
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 45 2018 NR 3 (223–236)

PRZEJŚCIE EPITELIALNO-MEZENCHYMALNE 
W PROCESACH NOWOTWORZENIA

EPITHELIAL TO MESENCHYMAL TRANSITION IN CARCINOGENESIS

Ewa NOWAK, Ilona BEDNAREK

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  

w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Streszczenie: Zjawisko przejścia epitelialno-mezenchymalnego (ang. Epithelial-Mesenchymal Transi-
tion, EMT) towarzyszy procesom fizjologicznym i patologicznym, zwłaszcza rozwojowi oraz progresji 
nowotworów. Wynikiem przemian biochemicznych leżących u podstaw tego procesu jest pozbawienie 
komórki łączności z innymi komórkami, zwiększenie jej mobilności i uzyskanie zdolności do migracji. 
Pozyskanie ruchliwego, mezenchymalnego, fenotypu podyktowane jest szeregiem zmian w poziomie 
ekspresji regulowanej również na poziomie epigenetycznym, a co za tym idzie, aktywności białek od-
powiedzialnych za oddziaływania międzykomórkowe. Wśród kluczowych cząsteczek dla oddziaływań 
międzykomórkowych czy oddziaływań z białkami macierzy pozakomórkowej ECM (ang. Extracellular 
Matrix) wymienia się m.in. integryny, selektyny, kadheryny, transbłonowe białka tworzące obwódki zam-
ykające i zwierające oraz transbłonowe cząsteczki adhezyjne z nadrodziny immunoglobulin. Ważną rolę 
w przemianach fenotypu komórkowego odgrywają zmiany w poziomie aktywności białek strukturalnych 
obejmujących kolageny (I-V) i elastynę oraz zmiany w aktywności fibronektyny, lamininy i witronekt-
yny, które stanowią grupę ligandów adhezyjnych macierzy zewnątrzkomórkowej. Fenotyp komórkowy 
podlega zmianom również w wyniku nadekspresji metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (ang. 
Matrix Metalloproteinases, MMPs). Czynnikami stymulującymi przejście epitelialno-mezenchymalne 
jest grupa szeregu czynników transkrypcyjnych m.in. SNAIL1 i SNAIL2, TWIST oraz ZEB1 i ZEB2. 
Wśród wszystkich wspomnianych cząsteczek markerami przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego są 
białka charakterystyczne dla fenotypu epitelialnego m.in. E-kadheryna, mucyna-1, cytokeratyny, oklu-
dyna czy desmoplakina, a których aktywność i stężenia są obniżone. Z drugiej zaś strony, w wyniku 
nabycia cech komórek mezenchymalnych, w EMT obserwuje się podwyższoną aktywność N-kadheryny, 
wimentyny, fibronektyny czy witronektyny. 

Słowa kluczowe: przejście epitelialno-mezenchymalne, adhezja komórek nowotworowych, przerzu-
towanie, modyfikacje epigenetyczne
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Summary: Epithelial to mesenchymal transition (EMT) occure in the physiological and pathological 
processes, especially the development and progression of tumors. Biochemical changes underlying this 
process lead to the cell being deprived of communication with other cells, increasing its mobility and 
gaining the ability to migrate. Acquisition of mesenchymal phenotype depends on changes in the level 
of epigenetically regulated genes’ expression, the activity of proteins responsible for intercellular inter-
actions. Among the key molecules for intercellular interactions and interactions with extracellular ma-
trix proteins (ECM) are integrins, selectins, cadherins, transmembrane proteins that form the occluding 
junctions, and transmembrane adhesion molecules – the immunoglobulin superfamily. The changes in 
the level of activity of structural proteins, including collagens (I-V) and elastin, as well as changes in 
the activity of fibronectin, laminin and vitronectin, which constitute a group of adhesion ligands of the 
extracellular matrix, play an important role in the transformation of the cellular phenotype. The cellular 
phenotype is also changed by overexpression of matrix metalloproteinases (MMPs). The transcription 
factors that stimulate the epithelial-mesenchymal transition are SNAIL1 and SNAIL2, TWIST, ZEB1 
and ZEB2. Among all the mentioned molecules, the markers of epithelial-mesenchymal transition are 
the proteins responsible for epithelial phenotype, e.g. E-cadherin, mucin-1, cytokeratin, occludin or des-
moplakin, downregulated in the process. On the other hand, increased activity of N-cadherin, vimentin, 
fibronectin or vitronectin is observed as a result of epithelial-mesenchymal transition.

