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Guzy mózgu to jeden z najczęstszych powodów zgonów wśród pacjentów z chorobą nowotworową. 

Za każdym razem gdy słyszymy w otoczeniu „guz mózgu” czujemy intuicyjnie, że ta diagnoza nie wróży nic 

dobrego. Faktycznie, pacjenci z takim rozpoznaniem umierają zwykle w ciągu pierwszego roku od 

postawienia diagnozy. Dzieje się tak głównie ze względu na lokalizację nowotworu. Ograniczony kośćmi 

czaszki guz mózgu nie ma zbyt wiele miejsca by rosnąć, stąd bardzo szybko zaczyna mechanicznie uciskać 

struktury mózgu dając przy tym szereg objawów nawet w momencie kiedy rozmiar samego nowotworu 

wynosi kilka milimetrów. Co więcej komórki nowotworu bardzo szybko rozpoczynają wędrówkę przez cały 

mózg. Mówimy wtedy, że są one inwazyjne. W przypadku guzów mózgu inwazja jest szczególnie 

niebezpieczna gdyż komórki nowotworowe nie tylko przenikają tkankę, ale uszkadzają konkretne struktury 

w jego obrębie oraz niszczą komórki nerwowe. Ze względu na swoje pochodzenie, większość guzów mózgu 

zaliczana jest do glejaków gdyż wywodzi się z komórek glejowych. Jedną z charakterystycznych cech 

glejaków jest ich bardzo szybki wzrost i wysoka zmienność komórek nowotworowych. W obrębie każdego 

guza można znaleźć wiele różnych „podtypów” komórek nowotworowych gdyż komórki glejaków bardzo 

szybko mutują. Z czasem różnice te stają się coraz bardziej widoczne. Między innymi dlatego ostatnie, 

najzłośliwsze stadium glejaka nazywa się glejakiem wielopostaciowym (łac. glioblastoma multiforme, 

GBM). Co ciekawe, nie wszystkie komórki w takim guzie są inwazyjne i ważne jest by stosowana terapia 

uderzała przede wszystkim w komórki najbardziej złośliwe. Stąd tak istotne są badania nad mechanizmami 

i podłożem inwazyjności.  

W ostatnich latach badacze skupiają się na analizach cech odpowiadających za zwiększoną 

inwazyjność niektórych komórek nowotworowych. Takie „rozpoznanie przeciwnika” ma pomóc 

w skutecznej walce z nim. Również nasz zespół ma duże osiągnięcia na tym polu. Wykryliśmy bowiem, że 

podwyższona ilość dwóch białek – odpowiedzialnej za komunikację międzykomórkową koneksyny43 

(Cx43) oraz regulującego zmiany fenotypowe komórek białka Snail-1 – zwiększa inwazyjność komórek raka 

prostaty. Takie same obserwacje poczyniliśmy niedawno w odniesieniu do komórek glejaków i dlatego 

chcemy teraz poddać te komórki wnikliwym analizom. W tym celu wyselekcjonujemy różne podtypy 

komórek glejaków obecnych w liniach guzów mózgu i rozpoczniemy ich hodowlę jako jednorodnych sub-

populacji. Takie jednorodne sub-populacje pomogą nam wyjaśnić dlaczego niektóre komórki glejaków są 

bardziej inwazyjne od innych oraz jaką rolę w tej inwazyjności odgrywają białka Cx43 oraz Snail-1. Posłużą 

nam do tego techniki mikroskopowe i wyrafinowane narzędzia biologii molekularnej, m.in. wyciszanie 

genów, nadekspresja genów, analiza mRNA, proteomika. Będziemy obserwować prędkość ruchu 

poszczególnych komórek, tempo ich wzrostu, zmiany poziomów białek, oraz zdolność komórek do inwazji 

do skrawków mózgu szczurów utrzymywanych ex vivo. Manipulując poziomami ekspresji białek Cx43 oraz 

Snail-1 określimy w jaki sposób wpływają one na zdolność komórek glejaków do migracji w mózgu. 

Opracujemy też nowy sposób hodowli glejaków w formie małych sferoidów, który to model o wiele lepiej 

będzie symulować w układzie laboratoryjnym (in vitro) interesujące nas nowotwory, niż dotychczas 

stosowane układy badawcze. Na koniec wybrane komórki wszczepimy do mózgów szczurów by zbadać czy 

obserwowane wcześniej zależności potwierdzą się w układzie żywym (in vivo). Wyniki naszych badań nie 

tylko dostarczą wiedzy na temat regulacji inwazyjności glejaków ale też będą miały znaczenie praktyczne. 

Możliwe też, że opracowany przez nas model stanie się nowym narzędziem dla badaczy guzów mózgu na 

całym świecie. 
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