedzialnych za 

wspomniane oddziaływania przedstawiono na figurze 5. 

 

Figura 5 Struktura domenowa żelsoliny (GSN). GSN składa się z dwóch homologicznych połówek (N-
końcowa została pokazana w odcieniach niebieskiego, natomiast C-końcowa jest ukazana w odcieniach 
różu), każda z nich zbudowana jest z trzech domen (G1-G3 i G4-G6). Dwie połowy żelsoliny są połączone 
sekwencją łącznikową, która może być trawiona przez kaspazę 3 oraz część metaloproteinaz. Domeny G1 i 
G4 wiążą monomeryczną aktynę, natomiast domena oddziałuje z F-aktyną. Żelsolina ma trzy miejsca 
wiązania PIP2, dwa miejsca są zlokalizowane w domenie G1, a trzecie znajduje się w domenie G5. Każda 
domena GSN może wiązać wapń. Liczby oznaczają numery aminokwasów w sekwencji aminokwasowej 
izoformy b żelsoliny. Figura powstała na podstawie informacji zawartych gdzie indziej153.  

Wyróżnia się trzy, w różnym stopniu zbadane, izoformy żelsoliny: wydzielniczą, 

cytoplazmatyczną i nerwową (a, b i c)152. Wszystkie z nich są kodowane przez jeden gen, 

lecz produkowane są dzięki alternatywnej obróbce mRNA oraz w wyniku inicjacji 

transkrypcji w różnych miejscach151,154,155. Różnice w sekwencji aminokwasowej 

izoform GSN będących przedmiotem badań opisanych w niniejszej rozprawie 

doktorskiej zostały przedstawione na figurze 6. Pozostałe, przewidywane izoformy 

żesoliny (d-h), których nie przedstawiono na zamieszczonym na figurze 6 porównaniu 

sekwencji aminokwasowych również odznaczają się różnicami jedynie na N-końcu 

białka.  

 

Figura 6 Fragmenty sekwencji aminokwasowych izoform a, b i c żelsoliny. Porównanie sekwencji 
aminokwasowych N-końców wybranych izoform żelsoliny, kodowanych przez ludzki gen GSN. Gwiazdka 
wskazuje na taki sam aminokwas w danej pozycji sekwencji aminokwasowej. Na czerwono zaznaczono 
aminokwasy stanowiące peptyd sygnalny, odcinany w trakcie procesu dojrzewania białka. Zielonym 
kolorem oznaczono metioninę, wyznaczającą miejsce, od którego wszystkie izoformy żelsoliny są takie 
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same w odniesnieu do ich struktury pierwszorzędowej. Dalsze, niepokazane fragmenty sekwencji 
aminokwasowej są identyczne w przypadku wszystkich izoform żelsoliny.  

GSN a – izoforma wydzielnicza - ma w 93,6% taką samą sekwencję 

aminokwasową jak GSN b, z wyjątkiem tego, że zawiera dodatkowe 51-reszt 

aminokwasowych na N-końcu. Pierwsze 27 reszt aminokwasowych w sekwencji 

aminokwasowej GSN a stanowi peptyd sygnalny, powodujący translokację nowo 

zsyntezowanego łańcucha peptydowego do retikulum endoplazmatycznego, gdzie jest 

odcinany. Zatem dojrzała GSN a jest o 24 reszty aminokwasowe dłuższa niż GSN b.  GSN 

c zawiera 11 dodatkowych aminokwasów na N-końcu białka w stosunku do GSN b152. 

Spośród pięciu reszt cysteiny (Cys) w sekwencji aminokwasowej GSN a i b wszystkie 

występują w postaci wolnych tioli w izoformie cytoplazmatycznej, podczas gdy tylko 

trzy są wolnymi tiolami w przypadku izoformy a. Dodatkowe wiązanie dwusiarczkowe 

pomiędzy Cys188 i Cys201 przyczynia się do stabilizacji domeny G2, co sugeruje, że 

wewnątrzkomórkowa żelsolina b i pozakomórkowa GSN a są nieco odmienne pod 

względem struktury. Natomiast GSN c charakteryzuje się obecnością dwóch 

dodatkowych reszt cyteiny na N-końcu, co daje możliwości tworzenia kolejnych 

wewnątrzcząsteczkowych wiązań dwusiarczkowych w białku156. W związku z 

niedostępnością specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko konkretnym 

izoformom żelsoliny, większość badań skupia się na jej ogólnej puli, rozróżniając je 

niekiedy tylko ze względu na ich lokalizację, tj., wyróżniając żelsolinę sekrecyjną i 

wewnątrzkomórkową. Dodatkowo należy tutaj nadmienić, że obecnie pomiędzy 

żelsoliną cytoplazmatyczną a izoformą b żelsoliny stawia się znak równości. 

1.5.2 Rola żelsoliny w regulacji mikrofilamentu aktynowego 

W związku z informacjami zacytowanymi w powyższym podrozdziale w dalszej 

części tego rozdziału żelsolina będzie opisywana jako żelsolina wewnątrzkomórkowa 

albo jako żelsolina pozakomórkowa/sekrecyjna. Żelsolina to wielofunkcyjne białko, 

którego najszerzej opisaną rolą jest oddziaływanie z aktyną, skutkujące przebudową 

sieci filamentów aktynowych w komórkach lub usuwaniem mikrofilamentów z płynów 

ustrojowych152,157–159. Zdolność żelsoliny do fragmentowania mikrofilamentów reguluje 

dynamikę aktyny poprzez demontaż istniejących polimerów w celu wytworzenia puli 

krótszych oligomerów aktyny. W ten sposób zostaje zwiększona liczba + końców 

mikrofilamentów, co dzięki dołączeniu monomeru ATP-aktyny powoduje szybki 

przyrost ilości spolimeryzowanej aktyny152. Alternatywnie, fragmentowanie F-aktyny 
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przez żelsolinę razem z depolimeryzacją F-aktyny mogą prowadzić do uzupełnienia 

cytoplazmatycznej puli monomerów aktyny. Wiązanie żelsoliny zarówno z 

monomerami, jak i filamentami aktyny jest regulowane przez pH, fosfoinozytydy, kwas 

lizofosfatydowy i wysokie, mikromolowe stężenie wapnia152,157,160. Badania 

biochemiczne i fizyczne wskazują, że jony Ca2+, indukując zmianę konformacyjną w C-

końcowej połowie GSN, powodują odsłonięcie miejsca wiązania aktyny w N-końcowej 

połowie białka. Proponowany mechanizm fragmentowania F-aktyny przez żelsolinę 

obejmuje wiązanie domeny G2 z F-aktyną, co przyczynia się do silnego wiązania domeny 

G1 z filamentem aktynowym. Oddziaływanie żelsoliny z mikrofilamentem zaburza 

wiązania hydrofobowe między dwoma monomerami aktyny, skutkując tworzeniem 

dwóch fragmentów filamentu aktynowego161. Po fragmentacji mikrofilamentu żelsolina 

pozostaje przyczepiona do uzyskanego w ten sposób nowego brodatego końca, gdzie 

działa jak czapeczka. Filament aktynowy „zakończony” żelsoliną jest bardzo stabilny, 

nawet przy niskim stężeniu jonów wapnia. W celu ponownego rozpoczęcia 

polimeryzacji aktyny niezbędne jest usunięcie żelsoliny z brodatego końca filamentu, w 

czym pośredniczą polifosfoinozytydy (PPI). Oddziaływanie GSN z PI(4,5)P2 może 

spowodować oddysocjowanie żelsoliny od aktyny162,163 i umożliwić dodanie wolnych 

monomerów aktyny związanych z ATP na brodatym końcu mikrofilamentu164. Zatem w 

warunkach depolimeryzacji aktyny, końce filamentów aktynowych zakończone GSN 

umożliwiają demontaż filamentów aktynowych. Z kolei w odpowiednich warunkach, gdy 

stężęnie G-aktyny znajdzie się poniżej poziomu krytycznego, żelsolina może brać udział 

w nukleacji polimeryzacji aktyny. Wykazano również związek pomiędzy aktywnoscią 

żelsoliny a tropomizyną w kontekście regulacji polimeryzacji aktyny165. Tropomiozyna 

może wiązać się do filamentu aktynowego i stabilizować jego strukturę. 

Zaobserwowano, że tropomiozyna dekorująca F-aktynę hamuje zdolność żelsoliny do 

fragmentacji mikrofilamentu. Z drugiej strony tropomiozyna poprzez oddziaływanie z 

żelsoliną przyczynia do poprawienia jej zdolności do fragmentacji F-aktyny. Schemat 

pokazujący charakter oddziaływania żelsoliny z aktyną przedstawiono na figurze 7Figura 

7.  
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Figura 7 Schemat obrazujący oddziaływanie żelsoliny z aktyną. Żelsolina ulega aktywacji w 
kontekście wiązania aktyny w wyniku działania jonów wapnia oraz pH. Następnie może wiązać 
monomery aktyny i brać udział w nukleacji polimeryzacji nowych filamentów aktyny lub oddziaływać z 
filamentami aktynowymi, biorąc udział w ich fargmentacji i czapeczkowaniu. Inaktywacja GSN względem 
oddziaływania z aktyną ma miejsce w wyniku wiązania GSN z lipidem regulatorowym PIP2 w obrębie 
błony plazmatycznej. Działanie żelsoliny w kontekscie fragmentowania F-aktyny jest również zależne od 
tropomiozyny. Schemat został przygotowany w oparciu o zacytowaną literaturę152,165.    

1.5.3 Znaczenie żelsoliny w patologicznych procesach  

Poza zaangażowaniem w reorganizację cytoszkieletu aktynowego 

wewnątrzkomórkowa żelsolina pełni wiele innych funkcji związanych z regulacją 

metabolizmu komórki150. W kontekście nowotworzenia żelsolina pełni dwojaką rolę. W 

przypadku niektórych nowotworów, na przykład, raka piersi, jelita grubego, żołądka, 

pęcherza moczowego, płuc, prostaty, nerki, jajników, trzustki i jamy ustnej 

zaobserwowano obniżenie poziomu produkcji żelsoliny166. Natomiast nowotwory takie 

jak niedrobnokomórkowy nowotwór płuc167, nowotwór trzustki168 i rak szyjki macicy169 

charakteryzują się wzmożoną produkcją żelsoliny. Wykazano, że transfekcja komórek 

nowotworu pęcherza moczowego konstruktem kodującym żelsolinę b spowodowała 

zmniejszenie zdolności komórek do formowania kolonii170.  

Progresja nowotworu piersi od łagodnego, nieprzerzutującego guza do fenotypu 

wysoce inwazyjnego korelowała ze zmniejszoną produkcją żelsoliny171. Natomiast 
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zwiększony poziom żelsoliny związany jest z gorszą prognozą i wyższym 

prawdopodobieństwem nawrotu nowotworu płuc167. W komórkach gruczolakoraka 

jelita grubego wzmożona produkcja żelsoliny przyczyniała się do wzrostu potencjału 

migracyjnego komórek. W tym badaniu zaobserwowano znaczące zmiany w organizacji 

cytoszkieletu aktynowego172. Z kolei inne badania dowiodły, że zmniejszona produkcja 

żelsoliny w komórkach śródbłonka towarzyszy oznakom przejścia nabłonkowo-

mezenchymalnego, co wiąże się z utratą inhibicji kontaktowej oraz zwiększoną 

ruchliwością i inwazyjnością komórek173. 

Istnieje tylko kilka publikacji na temat roli żelsoliny w czerniaku. Jedna z 

wcześniejszych prac naszego Zespołu pokazała, że wyciszenie ekspresji GSN z użyciem 

siRNA spowodowało zmiany w morfologii komórek A375 oraz zmniejszenie ich 

potencjału migracyjnego172. Badania te były jednak ograniczone do oceny stopnia 

spolimeryzowania aktyny oraz migracji komórek przez porowaty filtr w kierunku 

chemoatraktanta. W kolejnych badaniach wykazaliśmy, że linie komórkowe czerniaka 

produkują żelsolinę w bardzo dużej ilości w porównaniu do innych typów 

nowotworów174. Ponadto zidentyfikowano nowe białka mogące oddziaływać z żelsoliną 

zarówno we frakcji jądrowej, jak i cytoplazmatycznej. Z kolei badania będące częścią 

rozprawy doktorskiej dr Aleksandry Makowieckiej (Zakład Patologii Komórki, 

Uniwersytet Wrocławski) wykazały, że komórki ludzkiego czerniaka skóry z nokautem 

GSN, mają znacząco niższy potencjał inwazyjny w stosunku do komórek kontrolnych175. 

Z kolei Furukawa ze współpracownikami wykryli w komórkach czerniaka zmienioną 

formę żelsoliny – GSNp85, nieposiadającą C-końcowej domeny G6 białka w wyniku 

trawienia przez kaspazę-8176. Zmienione białko było produkowane razem z białkiem 

dzikiego typu w komórkach czerniaka, natomiast nie odnotowano jego obecności w 

zdrowej tkance. Ponadto Fujita ze współpracownikami wykazali, że zwiększona 

produkcja GSN b hamuje migrację i działa jako supresor tworzenia przerzutów w mysich 

komórkach czerniaka B16a177. Co więcej dowiedziono, że C-końcowy fragment żelsoliny 

jest odpowiedzialny za obserwowany efekt. Natomiast badania dr hab. Antoniny Mazur 

(Zakład Patologii Komórki, Uniwersytet Wrocławski), (dane niepublikowane) pokazały, 

że ludzkie melanocyty skóry produkują żelsolinę  na wysokim poziomie (Figura 8).   
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Figura 8 Ludzkie melanocyty skóry produkują żelsolinę na wysokim poziomie. (A) 
Immunohistochemiczna analiza skóry zdrowego dawcy wykazująca wysoki poziom żelsoliny w 
melanocytach. Odpowiednio przygotowany skrawek tkanki zdrowej skóry inkubowano z przeciwciałami 
rozpoznającymi żelsolinę i Sox10, który jest markerem melanocytów oraz komórek czerniaka (dane 
nieopublikowane; analiza przeprowadzona we współpracy z prof. UMw, dr hab. Piotrem Donizy, Zakład 
Patologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Preparat został dodatkowo 
wybarwiony hematoksyliną w celu detekcji jąder komórkowych. (B) Immunocytochemiczna analiza 
melanocytów wybarwionych przeciwciałami rozpoznającymi żelsolinę oraz fluorescencyjnie znakowaną 
falloidynę w celu detekcji F-aktyny (dane nieopublikowane, dr hab. Antonina Mazur). (C) Analiza Western 
blotting lizatów komórkowych z komórek czerniaka A375 oraz melanocytów (dane nieopublikowane; dr 
hab. Antonina Mazur i dr Aleksandra Makowiecka) została wykonana z użyciem przeciwciał 
rozpoznających żelsolinę i β-tubulinę.  

Wydzielnicza forma żelsoliny krąży we krwi ssaków w stężeniach 150–300 

µg/ml, wartość ta zależy od zastosowanej metody wykrywania. Stwierdzono, że stężenie 

żelsoliny w surowicy jest niższe niż stężenie w osoczu z powodu interakcji między tym 

białkiem a fibronektyną lub fibryną178. W przeciwieństwie do żelsoliny 

cytoplazmatycznej, która jest produkowana w różnych typach komórek, za główne 

źródła żelsoliny wydzielniczej w osoczu krwi uznaje się mięśnie szkieletowe, sercowe i 

gładkie179. Stosunkowo duże ilości tego białka są wydzielane przez komórki 

ośrodkowego układu nerwowego oraz są wykrywane w płynnej wyściółce dróg 

oddechowych180, powstającej w wyniku sekrecji z komórek nabłonka płuc 

aktywowanych przez interleukinę 4. Żelsolinę wykryto również w limfie181, płynie z ran 

oparzeniowych182 i płynie mózgowo-rdzeniowym183,184. Ostatnie doniesienia pokazują, 

że żelsolina jest również obecna w płynie owodniowym185. Ponadto wykazano, że 

wydzielnicza wersja żelsoliny może ulegać trawieniu przez metaloproteazy takie jak: 

MMP-14, -3, -2, -1 i -9 (kolejność zgodna z efektywnością cięcia żelsoliny), co prowadzi 

do powstania peptydów o masie cząsteczkowej około 50 kDa 186.  

Dostępne dane potwierdzają kluczową rolę wydzielniczej żelsoliny w różnych 

fizjologicznych i patologicznych procesach187, z spośród których skupię się na tych 

związanych z procesem nowotworzenia. Zaobserwowano, że wydzielnicza żelsolina 

hamuje aktywność DNGR-1, specyficznego dla komórek dendrytycznych sensora 

uszkodzeń tkankowych, którego aktywacja wzmacnia prezentację krzyżową antygenów 
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związanych z martwymi komórkami, w tym antygenów nowotworowych.  W wyniku 

tego oddziaływania żelsolina powoduje zaburzenie procesu prezentacji antygenów 

nowotworowych, tym samym umożliwiając komórkom nowotworowym unikanie 

reakcji ze strony układu immunologicznego188. Z kolei w badaniach nad nowotworem 

jajnika wykazano, że wydzielnicza żelsolina działa jako modulator stanu zapalnego, 

przyczyniający się do chemoodporności komórek nowotworowych poprzez zaburzenie 

funkcjonowania przeciwnowotworowych makrofagów w środowisku guza189. Badania 

przeprowadzone przez Tsai i współpracowników wskazały na możliwość wzięcia pod 

uwagę wydzielniczej żelsoliny jako markera przerzutów do odległych narządów u 

chorych na raka jelita grubego190. Oparte na proteomice analizy próbek osocza 

pobranych od pacjentów z guzami pierwotnymi oraz przerzutami pokazały zwiększony 

poziom żelsoliny u pacjentów z przerzutami w porównaniu do pacjentów bez 

przerzutów. Dodatkowo pokazano, że komórki raka okrężnicy ze zwiększonym 

potencjałem migracyjnym wykazują produkcję i wydzielanie większej ilości sekrecyjnej 

żelsoliny w porównaniu do komórek o mniejszych zdolnościach do migracji190. Nie 

określono mechanizmu działania żelsoliny na potencjał metastatyczny komórek 

nowotworowych, ale najbardziej obiecująca teoria zakłada oddziaływanie wydzielniczej 

izoformy żelsoliny z białkami w środowisku pozakomórkowym. Takie interakcje mogą 

wpływać na sygnalizację wewnątrzkomórkową i mobilność komórek, co byłoby zgodne 

z wcześniejszymi doniesieniami. Przedstawiono wyniki sugerujące, że żelsolina 

wydzielnicza wiąże się z fibronektyną191, a ponadto wpływa na tworzenie kompleksu 

fibronektyny z β2 glikoproteiną I oraz integryną α5β1 na zewnętrznej stronie błony 

komórkowej192. Kompleks fibronektyna/ β2 glikoproteina I/ integryna α5β1 aktywował 

ścieżki sygnałowe p38 kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (ang. p38 mitogen-

activated protein kinases, p38-MAPK) i czynnik transkrypcyjny NF-κβ (ang. nuclear 

factor κβ, NF-κβ), ścieżek sygnałowych związanych z tworzeniem przerzutów 

nowotworowych193,194.  

Pan i współpracownicy zbadali próbki osocza od pacjentów z rakiem trzustki, 

przewlekłym zapaleniem trzustki oraz od zdrowych pacjentów. Wykazano 

podwyższenie stężenia kilku biomarkerów we krwi pacjentów z rakiem trzustki, w tym 

żelsoliny195. Z kolei w przypadku dziedzicznego raka piersi wykazano zmniejszoną ilość 

żelsoliny w próbkach osocza pacjentów a następnie skκorelowano tę obserwację ze 

statusem mutacji BRCA1. Komórki nowotworu piersi, które w wyniku mutacji BRCA1, 
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powodującej przesunięcie ramki odczytu i w konsekwencji brak produkcji białka BRCA1 

lub komórki, które w wyniku wyciszenia ekspresji BRCA1 charakteryzowały się brakiem 

lub obniżonym poziomem produkcji BRCA1 odznaczały się znacząco wyższym 

poziomem produkcji GSN wydzielniczej. Opublikowane wyniki sugerują, że ekspresja 

GSN jest modulowana przez zależną od BRCA1 rekrutację ATF-1, supresora wiążącego 

się do promotora GSN i ujemnie kontrolującego produkcję żelsoliny. W związku z tym że 

zaobserwowano wpływ żelsoliny na progresję nowotworu piersi, ocena związku 

pomiędzy poziomem żelsoliny w osoczu a statusem mutacji BRCA1 mogłaby pomóc we 

wczesnej diagnostyce tego nowotworu196. Obniżenie poziomu żelsoliny w osoczu 

zaobserwowano również u pacjentek z rakiem piersi, które zakończyły pierwszy cykl 

chemioterapeutyczny oparty na podaniu doksorubicyny. Biorąc pod uwagę doniesienia 

wskazujące na pro-nowotworowe działanie żelsoliny w nowotworach piersi197 i jej 

wpływ na stan zapalny, zmniejszenie poziomu żelsoliny w próbkach osocza sugeruje 

zmniejszoną inwazyjność nowotworu i może stanowić narzędzie do oceny wpływu 

przeprowadzonej chemioterapii na progresję nowotworu198. Z drugiej strony 

zaobserwowano, że stężenie żelsoliny w płynie mózgowo-rdzeniowym spada wraz ze 

wzrostem stopnia zaawansowania glejaka199. Obniżenie stężenia żelsoliny w osoczu 

wykryto również w przypadku chorób związanych z podwyższoną zawartością 

sfingolipidów w osoczu krwi i szpiku kostnego, takimi jak ostra białaczka szpikowa (ang. 

acute myeloid leukemia, AML). Co nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że żelsolina jest 

jednym z uniwersalnych nośników białka wiążącego sfingozyno-1-fosforan (S1P)200. 

Badania potwierdziły, że stężenia żelsoliny w próbkach krwi i szpiku kostnego od 

pacjentów z AML są znacząco niższe w porównaniu ze stężeniem tego białka w osoczu 

osób zdrowych201, a dodanie rekombinowanej GSN a hamuje stymulowany przez S1P 

wzrost poziomu cytokin prozapalnych200. Z drugiej strony wykazano zwiększony 

poziom 45 kDa fragmentu C- końcowej części żelsoliny w moczu pacjentów z 

brodawkowatym nowotworem tarczycy w porównaniu do zdrowych pacjentów202. 

Poziom żelsoliny w różnych typach nowotworów przedstawiono w tabeli 1. 
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Tabela 1 Produkcja żelsoliny w przypadku różnych nowotworów. Czerwona strzałka oznacza 
obniżony a zielona zwiększony poziom produkcji GSN.  

 

GSN c to najmniej poznana izoforma żelsoliny i na temat pełnionej przez nią roli 

nie ma wielu doniesień. Wykazano jedynie, że GSN c występuje w oligodendrocytach, 

płucach i jądrach154, a także może odgrywać rolę w mielogenezie154 i przebudowie 

mieliny213.  

1.6 Nieintegrynowy receptor lamininy 

1.6.1 Budowa nieintegrynowego receptora lamininy 

Gen kodujący LamR (ang. Ribosomal Protein SA - RPSA) koduje dwie izoformy 

tego białka214 (Figura 9), powstające najprawdopodobniej w wyniku alternatywnego 

Lokalizacja żelsoliny Poziom  Typ nowotworu 

Ogólna pula  żelsoliny 

 rak piersi171 

gruczolakorak okrężnicy203 

rak żołądka204  

rak nerki205 

rak prostaty206 

gruczolakorak trzustki207 

 płaskonabłonkowy 

nowotwór jamy ustnej208 

nie drobnokomórkowy rak 

płuc209 

rak pęcherza moczowego210 

rak trzustki168 

rak szyjki macicy169 

Żelsolina 

wewnątrzkomórkowa 
 czerniak211 

Żelsolina 

pozakomórkowa 

 
glejak199 

ostra białaczka szpikowa201 

 

rak jajnika212 

rak jelita grubego190  

rak trzustki195 

rak piersi196 

rak tarczycy202  
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składania genu w czasie transkrypcji. Na potrzeby naszych badań izoformy LamR 

nazwaliśmy krótką i długą, bowiem różnią się od siebie dodatkowymi pięcioma 

aminokwasami w sekwencji izoformy długiej. Wszystkie opublikowane dotychczas dane 

na temat białka LamR najwyraźniej dotyczą tylko jego krótkiej izoformy, ponieważ 

długa izoforma LamR nie była dotychczas badana. Krótka izoforma białka LamR o masie 

cząsteczkowej 37 kDa, składa się z 295 aminokwasów w strukturze pierwszorzędowej 

białka. 

 

Figura 9 Porównanie sekwencji aminokwasowych izoform białka LamR. Reszty aminokwasowe 
odróżniające izoformy LamR oznaczono czerwoną ramką. Gwiazdka oznacza, że w danej pozycji 
występują takie same aminokwasy. Czerwoną czcionką oznaczono hipotetyczną, transmembranową 
domenę białka. 

Domena N-końcowa (1–209 aa) LamR składa się z β-arkusza otoczonego przez α-

helisy, podczas gdy region C-końcowy (210–295 aa) jest uważany za wewnętrznie 

nieuporządkowany, co wykazano za pomocą spektrometrii dichroizmu kołowego i kilku 

analitycznych metod oceny fałdowania białka215,216. C-końcowy fragment LamR jest 

wysoce ujemnie naładowany, ponieważ zawiera wiele reszt kwasu glutaminowego i 

asparaginowego, zlokalizowanych we fragmencie sekwencji aminokwasowej białka 

obejmującej aminokwasy 205-229 aa, który prawdopodobnie jest regionem wiążącym 

lamininę. Przypuszcza się, że w strukturze pierwszorzędowej białka nie występują 

reszty charakterystyczne dla miejsc glikozylacji ani fragmenty odpowiadające domenom 

transbłonowym. Ponadto nie rozpoznano sekwencji sygnalnej kierującej białko do 

retikulum endoplazmatycznego, do którego translokowane są białka transbłonowe. 

Jednakże zaproponowano istnienie hipotetycznej domeny transbłonowej LamR (86-105 

aa) ze względu na jej hydrofobowy charakter. LamR jest wielofunkcyjnym białkiem, 

zaangażowanym w biogenezę rybosomów, translację, przetwarzanie pre-RNA oraz 
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wiązanie chromatyny217–219. LamR obecny w błonie plazmatycznej może działać jako 

receptor dla wielu białek ECM takich jak: lamininy, kolagen typu IV i fibronektyny220,221. 

Jest także najprawdopodobniej zaangażowany we wnikanie do komórki bakterii222, 

wirusów223 i prionów224. Zgodnie z literaturowymi doniesieniami białko LamR może 

lokalizować się w jądrze komórkowym225, cytoplazmie oraz na zewnętrznej stronie 

błony komórkowej226,227, a także może być wydzielane poza komórkę228. Kilka peptydów 

pochodzących z białka LamR, w tym reszty 161–180 aa (peptyd G)229, reszty 205–229 

aa230 i C-końcowe powtórzenia zawierające DWS231, zostały uznane za epitopy wiążące 

lamininę. Schemat budowy białka LamR pokazano na figurze 10. 

Cząsteczkowa masa LamR wynosi 37 kDa, chociaż istnieją doniesienia na temat 

występowania form o wyższej masie cząsteczkowej, na przykład, 67 kDa232, jednakże 

mechanizm ich powstawania nie został poznany. Choć istnienie 67 kDa LamR jest 

kwestią sporną, obecnie istnieją dwie główne hipotezy dotyczące formowania tej wersji 

białka. Pierwsza mówi, że 37 kDa LamR tworzy homodimer lub heterodimer z 

galektyną-3233. Natomiast druga zakłada, że sumoilacja 37 kDa LamR powoduje 

powstawanie form o wyższej masie cząsteczkowej234.  Jednak wciąż żadna z hipotez nie 

została jednoznacznie potwierdzona. 

 

Figura 10 Schemat przedstawiający budowę nieintegrynowego receptora lamininy o masie 37 kDa, 
składającego się z 295 aminokwasów. W sekwencji białka wyróżnia się hipotetyczną domenę 
transbłonową o hydrofobowym charakterze (85-105 aa) oraz trzy regiony wiążące lamininę (161-180, 
205-229 i 272-280 aa), z czego pierwszy znany jako peptyd G, wiąże także heparynę. C-końcowa część 
LamR ma wewnętrznie nieuporządkowaną strukturę. Dodatkowe pięć aa obecnych w sekwencji długiej 
izoformy LamR występuje bezpośrednio przy hipotetycznej domenie transbłonowej. Schemat wykonano 
w oparciu o iκormacje zawarte gdzie indziej235.  

 Analiza w dwuhybrydowym systemie drożdżowym wykazała, że LamR nie 

wchodzi w interakcje ani z samym sobą ani z galektyną-3236, chociaż w komórkach 

drożdży mogą nie zachodzić modyfikacje potranslacyjne, które zachodzą w komórkach 
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eukariotycznych, które mogłyby być niezbędne do stworzenia dimeru. Ponadto jest to 

system pozwalający na detekcję jedynie silnych oddziaływań pomiędzy białkami. 

Pokazano także, że białko LamR wyprodukowane w bakteriach występowało jedynie w 

formie monomerycznej237,238. Z drugiej strony wykazano, że wprowadzenie cDNA 

kodującego LamR do komórek ssaczych powoduje wzrost poziomu jedynie 37 kDa 

wersji LamR, podczas gdy nie wpływa to na poziom produkcji 67 kDa LamR232, co 

dodatkowo nie przemawia za teorią formowania homodimeru.  

1.6.2 Znaczenie białka LamR dla procesu nowotworzenia 

 Wzmożona produkcja LamR charakteryzuje wiele typów nowotworów między 

innymi: ludzkiego gruczolakoraka macicy239, czerniaka skóry240, nowotworu żołądka241, 

piersi242 oraz niedrobnokomórkowego raka płuc243, gdzie odgrywa ważną rolę w 

migracji, inwazji, proliferacji, angiogenezie i apoptozie. Podczas tworzenia przerzutów 

zdolne do inwazji komórki nowotworowe muszą pokonać barierę błony podstawnej. 

Laminina - składnik macierzy pozakomórkowej oraz główna glikoproteina błony 

podstawnej tkanek wszystkich typów prawdopodobnie jest ligandem LamR244. Uważa 

się, że wiązanie lamininy przez białko LamR sprzyja jej degradacji przez proteazy 

cysteinowe, co stanowi istotny krok w degradacji błony podstawnej w procesie 

metastazy245. W związku z tym wzrost poziomu białka LamR w komórkach 

nowotworowych może mieć wpływ na poprawę ich zdolności do tworzenia 

przerzutów246. Ponadto wykazano, że zwiększony poziom produkcji LamR w komórkach 

nowotworowych wiąże się z ich wzmożoną adhezją i migracją w kierunku lamininy247. 

Po wyciszeniu ekspresji RPSA w mysich komórkach raka płuc wszczepiono tak 

zmodyfikowane komórki myszom. Zaobserwowano, że myszy, którym wprowadzono 

komórki o zmienionym poziomie ww. receptora lamininy charakteryzowały się 

dłuższym czasem przeżycia w porównaniu do zwierząt kontrolnych225. Zwiększona 

produkcja LamR jest traktowana jako cecha charakterystyczna nowotworów o dużym 

potencjale do tworzenia przerzutów. W związku z czym jest to białko będące celem 

licznych podejść terapeutycznych polegających na hamowaniu jego działania226.  

1.7 Oddziaływanie żelsoliny i białka LamR 

 Jednym z białek mogących oddziaływać z żelsoliną jest nieintegrynowy receptor 

lamininy (LamR)174, wielofunkcyjne białko, którego zwiększona produkcja pozytywnie 



40 
 

koreluje z nowotworową transformacją melanocytów248. Badania będące częścią pracy 

magisterskiej mgr Estery Płużek (Zakład Patologii Komórki, Uniwersytet Wrocławski) 

(dane nieopublikowane) wykazały, że wszystkie badane przez nas linie komórkowe 

ludzkiego czerniaka skóry wykazują obecność kompleksów LamR i GSN w teście ligacji 

w bliskości (Figura 11). Pozytywny sygnał w teście ligacji w bliskości (ang. proximity 

ligation assay, PLA) świadczy o możliwości pośredniego lub bezpośredniego 

oddziaływania badanych białek249. Ponadto wyniki eksperymentów wykonanych we 

współpracy z mgr Wojciechem Wiertelakiem (Zakład Biochemii, Uniwersytet 

Wrocławski) (dane nieopublikowane) z użyciem techniki NanoBiT® wskazują na 

oddziaływanie izoform b i c GSN z izoformą krótką LamR250 w ludzkich komórkach 

HEK293, co pokazuje, że zidentyfikowane przez nas oddziaływanie jest bezpośrednie i 

jest obserwowane również w innych niż komórki czerniaka typach komórek (Figura 12).  

 

Figura 11 Oddziaływanie żelsoliny i białka LamR w komórkach ludzkiego czerniaka skóry. Linie 
komórkowe ludzkiego czerniaka skóry będące modelem badawczym w niniejszej rozprawie doktorskiej 
poddano analizie stosując test ligacji w bliskości in situ (ang. proximity ligation assay, PLA). Procedura 
przeprowadzenia testu jest opisana w rozdziale (3.2.12) oraz gdzie indziej174. Czerwony sygnał 
odpowiada kompleksom tworzonym przez badane białka, czyli GSN i LamR, natomiast jądra komórkowe 
okazano w kolorze niebieskim (dane nieopublikowane; mgr Estera Płużek, dr hab. Antonina Mazur). 
Komórki A375 oraz WM1341D to linie komórkowe ludzkiego czerniaka skóry wywodzące się z guzów 
pierwotnych, z czego pierwsza z nich odznacza się obecnością mutacji V600E, a druga V600R w genie 
BRAF. Z kolei linie komórkowe ludzkiego czerniaka skóry WM9 oraz Hs294T wywodzą się z przerzutów 
do węzłów chłonnych i odznaczają się występowaniem mutacji V600E w genie BRAF. 
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Figura 12 Detekcja bezpośredniego oddziaływania wybranych izoform żelsoliny z izoformami 
białka LamR w linii komórkowej HEK293. Komórki HEK-293 zbadano pod kątem oddziaływań izoform 
żelsoliny z izoformami białka LamR za pomocą metody NanoBiT® (dane nieopublikowane; mgr Ewa 
Mazurkiewicz, dr hab. Antonina Mazur i mgr Wojciech Wiertelak). Sposób przeprowadzenia testu opisano 
gdzie indziej251. Komórki były transfekowane przejściowo plazmidami pBiT1.1-N [TK/LgBiT]-CL-LamR-
krótki, pBiT1.1-N [TK/LgBiT]-CL-LamR-długi , pBiT2.1-N [TK/SmBiT]-NS-GSN a, pBiT2.1-N [TK/SmBiT]-
NS-GSN b, pBiT2.1-N [TK/SmBiT]-NS-GSN c. Po 16 godzinach dodano substratu i przeprowadzono 
detekcję sygnału chemiluminescencyjnego za pomocą czytnika płytek GloMax Discover. Na wykresie 
przedstawiono stosunek jednostek względnych luminescencji (ang. relative luminescence units, RLU) prób 
badanych do RLU kontroli pozytywnej. Gdy wartości dla próby badanej są co najmniej dziesięciokrotnie 
wyższe od wartości uzyskanych dla kontroli pozytywnej, można wtedy wnioskować, że badane białka ze 
sobą oddziałują. 

1.8 Lokalizacja żelsoliny i białka LamR w obrębie błony plazmatycznej 

Dwuwarstwa lipidowa stanowi podstawową część wszystkich błon 

komórkowych. Jest to struktura lamelarna z hydrofobowym rdzeniem i polarnym 

regionem po obu jej stronach. Skład błony plazmatycznej jest złożony i różni się nie 

tylko pomiędzy typami komórek, ale także w obrębie pojedynczej komórki. We 

wszystkich jednak przypadkach fosfolipidy są podstawowym elementem budującym 

każdą błonę plazmatyczną252. Komórka ma zdolność do enzymatycznego produkowania 

ponad tysiąca różnych lipidów253. Różnią się one rodzajem hydrofilowej części, a także 

długością i nasyceniem łańcuchów acylowych tworzących hydrofobowy rdzeń 

dwuwarstwy lipidowej. Złożoność kompozycji błon lipidowych zwiększają także inne 

niż fosfolipidy rodzaje lipidów i kwasów tłuszczowych, jak na przykład sterole 

występujące w największej ilości w błonie komórkowej i stanowiące nawet do 40% 

wszystkich lipidów254. Białka błonowe stanowią około 30% wszystkich białek w 

komórce. Rozróżniamy integralne i peryferyjne białka błonowe, nazwane tak w 
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zależności od sposobu ich zakotwiczenia w podwójnej warstwie lipidowej, np., w 

wyniku obecności domeny transbłonowej w strukturze białka lub występowaniu 

hydrofilowych grup w strukturze lipidów błonowych. Białko może oddziaływać z błoną 

plazmatyczną i lokalizować się w jej obrębie m.in. z powodu występowania w jego 

strukturze modyfikacji potranslacyjnych powstałych w trakcie dojrzewania białka, w 

postaci przyłączania kotwic glikofosfatydyloinozytolu (GPI) lub ugrupowań 

mirystoilowych, palmitoilowych, izoprenylowych lub sterolowych255. Ponadto niektóre 

białka mogą łączyć się z błoną poprzez oddziaływania elektrostatyczne z hydrofilowymi 

częściami lipidów256 lub poprzez różne interakcje białko-białko lub białko-glikan257. 

Takie białka są powszechnie określane jako „związane z błoną”. Pozakomórkowe części 

lipidów i białek są często glikozylowane, co sprawia, że glikany tworzą gęstą strukturę 

na zewnętrznej powierzchni błony plazmatycznej258. Wielokrotnie udowodniono, że 

nawet niewielkie różnice w składzie lipidów błonowych mogą mieć silny wpływ na 

regulację funkcji wybranych białek259. W konsekwencji nieprawidłowa lokalizacja białek 

błonowych w błonie plazmatycznej może prowadzić do utraty funkcji białka i może być 

przyczyną powstawania wielu chorób260,261. Nanoskopowa lokalizacja, oligomeryzacja 

oraz grupowanie białek błonowych może wpływać na wydajność wielu procesów 

komórkowych262–264, a właściwości błony plazmatycznej wpływają na organizację i 

funkcje tych cząsteczek w nanoskali.  

Zarówno lipidy, jak i białka są w ciągłym ruchu, stąd błonę plazmatyczną nazywa 

się płynną mozaiką. W zasadzie można rozważyć trzy główne tryby ruchu molekuł w 

błonie plazmatycznej: rotacyjny, translacyjny i transwersalny. Ruch rotacyjny występuje 

wokół osi prostopadłej do płaszczyzny błony plazmatycznej i ma miejsce zarówno w 

przypadku lipidów, jak i białek265. Okazuje się, że wszystkie białka błonowe, nawet te 

łączące błonę plazmatyczną z cytoszkieletem komórkowym, obracają się, a gdy w 

jakikolwiek sposób rotacja jest uniemożliwiona, białka tracą swoje właściwości. Dyfuzja 

translacyjna (lateralna, boczna) lipidów i białek odbywa się wzdłuż płaszczyzny błony i 

zachodzi tak, jak ma to miejsce w konwencjonalnej dyfuzji molekularnej, z tą jednak 

różnicą, że przebiega w dwóch wymiarach266. Kolejny rodzaj dyfuzji - dyfuzja 

transwersalna (flip-flop), choć teoretycznie możliwa, nie zachodzi z powodu bariery 

energetycznej, jaką dwuwarstwowy rdzeń hydrofobowy stanowi dla polarnych grup 

lipidów i białek. Błona plazmatyczna jest asymetryczna, co jest bezpośrednią 

konsekwencją wspomnianego już braku ruchu transwersalnego. Asymetria oznacza, że 
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obie strony błony plazmatycznej nie są identyczne. Lipidy wykazują względną 

asymetrię, tzn. wielkość frakcji danego lipidu w jednej z monowarstw jest inna niż w 

drugiej. Dobrze znanym przykładem jest fosfatydyloseryna, która znajduje się prawie 

całkowicie w wewnętrznej warstwie błony plazmatycznej. Natomiast większość 

fosfatydylocholiny występuje w zewnętrznej monowarstwie błony komórkowej267. 

Asymetria dotyczy każdego białka błonowego, które znajduje się w błonie 

plazmatycznej. Białka integralne są wbudowane po jednej lub obu stronach 

plazmalemmy natychmiast po syntezie. Zatem lokalizacja białek w błonie plazmatycznej 

ma oczywiste konsekwencje funkcjonalne265. 

W związku z tym że błona plazmatyczna ma płynny charakter, białka i lipidy 

mogą przemieszczać się na drodze dyfuzji bocznej wzdłuż jej płaszczyzny. Pomiary 

ruchliwości bocznej białek błonowych i lipidów, obejmujące zarówno ruchy losowe, jak i 

ukierunkowane, dostarczają informacji przydatnych na dwa sposoby268. Ruchliwość 

boczna białek i lipidów błonowych jest niezbędna do ich prawidłowego funkcjonowania, 

chciaż w niektórych przypadkach stanowi czynnik ograniczający szybkość reakcji 

zachodzących w błonie plazmatycznej. Na przykład niektóre ligandy związane z 

receptorami błonowymi muszą ulegać dyfuzji bocznej zanim dojdzie do ich endocytozy. 

Po drugie, ruchliwość boczna jest związana z lokalną dynamiką i strukturą błony 

plazmatycznej. Pięć dekad badań wykazało, że cytoszkielet związany z błoną 

plazmatyczną oraz białka macierzy pozakomórkowej związane z zewnętrzną stroną 

błony plazmatycznej ograniczają ruchliwość boczną makromolekuł w błonie 

plazmatycznej269. Błona plazmatyczna nie jest jednorodną, homogenną mieszaniną 

lipidów i białek, ponieważ charakteryzuje się podziałem na domeny, których skład, 

organizacja i dynamika różnią się od średnich właściwości błony. Wymiary domeny 

błonowej wahają się od około 100 nm (np. jamki klatrynowe) do kilku mikronów (np., 

ogniska adhezyjne czy synapsy immunologiczne)270. Wyróżnia się dwa mechanizmy 

bocznej organizacji błony plazmatycznej obejmujące albo zależny od lipidów model 

mikrodomeny lub oparty na cytoszkielecie model siateczkowy271. Warto tutaj 

wspomnieć, że w komórkach można zaobserwować kombinację tych dwóch 

mechanizmów.  

Zarówno żelsolina, jak i białko LamR są białkami lokalizującymi się w obrębie 

błony plazmatycznej, a obecność ta jest związana z cholesterolowymi nanodomenami 

lipidowymi tzw. tratwami lipidowymi272,273. Tratwy lipidowe składają się głównie z 
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nasyconych glikosfingolipidów oraz cholesterolu, różniących się od nienasyconych 

glicerofosfolipidów obecnych w innych rejonach błony komórkowej274.  

Żelsolina jest dokowana w błonie plazmatycznej poprzez interakcję z 4,5-

bisfosforanem fosfoinozytolu [PI(4,5)P2], co powoduje inaktywację białka w kontekście 

wiązania i fragmentowania F-aktyny275. Wykazano, że żelsolina może być aktywowana 

lub inaktywowana (pod względem fragmentacji F-aktyny) przez tworzenie nanodomen 

lub klastrów bez zmiany stężenia PI(4,5)P2 w błonie plazmatycznej276. Udowodniono, że 

powinowactwo żelsoliny do PI(4,5)P2 jest zależne od przestrzennej organizacji tego 

anionowego lipidu w błonie plazmatycznej. Już kilkakrotnie wykazano, że PI(4,5)P2 nie 

jest jednorodnie rozmieszczony w błonach, lecz występuje raczej w nanodomenach, w 

tym tratwach lipidowych276–278. PI(4,5)P2 jest jednym z najliczniejszych 

fosfatydyloinozytoli w błonie plazmatycznej, gdzie odgrywa zasadniczą rolę w regulacji 

procesów komórkowych279. Nie jest zatem zaskakujące, że poziom PI(4,5)P2 lub jego 

„funkcjonowanie” ulega zmianom w niektórych chorobach, w tym w nowotworach280. 

Spośród białek wiążących aktynę nie tylko żelsolina jest wiązana przez PI(4,5)P2 w 

błonie plazmatycznej. Jednakże do niedawna niewiele było wiadomo na temat kinetyki 

takich oddziaływań. Senju ze współpracownikami wykazał, że wybrane białka wiążące 

aktynę różnią się kinetyką oddziaływań z dwuwarstwą lipidową281. Białka biorące 

udział we fragmentowaniu F-aktyny lub sekwestrowaniu G-aktyny asocjują z błoną 

przejściowo i z niskim powinowactwem. Natomiast białka zaangażowane w dokowanie 

F-aktyny do błony plazmatycznej charakteryzują się wysokim powinowactwem i 

powolną dynamiką dysocjacji. Ponadto wykazano, że ABPs, wiążąc się do błony 

plazmatycznej poprzez odziaływania elektrostatyczne, działają jako czujniki gęstości 

fosfatydyloinozytoli.  