Keywords: epithelial-mesenchymal transition, cancer cell adhesion, metastais, epigenetic modifications

Wykaz stosowanych skrótów: CAM (ang. Cell Adhesion Molecules) – cząsteczki adhezji komórkowej, 
C-CAM (ang. Cell-Cell Adhesion Molecules) – cząsteczki adhezji międzykomórkowej, CTNNB1 (ang. 
Catenin Beta-1) – β-katenina, DNMT (ang. DNA Methyltransferase) – metylotransferaza DNA, ECM 
(ang. Extracellular Matrix) – mecierz pozakomórkowa, EMT (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition) 
– przejście nabłokowo-mezenchymalne, HAT (ang. Histone Acetyltransferase) – acetylotransferaza his-
tonów, HDAC (ang. Histone Deacetylase) – deacetylaza histonów, HMT (ang. Histone Methyltransfer-
ase) – metylotransferaza histonów, ICAM (ang. Intercellular Adhesion Molecules) – cząsteczki adhezji 
międzykomórkowej, ITGA5 (ang. Integrin, Alpha 5) – integryna z podjednostką α5, ITGAV (ang. In-
tegrin, Alpha V) – integryna z podjedostką αv, JAM (ang. Junction Adhesion Molecules) – adhezyjne 
cząsteczki połączeń komórkowych, LEC-CAM (ang. Lectin Cell Adhesion Molecules) – cząsteczki 
adhezyjne komórek lektynowych, MAM (ang. Matrix Adhesion Molecules) – macierzowe cząsteczki 
adhezyjne, MET (ang. Mesenchymal-Epithelial Transition) – przejście mezenchymalno-epitelialne, 
MMPs (ang. Matrix Metalloproteinases) – metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej, MT-MMPs 
(ang. Membrane-Type MMPs) – metaloproteinazy macierzy poza komórkowej typu błonowego, TGF-β 
(ang. Transforming Growth Factor Beta) – transformujący czynnik wzrostu beta, TIMPs (ang. Tissue 
Inhibitors of MMPs) – inhibitory metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej, TNF-α (ang. Tumor Ne-
crosis Factor Alpha) – czynnik martwicy nowotworów alfa, VCAM (ang. Vascular Cell Adhesion Mol-
ecules) – cząsteczki adhezji komórkowej naczyń

PODTYPY PRZEJŚCIA 
EPITELIALNO-MEZENCHYMALNEGO

Proces tranzycji epitelialno-mezenchymalnej, inaczej przejścia nabłon-
kowo-mezenchymalnego, (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, EMT) po-
legający na stopniowym przekształcaniu się fenotypu komórki z nabłonkowego 
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w mezenchymalny opiera się na szeregu zmian biochemicznych, które zachodzą 
w fizjologicznych procesach m. in. podczas embriogenezy, rozwoju narządów 
i regeneracji tkanek. Podobne zmiany w morfologii komórek obserwowane są tak-
że w procesach patologicznych, np.: związanych z progresją i przerzutowaniem 
nowotworów [6]. Charakter zmian, u podstaw których leży zjawisko EMT wa-
runkuje przynależność do jednego z trzech biologicznie różnych podtypów. Zmia-
ny fenotypu komórkowego należące do podtypu pierwszego EMT związane są 
z implantacją i formowaniem zarodka, tworzeniem się łożyska, a także wyodręb-
nieniem listków zarodkowych: mezodermy, endodermy i ektodermy oraz rozwo-
jem narządów. Podtyp drugi EMT występuje podczas regeneracji i przebudowy, 
w tym włóknienia, tkanek pod wpływem działania czynników zapalnych. Ostatni, 
trzeci podtyp EMT obserwowany jest w rozwoju i progresji nowotworów, towa-
rzyszy także powstawaniu przerzutów odległych, gdzie w ogniskach wtórnych 
komórki zmieniają swój fenotyp na drodze procesu odwrotnego – tzw. tranzycji 
mezenchymalno-epitelialnej (ang. Mesenchymal-Epithelial Transition, MET) [1]. 
Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w organizmie zależne jest m. 
in. od zmiany ich fenotypu na drodze EMT, ponieważ komórki mezenchymalne 
wykazują większą zdolność przenikania do włosowatych naczyń krwionośnych 
w miejscu pierwotnej zmiany nowotworowej. Następnie, w odległym miejscu, 
dochodzi do opuszczenia naczynia przez krążące komórki i powrotu ich fenoty-
pu do nabłonkowego na drodze MET. Komórki nabłonkowe wykazują przewagę 
proliferacyjną we wtórnym miejscu, co warunkuje wzrost istotnej klinicznie i wy-
krywalnej zmiany [1, 14]. Komórki nowotworowe migrujące drogą naczyń lim-
fatycznych rzadko kiedy podlegają EMT, więc zarówno komórki nabłonkowe jak 
i mezenchymalne rozprzestrzeniają się poprzez sieć naczyń układu limfatyczne-
go, który wymaga mniej inwazyjnego potencjału przenikających go komórek [1]. 

