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Streszczenie: Twist1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek helisa-pętla-helisa 
(ang. basic Helix-Loop-Hielix, bHLH). Pełni kluczową rolę w różnicowaniu mezenchymy pośred-
nicząc w sygnalizacji ścieżek Wnt, Shh, Fgf i Bmp. Aktywacja Twist1 następuje po dimeryzacji z cząs-
teczką białka E12 i/lub E46 i utworzeniu funkcjonalnych heterodimerów (T/E). Możliwe jest również 
tworzenie przez Twist1 formy funkcjonalnego homodimera (T/T), jednak obie aktywne formy Twist1 
aktywują odmienną, następczą sygnalizację. U osobników dorosłych ekspresja Twist1 pozostaje na 
niskim poziomie i ogranicza się do zdefiniowanych obszarów. W okresie embionalnym Twist1 ucz-
estniczy w transformacji nabłonkowo – mezenchymalnej (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, 
EMT) polegającej na zmianie charakteru komórki z nabłonkowego na mezenchymalny, natomiast 
w dojrzałej komórce zjawisko EMT ma miejsce podczas transformacji nowotworowej. Twist1 czynnie 
pośredniczy w regulacji EMT w komórkach nowotworowych promując tworzenie przerzutów, co 
skutkuje wzrostem inwazyjności nowotworu oraz znacznym pogorszeniem rokowania. Dodatkowo, 
Twist1 stymuluje chemiooporność oraz hamuje apoptozę komórek nowotworowych. Istotny wzrost 
ekspresji Twist1 zaobserwowano w licznych nowotworach, w tym w raku piersi, wątroby, prostaty, 
żołądka, przełyku, pęcherza moczowego, trzustki, jajników, czy glejakach. Ze względu na istotną rolę 
Twist1 w progresji nowotworu oraz tworzeniu przerzutów wydaje się być on ważnym czynnikiem 
prognostycznym oraz potencjalnym celem terapii genowej.

Słowa kluczowe: Twist1, transformacja nabłonkowo-mezenchymalna, nowotwory

Summary: Twist1 is a transcription factor belonging to the family of helix-loop-helix proteins (bHLH). 
Twist1 mediates in Wnt, Shh, Fgf and Bmp dependent signaling pathways and plays a crucial role in 
a mesenchyme differentiation. Twist1 activation occurs after dimerization with E12/E46 proteins and 
formation of functional heterodimers (T/E). Formation of functional homodimers (T/T) is also possi-
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ble, and both dimeric forms subsequently activate different signaling cascades. A low expression of 
Twist1 retains in restricted areas of adult tissues. Twist1 plays an important role in an epithelial-mes-
enchymal transition (EMT) during embryonic development, which results in a change of cell’s ep-
ithelial phenotype into the mesenchymal, whereas pathological EMT occurs in tumorgenesis. In 
cancer, Twist1 regulates EMT, which promotes metastatis and thus results in an increased invasive-
ness of cancer and worsen survival prognosis. Additionally, Twist1 causes chemo-resistance of the 
cancer cells and protects them against apoptosis. Significant increase of Twist1 expression occurs 
in many types of cancers, including breast, liver, prostate, gastric, oesophagus, bladder, pancreas, 
ovary and glioma. Due to its crucial role in cancer progression and metastasis, Twist1 is considered 
as an prognostic marker and a promising target of gene therapies.

Key words: Twist1, epithelial-mesenchymal transition, metastasis, neoplasms

WSTĘP

Twist1 jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek helisa
-pętla-helisa (ang. basic Helix-Loop-Hielix, bHLH). W organizmach wielokomór-
kowych, czynniki bHLH biorą udział w wielu procesach rozwojowych, jak neu-
rogeneza, miogeneza, hematopoeza, rozwój trzustki [37]. Twist1 pełni kluczową 
rolę w różnicowaniu mezenchymy oraz tkanek pochodzenia mezenchymalnego. 
U osobników dorosłych jego ekspresja pozostaje na niskim poziomie w zdefinio-
wanych obszarach [45]. Jednocześnie wykazano, że w dojrzałej komórce białko 
Twist1 bierze istotny udział w rozwoju nowotworu [72].

Cechą charakterystyczną białek bHLH, w tym Twist1, jest obecność kon-
serwatywnej zasadowej domeny oraz struktury pętli oskrzydlonej dwiema am-
fipatycznymi helisami α [37]. Helisy uczestniczą w dimeryzacji Twist1 z drugim 
czynnikiem transkrypcyjnym z rodziny bHLH. Aktywny transkrypcyjnie dimer 
wiąże się z sekwencją CATATG, zwaną kasetą E (ang. E-box), obecną w sekwen-
cjach promotorów wielu genów. Rodzina bHLH dzieli się na 7 klas, jednak dla 
potrzeb bieżącej publikacji opisano jedynie cząsteczki należące do klasy I, II i V 
[37]. Białka E12, E47, TCF12 (ang. Transcription Factor 12), E2-2 i Daughterless 
należące do klasy I ulegają powszechnej ekspresji w komórkach ssaków. Białka 
klasy II, w tym Twist1, MyoD (ang. myogenic differentiation 1) i miogenina, ule-
gają ekspresji w ściśle określonej lokalizacji, gdzie tworzą preferencyjnie hetero-
dimery z partnerami klasy I. Cechą specyficzną białek klasy V (Id (ang. inhibitor 
of DNA binding), emc (ang. extra macrochaetae)) jest brak regionu zasadowego, 
co uniemożliwia wiązanie DNA, dlatego pełnią one rolę negatywnych regulato-
rów transkrypcji dla czynników klasy I i II [37]. 