Badania pokazują, że zarówno 37 kDa, jak i 67 kDa LamR lokalizują się w obrębie 

błony plazmatycznej272, jednakże mechanizm oddziaływania LamR z błoną 

plazmatyczną jest niezbadany. Wykazano, że LamR w fuzji ze znacznikiem FLAG 

produkowany w komórkach z obniżonym poziomem LamR jest nieobecny w obrębie 

błony plazmatycznej235. Rao i współpracownicy zaproponowali istnienie krótkiej, 

nietypowej domeny transbłonowej LamR282, jednakże rozwiązanie struktury 

trzeciorzędowej fragmentu białka (1-220 aa) przy pomocy krystalografii rentgenowskiej 

nie wykazało obecności regionu transbłonowego w białku238. Ponadto białko LamR nie 

zawiera peptydu sygnalnego kierującego białko do błony plazmatycznej. Zatem 
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postuluje się, że LamR asocjuje z błoną plazmatyczną być może poprzez oddziaływanie z 

innym białkiem błonowym. Zgodnie z tą hipotezą wykazano, że LamR wchodzi w 

interakcję z podjednostką α6 integryny283. Alternatywna hipoteza mówi, że sumoilacja 

LamR może przyczyniać się do zwiększania powinowactwa białka do błony 

plazmatycznej93. Jednak żadna z hipotez nie znalazła jednoznacznego potwierdzenia.  
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2. Założenia i cel pracy 
Progresja czerniaka skóry jest zależna od interakcji komórek z ECM. Co więcej 

migracja komórek w obrębie tkanki wymaga kontroli adhezji pomiędzy komórką a ECM. 

Powstawanie kluczowych dla procesu migracji struktur komórkowych odbywa się 

dzięki reorganizacji cytoszkieletu aktynowego, zależnej od aktywności białek wiążących 

aktynę, np. żelsoliny. W zależności od typu nowotworu żelsolina może pełnić rolę 

supresora lub czynnika promującego nowotworzenie. Może to wynikać z faktu, że 

dotychczasowe badania dotyczyły zazwyczaj ogólnej puli żelsoliny bądź jej b izoformy. 

Wcześniejsze badania naszej Grupy pokazały, że (i) żelsolina jest produkowana na 

wysokim poziomie w liniach komórkowych ludzkiego czerniaka skóry oraz 

melanocytach; (ii) nokaut GSN powoduje obniżenie potencjału inwazyjnego oraz 

migracyjnego komórek A375; (iii) żelsolina tworzy kompleksy z białkiem LamR. Do 

momentu podjęcia się realizacji eksperymentów opisanych w niniejszej rozprawie 

doktorskiej nie było wiadomo, czy wpływ żelsoliny na zdolności migracyjne komórek 

czerniaka skóry jest zróżnicowany w zależności od ich kontaktu z różnymi białkami 

ECM. Nie było wiadomo też, czy izoformy żelsoliny pełnią takie same funkcje w 

komórkach czerniaka oraz czy żelsolina ma wpływ na lokalizację białka LamR w 

komórce. Celem niniejszej rozprawy doktorskiej było ustalenie, jaki wpływ na 

wybrane parametry ruchu komórki mają poszczególne izoformy żelsoliny (a, b, c) 

oraz czy są one istotne dla lokalizacji białka LamR w komórkach czerniaka skóry.  

Szczegółowe cele pracy zakładały:  

1. Sprawdzenie wpływu braku produkcji żelsoliny oraz produkcji jej poszczególnych 

izoform (a, b i c) na proliferację, migrację 2-D oraz 3-D komórek czerniaka skóry w 

kontekście ich oddziaływania z wybranymi białkami ECM.  

2. Ocena wpływu nokautu GSN oraz produkcji poszczególnych izoform żelsoliny (a, b i 

c) na stopień polimeryzacji aktyny w komórce, a także tworzenie struktur bogatych 

w F-aktynę takich jak filopodia, inwadopodia oraz włókienka naprężeniowe.  

3. Ustalenie, jak badane izoformy żelsoliny są zlokalizowane w komórkach czerniaka 

oraz weryfikacja, które z nich są wydzielane poza komórkę.  

4. Zbadanie, jak produkcja wybranych izoform żelsoliny wpływa na lokalizację 

nieintegrynowego receptora lamininy w komórce.   

5. Weryfikacja, czy żelsolina i białko LamR znajdują się w obrębie błony plazmatycznej 

komórek czerniaka oraz czy lokalizują się na jej zewnętrznej stronie.  
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3. Materiały i metody 

3.1 Materiały  

3.1.1 Materiały zastosowane w hodowli linii komórkowych ludzkiego 

czerniaka skóry 

Do hodowli linii komórkowych czerniaka ludzkiego skóry wykorzystywano 

medium zgodne z zaleceniami repozytorium komórkowego ATCC®. Pasaż 

przeprowadzano z użyciem tryspyny, a transfekcję z użyciem Lipofectamine 3000. Testy 

migracji wykonywano z użyciem płytek i aparatury dedykowanej do tej metody. Część 

eksperymentów przeprowadzano w warunkach wzrostu komórek na powierzchni 

opłaszczonej wybranymi białkami macierzy pozakomórkowej. Materiały zastosowane w 

hodowli komórek czerniaka ludzkiego skóry zamieszczono w tabeli 2.  

Tabela 2 Spis odczynników i materiałów zastosowanych w hodowli komórek ludzkiego czerniaka 
skóry. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Zastosowanie 

DMEM (ang. Dulbecco's Modified 
Eagle Medium) 

 
Pracownia 

Chemii 
Ogólnej 

IITD PAN 
Wrocław  

11-50 
Pożywka hodowlana 

 
Trypsyno-wersen 

20-500 
Roztwór do dysocjacji 
komórek od podłoża 

DMSO Applichem 
A3672 Składnik medium do 

mrożenia komórek 

Izopropanol Applichem A3928 
Płyn do wypełniania 
pudełka do mrożenia 

komórek 
Puromycyna Santa Cruz 

Biotechnol
ogy, Inc 

sc-108071B 

 
Składniki pożywki 

hodowlanej 
 

Zeocyna Thermo 
Fisher 

Scientific 

R25001 

roztwór Antibiotic-Antimycotic 
(100x) antybiotyków 
zawierający 10,000 jednostek/ml 
penicyliny, 10,000 μg/ml 
streptomycyny i 25 μg/ml 
amfoterycyny B 

 
 
 
 
 

Thermo 
Fisher 

Scientific 

 
 
 
 

15240-062 

L-Glutamina 200 mM 25030-024 
FBS (płodowa surowica bydlęca, 
ang. fetal bovine serum) 

10270-106 

Inserty typu Transwell™  
Falcon 

353097 
Migracja komórek Płytki 24-dołkowe kompatybilne 

z insertami typu Transwell™ 
 

353504 
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96-dołkowa płytka ImageLock  
Essen 

BioScience 

 
4379 

Urządzenie do wykonywania 
rysy na monowarstwie komórek 
IncuCyte® WoundMaker 

 
Essen 

BioScience 

 
 

4493 
PBS (ang. phosphate buffered 
saline)  

Sigma-
Aldrich 

D8537 

Roztwory soli 
HBSS (ang. Hanks' Balanced Salt 
Solution)  

Thermo 
Fisher 

Scientific 

14025-050 

Wodorowęglan sodu Applichem PA-10-131638 
Wodorotlenek sodu Applichem PA-10-182153 
Laminina Sigma-

Aldrich 
L2020 

Białka macierzy 
pozakomórkowej 

Matriżel Corning 356237 
Fibronektyna BD 

Biosciences 
356008 

Kolagen typu I Corning 354236 
Kolagen typu IV Corning 354245 
Amicon Ultra-15 Centrifugal 
Filter Units membrane NMWL 10 
kDa  

 
Merck 

 
UFC901008 

Membrana służąca do 
zagęszczania medium 

kondycjonowanego 
Lipofectamine 3000 Thermo 

Fisher 
Scientific 

L3000008 
Odczynnik służący do 

transfekcji 

BrdU Cell Proliferation Assay Kit BioVision K306 Zestaw służący do 
przeprowadzenia testu 

proliferacji komórek 
CyQUANT™ XTT Cell Viability 
Assay 

Thermo 
Fisher 

Scientific 

X12223 Zestaw służący do 
przeprowadzenia testu 

aktywności 
metabolicznej 

mitochondriów 
Amplex™ Red Cholesterol Assay 
Kit 

A12216 Thermo Fisher 
Scientific 

Pomiar stężęnia 
cholesterolu we 
frakcjach DRM 

Płytki 6-dołkowe Falcon  353504 

 
Naczynia hodowlane 

Płytki 24-dołkowe VWR 10062-896 
Płytki 96-dołkowe VWR 734-2327 
Płytka 8-dołkowa ze szklanym 
dnem typu Lab-Tek 

Ibidi 80827 

Płytka 8-dołkowa ze szklanym 
dnem typu Lab-Tek 

Thermo 
Fisher 

Scientific 

155411 

Sterylna szalka o średnicy 15 cm Falcon  353025 Wyprowadzenie 
klonów komórkowych 

Szklane cylindry Sigma-
Aldrich  

C3983-50EA Izolacja klonów 
komórkowych 

Probówka okrągłodenna Falcon 734-0442 Analiza cytometryczna 
Probówka wirówkowa Beckman  344057 Izolacja frakcji DRM 
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3.1.1.1 Linie komórkowe ludzkiego czerniaka skóry 

W niniejszej pracy doktorskiej wykorzystano cztery linie komórkowe ludzkiego 

czerniaka skóry oraz klony wyprowadzone z linii komórkowej A375 z zastosowaniem 

systemu CRISPR/Cas9 (D10A). Klony z uszkodzonym genem kodującym żelsolinę (KO 

GSN) zostały wyprowadzone przez dr Aleksandrę Makowiecką285. Natomiast klony 

kontrolne (KO CTRL) zostały uzyskane przez dr Natalię Małek286. Klony wyprowadzono 

zgodnie z metodą opisaną gdzie indziej287.  

A375 – linia komórkowa ludzkiego czerniaka skóry wywodząca się z guza pierwotnego 

o wzroście wertykalnym, która została zakupiona w banku komórek ATCC® (ang. 

American Type Culture Collection - ATCC) (CRL-1619). Komórki tej linii produkują 

zmienioną wersję kinazy BRAF (BRAF V600E). 

WM1341D – linia komórkowa ludzkiego czerniaka skóry wywodząca się z guza 

pierwotnego o wzroście wertykalnym, która została zakupiona w banku komórek 

Rockland Immunochemicals Inc. (WM1341D-01-0001). Komórki tej linii produkują 

zmienioną wersję kinazy BRAF (BRAF V600R). 

Hs294T – linia komórkowa ludzkiego czerniaka skóry wywodząca się z przerzutów do 

węzłów chłonnych, która została zakupiona w banku komórek ATCC® (HTB-140). 

Komórki tej linii produkują zmienioną wersję kinazy BRAF (BRAF V600E). 

WM9 – linia komórkowa ludzkiego czerniaka skóry wywodząca się z przerzutów do 

węzłów chłonnych, która została zakupiona w Rockland Immunochemicals Inc. (WM9-

01-0001). Komórki tej linii produkują zmienioną wersję kinazy BRAF (BRAF V600E). 

KO GSN285 – grupa trzech klonów komórkowych z uszkodzonym genem kodującym 

żelsolinę, nieprodukujących żelsoliny, wyprowadzonych z linii komórkowej A375 

metodą CRISPR/Cas9 (D10A) z użyciem komercyjnie dostępnych plazmidów (sc-

401005-NIC, sc-401005-NIC), zakupionych w firmie Santa Cruz Biotechnology, Inc. 

KO CTRL286 – grupa trzech klonów komórkowych wyprowadzonych z linii komórkowej 

A375 metodą CRISPR/Cas9 (D10A) z użyciem komercyjnie dostępnego plazmidu (sc-

437281), zakupionego w firmie Santa Cruz Biotechnology, Inc.  
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3.1.1.2 Skład pożywek hodowlanych 

Do hodowli linii komórkowych ludzkiego czerniaka skóry stosowano media, 

których skład opisano poniżej.  

Medium komórkowe pełne 
DMEM o obniżonej zawartości NaHCO3 
(1,5 g/l) 
10% (o/o) inaktywowana FBS* 
1% (o/o) glutamina 
1% (o/o)  roztwór antybiotyków 
 
*Przed użyciem surowicę inkubowano 20 
minut w 56≧C w celu jej inaktywacji. 

Medium komórkowe bez surowicy 
DMEM o obniżonej zawartości NaHCO3 

(1,5 g/l) 
1% (o/o) glutamina 
1% (o/o)  rozwór antybiotyków 
 
Medium do mrożenia komórek 
70% medium komórkowe pełne 
20% (o/o) inaktywowana FBS* 
10% (o/o) DMSO 

 

3.1.2 Materiały wykorzystane w technikach mikroskopowych i cytometrii 

przepływowej 

Do przygotowania preparatów mikroskopowych wykorzystywano materiały 

opisane w tabeli 3. 

Tabela 3 Spis odczynników i materiałów wykorzystanych w technikach mikroskopowych. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Zastosowanie 

Paraformaldehyd  
 

Sigma-Aldrich 

P6148 

 
Barwienie cytochemiczne 

 

Triton X-100 X-100 

Surowicza albumina 
wołowa (ang. Bovine 
Serum Albumin – BSA) 

A3294 

Saponiny Sigma-Aldrich 84510 

Dako Fluorescent 
Mounting Medium 

Agilent 
Technologies 

S3023 

szkiełka nakrywkowe 
opłaszczone poli-L-
lizyną 

Corning 354085 

szkiełka mikroskopowe 
podstawowe 

Thermo Fisher 
Scientific 

AAAA000080 

szkiełka nakrywkowe o 
średnicy 12mm 

Glaswarenfabrik 
Karl Hecht 
GmbH & Co 

41001112 

Aldehyd glutarowy Sigma-Aldrich G6257 Test degradacji żelatyny 

Borowodorek sodu Acros Organics 16940-66-2 

N-etylomaleimid (NEM) Sigma-Aldrich E3876 Otrzymywanie  
olbrzymich pęcherzyków 

błony plazmatycznej 
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3.1.2.1 Wykorzystywane roztwory 

Roztwory wykorzystane w technikach mikroskopowych wypisano poniżej. 

 Bufor PBS: 37 mM NaCL; 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,76 mM KH2PO4 

 4% (w/o) roztwór formaldehydu w buforze PBS 

 2% (w/o) roztwór formaldehydu w buforze PBS 

 0,1% (o/o) roztwór Tritonu X-100 w buforze PBS 

 1% (w/o) roztwór surowiczej albuminy wołowej (BSA) w 0,1% (o/o) Triton X-

100 w buforze PBS 

 0,1% (w/o) saponiny w 1% BSA w buforze PBS 

 0,5% (o/o)  roztwór aldehydu glutarowego w buforze PBS  

 5 mg/ml roztwór borowodorku sodu w buforze PBS  

 

3.1.2.2 Przeciwciała i barwniki fluorescencyjne użyte do barwień 

immunocytochemicznych 

Do barwień immunocytochemicznych wykorzystano przeciwciała 

pierwszorzędowe, przeciwciała drugorzędowe skoniguowane z fluoroforami Alexa 

Fluor®, a także barwniki fluorescencyjne, które zostały wymienione w tabeli 4. 

Tabela 4 Spis barwników fluorescencyjnych i przeciwciał używanych do barwień 
immunocytochemicznych. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Stosowane 
rozcieńczenie 

Typ 
odczynnika 

Barwnik Hoechst 
33342  

 
 
 
 
 
 
 

Thermo 
Fisher 

Scientific 

H21492 1:1000 

Barwniki 
fluorescencyjne 

Falloidyna 
skoniugowana ze 
znacznikiem 
fluorescencyjnym 
Alexa Fluor® 568 

A123-80 1:100 

Falloidyna 
skoniugowana ze 
znacznikiem 
fluorescencyjnym 
Alexa Fluor® 647 

A22287 1:100 

Deoksyrybonukleaza I 
skoniugowana ze 
znacznikiem 
fluorescencyjnym 
Alexa Fluor® 594 

D12371 1:100 

anty-LamR (mysie) Santa Cruz 
Biotechnolo

gy Inc. 

sc-376295 1:50 
Przeciwciała 

pierwszorzędowe 
anty-LamR (mysie) sc-74515 1:50 

anty-żelsolina Thermo PA5-29910 1:100 
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(królicze) Fisher 
Scientific 

anty-żelsolina (mysie) Sigma-
Aldrich 

G4896 1:100 

anty-integryna αVβ3 
(mysie) 

Merck 
Milipore 

MAB1976  
1:100 

anty-kortaktyna 
(mysie) 

Santa Cruz 
Biotechnolo

gy Inc. 
 

sc-55579  
1:50 

anty-GM130 (mysie) BD 
Biosciences 

610823 1:100 

anty-GLANT2 (mysie) Bio-techne AF7507 1:100 
Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom 
króliczym, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 488 

Thermo 
Fisher 

Scientific 

 
 
 

A-21206 

 
 
 

1:200 

Przeciwciała 
drugorzędowe 

Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom 
króliczym, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 568 

 
 
 

A-10042 

 
 
 

1:200 

Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom mysim, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 488  

 
 
 

A-21141 

 
 
 

1:200 

Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom mysim, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 568 

 
 
 

A-21124 

 
 
 

1:200 

Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom mysim 
izotypu IgG2b, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 488 

 
 
 

A-21141 

 
 
 

1:200 

Ośle przeciwciała 
skierowane przeciwko 
przeciwciałom mysim 
izotypu IgG1, 
skoniugowane z 
barwnikiem Alexa 
Fluor® 568 

 
 
 

A-21124 

 
 
 

1:200 
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3.1.2.3 Odczynniki wykorzystywane w analizie spektroskopii 

korelacji fluorescencji w zmiennym polu  

W spektroskopii korelacji fluorescencji w zmiennym polu (ang. spot variation 

fluorescence correlation spectroscopy, svFCS) zastosowano rodaminę w celu kalibracji 

rozmiaru obszaru pomiaru. Ponadto wykorzystano szereg inhibitorów w celu 

zidentyfikowania procesu wpływającego na dyfuzję boczną izoform białka LamR w 

błonie plazmatycznej komórek ludzkiego czerniaka skóry. Informacje na temat 

zastosowanych odczynników zamieszczono w tabeli 5.  

Tabela 5 Spis odczynników wykorzystanych w spektroskopii korelacji fluorescencji w zmiennym 
polu. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Używane 
stężenie 

Zastosowanie 

Rodamina 

Sigma-Aldrich 

83697 2 nM 
Kalibracja 
urządzenia 

Latrunkulina A sc-202691 1 µM 
Blokowanie 

polimeryzacji 
aktyny 

Nokodazol M1404 10 µM 
Blokowanie 

polimeryzacji 
mikrotubul 

Myriocyna M1177 25 µM 
Blokowanie 

produkcji 
sfingolipidów 

Kwas 
zaragozowy 

Z2626 10 µM 
Blokowanie 

produkcji 
cholesterolu 

Płodowa 
surowica 
bydlęca  

Biowest S181L 10% (o/o) 

Blokowanie 
produkcji 

cholesterolu i 
sfingolipidów 

 

3.1.2.1 Odczynniki stosowane w teście ligacji w bliskości  

W celu przeprowadzenia testu ligacji w bliskości wykorzystywano komercyjnie 

dostępny zestaw. Użyte odczynniki wymieniono w tabeli 6.    

Tabela 6 Spis odczynników zastosowanych w teście ligacji w bliskości. 

Odczynnik Nazwa producenta Numer katalogowy 
Duolink pomarańczowe  
odczynniki do wizualizacji  

 
 
 
 
 

DUO92007 

Sonda PLA minus skierowana 
przeciwko przeciwciałom 
mysim 

DUO92004 
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Sonda PLA plus skierowana 
przeciwko przeciwciałom 
kozim 

 
 

Sigma-Aldrich 
DUO92002 

Sonda PLA plus skierowana 
przeciwko przeciwciałom 
króliczym 
Medium mocujące z DAPI DUO82040 
Bufor do płukania A 

DUO82049 
Bufor do płukania B 
Przeciwciała pierwszorzędowe zastosowane w teście są opisane w Tabela 4. 

Do przeprowadzenia testu PLA wykorzystano następujące roztwory: 

 99,8% etanol 

 95% (o/o) etanol 

 75% (o/o) etanol  

 50% (o/o) etanol 

 10 mM bufor cytrynianu sodu zawierający 0,05% (o/o) detergentu Tween 20 

3.1.3 Materiały użyte w technikach biologii molekularnej 

3.1.3.1 Szczep bakteryjny, materiały oraz odczynniki stosowane do 

hodowli bakterii  

Użyty szczep bakteryjny oraz składniki pożywek hodowlanych zastosowanych w 

niniejszej rozprawie doktorskiej opisano poniżej oraz zamieszczono w tabeli 7. 

Szczepy bakteryjne: 

Bakterie kompetentne Stellar™ (Clontech) - szczep bakterii Escherischia coli wywodzący 

się ze szczepu HST04. Genotyp: F–, endA1, supE44, thi-1, recA1, relA1, gyrA96, phoA, 

Φ80d lacZΔ M15, Δ (lacZYA - argF) U169, Δ (mrr - hsdRMS - mcrBC), ΔmcrA, λ– 

Bakterie kompetentne Escherichia coli DH5α. Genotyp: F- endA1 glnV44 thi-1 recA1 

relA1 gyrA96 deoR nupG Φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK- mK+), λ– 
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Pożywki hodowlane: 

Pożywka LB 
0,5% (w/o) ekstrakt drożdżowy 
1% (w/o) pepton mięsny 
1% (w/o) NaCl 
 
 
 
 
 
LB z agarem 
0,5% (w/o) ekstrakt drożdżowy 
1% (w/o) pepton mięsny 
1% (w/o) NaCl 
1,5% (w/o) agar 

Pożywka SOC 
0,5% (w/o) ekstrakt drożdżowy 
2% (w/o)  baktopepton 
10 mM NaCl2 
5 mM KCl 
10 mM MgCl2 
10 mM MgSO4 
20 mM glukoza 
 
Pożywka TY 
1% (w/o) ekstrakt drożdżowy 
1,5% (w/o) baktotrypton 
0,5% (w/o) NaCl 
pH 7,5 

 

Tabela 7 Spis odczynników używanych do hodowli bakterii. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Typ odczynnika 

Karbenicylina Santa Cruz 
Biotechnology Inc. 

sc-202519A 
Antybiotyki 

Kanamycyna  Sigma-Aldrich CAS 25389-94-0 
Pożywka  Lurii-
Bertaniego 

Bioshop LBL407.1 

Składniki pożywek 

Agar Roth 520.3 
Ekstrakt drożdżowy Roth 23632 
Baktopepton Becton Dickinson 211705 
Chlorek sodu 

Chempur 
117941206 

Chlorek potasu 117397402 
Chlorek magnezu Standard 779148-6 
Siarczan magnezu POCH 7791613780111 
Glukoza Standard 246642-1019 
 

3.1.3.2 Materiały używane do pracy z kwasami nukleinowymi  

W ramach pracy z kwasami nukleinowymi wykorzystano szereg zestawów odczynników 

oraz substancji zawartych w tabeli 8. 

Tabela 8 Spis materiałów użytych do pracy z kwasami nukleinowymi. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Typ odczynnika 

Polimeraza DNA o 
wysokiej 
dokładności 

 
 
 

F549L 
 

Polimeraza 



56 
 

Phusion Hot Start II  Thermo Fisher 
Scientific 

 
Zestaw do 
odwrotnej 
transkrypcji cDNA  

4368814 Odwrotna 
transkryptaza 

Zestaw NEBuilder 
HiFi DNA Assembly 
Master Mix  

New England 
Biolabs 

 

E2621L 
 

Odczynnik służący 

do ligacji wstawek z 

wektorem 

FastDigest EcoRI Thermo Fisher 
Scientific 

FD0274 Enzymy 
restrykcyjne FastDigest BamHI FD0054 

Zestaw do 
oczyszczania 
plazmidowego DNA 
GenElute™ Plasmid 
Miniprep Kit 

 
 
 
 

Sigma-Aldrich 
 

 
PLN70 

 

 
 

Zestawy do izolacji 
kwasów 

nukleinowych 

Zestaw do 
oczyszczania RNA z 
komórek ssaczych 
GenElute™  

 
RTN70 

 

Zestaw do izolacji 
plazmidowego DNA 
NucleoBond® Xtra 
Midi 

 
Macherey-Nagel 

740422.10 

10 mM dNTPs  Thermo Fisher 
Scientific 

R0191  
 
 
 
 
 
 
 

Odczynniki do 
pracy z kwasami 

nukleinowymi 

2 mM dNTPs  R0241 
Wzorzec wielkości 
DNA Perfect 100 bp  

 
 
 
 

EurX 

E3134-02 

Wzorzec wielkości 
DNA Perfect Plus 1 
kb  

E3131-01 

Barwnik 
fluorescencyjny 
kwasów 
nukleinowych 
SimpliSafe™  
 

E4600 
 

DNaza I, 1 
jednostka/μl  
 

 
 

Sigma-Aldrich 
 

AMPD1 
 

Woda wolna od 
endonukleaz 

W4502-L 

Tris Sigma-Aldrich T1503 
Kwas octowy Chempur WE/200-580-7 
EDTA POCH S.A. 593280117 
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3.1.3.3 Zastosowane wektory plazmidowe 

W celu uzyskania komórek produkujących poszczególne izoformy białka GSN lub 

LamR przeprowadzono przejściowe lub stabilne transfekcje plazmidami wymienionymi 

w Tabela 9. Poprawność konstruktów genetycznych, które nie zostały przygotowane w 

ramach realizacji niniejszej pracy, została zweryfikowana poprzez sekwencjonowanie 

DNA. Ponadto weryfikowano je dzięki transfekcji komórek, a następnie ich barwieniu 

immunocytochemicznemu oraz analizie Western blotting pozyskanych z nich lizatów 

komórkowych.  

Tabela 9 Spis używanych plazmidów. 

Nazwa Producent/ Pochodzenie Zastosowanie 
pLVX-IRES-CMV-GSN a-zeo Uzyskanie tego plazmidu zostało 

opisane w rozdziale 3.2.15.7 
Produkcja 
poszczególnych izoform 
żelsoliny w komórkach 
z nokautem GSN i 
plazmid kontrolny. 

pLVX-IRES-CMV-GSN b-zeo 
(Figura 15) 

Przygotowane przez dr 
Aleksandrę Makowiecką (Zakład 
Patologii Komórki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet 
Wrocławski). 

pLVX-IRES-CMV-GSN c-zeo 
pLVX-IRES-CMV-zeo 

pLVX-IRES-hPGK-AcGFP-puro   
 
 
 
 
Uzyskanie tych plazmidów 
zostało opisane w rozdziale 
3.2.15.7 

 
 
 
 
 
Plazmidy posłużyły do 
przejściowej transfekcji 
komórek do analizy 
svFCS. 

pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-
puro 
pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-
puro 
pLVX-IRES-hPGK-GSN c-AcGFP-
puro 
pLVX-IRES-hPGK-LamR-krótki-
AcGFP-puro  
pLVX-IRES-hPGK-LamR-długi-
AcGFP-puro 
pAcGFP-C1 Takara Bio, numer katalogowy 

632470 
Plazmid posłużył jako 
matryca w reakcji PCR 
w klonowaniu. 

pLVX-IRES-hPGK-ACTG1-AcGFP-
puro 

Przygotowany przez dr Natalię 
Małek (Zakład Patologii 
Komórki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet 
Wrocławski). 

Plazmid posłużył jako 
wektor w klonowaniu, 
co zostało opisane w 
rodziale 3.2.15.7 

pLamR krótki-TagRFP  Przygotowane przez dr hab. 
Antoninę Mazur (Zakład 
Patologii Komórki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet 
Wrocławski). 

Plazmid użyto do 
przejściowej transfekcji 
komórek, z których 
otrzymano olbrzymie 
pęcherzyki błony 
plazmatycznej. 

pLamR długi-TagRFP 
pGSN a-AcGFP  
pGSN b-AcGFP 
pGSN c-AcGFP 

pET16b-LamR-długi Przygotowany przez dr Iulię 
Pavlyk (Zakład Patologii 
Komórki, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet 
Wrocławski). 

Plazmid użyto jako 
matrycę w reakcji PCR 
w klonowaniu. 
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Poniżej przedstawiono schematyczne mapy plazmidów wykorzystywanych do 

transfekcji komórek w celu nadprodukcji badanych białek w komórkach A375, które 

zostały wymienione w tabeli 9. 

 

 

Figura 13 Schematyczna mapa plazmidu pLamR krótki-TagRFP wykorzystanego do nadprodukcji 
krótkiej izoformy białka LamR w fuzji z białkiem fluorescencyjnym TagRFP w komórkach A375. Na 
mapie przedstawiono lokalizację najważniejszych elementów, tj., sekwencji kodującej krótką izoformę 
LamR, sekwencji kodującej białko TagRFP oraz fragment sekwencji nukleotydowej kodujący peptyd 
łączący oba białka. Pokazano także lokalizację sekwencji nukleotydowej promotora CMV. Jest to promotor 
ludzkiego cytomegalowirusa używany do produkcji rekombinowanych białek z dużą wydajnością. Na 
mapie pokazano także lokalizację jego wzmacniacza. Zaznaczone na mapie enzymy restrykcyjne 
wykorzystywano w procesie klonowania oraz weryfikacji poprawności otrzymanego plazmidu. Mapa 
plazmidu pLamR długi-TagRFP wygląda analogicznie, jedynie zamiast sekwencji kodującej izoformę 
krótką LamR zawiera sekwencję kodującą izoformę długą bialka LamR.  
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Figura 14 Schematyczna mapa plazmidu pGSN a-AcGFP wykorzystanego do nadprodukcji izoformy 
a żelsoliny w fuzji z białkiem fluorescencyjnym AcGFP. Na mapie przedstawiono lokalizację 
najważniejszych elementów, tj., sekwencji kodującej izoformę a żelsoliny, sekwencji kodującej białko 
AcGFP oraz fragment sekwencji nukleotydowej kodujący peptyd łączący oba białka. Pokazano także 
lokalizację sekwencji nukleotydowej promotora CMV. Zaznaczone na mapie enzymy restrykcyjne 
wykorzystywano w procesie klonowania oraz weryfikacji poprawności otrzymanego plazmidu. Mapy 
plazmidów pGSN b-AcGFP oraz pGSN c-AcGFP wyglądają analogicznie, jedynie zamiast sekwencji 
kodującej izoformę a żelsoliny zawierają sekwencje kodujące odpowiednio izoformę b lub c tego białka. 

 
Figura 15 Schematyczna mapa plazmidu pLVX-IRES-CMV-GSN b-zeo wykorzystanego do 

nadprodukcji izoformy b żelsoliny w komórkach A375 nieprodukujących żelsoliny. Na mapie 

przedstawiono lokalizację najważniejszych elementów, tj., sekwencji kodującej izoformę b żelsoliny, 
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sekwencji kodującej oporność na antybiotyk selekcyjny zeocynę (zeo) oraz wewnętrzne miejsce wejścia 

rybosomu (IRES) - fragment RNA umożliwiający inicjację translacji w sposób niezależny od czapeczki, 

którego zastosowanie pozwala na zaprojektowanie wielocistronowych konstuktów genetycznych. 

Pokazano także lokalizację sekwencji nukleotydowej promotora CMV i jego wzmacniacza Zaznaczone na 

mapie enzymy restrykcyjne wykorzystano w procesie klonowania oraz do weryfikacji poprawności 

otrzymanego plazmidu. Mapy plazmidów pLVX-IRES-CMV-zeo oraz pLVX-IRES-CMV-GSN c-zeo wyglądają 

analogicznie, jedynie zamiast sekwencji kodującej izoformę b żelsoliny plazmid pLVX- IRES-CMV-CTRL-

zeo nie zawiera wstawki w tym miejscu a plazmid pLVX-IRES-CMV-GSN c-zeo zawiera sekwencję kodującą 

izoformę c żelsoliny. 

3.1.3.4 Oligonukleotydy  użyte w procesie klonowania i w jakościowej 

reakcji łańcuchowej polimerazy  

W celu namnożenia sekwencji DNA pełniących rolę wstawek w procesie 

klonowania metodą łańcuchowej reakcji polimerazy użyto oligonuleotydów 

zamieszczonych w tabeli 10. Natomiast w celu sekwencjonowania plazmidu używano 

oligonukleotydów opisanych w tabeli 11. 

Tabela 10 Spis oligonukleotydów użytych w procesie klonowania. 

 
Nazwa 

 
Sekwencja 5’ -> 3’ 

Temperatura 
przyłączania 

starterów [≧C] 

 
Zastosowanie 

GSN a-przedni tagaggatctatttccggtgaatt
cgccaccatggctccgcac 

68,4 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej GSN a na matrycy 
cDNA, uzyskanego w wyniku 
reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

GSN a-wsteczny ggggggagggagaggggcggg
atcctcaggcagccagctcagc 

LamR-krótki/długi-
przedni 

tagaggatctatttccggtgaatt
cgccaccatgtccggagcc 

66,6 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej LamR-krótki na 
matrycy cDNA, uzyskanego 
w wyniku reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

LamR-krótki/długi- 
wsteczny 

gtggatccccagaccagtcagtg
gttgctcctac 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej LamR-długi na 
matrycy cDNA, uzyskanego 
w wyniku reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

AcGFP- przedni 
 
 

tgactggtctggggatccaccggt
cgcc 

 
69,6 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej AcGFP na matrycy 
plazmidu pAcGFP 

AcGFP-wsteczny taggggggggggagggagagg
ggcgggatccttacttgtacagct
catccatgccg 

GSN a-1-przedni tagaggatctatttccggtgaatt 71,8 Namnożenie sekwencji DNA 
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cgccaccatggctccgcac kodującej GSNa na matrycy 
cDNA, uzyskanego w wyniku 
reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

GSN a-1-wsteczny gtggatccccggcagccagctca
gccatg 

GSN b-przedni tagaggatctatttccggtgaatt
cgccaccatggtggtggaac 

 
68,8 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej GSN b na matrycy 
cDNA, uzyskanego w wyniku 
reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

GSN b-wsteczny gtggatccccggcagccagctca
gccatg 

GSN c-przedni tagaggatctatttccggtgaatt
cgccaccatggaaaaactgttttg 

 
71,8 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej GSN c na matrycy 
cDNA, uzyskanego w wyniku 
reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA, 
wyizolowanego z komórek 
A375 

GSN c-wsteczny gtggatccccggcagccagctca
gccatg 

AcGFP-1-przedni gctggctgccggggatccaccgg
tcgcc 

 
59,2 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej AcGFP na matrycy 
plazmidu pAcGFP-C1 AcGFP-1-wsteczny taggggggggggagggagagg

ggcgggatccttacttgtacagct
catccatg 

AcGFP-2-przedni tagaggatctatttccggtgaatt
cgccaccatggtgagcaag 

 
65,9 

Namnożenie sekwencji DNA 
kodującej AcGFP na matrycy 
plazmidu pAcGFP-C1 AcGFP-2-wsteczny taggggggggggagggagagg

ggcgggatccttacttgtacagct
catccatgcc 

transkrypt-GSN a-
przedni 

ctgtgcgcgctgtcgctg 
55 

 

Zbadanie obecności 
transkryptu genu 
kodującego izoformę a 
żelsoliny 

transkrypt-GSN a-
wsteczny 

cactgtcttcaggatgacgtag 

transkrypt –GSN-
wszystkie-izoformy-
przedni 

ttggctgggatgatgattactg 

57 
 

Zbadanie obecności 
transkryptu genu 
kodującego izoformę b 
żelsoliny transkrypt-GSN-

wszystkie-izoformy-
wsteczny 

gagctgctctgctcgctctaa 

transkrypt -GSN c-
przedni 

atggaaaaactgttttgt 
54 

 

Zbadanie obecności 
transkryptu genu 
kodującego izoformę c 
żelsoliny 

transkrypt-GSN c- 
wsteczny 

cactgtcttcaggatgacgtag 

transkrypt –ACTB-
przedni 

tttcttgacaaaacctaacttgcg
c 61 

 

Zbadanie obecności 
transkryptu genu 
kodującego β-aktynę transkrypt-ACTB-

wsteczny 
attgtgaactttgggggatgctc 

transkrypt –LamR- 
wszystkie-izoformy-
przedni 

ggagcccttgatgtcctg 

57 
 

Zbadanie obecności 
transkryptów kodujących 
izoformy długiej i krótkiej 
LamR transkrypt –LamR- 

wszystkie-izoformy-
ctctggccagtattcctg 
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wsteczny 
transkrypt –LamR- 
długi- przedni  

ggtttgtgga acagtg 
57 

 

Zbadanie obecności 
transkryptu kodującego 
izoformę długą LamR transkrypt –LamR- 

długi-wsteczny 
cacagcgcaatggtagg 

 

Tabela 11 Spis oligonukleotydów używanych do sekwencjonowania wektorów plazmidowych przez firmę 
MicroSynth AG. 

Nazwa  Sekwencja 5’ -> 3’ Sekwencjonowane plazmidy 

CMV_przedni cgcaaatgggcggtaggcgtg pLVX-IRES-CMV-GSN a-zeo 

GSN1_przedni ggagagcttcaacaatggc pLVX-IRES-CMV-GSN a-zeo  

pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-puro  

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-GSN c-AcGFP-puro 

GSN2_przedni tccaacaaggtgcccgtggac pLVX-IRES-CMV-GSN a-zeo  

pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-puro  

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-GSN c-AcGFP-puro 

GSN3_przedni cccagccaatcgggatcggc pLVX-IRES-CMV-GSN a-zeo,  

pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-puro  

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-GSN c-AcGFP-puro 

hPGK_przedni gtgttccgcattctgcaag pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-GSN c-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK- AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-długi-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-krótki-AcGFP-puro 

AcGFP_wsteczny cggtgtgcgtttgtctata pLVX-IRES-hPGK-GSN a-AcGFP-puro  

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPG-GSN c-AcGFP-puro 
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pLVX-IRES-hPGK-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-długi-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-krótki-AcGFP-puro 

3.1.4 Materiały wykorzystane w technikach elektroforetycznych 

Do przeprowadzenia eksperymentów opisanych w niniejszej rozprawie 

doktorskiej używano technik elektroforetycznych takich jak elektroforeza DNA i 

elektroforeza białek w warunkach denaturujących wraz z analizą Western Blotting. 

Wykorzystywane materiały w pracy z technikami elektroforetyczymi zawarto w tabeli 

12.  

Tabela 12 Spis odczynników i materiałów wykorzystanych w technikach elektroforetycznych. 

Nazwa Producent Numer 
katalogowy 

Zastosowanie 
odczynnika 

Pierce BCA protein assay Thermo Fisher 
Scientific 

23227 
Pomiar stężenia 

białka 
Odczynnik Bradforda  

 
 

Sigma-Aldrich 

B6916 
Koktaj inhibitorów proteaz 
(ang. Protease Inhibitor 
Cocktail, PIC)  

P8340 

Inhibitory Inhibitory fosfataz 
serynowych 

P5726 

Inhibitory fosfataz 
tyrozynowych 

P0044 

Ditiotreitol 
Sigma-Aldrich 10197777001 

Składnik buforu 
lizującego 

40% akrylamid/bis-akrylamid 
37,5:1  

Bioshop ACR010.500 

 
 
 

Elektroforeza 
białkowa w 
warunkach 

denaturujących 
 

Nadsiarczan amonu (APS)   
 

Sigma-Aldrich 

A3678 
Glicyna G8898 
N,N,N′,N′-
Tetrametyloetylenodiamina 
(TEMED)  

T9281 

siarczan dodecylu sodu (SDS) Bioshop SDS001.500 
TRIS Sigma-Aldrich T1503 
PageRuler Prestained Protein 
Ladder  

Thermo Fisher 
Scientific 

26617 

Membrana nitrocellulozowa GE healthcare 10600006 

Western blotting 

Papier chromatograficzny 3030-221 
Ponceau S Bioshop PON001.10 
Clarity Western ECL Substrate  Bio-Rad 1705062 
Tween 20 BioShop TWN508.500 
Mleko w proszku AppliChem A0830.0500 
β-merkaptoetanol Sigma-Aldrich M3148 
Glicerol Sigma Aldrich G5516 
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3.1.4.1 Skład buforów  

Poniżej opisano składy buforów stosowanych w technikach elektroforetycznych. 

Bufor z mocznikiem do ekstrakcji 
białek błonowych i cytozolowych 
50 mM TRIS-HCl, pH 7 
5% (w/o) SDS 
8,6% (w/o) sacharoza  
74 mM mocznik 
1 mM DTT 
dodawane przed użyciem: 
1:100 PIC 
1:100 inhibitor fosfataz serynowych 
1:100 inhibitor fosfataz tyrozynowych 
 
Bufor obciążający do białkowej 
elektroforezy w warunkach 
denaturujących (4 x stężony) 
40% (o/o) glicerol 
0,04% (w/o) błękit bromofenolowy 
20% (o/o) β-merkaptoetanol 
8% (w/o) SDS 
 

Bufor TBS-T + 5% mleko w proszku 
50 mM Tris-HCl, pH 7,6 
150 mM NaCl 
0,05% (o/o) Tween 20 
5% (w/o) mleko w proszku 
 
 
Bufor do transferu mokrego (10 x 
stężony) 
0,250 M Tris 
1,92 M Glicyna  
 
Bufor glicynowy do elektroforezy 
białkowej w warunkach 
denaturujących (5 x stężony) 
0,125 M Tris 
0,96 M Glicyna 
0,5 % (w/o) SDS 
 

Bufor obciążający DNA 5x stężony 
40% (w/o) sacharoza 
10 mM EDTA 
0,25% (w/o) błękit bromofenolowy 
 

Bufor TAE do elektroforezy agarozowej 
40 mM Tris 
20 mM kwas octowy 
1 mM EDTA 
pH 8,3 

 

3.1.4.2 Skład zastosowanych żeli  

Poniżej zamieszczono skład żeli zastosowanych w technikach 

elektroforetycznych. 

Żel zagęszczający do elektroforezy 
białkowej w warunkach 
denaturujących 
125 mM Tris-HCl pH 6,8 
4% (w/o) akrylamid/ 
bis-akrylamid 37,5:1 
0,1% (w/o) SDS 
0,05% (w/o) APS 
0,15% (o/o) TEMED 
 
 
 

Żel rozdzielający do elektroforezy 
białkowej w warunkach 
denaturujących 
375 mM Tris-HCl pH 8,8 
10% lub 12,5% (o/o) 
akrylamid/bis-akrylamid 37,5:1 
0,1% (w/o) SDS 
0,05% (w/o) APS 
0,1% (o/o)  TEMED 
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Żel agarozowy 
1% (w/o) agaroza 
40 mM Tris 
20 mM kwas octowy 
1 mM EDTA pH 8,3 
1:20000 SimpliSafe 

3.1.4.3 Przeciwciała wykorzystane w analizie Western Blotting  

W tabeli 13 zamieszczono spis przeciwciał zastosowanych w analizie Western 

Blotting. 

Tabela 13 Spis przeciwciał zastosowanych w analizie Western Blotting. 

Nazwa Producent Stosowane 
rozcieńczenie 

Numer 
katalogowy 

Typ odczynnika 

anty-GAPDH 

(mysie) 

Santa Cruz 
Biotechnology 

Inc. 
1:200 sc-47724 

Przeciwciała 
pierwszorzędowe 

anty-LamR 

(mysie) 

Santa Cruz 
Biotechnology 

Inc. 
1:200 sc-376295 

anty-Snail 

(królicze) 
Cell Signaling 1:1000 3879 

anty-żelsolina 

(mysie) 
Sigma-Aldrich 1:1000 G4896 

anty-ZO-1 

(królicze) 
Cell Signaling 1:1000 8193P 

anty-N-

kadheryna 

(królicze) 
Proteintech 1:3000 22018-1-AP 

anty-żelsolina 

(królicze) 
Thermo Fisher 

Scientific 
1:1000 PA5-29910 

anty-mysie IgG, 

skoniugowane z 

HRP (ośle) 

Cell Signalling 1:4000 

7076 

Przeciwciała 
drugorzędowe 

anty-królicze 

IgG, 

skoniugowane z 

HRP (ośle) 

7074 

 

3.1.5 Materiały i odczynniki zastosowane w izolacji frakcji tratw 

ipidowych 

Roztwory wykorzystane do izolacji tratw błonowych opisano poniżej. 
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Bufor do izolacji tratw (TNE)  
10 mM Tris-HCl 
150 mM NaCl 
5 mM EDTA 
1:100 Koktajl inhibitorów proteaz 

 

 10% (o/o) Triton X-100 w buforze TNE 

 80% (w/o) sacharozy w buforze TNE 

 30% (w/o) sacharozy w buforze TNE 

 5% (w/o) sacharozy w buforze TNE 

3.1.6 Używana aparatura i oprogramowanie 

W badaniach wykorzystano szereg urządzeń wymienionych w tym rozdziale.  