PODSTAWY ZMIAN ZWIĄZANYCH Z EMT

Zjawisko przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, rozpoczyna się dezin-
tegracją połączeń w obrębie błony komórkowej, prowadzącą do utraty polar-
ności komórki. W błonie podstawnej rozpoczyna się proces degradacji, białka 
powierzchniowe odpowiedzialne za wiązanie sąsiadujących ze sobą komórek 
zastępowane są przez białka typowe dla komórek mezenchymalnych. Następnie 
przebudowie ulegają elementy cytoszkieletu, wydłuża się kształt komórki w kie-
runku wrzecionowatego (ryc. 1). Wynikiem tych przemian, poza pozbawieniem 
komórki łączności z innymi komórkami, jest zwiększenie jej mobilności, uzyska-
nie zdolności do migracji oraz zdolności penetracji błony podstawnej i macierzy 
pozakomórkowej – ECM (ang. Extracellular Matrix) [6]. 
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BIAŁKA ADHEZYJNE W EMT

Pozyskanie ruchliwego mezenchymalnego fenotypu podyktowane jest szere-
giem zmian w poziomie ekspresji, a co za tym idzie stężeń i aktywności białek 
odpowiedzialnych za oddziaływania międzykomórkowe, które regulowane są 
m.in. przez aktywność białek adhezyjnych CAM (ang. Cell Adhesion Molecu-
les). Wśród cząstek adhezyjnych wyróżnia się cząsteczki połączeń komórkowych 
JAM (ang. Junction Adhesion Molecules), cząsteczki adhezji komórki z podłożem 
SAM (ang. Substrate Adhesion Molecules), MAM (ang. Matrix Adhesion Mo-
lecules) obejmujące przede wszystkim integryny czy selektyny oraz cząsteczki 
adhezji międzykomórkowej C-CAM (ang. Cell-Cell Adhesion Molecules) [1]. 

Integryny stanowią grupę 24 transbłonowych białek zbudowanych z podjed-
nostek α i β [22], które występują na powierzchni komórek układu odpornościo-
wego oraz na komórkach nabłonkowych. Stanowią grupę transbłonowych gliko-
protein pośredniczących w oddziaływaniu z białkami macierzy pozakomórkowej 
ECM (ang. Extracellular Matrix). Pełnią ponadto ważną rolę w procesie zapale-
nia, wpływając na diapedezę krwinek białych. Podczas przejścia nabłonkowo-me-
zenchymalnego w komórkach obserwowany jest podwyższony poziom ekspresji 
genów kodujących integryny z podjednostką αv – ITGAV (ang. Integrin, Alpha 
V) [21]. Istnieje zależność pomiędzy zwiększonym potencjałem metastatycznym, 
a podwyższoną ekspresją integryn αvβ3, αvβ5, αvβ6, αvβ8 oraz integryny α5β1 

RYCINA 1. Schematyczne przedstawienie zmian fenotypowych w komórkach podczas przejścia na-
błonkowo-mezenchymalnego [30]
FIGURE 1. Phenotypic changes in cells during epithelial-mesenchymal transition schematically pre-
sented [30] 
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zbudowanej z podjednostki α5 – ITGA5 (ang. Integrin, Alpha 5) [22], która cechu-
je się zwiększonym powinowactwem do fibronektyny, wykazującej podwyższoną 
ekspresję w przebiegu EMT co przekłada się na wzmożony potencjał ruchliwo-
ści komórek. Podwyższony poziom ekspresji genów kodujących integryny α1β1 
i α2β1, oddziałujące z kolagenem I, wpływa na rozłączenie kompleksu E-kadhery-
ny – CDH1 (Cadherin 1, Type 1, E-Cadherin – Epithelial) ze zlokalizowaną w ją-
drze komórkowym β-kateniną – CTNNB1 (ang. Catenin Beta-1). Obniżenie po-
ziomu ekspresji genu kodującego epitelialną integrynę α6β4 oddziałującą z błoną 
podstawną, spowodowany jest m.in. epigenetycznym wyciszeniem genu kodują-
cego podjednostkę β4 tej integryny i obserwowany jest w przebiegu EMT [17, 29]. 