Aparatura: 

 Aparat do elektroforezy DNA (Bio-Rad) 

 Aparat do elektroforezy oraz transferu – Power-Pac Basic i Power-Pac HC (Bio-

Rad)  

 Aparat oraz zasilacz do elektroforezy DNA - Wide Mini-Sub Cell GT Cell, PowerPac 

Basic Power Supply (Bio-Rad)  

 Cytometr przepływowy Novocyte flow cytometer (ACEA)  

 Czytnik płytek µQuant (BioTek Instruments Inc) 

 IncuCyte Live Cell Analysis Imaging System (Sartorius) 

 Laserowy mikroskop konfokalny TCS SP8 (Leica) 

 Mikroskop Elyra 7 Lattice SIM (Zeiss) 

 Mikroskop konfokalny FluoView 500 (Olympus) 

 Mikroskop Stellaris 8 z modułem Lightning (Leica) 

 Optima MAX-XP Ultracentrifuge (Beckman) 

 Spektrofotometr DU-640 B, (Beckman Coulter) 

 Spektrofotometr NanoPhotometer P360 Spectrometer (Implen GmbH) 

 System do detekcji detekcji białek na membranach nitrocelulozowych oraz DNA 

w żelu agarozowym ChemiDoc™MP (Bio-Rad) 

 Urządzenie do wykonywania rysy na monowarstwie komórek IncuCyte® 

WoundMaker (Essen BioScience) 

 Wykonany na zamówienie układ mikroskopowy do analizy svFCS 288,288 
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Oprogramowanie: 

 ACEA NovoExpress (wersja 1.2.4, ACEA Biosciences) 

 Aplikacja Clustal Omega z serwera EMBL-EBI (The European Bioinformatics 

Institute) 

 Aplikacja Fiji (Fiji Is Just ImageJ), wersja 1.51j8,  z wtyczkami ManualTracking, 

FiloQuant289 oraz Ratio Plus  

 Aplikacja LasX (Leica) 

 Aplikacja Zen Blue (Zeiss) 

 GraphPad Prism 7 i 9 (Dotmatics) 

 IncuCyte ZOOM™ (Essen BioScience) 

 Pakiet Office 2019 (Microsoft) 

 NEBuilder Assembly Tool (https://nebuilder.neb.com)  

 Program Image Lab, wersja 6.1.0 (Bio-Rad)  

 SnapGene Viewer, wersja 5.3.2 

3.2 Metody 

3.2.1 Hodowla linii komórkowych ludzkiego czerniaka skóry 

3.2.1.1 Prowadzenie hodowli linii komórkowych czerniaka ludzkiego 

skóry  

Odczynniki oraz materiały wykorzystywane w hodowli komórek przedstawiono 

w Tabela 2. Do standardowej hodowli komórek używano medium DMEM o obniżonej 

zawartości NaHCO3 z dodatkiem 10% (o/o) inaktywowanej surowicy, 1% (o/o) 

glutaminy oraz 1% (o/o)  roztworu antybiotyków. Komórki hodowano w inkubatorze w 

temperaturze 37≧C w atmosferze 5% CO2. Komórki pasażowano standardowo dwa razy 

w tygodniu, używając trypsyno-wersenu. Po trypsynizacji komórki wirowano w 

temperaturze pokojowej przez 5 minut przy prędkości 100 x g. Supernatant odrzucano, 

a osad komórkowy zawieszano w świeżej porcji medium. W celu przechowywania 

komórek osad komórek po wirowaniu zawieszano w 1 ml medium do mrożenia 

komórek, taką zawiesinę przenoszono do krioprobówek, które umieszczano następnie w 

pojemniku wypełnionym izopropanolem. Pojemnik zawierający krioprobówki z 

komórkami umieszczano w temperaturze -80≧C. Długoterminowo komórki 

przechowywano w oparach ciekłego azotu. 
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3.2.1.2 Opłaszczanie powierzchni naczyń wybranymi białkami 

macierzy pozakomórkowej 

Do opłaszczania naczyń hodowlanych używano roztworu białka macierzy 

pozakomórkowej w stężeniu 1 µg/cm2 zgodnie z zaleceniem producenta. Kolagen typu I 

wymagał wcześniejszej renaturacji. W tym celu przygotowano następujący roztwór: 4 

części kolagenu typu I, 5 części HBSS, 1 część 10×stężonego medium MEM, 1 część 0,25 

M NaHCO3, 2,65 części kompletnej pożywki do hodowli komórkowych i 0,3 części 

NaOH290, który w kolejnym kroku rozcieńczano w  zrównoważonym roztworze soli 

Hanka (HBSS). Białka rozcieńczane roztworem HBSS dodawano do naczyń hodowlanych 

w następującej ilości: 0,36 µg białka w 100 µl do dołka w płytce 96-dołkowej, 2 µg białka 

w 400 µl do dołka w płytce 24-dołkowej oraz 9,6 µg białka w 1000 µl do dołka w płytce 

6-dołkowej. Inkubacja białek na powierzchni naczyń hodowlanych trwała co najmniej 4 

godziny i przebiegała w temperaturze 37≧C w atmosferze 5% CO2. Przed wysianiem 

komórek trzykrotnie płukano opłaszczoną powierzchnię buforem PBS. Komórki rosnące 

przez 48 godzin na powierzchni opłaszczonej danymi białkami macierzy 

pozakomórkowej były poddawane następnie różnym analizom. 

3.2.1.3 Zbieranie medium kondycjonowanego 

Medium kondycjonowane zbierano z hodowli komórek rosnących w butelce 

hodowlanej o powierzchni 25 cm2. Komórki rosnące w pełnym medium po osiągnięciu 

około 80% konfluencji płukano trzykrotnie ciepłym, sterylnym buforem PBS, a 

następnie hodowano w medium bez surowicy. Po upływie 24 godzin zbierano medium 

kondycjonowane. W celu pozbycia się większych fragmentów komórek (np. ciałek 

apoptotycznych) oraz martwych komórek medium kondycjonowane wirowano w 

temperaturze 4≧C przez 20 minut przy prędkości 7000 x g. Zebrane medium (4,5 ml) 

filtrowano za pomocą membrany o średnicy porów wynoszącej 200 nm, następnie 

zagęszczano je do objętości około 0,5 ml przy użyciu filtrów Amicon Ultra-15 Centrifugal 

Filter Units z odcięciem 10 kDa poprzez wirowanie w temperaturze 4≧C przy prędkości 

4000 x g.  

3.2.1.4 Przejściowa transfekcja komórek 

Komórki, które po 48 godzinach od wysiania osiągnęły około 70-80% konfluencji 

transfekowano przy użyciu odczynnika Lipofectamine™ 3000. Mieszaninę transfekcyjną 
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przygotowano zgodnie z tabelą 14. Podczas transfekcji komórki hodowano w pełnym 

medium bez antybiotyków. Po dodaniu mieszaniny transfekcyjnej komórki inkubowano 

od 4 do 6 godzin w temperaturze 37≧C w atmosferze 5% CO2, a następnie zmieniano im 

medium na świeże, pełne medium. Eksperymenty z udziałem transfekowanych komórek 

przeprowadzano po upływie co najmniej 24 godzin od transfekcji.  

Tabela 14 Skład mieszaniny reakcyjnej używanej do transfekcji komórek. 

Naczynie hodowlane 
 
Odczynnik 

Dołek w 
płytce 6-
dołkowej 

Dołek w płytce 24-
dołkowej 

Dołek w 8-
dołkowym labteku 

P3000 5 µl 1 µl 0,5 µl 
Lipofectamine™ 3000  7,5 µl 1 µl 0,5 µl 
DNA 2500 ng 500 ng 250 ng 
Końcowa objętość mieszaniny 
uzupełniona pełnym medium 
hodowlanym bez dodatku 
antybiotyków 

250 µl 50 µl 50 µl 

 

3.2.1.5 Wyprowadzanie stabilnych klonów komórkowych po 

transfekcji 

Procedura została przeprowadzona zgodnie z protokołem zamieszczonym gdzie 

indziej287. W celu wyprowadzenia stabilnych klonów komórkowych wysiewano 450.000 

komórek linii wyjściowej do dołka płytki 6-dołkowej. Komórki hodowano przez 24 - 48 

godzin w temperaturze 37≧C w atmosferze 5% CO2, a następnie przeprowadzano 

transfekcję odpowiednimi plazmidami. Następnego dnia komórki przenoszono do 

naczynia hodowlanego o średnicy 15 cm z wyrysowaną siatką na spodzie. Po upływie 24 

godzin rozpoczynano selekcję klonalną poprzez hodowlę transfekowanych komórek w 

pełnym medium wzbogaconym o antybiotyk selekcyjny – zeocynę (50 μg/ml). 

Formowanie się klonów komórkowych zajmowało od 2 do 3 tygodni. W tym czasie 

hodowle komórkowe kontrolowano z użyciem mikroskopu świetlnego, a medium z 

antybiotykiem selekcyjnym zmieniano co najmniej dwa razy w tygodniu. Następnie 

wybierano klony komórkowe nierosnące w bliskim sąsiedztwie innych klonów oraz 

liczące co najmniej 100 komórek, i izolowano je przy użyciu szklanych cylindrów o 

średnicy 8 mm. Wyizolowane klony komórkowe hodowano początkowo w dołkach 

płytki 24-dołkowej. Następnie, gdy hodowle klonów komórkowych osiągały około 90% 

konfluencję, przenoszono je poprzez trypsynizację do dołków płytki 6-dołkowej, a 
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kolejno do butelki hodowlanej o powierzchni 25 cm2. Finalnie komórki rosnące w 

butelce zbierano poprzez trypsynizację i wysiewano 45.000 komórek na sterylne 

szkiełka nakrywkowe umieszczone w płytce 24-dołkowej w celu przeprowadzenia 

barwienia immunocytochemicznego oraz po 450.000 komórek na dołek w płytce 6-

dołkowej w celu zebrania lizatu komórkowego do analizy Western Blotting. Pozostałe 

komórki mrożono i przechowywano w oparach ciekłego azotu. 

3.2.2 Test proliferacji BrdU 

W celu przeprowadzenia testu BrdU służącego do oceny potencjału 

proliferacyjnego komórek wysiano po 2000 komórek do dołka opłaszczonego badanymi 

białkami ECM w płytce 96-dołkowej. Komórki inkubowano 72 godziny. Proliferację 

komórek mierzono za pomocą zestawu BrdU Cell Proliferation Assay Kit zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną przez producenta. Test ten polega na inkorporacji 5-bromo-2-

dezoksyurydyny - analogu pirymidyny - zamiast tymidyny do nowo syntetyzowanego 

DNA proliferujących komórek. Metoda ta jest oparta na użyciu przeciwciał  

rozpoznających BrdU, przeciwciał drugorzędowych skoniugowanych z peroksydazą 

chrzanową (ang. horseradish peroxidase, HRP) i substratu dla HRP. Sygnał mierzono 

przy 450 nm przy użyciu czytnika płytek µQuant. 

3.2.3 Ocena aktywności metabolicznej mitochondriów z użyciem testu XTT  

Do przeprowadzenia testu XTT służącego do oceny aktywności metabolicznej 

mitochondriów wysiano po 2000 komórek do dołka w płytce 96-dołkowej 

opłaszczonego badanymi białkami ECM. Komórki inkubowano 72 godziny. Następnie 

wykonywano test z użyciem zestawu CyQUANT™ XTT Cell Viability Assay zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną przez producenta. Odczynnik XTT zawiera sole tetrazolowe 

wrażliwe na potencjał utleniająco-redukujący komórek. W obecności aktywnie 

oddychających komórek sole tetrazolowe przekształcają się w formazan o 

pomarańczowej barwie. Absorbcję prób mierzono przy długościach fali 450 i 630 nm z 

użyciem czytnika płytek µQuant. 

3.2.4 Test migracji kolektywnej 

Do analizy migracji kolektywnej (tzw. testu zarastania rysy) używano systemu do 

obrazowania przyżyciowego komórek IncuCyte Live-Cell Analysis Imaging System 

(Sartorius) oraz dedykowanych przez producenta systemu płytek 96-dołkowych 
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IncuCyte ImageLock, umożliwiających robienie poklatkowych zdjęć precyzyjnie w tym 

samym punkcie płytki. Wysiewano 120.000 komórek do dołka opłaszczonego lamininą 

oraz 40.000 komórek do dołka nieopłaszczonego lub opłaszczonego innym białkiem 

macierzy pozakomórkowej. Czyniono tak ze względu na różną powierzchnię pokrywaną 

przez komórki w zależności od warunku. Zgodnie z naszymi obserwacjami powierzchnia 

styku komórek z podłożem rosnących na lamininie 1 jest znacznie mniejsza, niż gdy 

rosną one na nieopłaszczonej powierzchni285. Po 24 godzinach, gdy komórki osiągały 

około 100% konfluencję, wykonywano rysę na monowarstwie komórek przy użyciu 

specjalnego narzędzia – Wound Maker. Następnie płytki przenoszono do systemu 

obrazowania IncuCyte Live Cell Analysis Imaging System i inkubowano przez 72 godziny, 

wykonując zdjęcia co 2 godziny. Analizę migracji przeprowadzano za pomocą 

oprogramowania IncuCyte, a dane przedstawiano jako procent rysy pokrytej przez 

komórki w czasie. Analizowano po sześć zdjęć na każdy klon komórkowy. 

3.2.5 Test migracji spontanicznej 

Do przeprowadzania testu migracji spontanicznej używano systemu do 

obrazowania przyżyciowego komórek IncuCyte Live-Cell Analysis Imaging System 

(Sartorius) oraz dedykowanych przez producenta płytek 96-dołkowych IncuCyte 

ImageLock,  umożliwiających robienie poklatkowych zdjęć precyzyjnie w tym samym 

miejscu płytki. W celu przeprowadzenia testu spontanicznej migracji wysiewano 1000 

komórek na dołek, a następnie inkubowano je przez 72 godziny w systemie do 

obrazowania IncuCyte Live Cell Analysis Imaging System, wykonującym zdjęcia co 2 

godziny. Zebrane zdjęcia analizowano za pomocą wtyczki ManualTracking (ImageJ). 

Określano trzy parametry opisujące właściwości migrujących komórek: trajektorię 

ruchu komórki, pokonaną przez nią odległość oraz kierunkowość ruchu. Kierunkowość 

ruchu obliczano jako stosunek przemieszczania się komórki w linii prostej (odległość do 

punktu początkowego) do całkowitej drogi przebytej przez komórkę. Analizowano po 

30 komórek na każdy klon komórkowy. 

3.2.6 Ocena konfluencji komórek 

Analizę konfluencji komórek w czasie przeprowadzano przy użyciu systemu 

IncuCyte. Do oceny konfluencji komórek wykorzystywano zdjęcia wykonane w teście 

migracji spontanicznej (3.2.5). Maska konfluencji została ustawiona tak, aby wykluczała 

tło, i jednocześnie obejmowała wszystkie komórki widoczne w polu widzenia. Wzrost 
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komórek w czasie mierzono automatycznie za pomocą systemu IncuCyte w oparciu o 

ustawioną maskę konfluencji. Dane podano jako procent osiąganej konfluencji przez 72 

godziny obserwacji komórek. 

3.2.7 Test inwazji/migracji 3-D 

Filtry typu Transwell™ (BD Bioscience) inkubowano przez 24 godziny w buforze 

PBS w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37˚C. Następnie przygotowywano roztwór 

matriżelu o stężeniu 1 mg/ml w medium bez surowicy i dodawano go w objętości 100 µl 

do każdego insertu. W celu polimeryzacji matriżelu inserty inkubowano przez godzinę w 

atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37˚C. Przez 24 godziny komórki hodowano w 

medium bez surowicy, a następnie poddawano je testowi inwazji. Trypsynizowano je, 

liczono przy użyciu komory Bürkera i wysiewano w medium bez surowicy po 100.000 

komórek do filtra typu Transwell™ na warstwę matriżelu. Jako chemoatraktant 

stosowano 20% (o/o) FBS umieszczony w dołku płytki 24-dołkowej. Po 24 godzinach 

inkubacji w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37˚C komórki wraz z warstwą matriżelu 

były dokładnie usuwane z wewnętrznej części filtra typu Transwell™. Komórki, które 

przeszły przez warstwę matriżelu na dolną stronę membrany insertu, utrwalano przy 

użyciu 4% (w/o) roztworu formaldehydu i wybarwiano poprzez zastosowanie barwnika 

Hoechst 33342, następnie zliczano ich jądra komórkowe z użyciem mikroskopu 

konfokalnego FluoView 500. Wykonano po 6 powtórzeń eksperymentu dla każdego 

klona.  

3.2.8 Test degradacji znakowanej fluorescencyjnie żelatyny 

Metoda została przeprowadzona zgodnie z protokołem opisanym w zacytowanej 

pracy291. Szkiełka nakrywkowe opłaszczone poli-L-lizyną umieszczone w płytce 24-

dołkowej płukano w buforze PBS, a następnie traktowano roztworem 0,5% (o/o) 

aldehydu glutarowego przez 15 minut w temperaturze pokojowej. Następnie szkiełka 

płukano w buforze PBS, po czym inkubowano je przez 10 minut w kropli 0,2% (o/o) 

roztworu żelatyny-fluoresceiny w buforze PBS. W kolejnych krokach szkiełka 

inkubowano przez 1 minutę w roztworze borowodorku sodu o stężeniu 5 mg/ml w 

buforze PBS, po czym płukano je w buforze PBS. Na każde szkiełko pokryte roztworem 

żelatyny-fluoresceiny wysiewano po 30.000 komórek, a następnie hodowano je przez 12 

godzin w pełnym medium hodowlanym w temperaturze 37≧C w atmosferze 5% CO2. 
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Następnie komórki utrwalano 4% (o/o) roztworem formaldehydu poprzez 20-

minutową inkubację w temperaturze pokojowej. W kolejnym kroku wybarwiano F-

aktynę z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem Alexa Fluor® 568 oraz jądra 

komórkowe z wykorzystaniem barwnika Hoechst 33342. Zdjęcia wykonywano przy 

użyciu laserowego mikroskopu konfokalnego TCS SP8 z oprogramowaniem Leica 

Application Suite X (LAS X). Przy użyciu oprogramowania Fiji przeanalizowano 

parametry: liczbę utworzonych inwadopodiów na komórkę oraz powierzchnię obszaru 

wytrawionej żelatyny przypadającą na pojedynczą komórkę. Przeanalizowano po 

trzydzieści komórek na grupę klonów, a wynik przedstawiono jako średnią. 

3.2.9 Ocena dystrybucji poziomu żelsoliny w badanych komórkach 

45.000 komórek wysiewano na szkiełka mikroskopowe, inkubowano przez 24 h 

a następnie utrwalano i barwiono z użyciem przeciwciał rozpoznających żelsolinę oraz 

barwnika Hoechst 33342 interkalującego DNA w celu detekcji żelsoliny oraz jąder 

komórkowych. Zdjęcia preparatów wykonywano z użyciem mikroskopu konfokalnego. 

Stosunek rozkładu komórek o różnych poziomach żelsoliny został sporządzony na 

podstawie zdjęć barwienia odpowiadającego żelsolinie za pomocą narzędzia „Over-

/underexposure” oprogramowania LasX. Narzędzie przypisuje zielony kolor 

niedoświetlonym obszarom obrazu i niebieski kolor prześwietlonym obszarom zdjęcia. 

Komórki, które generowały niebieski sygnał wskazujący na prześwietlenie próbki, 

zostały sklasyfikowane jako komórki o wysokim poziomie żelsoliny (Figura 16). 

Komórki wykazujące intensywną czerwoną barwę scharakteryzowano jako produkujące 

żelsolinę na średnim poziomie. Natomiast komórki z przewagą koloru czarnego 

określono jako wytwarzające żelsolinę na niskim poziomie. Dla każdej linii komórkowej 

czerniaka wykonano przy tych samych ustawieniach po 10 zdjęć przy użyciu obiektywu 

60x. Dla każdej linii komórkowej przeanalizowano co najmniej 159 komórek. Z kolei dla 

każdego wyprowadzonego klona komórkowego wykonano po 4 zdjęcia, co daje 12 

wykonanych zdjęć oraz co najmniej 374 przeanalizowanych komórek dla każdej badanej 

grupy klonów.   
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Figura 16 Sposób obliczania współczynnika dystrybucji komórek o różnych poziomach GSN. (A) 
Komórki A375 wysiano i inkubowano przez 24 h, a następnie utrwalono i wybarwiono z użyciem 
przeciwciał rozpoznających żelsolinę. Przedstawiono detekcję fluorescencji odpowiadającej żelsolinie w 
komórkach. Zdjęcie wykonano z użyciem mikroskopu konfokalnego. (B) Do oceny intensywności sygnału 
fluorescencji w komórkach A375 i klonach kontrolnych zastosowano narzędzie „Over-/underexposure” w 
oprogramowaniu LasX. Strzałki wskazują na komórki o wysokim, średnim i niskim poziomie żelsoliny.  

3.2.10  Analiza obecności białek na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej z użyciem cytometrii przepływowej 

450.000 komórek wysiewano na dołek w płytce 6-dołkowej w pełnym medium. 

Po upływie 24 h komórki poddawano trypsynizacji w celu oddysocjowania ich od 

podłoża. Komórki płukano dwa razy w zimnym buforze PBS poprzez wirowanie w 4≧C 

przez trzy minuty przy prędkości 300 x g. Następnie komórki inkubowano w 100 µl 

roztworu przeciwciał I-rzędowych w buforze PBS przez 30 minut w temperaturze 

pokojowej. Po czym komórki płukano dwa razy jak poprzednio. W kolejnym kroku 

komórki utrwalano poprzez 15-minutową inkubację w 2% (w/o) roztworze 

formaldehydu w buforze PBS, po czym płukano je dwa razy w buforze PBS. Następnie 

komórki inkubowano w 100 µl roztworu przeciwciał drugorzędowych w buforze PBS 

przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Po czym dwa razy płukano je w buforze PBS 

poprzez wirowanie w 4≧C przez trzy minuty przy prędkości 300 x g.  Przed analizą 

próbki przenoszono na lód. Analizę obecności białek na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej prowadzono z użyciem cytometru przepływowego Novocyte flow 

cytometer (ACEA) i oprogramowania ACEA NovoExpress. Analizie poddawano co 

najmniej 10.000 pojedynczo bramkowanych komórek dla każdej próby.  

3.2.11 Otrzymywanie olbrzymich pęcherzyków błony plazmatycznej 

W celu otrzymania olbrzymich pęcherzyków błony plazmatycznej (ang. Giant 

Plasma Membrane Vesicles - GPMVs) wysiewano po 10.000 komórek do dołka w 8- 
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dołkowej płytce ze szklanym dnem typu Lab-tek. Hodowlę prowadzono przez 24 

godziny w temperaturze 37≧C w 5% atmosferze CO2. Następnie komórki transfekowano 

odpowiednim konstruktem genetycznym przy użyciu odczynnika Lipofectamine 3000 i 

inkubowano je przez kolejne 24 godziny. W kolejnym kroku przystępowano do 

wygenerowania pęcherzyków z błony plazmatycznej poprzez inkubację komórek w 

buforze indukującym powstawanie pęcherzyków typu GPMVs (10 mM HEPES, 150 mM 

NaCl, 2 mM CaCl2 , 2 mM NEM, pH= 7,25) przez godzinę w temperaturze 37≧C  w 5% 

atmosferze CO2. Następnie pęcherzyki obrazowano z użyciem mikroskopu konfokalnego 

TCS SP8.  

3.2.12 Test ligacji w bliskości (PLA) 

Przygotowanie próbek do przeprowadzenia testu ligacji w bliskości prowadzono 

na dwa sposoby z uwagi na wykorzystanie różnego materiału biologicznego.  

Skrawki tkankowe pacjentów z czerniakiem skóry otrzymaliśmy dzięki 

uprzejmości prof. UMw, dr hab. Piotra Donizego z Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu. Posiadamy zgodę na wykonywanie eksperymentów na próbkach 

pochodzących od pacjentów pod kątem oznaczania poziomów białka LamR, żelsoliny 

oraz laminin. Zgoda o numerze 580/2019 została wydana prof. UMw, dr hab. Piotrowi 

Donizemu przez Komisję Bioetyczną przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu (ul. Pasteura 1, 50-367). Próbki tkanek pobrano od 129 

pacjentów z rozpoznanym i leczonym czerniakiem skóry w latach 2005-2010 w 

Regionalnym Centrum Onkologii w Opolu. Utrwalone w formalinie, zatopione w 

parafinie tkanki guza wykorzystano do przygotowania skrawków tkankowych. 

Mikromacierz tkankową (ang. tissue microarray, TMA) uzyskano na bazie bloczków 

parafinowych z pierwotnej tkanki czerniaka skóry pocięto mikrotomem w celu 

przygotowania skrawków o grubości 4 μm, które następnie umieszczono na 

silanizowanych szkiełkach. Przed przeprowadzeniem testu PLA skrawki tkankowe 

poddawano uwodnieniu poprzez zastosowanie następujących kroków: 20 minutowa 

inkubacja w ksylenie, 20 minutowa inkubacja w 100% etanolu, 5 minutowa inkubacja w 

95% etanolu, 5 minutowa inkubacja w 75% etanolu, 5 minutowa inkubacja w 50% (o/o) 

etanolu, 5 minutowa inkubacja w wodzie destylowanej. Następnie przeprowadzono tzw. 

odsłanianie determinant antygenowych próbki poprzez jej inkubację w 10 mM buforze 

cytrynianu sodu zawierającym 0,05% (o/o) detergentu Tween 20 przez 10 minut w 
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temperaturze od 95≧ do 100≧C. W kolejnym kroku skrawki suszono przez 30 minut w 

temperaturze pokojowej. Przygotowanie skrawków tkankowych do testu PLA 

wykonano na podstawie protokołu opisanego gdzie indziej292. 

Z kolei komórki stabilnych linii komórkowych czerniaka skóry wysiewano na 

szkiełka nakrywkowe i 24 godziny później utrwalano je poprzez 20-minutową inkubację 

w 4% (o/o) roztworze formaldehydu w buforze PBS w temperaturze pokojowej. 

Komórki permeabilizowano poprzez 10-minutową inkubację w roztworze 0,1% (o/o) 

Tritonu X-100 w PBS.  

Od tego momentu zarówno komórki czerniaka, jak i materiał od pacjentów 

poddawano testowi ligacji w bliskości zgodnie z protokołem producenta Duolink® In Situ 

Detection Reagents Orange. Preparat blokowano poprzez inkubację w 1% (w/o) 

roztworze BSA w buforze PBS z dodatkiem 0,1% (o/o) Tritonu X-100 przez 45 min w 

temperaturze pokojowej, a następnie inkubowano przez noc z odpowiednimi 

przeciwciałami pierwszorzędowymi (Tabela 4) w temperaturze 4≧C. W kolejnym kroku 

próbkę płukano trzykrotnie w buforze PBS, a następnie inkubowano przez 60 minut w 

temperaturze 37≧C z sondą anty-mysią PLA MINUS i sondą anty-króliczą PLA PLUS lub 

sondą anty-kozią PLA PLUS (Tabela 6). Sondy rozcieńczano w stosunku 1:5 w 1% (w/o) 

roztworze BSA w buforze PBS z dodatkiem 0,1% (o/o) Tritonu X-100. Następnie 

preparaty płukano dwukrotnie 1 x stężonym buforem A przez 5 minut i inkubowano z 

roztworem ligującym przez 30 minut w temperaturze 37≧C. Roztwór ligujący 

przygotowywano poprzez rozcieńczenie buforu do ligacji w stosunku 1:5 oraz ligazy w 

stosunku 1:40 w dejonizowanej wodzie. Następnie próbki płukano dwukrotnie 1 x 

stężonym buforem A przez 2 min i inkubowano przez 100 min w 37≧C z buforem do 

amplifikacji, zawierającym fluorofor charakteryzujący się maksimum wzbudzenia przy 

554 nm i maksimum emisji przy 576 nm. Roztwór do amplifikacji przygotowano 

poprzez rozcieńczenie buforu do amplifikacji w stosunku 1:5 oraz ligazy w stosunku 

1:80 w sterylnej wodzie. Na koniec preparaty płukano dwukrotnie 1x stężonym buforem 

B przez 10 min i raz 0,01x stężonym buforem B przez 1 min i mocowano na 

mikroskopowych szkiełkach podstawowych przy użyciu medium mocującego z DAPI. 

Zdjęcia wykonywano przy pomocy mikroskopu konfokalnego Elyra 7 Lattice SIM lub z 

użyciem laserowego mikroskopu konfokalnego TCS SP8. Sygnał pochodzący od 

formowanych kompleksów został pokazany w czerwonym kolorze. 
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3.2.13 Izolacja tratw lipidowych 

20 milionów komórek wysiewano na szalkę hodowlaną o średnicy 150 mm. Po 

24 godzinach przeprowadzono izolację tratw lipidowych. Komórki zdrapywano w 

obecności zimnego buforu TNE, a następnie wirowano 5 minut przy 1000 x g w 4≧C. 

Supernatant odrzucano, a pellet zawieszano w 4 ml zimnego buforu TNE i ponownie 

wirowano ww. ustawieniach wirówki -  ten krok powtarzano trzy razy. Po czym pellet 

zawieszano w 1 ml buforu TNE pobierano następnie 50 μl z tego do eppendorfki i 

dodawano 16,7μl 4 x stężonego buforu obciążającego. Taką mieszaninę denaturowano 

przez 10 minut w 95≧C (próbka zawierająca wszystkie białka komórkowe). Pozostałe 

950 μl wirowano przez 5 minut przy 1000 x g w 4≧C. Pellet zawieszano w 300 μl buforu 

TNE, całość przenoszono do schłodzonej probówki wirówkowej o objętości 5 ml, a 

następnie dodawano 32,5 μl 10% (o/o) roztowru Tritonu X-100 i inkubowano na lodzie 

przez 20 minut. Po zakończonej inkubacji próbki mieszano z użyciem wytrząsarki 

laboratoryjnej przez 20 sekund. W kolejnym kroku nakładano na próbkę następujący 

gradient sacharozy: 325 μl 80% (w/o) sacharozy z 1% Tritonem X-100 w buforze TNE; 

2925 μl 30% (w/o) sacharozy; 975 μl 5% (w/o) sacharozy, po czym wirowano próbki 

przy 165.000 x g w 4≧C przez 15-17 h. Po wirowaniu zbierano dziesięć frakcji po 455 μl 

każda, przy czym tratwy lipidowe powinny znajdować się w frakcjach 2-4. Z zebranych 

frakcji odpipetowywano po 100 μl i zachowywano w temperaturze -20≧C aby oznaczyć 

poziom cholesterolu. Próbki przechowywano w -20≧C. Poziom cholesterolu mierzono, 

stosując zestaw Amplex™ Red Cholesterol Assay Kit, aby zidentyfikować frakcje DRM. 

Jednymi z głównych składników charakterystycznych dla tratw błonowych są 

budujące je sfingolipidy, a przede wszystkim będący ich markerem gangliozyd 1. 

Gangliozyd 1 wykrywany jest przez nietoksyczną podjednostkę B toksyny cholery, do 

której kowalencyjnie dołączona jest peroksydaza chrzanowa, która utleniając substrat -

(luminol) daje barwny produkt293. Aby potwierdzić obecność gangliozydu 1 (a tym 

samym potwierdzić obecność tratw błonowych) w zebranych próbkach z izolacji tratw 

lipidowych wykonywano analizę dot-blot według poniższego protokołu. Na membranę 

nitrocelulozową nakrapiano po 5 μl z każdej z zebranych frakcji i pozostawiano do 

wyschnięcia na około 30 minut. Membranę blokowano w 5% (w/o) roztworze mleka w 

TBS-T przez godzinę. Podjednostkę B toksyny cholery sprzężoną z peroksydazą 

chrzanową rozcieńczano w roztworze blokującym w stosunku 1:10000, podawano na 
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membranę i inkubowano całość przez godzinę w temperaturę pokojowej. Trzykrotnie 

odpłukiwano nadmiar niezwiązanej podjednostki B toksyny cholery poprzez 5-

minutowe płukanie membrany w TBS-T. Membranę inkubowano przez 2-3 minuty z 

substratem zawierającym luminol Clarity Western ECL Substrate. Detekcja próbek 

odbywała się poprzez wywołanie reakcji chemiluminescencyjnej i była prowadzona 

przy pomocy urządzenia ChemiDocTM. Najwyższa intensywność zbieranego sygnału 

odpowiadała frakcjom DRM. 

3.2.14 Techniki mikroskopowe 

W przypadku standardowego obrazowania konfokalnego zdjęcia wykonywano za 

pomocą mikroskopu konfokalnego TCS SP8 oraz programu LasX. 

3.2.14.1 Mikroskopia światła strukturalnego  

Obrazowanie z wykorzystaniem mikroskopii swiatła strukturalnego (ang. 

structure illumination microscopy, SIM) przeprowadzono przy użyciu mikroskopu Elyra 

7 Lattice SIM, za pomocą obiektywu immersyjnego Plan-Apochromat NA1.46 o 63-

krotnym powiększeniu. Próbki naświetlano wiązkami lasera: 488 i 568 oraz 

zastosowano filtr dichroiczny LBF 405/488/561/642. Sygnał fluorescencyjny zbierano 

za pomocą kamery sCMOS pco-edge 4.2M, a następnie surowe obrazy zawierające 13 

przesunięć fazowych zostały zrekonstruowane przy użyciu algorytmu opracowanego 

przez firmę Zeiss: dual iterative SIM2, w oprogramowaniu ZEN black. Mikroskopia SIM2 

jest rodzajem mikroskopii wysokorozdzielczej294.  

3.2.14.2 Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego 

odbicia  

Obrazowanie z wykorzystaniem mikroskopii TIRF przeprowadzono przy użyciu 

mikroskopu Elyra 7 Lattice SIM za pomocą obiektywu immersyjnego Plan-Apochromat 

NA1.46 o 63-krotnym powiększeniu. Próbki naświetlano wiązkami lasera: 488 i 568 

oraz zastosowano filtr dichroiczny LBF 405/488/561/642. Sygnał fluorescencyjny 

zbierano  za pomocą kamery sCMOS pco-edge 4.2M. Kąt zwierciadła TIRF został 

ustawiony na 66,93 stopni, co umożliwiło penetrację próbki na głębokości 120 nm. 

Zdjęcia analizowano za pomocą programu ZEN black. 

3.2.14.3 Barwienie immunocytochemiczne 
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W celu przeprowadzenia barwienia immunocytochemicznego komórki 

wysiewano na sterylne szkiełka nakrywkowe, umieszczone w dołkach płytki 24-

dołkowej, w liczbie 45.000 w przypadku 24-godzinnej inkubacji oraz 30.000 w 

przypadku 48 godzinnej inkubacji. Z kolei preparaty służące do detekcji białek z 

użyciem mikroskopii TIRF przygotowano poprzez wysiewanie 15.000 komórek na dołek 

w płytce 8-dołkowej ze szklanym dnem i inkubowanie ich przez 48 h. Szkiełka 

utrwalano poprzez ich 20-minutową inkubację w temperaturze pokojowej w 4% (o/o) 

roztworze formaldehydu w buforze PBS. Następnie komórki permeabilizowano poprzez 

inkubację w buforze PBS zawierającym 0,1% (o/o) Tritonu X-100 w temperaturze 

pokojowej przez 6 minut, po czym blokowano je z 1% (w/o) roztworem BSA w buforze 

PBS w temperaturze pokojowej przez 30 minut. W kolejnym kroku szkiełka 

nakrywkowe inkubowano przez noc w 4≧C z roztworem przeciwciał 

pierwszorzędowych rozcieńczonych w roztworze blokującym. Po trzykrotnym, 

pięciominutowym płukaniu szkiełek w buforze PBS inkubowano je przez godzinę w 

temperaturze pokojowej w roztworze przeciwciał drugorzędowych rozcieńczonych w 

roztworze blokującym. Następnie trzykrotnie płukano szkiełka nakrywkowe w buforze 

PBS oraz raz w dejonizowanej wodzie i montowano je na podstawowym szkiełku 

mikroskopowym przy pomocy medium mocującego Dako (Clontech). Przeciwciała użyte 

w badaniach przedstawiono w Tabela 4. Zdjęcia wykonywano przy użyciu laserowych 

mikroskopów konfokalnych TCS SP8 lub Stellaris 8 z modułem Lightning, a następnie 

analizowano za pomocą pakietu Leica Application Suite X (LasX). Akwizycje zdjęć z 

użyciem mikroskopii SIM2 i TIRF przeprowadzano za pomocą mikroskopu Elyra 7 

Lattice SIM, a wykonywane zdjęcia analizowano w programie Zen Blue. 

3.2.14.4 Spektroskopia korelacji fluorescencji w zmiennym polu 

(svFCS) 

Pomiary svFCS prowadzono na specjalnie zaprojektowanym układzie 

mikroskopowym opartym na mikroskopie konfokalnym Axiovert 200M (Zeiss)288 ze 

skoncentrowaną wzbudzającą wiązką lasera jonów argonu 488 nm. Wielkość obszaru 

pomiaru (ω) ustawiano przez zmianę rozmiaru przesłony, co reguluje boczne 

rozciągnięcie wiązki laserowej padającej na tylną szczelinę obiektywu mikroskopu. 

Fluorescencję rejestrowano przez filtr pasmowy 545/20 nm. Autokorelację 

przetwarzano przez korelator sprzętowy (Correlator.com), a dane analizowano za 
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pomocą wbudowanych funkcji IGOR Pro (WaveMetrics). Ustalanie praw dyfuzji svFCS 

obejmowało od czterech do pięciu różnych obszarów pomiaru. Dla każdego obszaru 

wykonywano od 10 do 20 pomiarów dla co najmniej dziesięciu różnych komórek. Czas 

dyfuzji (τd) jest zdefiniowany jako średni czas, w którym badana cząsteczka pozostaje w 

obszarze pomiaru. Komórki wysiewano do szkiełka 8-dołkowego ze szklanym dnem 

typu Lab-tek w kompletnym medium i hodowano przez 24-48 godziny w temperaturze 

37≧C w 5% atmosferze CO2, a następnie transfekowano je odpowiednim konstruktem 

DNA (np. pLVX-hPGK-LamR-krótki-AcGFP czy pLVX-hPGK-LamR-długi-AcGFP) 

kodującym badane białko w fuzji z białkiem zielonej fluorescencji AcGFP, którego 

długość fali ekscytacji wynosi 488 nm, a emisji 509 nm.  

Następnego dnia, przejściowo transfekowane komórki, inkubowano w 

temperaturze 37≧C  w 5% atmosferze CO2 w roztworze latrunkuliny A o stężeniu 1 µM w 

buforze HBSS przez 30 minut w celu destabilizacji cytoszkieletu aktynowego lub 

roztworze nokodazolu o stężeniu 10 µM w buforze HBSS przez 30 minut w celu 

destabilizacji mikrotubul. W kolejnym kroku komórki przemywano i analizowano w 

buforze HBSS z dodatkiem 10 mM buforu HEPES (pH 7,4) oraz latrunkuliny A lub 

nokodazolu. W celu zablokowania formowania nanodomen lipidowych zależnych od 

cholesterolu i sfingolipidów komórki traktowano myriocyną i kwasem zaragozowym. 6 

godzin po wysianiu komórek rozpoczynano ich 48-godzinną inkubację w roztworze 

myriocyny o stężeniu 25 µM w pełnym medium w temperaturze 37≧C w 5% atmosferze 

CO2. W trakcie inkubacji komórek z myriocyną, po około 36-40 godzinach 

przeprowadzano transfekcję komórek. Po upływie 48 godzin po podaniu myriocyny 

zmieniano medium hodowlane na takie zawierające surowicę pozbawioną lipidów oraz 

myriocynę o stężeniu 25 µM i kwasu zaragozowy o stężeniu 10 µM. Następnie komórki 

inkubowano 18 godzin w temperaturze 37≧C w 5% atmosferze CO2. Po upływie czasu 

inkubacji komórki przemywano i analizowano w buforze HBSS z dodatkiem 10 mM 

buforu HEPES oraz myriocyny o stężeniu 25 µM i kwas zaragozowy o stężeniu 10 µM.  

Do kalibracji rozmiaru obszaru pomiaru używano oświetlenia wiązką lasera o 

natężeniu 330 μW. Żeby zmodyfikować jej rozmiar, zmieniano ułożenie przesłony 

umieszczonej na torze wiązki wzbudzającej. W przypadku pomiarów żywych komórek 

moc lasera wzbudzającego wynosiła około 4-11 μW. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu 

podczas akwizycji unikano fotowybielania i utraty sygnału. Szczegóły dotyczące 
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akwizycji sygnału i dopasowania funkcji autokorelacji (ang. AutoCorrelation Function- 

ACF) są omówione w innym miejscu295. 

3.2.14.5 Analiza stosunku F-aktyny do G-aktyny w komórce  

30.000 komórek wysiewano na nieopłaszczone lub opłaszczone białkami 

macierzy pozakomórkowej szkiełko w płytce 24-dołkowej. Po 48 h komórki utrwalano z 

użyciem roztworu 4% (o/o) formaldehydu w buforze PBS. Następnie komórki 

wybarwiano z użyciem falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa 

Fluor® 488 wiążącej się do F-aktyny oraz DNAzy I skoniugowanej z barwnikiem 

fluorescencyjnym Alexa Fluor® 594 wiążącej się do G-aktyny. Zdjęcia wykonywano z 

użyciem laserowego mikroskopu konfokalnego TCS SP8 w trybie „z-stack”, czyli trybie 

skanowania komórki warstwowo. Analizę stosunku F-aktyny do G-aktyny wykonywano 

z użyciem programu Fiji. Wtyczkę Z-Projections wykorzystywano do zsumowania 

intensywności sygnału dla osobno F- oraz G-aktyny ze wszystkich warstw zdjęcia 

komórki. Następnie z użyciem wtyczki Ratio Plus przygotowywano wizualizację 

stosunku intensywności F:G aktyny. W kolejnym kroku zmierzono sumę wartości pikseli 

w obrazie, co jest równoważne wartości stosunku F-aktyny do G-aktyny w komórce. W 

celu zobrazowania stosunku F:G aktyny w obrębie komórki w gradiencie koloru 

wykorzystano narzędzie Lookup tables oraz Rainbow RGB. Analizie poddawano po 10 

komórek dla każdego klona komórkowego, co dało 30 przeanalizowanych komórek dla 

każdej grupy klonów. Dane przedstawiono jako średnią stosunku F-aktyny do G-aktyny. 

Analizę przeprowadzono w oparciu o zmodyfikowany protokół opisany gdzie indziej296. 

3.2.14.6 Ocena organizacji cytoszkieletu aktynowego komórki 

30.000 komórek wysiewano na nieopłaszczone lub opłaszczone białkami 

macierzy pozakomórkowej szkiełka w płytce 24-dołkowej. Po 48 h komórki utrwalano z 

użyciem roztworu 4% (o/o) formaldehydu w buforze PBS. Następnie komórki 

wybarwiano z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko kortaktynie – markerowi 

inwadopodiów137 oraz falloidyny skoniugowanej z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa 

Fluor® przyłączającej się do F-aktyny, składnika filopodium, włókienka naprężeniowego 

oraz inwadopodium. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopu Elyra 7 Lattice SIM. 
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3.2.14.6.1  Analiza tworzenia filopodiów  

Analizę długości i liczby filopodiów w komórce, a także długości obwodu komórki 

prowadzono z użyciem programu Fiji i dedykowanej wtyczki Single Image FiloQuant. 

Zagęszczenie filopodiów przedstawiono w formie ilorazu liczby filopodiów i długości 

obwodu komórki. Analizie poddawano po 10 komórek dla każdego klona komórkowego, 

co dało 30 przeanalizowanych komórek dla każdej grupy klonów. Dane przedstawiono 

jako średnią długość, liczbę i zagęszczenie filopodiów w komórce.  

3.2.14.6.2  Analiza tworzenia inwadopodiów  

Analizę liczby i rzutu powierzchni inwadopodiów w komórce wykonywano z 

użyciem programu Fiji, wykorzystując narzędzi „odcinania progowego sygnału” (ang. 

threshold) i „analizuj cząstki” (ang. analyze particles) pod kątem rzutu ich powierzchni. 

Analizie poddawano po 10 komórek dla każdego klona komórkowego, co dało 30 

przeanalizowanych komórek dla każdej grupy klonów. Dane przedstawiono jako średnią 

liczbę inwadopodiów w komórce oraz ich średni rzut powierzchni. 

3.2.14.6.3  Analiza liczby masywnych włókienek naprężeniowych  

Włókienka naprężęniowe są zwykle definiowane jako wiązka 10–30 filamentów 

aktynowych, tutaj zdecydowano się policzyć tylko masywne włókienka naprężeniowe, 

zidentyfikowane jako struktury liniowe charakteryzujące się obecnością filamentów 

aktynowych o najwyższej intensywności fluorescencji. Włókienka naprężeniowe 

złożone z większej liczby filamentów aktynowych są grubsze i bardziej stabilne, co 

skutkuje niższym potencjałem migracyjnym komórek108. Z tego powodu najpierw 

naniesiono na komórki histogram fluorescencji. Następnie liczbę masywnych włókienek 

na komórkę określono jako liczbę maksimów reprezentujących wartość intensywności 

wyższą lub równą 75% najwyższego maksimum fluorescencji. Analizie poddawano po 

10 komórek dla każdego klona komórkowego, co dało 30 przeanalizowanych komórek 

dla każdej grupy klonów. Dane przedstawiono jako średnią liczbę masywnych 

włókienek naprężeniowych utworzonych na komórkę. 