Selektyny (ang. Lectin Cell Adhesion Molecules, LEC-CAM), ze względu na 
zewnątrzkomórkową domenę lektynową wiążącą jony Ca2+, zwane są lektyno-
wymi cząsteczkami adhezyjnymi. Biorąc pod uwagę budowę jednej z kolejnych 
domen – homologicznej do białek regulujących układ dopełniacza wyróżnia się 
selektyny śródbłonkowe, tzw. E-selektyny (ang. epithelial selectin), selektyny 
płytkowe – P-selektyny (ang. platelet selectin) i selektyny leukocytarne – L-se-
lektyny (ang. leukocyte selectin). Selektyny odpowiadają m. in. za oddziaływania 
między leukocytami, a ligandami oligosacharydowymi na powierzchni komórek 
endotelium [27]. Ligandami dla E-selektyn są sialofukozylowane glikany, które 
pośredniczą w adhezji komórkowej z cząsteczkami E-selektyny prezentowanymi 
przez komórki śródbłonka wyściełające ściany naczyń krwionośnych w miej-
scu przerzutowym, którym zwykle jest szpik kostny. Ekspresja E-kadheryny jest 
związana z aktywnością liganda E-selektyny, dlatego przypuszcza się, że zjawi-
ska EMT i odwrotne do niego – MET, regulują ekspresję funkcjonalnych ligan-
dów dla E-selektyny [3, 27].

Inny podział cząstek adhezyjnych uwzględnia mechanizmy adhezji między-
komórkowej, jeden zależny od jonów Ca2+ CADS (ang. Ca2+-Dependent System) 
i drugi – niezależny od tych jonów CIDS (ang. Ca2+-Independent System). Wśród 
C-CAM zależnych od jonów Ca2+ wyróżnia się rodzinę białek kadherynowych. 
Kadheryny występują w tzw. obwódkach zamykających i zwierających, gdzie za 
pośrednictwem α-, β-, γ-kateniny oraz białka p120 łączą się z elementami akty-
nowymi cytoszkieletu. Obwódki zamykające utworzone są m.in. przez transbło-
nowe białka: klaudyny (ang claudins) i okludyny (ang. occludins), których obni-
żenie poziomu ekspresji obserwowane jest w  przebiegu zjawiska EMT. Obwódki 
zwierające utworzone przez połączenie zewnątrzkomórkowych domen kadheryn, 
katenin i α-aktyniny łączą się z filamentami aktynowymi cytoszkieletu. Podczas 
EMT E-kadheryna jest degradowana, a β-katenina nie może się z nią połączyć 
[17, 19, 31]. W połączeniach zwierających ważną rolę odgrywają również desmo-
somy które, łączą się z filamentami pośrednimi, a białkami, odpowiedzialnymi 
za tworzenie połączeń transbłonowych są desmogleiny i desmokoliny sąsiednich 
komórek, łączące się ze sobą domenami zewnątrzkomórkowymi. Desmoplaki-
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na – DSP (ang. Desmoplakin), plaktoglobina i plektyna to z kolei białka, które 
pośredniczą w oddziaływaniu pomiędzy filamentami cytoszkieletu a domenami 
wewnątrzkomórkowymi desmokolin i desmoglein. W wyniku przejścia epitelial-
no-mezenchymalnego zakłócone jest funkcjonowanie desmosomów [17]. Wśród 
ponad 30 rodzajów transbłonowych cząsteczek kadherynowych najlepiej poznane 
są właściwości nabłonkowej kadheryny E (ang. epithelial), neuronalnej N (ang. 
neural), łożyskowej P (ang. placental) i siatkówkowej R (ang. retinal). E-kadhe-
ryny odgrywają ważną rolę w hamowaniu inwazyjności i zdolności do tworzenia 
przerzutów nabłonkowych komórek nowotworowych. Podczas przejścia epitelial-
no-mezenchymalnego obserwuje się obniżoną ekspresję E-kadheryny, natomiast 
wzmożoną ekspresję N-kadheryny, której obecność charakterystyczna jest dla ko-
mórek o fenotypie mezenchymalnym [17, 21, 23]. 

BIAŁKA MACIERZY POZAKOMÓRKOWEJ W EMT

Ważną rolę w przemianach fenotypu komórkowego odgrywają zmiany w po-
ziomie ekspresji, a co za tym idzie stężeń i aktywności białek strukturalnych, 
obejmujących kolagen (I-V) i elastynę oraz zmiany w ilości i aktywności fibro-
nektyny, lamininy i witronektyny, które stanowią grupę ligandów adhezyjnych 
macierzy zewnątrzkomórkowej. Spośród ligandów dla komórkowych cząstek 
adhezyjnych fibronektyna jest aktywatorem integryn, bierze udział w regulacji 
migracji komórek podczas embriogenezy, a jej nadekspesja obserwowana jest 
podczas tworzenia przerzutów nowotworowych. Laminina jest podstawowym li-
gandem dla integryn, związana jest z adhezją komórkową oraz wzrostem i różni-
cowaniem komórek przez wybiórczą aktywację ścieżek sygnałowych zależnych 
od kinazy białkowej C. Proces przejścia epitelialno-mezenchymalnego związany 
jest m.in. ze zwiększoną ekspresją genu kodującego wersykan, przekładającą się 
na zwiększenie potencjału migracyjnego komórek oraz na wzrost ilości kolagenu 
I i III w macierzy zewnątrzkomórkowej [2, 10]. W komórkach o fenotypie me-
zenchymalnym niszczona jest blaszka kolagenu IV związanego z lamininą na 
rzecz kompleksu kolagenu I z fibronektyną [10]. 