3.2.14.6.4  Analiza zaokrąglenia komórki 

Analizę zaokrąglenia komórki wykonano z użyciem programu Fiji, wykorzystując 

narzędzia „odcinania progowego sygnału” (ang. threshold), a następnie „analizuj cząstki” 
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(ang. analyze particles) pod kątem parametrów kształtu komórek „roundness”. Analizie 

poddawano po 10 komórek dla każdego klona komórkowego, co dało 30 

przeanalizowanych komórek dla każdej grupy klonów. Dane przedstawiono jako średnie 

zaokrąglenie komórki.  

3.2.15 Techniki biologii molekularnej  

3.2.15.1 Przygotowanie bakterii chemokompetentnych  

Bakterie Escherichia coli szczepu Stellar™ traktowano MgCl2 i CaCl2 w celu 

wytworzenia chemokompetencji chemicznej, co umożliwiało wydajną transformację 

konstruktami genetycznymi. W pierwszym kroku procedury wykonywano posiew 

redukcyjny mieszaniny bakterii (100 μl bakterii i 1 ml medium SOC z dodatkiem 1 mM 

MgCl2 oraz 1 mM CaCl2) na podłożu LB z agarem bez antybiotyków. Bakterie hodowano 

przez około 16 godzin w temperaturze 37≧C w inkubatorze. Następnie zakładano 

hodowle płynną z jednej wybranej kolonii bakteryjnej wyrosłej na płytce poprzez 

umieszczenie jej w 4 ml płynnej pożywki LB bez antybiotyku. Hodowlę prowadzono 

przez około 16 godzin w temperaturze 37≧C z wytrząsaniem przy 180 rpm. Następnie 

uzyskaną hodowlę płynną przenoszono do 400 ml medium TY. Hodowlę prowadzono w 

temperaturze 37≧C w inkubatorze z wytrząsaniem przy 180 rpm do momentu uzyskania 

gęstości optycznej mierzonej przy długości fali 600 nm o wartości równej lub mniejszej 

0,3. W kolejnym kroku hodowlę inkubowano przez 10 minut na lodzie, po czym bakterie 

wirowano przez 7 minut w temperaturze 4≧C przy prędkości 1450 x g. Supernatant 

odrzucano, natomiast osad bakterii zawieszano i ponownie wirowano, a wyodrębniony 

osad zawieszano w 80 ml zimnego i sterylnego roztworu CaCl2 o stężeniu 100 mM. 

Mieszaninę inkubowano przez 20 minut na lodzie, po czym ponownie wirowano jak 

wyżej. Osad bakterii zawieszano w 4 ml zimnego, sterylnego roztworu 100 mM CaCl2 i 

15% (o/o) glicerolu. Zawiesinę bakterii chemokompetentnych w porcjach o objętości 

100 µl przechowywano w temperaturze -80≧C.  

3.2.15.2 Transformacja bakterii chemokompetentnych metodą szoku 

cieplnego 

Bakterie chemokompetentne transformowano wektorami plazmidowymi przy 

użyciu metody szoku cieplnego. Do rozmrażanej na lodzie zawiesiny bakterii o objętości 

100 µl dodawano 1 ng konstruktu genetycznego lub 5 µl mieszaniny reakcji Gibsona 
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(3.2.15.7.3). Komórki inkubowano przez 30 minut na lodzie. Następnie inkubowano je w 

bloku grzejnym przez 45 sekund w temperaturze 42≧C, po czym przenoszono i 

pozostawiono je na lodzie przez 2 minuty. Po zakończonej inkubacji dodawano 900 µl 

pożywki SOC do komórek. Następnie bakterie inkubowano przez godzinę w 

temperaturze 37≧C z wytrząsaniem przy 180 rpm, po czym wirowano je przez 5 minut w 

temperaturze pokojowej przy prędkości 800 x g. Po wirowaniu odrzucano 700 µl 

supernatantu, a w pozostałych 300 µl zawieszano osad bakterii. Na płytki LB-agar z 

odpowiednim antybiotykiem selekcyjnym wysiewano po 100 µl zawiesiny bakterii. 

Płytki inkubowano przez około 16 godzin w temperaturze 37≧C.  

3.2.15.3 Namnażanie bakterii w celu izolacji plazmidowego DNA  

W celu namnożenia stransformowanych bakterii pobierano pojedynczą kolonię 

bakteryjną wyrosłą na płytce LB-agar  i przenoszono ją do 3 ml medium LB z dodatkiem 

odpowiedniego antybiotyku selekcyjnego. Hodowle bakterii prowadzono przez około 16 

godzin w temperaturze 37≧C z wytrząsaniem przy 180 rpm. Następnie konstrukty 

genetyczne izolowano z użyciem zestawu GenElute™ Plasmid Miniprep Kit zgodnie z 

instrukcją załączoną przez producenta. Elucję prowadzono w 70 µl buforu do elucji. Do 

oczyszczenia plazmidów zweryfikowanych po kątem poprawności używano zestawu 

Macherey Plasmid Midiprep Kit. Bakterie namnażano w objętości 200 ml. Następnie 

plazmidowe DNA oczyszczano zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta, a elucję 

prowadzono w 600 µl buforu do elucji. 

3.2.15.4 Izolacja RNA  

W celu izolacji RNA wysiewano 450.000 komórek do dołka płytki 6-dołkowej. 

Komórki hodowano przez 24 godziny w temperaturze 37≧C w 5 % atmosferze CO2 , a 

następnie płukano je trzykrotnie zimnym buforem PBS i zdrapywano w obecności 1 ml 

zimnego buforu PBS. Zawiesinę komórek wirowano przez 5 minut w temperaturze 4≧C 

przy prędkości 5000 x g. Znowu odrzucano supernatant, a osad komórek zawieszano w 

1 ml zimnego buforu PBS i wirowano przy powyższych parametrach. Supernatant 

odrzucano, a osad komórek przechowywano w temperaturze -80≧C. Izolację RNA z 

osadów komórek przeprowadzano z użyciem zestawu GenElute™ Mammalian Total RNA 

Miniprep Kit zgodnie z instrukcją udostępnioną przez producenta. Następnie przy 

pomocy deoksyrybonukleazy (DNazy) I degradowano DNA zanieczyszczające RNA. 



85 
 

Przygotowywano mieszaninę: 50 μl roztworu wyizolowanego RNA, 5 μl 10 x stężonego 

buforu reakcyjnego oraz 5 μl DNazy I, którą inkubowano następnie przez 15 min w 

temperaturze pokojowej. Wyizolowane RNA przechowywano w temperaturze -80≧C, a 

jego stężenie oraz czystość mierzono za pomocą spektrofotometru NanoPhotometer 

P360 Spectrometer przy długościach fali 260 nm, 280 nm i 230 nm. 

3.2.15.5 Reakcja odwrotnej transkrypcji  

Reakcję odwrotnej transkrypcji przeprowadzano na matrycy wyizolowanego 

RNA z użyciem zestawu High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase 

Inhibitor zgodnie z instrukcją udostępnioną przez producenta. Skład mieszaniny 

reakcyjnej zamieszczono w tabeli 15. 

Tabela 15 Skład mieszaniny reakcji odwrotnej  transkrypcji. 

Składnik Dodana objętość 
10 x stężony bufor 2 µl 
25 x stężony roztwór dNTPs (100 mM) 0,8 µl 
10x stężona mieszanina losowych 
starterów 
(RT Random Primers) 

2 µl 

Odwrotna transkryptaza (50 U/μl) 
(MultiScribe™ ReverseTranscriptase) 

1 µl 

Inhibitor RNaz 1 µl 
Sterylna woda wolna od nukleaz 3,2 µl 
Mieszanina zawierająca 0,5 µg RNA 10 µl 
Objętość końcowa 20 µl 

Reakcję przeprowadzano zgodnie z poniższymi ustawieniami termocyklera. 

 przyłączenie starterów 10 minut, 25˚C 

 reakcja odwrotnej transkrypcji 120 minut, 37˚C 

 inaktywacja enzymu 5 minut, 85˚C 

 ∞, 8≧C 

Uzyskane cDNA przechowywano w temperaturze -20≧C, a jego stężenie mierzono z 

użyciem spektrofotometru NanoPhotometer P360 Spectrometer przy długościach fal 260 

nm, 280 nm i 230 nm.  
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3.2.15.6 Jakościowy pomiar poziomu ekspresji genów za pomocą 

łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction, 

PCR) 

Żeby namnożyć fragment sekwencji DNA za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, 

jako matrycy używano cDNA uzyskanego na bazie wyizolowanego z badanych komórek 

RNA oraz mieszaninę PCR Master Mix, zawierającej polimerazę DNA Taq. Skład mieszaniny 

reakcyjnej zamieszczono w tabeli 16.  

Tabela 16 Skład mieszaniny reakcyjnej służącej do amplifikacji fragmentu sekwencji cDNA za 
pomocą reakcji PCR. 

Składnik Dodawana objętość [µl] 
Color Taq PCR Master Mix 25 µl 
starter przedni (10 µM) 1 µl 
starter wsteczy (10 µM) 1 µl 
matryca cDNA lub 
plazmidowe DNA  

1µl cDNA o stężęniu 1,5 µg/µl 

sterylna woda wolna od 
nukleaz  

Uzupełniono do uzyskania 
objętości końcowej równej 50 

µl 

 

Reakcje PCR przeprowadzono zgodnie z poniższymi ustawieniami termocyklera: 

 denaturacja wstępna: 4 min, 98≧C 

 denaturacja: 30 sekund, 98≧C 

 przyłączanie starterów: 30 sekund, temperatury przyłączenia były różne dla 
poszczególnych par starterów (Tabela 10)  

 wydłużanie: czas wydłużania dostosowywano do długości namnażanego 
fragmentu DNA, uwzględniając prędkość polimerazy 45 s, 72≧C 

 ilość cykli: 30-35  

 końcowe wydłużanie: 7 min, 72≧C 

 ∞, 8≧C 

3.2.15.7 Uzyskanie konstruktów DNA  

3.2.15.7.1  Amplifikacja fragmentu sekwencji DNA za pomocą reakcji PCR  

W celu namnożenia fragmentu sekwencji DNA za pomocą reakcji łańcuchowej 

polimerazy, jako matrycy użyto cDNA uzyskanego na bazie wyizolowanego z badanych 

komórek RNA lub DNA plazmidowego oraz polimerazę Phusion Hot Start II High-Fidelity 

DNA Polymerase. Skład mieszaniny reakcyjnej zamieszczono w Tabela 17. Natomiast 

opis wstawek namnażanych za pomocą reakcji PCR oraz odpowiadające poszczególnym 

wstawkom startery zostały zamieszone i opisane w tabelach 10 i 19.  
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Tabela 17 Skład mieszaniny reakcyjnej służącej do amplifikacji fragmentu sekwencji DNA za 
pomocą reakcji PCR. 

Składnik Dodawana objętość [µl] 
5 x stężony bufor Phusion HF 
lub GC 

4 µl 

roztwór dNTPs (10 mM) 
 

0,4 µl 
starter przedni (10 µM) 1 µl 
starter wsteczy (10 µM) 1 µl 
matryca cDNA lub 
plazmidowe DNA  

1 µl cDNA o stężeniu 1,5 µg/µl 
lub objętość odpowiadająca 10 

ng DNA plazmidowego 
polimeraza Phusion Hot Start  
(2 U/μl)  

0,2 µl 

sterylna woda wolna od 
nukleaz  

Uzupełniano do uzyskania 
objętości końcowej równej  

20 µl 

 

Reakcje PCR przeprowadzono zgodnie z poniższymi ustawieniami termocyklera: 

 denaturacja wstępna: 30 sekund, 98≧C 

 denaturacja: 10 sekund, 98≧C 

 przyłączanie starterów: 30 sekund, temperatury przyłączenia były różne dla 
poszczególnych par starterów (Tabela 10)  

 wydłużanie: czas wydłużania dostosowywano do długości namnażanego 
fragmentu DNA, uwzględniając prędkość polimerazy 15-30 s / 1000 pz, 72≧C 

 ilość cykli: 30-35  

 końcowe wydłużanie: 10 min, 72≧C 

 ∞, 8≧C 

3.2.15.7.2  Przygotowanie plazmidu do wklonowania sekwencji DNA 

W celu przygotowania plazmidów do wklonowania sekwencji DNA trawiono je 

enzymami restrykcyjnymi. Po 10 µg plazmidów pLVX-IRES-hPGK-ACTG1-puro oraz 

pLVX-IRES-CMV-GSNb-zeo trawiono z użyciem enzymów BamHI i EcoRI przez godzinę 

w temperaturze 37≧C. Mieszaninę reakcyjną przygotowywano zgodnie z tabelą 18. 

Tabela 18 Skład mieszaniny reakcyjnej służącej do cięcia wektora genetycznego enzymami 
restrykcyjnymi. 

Odczynnik Dodawana objętość 
wektor plazmidowy odpowiadająca 10 µg DNA 
Bufor Fast Digest 10x 3 µl 
Fast Digest BamHI  1 µl 
Fast Digest EcoRI  1 µl 
sterylna woda wolna od nukleaz uzupełniano do uzyskania objętości końcowej 

równej 30 µl 
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3.2.15.7.3  Reakcja Gibsona oraz weryfikacja poprawności uzyskanych 

klonów plazmidowych 

Aby wklonować namnożoney w reakcji PCR fragment DNA do zlinearyzowanego 

enzymami restrykcyjnymi wektora plazmidowego, używano odczynnika NEBuilder HiFi 

DNA Assembly Master Mix. Odczynnik ten umożliwia wprowadzenie kilku fragmentów 

DNA do jednego wektora w jednej reakcji, poprzez zaprojektowanie starterów 

oligonukleotydowych pozwalających na namnożenie wstawek posiadających 

nakładające się na siebie sekwencje oligonukleotydów. W skład odczynnika wchodzą 

trzy rodzaje enzymów: egzonukleaza, polimeraza i ligaza DNA, działające w tym samym 

buforze. Przed przeprowadzeniem reakcji Gibsona wykonywano rozdział 

elektroforetyczny wektora i wstawek w 1% (w/o) żelu agarozowym. Stężenie wstawek i 

wektorów genetycznych szacowano poprzez porównanie intensywności prążków im 

odpowiadających do intensywności prążków wzorca wielkości DNA o znanym stężeniu. 

Szacowania stężeń dokonywano w programie ImageLab (Bio-Rad). Mieszaninę 

reakcyjną przygotowywano zgodnie z instrukcją udostępnioną przez producenta. 

Reakcję prowadzono w termocyklerze przez godzinę w temperaturze 50≧C. Następnie 

transformowano chemokompetentne bakterie 5 µl mieszaniny reakcyjnej. Po 

namnożeniu stransformowanych bakterii, oczyszczano DNA plazmidowe z użyciem 

zestawu GenElute™ Plasmid Miniprep Kit.  W kolejnym kroku sprawdzano prawidłowość 

otrzymanych konstruktów poprzez trawienie ich enzymami restrykcyjnymi EcoRI i 

BamHI przez godzinę w temperaturze 37≧C, a następnie analizowanie produktów reakcji 

restrykcji rozdzielonych metodą elektroforezy w żelu agarozowym. Następnie wybrane 

konstrukty genetyczne poddawano sekwencjonowaniu w firmie Microsynth AG w celu 

ostatecznego potwierdzenia ich poprawności. Tabela 19 pokazuje zestawienie 

namnożonych wstawek z opisem ich przygotowania, nazwy użytych wektorów 

plazmidowych oraz nazwy uzyskanych plazmidów.   

Tabela 19 Spis wektorów i wstawek użytych w procesie klonowania. 

Uzyskany plazmid Wektor Wstawka Przygotowanie 
wstawki 

pLVX-IRES-CMV-GSN a-
zeo 

pLVX-IRES-CMV-
GSN b-zeo trawiony 
z użyciem enzymów 
restrykcyjnych 
BamHI i EcoRI 

GSN a - sekwencja 
kodująca izoformę a 
żelsoliny 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów GSN 
a_przedni oraz GSN 
a_wsteczny na matrycy 
cDNA uzyskanego w 
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wyniku reakcji 
odwrotnej transkrypcji 
RNA wyizolowanego z 
komórek A375 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-
krótki-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

LamR-krótki – 
sekwencja DNA 
kodująca izoformę 1 
(krótką) białka 
LamR 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów LamR-
krótki/długi_ przedni 
oraz LamR-
krótki/długi_ wsteczny 
na matrycy cDNA 
uzyskanego w wyniku 
reakcji łańcuchowej 
polimerazy na matrycy 
plazmidu pET16b-
LamR-długi 

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 
fluorescencji 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP_ 
przedni 
oraz AcGFP wsteczny  
na matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

pLVX-IRES-hPGK-LamR-
długi-AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

LamR-długi – 
sekwencja DNA 
kodująca izoformę  
2 (długą) białka 
LamR 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów LamR-
krótki/długi_ przedni 
oraz LamR-
krótki/długi_ wsteczny 
na matrycy cDNA 
uzyskanego w wyniku 
reakcji odwrotnej 
transkrypcji RNA 
wyizolowanego z 
komórek A375 

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 
fluorescencji 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP_ 
przedni 
oraz AcGFP wsteczny  
na matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

pLVX-IRES-hPGK-GSN a-
AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

GSN a - sekwencja 
DNA kodująca 
izoformę a żelsoliny 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów GSN 
a_1_przedni i GSN 
a_1_wsteczny na 
matrycy plazmidu 
pLVX-IRES-CMV-GSN 
a-zeo  

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP1_ 
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fluorescencji przedni 
oraz 
AcGFP_1_wsteczny  na 
matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

pLVX-IRES-hPGK-GSN b-
AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

GSN b - sekwencja 
DNA kodująca 
izoformę b żelsoliny 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów GSN 
b_przedni oraz GSN 
b_wsteczny na matrycy 
cDNA uzyskanego w 
wyniku reakcji 
odwrotnej transkrypcji 
RNA wyizolowanego z 
komórek A375 

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 
fluorescencji 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP1_ 
przedni 
oraz 
AcGFP_1_wsteczny  na 
matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

pLVX-IRES-hPGK-GSN c-
AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

GSN c – sekwencja 
DNA kodująca 
izoformę c żelsoliny 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów GSN 
c_przedni oraz GSN 
c_wsteczny na matrycy 
cDNA uzyskanego w 
wyniku reakcji 
odwrotnej transkrypcji 
RNA wyizolowanego z 
komórek A375 

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 
fluorescencji 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP1_ 
przedni 
oraz 
AcGFP_1_wsteczny    
na matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

pLVX-IRES-hPGK- 
AcGFP-puro 

pLVX-IRES-hPGK-
ACTG1-puro 
trawiony z użyciem 
enzymu 
restrykcyjnego 
BamHI i EcoRI 

AcGFP- sekwencja 
DNA kodująca 
białko zielonej 
fluorescencji 

Sekwencja DNA 
namnożona z użyciem 
starterów AcGFP2_ 
przedni 
oraz 
AcGFP_2_wsteczny  na 
matrycy plazmidu 
pAcGFP-C1 

 

Poniżej zamieszczono schematy map uzyskanych plazmidów (Figura 17, 18). 
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Figura 17 Schematyczna mapa plazmidu pLVX- IRES-CMV-GSN a-zeo przygotowanego zgodnie z 

opisem zamieszczonym w tym rozdziale, wykorzystanego do nadprodukcji izoformy a żelsoliny w 

komórkach A375 nieprodukujących żelsoliny. Na mapie przedstawiono lokalizację najważniejszych 

elementów, tj., sekwencji kodującej izoformę a żelsoliny, sekwencji kodującej pporność na antybiotyk 

selekcyjny - zeocynę (zeo) oraz wewnętrzne miejsce wejścia rybosomu (IRES). Pokazano także lokalizację 

sekwencji nukleotydowej promotora CMV i jego wzmacniacza. Zaznaczone na mapie enzymy restrykcyjne 

wykorzystyno w procesie klonowania oraz do weryfikacji poprawności otrzymanego plazmidu.  

 
Figura 18 Schematyczna mapa plazmidu pLVX-IRES-hPGK-LamR krótki-AcGFP-puro 

przygotowanego zgodnie z opisem zamieszczonym w tym rozdziale, wykorzystanego do 

nadprodukcji izoformy krótkiej białka LamR w fuzji z białkiem AcGFP w komórkach A375. Na 
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mapie przedstawiono lokalizację najważniejszych elementów, tj., sekwencji kodującej krótką izoformę 

białka LamR, sekwencji kodującej oporność na antybiotyk selekcyjny - puromycynę (puro) oraz 

wewnętrzne miejsce wejścia rybosomu (IRES). Pokazano także lokalizację sekwencji nukleotydowej 

promotora hPGK – promotora ludzkiej kinazy fosfoglicerynianowej użytego do produkcji 

rekombinowanych białek z niską wydajnością. Zaznaczone na mapie enzymy restrykcyjne wykorzystano 

w procesie klonowania oraz do weryfikacji poprawności otrzymanego plazmidu. Mapa plazmidu pLVX-

IRES-hPGK_LamR długi-AcGFP-puro wygląda analogicznie, jedynie zamiast sekwencji kodującej izoformę 

krótką białka LamR zawiera sekwencję kodującą izoformę długą tego białka. 

3.2.16 Techniki elektroforetyczne 

3.2.16.1 Uzyskiwanie lizatów komórkowych 

W celu analizy Western blotting lizatów komórkowych komórki wysiewano do 

dołka w płytce 6-dołkowej i hodowano je przez 24 godziny w temperaturze 37≧C w 5% 

atmosferze CO2. Następnie komórki płukano trzykrotnie zimnym buforem PBS i 

zdrapywano je w obecności 300 µl buforu lizującego z mocznikiem (skład buforu 

opisano w podrozdziale 3.1.4.1). Lizat komórkowy wirowano przy prędkości 12.000 x g 

przez 5 minut w temperaturze 4≧C. Zachowywano supernatant, który stanowił badaną 

próbkę.  

3.2.16.2 Pomiar stężenia białka 

Stężenie białka w próbkach lizatów komórkowych mierzono z użyciem zestawu 

Pierce BCA Protein Assay Kit zgodnie z protokołem załączonym przez producenta, w 

wersji z wykorzystaniem płytki 96-dołkowej. Przygotowywano krzywą standardową 

wykazującą zależność pomiędzy stężeniem BSA w badanej próbie a absorbcją przy 

długości fali 562 nm. Rozcieńczone dejonizowaną wodą lizaty komórkowe mieszano z 

odczynnikiem BCA i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 37≧C. Następnie 

mierzono absorbcję prób przy długości fali 562 nm z użyciem czytnika płytek µQuant. 

Stężenie próbek obliczano na podstawie równania krzywej standardowej. 

Pomiar stężenia białka w zagęszczonych pożywkach wykonano kolorymetryczną 

metodą Bradforda z wykorzystaniem odczynnika Bradforda. Media rozcieńczano w 

roztworze 0,9% (w/o) NaCl z czego 1 µl mieszano z 250 μl odczynnika Bradforda. 

Ponadto wykonywano krzywą standardową przedstawiającą zależność absorpcji od 

stężenia BSA zgodnie z zaleceniami producenta. Absorbancję próby mierzono z użyciem 

spektrofotometru, odczytując absorpcję przy długości fali 595 nm wobec próby ślepej 
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[mieszanina 0,9% (w/o) NaCl i odczynnika Bradforda]. Stężenie białka w mediach 

obliczano na podstawie równania krzywej standardowej.  

3.2.16.3 Elektroforeza białek w warunkach denaturujących 

Elektroforeza w warunkach denaturujących była przeprowadzona w oparciu o 

metodę opisaną przez Leammliego297. Skład stosowanych buforów zamieszczono w 

podrozdziale 3.1.4.1. Analizie poddawano zarówno lizaty komórkowe, jak i zagęszczone 

media kondycjonowane zebrane z hodowli komórek. Próbki przygotowywano poprzez 

zmieszanie od 20 do 40 µg białka z buforem obciążającym (skład buforu opisano w 

podrozdziale 3.1.4.1) i przeprowadzenie denaturacji termicznej prowadzonej przez 10 

minut w temperaturze 95≧C. Próbki nakładano na 10% (o/o) lub 12% (o/o) żel 

poliakrylamidowy. Elektroforezę prowadzono przy początkowym natężeniu prądu 20 

mA na każdy żel, gdy próbki znajdowały się w żelu zagęszczającym. Natężenie 

zwiększano do 40-60 mA na żel, gdy próby znajdowały się już w żelu rozdzielającym. 

Skład stosowanych żeli poliakrylamidowych został zamieszczony w podrozdziale 

3.1.4.2.  

3.2.16.4 Analiza Western blotting 

Po rozdziale elektroforetycznym białka z żelu przenoszono na membranę 

nitrocelulozową metodą transferu mokrego opisaną przez Towbina wraz z zespołem298. 

Składy stosowanych buforów zamieszczono w rozdziale 3.1.5.1. Transfer prowadzono 

przy natężeniu prądu wynoszącym 500 mA przez 60 minut.  Ocenę wydajności oraz 

jakości transferu umożliwiało wybarwianie białek obecnych na membranie 

nitrocelulozowej poprzez jej 10 minutową inkubację w 5% (w/o) roztworze barwnika 

Ponceau S w kwasie octowym. Wykonywano zdjęcia wybarwionym membranom, a 

następnie usuwano barwnik poprzez płukanie w buforze TBS-T. W celu zablokowania 

membran nitrocelulozowych prowadzono inkubację w 5% (w/o) roztworze mleka 

odtłuszczonego w buforze TBS-T przez godzinę w temperaturze pokojowej. Przeciwciała 

pierwszorzędowe (których spis zamieszczono w tabeli 13) rozcieńczano w roztworze 

blokującym, nanoszono na membrany nitrocelulozowe i inkubowano przez noc w 

temperaturze 4≧C. Niezwiązane przeciwciała usuwano poprzez płukanie w buforze TBS-

T. Inkubację z przeciwciałami drugorzędowymi skoniugowanymi z HRP  rozcieńczonymi 

w roztworze blokującym prowadzono przez godzinę w temperaturze pokojowej. 
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Niezwiązane przeciwciała usuwano poprzez płukanie w buforze TBS-T. Detekcję białek 

przeprowadzano z użyciem substratu Clarity Western ECL Substrate oraz systemu 

ChemiDoc™MP. Immunobloty były analizowane przy pomocy oprogramowania Image 

Lab Software. 

3.2.16.5 Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA w żelu 

agarozowym 

Rozdział elektroforetyczny fragmentów DNA prowadzono przy napięciu 100 V w 

aparacie horyzontalnym z użyciem 1% (w/o) lub 2% (w/o) żelu agarozowego w buforze 

TAE.  Żele przygotowywano w buforze TAE z dodatkiem odczynnika SimplySafe (EurX) - 

barwnika umożliwiającego detekcję kwasów nukleinowych z wykorzystaniem 

transiluminatora ze światłem UV. Detekcję DNA w żelu prowadzono za pomocą systemu 

ChemiDoc™ MP i programu ImageLab 4.0. Ocena długości i stężeń analizowanych 

fragmentów DNA była możliwa dzięki zastosowaniu wzorców wielkości DNA (EurX). 

3.2.17 Analiza statystyczna 

Każda grupa wyników dla danego typu klonów komórkowych(KO CTRL, KO GSN, NP 

CTRL, NP GSN a, NP GSN b i NP GSN c) zawiera dane uzyskane z trzech klonów, które w 

każdym eksperymencie działały jako powtórzenia biologiczne. Różne odcienie danego 

koloru w obrębie grupy wyników na wykresach odzwierciedlają rezultaty uzyskane dla 

poszczególnych klonów komórkowych. Zarówno wykresy, jak i analizy statystyczne 

przygotowywano przy użyciu programu GraphPad Prism 7 i 9. Dane przedstawione na 

wykresach przedstawiono jako średnią ± SD. Punkty odstające, jeśli występowały, 

eliminowano ze zbioru danych przy użyciu metody „2 odchyleń standardowych” (2SD). 

Wartości odstające identyfikowano jako dowolne wartości leżące dwa odchylenia 

standardowe poniżej i powyżej średniej. Pierwszym krokiem analizy statystycznej była 

weryfikacja normalności rozkładu danych za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka. 

Dalsze analizy istotności danych statystycznych przeprowadzono za pomocą 

nieparametrycznych i parametrycznych wersji niesparowanego testu t-Studenta lub 

jednoczynnikowej i dwuczynnikowej analizy ANOVA z testem posthoc (test 

wielokrotnych porównań Dunna lub Sidaka). Dla zbiorów danych o rozkładzie 

nieparametrycznym stosowano test Manna-Whitneya dla testu t-Studenta. W przypadku 

nierównych wariancji dla dwóch grup badanych wprowadzano modyfikacje w teście t-

Studenta, czyli stosowano test t-Studenta z oddzielną oceną wariancji - korelacją 
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Welcha. Poziomy istotności ustalono jako p < 0,05 (*), p < 0,01 (**), p < 0,001 (***) i p < 

0,0001 (****). 

4. Wyniki 

4.1 Produkcja żelsoliny w komórkach ludzkiego czerniaka skóry 

W celu określenia, które izoformy żelsoliny ulegają produkcji w liniach 

komórkowych ludzkiego czerniaka skóry przeprowadzono analizę poziomu 

transkryptów odpowiadająych wybranym izoformom tego białka. Dzięki użyciu metody 

PCR wykazano obecność dwóch izoform żelsoliny (a i c) na poziomie transkryptu w 

wybranych liniach komórkowych ludzkiego czerniaka skóry: A375, WM1341D, WM9 i 

Hs294T (Figura 19A). W kolejnym kroku zbadano poziom żelsoliny w lizatach 

komórkowych oraz medium kondycjonowanym zebranym z hodowli linii komórkowych 

czerniaka, stosując analizę Western blotting. W związku z tym że różnice w masie 

cząsteczkowej badanych izoform żelsoliny są niewielkie152 (GSN a - 83 kDa, GSN b – 80,6 

kDa, GSN c - 81,9 kDa; podane masy cząsteczkowe są wartościami wyliczonymi na 

podstawie struktur pierwszorzędowych izoform żelsoliny), postanowiono prowadzić 

rozdział elektroforetyczny dłużej niż zazwyczaj, doprowadzając do wypłynięcia prążka 

standardu masy odpowiadającego 50 kDa. Zostało to zrobione w celu lepszego rozdziału 

białek o masie cząsteczkowej > 50kDa (Figura 19B,C). Analiza Western blotting wykazała 

obecność co najmniej dwóch form żelsoliny w przypadku każdej badanej linii 

komórkowej (Figura 19B). Ponadto zaobserwowano występowanie żelsoliny w medium 

kondycjonowanym zebranym z hodowli komórek ludzkiego czerniaka skóry rosnących 

w medium bez surowicy przez 24 h (Figura 19C). Z uwagi na różnice w poziomie 

produkcji żelsoliny w przypadku różnych linii komórkowych czerniaka niezbędnym 

było wydłużenie czasu akwizycji sygnału chemiluminescencyjnego w celu detekcji 

obecności żelsoliny w liniach komórkowych o niższym poziomie tego białka w medium 

kondycjonowanym (Figura 19D). W medium kondycjonowanym zebranym z hodowli 

linii komórkowej A375 wykazano obecność dwóch form żelsoliny o masie około 100 

kDa (Figura 19C). Ponadto w przypadku linii komórkowych A375 oraz WM1341D 

zaobserwowano występowanie bardzo słabych prążków odpowiadających żelsolinie na 

wysokości 70, 55 i 50 kDa w medium kondycjonowanym (Figura 19C).  
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Wyniki pierwszych eksperymentów pokazały, że komórki czerniaka skóry są 

heterogenne pod kątem poziomu żelsoliny zlokalizowanej wewnątzrkomórkowo. 

Barwienie immunocytochemiczne komórek A375, WM1341D, WM9 oraz Hs294T 

wykazało, że komórki wykazują wysoki, średni i niski poziom produkcji żelsoliny 

(Figura 19E). Na podstawie zdjęć mikroskopowych obliczono rozkład komórek o 

różnych poziomach produkcji żelsoliny w badanych populacjach komórkowych. W 

przypadku komórek A375 połowa z nich ma niski lub bardzo niski poziom żelsoliny, 

podczas gdy 36% komórek wykazuje średni poziom żelsoliny, a tylko 13,3% komórek 

odznacza się dużą zawartością żelsoliny. Z kolei tylko 19,4% komórek WM1341D 

wykazuje niski poziom ekspresji żelsoliny, 45,7% średni, a 34,9% odznacza się wysokim 

poziomem produkcji tego białka. Dystrybucja poziomu żelsoliny w komórkach WM9 i 

Hs294T jest zbliżona do wyników uzyskanych dla linii komórkowej A375. Niski poziom 

produkcji żelsoliny wykazuje odpowiednio 48,6% komórek WM9 i 42,2% komórek 

Hs294T, a średni poziom ma odpowiednio 28,2% i 35,2% tych komórek. Natomiast 

wysoki poziom produkcji żelsoliny charakteryzuje 23,2% komórek w przypadku linii 

komórkowej WM9 i 22,6% w przypadku komórek Hs294T.   
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Figura 19. Produkcja żelsoliny w komórkach ludzkiego czerniaka skóry - A375, WM1341D, WM9 
oraz Hs294T. (A) Rozdział elektroforetyczny produktów reakcji PCR przeprowadzonych na matrycy 
cDNA wyizolowanego z wybranych linii komórkowych ludzkiego czerniaka skóry A375, WM1341D, WM9 
oraz Hs294T z użyciem starterów służących do namnożenia transkryptów kodujących GSN a lub c oraz 
transkryptu dla wszystkich izoform żelsoliny. (B) Analiza Western blotting poziomu produkcji żelsoliny i 
winkuliny w lizatach otrzymanych z komórek ludzkiego czerniaka skóry. Winkulina posłużyła jako 
kontrola ilości nałożonego białka. Czerwone strzałki wskazują na obecność form żelsoliny o różnej masie 
cząsteczkowej. 20 mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki. W celu lepszego rozdziału różnych 
wersji żelsoliny o masie cząsteczkowej około 100 kDa rozdział elektroforetyczny próbek prowadzono tak 
długo aby doprowadzić do wypłynięcia prążka standardu masy odpowiadającego 50 kDa. (C) Analiza 
Western blotting mediów kondycjonowanych zebranych z hodowli komórek ludzkiego czerniaka skóry. 
Czerwone strzałki wskazują na obecność żelsoliny GSN o różnej masie cząsteczkowej. Kontrolę ilości 
nałożonego białka stanowiło barwienie membrany nitrocellulozowej z użyciem barwnika Ponceau S. 20 
mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki. W celu lepszego rozdziału różnych wersji żelsoliny o 
masie cząsteczkowej około 100 kDa rozdział elektroforetyczny próbek prowadzono tak długo aby 
doprowadzić do wypłynięcia prążka standardu masy odpowiadającego 50 kDa. (D) Analiza Western 
blotting mediów kondycjonowanych zebranych z hodowli komórek ludzkiego czerniaka skóry. Ścieżki 
oznaczone czerwoną gwiazdką miały przesycony sygnał podczas wizualizacji immunoblotów z powodu 

wydłużenia czasu akwizycji sygnału chemiluminescencyjnego w celu zobrazowania obecności prążka w 
liniach komórkowych o niższym poziomie białka. Czerwone strzałki wskazują na obecność form żelsoliny 
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o różnej masie cząsteczkowej. Kontrolę ilości nałożonego białka stanowiło barwienie membrany 
nitrocellulozowej z użyciem barwnika Ponceau S. 20 mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki. 
(E) Heterogenność fenotypowa w odniesieniu do poziomu produkcji żelsoliny w badanych komórkach. 
Komórki czerniaka rosnące przez 24 h na nieopłaszczonym podłożu zostały utrwalone i wybarwione w 
celu detekcji żelsoliny i jąder komórkowych. Na komórki o wysokim, średnim i niskim poziomie żelsoliny 
wskazują odpowiednie strzałki o ciemnoniebieskim, niebieskim i jasnoniebieskim kolorze. (F) Ocena 
dystrybucji komórek o niskim, średnim i wysokim poziomie produkcji żelsoliny. Uśredniony procent 
komórek w każdej grupie przedstawiono w formie proporcjonalnego fragmentu słupka na wykresie 
(przeanalizowano po 10 zdjęć i co najmniej 165 komórek dla każdej linii komórkowej). 

Reasumując, wykazano, że komórki ludzkiego czerniaka skóry produkują 

różne wersje żelsoliny różniące się masą cząsteczkową, a we wszystkich badanych 

liniach komórkowych transkrypty dla izoform a i c tego białka są obecne. Ponadto 

wykazano, że badane linie komórkowe czerniaka wykazują zróżnicowany poziom 

produkcji żelsoliny i wydzielają żelsolinę do medium hodowlanego.  

4.2 Wpływ braku produkcji żelsoliny w komórkach A375 na wybrane 

parametry 

 Do dalszych badań wybrano linię komórkową A375, ponieważ zgodnie z 

wcześniejszymi doświadczeniami naszego Zespołu spośród innych badanych linii 

komórkowych czerniaka skóry odznaczały się najlepszą wydajnością transfekcji. 

Dodatkowo analiza Western blotting wykazała obecność w komórkach A375 różnych 

wersji żelsoliny zarówno w lizacie komórkowym, jak i medium kondycjonowanym. W 

niniejszej pracy wykorzystano klony komórek A375 z uszkodzonym za pomocą techniki 

CRISPR Cas9 (D10A) genem kodującym żelsolinę (KO GSN). Komórki KO GSN zostały 

wyprowadzone przez dr Aleksandrę Makowiecką285 (Zakład Patologii Komórki, Wydział 

Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski). Natomiast komórki kontrolne (KO CTRL), 

wygenerowane dzięki transfekcji komórek konstruktem genetycznym kodującym dwie 

sekwencje gRNA nieskierowane na żaden ludzki gen, zostały uzyskane przez dr Natalię 

Małek286 (Zakład Patologii Komórki, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski). 

W każdym eksperymencie dla grupy klonów KO CTRL oraz KO GSN przetestowano po 

trzy klony komórkowe. Uzyskane w ten sposób wyniki oznaczono na wykresie różnymi 

odcieniami szarego lub zielonego koloru dla każdego typu klona komórkowego. 

Ponieważ migracja oraz inwazja komórek nowotworowych ma ścisły związek z ich 

oddziaływaniem ze środowiskiem pozakomórkowym, w badaniach wykorzystano różne 

białka włókniste macierzy pozakomórkowej takie jak: laminina 1, fibronektyna oraz 

kolageny typu I i IV. Zbadano wpływ produkcji żelsoliny na proliferację, migrację oraz 

inwazję komórek A375 rosnących na różnych białkach ECM. Ponadto oszacowano 
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zdolność badanych komórek do tworzenia struktur bogatych w F-aktynę w kontekście 

ich hodowli w obecności wybranych białek macierzy pozakomórkowej.  

4.2.1 Analiza poziomu żelsoliny w komórkach hodowanych w obecności 

wybranych białek ECM 

Komórki A375 są heterogenne pod kątem poziomu produkcji żelsoliny, dlatego 

też postanowiono zweryfikować dystrybucję tego białka w klonach komórkowych KO 

CTRL. Wykazano, że komórki kontrolne wykazują podobną dystrybucję komórek o 

różnym poziomie wewnątrzkomórkowej żelsoliny w porównaniu do wyjściowych 

komórek A375 (Figura 20E,F). Niski poziom żelsoliny wykazuje odpowiednio 53,5%, 

57,2% oraz 49,2% komórek w przypadku klonów KO CTRL nr 1, 2 i 3. Natomiast średni 

poziom żelsoliny charakteryzuje 34,5%, 33,3% oraz 37,7 % komórek w poszczególnych 

klonach komórkowych. Klony KO CTRL nr 1, 2 i 3 produkujące żelsolinę na wysokim 

poziomie stanowią odpowiednio 12%, 9,5% oraz 14,1 % komórek w obrębie klona 

komórkowego. 

 

Figura 20 Heterogenność fenotypowa w odniesieniu do poziomu wewnątrzkomórkowej żelsoliny 
w klonach komórkowych KO CTRL. (A) Komórki KO CTRL rosnące przez 24 h na nieopłaszczonym 
podłożu zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny i jąder komórkowych. Na komórki o 
wysokim, średnim i niskim poziomie żelsoliny wskazują odpowiednie strzałki o ciemnoniebieskim, 
niebieskim i jasnoniebieskim kolorze. (B) Ocena dystrybucji komórek o niskim, średnim i wysokim 
poziomie produkcji żelsoliny w całej populacji komórkowej. Uśredniony procent komórek w każdej grupie 
przedstawiono w formie proporcjonalnego fragmentu słupka na wykresie (przeanalizowano po 10 zdjęć i 
co najmniej 159 komórek dla każdego klona komórkowego). 
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Ponieważ badania z udziałem komórek KO CTRL i KO GSN prowadzono w 

warunkach ich wzrostu na podłożach opłaszczonych białkami macierzy 

pozakomórkowej, zbadano poziom produkcji żelsoliny w ww. warunkach. Aby ocenić 

poziom produkcji żelsoliny, przeprowadzono analizę Western blotting (Figura 21A). 

Zauważono, że hodowanie komórek przez 48 godzin w obecności badanych białek ECM 

nie zmienia poziomu produkcji żelsoliny w komórkach kontrolnych (Figura 21B).  

Ponadto nie wykazano znaczących zmian w lokalizacji żelsoliny w komórkach A375 

rosnących na powierzchniach opłaszczonych wybranymi białkami ECM (Figura 21C). 
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Figura 21 Poziom produkcji żelsoliny w komórkach KO CTRL i KO GSN rosnących na różnych 
białkach ECM i analiza lokalizacji żelsoliny w komórce w ww. warunakch. (A) Analiza Western 
blotting lizatów komórkowych przygotowanych z klonów komórkowych KO CTRL i KO GSN rosnących 
przez 48 h na podłożach opłaszczonych różnymi białkami ECM. Membrany były inkubowane z 
przeciwciałami skierowanymi przeciwko żelsolinie lub GAPDH - co posłużyło jako kontrola ilości 
nałożonego białka. 30 mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki żelu. (B) Analiza 
densytometryczna poziomów białek GSN i GAPDH w trzech klonach kontrolnych (n=3) przedstawionych 
w (A). Wyniki przedstawiono jako średnią ±SD, jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA z testem post-
hoc (wielokrotnych porównań Dunnetta). (C) Komórki rosnące przez 48 h na powierzchniach 
opłaszczonych badanymi białkami ECM zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji F-aktyny, 
żelsoliny i jąder komórkowych. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopu konfokalnego. Żółte, białe, 
niebieskie i różowe strzałki wskazują odpowiednio na filopodia, inwadopodia, włókienka naprężeniowe 
oraz lamelipodia.  

4.2.2 Ocena wpływu braku produkcji żelsoliny na tempo proliferacji 

komórek A375 

W kolejnym kroku zwrócono uwagę na tempo proliferacji komórek A375 z 

nokautem GSN z dwóch powodów. Zrobiono to w celu sprawdzenia, czy żelsolina ma 

kluczowe znaczenie dla proliferacji komórek, oraz aby upewnić się, że zmiany tempa 

proliferacji nie wpłyną na wyniki np. testu zarastania rysy. Zastosowano test BrdU, który 

mierzy zdolność komórek do włączania analogu tymidyny do nowo syntetyzowanego 

DNA. Wykazano, że brak produkcji żelsoliny nie wpływa na szybkość proliferacji 

komórek A375 w przypadku wzrostu na powierzchni opłaszczonej różnymi białkami 

ECM (Figura 22A). Dodatkowo zbadano aktywność metaboliczną komórek rosnących na 

różnych białkach EMC z użyciem testu XTT, który umożliwia kolorymetryczne zbadanie 

przyrostu ilości formazanu, który jest produktem redukcji soli tetrazolowych w 

metabolicznie aktywnych komórkach, co pośrednio może swiadczyć o tempie 

proliferacji komórek. Zaobserwowano, że nokaut GSN ma wpływ na metabolizm 

komórek czerniaka tylko w przypadku nieopłaszczonego podłoża i powierzchni 

opłaszczonej lamininą 1 (Figura 22B). Warto zauważyć, że najniższe wartości 

zaobserwowano dla komórek rosnących na lamininie 1 w odniesieniu do komórek 

rosnących na nieopłaszczonej powierzchni. Następnie przy pomocy systemu IncuCyte 

ocenie poddano konfluencję komórek rosnących przez 72 h na podłożach opłaszczonych 

wybranymi białkami ECM. Stopień konfluencji komórek także może pośrednio 

swiadczyć o tempie ich proliferacji. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic w 

zarastaniu powierzchni naczyń pokrytych różnymi białkami ECM między klonami 

kontrolnymi i KO GSN (Figura 22C), jednak najniższą konfluencję zaobserwowano dla 

komórek rosnących na lamininie 1285.  
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Figura 22 Wpływ braku produkcji żelsoliny na proliferację komórek A375. Testy BrdU (A) oraz XTT 
(B) przeprowadzone na komórkach rosnących przez 72 h na podłożach opłaszczonych różnymi białkami 
ECM (n=8-9). Wyniki przedstawiono jako średnią ±SD ;p ≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***); niesparowany test t-
Studenta i test Manna-Whitneya. (C) Ocena konfluencji komórek rosnących na podłożu opłaszczonym 
różnymi białkami ECM. Analizę wykonano z użyciem systemu IncuCyte. Zdjęcia komórek rosnących w 
dołkach płytki 96-dołkowej wykonywano co 2 godziny przez 72 h. Następnie obliczono % konfluencji 
komórek (n=3). Wyniki przedstawiono jako średnią ±SD;dwukierunkowa analiza wariancji ANOVA z 
testem wielokrotnych porównań Sidaka.  
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4.2.3 Analiza zdolności migracyjnych komórek nieprodukujących żelsoliny 

w obecności wybranych białek ECM 

Wcześniejsze badania wykazały wpływ żelsoliny na migrację komórek 

czerniaka172. Dlatego też postanowiono ocenić zdolność do przemieszczania się 

badanych komórek w warunkach 2-D. Najpierw skupiono się na zdolności pojedynczych 

komórek do indywidualnej, spontanicznej migracji. Komórki monitorowano przez 72 

godziny za pomocą systemu IncuCyte i na podstawie trajektorii ruchu zarejestrowanych 

dla poszczególnych komórek (Figura 23A) obliczono dystans i kierunkowość ich ruchu. 