METALOPROTEINAZY MACIERZY 
POZAKOMÓRKOWEJ W EMT

Fenotyp komórkowy podlega zmianom również w wyniku aktywności pro-
teaz, a zwłaszcza metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej (ang. Matrix Me-
talloproteinases, MMPs), podzielonych na różne podgrupy w zależności od spe-
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cyficzności substratowej. MMP-1, 8, 13 i 18 należą do kolagenaz degradujących 
kolagen typu I, II, III, VII, VIII i X oraz żelatynę i agrekan. MMP-2 i MMP-9, 
należące do grupy żelatynaz, degradują żelatynę, kolagen typu IV, V, VII, X i XIV, 
elastynę, agrekan oraz fibronektynę. Trzecią grupę stanowią stromielizyny, MMP-
3, 10, 11 i 12, degradujące proteoglikany, fibronektynę, lamininę, żelatynę oraz 
kolagen typu III, IV, IX i X. Do grupy matrylizyn zalicza się MMP-7 i MMP-26, 
które degradują fibronektynę, lamininę, kolagen typu IV i proteoglikany. Ostatnią 
grupę stanowią metaloproteinazy typu błonowego – MT-MMPs (ang. Membrane-
-Type MMPs) MMP-14, 15, 16, 17, 24 i 25, wykazujące zdolność do degradacji 
fibronektyny i lamininy. Aktywność MMPs jest regulowana potranslacyjnymi mo-
dyfikacjami, jako że produkowane są one w formie nieaktywnych zymogenów, oraz 
aktywnością tkankowych inhibitorów metaloproteinaz – TIMPs (ang. Tissue Inhibi-
tors of MMPs) [4]. Nadekspresja metaloproteinaz, zwłaszcza MMP-1, 2, 3, 7, 9, 13 
i 14, obserwowana jest w wielu typach nowotworów gdzie wiążąc się z przejściem 
epitelialno-mezenchymalnym przekłada się na zdolności migracyjne komórek [8].

CZYNNIKI TRANSKRYPCYJNE ZAANGAŻOWANE W EMT

Wśród czynników stymulujących przejście epitelialno-mezenchymalne wy-
mienia się nadekspresję szeregu czynników transkrypcyjnych m.in. SNAIL1 
i SNAIL2, TWIST oraz ZEB1 i ZEB2 (ang. Zinc finger E-box Binding home-
obox). Najważniejszymi czynnikami transkrypcyjnymi są czynniki transkryp-
cyjne z rodziny SNAIL, o strukturze palca cynkowego, SNAIL1 (SNAI1) (ang. 
Snail homolog 1) oraz SNAIL2 (SLUG) (ang. Snail homolog 2). Aktywność tych 
białek w procesie EMT wpływa na obniżenie poziomu ekspresji E-kadheryny, 
okludyny, klaudyn, cytokeratyn czy desmoplakiny, charakterystycznych dla fe-
notypu epitelialnego, a drugiej strony podwyższa poziom ekspresji fibronektyny, 
N-kadheryny, kolagenu, MMP-2, MMP-9 i MMP-15 typowych dla fenotypu me-
zenchymalnego oraz czynników TWIST i białek ZEB [17, 19].  Podobną aktyw-
ność wykazują wspomniane czynniki TWIST1 oraz ZEB1 i ZEB2 podwyższając 
aktywność typowych markerów mezenchymalnych, a obniżając aktywność białek 
epitelialnych. Białka TWIST rekrutują m.in. metylotransferazę histonów SET8, 
która odpowiedzialna jest za metylację H4K20 i tym samym regulację ekspresji 
kadheryn [17]. Białka z rodziny ZEB (ZEB1 i ZEB2) przyczyniają się m.in. do 
obniżenia poziomu ekspresji genu kodującego E-kadherynę, poprzez oddziały-
wanie z deacetylazą histonów, która modyfikuje chromatynę w obrębie histonu 3 
[10]. Ponadto, wspomniane czynniki transkrypcyjne wpływają na podwyższenie 
poziomu ekspresji genu kodującego wimentynę, która jest białkiem typowym dla 
komórek o fenotypie mezenchymalnym [28]. Czynniki transkrypcyjne FOX (ang. 
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Forkhead box) zawierające motyw Forkhead są podgrupą czynników transkryp-
cyjnych helisa-skręt-helisa, które w swojej budowie zawierają motyw uskrzydlo-
nej helisy, wiążącej się do cząsteczki DNA. U ssaków czynniki transkrypcji FOX 
są podzielone na podklasy od A do S [9]. Białka FOX przeciwstawnie regulują 
proces EMT. Nadekspresja FOXC1, FOXC2, FOXQ1 przyczynia się do obniże-
nia poziomu ekspresji genu kodujacego E-kadheryny, i zwiększenia poziomu eks-
presji genów kodujących N-kadheryny, fibronektyny i wimentyny. Nadekspresja 
FOXM1 podwyższa natomiast ilość β-kateniny [31]. W regulacji ekspresji genów 
zaangażowanych w EMT biorą udział również czynniki transkrypcyjne z rodzi-
ny SOX (ang. Sry-like high-mobility groupbox). Białko SOX2 przyczynia się do 
wzrostu ekspresji SNAIL oraz obniżenia ekspresji TWIST1 [33]. Niedobór SOX4 
przekłada się na obniżenie aktywności czynników transkrypcyjnych SNAIL, 
ZEB, TWIST [25]. Wykazano ponadto aktywność wielu ścieżek sygnalizacyjnych 
zaangażowanych w EMT, mi.in. MAPK/ERK, PI3K, LEF (ang. Lymphoid En-
hancer binding Factor), TGF-β-SMAD czy WNT-β-katenina. Niezwykle ważną 
rolę regulacyjną odgrywa cytokina TGF-β (ang. Transforming Growth Factor 
beta – transformujący czynnik wzrostu beta), uczestnicząca w procesach angio-
genezy, stymulacji syntezy i degradacji białek macierzy pozakomórkowej, która 
działa jako silny czynnik progresji nowotworu poprzez indukcję przejścia nabłon-
kowo-mezenchymalnego (EMT), w którym komórki nabłonkowe nabierają me-
zenchymalnego fenotypu, co prowadzi do ich zwiększonej ruchliwości i inwazji, 
wykazuje także właściwości stymulujące podziały komórek mezenchymalnych. 
Zasadnym podejściem w terapii przeciwnowotworowej jest więc m.in. hamowa-
nie sygnalizacji TGF-β1 ponieważ większość komórek nowotworowych wykazu-
je zmienioną lub niefunkcjonalną sygnalizację TGF-β1 [7, 11, 12, 28, 34].