Zauważono, że na nieopłaszczonej powierzchni dystans pokonany przez komórki 

pozbawione produkcji żelsoliny był krótszy w porównaniu do klonów kontrolnych 

(Figura 23B). Jednakże najbardziej znaczące skrócenie dystansu pokonanego przez 

komórki KO GSN w porównaniu do klonów kontrolnych odnotowano dla komórek 

migrujących na lamininie 1 lub kolagenach. Z kolei zaburzoną kierunkowość ruchu 

zaobserwowano tylko w przypadku komórek rosnących na powierzchni opłaszczonej 

kolagenem typu IV lub fibronektyną (Figura 23C). Kiedy komórki rosły na powierzchni 

opłaszczonej fibronektyną, zaobserwowano zaskakująco lepszą kierunkowość ruchu w 

komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny w stosunku do kontroli. 

Przyjrzano się następnie zdolności komórek do zbiorowej migracji. Z pomocą 

dedykowanego urządzenia uzyskano standaryzowane rysy w monowarstwie komórek, 

których zarastanie monitorowano za pomocą systemu IncuCyte przez 72 godziny. 

Zaobserwowano statystycznie istotne różnice w tempie zarastania rysy pomiędzy 

komórkami kontrolnymi i KO GSN tylko dla komórek rosnących na lamininie 1 i 

kolagenie typu I (Figura 24). W przypadku komórek rosnących na powierzchni 

opłaszczonej lamininą 1  klony pozbawione żelsoliny zarastały rysę znacznie wolniej w 

porównaniu z komórkami kontrolnymi. Natomiast w przypadku kolagenu typu I w ciągu 

ostatnich 20 godzin testu odnotowano szybsze zarastanie rysy przez komórki KO GSN 

niż komórki kontrolne.  
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Figura 23 Migracja pojedynczych komórek rosnących w naczyniach opłaszczonych badanymi 
białkami ECM. Komórki wysiano do dołków 96-dołkowej płytki ImageLock opłaszczonych różnymi 
białkami ECM. Eksperyment prowadzono z użyciem systemu IncuCyte przez 72 h. Następnie wykreślono 
(A) trajektorie ruchu pojedynczych komórek (n=90) i (B) obliczono przebyty przez nie dystans (n=90) 
oraz (C) kierunkowość ich ruchu (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.001 
(***) i p ≤ 0.0001 (****); niesparowany test t-Studenta i test Manna-Whitneya. 
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Figura 24 Migracja zbiorowa komórek rosnących w obecności badanych białek ECM. Komórki 
wysiano do dołków 96-dołkowej płytki ImageLock opłaszczonych różnymi białkami ECM. Po wykonaniu 
rysy z użyciem narzędzia WoundMaker komórki monitorowano z użyciem systemu IncuCyte przez 72 h, 
wykonując zdjęcia co 2 h. Następnie obliczono obszar zarośnięcia rysy przez komórki w czasie (n=9). 
Wyniki zaprezentowano jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); 
dwukierunkowa analiza wariancji ANOVA z testem wielokrotnych porównań Sidaka. 

4.2.4 Weryfikacja, czy nokaut GSN ma wpływ na tworzenie struktur 

bogatych w F-aktynę podczas wzrostu na niektórych białkach ECM 

W kolejnym kroku ocenie poddano wpływ braku produkcji żelsoliny przez 

komórki A375 na tworzenie struktur zależnych od F-aktyny. Przeanalizowano 

formowanie filopodiów, masywnych włókienek naprężeniowych oraz inwadopodiów, 

ponieważ są to struktury zaangażowane w przemieszczanie się komórek w warunkach 

2-D oraz 3-D299. Zastosowano mikroskopię światła strukturalnego (ang. structure 
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illuminated microscopy, SIM2). Aby zdjęcia miały wystarczającą rozdzielczość, żeby 

przeprowadzić ilościową ocenę formowania filopodiów, masywnych włókienek 

naprężeniowych oraz inwadopodiów (Figura 25). Komórki wybarwiono 

immunocytochemicznie w celu detekcji F-aktyny i kortaktyny - markera 

inwadopodiów300. Analiza ilościowa przeprowadzona w oparciu o uzyskane zdjęcia 

pokazała, że komórki pozbawione produkcji żelsoliny tworzyły znacznie więcej 

filopodiów niż komórki kontrolne, gdy komórki rosły na podłożu opłaszczonym 

lamininą 1 lub fibronektyną (Figura 26A, B, C). Ponadto filopodia utworzone w tych 

warunkach były dłuższe oraz ich zagęszczenie na obwodzie komórki było większe 

(Figura 26A-C). Odwrotny efekt zaobserwowano w przypadku komórek rosnących na 

fibronektynie, gdzie komórki pozbawione produkcji żelsoliny wytwarzały mniej 

filopodiów, których zagęszczenie na obwodzie było mniejsze w porównaniu do komórek 

kontrolnych. Następnie zaobserwowano, że komórki KO GSN w porównaniu do komórek 

kontrolnych tworzyły znacznie mniej masywnych włókienek naprężeniowych, gdy 

komórki rosły na powierzchni opłaszczonej lamininą 1 lub kolagenem typu I (Figura 

26D).  

 

Figura 25 Organizacja F-aktyny w komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny. Komórki 
inkubowane przez 48 godzin na powierzchniach pokrytych badanymi białkami ECM utrwalono i 
odpowiednio wybarwiono w celu wykrycia kortaktyny i F-aktyny. Zdjęcia wykonano za pomocą 
mikroskopii SIM2. Żółte strzałki wskazują filopodia, białe strzałki inwadopodia, a niebieskie strzałki 
masywne włókienka naprężeniowe.  



107 
 

 
Figura 26 Udział żelsoliny w powstawaniu struktur bogatych w F-aktynę istotnych dla ruchu 
komórki. Na podstawie zdjęć mikroskopowych (Figura 25) oceniono (A) liczbę, (B) zagęszczenie i (C) 
długość filopodiów, a także (D) liczbę masywnych włókienek naprężeniowych oraz (E) liczbę 
inwadopodiów i (F) rzut powierzchni pojedynczego inwadopodium (n=30). Wyniki przedstawiono jako 
średnią ± SD; p ≤ 0,01 (**), p ≤ 0,001 (***) i p ≤ 0,0001 (****); dwukierunkowa ANOVA z testem 
wielokrotnych porównań Sidaka.  
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Na koniec ocenie poddano powstawanie inwadopodiów. Kortaktyna - marker 

tych struktur - była obecna w miejscach bogatych w F-aktynę, zlokalizowanych w 

pobliżu jądra komórkowego (Figura 25), potwierdzając inwadopodialny charakter tych 

struktur. W kontekście analizy inwadopodiów zmiany pomiędzy klonami kontrolnymi i 

KO GSN zaobserwowano tylko wtedy, gdy komórki rosły na nieopłaszczonej 

powierzchni (Figura 26E). Natomiast nie wykazano zmian w wielkości obszaru 

zajmowanego przez pojedyncze inwadopodium w żadnym z badanych warunków 

(Figura 26F).  

W związku z tym że badania naszego Zespołu pokazały, że żelsolina jest istotna 

dla migracji 2D i 3D komórek A375285, a aktywność MMP jest elementem 

mezenchymalnego trybu migracji301, którym poruszają się komórki A375302, 

postanowiono sprawdzić, jaka jest aktywność badanych komórek w odniesieniu do 

trawienia żelatyny, która jest mieszanką zdeaturowanych kolagenów303. Komórki 

wysiane na znakowaną fluorescencyjnie żelatynę, barwiono falloidyną-Alexa Fluor® 568 

w celu detekcji F-aktyny (Figura 27A). Zaobserwowano, że klony KO GSN tworzyły 

większą liczbę inwadopodiów, porównując do klonów kontrolnych, które były jednak 

mniej aktywne (Figura 27B-C). Powierzchnia wytrawionej żelatyny była mniejsza w 

klonach pozbawionych produkcji żelsoliny w porównaniu do komórek kontrolnych.  

 

Figura 27 Zdolność komórek pozbawionych produkcji żelsoliny do trawienia macierzy 
pozakomórkowej. (A) Zdolność klonów A375 do trawienia ECM oceniono za pomocą testu degradacji 
żelatyny znakowanej fluoresceiną. Komórki wysiane na szkiełka nakrywkowe pokryte żelatyną-
fluoresceiną, inkubowane przez 12 godzin, zostały utrwalone i wybarwione znakowaną fluorescencyjnie 
falloidyną w celu wykrycia F-aktyny. Białe strzałki wskazują inwadopodia z potencjałem trawienia ECM. 
Ciemne obszary świadczą o wytrawionej żelatynie. (B) Liczba inwadopodiów, (C) obszar wytrawionej 
żelatyny znakowanej fluoresceiną (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0,05 (*); 
niesparowany test t-Studenta i test Manna-Whitneya. 
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4.2.5 Wpływ braku produkcji żelsoliny na stopień spolimeryzowania 

aktyny w komórkach A375 

Żelsolina, jako białko wiążące aktynę, jest zaangażowana w powstawanie 

struktur bogatych w F-aktynę (Figiura 25, 26), a także ich aktywność (Figura 27). W 

związku z tym że aktywność żelsoliny w kontekście wiązania aktyny jest regulowana 

między innymi przez jej oddziaływanie z PIP2275, prowadzące do dokowania żelsoliny do 

błony plazmatycznej, wykorzystano mikroskopię fluorescencyjną całkowitego 

wewnętrznego odbicia (ang. Total Internal Reflection Fluorescence, TIRF) w celu detekcji 

żelsoliny i F-aktyny w obrębie błony plazmatycznej badanych komórek czerniaka. 

Mikroskopia TIRF umożliwia obserwację preparatu w odległości około 100-200 nm od 

szkiełka mikroskopowego, czyli na styku komórki z podłożem. Ocenę wpływu żelsoliny 

na stopień spolimeryzowania aktyny w komórce przeprowadzono dla dwóch 

warunków, tj. komórek rosnących na nieopłaszczonych naczyniach hodowlanych lub w 

obecności lamininy 1, ponieważ dla tych warunków wykazano największe zmiany w 

formowaniu struktur bogatych w F-aktynę przez klony komórkowe nieprodukujące 

żelsoliny w porównaniu do komórek kontrolnych. Na zamieszczonych zdjęciach 

pokazano obecność żelsoliny w obrębie brzusznych włókienek naprężeniowych (Figura 

28), ale nie wykazano różnic w intensywności sygnału dla F-aktyny, ani jej organizacji 

(dane niepokazane).  Zaobserwowano, że żelsolina jest równomiernie obecna na całej 

powierzchni styku komórki z podłożem. Ponadto zaobserwowano nałożenie sygnału 

odpowiadającego żelsolinie i F-aktynie prawdopodobnie w obrębie inwadopodium.  

W celu zbadania wpływu GSN na stosunek F-aktyny do G-aktyny utrwalono i 

wybarwiono komórki rosnące przez 48 h na podłożu nieopłaszczonym lub 

opłaszczonym lamininą 1. Preparaty wybarwiono, używając fluorescencyjnie 

znakowanej falloidyny i DNazy w celu detekcji F-aktyny oraz G-aktyny. Ilościowa analiza 

pokazała, że w badanych warunkach, gdy sygnał dla F- i G-aktyny jest zbierany z całej 

komórki, poziom żelsoliny nie ma wpływu na stopień polimeryzacji aktyny w komórce 

(Figura 29A, B). Ponadto na zamieszczonych zdjęciach zobrazowano rozkład stosunku 

F:G aktyny w komórce. Wartość stosuneku F:G aktyny była najwyższa na obrzeżach 

komórki, natomiast najwięcej G-aktyny było w jądrze komórkowym oraz w okolicy 

okołojądrowej. 
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Figura 28 Lokalizacja żelsoliny w obrębie błony komórkowej na styku komórki z podłożem. 
Komórki KO CTRL oraz KO GSN, inkubowane przez 48 h na nieopłaszczonych lub opłaszczonych lamininą 
1 szkiełkach nakrywkowych, zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny i F-aktyny. Białe 
strzałki wskazują inwadopodia, a niebieskie włókienka naprężeniowe. Zdjęcia wykonano przy tych 
samych ustawieniach z użyciem mikroskopii TIRF w celu detekcji obecności badanych białek w obrębie 
błony plazmatycznej. Figura zawiera przybliżenia fragmentów zdjęć oznaczonych żółtymi kwadratami. 
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Figura 29 Ocena stopnia polimeryzacji aktyny w komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny. 
(A) Komórki KO CTRL oraz KO GSN, inkubowane przez 48 h na nieopłaszczonych lub opłaszczonych 
lamininą 1 szkiełkach nakrywkowych, zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji G-aktyny i F-
aktyny. Zdjęcia warstw komórek w osi z zostały wykonane z użyciem mikroskopu konfokalnego. 
Następnie za pomocą oprogramowania Fiji przygotowano wizualizacje rozkładu sumy intensywności 
fluorescencji w osi z dla F-aktyny i G-aktyny oraz stosunku sum intensywności F-aktyny do G-aktyny w 
komórce. Kodowanie kolorów: czarny kolor koduje wartości minimalne, czerwony koduje wartości 
maksymalne. (B) Analiza ilościowa średniego stosunku intensywności F-aktyny do G-aktyny w komórce 
wykonana z użyciem oprogramowania Fiji (n=12). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; 
niesparowany test t-Studenta i test Welcha. Fioletowe strzałki wskazują na nagromadzenie G-aktyny w 
okolicy jądra komórkowego. Pomarańczowe strzałki wskazują na obrzeża komórki, gdzie zaobserwowano 
najwyższy stosunek F:G aktyny. 
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4.2.6 Podsumowanie wyników uzyskanych dla komórek A375 

nieprodukujących żelsoliny rosnących na powierzchniach pokrytych 

badanymi białkami ECM 

Eksperymenty przeprowadzone z wykorzystaniem komórek KO CTRL oraz 

KO GSN w kontekście ich wzrostu w obecności różnych białek ECM wykazały, że 

hodowla komórek w badanych warunkach nie ma wpływu na poziom żelsoliny ani 

jej lokalizację w komórce. Co ciekawe komórki KO CTRL, podobnie do komórek 

wyjściowych A375, charakteryzuje heterogenność fenotypowa w kontekście 

poziomu wewnątrzkomórkowej żelsoliny. Zaobserwowano, że żelsolina nie jest 

zaangażowana w proliferację komórek A375, aczkolwiek ma znaczenie dla 

metabolizmu komórek rosnących na nieopłaszczonym podłożu. Wykazano 

natomiast istotną rolę żelsoliny w ruchu 2-D komórek czerniaka, szczególnie gdy 

były one hodowane na podłożu opłaszczonym lamininą 1 lub kolagenem typu I. 

Ponadto zaobserwowano, że żelsolina jest istotna dla powstawania struktur 

bogatych w F-aktynę, zwłaszcza gdy komórki rosną na powierzchni opłaszczonej 

lamininą 1, lecz nie wpływa na stopień spolimeryzowania aktyny w komórkach 

A375.  

Reasumując, żelsolina ma różny wpływ na wybrane parametry związane z 

migracją komórek w zależności od rodzaju badanego bialka włóknistego macierzy 

pozakomórkowej. Najwięcej zmian w komórkach nieprodukujacych żelsoliny w 

porównaniu do komórek kontrolnych zaobserwowano w przypadku komórek 

rosnących na powierzchni opłaszczonej lamininą 1 (Tabela 20). W związku z tym 

dalsze badania ograniczono do prowadzenia eksperymentów w dwóch 

warunkach: na nieopłaszczonym lub opłaszczonym lamininą 1 podłożu. 
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Tabela 20 Brak produkcji żelsoliny najbardziej wpływa na badane cechy komórek, gdy rosną one 
na powierzchni pokrytej lamininą 1. Przedstawiono porównanie wyników uzyskanych w 
eksperymentach przeprowadzonych z użyciem komórek KO GSN i KO CTRL w odniesieniu do rodzaju 
białka, którym pokrywano powierzchnie naczyń hodowlanych. Niebieski prostokąt symbolizuje brak 
zmian, podczas gdy zielone i czerwone strzałki oznaczają odpowiednio wzrost lub spadek wartości dla 
danej cechy. Natomiast krzyżyk oznacza, że nie oznaczono wybranego parametru dla danego warunku. 

 

4.3 Wpływ produkcji poszczególnych izoform żelsoliny na wybrane cechy 

fenotypu komórek czerniaka A375 

 Z powodu zaobserwowania wpływu żelsoliny na rożne aspekty biologii komórek 

A375 (Tabela 20) oraz z braku informacji na temat roli poszczególnych izoform żelsoliny 

pełnionych w tych procesach, postanowiono zbadać wpływ produkcji badanych izoform 

żelsoliny na potencjał proliferacyjny, migracyjny, oraz inwazyjny komórek czerniaka. W 

związku z tym że żelsolina jest białkiem regulującym polimeryzację aktyny, 
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przeanalizowano także wpływ produkcji wybranych izoform żelsoliny na organizację 

cytoszkieletu aktynowego komórek czerniaka. 

4.3.1 Produkcja poszczególnych izoform żelsoliny w komórkach A375 

pozbawionych produkcji endogennej żelsoliny 
 

Komórki A375 pozbawione produkcji żelsoliny (KO GSN) poddano stabilnej 

transfekcji kontrolnym kontruktem DNA lub konstruktami genetycznymi kodującymi 

odpowiednio GSN a, GSN b lub GSN c. Dzięki temu uzyskano po trzy klony komórkowe 

komórek A375 produkujących tylko wybraną izoformę badanego białka (NP GSN a, NP 

GSN b, NP GSN c) oraz trzy klony kontrolne (NP CTRL). W każdym eksperymencie dla 

danej grupy klonów przetestowano po trzy klony komórkowe. Uzyskane w ten sposób 

wyniki oznaczono różnymi odcieniami szarego, różowego, fioletowego i niebieskiego 

koloru. Produkcję żelsoliny w wyizolowanych klonach wykazano dzięki analizie Western 

blotting oraz barwieniu immunocytochemicznemu (Figura 30,32). Analiza Western 

blotting lizatów komórkowych wykazała, że wszystkie badane klony, poza klonami 

kontrolnymi, produkują żelsolinę (Figura 30A). W przypadku komórek NP GSN b i c, 

poza prążkiem obecnym na wysokości 100 kDa, wykazano także obecność prążków na 

wysokości 70, 55 i 50 kDa, oznaczonych czerwonymi strzałkami. Dodatkowa analiza 

Western blotting, w przypadku której rozdział elektroforetyczny prowadzono do 

wypłynięcia z żelu prążka standardu mas odpowiadającego 40 kDa, umożliwiła lepszy 

rozdział prążków odpowiadających żelsolinie i pozwoliła zaobserwować różnice w 

masie cząsteczkowej poszczególnych izoform żelsoliny. Analiza Western blotting lizatów 

komórkowych z komórek A375 oraz  klonów nadprodukujących poszczególne izoformy 

żelsoliny, zestawionych obok siebie pokazuje, różnice w masie cząsteczkowej prążków 

odpowiadających poszczególnym izoformom żelsoliny w badanych kolonach (Figura 

30B). Ponadto w przypadku komórek NP GSN a, NP GSN b oraz NP GSN c wykazano 

obecność tylko jednego prążka odpowiadającego żelsolinie o masie około 100 kDa. 

Analiza intensywności poszczególnych prążków sugeruje, że w przypadku klonów 

komórkowych produkujących wybrane izoformy żelsoliny mamy do czynienia z 

nadprodukcją tych białek w porównaniu do wyjściowych komórek A375. 

Niespodziewanie dzięki analizie Western blotting zaobserwowano obecność wszystkich 

izoform żelsoliny w zagęszczonym medium kondycjonowanym zebranym z hodowli 

badanych komórek (Figura 30C), co oznacza, że izoformy a, b oraz c są obecne w 
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przestrzeni pozakomórkowej. W przypadku wszystkich badanych izoform żelsoliny, 

poza prążkiem obecnym na wysokości 100 kDa wykazano także obecność prążka na 

wysokości 50 kDa. Natomiast jedynie w przypadku GSN a zaobserwowano dodatkowe 

prążki na wysokości 90, 70 i 55 kDa.   

 

Figura 30 Produkcja poszczególnych izoform żelsoliny w komórkach czerniaka A375 z nokautem 
GSN. Analiza Western blotting lizatów komórkowych i mediów kondycjonowanych zebranych z hodowli 
komórek A375 i klonów produkujących poszczególne izoformy żelsoliny. Detekcję białek przeprowadzono 
z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie oraz GAPDH i winkulinie – służących jako 
kontrole ilości nałożonego białka do studzienki żelu. W przypadku analizy Western blotting z 
wykorzystaniem mediów kondycjonowanych kontrolę ilości nałożonego białka stanowiło barwienie 
membrany nitrocellulozowej z użyciem barwnika Ponceau S. 20 mikrogramów białka nałożono do każdej 
studzienki. (A) Ocena poziomu produkcji poszczególnych izoform żelsoliny w lizatach z wyprowadzonych 
klonów komórkowych. (B) W górnej części tej figury przedstawiono membranę, która została poddana 
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krótkiej akwizycji sygnału (1 s), natomiast w środkowej partii pokazana jest ta sama membrana, ale 
poddana dłuższej akwizycji sygnału (180 s). Ścieżki oznaczone czerwoną gwiazdką charakteryzuje 
przesycona intensywność prążka odpowiadającego żelsolinie (100 kDa). Rozdział rozdział 
elektroforetyczny próbek prowadzono tak długo, żeby doprowadzić do wypłynięcia z żelu prążka 
standardu masy odpowiadającego 50 kDa. (C) Ocena obecności izoform żelsoliny w medium 
kondycjonowanym. Czerwone strzałki wskazują na obecność form żelsoliny o różnej masie cząsteczkowej.  

Aby ocenić, czy wszystkie komórki otrzymanych klonów komórkowych 

produkują żelsolinę wykonano barwienie immunocytochemiczne, w którym 

wykorzystano przeciwciała skierowane przeciwko żelsolinie. Chociaż do 

wyprowadzenia badanych klonów komórkowych wykorzystano protokół służący do 

izolacji klonów pochodzących z pojedynczych komórek287, w przypadku komórek NP 

GSN a, NP GSN b i NP GSN c  zaobserwowano występowanie odpowiednio 2%, 10% i 

17% komórek niewykazujących, lub wykazujących bardzo słaby sygnał odpowiadający 

żelsolinie (Figura 31).  

 

Figura 31 Dystrybucja komórek produkujących i nieprodukujących żelsolinę w populacjach 
klonów komórkowych NP CTRL, NP GSN a, NP GSN b i NP GSN c. (A) Komórki klonów rosnące przez 24 
h na nieopłaszczonym podłożu zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny i jąder 
komórkowych. Jasnoniebieskie i ciemnoniebieskie strzałki wskazują odpowiednio na komórki 
nieprodukujące i produkujące żelsolinę. (B) Ocena dystrybucji komórek produkujących i 
nieprodukujących żelsolinę w badanych populacjach. Procent komórek w każdej grupie przedstawiono w 
formie proporcjonalnego fragmentu słupka na wykresie. Przeanalizowano po 12 zdjęć dla każdej grupy 
klonów, czyli po 4 zdjęcia dla każdego klona komórkowego. Łącznie przeanalizowano co najmniej 374 
komórek dla każdej grupy klonów. 

W celu oceny lokalizacji żelsoliny w klonach produkujących wybrane izoformy 

żelsoliny wykorzystano przeciwciałą skierowane przeciwko żelsolinie oraz 

fluorescencyjnie wyznakowaną falloidynę wiążącą się do F-aktyny. Zdjęcia wykonane z 

użyciem mikroskopu konfokalnego pokazały, że GSN a gromadzi się w skupiskach 
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zlokalizowanych w okolicach jądra komórkowego (Figura 32A). Natomiast zarówno GSN 

b, jak i GSN c są zlokalizowane w całym ciele komórki.  

 

Figura 32 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny w komórkach klonów produkujących 
poszczególne izoformy żelsoliny wyprowadzonych z komórek A375 z nokautem GSN. (A) Komórki 
hodowane przez 24 h na nieopłaszczonym podłożu zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji 
żelsoliny, F-aktyny i jąder komórkowych. Zdjęcia zostały wykonane z użyciem mikroskopii konfokalnej. 
(B) Zdjęcia warstw komórki w osi Z wykonane z użyciem mikroskopii konfokalnej z pokazaną z użyciem 
oprogramowania Zen blue maksymalną intensywnością warstw komórki w osi Z i wykonanymi 
przekrojami obrazów 3-D. Żółte strzałki wskazują na lokalizację żelsoliny w obszarze podbłonowym. 
Najniższy panel zawiera przybliżenie fragmentów zdjęć oznaczonych zółtymi kwadratami, pokazanych w 
górnym panelu. (C) Komórki rosnące 24 h na nieopłaszczonej powierzchni zostały utrwalone i 
wybarwione w celu detekcji żelsoliny oraz GM130 i GALNT2 – markerów aparatu Golgiego. Zdjęcia zostały 
wykonane z użyciem mikroskopii konfokalnej.  

Następnie, aby lepiej przyjrzeć się lokalizacji izoform żelsoliny w komórce, 

wykonano zdjęcia warstw komórek w osi Z. Dzięki oprogramowaniu LasX wykonano 

przekroje stosów warstw komórki w osi Z, które pokazały, że zarówno GSN b, jak i GSN c 
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prawdopodobnie znajdują się w obszarze podbłonowym (Figura 32B). Ponadto 

wykonano barwienie immunocytochemiczne komórek produkujących izoformę GSN a 

obrazujące lokalizację żelsoliny oraz białek będących markerami aparatu Golgiego: 

GM130 i GALNT2 (Figura 32C). Wykazano, że sygnały dla GSN a oraz GM130 i GALNT2 

pokrywają się, co oznacza, że GSN a jest obecna w aparacie Golgiego.  

Ponieważ istnieją doniesienia wskazujące na translokację żelsoliny do jądra 

komórkowego157, postanowiono zweryfikować obecność analizowanych izoform 

żelsoliny w obszarze jądra komórkowego komórek czerniaka. W tym celu komórki 

wybarwiono z użyciem barwnika fluorescencyjnego Hoechst 33342 wiążącego się do 

DNA oraz przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie. Zdjęcia komórek wykonano w 

płaszczyźnie fokalnej, na której znajduje się środek jądra komórkowego. 

Zaobserwowano, że sygnał z detekcji GSN b lub GSN c pokrywa się z obszarem jądra 

komórkowego (Figura 33).   

 
Figura 33 Weryfikacja obecności izoform żelsoliny w jądrze komórkowym w komórkach badanych 
klonów. Klony produkujące wybrane izoformy żelsoliny hodowane przez 24 h na nieopłaszczonym 
podłożu zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny oraz jąder komórkowych w komórce. 
Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii konfokalnej. Żółte strzałki wskazują na obecność w jądrze 
komórkowym izoform b i c żelsoliny.  

4.3.2 Wpływ badanych izoform żelsoliny na proliferację komórek A375 

W kolejnym etapie badań zbadano tempo proliferacji komórek NP CTRL, NP GSN 

a, NP GSN b oraz NP GSN c rosnących zarówno na nieopłaszczonym, jak i opłaszczonym 

lamininą 1 podłożu (Figura 34A). Test EdU, opierający się na tych samych zasadach co 

test BrdU, zastosowany w przypadku badania komórek NP CTRL, NP GSN a, NP GSN b 

oraz NP GSN c wykazał, że komórki produkujące GSN c mają niższy potencjał 
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proliferacyjny w stosunku do komórek kontrolnych. Co ciekawe efekt ten był 

obserwowany jedynie w przypadku komórek rosnących na nieopłaszczonym podłożu. 

Komórki produkujące poszczególne izoformy żelsoliny, nie wykazują zmian w tempie 

proliferacji w porównaniu do komórek kontrolnych, gdy rosną na lamininie 1, ale 

komórki NP GSN a proliferują wolniej od NP GSN b i NP GSN c. 

W dalszej kolejności oszacowano aktywność metaboliczną mitochondriów 

badanych komórek przy pomocy testu XTT. Na podstawie uzyskanych wyników można 

stwierdzić, że komórki NP GSN a oraz NP GSN c charakteryzuje mniejsza aktywność 

metaboliczna mitochondriów w stosunku do komórek kontrolnych, gdy rosną na 

nieopłaszczonym podłożu lub powierzchni opłaszczonej lamininą 1 (Figura 34B). 

Dodatkowo w przypadku komórek rosnących na nieopłaszczonym podłożu 

zaobserwowano również statystycznie istotne różnice pomiędzy klonami NP GSN b, a 

NP GSN a lub NP GSN c. Komórki produkujące GSN a i GSN c miały mniejszą aktywność 

metaboliczną w porównaniu do komórek produkujących GSN b i komórek kontrolnych. 

Następnie przy pomocy systemu IncuCyte poddano ocenie konfluencję komórek 

rosnących przez 72 h na nieopłaszczonym i opłaszczonym lamininą 1 podłożu. Poniższa 

analiza wykazała, że klony produkujące badane izoformy żelsoliny charakteryzuje 

mniejsza konfluencja, gdy komórki rosną na nieopłaszczonym podłożu. Ponadto 

wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy komórkami produkującymi GSN b i 

GSN c. Te ostatnie osiągnęły najniższą konfluencję spośród badanych klonów 

komórkowych. Komórki wysiane na podłoże opłaszczone lamininą 1 zachowywały się 

podobnie, klony NP GSN a, NP GSN b i NP GSN c charakteryzowała niższa konfluencja niż 

komórki kontrolne, przy czym konfluencja komórek produkujących GSN c była najniższa 

spośród badanych klonów komórkowych (Figura 34C, D). Komórki  NP GSN a i b 

wykazały istotnie statystycznie wyższą konfluencję od komórek NP GSN c w ostatnich 

godzinach prowadzenia testu. 
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Figura 34 Wpływ produkcji poszczególnych izoform żelsoliny na proliferację komórek A375. Testy 
EdU (A) oraz XTT (B) przeprowadzone na komórkach rosnących przez 72 h na podłożu nieopłaszczonym 
lub opłaszczonym lamininą 1 (n=9). (C) Ocena konfluencji komórek rosnących na podłożu 
nieopłaszczonym lub opłaszczonym lamininą 1. Analiza wykonana z użyciem systemu IncuCyte. Zdjęcia 
komórek rosnących w dołkach płytki 96-dołkowej były wykonywane co 2 godziny przez 72 h. Następnie 
obliczono procent konfluencji komórek. (D) Tabele przedstawiające istotność statystyczną (n=9). Wyniki 
przedstawiono jako średnią ±SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); 
dwukierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych porównań Tukeya. 
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4.3.3 Rola poszczególnych izoform żelsoliny w migracji komórek 

czerniaka 

Z uwagi na fakt, że wykazano wpływ żelsoliny na ruch 2-D komórek A375 (Figura 

23, 24), przeprowadzano testy migracji z wykorzystaniem klonów produkujących 

poszczególne izoformy żelsoliny w celu zbadania, która izoforma żelsoliny jest 

zaangażowana w ten proces. Testy migracji 2-D przeprowadzono w dwóch warunkach: 

na podłożu nieopłaszczonym i opłaszczonym lamininą 1. Przy pomocy systemu IncuCyte 

przeprowadzono 72-godzinną obserwację komórek. W przeciwieństwie do analizy 

komórek KO CTRL i KO GSN, których ruch obserwowano przez 72 h (Figura 23), 

niezbędne było skrócenie czasu śledzenia migracji komórek NP GSN a, NP GSN b i NP 

GSN c do 24 h z uwagi na „wymigrowywanie” komórek produkujących GSN c poza pole 

widzenia w przypadku opłaszczenia podłoża lamininą 1. Migrację spontaniczną 

pojedynczych komórek śledzono na podstawie trajektorii ruchu komórek (Figura 35A). 

Obliczono dystans pokonany przez komórki w trakcie obserwacji, a także kierunkowość 

ich ruchu (Figura 35B, C). Badania wykazały, że komórki produkujące GSN c pokonały 

najdłuższy dystans - średnio 26,66 µm, migrując na nieopłaszczonym podłożu w 

porównaniu do pozostałych komórek, które pokonały średnio 20,66 µm, 23,2 µm, 25,4 

µm w przypadku komórek NP CTRL, NP GSN a oraz NP GSN b (Figura 35B). Natomiast w 

przypadku komórek rosnących na lamininie 1 komórki produkujące GSN a, b oraz c 

pokonały dłuższe dystanse w porównaniu do komórek kontrolnych. Komórki 

produkujące GSN c wykazały najwyższy potencjał migracyjny (37,4 µm)w porównaniu 

do pozostałych komórek i pokonały niemal dwukrotnie dłuższy dystans w stosunku do 

komórek kontrolnych. Natomiast komórki produkujące GSN a lub b migrowały o około 

30% lepiej niż komórki kontrolne (30,6 µm i 29µm vs 20,5 µm). Nie wykazano różnicy w 

kierunkowości spontanicznego ruchu analizowanych komórek w badanych warunkach 

(Figura 35C).  
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Figura 35 Migracja pojedynczych komórek produkujących poszczególne izoformy żelsoliny, 
rosnących na nieopłaszczonej lub opłaszczonej lamininą 1 powierzchni. Komórki wysiano do dołków 
96-dołkowej płytki ImageLock nieopłaszczonych lub opłaszczonych lamininą 1. Eksperyment 
prowadzono z użyciem systemu IncuCyte przez 24 h. Następnie wykreślono (A) trajektorie ruchu 
pojedynczych komórek (n=30) i (B) obliczono przebyty dystans (n=90) oraz (C) kierunkowość 
migrujących komórek (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**), p ≤ 
0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych porównań 
Tukeya. 
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W kolejnym kroku przeanalizowano zdolność badanych komórek do migracji 

zbiorowej. Eksperyment wykonano z użyciem systemu IncuCyte oraz urządzenia 

dedykowanego do wykonywania standaryzowanej rysy. Przeprowadzony test migracji 

kolektywnej wykazał, że komórki NP GSN c rosnące na nieopłaszczonym podłożu 

zarastają rysę szybciej, z kolei klony NP GSN a pokrywają ją wolniej niż komórki 

produkujące GSN b i komórki kontrolne (Figura 36A, B). Natomiast w przypadku ruchu 

na podłożu opłaszczonym lamininą 1 zaobserwowano odwrotną zależność. Komórki 

produkujące GSN a lub b migrowały szybciej w stosunku do komórek produkujących 

GSN c i komórek kontrolnych (Figura 36A, B). 

 

Figura 36 Migracja zbiorowa komórek produkujących poszczególne izoformy żelsoliny, rosnących 
na nieopłaszczonym lub opłaszczonym lamininą 1 podłożu. Komórki wysiano do dołków 96-dołkowej 
płytki ImageLock nieopłaszczonych lub opłaszczonych lamininą 1. (A) Po wykonaniu rysy z użyciem 
narzędzia WoundMaker komórki monitorowano z użyciem systemu IncuCyte przez 72 h, wykonując 
zdjęcia co 2 h. Następnie policzono obszar zarośnięcia rysy przez komórki w czasie. (B) Tabele 
przedstawiają istotność statystyczną (n=9). Wyniki zaprezentowano jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 
0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); dwukierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych 
porównań Tukeya. 
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4.3.4 Ocena wpływu wybranych izoform żelsoliny na formowanie struktur 

bogatych w F-aktynę 

W rozdziale 4.2.4 pokazano, że komórki A375 pozbawione produkcji żelsoliny 

wykazały zmiany w formowaniu wybranych struktur opartych na filamentarnej aktynie 

(Figura 26). Biorąc pod uwagę fakt, że struktury komórkowe bogate w F-aktynę są 

zaangażowane w ruch komórki, na który wyraźnie w różny sposób wpływa produkcja 

poszczególnych izoform żelsoliny, postanowiono przyjrzeć się formowaniu filopodiów, 

masywnych włókienek naprężeniowych i inwadopodiów w wyprowadzonych klonach 

komórkowych czerniaka. Komórki A375 produkujące poszczególne izoformy żelsoliny 

oraz komórki kontrolne hodowane przez 48 h na podłożu nieopłaszczonym lub 

opłaszczonym lamininą 1 wybarwiono w celu detekcji F-aktyny i kortaktyny – białka 

zlokalizowanego w obrębie inwadopodiów125 (Figura 37). Zdjęcia wykonane z użyciem 

mikroskopii SIM2 posłużyły do analizy ilościowej. Obliczenia wykazały, że liczba oraz 

zagęszczenie filopodiów na obwodzie komórki są statystycznie istotnie niższe w 

przypadku komórek NP GSN b w porównaniu do komórek produkujących GSN c, gdy 

rosły na nieopłaszczonym podłożu (Figura 38B, C). Gdy komórki rosły one na lamininie 

1 liczba oraz zagęszczenie filopodiów na obwodzie komórki w klonach NP GSN b 

również były niższe w stosunku do komórek produkujących GSN c lub GSN a. Długość 

filopodiów w komórkach NP GSN b była najniższa w stosunku do pozostałych badanych 

komórek, gdy rosły na nieopłaszczonym podłożu (Figura 38D). Dodatkowo komórki 

produkujące GSN c charakteryzowała obecność krótszych filopodiów w porównaniu do 

komórek kontrolnych i klonów NP GSN a. W przypadku komórek rosnących na lamininie 

1 obserwacje były odwrotne. Komórki NP GSN c charakteryzowało tworzenie istotnie 

statystycznie najdłuższych filopodiów spośród badanych komórek. 



125 
 

 

Figura 37 Organizacja F-aktyny i kortaktyny w komórkach produkujących badane izoformy 
żelsoliny. Komórki, inkubowane przez 48 godzin na nieopłaszczonej lub opłaszczonej lamininą 1 
powierzchni, utrwalono i odpowiednio wybarwiono w celu wykrycia kortaktyny i F-aktyny. Zdjęcia 
wykonano za pomocą mikroskopii SIM2. Żółte strzałki wskazują filopodia, białe strzałki inwadopodia, a 
niebieskie strzałki masywne włókienka naprężeniowe.  

Analiza obecności masywnych włókienek naprężeniowych w komórce wykazała, 

że w porównaniu do komórek kontrolnych ich liczba na komórkę jest niższa tylko w 

przypadku komórek produkujących GSN b rosnących na podłożu opłaszczonym 

lamininą 1, przy czym nie zaobserwowano żadnych zmian w liczbie masywnych włókien 

naprężeniowych, gdy komórki rosły na nieopłaszczonym podłożu (Figura 38E). Ponadto 

zaobserwowano zmiany w tworzeniu inwadopodiów w badanych klonach. W przypadku 

komórek rosnących na lamininie 1 liczba inwadopodiów w komórkach produkujących 

GSN a i b była niższa niż w komórkach kontrolnych. Ponadto wykazano, że komórki NP 

GSN c tworzą większa liczbę inwadopodiów w porównaniu do komórek produkujących 

GSN b (Figura 38F). Co ciekawe w przypadku komórek rosnących na nieopłaszczonym 

podłożu nie zaobserwowano zmian w liczbie inwadopodiów (Figura 38F). Wykazano 

natomiast, że średnia powierzchnia inwadopodium w komórkach produkujących GSN c 

jest największa w stosunku powierzchni pojedynczych inwadopodiów pozostałych 

klonów (Figura 38G).  Podobne wyniki uzyskano w przypadku komórek rosnących na 

lamininie 1, dla których zaobserwowano, że komórki NP GSN c tworzą inwadopodia o 

większym obszarze w stosunku do klonów produkujących GSN a lub GSN b.  
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Figura 38 Udział poszczególnych izoform żelsoliny w powstawaniu struktur bogatych w F-aktynę. 
Na podstawie zdjęć mikroskopowych (Figura 37) oceniono (A) liczbę, (B) zagęszczenie i (C) długość 
filopodiów, a także (D) liczbę masywnych włókienek naprężęniowych oraz (E) liczbę i (F) rzut 
powierzchni pojedynczego inwadopodium (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p 
≤ 0.01 (**), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); dwukierunkowa analiza wariancji ANOVA i test 
wielokrotnych porównań Tukeya.  

4.3.5 Wpływ badanych izoform  żelsoliny na zdolności inwazyjne komórek 

A375 

Ponieważ zaobserwowano zmiany w liczbie i powierzchni zajmowanej przez 

inwadopodium w komórkach produkujących poszczególne izoformy żelsoliny, 

postanowiono przyjrzeć się aktywności tych struktur. W tym celu zastosowano test 

oceniający  aktywność trawienia fluorescencyjnie wyznakowanej żelatyny. Wykazano 

brak wpływu produkcji poszczególnych izoform żelsoliny na aktywność żelatynaz 

(Figura 39A,C). Komórki produkujące GSN a charakteryzowały się jednak istotnie 

statystycznie wyższą liczbą aktywnych inwadopodiów w porównaniu do komórek 

produkujących GSN b i komórek kontrolnych. Ponadto wykazano tworzenie mniejszej 

liczby inwadopodiów przez komórki produkujące GSN b w porównaniu do komórek NP 

GSN c (Figura 39A, B). 
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Figura 39 Zdolność komórek produkujących poszczególne izoformy GSN do trawienia macierzy 
pozakomórkowej. (A) Zdolność badanych klonów komórkowych A375 do degradacji ECM oceniono za 
pomocą testu degradacji żelatyny znakowanej fluoresceiną. Komórki wysiano na szkiełka nakrywkowe 
pokryte żelatyną-fluoresceiną, a 12 godzin później utrwalono je i wybarwiono znakowaną 
fluorescencyjnie falloidyną w celu wykrycia F-aktyny. Białe strzałki wskazują inwadopodia z potencjałem 
trawienia ECM. Ciemne obszary świadczą o wytrawionej żelatynie. (B) Liczba inwadopodiów, (C) obszar 
wytrawionej żelatyny znakowanej fluoresceiną (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.01 
(**), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 0.0001 (****); jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych 
porównań Tukeya. 

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że żelsolina ma wpływ na ruch 3-D 

komórek czerniaka285, w związku z czym postanowiono zbadać znaczenie 

poszczególnych izoform żelsoliny w tym procesie. W celu zbadania potencjału 

inwazyjnego przeprowadzono test z użyciem filtrów typu Transwell™ opłaszczonych 

matriżelem imitującym składem błonę podstawną304. Komórki wysiano na warstwę 

matriżelu i inkubowano je 24 h, po czym utrwalono je, wybarwiono i policzono jądra 

komórkowe komórek, które zdołały przedostać się na drugą stronę filtra w kierunku 

chemoatraktanta. Zaobserwowano, że komórki produkujące GSN a wykazały około dwa 

razy wyższy potencjał inwazyjny w stosunku do komórek NP CTRL i NP GSN b oraz 

prawie 7 razy wyższy w powrównaniu do klonów NP GSN c (Figura 40). 
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Figura 40 Potencjał inwazyjny komórek czerniaka produkujących poszczególne izoformy 
żelsoliny. Test z użyciem filtrów typu Transwell™ opłaszczonych matriżelem prowadzono przez 24 h 
(n=18). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0,0001 (****); jednokierunkowa analiza wariancji 
ANOVA i test wielokrotnych porównań Tukeya. 