EPIGENETYCZNA REGULACJA AKTYWNOŚCI 
GENÓW ZAANGAŻOWANYCH W EMT

W procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego obserwuje się regulacyj-
ny wpływ mechanizmów epigenetycznych. Wśród zmian epigenetycznych towa-
rzyszących nieprawidłowemu reprogramowaniu genetycznemu w nowotworach 
wyróżnia się przede wszystkim tzw. globalne zmiany w poziomie metylacji DNA 
w obrębie tzw. wysp zbudowanych z powtarzających się sekwencji dinukleoty-
dowych CpG oraz potranslacyjne kowalencyjne zmiany końca NH2 białek histo-
nowych. Wszystkie obserwowane modyfikacje będące stabilnymi ale odwracal-
nymi zmianami wpływają na zaburzenia poziomu ekspresji genów prowadzących 
do rozwoju i progresji choroby, a w konsekwencji wpływają na niekontrolowa-
ny wzrost populacji komórek nowotworowych [15, 26]. Hipometylacja DNA, 
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zwłaszcza w sekwencjach powtórzeniowych czy retrotranspozonach, prowa-
dzi do zwiększenia niestabilności genomowej oraz aktywacji protoonkogenów. 
Zwiększona ilość grup metylowych w wyspach CpG zlokalizowanych w regio-
nach promotorowych prowadzi do tzw. hipermetylacji genów. Zjawisko to jest po-
wszechnie obserwowane w inaktywacji genów supresorowych zaangażowanych 
w procesy naprawy DNA, cyklu komórkowego, apoptozy, adhezji międzykomór-
kowej oraz aniogenezy. Metylacja DNA polegająca na przeniesieniu grupy mety-
lowej (-CH3) z S-adenozylometioniny (ang. S-Adenosylmethionine, SAM) do po-
zycji 5 reszty cytozyny w DNA, katalizowana jest przez metylotransferazy DNA, 
DNMTs (ang. DNA Methyltransferases), wśród których wyróżnia się DNMT1, 2, 
3a, 3b oraz 3L. Enzym DNMT1 odpowiada za podtrzymywanie wzoru metyla-
cji i wiąże się preferencyjnie z hemimetylowanym DNA. Enzymy DNMT2 i 3L 
nie posiadają domeny katalitycznej, nie wykazują więc funkcji enzymatycznej. 
Z punktu widzenia kancerogenezy najważniejszą rolę odgrywają tzw. de novo 
metylotransferazy DNA: DNMT3a i DNMT3b, wykazujące zdolność do wiąza-
nia się z hemimetylowanym, a także niemetylowanym DNA w regionach wysp 
CpG [13, 15]. Modyfikacje białek histonowych dotyczą również ich metylacji, 
ale także acetylacji, biotynylacji, fosforylacji czy sumoilacji. Acetylacja histonów 
warunkuje ich aktywność transkrypcyjną i katalizowana jest przez acetylotransfe-
razy histonów (ang. histone acetyltransferases, HATs). Deacetylacja tych białek, 
katalizowana przez deacetylazy histonowe HDACs (ang. Histone Deacetylases) 
wpływa na hamowanie aktywności genów [13, 15, 26]. Wyróżnia się trzy klasy 
HDAC, pierwszą stanowią enzymy zlokalizowane wewnątrzjądrowo (HDAC1, 
2, 3 i 8), drugą klasę stanowią enzymy zakotwiczone pomiędzy jądrem a prze-
strzenią cytoplazmatyczną (HDAC4, 5, 6, 7, 9 i 10), trzecią klasą są tzw. sirtuiny 
(SIRT1-7) zlokalizowane w różnych organellach komórkowych [26]. Inny me-
chanizm wpływający regulująco na ekspresję genów stanowią tzw. miRNA (ang. 
microRNA). Stanowią one grupę małych, 22-nukleotydowych niekodujących czą-
steczek RNA, które wykazują zdolność do potranskrypcyjnego wyciszania genów 
docelowych poprzez przyłączenie do końca 3’ mRNA, powodując degradację 
mRNA lub zahamowanie procesu translacji. Mi-RNA wykazują tkankowo-specy-
ficzną ekspresję i uczestniczą w kontrolowaniu m.in. procesów różnicowania czy 
proliferacji komórek, są ponadto zaangażowane w epigenetyczne mechanizmy re-
gulatorowe. Z jednej strony same podlegają modyfikacjom epigenetycznym, na-
tomiast z drugiej oddziałują na DNMT3A i DNMT3B, wpływają także na EZH2 
(ang. Enhancer of Zeste Homolog 2), enzym należący do rodziny metylotransfe-
raz histonowych – HMTs (ang. Histone Methyltransferases) odpowiedzialny za 
metylację lizyny w pozycji 27 histonu H3. Cząsteczki mi-RNA, w zależności od 
genów docelowych, na które oddziałują, mogą wykazywać cechy genów supreso-
rowych lub onkogenów [26].  
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W epigenetycznej regulacji aktywności genów zaangażowanych w przebieg 
przejścia epitelialno-mezenchymalnego obserwowane jest oddziaływanie nie 
tylko na stopień metylacji DNA ale także acetylacji histonów. Ekspresja genu 
kodującego E-kadherynę regulowana jest nie tylko przez DNMTs, ale także de-
acetylazy histonów (HDAC1, HDAC2), metylotransferazy i demetylazy histo-
nów [18]. Rekrutacja metylotransferazy DNMT1 w tym przypadku uwarunko-
wana jest m.in. aktywnością czynników transkrypcyjnych ZEB1 i SNAIL1 oraz 
ścieżki sygnałowej TGF-β zależnej od SMAD [32]. ZEB1/2 wiążąc się z pro-
motorem genu E-kadheryny, inicjuje proces represji transkrypcji, ale rekrutuje 
także deacetylazy HDAC1/2, przeprowadzające reakcję deacetylacji histonów, 
natomiast metylotransferazy histonowe dodają grupę metylową w pozycji H3K9. 
Demetylaza LSD1 usuwa grupę metylową z H3K4, co dodatkowo zapobiega re-
acetylacji H3K9. Metylacja H3K9 przyczynia się do rekrutacji białka HP1, które 
z kolei rekrutuje DNMT1, odpowiedzialną za metylację sekwencji promotorowej 
genu CDH1, wyciszając jego ekspresję [33]. Obniżeniu poziomu ekspresji E-ka-
dheryny towarzyszy także wzrost ekspresji genu kodującego metylotransferazę 
DNMT3B [4]. Podwyższona aktywność DNMT1 przyczynia się również m.in. 
do hipermetylacji wysp CpG w obrębie regionów promotorowych genów kodują-
cych klaudynę 6 i metaloproteinazę MMP-2, obniżając ich poziom ekspresji [20, 
25, 30]. Innym czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym m.in. w regulację 
ekspresji genu kodującego E-kadherynę jest SNAIL1, który oddziałuje z demety-
lazą histonów LSD1 oraz metylotransferazą histonów EZH2. Ponadto, wpływa na 
metylację i acetylację H3K4, H3K9, H3K18 i H3K27 [32]. Reakcja ta umożliwia 
SNAIL oddziaływanie z innymi korepresorami ekspresji CDH1, w tym deacety-
lazami histonów i metylotransferazami DNA [22]. SNAIL1 oddziałuje z ETS1 
aktywowanym przez MAPK wpływając na wzrost poziomu ekspresji metalopro-
teinaz, a także z kompleksem SMAD3-SMAD4 wpływając na TGF-β zależną re-
presję E-kadheryny i ekspresję okludyny [17].

W komórkach nowotworowych z aktywnym zjawiskiem przejścia epitelialno-
-mezenchymalnego czynnik  transkrypcyjny TWIST1 rekrutuje kompleks wie-
lobiałkowy zdolny do deacetylacji i przebudowy nukleosomu promotora CDH1, 
tym samym tłumiąc transkrypcję E-kadheryny, a z drugiej strony indukuje wzrost 
ekspresji N-kadheryny niezależnie od czynników SNAIL [16, 17]. Przeciwnie, 
reaktywacja ekspresji E-kadheryny może wynikać z deacetylacji jego represora 
transkrypcyjnego SNAI2 (SLUG) [16].

Istotną regulacyjną rolę w procesach EMT przypisuje się także rodzinie regu-
lującego miRNA-200 oraz miRNA-205, które wykazują m. in. zdolność do hamo-
wania aktywności czynników transkrypcyjnych E-kadheryny – ZEB1 i ZEB2 [15]. 
Ponadto obie wspomniane rodziny mikroRNA hamują aktywność innych czynni-
ków zaangażowanych w proces przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, m.in. 
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TWIST1. MiRNA-132 i miRNA-212 hamują aktywność TGF-β regulującego EMT 
poprzez blokowanie czynnika SOX4. MiRNA-132 wycisza aktywność ZEB2 [16].

Wśród wszystkich wspomnianych cząsteczek kluczowymi markerami przej-
ścia nabłonkowo-mezenchymalnego są białka charakterystyczne dla fenotypu 
epitelialnego m.in. E-kadheryna, mucyna-1, cytokeratyny, okludyna czy desmo-
plakina, a których stężenie i aktywność są obniżone w procesie. Z drugiej zaś 
strony, w wyniku nabycia cech komórek mezenchymalnych, w wyniku przejścia 
epitelialno-mezenchymalnego obserwuje się podwyższoną ilość N-kadheryny, 
wimentyny, fibronektyny czy witronektyny (tab. 1) [30].

TABELA 1. Zmiany poziomu ekspresji wybranych markerów przejścia nabłonkowo-mezenchymal-
nego, z czynnikami transkrypcyjnymi i szlakami sygnalizacyjnymi, które indukują ich aktywność [17]
TABLE 1. Changes in the level of expression of selected markers of epithelial-mesenchymal transi-
tion, with transcription factors and signaling pathways that induce their activity [17]

Obniżenie poziomu 
ekspresji w EMT

Podwyższenie 
poziomu ekspresji 

w EMT

Czynnik 
transkrypcyjny

Regulatorowa ścieżka 
sygnalizacyjna

E-kadheryna, claudyna,
okludyna, cytokeratyny, 

desmoplakina,
plaktofilina

N-kadheryna, fibronekty-
na, kolegen,

MMP2, MMP9, TWIST,
ZEB1, ZEB2

SNAIL1, SNAIL2
TGFβ-SMAD3,

WNT-β-katenina, Notch,
PI3K-AKT, NF-κB

E-kadheryna, claudyna,
okludyna, desmoplakina, 

plaktoglobina

N-kadheryna, 
fibronektyna,
α5 integryna

TWIST1 MAPK

E-kadheryna,
plaktofilina, obwódka 

zamykająca

N-kadheryna,
MMPs ZEB1, ZEB2

TGFβ-SMAD3,
WNT-β-katenina,

RAS-MAPK

E-kadheryna
fibronektyna,
wimentyna,

SNAIL1
FOXA1 TGFβ,

AKT

E-kadheryna, obwódka 
zamykająca

fibronektyna,
wimentyna,

N-kadheryna,
SNAIL1, SNAIL2

FOXA2 TGFβ,
AKT

E-kadheryna
N-kadheryna, 
fibronektyna,
wimentyna

FOXC2 TGFβ-SMAD3

PODZIĘKOWANIA 
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