4.3.6 Wpływ produkcji poszczególnych izoform żelsoliny na stopień 

spolimeryzowania  aktyny w komórkach A375 

Ponieważ żelsolina może występować przy błonie plazmatycznej, co ma 

znaczenie dla jej zdolności wiązania aktyny275 oraz zaobserwowano jej wpływ na 

formowanie struktur bogatych w F-aktynę (Figura 26, 38), które mogą być związane z 

błoną komórkową53, postanowiono poddać analizie lokalizację badanych izoform 

żelsoliny i F-aktyny w obrębie błony plazmatycznej komórek czerniaka. W tym celu 

zastosowano mikroskopię TIRF. Zaobserwowano, że GSN b lokalizuje się w tych samych 

miejscach co F-aktyna, czyli w obrębie włókienek naprężeniowych i filopodiów.  Takie 

obserwacje poczyniono zarówno w przypadku komórek rosnących na nieopłaszczonym, 

jak i opłaszczonym lamininą 1 podłożu (Figura 41, 42). Dodatkowo zaobserwowano, że 

GSN b i GSN c lokalizują się w tych samych miejscach co F-aktyna, czyli w obrębie 

punktowych skupisk przypominających inwadopodia w ciele komórki w okolicy jądra 

komórkowego. Ponadto na zdjęciach wyraźnie widać, że komórki NP GSN b oraz NP GSN 

c charakteryzuje znacząco niższy poziom F-aktyny obecnej przy błonie plazmatycznej.  
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Figura 41 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny w obrębie błony plazmatycznej komórek 
czerniaka rosnących na nieopłaszczonej lub opłaszczonej lamininą 1 powierzchni. Komórki 
produkujące poszczególne izoformy żelsoliny, inkubowane przez 48 h na nieopłaszczonych (A) lub 
opłaszczonych lamininą 1 (B) szkiełkach nakrywkowych zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji 
żelsoliny i F-aktyny. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii TIRF przy tych samych ustawieniach w celu 
pokazania lokalizacji badanych białek w obrębie błony plazmatycznej. Zdjęcia zawierają przybliżenie 
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fragmentów zdjęć oznaczonych zółtym kwadratem. Żółte strzałki wskazują filopodia, białe strzałki 
inwadopodia, a fioletowe strzałki masywne włókienka naprężeniowe. 

Wykazano także obecność GSN b i GSN c w obrębie filopodiów w komórkach 

rosnących na nieopłaszczonym i opłaszczonym lamininą 1 podłożu. Przy czym w 

przypadku komórek rosnących na lamininie GSN c lokalizowała się w formie 

punktowych skupisk w filopodium (Figura 41B, 42). Chociaż GSN c również 

występowała w obszarze filopodium, gdy komórki rosły na nieopłaszczonym podłożu, to 

nie wykazywała tego charakterystycznego wzoru swojej lokalizacji, jak w przypadku 

komórek rosnących na powierzchni pokrytej lamininą 1. Mimo że GSN b także 

występowała w obszarze filopodium, to nie zaobserwowano obecności jej skupisk w 

obszarze filopodiów komórek czerniaka (Figura 42).  
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Figura 42 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny w obrębie filopodium komórek czerniaka 
rosnących na lamininie 1. (A) Zdjęcia przedstawione na figurze 41 wykonane z użyciem mikroskopii 
TIRF w celu detekcji lokalizacji badanych białek w obrębie błony plazmatycznej, zostały użyte do 
przedstawienia lokalizacji badanych izoform żelsoliny w obrębie filopodium. (B) Histogramy 
intensywności fluorescencji F-aktyny i żelsoliny w filopodium badanych komórek przygotowano z 
użyciem oprogramowania Zen blue. Białymi strzałkami zaznaczono miejsce przeprowadzenia histogramu 
w komórce. Grot oznacza koniec przeprowadzonej linii, wzdłuż której został utworzony histogram. 
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 Wcześniej pokazano, że izoformy żelsoliny pełnią różnorodne role w 

powstawaniu poszczególnych struktur bogatych w F-aktynę (Figura 38), w obrębie 

także są obecne (Figura 37, 41, 42). Dlatego też postanowiono zbadać stopień 

polimeryzacji aktyny poprzez obliczenie stosunku F-aktyny do G-aktyny w badanych 

komórkach. Wykazano, że komórki NP GSN b i NP GSN c charakteryzuje niższy stosunek 

F:G aktyny w porównaniu do kontroli, gdy komórki rosną na nieopłaszczonym podłożu 

(Figura 43). Dodatkowo wykazano istotnie statystyczną różnicę pomiędzy komórkami 

NP GSN a i NP GSN c dla tego parametru. Podobne wyniki uzyskano dla komórek 

rosnących na podłożu opłaszczonym lamininą 1 (Figura 43). Komórki produkujące GSN 

b lub GSN c charakteryzowała niższa wartość stosunku F:G aktyny w porównaniu do 

komórek produkujących GSN a i komórek kontrolnych. Wykazano, że F-aktyna jest 

obecna gównie na obrzeżach komórki, z kolei G-aktyna lokalizuje się przede wszystkim 

w okolicy jądra komórkowego.  Zaobserwowano, że wysoki stosunek F:G aktyny w 

komórkach produkujących GSN b i c występuje w obszarze podbłonowym na styku 

komórki z podłożem.  
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Figura 43 Ocena stopnia polimeryzacji aktyny w komórkach produkujących poszczególne izoformy 
żelsoliny. (A) Komórki inkubowane przez 48 h na nieopłaszczonych lub opłaszczonych lamininą 1 
szkiełkach nakrywkowych zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji G-aktyny i F-aktyny. Zdjęcia 
warstw komórek w osi Z wykonano z użyciem mikroskopu konfokalnego. Następnie za pomocą 
oprogramowania Fiji przygotowano wizualizację rozkładu sumy intensywności fluorescencji w osi Z dla F-
aktyny i G-aktyny oraz stosunku sum intensywności F-aktyny do G-aktyny w komórce. Kodowanie 
kolorów: czarny kolor koduje wartości minimalne, czerwony koduje wartości maksymalne. (B) Analizę 
ilościową średniego stosunku intensywności F-aktyny do G-aktyny w komórce przeprowadzono z użyciem 
oprogramowania Fiji (n=12). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.001 (***) i p ≤ 
0.0001 (****); jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych porównań Tukeya.  
Pomarańczowe strzałki wskazują na obrzeża komórki, gdzie zaobserwowano najwyższy stosunek F:G 
aktyny. Filoetowe strzałki wskazują na miejsca lokalizacji najsilniejszego sygnału odpowiadającego G-
aktynie. 

4.3.7 Podsumowanie wyników uzyskanych dla komórek A375 

produkujących badane izoformy żelsoliny rosnących na powierzchni 

nieopłaszczonej lub pokrytej lamininą 1 

 Udało się uzyskać klony z komórek A375 nadprodkujące wybrane izoformy 

żelsoliny. Zaobserwowano, że GSN b i c lokalizują się w obrębie jądra 
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komórkowego, włókienka naprężeniowego, inwadopodium oraz filopodium, a 

także w okolicy podbłonowej w komórce, a ponadto mają wpływ na stopień 

polimeryzacji aktyny. Z kolei GSN a znajduje się w aparacie Golgiego. Analiza 

medium kondycjonowanego zebranego z hodowli badanych klonów 

komórkowych wykazała obecność izoform a, b i c żelsoliny w przestrzeni 

pozakomórkowej. Reasumując, wyniki uzyskane w badaniach nad komórkami NP 

CTRL, NP GSN a, NP GSN b oraz NP GSN c, rosnącymi na powierzchni 

nieopłaszczonej lub podłożu opłaszczonym lamininą 1 wykazały, że analizowane 

izoformy żelsoliny różnie wpływają na cechy komórek czerniaka związane z 

ruchem komórki. Produkcja wszystkich badanych izoform żelsoliny spowodowała 

obniżenie konfluencji komórek A375. Natomiast aktywność metaboliczna 

mitochondriów była niższa w komórkach NP GSN a i NP GSN c, co było niezależne 

od rodzaju testowanego podłoża. W przypadku ruchu, największy potencjał 

migracyjny na nieopłaszczonym podłożu wykazały komórki NP GSN c. Z kolei na 

podłożu opłaszczonym lamininą 1 wszystkie izoformy żelsoliny okazały się 

istotne dla ruchu komórek czerniaka. Również w przypadku formowania struktur 

bogatych w F-aktynę wykazano różny wpływ izoform żelsoliny na tworzenie 

filopodiów i inwadopodiów. Natomiast migracja 3-D komórek A375 jest zależna 

tylko od izoformy a żelsoliny.  Podsumowanie wpływu produkcji wybranych 

izoform żelsoliny na proliferację, ruch badanych komórek oraz tworzenie 

struktur bogatych w F-aktynę przedstawiono poniżej (Tabela 21). 
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Tabela 21 Podsumowanie wpływu produkcji poszczególnych izoform żelsoliny w komórkach A375 
pozbawionych produkcji endogennej żelsoliny na badane parametry fenotypowe. Przedstawiono 
porównanie wyników uzyskanych w eksperymentach przeprowadzonych z użyciem komórek 
produkujących poszczególne izoformy żelsoliny i komórek kontrolnych w odniesieniu do rodzaju białka, 
którym pokrywano powierzchnie naczyń hodowlanych. Niebieski prostokąt symbolizuje brak zmian, 
podczas gdy zielone i czerwone strzałki oznaczają odpowiednio wzrost lub spadek wartości dla danej 
cechy. 

 
 

4.4 Morfologia komórek czerniaka A375 produkujących poszczególne izoformy 

żelsoliny 

Podczas hodowli badanych komórek zaobserwowano różnice w morfologii 

pomiędzy klonami produkującymi poszczególne izoformy żelsoliny, szczególnie gdy 

komórki osiągały wysoką konfluencję. Zdjęcia wykonane w kontraście fazowym z 

użyciem mikroskopu świetlnego obrazują obserwowane różnice (Figura 44A). Komórki 

produkujące GSN b mają morfologię podobną do komórek kontrolnych. Natomiast w 

przypadku komórek NP GSN a i NP GSN c zaobserwowano pewne różnice. Komórki 

produkujące GSN a wydają się rosnąć w skupiskach i są bardziej zaokrąglone w 

stosunku do pozostałych komórek. Nie tworzą jednorodnej monowarstwy, jak ma to 
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miejsce w przypadku komórek NP CTRL i NP GSN b. Charakterystyczne dla nich 

skupiska komórek oznaczono różowymi strzałkami (Figura 44A). Z kolei komórki 

produkujące GSN c wydają się być bardziej wydłużone i również nie tworzą jednorodnej 

monowarstwy. Lecz odwrotnie do komórek NP GSN a, wydają się tworzyć mniej skupisk 

z sąsiadującymi komórkami w porównaniu do pozostałych komórek, co oznaczono 

niebieskimi strzałkami. Obserwacje komórek w kontraście fazowym poparto oceną 

zdjęć obrazujących maksymalną intensywność fluorescencji warstw w osi Z 

wykonanych z użyciem mikroskopu konfokalnego (Figura 44B,C). Tu także 

zaobserwowano różnice w kształcie i rozmieszczeniu komórek. Zaobserwowane różnice 

w morfologii komórek potwierdziła analiza ich zaokrąglenia wykonana na podstawie 

zdjęć komórek rosnących przez 48 h na powierzchni nieopłaszczonej lub opłaszczonej 

lamininą 1 przedstawionych na figurze 38. Wykazano, że komórki produkujące GSN c są 

bardziej wydłużone w stosunku do komórek NP GSN a oraz komórek kontrolnych 

(Figura 44C). Analiza kształtu komórek rosnących na lamininie 1 przyniosła podobne 

obserwacje. Komórki produkujące GSN c okazały się mniej zaokrąglone od wszystkich 

badanych komórek (Figura 44D). Zauważono, że komórki NP GSN a są bardziej 

zaokrąglone niż komórki kontrolne w obu testowanych warunkach, ale ta zależność nie 

była istotna statystycznie  (p=0,329)  

 



137 
 

 
Figura 44 Morfologia komórek A375 produkujących poszczególne izoformy żelsoliny. Komórki w 
dużej gęstości oraz równej liczbie wysiane na nieopłaszczone szkiełka nakrywkowe inkubowano przez 48 
h. Następnie zostały utrwalone i poddane barwieniu cytochemicznemu z użyciem fluorescencyjnie 
znakowanej falloidyny w celu detekcji F-aktyny. (A) Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopu świetlnego 
w kontraście fazowym. (B, C) Z kolei organizacja F-aktyny została zwizualizowana z użyciem mikroskopu 
konfokalnego poprzez wykonanie zdjęć warstw komórki w osi Z oraz z wykorzystaniem oprogramowania 
Fiji poprzez przedstawienie maksymalnej intensywności fluorescencji warstw komórki w osi Z. (B) 
Komórki NP GSN a rosnące w skupiskach zaznaczono różowymi strzałkami. Przestrzenie pomiędzy 
komórkami NP GSN c oznaczono niebieskimi strzałkami. Panel C zawiera przybliżenia fragmentów zdjęć 
(oznaczone zółtymi kwadratami) przedstawionych na panelu B. Zdjęcia przedstawione na figurze 37 
posłużyły do oceny zaokrąglenia komórki. (D) Ocenę kształtu komórki przeprowadzono z użyciem 
oprogramowania Fiji (n=30). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.05 (*) i p ≤ 0.0001 (****); 
jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych porównań Tukeya. 
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Podsumowując, zaobserwowano róznice w morfologii klonów produkujących 

poszczególne izoformy żelsoliny, co potwierdzono analizą ilościową zaokrąglenia 

komórki. Komórki czerniaka produkujące tylko izoformę c żelsoliny mają 

bardziej wydłużony kształt.  

4.5 Wpływ produkcji badanych izoform żelsoliny na zaawansowanie przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego komórek 

Istnieje wiele doniesień pokazujących wpływ przejścia EMT na zmiany w 

morfologii oraz potencjale migracyjnym i ahezyjnym komórek. Z powodu obserwowacji 

zmian w kształcie komórek czerniaka produkujących poszczególne izoformy żelsoliny 

oraz różnic w ich zdolnościach migracyjnych i inwazyjnych, postanowiono sprawdzić 

poziom produkcji markerów zaangażowanych w EMT. Przeprowadzono analizę Western 

blotting lizatów komórkowych zebranych z komórek rosnących w dużej konfluencji i 

zbadano poziom produkcji białek takich jak: ZO-1, N-kadheryna, Twist-1 i Snail-1 

(Figura 45A). Analiza densytometryczna wykazała, że komórki NP GSN c charakteryzuje 

obniżona produkcja białka ZO-1 w stosunku do komórek kontrolnych (Figura 45B). 

Ponadto wykazano, że komórki NP GSN c produkują znacząco więcej białka Twist-1, w 

stosunku do pozostałych klonów. Jednakże nie zaobserwowano różnic w poziomie 

produkcji białek Snail-1 i N-kadheryny.  

Otrzymane wyniki sugerują udział GSN c w promowaniu EMT.  

 



139 
 

 
Figura 45 Poziom białek związanych z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym w komórkach 
A375 produkujących poszczególne izoformy żelsoliny. (A) Analiza Western blotting lizatów z komórek 
wysianych na nieopłaszczone podłoże, hodowanych przez 48 h. Immunobloty były inkubowane z 
przeciwciałami skierowanymi przeciwko białkom ZO-1, N-kadherynie, Snail-1, Twist-1 oraz GAPDH, które 
posłużyło jako kontrola ilości nałożonego białka. 20 mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki 
żelu. Czerwonym prostokątem oznaczono ścieżki, w których wykryto zmieniony poziom białka. (B) 
Analiza densytometryczna wyników (n=9) przedstawionych w części A. Wyniki przedstawiono jako 
średnią ±SD; p ≤ 0.05 (*), p ≤ 0.01 (**) i p ≤ 0.001 (***); jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test 
wielokrotnych porównań Tukeya. 

 

 



140 
 

4.6 Oddziaływanie żelsoliny i białka LamR w skrawkach tkankowych 

pacjentów z czerniakiem 

 Wcześniejsze badania naszej Grupy wykazały, że żelsolina lokalizuje się 

częściowo w tych samych miejscach oraz ko-immunoprecypituje z białkiem LamR w 

komórkach ludzkiego czerniaka skóry174. Ponadto wykazano, że białko LamR i żelsolina 

tworzą kompleksy w teście ligacji w bliskości (PLA) w liniach komórkowych ludzkiego 

czerniaka (Figura 11). Test ligacji w bliskości wykazuje pozytywny wynik w przypadku, 

gdy badane białka znajdują się od siebie w odległości nie większej niż 40 nm. Pozytywny 

sygnał w tym teście informuje, czy pomiędzy badanymi białkami może zajść pośrednie 

lub bezpośrednie oddziaływanie. Ponadto dzięki systemowi NanoBiT® nasze inne 

badania wykazały, że GSN b i GSN c mogą oddziaływać bezpośrednio z krótką wersją 

LamR w komórkach HEK293. Postanowiono zatem sprawdzić, czy oddziaływanie 

pomiędzy żelsoliną a białkiem LamR występuje także w próbkach od pacjentów, a dzięki 

uprzejmości profesora UMw dr hab. Piotra Donizego z Uniwersytetu Medycznego im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymano skrawki tkankowe pacjentów z czerniakiem 

skóry. Otrzymane skrawki zostały wykorzystane do przeprowadzenia testu ligacji w 

bliskości, który dał pozytywny wynik, co oznacza, że pomiędzy żelsoliną a białkiem 

LamR może dochodzić do pośredniego lub bezpośredniego oddziaływania w tkance 

nowotworowej pacjentów z czerniakiem skóry (Figura 46).  
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Figura 46 Oddziaływanie żelsoliny i białka LamR w skrawkach tkankowych pacjentów z 
czerniakiem. Z użyciem mikroskopu konfokalnego dokonano detekcji pozytywnego sygnału w teście 
ligacji w bliskości oraz jąder komórkowych, które zostały wybarwione DAPI. Środkowy panel zawiera 
przybliżenia fragmentów zdjęć (oznaczonych żółtymi kwadratami) pokazanych w górnym panelu. 
Kontrola negatywna polegała na przeprowadzeniu eksperymentu bez dodania przeciwciał 
rozpoznających jedno z badanych białek. 

Żelsolina i białko LamR prawdopodobnie oddziałują ze sobą w komórkach 

czerniaka skóry, co wykazano za pomocą testu PLA przeprowadzonego z użyciem 

skrawków tkankowych pochodzących od pacjentów z czerniakiem.   

4.7 Produkcja białka LamR w komórkach ludzkiego czerniaka skóry 

Dane transkryptomiczne udostępnione w bazie danych UniProt wskazują na 

występowanie dwóch izoform białka LamR305, dlatego postanowiono zweryfikować, czy 

komórki czerniaka produkują obie wersje białka LamR. Wykazano, że na poziomie 

transkryptu komórki ludzkiego czerniaka skóry produkują dwie izoformy białka LamR – 

krótką i długą (Figura 47A). Natomiast na poziomie białka możliwe jest wykrycie tylko 

ogólnej puli LamR, ponieważ przeciwciała skierowane przeciwko poszczególnym 

izoformom LamR nie są dostępne, wszystkie testowane przez nas przeciwcialła wiążące 

LamR rozpoznają obie wersje białka. Analiza Western blotting wykazała, że LamR jest 



142 
 

produkowany na poziomie białka przez wszystkie badane linie komórkowe czerniaka 

ludzkiego skóry i występuje jedynie w wersji o masie około 37 kDa (Figura 47B). W 

kolejnym kroku sprawdzono, gdzie lokalizują się obie wersje białka w komórce oraz czy 

uzyskane produkty DNA skutkują prawidłową produkcją białek fuzyjnych. 

Zaobserwowano, że lokalizacja obu izoform białka LamR oznaczonych metką AcGFP na 

C-końcu białka w komórkach czerniaka jest taka sama (Figura 47C). Wykazano także, że 

izoformy białka LamR (około 37 kDa) znakowane białkiem referencyjnym (około 27 

kDa) występują jedynie w wersji monomerycznej (około 70 kDa) i nie tworzą wersji 

LamR o wyższej masie cząsteczkowej (Figura 47D). Mimo że istenieją dane literaturowe 

wskazujące na obecność białka LamR w przestrzeni pozakomórkowej, nie 

zaobserwowano występowania LamR w medium kondycjonowanym z hodowli komórek 

A375 (Figura 47E). 

 
Figura 47 Produkcja białka LamR w komórkach ludzkiego czerniaka skóry. (A) Rozdział 
elektroforetyczny produktów reakcji PCR przeprowadzonych na matrycy cDNA wyizolowanego z linii 
komórkowych ludzkiego czerniaka skóry A375, WM1341D, WM9 oraz Hs294T. (B) Analiza Western 
blotting poziomu produkcji białka LamR i GAPDH w lizatach komórkowych z komórek ludzkiego 
czerniaka skóry. β-aktyna posłużyła jako kontrola ilości nałożonego białka. 20 mikrogramów białka 
nałożono do każdej studzienki żelu. (C) Komórki A375 transfekowane konstruktami genetycznymi 
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kodującymi izoformy LamR oznaczone tagiem AcGFP zostały utrwalone i odpowiednio wybarwione w 
celu detekcji białka LamR. Zdjęcia zostały wykonane z użyciem mikroskopu konfokalnego. (D) Analiza 
Western blotting poziomu białka AcGFP, białek fuzyjnych i β-aktyny w lizatach z komórek A375 
stransfekowanych konstruktami genetycznymi kodującymi izoformy LamR oznaczone tagiem AcGFP. 
Membrana nitrocellulozowa była inkubowana z przeciwciała skierowanymi przeciwko GFP lub β-aktynie. 
20 mikrogramów białka nałożono do każdej studzienki żelu. (E) Analiza Western blotting poziomu białka 
LamR w medium kondycjonowanym zebranym z hodowli komórek A375. Barwienie membrany 
nitrocellulozowej barwniekiem Ponceau S posłużyło jako kontrola ilości nałożonego białka. 20 
mikrogramów białka nałożono do studzienki żelu. 

 Ponieważ wykazano tworzenie kompleksów pomiędzy żelsoliną i białkiem LamR 

w teście ligacji w bliskości zarówno w badanych liniach komórkowych (Figura 11), jak i 

materiale od pacjentów (Figura 46), w celu oceny lokalizacji białek przeprowadzono 

detekcję białka LamR i żelsoliny w badanych liniach komórkowych czerniaka skóry. 

Zdjęcia wykonane z użyciem mikroskopii konfokalnej pokazały, że białko LamR i 

żelsolina częściowo lokalizują się w tych samych miejscach, głównie w ciele komórki 

(białe strzałki) (Figura 48). Jednakże zaobserwowano również ich wzajemne 

występowanie na obrzeżach komórki, co zaznaczono żółtymi strzałkami. Poczyniono 

także interesujące obserwacje. Otóż białko LamR jest praktycznie nieobecne w jądrach 

komórkowych.  
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Figura 48 Lokalizacja białka LamR i żelsoliny w komórkach ludzkiego czerniaka skóry. Komórki 
rosnące 24 h na nieopłaszczonej powierzchni zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny, 
białka LamR i jądra komórkowego. Żółte strzałki wskazują punkty, gdzie badane białka lokalizują się 
podbłonowo na styku komórki z podłożem. Białe strzałki pokazują miejsca, gdzie żelsolina lokalizuje się w 
tych samych miejscach co białko LamR wewnątrz komórki. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopu 
konfokalnego. 

Żelsolina oraz białko LamR mogą lokalizować się w obrębie błony plazmatycznej 

komórek, dlatego też postanowiono zbadać, jak wygląda ich wzajemna lokalizacja 

względem przezbłonowego białka - CD44 - w komórkach czerniaka. Użyte przeciwciała 

rozpoznają pozakomórkową domenę CD44. Wykonano zatem barwienie komórek z 

użyciem przeciwciał skierowanych na białka GSN, LamR oraz CD44 i wykonano zdjęcia z 
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użyciem mikroskopii wysokorozdzielczej SIM2. Zaobserwowano, że żelsolina i białko 

CD44 częściowo lokalizują się w tych samych miejscach podbłonowo na obrzeżach 

komórek (Figura 49). Wykazano również częściowo taką samą lokalizację żelsoliny i 

białka LamR w analogicznych obszarach komórki w pobliżu błony plazmatycznej. 

Chociaż miejsca występowania białek LamR i CD44 nie pokrywają się ze sobą, to białko 

LamR jest zlokalizowane blisko białka CD44 na krawędzi komórki, prawdopodobnie w 

obrębie lamelipodium.  

 
Figura 49 Lokalizacja białek GSN, LamR i CD44 w komórkach czerniaka. Komórki rosnące 24 h na 
nieopłaszczonej powierzchni, zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji białek GSN, LamR i CD44. 
Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii SIM2. Zdjęcia zawierają przybliżenie fragmentów zdjęć 
oznaczonych zółtym kwadratem. Żółte strzałki wskazują na miejsca gdzie żelsolina jest zlokalizowana w 
tym samym miejscu, co białko CD44 lub LamR.  
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 Podsumowując, białko LamR nie jest wydzielane przez komórki do medium 

kondycjonowanego i nie jest obecne w zanczących ilościach w jądrze komórkowym 

badanych komórek. Ponadto białko LamR częściowo okupuje te same regiony komórki 

co żelsolina i lokalizuje się podbłonowo.  

4.8 Lokalizacja białka LamR i żelsoliny w badanych klonach komórkowych 

A375 

Skoro pomiędzy żelsoliną i białkiem LamR może występować oddziaływanie, 

postanowiono sprawdzić, jaki wpływ na lokalizację i poziom białka LamR ma nokaut 

GSN lub produkcja wybranych izoform żelsoliny. Analiza Western blotting lizatów z 

klonów pozbawionych produkcji GSN oraz klonów produkujących poszczególne 

izoformy żelsoliny nie wykazała wpływu braku produkcji żelsoliny lub nadprodukcji 

badanych izoform żelsoliny na poziom produkcji białka LamR (Figura 50A,B).  

Dodatkowo zaobserwowano, że brak produkcji żelsoliny nie wpływa zasadniczo na 

lokalizację białka LamR w komórkach A375 (Figura 50C).  

 

Figura 50 Poziom produkcji białka LamR w komórkach czerniaka nieprodukujących żelsoliny oraz 
produkujących jej izoformę a, b lub c. (A) Analiza Western blotting poziomu produkcji białek LamR i 
GAPDH w lizatach z komórek czerniaka pozbawionych produkcji GSN. (B) Analiza Western blotting 
poziomu produkcji LamR i GAPDH w lizatach z komórek czerniaka produkujących poszczególne izoformy 
żelsoliny. GAPDH posłużyło jako kontrola ilości nałożonego białka. 20 mikrogramów białka nałożono do 
każdej studzienki żelu. (C) Komórki KO CTRL oraz KO GSN rosnące 24 godziny na nieopłaszczonych 
szkiełkach mirkskopowych zostały utrwalone i wybarwione z użyciem przeciwciał skierowanych na 



147 
 

białko LamR oraz fluorescencyjnie znakowanej falloidyny. Zdjęcia wykonano przy pomocy mikroskopu 
konfokalnego.  

Aby przeanalizować lokalizację poszczególnych izoform żelsoliny i białka LamR 

w komórce, klony produkujące wybrane izoformy żelsoliny wybarwiono, stosując 

przeciwciała skierowane przeciwko żelsolinie i białku LamR. Zdjęcia wykonano w 

dwóch płaszczyznach fokalnych: w obszarze styku komórki z podłożem (Figura 51A) i 

powyżej tego poziomu (Figura 51B). Wykazano, że GSN b i GSN c częściowo lokalizują 

się w tych samych miejscach co białko LamR w obu płaszczyznach fokalnych, przy czym 

większe nałożenie fluorescencji odpowiadającej badanym białkom zaobserwowano w 

płaszczyźnie fokalnej powyżej styku komórki z podłożem, co sugeruje że badane białka 

mogą oddziaływać ze sobą w tym miejscu. 
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Figura 51 Lokalizacja białka LamR i żelsoliny w komórkach produkujących wybrane izoformy 
żelsoliny w dwóch płaszczyznach fokalnych. (A) Komórki rosnące 24 h na nieopłaszczonej powierzchni 
zostały utrwalone i wybarwione w celu detekcji żelsoliny i białka LamR. Zdjęcia wykonano z użyciem 
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mikroskopii konfokalnej w dwóch płaszczyznach fokalnych: na styku komórki z podłożem (A) oraz 
powyżej styku komórki z podłożem (B). Białe strzałki wskazują na punkty, gdzie żelsolina jest 
zlokalizowana w tym samym miejscu, co białko LamR. Białe linie wskazują na miejsca przeprowadzenia 
linii przez komórkę w celu stworzenia histogramów obrazujących rozkłady intensywności fluorescencji 
odpowiadających żelsolinie i białku LamR w komórce.  

Detekcję lokalizacji białka LamR i poszczególnych izoform żelsoliny w bliskości 

błony komórkowej komórek czerniaka przeprowadzono z użyciem mikroskopi SIM2 

oraz TIRF. Komórki A375 produkujące poszczególne izoformy żelsoliny wybarwiono z 

użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie i białku LamR. Żelsolina 

lokalizowała się jednorodnie wzdłuż błony plazmatycznej, natomiast LamR 

charakteryzował niejednorodny sygnał (Figura 52). Jednak nie wykazano wpływu 

produkcji poszczególnych izoform żelsoliny na lokalizację białka LamR w obrębie błony 

plazmatycznej komórek czerniaka. GSN a nie występowała w tej samej lokalizacji z 

białkiem LamR w komórkach czerniaka. Natomiast zaobserwowano, że GSN b i GSN c 

częściowo lokalizują się w tych samych miejscach z białkiem LamR.  
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Figura 52 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny i białka LamR w obrębie błony 
plazmatycznej komórek czerniaka. Komórki produkujące poszczególne izoformy żelsoliny, inkubowane 
przez 48 h na nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych, zostały utrwalone i wybarwione w celu 
detekcji żelsoliny i białka LamR. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii TIRF w celu zobrazowania 
lokalizacji badanych białek w obrębie błony plazmatycznej. Białe linie wskazują na miejsca 
przeprowadzenia linii przez komórkę w celu stworzenia histogramów obrazujących rozkłady 
intensywności fluorescencji odpowiadających żelsolinie i białku LamR w komórce. Zdjęcia zawierają 
przybliżenia fragmentów zdjęć oznaczonych zółtymi kwadratami. 



151 
 

Tworzenie kompleksów pomiędzy żelsoliną i białkiem LamR w komórkach 

czerniaka w teście ligacji w bliskości odnosiło się do ogólnej puli tych białek (Figura 11, 

46), ponieważ dostępne przeciwciała rozpoznają wszystkie ich izoformy. W związku z 

tym postanowiono zbadać, które z izoform żelsoliny i izoform białka LamR tworzą 

kompleksy w teście PLA. W tym celu komórki produkujące poszczególne izoformy 

żelsoliny poddano przejściowej transfekcji konstruktami kodującymi izoformy białka 

LamR skoniugowane na C-końcu z białkiem AcGFP. Test ligacji w bliskości wykonano z 

użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie i AcGFP. Test wykazał bardzo 

małą ilość sygnału świadczącego o tworzeniu kompleksów pomiędzy GSN a a krótką lub 

długą izoformą LamR (Figura 53). W przesciwieństwie do tego zaobserwowano bardzo 

dużą ilość sygnału odpowiadającego tworzeniu kompleksów: GSN b–krótki LamR, GSN 

b–długi LamR, GSN c–krótki LamR oraz GSN c–długi LamR. Zaważono także, że 

rozmieszczenie fluorescencji w komórce nie było jednorodne, a wykazywało pewną 

polaryzację, szczególnie w przypadku kompleksów tworzonych przez krótki LamR.  

 
Figura 53 Oddziaływanie żelsoliny i białka LamR w klonach komórkowych z nadprodukcją 
wybranych izoform żelsoliny, syntetyzujących dodatkowo wybrane wersje białka LamR. Z użyciem 
mikroskopii TIRF przeprowadzono detekcję sygnału czerwonej fluorescencji uzyskanego w wyniku 
przeprowadzenia testu ligacji w bliskości (PLA) w komórkach hodowanych na nieopłaszczonym podłożu. 
W celu przeprowadzenia testu wykorzystano przeciwciała rozpoznające białko AcGFP i żelsolinę. 

W kolejnym kroku postanowiono zbadać, jak wygląda lokalizacja wybranych 

izoform żelsoliny względem błonowego białka CD44 w komórkach czerniaka. Ponadto 
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sprawdzono, czy produkcja badanych izoform GSN ma wpływ na lokalizację białka 

LamR względem białka CD44 w komórkach A375. W tym celu wykonano barwienie 

komórek z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko białkom GSN, LamR oraz 

CD44, a następnie wykonano zdjęcia z użyciem mikroskopii wysokorozdzielczej SIM2.  

Zaobserwowano, że GSN b i c częściowo występują w tych samych podbłonowych 

obszarach co białko CD44 (Figura 54). Wykazano również częściowo tą samą lokalizację 

izoform b i c żelsoliny oraz białka LamR w wybranych miejscach w pobliżu błony 

plazmatycznej oraz w ciele komórki. Chociaż miejsca występowania białek LamR i CD44 

nie pokrywają się ze sobą w żadnym z testowanych klonów, to białko LamR jest 

zlokalizowane blisko białka CD44 na obrzeżu komórki.  

W celu lepszego zobrazowania wzajemnej lokalizacji badanych białek w komórce 

przygotowano histogramy obrazujące rozkład fluorescencji odpowiadającej badanym 

białkom (Figura 55A, B). Przedstawione histogramy pokazały, że w komórkach 

nieprodukujących żelsoliny maksima intensywności fluorescencji białka LamR i CD44 

znajdują się w odległości 130 nm od siebie, natomiast w komórkach produkujących 

izoformy a , b lub c żelsoliny maksima intensywności fluorescencji tych białek 

znajdowały się w odległości odpowiednio 160, 130, 64 nm od siebie. Ponadto 

zaobserwowano, że GSN b i GSN c lokalizują się blisko białka CD44 w obszarze błony 

plazmatycznej i maksima intensywności fluorescencji im odpowiadające dzieli odleglość 

odpowiednio 120 i 68 nm. Z kolei dystans pomiędzy maksimami intensywności białka 

LamR i izoform żelsoliny wynosił 10 nm dla GSN b oraz 4 nm w przypadku GSN c. 

Dystans dzielący maksima intensywności fluorescencji badanych białek zmienia się w 

zależności od punktu, w jakim przeprowadzimy histogram, jednakże uzyskany wynik 

pokazuje, że zarówno CD44, LamR i GSN występują blisko siebie w obszarze błony 

plazmatycznej komórek A375. Należy tutaj nadmienić, że zarówno obie izoformy 

żelsoliny, tj., b i c, jak i białko lamR znajdują się w obszarze podbłonowym także 

niezależnie od siebie. 
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Figura 54 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny i białek LamR oraz CD44 w obrębie błony 
plazmatycznej komórek czerniaka. Komórki produkujące poszczególne izoformy GSN inkubowane przez 48 h na 
nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych zostały utrwalone i wybarwione w celu wykrycia białek GSN, LamR i 

CD44. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii SIM2. Zdjęcia zawierają przybliżenie fragmentów zdjęć 
oznaczonych zółtymi kwadratami. Żółte strzałki wskazują na miejsca gdzie żelsolina jest zlokalizowana w 
tym samym miejscu, co białko CD44 lub LamR. 
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Figura 55 Analiza rozmieszczenia poszczególnych izoform żelsoliny oraz białek LamR i CD44 w obrębie błony 

plazmatycznej komórek czerniaka. (A) Fragmenty zdjęć zaprezentowanych na figurze 54. Przez komórki 
poprowadzono białe linie wskazujące na obszar, na podstawie którego wykonano histogramy. (B) 
Histogramy obrazują rozkład intensywności fluorescencji odpowiadających żelsolinie oraz białka LamR i 
CD44 w komórce. Obliczono dystans pomiędzy maksimami intensywności fluorescencji odpowiadających 
badanym białkom. Histogramy wykonano w programie ZenBlue.  

 Aby zbadać wzajemną lokalizację izoform żelsoliny oraz białek CD44 i LamR w 

obszarze styku zetknięcia komórki z podłożem, wykorzystano mikroskopię TIRF. 

Wykazano, że GSN b i GSN c oraz białko LamR częściowo lokalizują się w tych samych 

miejscach, w których występuje białko CD44 w badanych komórkach (Figura 56). 

Obserwacja wzajemnej, częściowej lokalizacji białek LamR oraz CD44 w komórce 
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dotyczy wszystkich badanych klonów komórkowych. Ponadto wykazano, że GSN b i GSN 

c lokalizują się częściowo w tych samych miejscach w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka, w których obecne jest białko LamR.  

 
Figura 56 Lokalizacja poszczególnych izoform żelsoliny i białek LamR oraz CD44 w obrębie błony 
plazmatycznej komórek czerniaka. Komórki produkujące poszczególne izoformy GSN inkubowane 
przez 48 h na nieopłaszczonych szkiełkach nakrywkowych, zostały utrwalone i wybarwione w celu 
wykrycia białek GSN, LamR i CD44. Zdjęcia zawierają przybliżenie fragmentów zdjęć oznaczonych zółtymi 
kwadratami. Czerwona strzałka wskazuje na miejsce obecności białka LamR i żelsoliny i CD44 w tym 
samym miejscu. Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii TIRF. 

Brak produkcji żelsoliny oraz nadprodukcja jej wybranych izoform nie wpływa 

na poziom białka LamR w komórce, ani na jego lokalizację w jej obrębie. Białko 

LamR oraz izoformy b i c żelsoliny lokalizują się w obszarze podbłonowym 

badanych komórek. Zaobserwowano jedynie częściowo te same lokalizacje 

żelsoliny i białek LamR w badanych komórkach i klonach komórkowych. 
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4.9 Występowanie białka LamR i żelsoliny w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka 

Dane opisane w literaturze oraz wyniki zaprezentowane w rozdziale 4.8 

pokazują, że zarówno żelsolina, jak i białko LamR są białkami obecnymi w obrębie błony 

plazmatycznej. W związku z tym zbadano występowanie tych białek we frakcjach błon 

odpowiadających tratwom lipidowym błony plazmatycznej komórek A375. Ponadto 

wykorzystano analizę spektroskopii korelacji fluorescencji w zmiennym poly (svFCS) 

żeby wyznaczyć prawo dyfuzyjne dla badanych izoform białka LamR w błonie 

komórkowej komórek A375 nieprodukujących żelsoliny lub produkujących jej 

poszczególne izoformy. Analiza svFCS posłużyła także zbadaniu mechanizmów 

zaangażowanych w regulację lateralnej dyfuzji izoform LamR w błonie plazmatycznej 

komórek czerniaka.  

4.9.1 Weryfikacja, czy białko LamR i żelsolina są obecne na zewnętrznej 

stronie błony plazmatycznej komórek czerniaka 

Już wcześniej zostało wykazane, że białko LamR jest obecne na zewnętrznej 

stronie błony plazmatycznej306. Dlatego też postanowiono zbadać, czy białko LamR i 

żelsolina są obecne na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej komórek ludzkiego 

czerniaka skóry. W tym celu wykonano barwienie immunocytochemiczne bez 

permeabilizacji komórek. Jako kontrolę negatywną barwienia zastosowano 

fluorescencyjnie znakowaną falloidynę, która w przypadku zachowania błony 

plazmatycznej w nienaruszonym stanie, nie powinna wnikać do wnętrza komórki. Z 

kolei jako kontrolę pozytywną zastosowano barwienie z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciwko integrynie αVβ3, która jest białkiem przezbłonowym. 

Zastosowane przeciwciała skierowane przeciwko integrynie αVβ3 rozpoznają 

pozakomórkową domenę białka. Zdjęcia komórek wykonano z użyciem mikroskopii 

konfokalnej. Nie wykazano obecności ani żelsoliny ani białka LamR na zewnętrznej 

stronie błony plazmatycznej komórek A375, WM1341D, WM9 i Hs294T (Figura 57A, B). 

Jednocześnie odnotowano obecność sygnału dla integryny αVβ3, co było oczekiwanym 

wynikiem. Z kolei w przypadku barwienia komórek fluorescencyjnie znakowaną 

falloidyną nie zanotowano żadnego sygnału, co potwierdza prawidłowość 

przeprowadzonej procedury. 
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  W kolejnym kroku postanowiono przeprowadzić analizę komórek A375 

wybarwionych bez permeabilizacji z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko 

żelsolinie, białku LamR oraz integrynie αVβ3 z wykorzystaniem cytometrii 

przepływowej. Analiza cytometryczna wykazała, że zarówno żelsolina, jak i białko LamR 

nie występują na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej, podczas gdy w przypadku 

integryny αVβ3 zaobserwowano sygnał świadczący o lokalizacji tego białka na zewnątrz 

komórek A375 (Figura 58A). Z kolei barwienie po permeabilizacji z użyciem przeciwciał 

skierowanych przeciwko żelsolinie i białku LamR wykazało pozytywny sygnał w 

komórkach A375 (Figura 58B). Należy tutaj wspomnieć, ze w tych analizach użyto także 

innych przeciwciał rozpoznających białko LamR (dane nipokazane). Te IgG rozpoznają 

N-koniec LamR. Zrobiono to aby sprawdzić, czy w przypadku faktycznego 

wbudowywania się białka LamR w błonę komórkową ktorys z końców białka LamR nie 

jest obecny na zewnętrznej stronie plazmalemmy.  
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Figura 57 Weryfikacja, czy żelsolina oraz białko LamR są obecne na zewnętrznej stronie błony 
plazmatycznej komórek czerniaka z użyciem mikroskopii konfoklanej. Komórki ludzkiego czerniaka 
skóry A375, WM1341D, WM9 oraz Hs294T wysiano na nieopłaszczone szkiełka nakrywkowe. Po 24 h 
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godzinach komórki zostały poddane inkubacji z przeciwciałami rozpoznającymi żelsolinę(A), białko LamR 
(B) oraz integrynę αVβ3 (A, B) Komórki były jednocześnie poddane barwieniu w celu detekcji F-aktyny i 
jąder komórkowych. Po 20 minutach inkubacji komórki zostały utrwalone, a następnie były one 
inkubowane z odpowiednimi, drugorzędowymi przeciwciałami. Zdjęcia zostały wykonane z użyciem 
mikroskopu konfokalnego.  

 
Figura 58 Ocena obecności żelsoliny, białka LamR i integryny αVβ3 na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej komórek A375 przeprowadzona z użyciem cytometrii przepływowej. (A) Komórki 

A375 zostały wysiane na nieopłaszczone dołki płytki 6-dołkowej, zebrane i wybarwione bez 

permabilizacji w celu detekcji żelsoliny, białka LamR i αVβ3 na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej. 

Rozpoznany przez dany typ przeciwciała koniec LamR został zaznaczony na wykresach. (B) Komórki 

A375, które zostały wysiane na nieopłaszczone dołki płytki 6-dołkowej, zostały następnie zebrane i 

wybarwione po permeabilizacji w celu detekcji żelsoliny i białka LamR wewnątrz komórki. (C) Komórki 

A375 zostały wysiane na nieopłaszczone dołki płytki 6-dołkowej, potem zostały zebrane i wybarwione 

bez permabilizacji w celu detekcji integryny αVβ3 na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej. To 

barwienie posłużyło jako pozytywna kontrola przeprowadzonej procedury.   

 Ponieważ nie zaobserwowano występowania białka LamR na powierzchni 

badanych komórek, uznano, że białko nie może być receptorem lamininy w postaci 

pozakomórkowej. Dlatego też dalsze badania prowadzono bez uwzględnienia w 

analizach dodatku lamininy 1. 
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4.9.2 Obecnosć  białka LamR i żelsoliny w obrębie tratw lipidowych 

komórek A375 

Wiadomo, że lokalizacja zarówno żelsoliny, jak i białka LamR w obrębie błony 

plazmatycznej komórki może być związana z nanodomenami lipidowymi272,273. W 

związku z tym przeprowadzono izolację frakcji błon odpornych na działanie 

detergentów (ang. detergent resistant membrane, DRM), które  w dalszej kolejności 

poddano analizie Western blotting. Jako marker frakcji DRM zastosowano flotylinę-2307. 

Wykazano, że oba badane białka występują we frakcjach błonowych odpornych na 

działanie detergentów (Figura 59A). Co więcej obecność w nich białka LamR okazała się 

być niezależną od obecności żelsoliny, ponieważ wykryto białko LamR we frakcjach błon 

odpowiadających tratwom lipidowym także w komórkach pozbawionych produkcji 

żelsoliny. Chociaż wykazano obecność flotyliny-2, we frakcjach DRM komórek 

pozbawionych produkcji żelsoliny, to dystrybucja tego białka w poszczególnych 

frakcjach była nieznacznie zmieniona w porównaniu do komórek kontrolnych. Może to 

swiadczyć o zmienionej dystrubucji białek w nanodomenach lipidowych. 

W celu zbadania charakteru obecności białka LamR i żelsoliny w błonie 

komórkowej komórek czerniaka otrzymano olbrzymie pęcherzyki błony plazmatycznej 

(ang. Giant Plasma Membrane Vesicles, GPMVs). Pęcherzyki otrzymano z komórek A375 

poddanych przejściowej transfekcji konstruktami kodującymi izoformy żelsoliny w fuzji 

z fluorescencyjnym znacznikiem AcGFP lub konstruktami kodującymi izoformy białka 

LamR z metką w postaci fluorescencyjnego białka TagRFP. Co ciekawe eksperyment 

przyniósł odmienne wyniki niż analiza składu frakcji DRM, bowiem nie wykazano 

obecności badanych białek w frakcji błonowej GPMVs (Figura 59). Zaobserwowano 

obecność badanych białek w całej objętości otrzymanych pęcherzyków, natomiast nie 

odnotowano wyraźnej akumulacji białek fuzyjnych w obszarze podbłonowym.  
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Figura 59 Obecność  żelsoliny i białka LamR w nanodomenach lipidowych komórek A375 oraz 
asocjacja tych białek z dwuwarstwą lipidową GPMVs. (A) Analiza Western blotting frakcji błon 
odpornych na detergenty wyizolowanych z komórek KO CTRL oraz KO GSN. Detekcję białek 
przeprowadzono z użyciem przeciwciał skierowanych przeciwko żelsolinie, białku LamR oraz flotylinie-2, 
która jest markerem frakcji tratw lipidowych. (B) Komórki A375 transfekowane przejściowo 
konstruktami genetycznymi kodującymi TagRFP-krótki LamR, TagRFP-długi LamR oraz GSN a-AcGFP, 
GSN b-AcGFP i GSN c-AcGFP poddano działaniu buforu powodującego powstawanie olbrzymich 
pęcherzyków z błony plazmatycznej komórek (GPMVs). Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopu 
konfokalnego. Zdjęcia zawierają przybliżenie fragmentów zdjęć oznaczonych zółtymi kwadratami. 
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4.9.3 Wpływ żelsoliny, tratw lipidowych oraz cytoszkieletu aktynowego na 

dyfuzję boczną izoform LamR w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka  

Dzięki spektroskopii korelacji fluorescencji w zmiennym polu (svFCS) ustalono 

prawo dyfuzji dla obu izoform białka LamR w błonie plazmatycznej komórek 

kontrolnych oraz komórek pozbawionych produkcji żelsoliny. Na dobę przed 

eksperymentem komórki transfekowano konstruktami genetycznymi kodującymi 

krótką i długą izoformę LamR w fuzji z białkiem fluorescencyjnym AcGFP na C-końcu 

białka LamR. Eksperymenty svFCS przeprowadzono na komórkach KO CTRL, które nie 

mają zmienionego poziomu produkcji żelsoliny, zatem uzyskane wyniki odnoszono do 

komórek wyjściowych A375. Wykazano, że mobilność krótkiej, lecz nie długiej izoformy 

LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka A375 jest zależna od żelsoliny (Figura 

60A, B). Czas dyfuzji krótkiej izoformy LamR spadł z 31 ms do 8 ms w odpowiedzi na 

brak żelsoliny (Figura 60A). Natomiast w przypadku długiej wersji LamR niezależnie od 

typu komórek czas dyfuzji wynosił ok 22 ms.  

Jako, że czas wolnej, nieograniczonej dyfuzji molekularnej cząsteczek związanych 

z błoną plazmatyczną, ma wartość równą zeru259, a czas dyfuzji krótkiej izoformy LamR 

w komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny wciąż jest większy niż zero, 

wywnioskowano, że poza mechanizmem związanym z żelsoliną istnieje inny czynnik 

regulujący mobilność białka w błonie komórkowej. Znane są dwa rodzaje mechanizmów 

ograniczających dyfuzję molekularną białek związanych z błoną plazmatyczną. Jeden z 

nich zakłada oddziaływanie białek błonowych z nanodomenami wzbogaconymi w lipidy 

lub białka. Natomiast drugi uwzględnia oddziaływanie badanego białka z 

cytoszkieletem259. Możliwym jest jednoczesne występowanie kilku mechanizmów 

regulacji dyfuzji bocznej białek w błonie plazmatycznej komórek. Uzyskane wcześniej 

wyniki (Figura 59A) oraz dane literaturowe sugerują udział nanodomen lipidowych w 

mobilności białka LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. W celu 

potwierdzenia tej hipotezy przed analizą svFCS potraktowano komórki kwasem 

zaragozowym i myriocyną, które blokują powstawanie nanodomen lipidowych 

wzbogaconych o cholesterol (czerwona krzywa), co spowodowało znaczący spadek 

czasu dyfuzji w stosunku do kontroli (czarna krzywa) zarówno w przypadku krótkiej, 

jak i długiej izoformy LamR do wartości odpowiednio 2 ms i -27 ms (Figura 60C, D). 

Ponieważ zarówno GSN308, jak i LamR227 są białkami oddziałującymi z aktyną, 
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postanowiono sprawdzić wpływ cytoszkieletu aktynowego na mobilność krótkiej oraz 

długiej izoformy LamR. W tym celu zastosowano inhibitor polimeryzacji aktyny – 

latrunkulinę A. Analiza svFCS komórek traktowanych latrunkuliną A (zielona krzywa) 

wykazała, że dyfuzja molekularna długiej izoformy LamR jest zależna od cytoszkieletu 

aktynowego. Zastosowanie latrunkuliny A spowodowało spadek czasu dyfuzji długiej 

izoformy LamR do 0 ms. W przypadku krótkiej izoformy LamR nie zaobserwowano 

takiej zależności. Z drugiej strony wcześniejsze badania wykazały, że zarówno GSN174, 

jak i LamR227 mogą oddziaływać z tubuliną. W związku z tym przed analizą svFCS 

zastosowano inhibitor polimeryzacji tubuliny – nokodazol (niebieska krzywa). Nie 

zaobserwowano zmiany w mobilności onu testowanych izoform białka LamR w 

stosunku do kontroli w przypadku komórek traktowanych nokodazolem (Figura 60C,D).  

Zaobserwowano, że pozbawienie komórek produkcji żelsoliny (Figura 60A) oraz 

zaburzenie powstawania nanodomen lipidowych bogatych w cholesterol (Figura 60C) 

powoduje podobny efekt dla mobilności krótkiej izoformy białka LamR w błonie 

plazmatycznej komórek czerniaka. Z tego powodu przeprowadzono analizę svFCS 

komórek KO GSN traktowanych kwasem zaragozowym i myriocyną (Figura 60E). Czas 

dyfuzji krótkiej izoformy LamR w obu badanych warunkach był bardzo zbliżony i 

wynosił ok. 5 ms. 

W celu ustalenia, która izoforma żelsoliny jest istotna dla dyfuzji bocznej krótkiej 

izoformy LamR przeprowadzono eksperyment z użyciem klonów produkujących 

poszczególne izoformy żelsoliny transfekowanych przejściowo konstruktem 

genetycznym kodującym krótką izoformę LamR połączoną ze znacznikiem AcGFP 

(Figura 60F). Wykazano, że produkcja GSN b powoduje zwiększenie czasu dyfuzji 

krótkiej izoformy LamR do wartości zbliżonej do oryginalnej wartości czasu dyfuzji w 

komórkach KO CTRL i wynosiła ok. 31 ms. Natomiast produkcja GSN a wydłużyła czas 

dyfuzji bocznej krótkiej izoformy LamR w porównaniu do komórek KO CTRL do ok. 42 

ms. Ponadto wykazano, że produkcja GSN c powoduje obniżenie czasu dyfuzji krótkiej 

izoformy LamR do ujemnych wartości (ok. -17 ms). Zatem wszystkie izoformy żelsoliny 

mają wpływ na mobilność krótkiej izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka, wywołując jednakże różne efekty. 

Reasumując, z analiz svFCS wynika, że dyfuzja boczna izoformy krótkiej LamR w 

błonie plazmatycznej komórek czerniaka zależy od żelsoliny oraz nanodomen 

lipidowych wzbogaconych w cholesterol. Z kolei wyniki uzyskane dla izoformy długiej 
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LamR pokazały, że jej mobilność w błonie plazmatycznej komórek czerniaka jest 

związana z cytoszkieletem aktynowym oraz nanodomenami lipidowymi wzbogaconymi 

w cholesterol, ale nie jest zależna od żelsoliny. 

 

Figura 60 Prawo dyfuzyjne izoform białka LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. 
Komórki wysiane na nieopłaszczoną powierzchnię szkiełka 8-komorowego inkubowano 48 h, po czym 
przeprowadzono transfekcje konstruktami genetycznymi kodującymi krótki lub długi LamR ze 
znacznikiem AcGFP. Po upływie 24 h od transfekcji przeprowadzono analizę svFCS (n≥10).  Wyznaczono 
prawo dyfuzyjne (A) krótkiej i (B) długiej izoformy LamR ze znacznikiem AcGFP w błonie plazmatycznej 
komórek KO CTRL oraz KO GSN. Analiza svFCS komórek KO CTRL transfekowanych konstruktem 
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genetycznym kodującym (C) krótki lub (D) długi LamR ze znacznikiem AcGFP, traktowanych przez 30 
minut 1 µM latrunkuliną A, przez 30 minut 10 µM nokodazolem, lub przez 18 godzin 10 µM kwasem 
zaragozowym i 48 godzin 25 µM myriocyną. (E) Analiza svFCS komórek KO GSN transfekowanych 
konstruktem genetycznym kodującym krótki LamR ze znacznikiem AcGFP, traktowanych przez 18 godzin 
10 µM kwasem zaragozowym i 48 godzin 25 µM myriocyną. (F) Analiza svFCS komórek produkujących 
poszczególne izoformy GSN produkujących krótki LamR w fuzji z białkiem AcGFP. Na panelu C, krzywa 
odpowiadająca prawu dyfuzyjnemu nietraktowanych komórek jest prawie niewidoczna, ponieważ 
niemalże idealnie pokrywa się z krzywą odpowiadającą komórkom traktowanym nokodazolem. 

4.9.4 Lokalizacja żelsoliny i białka LamR w błonie plazmatycznej komórek 

A375 nietworzących nanodomen bogatych w cholesterol 

W celu rozmieszczenia białka LamR i żelsoliny w błonie plazmatycznej komórek 

A375 pozbawionych tratw lipidowych przeprowadzono barwienia 

immunocytochemiczne komórek traktowanych kwasem zaragozowym i myriocyną. Do 

barwienia wykorzystano przeciwciała skierowane przeciwko żelsolinie oraz białkom 

LamR i CD44. Barwieniu poddano komórki KO CTRL oraz KO GSN traktowane lub 

nietraktowane kwasem zaragozowym i myriocyną w celu destabilizacji nanodomen 

lipidowych wzbogaconych w cholesterol. Analiza zdjęć komórek uzyskanych z użyciem 

mikroskopii SIM2  wykazała, że zarówno białko LamR, jak i żelsolina lokalizują się w 

okolicy błony plazmatycznej komórek czerniaka (Figura 61). Ani nokaut GSN ani 

jednoczesne traktowanie komórek kwasem zaragozowym i myriocyną wydają się nie 

wpływać na lokalizację badanych białek. Jedynie w przypadku komórek pozbawionych 

produkcji żelsoliny traktowanych kwasem zaragozowym i myriocyną zaobserwowano 

występowanie mniejszej ilości skupisk białka LamR przy obrzeżach komórki w stosunku 

do pozostałych warunków.  
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Figura 61 Lokalizacja żelsoliny i białka LamR w komórkach pozbawionych nanodomen lipidowych 
wzbogaconych w cholesterol. Komórki KO CTRL i KO GSN inkubowano na nieopłaszczonych szkiełkach 
nakrywkowych przez 72 h. Komórki traktowano 18 godzin 10 µM kwasem zaragozowym i 48 godzin 25 
µM myriocyną, a następnie utrwalono i wybarwiono w celu detekcji białek LamR, GSN i CD44. Zdjęcia 
wykonano z użyciem mikroskopii SIM2. Zdjęcia zawierają przybliżenie fragmentów zdjęć oznaczonych 
zółtymi kwadratami. Biała strzałka wskazuje na miejsce obecności białka LamR i żelsoliny i CD44 w tym 
samym miejscu. 

W celu dokładniejszej analizy lokalizacji badanych białek wykonano histogramy 

intensywności fluorescencji badanych białek w obszarze błony plazmatycznej komórek 

traktowanych kwasem zaragozowym i myriocyną oraz komórek kontrolnych (Figura 

62A, B). Jednakże nie zaobserwowano wpływu destabilizacji nanodomen lipidowych na 

lokalizację izoform żelsoliny, ani białka LamR w badanych komórkach. Podobnie jak w 

przypadku obserwacji poczynionych dla analogicznego barwienia komórek z 

nadprodukcjami wybranych izoform żelsoliny, tutaj także zanotowano, że żelsolina i 

białko LamR tylko częściowo lokalizują się podbłonowo.  
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Figura 62 Analiza rozmieszczenia żelsoliny i białek LamR oraz CD44 w obrębie błony plazmatycznej komórek 
czerniaka pozbawionych nanodomen lipidowych wzbogaconych w cholesterol. (A) Przedstawiono fragmenty 
zdjęć zaprezentowanych na figurze 61. Przez komórki poprowadzono białe linie wskazujące naobszar na podstawie 
którego poprowadzono histogram. (B) Histogramy obrazują rozkład intensywności fluorescencji odpowiadających 
żelsolinie oraz białkom LamR i CD44 w komórce. Obliczono dystans pomiędzy maksimami intensywności 
fluorescencji odpowiadających badanym białkom. Histogramy wykonano w programie ZenBlue.  

Następnie komórki KO CTRL i KO GSN nietraktowane lub poddane działaniu 

kwasowi zaragozowemu i myriocynie ponownie wybarwiono z użyciem przeciwciał 
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skierowanych przeciwko białkom GSN, LamR i CD44. Obszar styku wybarwionych 

komórek z podłożem analizowano z użyciem mikroskopii TIRF. Zaobserwowano 

występowanie białka LamR i żelsoliny w okolicy błony plazmatycznej komórek 

czerniaka (Figura 63). Jednakże ani nokaut GSN ani zaburzenie powstawania 

nanodomen lipidowych nie spowodowało zmian w lokalizacji białka LamR czy CD44. W 

przypadku tej analizy zaobserwowano również, że białko LamR i żelsolina są tylko w 

części obecne w tych samych rejonach w komórkach kontrolnych, czego inkubacja z 

kwasem zaragozowym i myriocyną nie zmieniała. 

 

Figura 63 Lokalizacja żelsoliny i białka LamR w komórkach pozbawionych nanodomen lipidowych 
wzbogaconych w cholesterol. Komórki KO CTRL i KO GSN inkubowano na nieopłaszczonych szkiełkach 
nakrywkowych przez 72 h. Komórki traktowano przez 18 godzin 10 µM kwasem zaragozowym i 48 
godzin 25 µM myriocyną, a następnie utrwalono i wybarwiono je w celu detekcji białek LamR, GSN i CD44. 
Zdjęcia wykonano z użyciem mikroskopii TIRF. Zdjęcia zawierają przybliżenia fragmentów zdjęć 
oznaczonych żółtymi kwadratami. Biała strzałka wskazuje na miejsce gdzie białka LamR i żelsolina i CD44 
znajdują się blisko siebie. 
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W ostatnim kroku na podstawie wyników uzyskanych z analizy svFCS obliczono 

procent frakcji poszczególnej izoformy LamR obecnej w obrębie błony plazmatycznej w 

stosunku do ogólnej puli białka w komórce. W błonie plazmatycznej komórek KO CTRL 

wykazano obecność 34% krótkiej izoformy białka LamR oraz 16,5% jego długiej wersji 

(Figura 64A, B). Komórki nieprodukujące żelsoliny zawierały podobną frakcję izoform 

LamR w błonie plazmatycznej 31,4% w przypadku izoformy krótkiej oraz 19,3% 

izformy długiej (Figura 64A, B). Ponieważ obecność poszczególnych izoform żelsoliny 

ma wpływ na mobilność krótkiej izoformy białka LamR w błonie komórek czerniaka, 

oceniono procent zawartości tego białka w plazmalemmie komórek NP CTRL, NP GSN a, 

NP GSN b oraz NP GSN c. Badania wykazały, że produkcja żelsoliny nie ma wpływu na 

wielkość frakcji obu izoform LamR zasocjowanych z błoną plazmatyczną komórek A375 

(Figura 64C). W przypadku krótkiej izoformy LamR w komórkach traktowanych 

latrunkuliną A, nokodazolem oraz kwasem zaragozowym i myriocyną nie wykazano 

zmian w ilości tego białka związanego z błoną komórkową w stosunku do kontroli 

(Figura 64D), a średnia procentowa zawartość izoformy krótkiej LamR w plazmalemmie 

w wymienionych warunkach wynosiła odpowiednio 36,5%, 38,9% oraz 30,9%.  Z kolei 

po potraktowaniu komórek kwasem zaragozowym i myriocyną zaobserwowano wzrost 

procentowej zawartości długiej izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka do 32,1% w stosunku do 16,5% w przypadku kontroli. Natomiast nie 

zaobserwowano zmian w wielkości frakcji długiej izoformy LamR obecnej w błonie 

plazmatycznej, po traktowaniu komórek latrunkuliną A lub nokodazolem wynosiła 

22,5% (Figura 64E). Podjęto również próbę analizy mobilności izoform a, b i c żelsoliny 

oraz białka AcGFP w błonie plazmatycznej komórek A375, jednakże przeprowadzenie 

pomiarów nie było możliwe, co oznacza, że wszystkie te białka asocjują z błoną 

przejściowo.  
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Figura 64 Wielkość frakcji izoform białka LamR związanych z błoną plazmatyczną komórek A375 
w różnych analizowanych warunkach. Dane pochodzą z analizy svFCS, której wyniki zamieszczono na 
figurze 60. Procent frakcji białka w błonie obliczono na podstawie czasów dyfuzji izoform LamR w obrębie 
błony plazmatycznej i w cytoplazmie (n≥10). Procent frakcji (A) krótkiego lub (B) długiego LamR ze 
znacznikiem AcGFP obecnych w błonie plazmatycznej komórek KO CTRL oraz KO GSN. (C) Procent frakcji 
krótkiego LamR ze znacznikiem AcGFP obecnego w błonie plazmatycznej komórek produkujących 
poszczególne izoformy GSN. Procent frakcji (D) krótkiego lub (E) długiego LamR ze znacznikiem AcGFP 
obecnych w błonie plazmatycznej komórek KO CTRL traktowanych przez 30 minut 1 µM latrunkuliną A, 
30 minut 10 µM nokodazolem lub 18 godzin 10 µM kwasem zaragozowym (K. ZA.) i 16 godzin 25 µM 
myriocyną (M). Wyniki przedstawiono jako średnią ± SD; p ≤ 0.01 (**) i p ≤ 0,0001 (****); 
jednokierunkowa analiza wariancji ANOVA i test wielokrotnych porównań Tukeya. 

Wykazano, że żelsolina i białko LamR są zlokalizowane w obrębie błony 

plazmatycznej w tratwach lipidowych, natomiast nie występują na zewnętrznej 

stronie błony komórkowej.  Ponadto żelsolina jest istotna dla mobilności izoformy 

krótkiej, nie długiej białka LamR w błonie plazmatycznej komórek A375.   
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5. Dyskusja  

Produkcja żelsoliny przez linie komórkowe ludzkiego czerniaka skóry 

W celu ustalenia, jakie funkcje w ruchu komórek czerniaka skóry pełni żelsolina, 

wykorzystano komórki A375 pozbawione produkcji żelsoliny (KO GSN) dzięki technice 

CRISPR/Cas9(D10A)175,285. W związku z tym że wszystkie badane przez nas linie 

komórkowe ludzkiego czerniaka skóry są heterogenne pod kątem produkcji żelsoliny 

(Figura 19E, F), było to najwłaściwsze podejście. Nie zdecydowano się na izolację 

komórek A375 o niskim poziomie produkcji żelsoliny lub nieprodukujących żelsoliny, 

ponieważ nie można wykluczyć, że mają na nie wpływ sąsiadujące komórki ze średnim 

lub wysokim poziomem produkcji żelsoliny. Dodatkowo komórki niewykazujące w 

barwieniu sygnału odpowiadającego żelsolinie, mogą produkować jej wydzielniczą 

wersję. Wszystkie klony kontrolne (KO CTRL), pochodzące z pojedynczych komórek 

A375, wykazują zróżnicowany poziom żelsoliny, jaki zaobserwowano w komórkach 

wyjściowych285. Heterogenność fenotypową opisano dla szeregu różnych linii 

komórkowych hodowanych od dziesięcioleci, np., komórek MDA-MB-231 (rak piersi)309, 

Jurkat i K562 (białaczka)310, czy HeLa (rak szyjki macicy)311. Zjawisko to również 

zaobserwowano dla komórek czerniaka skóry, który jest niezwykle heterogennym 

nowotworem312. Istnieje wiele doniesień wskazujących na wpływ heterogenności i 

plastyczności czerniaka skóry na wykształcanie przez niego oporności na terapie 

przeciwnowotworowe313,314. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że klony 

komórkowe wygenerowane z komórek A375 różnią się odpowiedzią na wyciszenie 

ekspresji TMSB4X, genu kodującego tymozynę β4 – (białko wiążące aktynę), co również 

wskazuje na heterogenność fenotypową komórek A375315. Ponadto wykazaliśmy, że 

komórki A375 nie są jednorodne pod kątem ekspresji ACTBL2, genu kodującego siódmą 

izoformę aktyny316. Heterogenność fenotypowa jest przejawem procesu zwanego 

„szumem” w ekspresji genów317, który odnosi się do „zmierzonego poziomu zmienności 

w ekspresji genów wśród komórek w obrębie rzekomo identycznej populacji”. Tę 

zmienność powodować mogą czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Te pierwsze można 

wytłumaczyć np. zdarzeniami stochastycznej przebudowy chromatyny, podczas gdy te 

drugie mogą reprezentować wpływ lokalnego środowiska na komórkę. Najbardziej 

podstawowym wyjaśnieniem zróznicowania w poziomach białek jest zmienność w 

ekspresji genów. Ta dziedzina badań zyskuje ostatnio coraz więcej uwagi i koncentruje 
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się na tym, jak fluktuacje w transkrypcji genów skutkują różnymi fenotypami i 

zachowaniami komórek.  

W klonach komórkowych NP GSN b oraz NP GSN c również zaobserwowano 

obecność komórek nieprodukujących lub charakteryzujących się bardzo niskim 

poziomem żelsoliny (Figura 31). Zastosowana metoda wyprowadzania klonów 

komórkowych polegała na hodowli komórek w małym zagęszczeniu w naczyniu 

hodowlanym o średnicy 150 mm przez 2 tygodnie w celu utworzenia klonów 

komórkowych, które następnie izolowano z użyciem szklanych cylindrów287. Takie 

podejście niesie ryzyko zanieczyszczenia klonów w wyniku migracji komórek pomiędzy 

poszczególnymi grupami komórek tworzących klony komórkowe. Po wyprowadzeniu 

klonów NP GSN b i NP GSN c i zaobserowaniu występowania w ich populacjach komórek 

nieprodukujących żelsoliny, klony ponowanie poddano procesowi selekcji klonalnej, 

tym razem poprzez wysianie komórek do dołków płytki 96-dołkowej w takim 

zagęszczeniu, aby na jeden dołek wysiać jedną komórkę. Po drugim etapie 

wyprowadzania klonów nadal obserwowano zróżnicowany poziom produkcji żelsoliny 

w każdym z uzyskanych klonów, co pokazują przedstawione wyniki (Figura 31). Z uwagi 

na dwuetapowe otrzymywanie klonów komórkowych oraz fakt, że zjawisko 

heterogenności pod kątem produkcji żelsoliny zaobserwowano we wszystkich 

uzyskanych klonach NP GSN b oraz NP GSN c przypuszczamy, że mamy do czynienia z 

heterogennoscią fenotypową komórek w odniesieniu do produkcji izoformy b i c 

żelsoliny. Jednak, aby potwierdzić tę hipotezę potrzebne są dalsze badania tego 

zagadnienia.  

Przedstawione w rozprawie doktorskiej wyniki pokazały, że w różnych liniach 

komórkowych czerniaka skóry obecny jest transkrypt dla izoform a i c żelsoliny (Figura 

19A). Na produkcję kilku izoform żelsoliny przez komórki A375 wskazują również 

wyniki analizy Western blotting lizatów uzyskanych z badanych linii komórkowych 

ludzkiego czerniaka skóry, które pokazują obecność prążków o różnej masie 

cząsteczkowej (około 100 kDa) odpowiadających żelsolinie (Figura 19B). Z kolei analiza 

Western blotting mediów kondycjonowanych wykazała obecność żelsoliny w medium 

badanych linii komórkowych czerniaka, przy czym w przypadku komórek A375 

wykazano obecność dwóch prążków dla żelsoliny o masie około 100 kDa (Figura 19C, 

D). Ponadto wykazano również występowanie dodatkowych prążków o masie około 70, 

55 i 50 kDa w medium kondycjonowanym otrzymanym z komórek A375 i WM1341D 
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mogących być efektem trawienia żelsoliny przez proteazy takie jak furyna318, MMP-9319, 

MMP-1, MPP-2, MPP-3 czy MPP-14186.  

Niestety specyficzne przeciwciała rozpoznające poszczególne izoformy żelsoliny 

nie są dostępne, a podjęta przez nasz Zespół we współpracy z Zespołem kierowanym 

przez prof. dr hab. Joannę Beretę (Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagieloński) próba uzyskania przeciwciał 

rozpoznających GSN c zakończyła się niepowodzeniem (dane nieopublikowane). Z tego 

powodu niemożliwe jest zbadanie wewnątrzkomórkowego poziomu czy lokalizacji 

endogennie produkowanych izoform żelsoliny. Aby ustalić charakter wpływu 

poszczególnych wersji żelsoliny na biologię komórek czerniaka wyprowadzono klony 

komórkowe z komórek A375 pozbawionych produkcji żelsoliny (KO GSN) produkujące 

egzogennie tylko izoformę a, b lub c tego białka – klony komórkowe NP GSN a, NP GSN b 

i NP GSN c.  

Pomimo tego, że nie zbadano obecności transkryptu dla izoformy b żelsoliny, 

postanowiono w badaniach uwzględnić tę wersję białka, skoro przez innych badaczy jest 

ona jedyną izoformą, jaką bada się w kontekście żelsoliny wewnątrzkomórkowej. W 

przypadku analizy Western blotting lizatów uzyskanych z komórek produkujących 

wybrane izoformy żelsoliny nie zaobserwowano występowania więcej niż jednego 

prążka o masie około 100 kDa, a dodatkowo prążki odpowiadające poszczególnym 

izoformom żelsoliny znajdowały się na różnej wysokości membrany (Figura 30A, B). 

Reasumując, można założyć, że obserwowane przez nas prążki w różnych liniach 

czerniaka skóry mogą odpowiadać różnym izoformom żelsoliny, a nie żelsolinie 

poddanej jakiejś modyfikacji potranslacyjnej.  

Wszystkie opublikowane do tej pory wyniki wskazują na wydzielanie drogą 

klasyczną jednej izoformy żelsoliny – posiadającej sekwencję sygnalną żelsoliny a320. 

Nasze badania również udowadniają wydzielanie GSN a, ponieważ zaobserwowano jej 

obecność w medium kondycjonowanym z komórek czerniaka (Figura 30C). Natomiast 

wewnątrz komórki wykazano jej lokalizację w tych samych miejscach, gdzie występują 

białka charakterystyczne dla aparatu Golgiego – GM130 oraz GALNT2, co potwierdza 

klasyczną drogę wydzielania tego białka321 (Figura 32C). Nie zaobserwowano natomiast 

lokalizacji izoform b i c żelsoliny w aparacie Golgiego. Izoformy te były zlokalizowane 

natomiast wewnątrz komórki, a także przy błonie plazmatycznej (Figura 32A, B). 

Zaobserwowano, że obie te izoformy lokalizują się w strukturach bogatych w F-aktynę, 



174 
 

tj., filopodium, inwadopodium oraz we włókienku naprężęniowym (Figura 32,41). 

Jednakże niedawno wykazano, że egzosomy komórek czerniaka zawierają żelsolinę322, a 

nieopublikowane badania naszego Zespołu potwierdzają te informacje, ponieważ 

zaobserwowano obecność żelsoliny w egzosomach pochodzących z komórek czerniaka 

A375 (badania mgr. Agaty Górskiej, ZPK, WB, UWr). Sposób pozyskiwania przez nas 

medium kondycjowanego nie powoduje usunięcia pęcherzyków mniejszych niż 200 nm, 

a więc może ono zawierać egzosomy. Zatem obecność GSN b i c w medium 

kondycjonowanym może mieć związek z obecnością żelsoliny w egzosomach.  

Analiza Western blotting zebranych mediów wykazała występowanie 

dodatkowych prążków o  masie około 50 kDa w medium kondycjonowanym zebranym z 

hodowli komórek NP GSN a, NP GSN b i NP GSN c oraz prążków o masie 70 i 55 kDa w 

przypadku komórek produkujących GSN a, które mogą być efektem trawienia żelsoliny 

przez wyżej wspomniane proteazy (Figura 19C). Proteoliza żelsoliny inaktywuje białko 

w kontekście depolimeryzacji aktyny. Zatem, gdy cięcie żelsoliny ma miejsce w 

przestrzeni pozakomórkowej, może to prowadzić do patologicznych stanów 

indukowanych przez występowanie aktyny poza komórką takich jak uszkodzenie 

śródbłonka, zespół niewydolności oddechowej, martwica wątroby czy wstrząs 

septyczny186. Badania wykazały, że GSN a jest istotna dla regulacji aktywności DNGR-1-

specyficznego dla komórek dendrytycznych sensora uszkodzeń tkankowych, którego 

sygnalizacja wzmacnia prezentację krzyżową antygenów związanych z martwymi 

komórkami, w tym antygenów nowotworowych. Okazuje się, że GSN a konkuruje z 

DNGR-1 o wiązanie z F-aktyną eksponowaną na martwych komórkach i w ten sposób 

osłabia odporność przeciwnowotworową. Ponadto zbadano wpływ braku produkcji GSN 

a na działanie różnych terapii przeciwnowotworowych indukujących śmierć komórek. 

Wykazano, że odpowiedź przeciwnowotworowa w terapii czerniaka skóry wzrasta u 

myszy pozbawionych produkcji GSN a323. A więc poziom pozakomórkowej żelsoliny 

może być istotny dla progresji czerniaka skóry.  

W celu zbadania wpływu białek ECM takich jak laminina 1, kolageny typu I i IV 

oraz fibronektyna na zależną od żelsoliny migrację i proliferację wykorzystano komórki 

pozbawione produkcji żelsoliny rosnące w naczyniach pokrytych badanymi białkami. 

Eksperymenty przeprowadzone z wykorzystaniem komórek A375 pozbawionych 

produkcji żelsoliny wykazały najwięcej różnic pomiędzy badanymi klonami, a 
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komórkami kontrolnymi, gdy komórki rosły w obecności lamininy 1 (Tabela 20). 

Dlatego też eksperymenty z udziałem klonów produkujących wybrane izoformy 

żelsoliny wykonano tylko dla dwóch warunków: braku opłaszczenia dna naczynia 

hodowlanego lub jego opłaszczenia lamininą 1. 

Wpływ żelsoliny na proliferację komórek czerniaka rosnących na różnych 

białkach ECM 

Wiadomo, że tempo proliferacji komórek nowotworowych wpływa na tempo 

ewolucji komórek w guzie, czyli na pojawianie się zmian w genomie sprzyjających 

rozwojowi nowotworu324. Ograniczona przestrzeń do wzrostu komórek, panująca 

wewnątrz guza, wpływa na wzrost tempa ich proliferacji. Wraz ze zwiększonym 

potencjałem proliferacyjnym rośnie tempo pojawiania się zmian genetycznych w 

populacji komórek, co z kolei powoduje wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia 

komórek o zwiększonym potencjale do migracji i proliferacji. Ponieważ istnieje związek 

między potencjałem proliferacyjnym komórek nowotworowych a ich migracją oraz 

wykazano, że żelsolina promuje proliferację ludzkiego nowotworu 

wątrobowokomórkowego325, zdecydowano się zbadać wpływ różnych białek ECM na 

proliferację komórek czerniaka pozbawionych produkcji żelsoliny.  

Przeprowadzone testy proliferacji BrDU/EdU oraz testy oceniającego aktywność 

metaboliczną mitochondiów nie dały zbieżnych wyników (Figura 22, 34Figura 34). 

Natomiast ocena konfluencji badanych komórek odpowiada wynikom testu XTT. 

Przyczyną obserwowanych rozbieżności może być powstawanie wielojądrzastych 

komórek w wyniku zaburzonego podziału komórkowego. Jednak ta hipoteza wymaga 

dodatkowej weryfikacji w postaci analizy cytometrycznej ilości DNA przypadającego na 

jedną komórkę. Przedstawione wyniki nie umożliwiają wyciągnięcia jednoznacznych 

wniosków na temat wpływu żelsoliny na proliferację badanych komórek.  

Rola GSN w migracji komórek czerniaka na badanych białkach ECM 

Chociaż nie wykazano wpływu nokautu GSN na stopnień polimeryzacji aktyny w 

komórce (Figura 29), wykazano zmiany w tworzeniu struktur bogatych w F-aktynę i 

obniżenie potencjału do migracji w komórkach nieprodukujących żelsoliny (Figura 23, 

26). Zaobserwowano, że komórki A375 pozbawione produkcji żelsoliny pokonują 

znacząco krótsze dystanse na powierzchni opłaszczonej kolagenami typu I i IV w 

stosunku do komórek kontrolnych (Figura 23A,B). Natomiast w przypadku komórek KO 
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GSN migrujących zbiorowo na powierzchni opłaszczonej kolagenem typu I wykazano 

zwiększony potencjał do migracji w stosunku do komórek kontrolnych. Istnieje wiele 

doniesień świadczących o istotności kolagenu w procesie nowotworzenia. Welfa z 

zespołem przedstawili dane wskazujące, że komórki czerniaka, naciekając na macierz 

pozakomórkową, tworzyły pęcherzyki, które mechanicznie degradowały otaczającą je 

sieć kolagenu typu I326. Pacjenci z czerniakiem skóry charakteryzujący się wyższym 

poziomem transkryptu kodującego kolagen typu I odznaczali się niższą medianą 

przeżycia w porównaniu z grupą chorych o niższym poziomie transkryptu kolagenu 

typu I38. Ponadto wykazano, że wysoce inwazyjne komórki czerniaka MV3 dzięki 

aktywności integryny α2β1 mogą migrować przez żel składający się z kolagenu typu I 

oraz reorganizować jego strukturę327. Natomiast w przypadku kolagenu typu IV 

wykazano, że promuje on adhezję, migrację i rozprzestrzenianie się komórek 

czerniaka328 na skutek ich oddziaływania z proteoglikanem siarczanu chondroityny 

poprzez CD44 lub integrynę β1329,330. Uczestniczą w tym kaskady sygnalizacyjne 

związane z kinazą FAK i paksyliną331 oraz kinazami PI3K i kinazą białkową C (PKC)332. Z 

kolei obniżenie poziomu ekspresji GSN w leukocytach zmniejszało powinowactwo 

integryny β1 do kolagenu typu I333. Być może w wyniku pozbawienia komórek czerniaka 

syntezy żelsoliny doszło do zaburzenia interakcji integryny β1 z kolagenami typu I i IV, 

co wpłynęło na obniżenie adhezji komórek do podłoża i na pogorszenie zdolności 

badanych komórek do migracji spontanicznej po powierzchni pokrytej kolagenami. Co 

ciekawe badania Wang i współpracowników oraz Guo i współpracowników sugerują, że 

słaba adhezja komórek do podłoża pozytywnie wpływa na adhezję typu komórka-

komórka i odwrotnie334,335.  Jest to zgodne z poczynionymi przez nas obserwacjami 

komórek rosnących na powierzchni pokrytej kolagenem typu I, w obecności którego 

komórki pozbawione produkcji żelsoliny wykazywały niższy potencjał do migracji 

spontanicznej, natomiast lepiej zarastały rysę. Być może w wyniku zaburzenia 

oddziaływania kolagenu typu I z integryną β1 przez brak żelsoliny dochodzi do 

zaburzenia oddziaływań ECM-komórka. Na skutek tego oddziaływania pomiędzy 

migrującymi komórkami są mocniejsze, co prowadzi do poprawionej migracji 

kolektywnej, dla której oddziaływania typu komórka-komórka są kluczowe. W innych 

badaniach wykazano korelację między wysokim poziomem produkcji kolagenu typu I i 

fibronektyny w czerniaku a podwyższonym poziomem fibronektyny w ECM otaczającej 

komórki czerniaka38. Badania pokazują, że fibronektyna stymuluje migrację komórek 
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czerniaka330, a także jest istotna dla tworzenia przerzutów nowotworowych u pacjentów 

z czerniakiem skóry336,43. Chociaż fibronektyna wydaje się być białkiem istotnym dla 

progresji czerniaka, nie zaobserwowano jej wpływu na żelsolino-zależną migrację 

komórek czerniaka A375.  

Największy wpływ braku produkcji żelsoliny na migrację komórek A375 

zaobserwowano w przypadku komórek rosnących na lamininie 1 (Figura 23, 24). 

Już w 1999 roku wykazano, że mikronaczynia guza czerniaka są wzbogacone w lamininę 

β2, która zdaniem autorów promuje migrację komórek wzdłuż abluminalnej 

powierzchni naczyń krwionośnych, stymulując w ten sposób inwazję komórek 

czerniaka46. Ponadto stwierdzono, że czerniak skóry produkuje wiele wersji lamininy 

(111, 121, 211, 411, 421, 511 i 521) oraz może oddziaływać z nimi poprzez receptory 

integrynowe45 lub nieintegrynowy receptor lamininy o masie cząsteczkowej 67 kDa337. 

Interakcje pomiędzy receptorami komórek czerniaka a lamininami są ważne dla adhezji, 

migracji i inwazji komórek nowotworowych338,339, co wskazuje na istotny udział laminin 

w procesie nowotworzenia. Wyniki opisane w niniejszej rozprawie doktorskiej sugerują 

istotny udział żelsoliny w oddziaływaniu pomiędzy komórkami czerniaka a lamininą 1, 

ponieważ komórki pozbawione produkcji żelsoliny charakteryzował znacznie obniżony 

potencjał do migracji spontanicznej oraz kolektywnej w porównaniu do komórek 

kontrolnych (Figura 23, 24). Z kolei komórki produkujące GSN c odznaczały się znacząco 

wyższym potencjałem do migracji spontanicznej oraz kolektywnej na nieopłaszczonej 

powierzchni w porównaniu do komórek kontrolnych i najwyższym wśród badanych 

komórek potencjałem do migracji indywidualnej na powierzchni opłaszczonej lamininą 

1 (Figura 35, 36).  

Reasumując, GSN c wydaje się być izoformą mającą najsilniejszy efekt na 

migrację 2-D komórek A375, podczas gdy GSN a i GSN b wzmagają migrację 

komórek jedynie w przypadku kontaktu komórek z lamininią 1. Co ciekawe 

wykazano, że GSN a powoduje zaburzenie migracji zbiorowej komórek rosnących 

na nieopłaszczonym podłożu.  

Formowanie struktur bogatych w F-aktynę w komórkach czerniaka  

Wyniki zaprezentowane w niniejszej rozprawie doktorskiej dowodzą, że chociaż 

brak produkcji żelsoliny nie wpływa na stopień spolimeryzowania aktyny, to izoformy b 

i c żelsoliny mają znaczenie w tym aspekcie (Figura 29, 43).  Brak wpływu żelsoliny na 
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stosunek F:G aktyny w komórkach A375 może wynikać z faktu, że wśród komórek KO 

CTRL, w wyniku heterogenności fenotypowej względem poziomu żelsoliny, występują 

komórki produkujące wysoki lub niski poziom tego białka. Analizie poddano komórki 

KO CTRL o nieznanym poziomie produkcji żelsoliny. W związku z tym poczynione 

obserwacje mówiące o braku wpływu produkcji żelsoliny na tworzenie struktur 

bogatych w F-aktynę oraz na stopień spolimeryzowania aktyny nie są zaskakujące.  

Wykazano, że żelsolina jest zaangażowana w tworzenie filopodiów przez 

komórki A375 (Figura 26B-D). Wcześniejsze badania pokazały, że filopodia są istotne 

dla komórek nowotworowych, ponieważ ich powstawanie jest związane z tworzeniem 

przerzutów340. Co ciekawe w przypadku hodowli komórek na podłożu opłaszczonym 

lamininą 1, brak produkcji żelsoliny skutkował większą liczbą filopodiów, ich 

zwiększonymi długością oraz zagęszczeniem w porównaniu do komórek kontrolnych. 

Lepsza aktywność filopodialna wiązała się z mniejszą ruchliwością komórek KO GSN na 

lamininie 1. Z drugiej strony komórki KO GSN tworzyły mniej masywnych włókienek 

naprężeniowych na lamininie 1 (Figura 26E). Z kolei w przypadku komórek 

produkujących jedynie izoformę GSN b, rosnących na powierzchni opłaszczonej 

lamininą 1, zaobserwowano obniżoną aktywność filopodialną w porównaniu do 

komórek produkujących GSN a lub GSN c, co stanowi efekt przeciwny do 

obserwowanego w komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny (Figura 38B-D). 

Jednakże wykazano, że GSN c pozytywnie wpływa na liczbę, zagęszczenie oraz długość 

filpodiów, zwłaszcza gdy komórki rosną na podłożu opłaszczonym lamininą 1. Ponadto 

przy pomocy mikroskopii TIRF zaobserwowano obecność izoform b i c żelsoliny w 

obrębie wypustek filopodialnych komórek A375 (Figura 28). Dodatkowo GSN c w 

przypadku komórek rosnących na lamininie 1 lokalizowała się punktowo wzdłuż 

filopodium. Natomiast GSN b była zlokalizowana równomiernie wzdłuż całego 

filopodium. Co ciekawe wykazano, że komórki hipokampu myszy ze zmniejszoną 

ekspresją Gsn tworzą znacznie więcej filopodiów wzdłuż neurytów w porównaniu z 

kontrolą. Analiza poszczególnych filopodiów wykazała, że nie różnią się one szybkością 

wydłużania, ale w wyniku utraty produkcji żelsoliny mają zaburzoną fazę retrakcji341. 

Zatem zmniejszona zdolność do migracji 2-D komórek czerniaka pozbawionych 

żelsoliny na powierzchni pokrytej lamininą 1 może być związana z upośledzoną 

retrakcją filopodiów spowodowaną brakiem żelsoliny. Z kolei komórki produkujące GSN 
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c, charakteryzujące się większą aktywnością filopodialną, miały znacząco zwiększony 

potencjał migracyjny w warunkach 2-D w stosunku do pozostałych komórek. Być może 

GSN c jest izoformą żelsoliny zaangażowaną nie tylko w tworzenie, ale też 

prawidłowe funkcjonowanie filopodiów, tym samym wpływającą na poprawę 

mobilności komórek w warunkach 2-D. Hipoteza ta jest warta weryfikacji w 

kolejnych badaniach.  

Komórki pozbawione produkcji żelsoliny tworzą znacznie mniej masywnych 

włókienek naprężeniowych, gdy rosną na powierzchni opłaszczonej lamininą 1 i 

kolagenem typu I, co koreluje z niższym potencjałem migracyjnym komórek (Figura 26, 

23, 24). Zaobserwowano, że izoformy b i c żelsoliny lokalizują się w obszarze 

podbłonowym (Figura 32), a zdjęcia wykonane dzięki mikroskopii TIRF wykazały 

obecność tych białek wzdłuż włókienek naprężeniowych przy styku komórki z 

podłożem (Figura 41). Obecność żelsoliny w obrębie tych struktur może wynikać z 

faktu, że włókienka naprężeniowe brzuszne są generowane w obrębie aktyny 

korowej108 w procesie, w którym uczestniczą tropomiozyny85, a żelsolina może 

oddziaływać z szeregiem izoform tropomiozyny165. To sugeruje, że obserwowane 

zmiany w ruchu komórek NP GSN b lub GSN c mogą wynikać z zaangażowania izoform 

żelsoliny w aktywność włókienek naprężeniowych brzusznych. Z drugiej strony zmiany 

w potencjale migracyjnym komórek produkujących GSN b i GSN c również mogą 

wynikać ze zmian w stopniu polimeryzacji aktyny. Dla przykładu Kostler wraz z 

zespołem wykazali wzrost stężenia G-aktyny w lamelipodium i w filopodiach 

migrujących komórek342, a wiązało się z większą dynamiką polimeryzacji aktyny.  

Ocena wpływu izoform żelsoliny na migrację 3-D komórek czerniaka  

Wcześniej wykazaliśmy, że żelsolina rezyduje w inwadopodiach komórek 

czerniaka174, gdzie oddziałuje z białkiem Arp3, które, będąc składnikiem kompleks 

Arp2/3 wiąże aktynę343. Wyniki przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej 

potwierdzają tę obserwację i pokazują, że żelsolina w komórkach A375 oraz komórkach 

produkujących GSN b lub GSN c lokalizuje się w tych samych miejscach z markerem 

inwadopodiów - kortaktyną w obrębie struktur bogatych w F-aktynę137 (Figura 26, 38). 

Niedawno udowodniono również, że żelsolina oddziałuje z kortaktyną w ludzkich 

komórkach gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC)344. W niniejszej pracy 
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doktorskiej inwadopodia identyfikowano jako punktowe struktury w okolicy jądra 

komórkowego, gdzie F-aktyna i kortaktyna są obecne.  

Pomimo lokalizacji żelsoliny w obrębie inwadopodiów, nie wykazano zmian w 

tworzeniu tych struktur w komórkach pozbawionych żelsoliny, gdy rosły one na 

podłożach opłaszczonych badanymi białkami ECM (Figura 26F, G), jednak 

zaobserwowano wzrost liczby inwadopodiów w komórkach KO GSN rosnących na 

nieopłaszczonej powierzchni. Chociaż wykazano brak wpływu żelsoliny na tworzenie 

inwadopodiów przez komórki rosnące na powierzchni pokrytej kolagenem typu I lub IV 

przeprowadzono test degradacji żelatyny (mieszaniny zdenaturowanych 

kolagenów303301) skoniugowanej z fluoresceiną, żeby ocenić zdolności proteolityczne 

formowanych inwadopodiów. Komórki nieprodukujące żelsoliny tworzyły większą 

liczbę inwadopodiów, rosnąc na powierzchni pokrytej żelatyną-fluoresceiną, w 

porównaniu do komórek kontrolnych, jednak inwadopodia te były mniej aktywne niż w 

przypadku komórek kontrolnych (Figura 27). Najwyraźniej żelsolina jest ważna dla 

prawidłowego funkcjonowania inwadopodiów, czyli struktur bogatych w F-aktynę 

zaangażowanych w ruch komórki w warunkach trójwymiarowych. Potwierdzają to 

wyniki uzyskane w Zakładzie Patologii Komórki przez dr Aleksandrę Makowiecką175, 

przedstawiające obniżenie potencjału inwazyjnego komórek pozbawionych produkcji 

żelsoliny175,285. Zauważono, że liczba komórek zdolnych do migracji w warunkach 3-D w 

żelu przypominającym swoim składem błonę podstawną skóry spada o ponad 60%. 

Podobną sytuację zaobserwowaliśmy wcześniej, badając nieprodukujące β-, γ-aktyny 

lub actbl2 komórki A375. Komórki te również charakteryzowały się obniżonym 

potencjałem do migracji w warunkach trójwymiarowych, lecz tworzyły więcej 

inwadopodiów286,316.  

Wyniki uzyskane w badaniach z udziałem komórek produkujących poszczególne 

izoformy żelsoliny wskazują na udział izoform a i b żelsoliny w hamowaniu tworzenia 

inwadopodiów, gdy komórki rosną na powierzchni opłaszczonej lamininią 1 (Figura 

38F, G). Odwrotny efekt zaobserwowano w przypadku komórek produkujących GSN a, 

rosnących na fluorescencyjnie znakowanej żelatynie, chociaż nie wiązało się to ze 

zmianami w aktywności żelatynazowej (Figura 39). Sprzeczne wyniki, dotyczące liczby 

tworzonych inwadopodiów uzyskane dla komórek produkujących GSN a, mogą wynikać 

z różnego wpływu lamininy 1 i żelatyny na tworzenie tych struktur lub z charakteru 

przeprowadzonych testów. Warto zaznaczyć, że wyniki uzyskane w przypadku żelatyny 
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– mieszaniny zdenaturowanych kolagenów (w teście degradacji żelatyny), jak i 

matriżelu (w teście inwazji), w którego skład wchodzi kolagen typu IV były spójne. 

Jednakże liczba inwadopodiów w komórkach NP GSN a rosnących na lamininie 1, która 

również wchodzi w skład matriżelu jest zaskakująco niższa. Podobne zjawisko 

zaobserwowano w przypadku komórek KO GSN rosnących na powierzchni pokrytej 

żelatyną. Komórki pozbawione produkcji żelsoliny tworzyły większą liczbę 

inwadopodiów w stosunku do komórek kontrolnych, gdy rosły w obecności żelatyny. 

Natomiast, gdy komórki hodowano w naczyniach pokrytych kolagenem typu I lub IV, nie 

wykazano zmian w liczbie tych struktur. Na tej podstawie można wywnioskować, że 

efekty obserwowane dla złożonych kompozycji ECM nie mogą być bezpośrednio 

ekstrapolowane z wyników otrzymanych dla pojedynczych białek ECM. Podobne 

obserwacje poczyniono w badaniu ruchu i adhezji komórek rosnących na 

powierzchniach opłaszczonych galektyną-8, fibronektyną oraz mieszaninami tych białek 

w różnych proporcjach345.  

 Zwiększona liczba inwadopodiów tworzonych przez komórki produkujące GSN a 

na podłożu opłaszczonym żelatyną pozytywnie koreluje z potencjałem inwazyjnym 

komórek czerniaka. Bowiem komórki NP GSN a wykazały znacząco wyższy potencjał do 

migracji w warstwie spolimeryzowanego matriżelu w stosunku do pozostałych komórek 

(Figura 40). Z drugiej strony odnotowany zwiększony potencjał inwazyjny komórek NP 

GSN a nie jest pochodną wzmożonego trawienia macierzy pozakomórkowej, gdyż go 

tutaj nie wykazano. Jednakże należy pamiętać o tym, że test degradacji żelatyny 

informuje jedynie o aktywności żelatynaz, a komórki czerniaka mogą produkować także 

kolagenazy301,346, których aktywności nie analizowano. Kolagenazy odznaczają się 

specyficznością substratową względem różnych typów kolagenów. Natomiast w 

przypadku komórek NP GSN c formowanie większej liczby inwadopodiów nie 

przełożyło się na poprawę migracji w warunkach 3-D.  

Wzrost liczby inwadopodiów często nie jest związany ze wzrostem potencjału do 

migracji 3-D, czy trawienia ECM, gdyż tworzone inwadopodia mogą być pozbawione 

aktywności proteolitycznej125. Zakładamy, że obserwowane w niniejszej pracy zjawisko 

jest swego rodzaju mechanizmem kompensacyjnym, uruchamianym przez komórki o 

obniżonych zdolnościach do migracji w warunkach 3-D. Niedawno wykazano, że inne 

białko wiążące aktynę - kofilina - jest zaangażowane w dojrzewanie i stabilizację 

inwadopodiów343. Po wyciszeniu ekspresji genu kodującego kofilinę tworzone 
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inwadopodia charakteryzowała obniżona aktywność proteolityczna oraz znacząco 

krótszy czas trwania w porównaniu do kontroli. Z naszych badań wynika, że żelsolina, 

która lokalizuje się w obrębie inwadopodiów, ma wpływ na powstawanie i 

funkcjonowanie tych struktur, jednakże potrzeba więcej badań, aby dokładnie ustalić 

jaką rolę pełni w tych  procesach. Na podstawie przedstawionych wyników można 

stwierdzić, że komórki produkujące izoformę a żelsoliny charakteryzował 

znacząco wyższy potencjał do migracji 3-D w stosunku do pozostałych komórek.  

Podsumowanie wpływu braku produkcji żelsoliny oraz produkcji wybranych 

izoform tego białka na wybrane aspekty biologii komórek czerniaka skóry 

Wyniki wskazujące na udział GSN a w inwazji komórek A375 (Figura 40) są 

zgodne z wcześniejszymi obserwacjami, pokazującymi wzrost poziomu żelsoliny 

wydzielniczej w komórkach raka jelita grubego tworzących odległe przerzuty u 

pacjentów z rakiem jelita grubego190, oraz z innymi badaniami wspomnianymi we 

wstępie do rozprawy doktorskiej195,196,202,208. Chociaż, w związku z tym że stosowane 

przeciwciała rozpoznają wszystkie izoformy żelsoliny, a rezultaty przedstawionych w 

niniejszej rozprawie badań wykazały obecność również izoform b i c żelsoliny w 

medium kondycjonowanym, nie możemy mieć pewności, że przedmiotem ww. badań 

była tylko GSN a. Mechanizm, za pomocą którego izoforma a może wpływać na inwazję i 

migrację komórek, nie został poznany. Jednak przypuszcza się, że w środowisku 

pozakomórkowym GSN a może oddziaływać z innymi białkami, wpływając w ten sposób 

na zachowanie komórek. Takie oddziaływanie mogłoby mieć znaczenie dla sygnalizacji 

wewnątrzkomórkowej i ruchu komórek, co byłoby zgodne z wcześniejszymi 

doniesieniami wskazującymi na oddziaływanie żelsoliny na przykład z fibronektyną191 

lub z β2 glikoproteiną I oraz integryną α5β192.  

Ocena roli białek ECM w progresji nowotworu ma ogromne znaczenie. Cooper i 

Giancotti doszli do wniosku, że zrozumienie wzajemnej relacji między przebudową 

macierzy pozakomórkowej nowotworu a sygnalizacją komórkową, w której pośredniczą 

integryny, główne receptory ECM, jest małe347. Podkreślono, że zmiany w poziomie 

produkcji białek ECM i integryn wraz ze zmianami w „sztywności” tkanek mogą 

prowadzić do rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, umożliwiając im 

znalezienie nowych nisz. Wcześniejsze badania wykazały, że w osoczu pacjentów z 

czerniakiem w IV stadium zaobserwowano zwiększony poziom lamininy 1 w 

porównaniu do próbek pozyskanych od zdrowych pacjentów48. Ponadto wykazano 
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wpływ lamininy 1 na migrację mysich komórek czerniaka49. Jednakże do tej pory nikt 

nie badał wpływu lamininy 1 na działanie żelsoliny w komórkach nowotworowych. 

Dlatego uważamy, że niniejsza praca dostarcza nowej i ważnej wiedzy na temat roli 

żelsoliny w migracji komórek czerniaka, która jest zależna od interakcji komórek z ECM.  

Podsumowując, wykazano, że ruch komórek A375 na powierzchni 

nieopłaszczonej, a także opłaszczonej lamininią 1 lub kolagenami typu I i IV zależy 

częściowo od żelsoliny, przy czym izoforma c wydaje się wywoływać najsilniejszy efekt 

w tym aspekcie w przypadku komórek rosnących na lamininie 1 (Figura 35, 36). Co 

więcej GSN a jest kluczowa dla inwazji komórek czerniaka (Figura 40). Ponadto 

wykazano wpływ izoform b i c żelsoliny na stopień polimeryzacji aktyny w komórce 

(Figura 43), a także tworzenie struktur bogatych w F-aktynę (Figura 38). W przypadku 

trawienia żelatyny, czy tworzenia struktur bogatych w F-aktynę nie wykazano 

„przywrócenia fenotypu” w komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny poprzez 

nadprodukcję badanych izoform białka (Tabela 21). Prawdopodobnie komórki KO GSN 

przystosowały się do braku żelsoliny poprzez zwiększenie produkcji innych białek 

należących do rodziny żelsoliny (potwierdzono to analizą qPCR, dane niepokazane), co 

zaburzyło odpowiedź komórek czerniaka na produkcję badanych izoform żelsoliny w 

odniesieniu do badanych parametrów. Co więcej bazy danych, np. Ensembl348 podają 

istnienie innych produktów alternatywnego składania GSN, co przekłada się na 

możliwość istnienia innych izoform (d-h) żelsoliny. Niniejsza rozprawa doktorska 

zakładała zbadanie roli izoform a, b i c żelsoliny w ruchu komórek czerniaka. Być może 

w komórkach czerniaka produkowana jest jeszcze inna izoforma żelsoliny, której 

produkcja odwróciłaby w pełni efekt nokautu GSN. Jednak niezbędne jest 

przeprowadzenie kolejnych badań w tym zakresie, żeby poznać odpowiedź na 

postawione pytania. Ostatnia możliwość, z uwagi na którą produkcja wybranych izoform 

żelsoliny mogła nie spowodować przywrócenia komórkom KO GSN wszystkich cech 

wyjściowych komórek A375, zakłada, że niezbędna jest jednoczesna produkcja kilku 

badanych izoform żelsoliny w celu przywrócenia fenotypu komórek rodzicielskich. 

Wpływ wybranych izoform żelsoliny na produkcję markerów przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego komórek czerniaka 

Komórki A375 produkujące żelsolinę c, rosnące w dużym zagęszczeniu, wykazują 

zmiany w morfologii komórek, przejawiające się bardziej wydłużonym kształtem 

komórek i mniejszą liczbą miejsc kontaktu pomiędzy sąsiadującymi komórkami (Figura 
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44A, B). Podczas transformacji nowotworowej melanocytów powstające komórki 

czerniaka wymykają się spod kontroli keratynocytów poprzez obniżenie poziomu 

produkcji E-kadheryny. Następnie poprzez kontakty komórka-komórka tworzone z 

udziałem N-kadheryny komunikują się z innymi komórkami czerniaka oraz z 

fibroblastami349. Białko ZO-1 jest związanym z błoną plazmatyczną składnikiem 

zarówno połączeń ścisłych, jak i przylegających, znajdujących się w miejscach kontaktu 

komórka-komórka. W większości nowotworów poziom białka ZO-1 jest zazwyczaj 

obniżony, co prowadzi do zwiększonej ruchliwości komórek. Z kolei białko Twist-1 oraz 

Snail-1 są czynnikami transkrypcyjnymi, których podwyższony poziom obserwuje się w 

komórkach czerniaka skóry350. W związku ze zmianą morfologii badanych komórek 

przeprowadzono analizę poziomu białek związanych z EMT. Analiza Western blotting 

lizatów komórek produkujących badane izoformy żelsoliny wykazała, że komórki NP 

GSN c charakteryzuje zwiększona produkcja Twist-1 oraz zmniejszony poziom ZO-1 

(Figura 45). Na udział białek ZO-1 i Twist-1 w tworzeniu przerzutów i progresji 

nowotworów wskazuje coraz więcej dowodów351,352. Nagai z zespołem wykazali, że 

wyższy poziom Twist-1 oraz obniżony poziom ZO-1 powoduje skrócenie czasu wolnego 

od nawrotu choroby (ang. recurrence-free survival, RFS) oraz ogólnego czasu przeżycia 

(ang. overall survival, OS) pacjentów z rakiem wątrobokomórkowym353. Funkcją białka 

Twist-1 jest regulacja ekspresji genów kodujących białka związane z EMT, w tym ZO-1. 

Wysoki poziom Twist-1 powoduje obniżenie poziomu produkcji białka ZO-1354,355, które 

jest niezbędne do prawidłowej organizacji ścisłych połączeń pomiędzy komórkami356. 

Oprócz utrzymywania funkcji barierowej w nabłonku, białka związane z tworzeniem 

ścisłych połączeń służą również jako elementy ścieżek sygnalizacyjnych w komórkach 

wielu typów, przyczyniając się do regulacji transportu pęcherzyków, proliferacji 

komórek i ich migracji357. Zaobserwowano, że zwiększona produkcja białka ZO-1 

powoduje obniżenie potencjału migracyjnego komórek nowotworu wątroby358. Jest to 

zgodne z wynikami opisanymi w niniejszej rozprawie doktorskiej, ponieważ obniżona 

produkcja ZO-1 w komórkach NP GSN c jest związana z ich zwiększonym potencjałem 

migracyjnym w porównaniu do pozostałych badanych komórek. Z drugiej strony ZO-1 

oddziałuje z czynnikiem transkypcyjnym ZONAB (ang. ZO-1-associated nucleic acid 

binding protein) w sposób zależny od gęstości komórek. ZONAB wpływa na poziom 

produkcji cykliny D1 oraz antygenu jądrowego proliferujących komórek (ang. 

proliferative cell nuclear antigen - PCNA), w ten sposób regulując proliferację359–362, co 
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również koreluje z uzyskanymi wynikami. Komórki NP GSN c charakteryzuje obniżony 

potencjał do proliferacji, porównując do komórek kontrolnych (Figura 34). Poza 

obniżaniem produkcji białka ZO-1 Twist-1 jest zaangażowany w indukcję produkcji 

białka ADAM12, które hamuje tworzenie ognisk kontaktowych oraz jest odpowiedzialne 

za funkcje proteolityczne inwadopodiów363. Co również jest z zgodne z otrzymanymi 

wynikami, ponieważ komórki NP GSN c charakteryzuje tworzenie inwadopodiów o 

większej powierzchni, lecz o niezmienionej zdolności do trawienia żelatyny (Figura 38, 

39).  

Produkcja oraz lokalizacja izoform białka LamR w komórkach ludzkiego 

czerniaka skóry 

LamR to białko zaangażowane w transformację nowotworową melanocytów, 

które stanowi cel licznych terapii przeciwnowotworowych znajdujących się obecnie w 

fazie testów klinicznych226. Mimo prób podjęcia leczenia różnych typów nowotworów w 

oparciu o hamowanie aktywności białka LamR, wciąż istnieje wiele kontrowersji na 

temat jego funkcjonowania. Dotyczy to szczególnie obecności tego białka w obrębie 

błony plazmatycznej komórek, a także tworzenia form białka LamR o wyższej masie 

cząsteczkowej306. Baza danych UniProt305 wskazuje na obecność transkryptów dla 

dwóch wariantów białka LamR. Z tego powodu zbadano komórki czerniaka pod kątem 

ich obecności. W związku z brakiem specyficznych względem izoform LamR przeciwciał 

wszystkie dotychczas opublikowane badania dotyczą ogólnej puli białka LamR lub 

krótkiej izoformy w przypadku nadprodukcji białka LamR w badanych komórkach. 

Zaobserwowano, że wszystkie badane linie komórkowe czerniaka wykazują obecność 

transkryptu dla wcześniej nieopisanej, długiej izoformy LamR (Figura 47A). 

Podejrzewamy, że udział żelsoliny w migracji komórek czerniaka na powierzchni 

pokrytej lamininą 1 może być związany z interakcją żelsoliny z nieintegrynowym 

receptorem lamininy. Nasze wcześniejsze badania wykazały tworzenie kompleksów 

pomiędzy białkiem LamR i żelsoliną174. Ponadto w niniejszej pracy wykazano tworzenie 

kompleksów żelsoliny i białka LamR w skrawkach tkankowych od pacjentów z 

czerniakiem (Figura 46). Zaobserwowano także, że izoformy b i c żelsoliny mogą 

tworzyć kompleksy w teście ligacji w bliskości z obiema izoformami białka LamR w 

komórkach czerniaka (Figura 53). Z kolei eksperymenty z wykorzystaniem techniki 

NanoBiT®, omówione we wstępie wykazały, że GSN b i c może oddziaływać 



186 
 

bezpośrednio tylko z krótką izoformą białka LamR. Różnice pomiędzy tymi wynikami 

wynikają z faktu, że test PLA wykazuje pozytywny sygnał zarówno w przypadku 

oddziaływań pośrednich, jak i bezpośrednich249. Natomiast system NanoBiT® służy do 

badania jedynie bezpośrednich oddziaływań pomiędzy białkami250. Zatem w przypadku 

oddziaływania izoformy długiej białka LamR z żelsoliną b lub c może występować 

dodatkowy składnik kompleksu, który pośredniczy w interakcji pomiędzy badanymi 

molekułami. Takim dodatkowym składnikiem mogłaby być galektyna-3, która może 

oddziaływać z LamR364. Dzięki wykorzystaniu systemu NanoBiT® wykazaliśmy 

natomiast, że izoformy białka LamR nie tworzą homodimerów w ludzkich komórkach 

embrionalnych nerki (dane niepokazane), co było postulowane przez innych230. 

Z uwagi na fakt, że wcześniejsze badania wskazywały na obecność białka LamR i 

żelsoliny w obrębie błony komórkowej, postanowiono przeprowadzić analizę 

rozmieszczenia tych białek w obrębie błony komórkowej z użyciem mikroskopii SIM2. 

Aby móc określić lokalizację badanych białek względem błony komórkowej w trakcie 

barwienia stosowano taże przeciwciała  rozpoznające pozakomórkową domenę 

przezbłonowego białka CD4451. Dzięki temu zaobserwowano występowanie żelsoliny i 

białka LamR w pobliżu błony plazmatycznej w liniach komórkowych ludzkiego 

czerniaka skóry (Figura 49). Ponadto wykazano obecność izoform b i c żelsoliny oraz 

białka LamR na styku komórki z podłożem, gdzie obserwowano częściowe 

występowanie badanych białek w tych samych obszarach. Wykazano także, że izoformy 

b i c żelsoliny oraz białko CD44 częściowo lokalizują się w tych samych miejscach na 

obrzeżach komórek (Figura 52). Chociaż miejsca występowania białek LamR i CD44 nie 

pokrywają się ze sobą, to białko LamR jest zlokalizowane dość błony komórkowej na 

krawędzi komórki, prawdopodobnie w obrębie lamelipodium. Analiza odległości 

pomiędzy maksimami fluorescencji odpowiadających białkom LamR i CD44 oraz 

żelsolinie oraz białku CD44 potwierdziła nasze obserwacje (Figura 55), chociaż białko 

CD44 i badane przez nas białka dzieliła odległość od 68 do 160 nm. Dystans dzielący 

badane białka od białka CD44 może wynikać z tego, że do detekcji lokalizacji białek 

użyto przeciwciał, które są wielkości około 10 nm. Co przy użyciu dwóch przeciwciał 

pierwszorzędowych oraz dwóch przeciwciał drugorzędowych może powodować 

przesunięcie lokalizacji fluorescencji o nawet 40 nm. Ponadto przeciwciała rozpoznające 

białko CD44 wiążą się do jego pozakomórkowej domeny.  
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Analiza lokalizacji w komórce izoform b i c żelsoliny oraz białka LamR przy 

użyciu mikroskopii TIRF wykazała, że oba badane białka częściowo znajdują się w tych 

samych obszarach błony komórkowej. Warto tutaj zaznaczyć, że żelsolina oraz jej 

izoformy b i c w miarę jednorodnie odkładały się wzdłuż błony komórkowej (Figura 52), 

natomiast białko LamR dawało bardziej zróżnicowany wzór barwienia (Figura 52).  

W niniejszej pracy wykazano obecność białka LamR oraz żelsoliny w frakcji błon 

odpornych na detergenty (DRM), jednakże nie zaobserwowano występowania badanych 

białek we frakcji błonowej olbrzymich pęcherzyków błony plazmatycznej (GPMVs) 

(Figura 59). Różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi dla frakcji DRM i GPMV są 

powszechnie obserwowanym zjawiskiem i mogą wynikać ze specyfiki formowania 

GPMV. Chemicznie indukowane tworzenie GPMV wiąże się z degradacją PIP2365 lub 

częściowym odłączeniem reszt kwasu palmitynowego od cząsteczki białka255. Chociaż 

nie wykazano palmitoilacji żelsoliny czy białka LamR, znaczenie PI(4,5)P2 dla 

dokowania żelsoliny w błonie komórkowej jest niepodważalne. Ponadto Kandice i Ily 

Levental proponują trzy podejścia do obserwowanych rozbieżności366. Pierwsze zakłada 

większą wiarygodność wyników otrzymanych z udziałem GPMV, ponieważ metoda ich 

pozyskiwania umożliwia pracę z żywymi komórkami w przeciwieństwie do izolacji 

DRM, w przypadku której pracuje się z komórkami potraktowanymi detergentami. 

Drugie podejście zakłada wyższość wyników uzyskanych z wykorzystaniem izolacji 

DRM, ponieważ procedura otrzymania GPMV zakłóca interakcje białko-białko oraz 

asymetrię błon. Z kolei trzecie podejście wskazuje na fakt, że izolacja frakcji GPMV i DRM 

umożliwia zbadanie różnych aspektów składu tratw lipidowych. Na przykład, we frakcji 

błon w GPMV mogą znajdować się tylko białka o wysokim powinowactwie do 

uporządkowanych domen z wyłączeniem tych, które wymagają specyficznych interakcji 

białko-białko lub mają stosunkowo słabe powinowactwo do domen lipidowych, podczas 

gdy frakcje DRM mogą zawierać wszystkie białka z dowolnym powinowactwem do 

błony plazmatycznej. Wyniki przedstawione w niniejszej pracy skłaniają się ku 

drugiemu i trzeciemu podejściu. Jak wiadomo ani żelsolina ani białko LamR nie 

wykazują obecności domeny transbłonowej, a żelsolina jest białkiem dokowanym do 

błony plazmatycznej poprzez oddziaływanie z PI(4,5)P2.  

Chociaż potwierdzono obecność żelsoliny w tratwach lipidowych, niemożliwym 

było przeprowadzenie analizy svFCS, żeby wyznaczyć prawo dyfuzyjne dla izoform tego 

białka w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. To również przemawia za teorią 
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dynamicznego i krótkotrwałego oddziaływania żelsoliny z dwuwartwą lipidową. Z kolei 

sposób, w jaki białko LamR lokalizuje się w obrębie błony plazmatycznej, jest 

niewyjaśniony. Pomimo istnienia wielu teorii dotyczących oddziaływania białka LamR z 

dwuwartwą lipidową, żadna z nich nie została jednoznacznie potwierdzona306. 

Ponieważ żadna z obu izoform białka LamR nie była obecna we frakcji błonowej GPMV, 

charakter oddziaływania tych molekuł z błoną plazmatyczną komórek czerniaka 

również może mieć dynamiczny charakter (Figura 59B).  

Lokalizacja białka LamR w błonie plazmatycznej wiąże się z jeszcze jedną kwestią. 

Na podstawie wyników analizy typu Western blotting wywnioskowano, że białko LamR 

(37 kDa) występuje także w postaci form o wyższej masie cząsteczkowej takich jak np. 

67 kDa232, których powstawanie nie zostało jeszcze wyjaśnione. Stwierdzono również, 

że obie wersje białka LamR są zlokalizowane w błonie plazmatycznej272. Rezultaty 

analizy Western blotting zamieszone w niniejszej rozprawy pokazują występowanie 

tylko wersji białka LamR o masie cząsteczkowej 37 kDa. Podobne wyniki uzyskalno dla 

trzech innych przeciwciał rozpoznających białko LamR (dane niepokazane). Inna analiza 

Western blotting lizatów z komórek produkujących izoformy białka LamR znakowane 

białkiem fluorescencyjnym, która potwierdziła brak form LamR o wyższej masie 

cząsteczkowej (Figura 47B, D, E). Nasze obserwacje są zgodne z wynikami uzyskanymi 

przez Rebelo z zespołem367. Przypuszczamy, że inne badania częściowo uzyskiwały 

błędne wyniki ze względu na użycie, np., niewystarczająco specyficznych przeciwciał. 

Chociaż należy wziąć również pod uwagę możliwość, że występowanie 67 kDa formy 

LamR może nie mieć miejsca w komórkach czerniaka.  

Liczne badania opisują występowanie białka LamR na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej i jego oddziaływanie tam z lamininą. W konsekwencji interakcje między 

tymi białkami mają sprzyjać adhezji i inwazji komórek przez błonę podstawną368. 

Jednak i tutaj pozostają nierozwiązane kwestie. Istnieją tylko dwa wiarygodne badania 

wykazujące wiązanie rekombinowanego białka LamR z lamininą238,369. Jednak w obu 

przypadkach badano całą lamininę (>900 kDa) wyizolowaną z tkanki. Z tego powodu 

wyniki te, zdaniem samych autorów, należy interpretować z ostrożnością. Tak więc, 

wciąż niewiele wiadomo na temat natury interakcji białka LamR z lamininą. Wyniki 

przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej, uzyskane przy pomocy cytometrii 

przepływowej i barwienia immunocytochemicznego bez permeabilizacji, pozwalają 

wnioskować, że białko LamR nie występuje na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej 
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komórek czerniaka (Figura 57, 58). Badania innych grup pokazywały występowanie 

białka LamR na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej komórek, w tym komórek 

czerniaka367. Jednakże przed podaniem przeciwciał skierowanych przeciwko białku 

LamR przeprowadzano utrwalanie badanych komórek, co może doprowadzać do 

przerwania ciągłości błony plazmatycznej i wnikania przeciwciał do wnętrza 

komórki370. W badaniach przedstawionych w niniejszej pracy komórki utrwalano 

dopiero po inkubacji z przeciwciałami pierwszorzędowymi, a także stosowano kontrolę 

w postaci barwienia, mającego na celu detekcję F-aktyny, która jest nieobecna na 

zewnętrznej stronie błony plazmatycznej. Te zabiegi zwiększają wiarygodność 

opisanych tutaj wyników (Figura 57).  

Analiza lateralnej dyfuzji izoform białka LamR w błonie plazmatycznej komórek 

ludzkiego czerniaka skóry 

Ponieważ LamR nie był obecny na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej 

komórek czerniaka, nie prowadzono części badań dotyczącej tego białka w obecności 

lamininy 1. Analiza czasu dyfuzji bocznej izoform białka LamR w obrębie błony 

plazmatycznej komórek A375 pokazuje, że mobilność jego krótkiej izoformy w tym 

kompartmencie komórkowym nie zależy od cytoszkieletu aktynowego i mikrotubul 

(Figura 60D), mimo że wcześniejsze badania wykazały, że białko LamR może 

oddziaływać z aktyną oraz β-tubuliną174,219. Uzyskane wyniki pokazały, że 

nieintegrynowy receptor lamininy jest białkiem związanym z tratwami lipidowymi, 

dlatego przed analizą svFCS komórki traktowano kwasem zaragozowym i myriocyną. 

Związki te hamują powstawanie cholesterolo-zależnych nanodomen lipidowych371, 

ponieważ są swoistymi inhibitorami późnych etapów biosyntezy cholesterolu i 

sfingolipidów. Otrzymane przez nas rezultaty pokazały, że zaburzenie powstawania 

tratw lipidowych bogatych w cholesterol doprowadziło do takich samych zmian w 

mobilności krótkiej izoformy białka LamR w błonie plazmatycznej zarówno dla komórek 

KO CTRL, jak i komórek KO GSN (Figura 60A). Co ciekawe produkcja GSN b 

spowodowała powrót wartości czasu dyfuzji krótkiej izoformy LamR do wartości 

obserwowanych w nietraktowanych niczym komórkach KO CTRL (Figura 60E). Zatem 

mobilność krótkiej izoformy białka LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka 

zależy od obecności GSN b w komórce i w takim samym stopniu od fizjologicznego 

stężenia cholesterolu.  
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Wykazano także wpływ izoform a i c żelsoliny na mobilność krótkiej izoformy 

LamR (Figura 60D), ale charakter tego typu wpływu jest inny niż w przypadku izoformy 

b żelsoliny. W przypadku komórek NP GSN a wykazano wyższy czas dyfuzji krótkiej 

izoformy LamR, porównując do komórek KO CTRL (Figura 60A). Dodatnia wartość czasu 

dyfuzji wyraźnie wskazuje na zaangażowanie nanodomen białkowych lub lipidowych w 

mobilność lateralną badanej molekuły295. Być może GSN a, w podobny do GSN b sposób, 

wpływa na metabolizm cholesterolu lub jako białko znajdujące się w środowisku 

pozakomórkowym, oddziałuje z białkami zlokalizowanymi na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej, tym samym wpływając na dynamikę dyfuzji znajdujących się w niej 

cząsteczek. Produkcja GSN c również wpływa na mobilność w błonie plazmatyznej 

krótkiej izoformy LamR, powodując obniżenie czasu dyfuzji do wartości negatywnych, 

co świadczy o zaangażowaniu cytoszkieletu w mobilność tej cząsteczki. Wprawdzie 

produkcja GSN c wpływa na stopień polimeryzacji aktyny w komórkach czerniaka 

(Figura 43), ale analiza svFCS komórek traktowanych zarówno latrunkuliną A, jak i 

nokodazolem nie wykazała zmian w mobilności krótkiej izoformy LamR (Figura 60D). 

Być może w mobilność krótkiej izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka nadprodukujących żelsolinę c są zaangażowane filamenty pośrednie. 

Podsumowując, wykazano, że izoformy GSN w różny sposób regulują mobilność 

krótkiej izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. Przyczyny 

tych różnic powinny być w przyszłości zbadane.  

Jednym z możliwych wyjaśnień wpływu żelsoliny na mobilność krótkiej izoformy 

białka LamR może być fakt, że żelsolina lokalizuje się w błonie plazmatycznej poprzez 

oddziaływanie z PI(4,5)P2, lipidem związanym z tratwami lipidowymi, z którymi wiąże 

się również białko LamR. Żelsolina, dokując do tratwy lipidowej, być może „aktywuje” 

białko LamR, co odzwierciedla lateralna dyfuzja kompleksu w błonie plazmatycznej 

zależna od PI(4,5)P2. Podczas gdy żelsolina związana z PI(4,5)P2 może być nieaktywna, 

jeśli chodzi o jej oddziaływanie z aktyną275, nie można wykluczyć, że jest w formie 

aktywnej dla innego rodzaju działania/interakcji. PI(4,5)P2, lokalizujący się w obrębie 

tratw lipidowych, umożliwia dynamiczne oddziaływanie z błoną plazmatyczną białkom 

wiążącym aktynę, w tym profilinie-1 i kofilinie-1281. Podejrzewamy, że GSN b i GSN c 

wiążą się z błoną plazmatyczną podobnie jak profilina-1 lub kofilina281, a następnie 

wchodzą w kompleks z krótką izoformą białka LamR, a kompleksy te zlokalizowane są 

w obrębie tratw lipidowych. 
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 Istnieje również inne wyjaśnienie, w jaki sposób żelsolina może wpływać na 

mobilność krótkiej izoformy białka LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. 

Wykazano, że żelsolina wpływa na aktywność fosfolipaz (ang. phospholipase, PLC) β i 

γ372, a tym samym może modulować aktywność kinazy PKC373. Ostatecznie żelsolina w 

ten sposób może wpływać na homeostazę cholesterolu, ponieważ PKC reguluje, np., 

działanie ABCA1 i SR-BI, regulatorów wypływu cholesterolu z komórki. Alternatywnie, z 

powodu braku produkcji żelsoliny oddziałującej z PI(4,5)P2 pula dostępnego tego 

anionowego lipidu dla innych białek w błonie plazmatycznej może zostać zwiększona. 

Zmieniona dostępność tego anionowego lipidu może mieć wpływ na działanie 

transporterów cholesterolu pomiędzy błoną plazmatyczną a retikulum 

endoplazmatycznym, a co za tym idzie poziomu białka SREBP-2, które jest 

odpowiedzialne za biosyntezę cholesterolu374. W ten sposób żelsolina może być 

powiązana z regulacją poziomu cholesterolu, który z kolei reguluje dyfuzję lateralną 

krótkiej izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek A375. Na korzyść tej teorii 

przemawia fakt, że żelsolina i białko LamR tylko częściowo lokalizują się w tych samych 

miejscach w komórce, włączając w to błonę komórkową. Dodatkowo czasy dyfuzji 

bocznej w błonie plazmatycznej krótkiej wersji LamR są takie same, gdy komórki nie 

produkują żelsoliny i gdy formowanie tratw lipidowych jest zaburzone. Ta hipoteza 

wymaga jednak weryfikacji. 

Jak już wcześniej wspomniano w przypadku długiej izoformy LamR nie 

wykazano wpływu braku produkcji żelsoliny na mobilność tego białka w błonie 

plazmatycznej (Figura 60B). Jednakże zaobserwowano zaangażowanie cytoszkieletu 

aktynowego i nanodomen lipidowych (Figura 60E) w ten proces, co jest zgodne z 

wcześniejszymi badaniami wykazującymi na oddziaływanie białka LamR zarówno z 

aktyną227, jak i tratwami lipidowymi272. Różna mobilność izoform białka LamR w 

odpowiedzi na brak żelsoliny stanowi pierwszą odkrytą różnicę pomiędzy 

badanymi izoformami białka LamR. Brak bezpośredniego oddziaływania pomiędzy 

żelsoliną a długą izoformą białka LamR, w przeciwieństwie do jego krótkiej wersji, może 

tłumaczyć różną odpowiedź izoform tego białka na brak produkcji żelsoliny w 

kontekście ich dyfuzji lateralnej i może świadczyć o ich odmiennych funkcjach oraz 

mechanizmach dokowania w błonie plazmatycznej komórek czerniaka.  

LamR bierze udział w odpowiedzi komórek na lamininę306, powodując 

zwiększoną adhezję i inwazję komórek nowotworowych. Skoro nie wykazano obecności 
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białka LamR na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej, nie może on pełnić funkcji 

receptora dla lamininy. Brak żelsoliny oddziałującej z białkiem LamR prowadzi do 

poważnie upośledzonej migracji i inwazji komórek, gdy komórki rosną na lamininie 1 

(Tabela 20). W związku z tym postanowiono zweryfikować, czy żelsolina jest obecna na 

zewnętrznej stronie błony plazmatycznej komórek A375, aby ocenić, czy istnieje 

możliwość, że to ona a nie LamR oddziałuje z lamininą na zewnątrz komórki. Rezultaty 

przeprowadzonych eksperymentów pokazują, że żelsolina nie jest obecna na 

zewnętrznej stronie błony plazmatycznej komórek czerniaka (Figura 57, 58). Pomimo, 

że białko to jest wydzielane poza komórkę, nie asocjuje z błoną plazmatyczną na jej 

zewnętrznej stronie. Inne badania pokazują, że obecność żelsoliny jest niezbędna do 

aktywacji integryn od wewnętrznej strony błony plazmatycznej (ang. inside-out 

controling). Skoro laminina 1 wpływa na grupowanie oraz aktywację integryn w błonie 

plazmatycznej333,375,376, a białko LamR wiąże integryny306, to integryny mogłby 

pośredniczyć w oddziaływaniu pomiędzy białkiem LamR a lamininą. Natomiast 

żelsolina, jako białko oddziałujące z izoformami białka LamR oraz niezbędne do 

aktywacji integryn od wewnętrznej strony błony plazmatycznej mogłaby uczestniczyć w 

modulowaniu dynamiki oddziaływań pomiędzy LamR a integrynami i lamininą 1. To 

tłumaczyłoby upośledzone zdolności migracyjne komórek pozbawionych produkcji 

żelsoliny na powierzchni pokrytej lamininą 1. Jednak w naszych badaniach nie 

zaobserwowaliśmy formowania kompleksów pomiędzy żelsoliną a głównymi 

integrynami wiążącymi lamininę (dane niepokazane), co nie przemawia za tą hipotezą.  

Podsumowanie 

 Czerniak skóry jest jednym z najbardziej inwazyjnych nowotworów, a także 

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 i tą drogą 

przemieszczają się do odległych narządów i tkanek, gdzie tworzą przerzuty. 

Macierz pozakomórkowa, w tym błona podstawna, jest istotnym elementem 

mikrośrodowiska nowotworu, który ulega rearanżacji w procesie nowotworzenia. 

Oddziaływanie komórek z białkami ECM wpływa na wiele procesów 

komórkowych, w tym na migrację. Ten proces jest ściśle związany z tworzeniem 
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wypustek komórkowych bogatych w F-aktynę, a żelsolina, której dotyczą 

przedstawione w niniejszej pracy wyniki, jest białkiem wiążącym aktynę i 

regulującym reorganizację cytoszkieletu aktynowego.   

 W niniejszej pracy zbadano rolę żelsoliny w proliferacji, migracji i 

tworzeniu struktur bogatych w F-aktynę w komórkach ludzkiego czerniaka skóry 

w kontekście różnych białek macierzy pozakomórkowej, tj., lamininy 1, 

kolagenów typu I i IV oraz fibronektyny. Podjęto się tego zadania, ponieważ do tej 

pory nie zbadano roli białek macierzy pozakomórkowej w żelsolino-zależnej 

migracji i proliferacji. W związku z tym że dotychczasowe badania dotyczące 

głównie ogólnej puli żelsoliny wskazują zarówno na supresorowy, jak i 

stymulujący efekt produkcji żelsoliny na proces nowotworzenia, postanowiono 

ocenić wpływ izoform a, b i c żelsoliny na wyżej wspomniane procesy.  

 Przeprowadzone na komórkach pozbawionych produkcji żelsoliny badania 

wykazały, że izoformy tego białka nie pełnią tych samych funkcji w komórkach 

czerniaka skóry. Odkryto, że komórki czerniaka produkują i wydzielają wszystkie 

badane izoformy żelsoliny, pomimo że tylko izoforma a żelsoliny wykazuje 

obecność sekwencji sygnałowej świadczącej o sekrecji białka. Wszystkie badane 

izoformy żelsoliny okazały się być zaangażowane w migrację indywidualną i 

kolektywną komórek czerniaka. Jednakże komórki produkujące GSN c odznaczały 

się największym potencjałem migracyjnym w warunkach 2-D. Zaobserwowano, że 

zarówno GSN b, jak i GSN c wpływają na stopień polimeryzacji aktyny w komórce 

oraz lokalizują się w obrębie struktur bogatych w F-aktynę.  

 Ponieważ rezultaty wcześniejszych badań naszej Grupy wskazały na 

oddziaływanie żelsoliny z białkiem LamR – nieintegrynowym receptorem 

lamininy – postanowiono zbadać wpływ produkcji żelsoliny oraz jej izoform na 

lokalizację tego białka w komórkach czerniaka. Wykazano, że komórki czerniaka 

charakteryzuje obecność transkryptu dla dwóch izoform LamR, krótkiej i długiej, 

z czego dłuższa o pięć aminokwasów izoforma nie była dotąd badana. Żelsolina i 

białko LamR okazały się być obecnymi w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka w obrębie tratw lipidowych. Natomiast nie wykazano lokalizacji 

badanych białek na zewnętrznej stronie błony komórkowej, co w przypadku 
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białka LamR podważa wiele opublikowanych dotąd badań. Ponadto, dzięki 

zastosowaniu spektroskopii korelacji fluorescencji w zmiennym polu, 

zaobserwowano, że produkcja żelsoliny ma wpływ na mobilność tylko krótkiej 

izoformy LamR w błonie plazmatycznej komórek czerniaka. Zgodnie z naszą 

wiedzą, nie ma żadnych doniesień w literaturze opisujących charakter interakcji 

między żelsoliną a białkiem LamR w kontekście ruchliwości tych białek w błonie 

plazmatycznej. 

 Przeprowadzone badania dostarczyły wielu nowych informacji na temat 

roli izoform żelsoliny w ruchu komórki, a także lokalizacji białka LamR w 

komórkach czerniaka. Wierzymy, że nasze badania pomogą zrozumieć rolę białka 

LamR i żelsoliny w biologii komórek czerniaka, co jest bardzo istotne dla procesu 

opracowywania nowych podejść terapeutycznych dla pacjentów z czerniakiem 

skóry. Jednak przyniosły też wiele pytań i podwalin pod przyszłe badania. 

Należałoby zbadać, jak brak produkcji żelsoliny wpływa na adhezję komórek 

czerniaka. Warto byłoby także przeprowadzić badania związane z poznaniem 

mechanizmów działania izoform żelsoliny w poszczególnych procesach. Nie 

wyjaśniono tutaj m.in. w jaki sposób izoforma c żelsoliny reguluje tworzenie 

filopodiów. Ponadto nie wiadomo, jaki jest mechanizm, który kieruje żelsolino-

zależną mobilnością krótkiej izoformy białka LamR w błonie komórkowej. 

Należałoby także ustalić, dlaczego żelsolina jest szczególnie istotna dla ruchu 

komórek czerniaka skóry, gdy adherują one do lamininy 1, skoro badany tutaj 

nieintegrynowy receptor lamininy jest nieobecny na zewnętrznej stronie błony 

plazmatycznej, a żelsolina nie oddziałuje z głównymi integrynami wiążącymi 

lamininę. Dodatkowo wybrane eksperymenty należałoby także przeprowadzić w 

komórkach z niezmienioną wersją kinazy BRAF w celu sprawdzenia, czy status 

aktywacji tej kinazy ma wpływ na badane tutaj procesy.  
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6. Wnioski 
1. Szereg linii komórkowych ludzkiego czerniaka skóry produkuje izoformy a i c 

żelsoliny na poziomie transkryptu oraz kilka form żelsoliny o różnej masie 

cząsteczkowej na poziomie białka. Prezentowane linie komórkowe charakteryzuje 

heterogenność pod kątem poziomu produkcji żelsoliny. Badane izoformy żelsoliny 

a, b i c są obecne w medium kondycjonowanym.  

2. Spośród wszystkich badanych białek ECM nokaut GSN w komórkach czerniaka ma 

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

3. GSN a jest istotna dla tworzenia inwadopodiów na podłożu opłaszczonym 

żelatyną, a także dla migracji 3-D komórek A375. 

4. Wszystkie badane izoformy żelsoliny są istotne dla migracji spontanicznej i 

kolektywnej komórek czerniaka, rosnących na podłożu opłaszczonym lamininą 1. 

5. GSN b oraz GSN c znacząco obniżają stopień polimeryzacji aktyny w komórce.  

6. GSN c pozytywnie wpływa na liczbę, zagęszczenie oraz długość filopodiów, gdy 

komórki rosną na podłożu opłaszczonym lamininą 1. 

7. Komórki czerniaka produkujące GSN c wykazują oznaki bardziej 

zaawansowanego EMT w stosunku do komórek produkujących GSN a lub b. 

8. Badane komórki czerniaka ludzkiego skóry produkują dwie izoformy białka LamR 

na poziomie transkryptu, w tym niezbadaną jeszcze izoformę z dodatkowymi 

pięcioma aminokwasami (tzw. długą izoformę). 

9. Lateralna dyfuzja krótkiej izoformy białka LamR w błonie plazmatycznej komórek 

czerniaka jest zależna od izoform żelsoliny i nanodomen bogatych w cholesterol. Z 

kolei mobilność długiej izoformy białka LamR zależy od nanodomen bogatych w 

cholesterol i cytoszkieletu aktynowego. 

10. Obecność białka LamR i żelsoliny w błonie plazmatycznej komórek czerniaka 

najprawdopodobniej jest związana z tratwami lipidowymi a ich asocjacja z nimi 

ma dynamiczny charakter. Jednakże zarówno żelsolina, jak i białko LamR nie 

występują na zewnętrznej stronie błony plazmatycznej komórek czerniaka.  

 

Izoformy żelsoliny (a, b, c) nie są równocenne pod kątem ich wpływu na ruch 

komórki oraz mobilność białka LamR w błonie komórkowej. 
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