Gen Twist1 składa się z jednego intronu i dwóch eksonów, z których tylko je-
den ulega translacji [66]. Transkrypcyjnie czynny ekson stanowi sekwencję 603 
nukleotydów i koduje 201 aminokwasowe białko Twist1 o hipotetycznej masie mo-
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lekularnej 21kDa. Punkt izoelektryczny = 9,6 wskazuje na zasadowy charakter tego 
białka. Badania podobieństwa białka Twist1 u Drosophila, Xenopus, Mus musculus 
i Homo Sapiens wykazały 100% homologię regionu zasadowego i domeny pętli, 
oraz 68% podobieństwo motywu HLH [66]. Funkcjonalne znaczenie domeny HLH 
oraz regionu zasadowego obrazuje fakt, że mutacje punktowe w tych częściach genu 
są przyczyną powstawania kraniosynostozy opisanej jako zespół Saethre-Chotzena 
(SCS) [16]. Zespół Saethre-Chotzena opisany po raz pierwszy przez norweskiego 
psychiatrę Haakona Saethre cechuje asymetria twarzy spowodowana przyspieszo-
nym i nierównomiernym zarastaniem szwów czaszkowych, głównie szwu korono-
wego [51]. Skutkuje to skróceniem czaszki w wymiarze przednio-tylnym, wysoką 
linią czoła oraz wydatną wypukłością czołową z towarzyszącym cofnięciem okolicy 
nasady nosa. Obserwowanej deformacji oczodołów może towarzyszyć wytrzeszcz. 
W zespole SCS obserwuje się również zmiany w liczebności palców w postaci pal-
ców dodatkowych, bądź zrastania palca czwartego i piątego [51].

Fenotyp SCS obserwowany jest również u osób z mutacją w rejonie sekwen-
cji genu Twist1 kodującej drugie połączenie pętla-helisa, gdyż podobnie jak rejon 
zasadowy, jest ono zaangażowane w wiązanie DNA czego dowodzi fakt, iż białko 
Twist1, w którym doszło do mutacji w pozycjach S144R i K145E, traci aktywność 
transkrypcyjną i nie jest w stanie wiązać kasety E CATATG [15]. W rejonie zloka-
lizowanym pomiędzy 20 a 55 aminokwasem licząc od końca COOH białka Twist1, 
znajduje się domena WR, której znaczenie nie zostało dokładnie poznane. Przy-
puszcza się, że domena WR jest elementem odpowiedzialnym za właściwą kon-
formację przestrzenną białka Twist1, co może bezpośrednio wpływać na jego ak-
tywność transkrypcyjną [20]. Przypuszczenie to potwierdza obserwacja, że domena 
WR jest niezbędna do uzyskania transaktywacyjnej funkcji białka Twist1, a mutacje 
genetyczne w obszarze WR również skutkują powstaniem zespołu SCS [26, 54].

DIMERYZACJA I FUNKCJA TWIST1

Twist1, w odróżnieniu od większości białek bHLH, może tworzyć zarówno 
aktywne homodimery (T/T) jak i heterodimery z białkami E12/E46 (T/E). Ho-
modimery i heterodimery aktywują odmienne ścieżki sygnalizacyjne, a ilościowy 
stosunek in situ każdej postaci dimeru jest determinowany poziomami ekspresji 
Twist1 i Id [11, 31]. Białka Id preferencyjnie dimeryzują z białkami E, uniemoż-
liwiając im w ten sposób tworzenie heterodimerów z Twist1. W takiej sytuacji 
Twist1 tworzy aktywne homodimery, natomiast przy braku ekspresji Id, Twist1 
łączy się w heterodimery T/E [11, 31].

Twist1 uczestniczy w sygnalizacji FGF [10], czego dowodzi fakt, że w oste-
oblastach wyizolowanych z kości pacjentów z zespołem Saethre-Chotzena obser-
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wowano również następczy obniżony poziom FGFR2 (ang. Fibroblast Growth 
Factor Receptor 2) [46]. Badania in vivo tworzenia szwów czaszkowych wyka-
zały, iż ko-ekspresja Twist1 i Id1 na froncie mineralizacji skutkuje inicjacją eks-
presji FGFR2, którego aktywność jest bezpośrednio regulowana poziomem syn-
tezy homodimera T/T. Z kolei, w środkowej, niezmineralizowanej części szwu, na 
skutek braku ekspresji Id, dochodzi do tworzenia heterodimera T/E, z następczą 
aktywacją odmiennej ścieżki sygnalizacyjnej [10]. Dodatkowo, w tej lokalizacji 
heterodimery T/E hamują sygnalizację BMP (ang. Bone Morphogenetic Protein), 
odpowiedzialną za mineralizację szwów czaszkowych. Badania in vivo wykazały, 
że spadek poziomu tworzenia dimerów T/E w szwach czaszkowych myszy trans-
genicznych (Twist1+/-) lub pacjentów z SCS skutkuje wzmocnieniem sygnalizacji 
BMP z następczą indukcją ekspresji Id promując tworzenie T/T [10]. Ten mecha-
nizm dodatniego sprzężenia zwrotnego jest prawdopodobną przyczyną przedwcze-
snego zamykania się szwów czaszkowych skutkującego kraniosynostozą. Kolejne, 
szczegółowe badania in vivo wykazały, że Twist1 uczestniczy również w regulacji 
wzrostu i różnicowania tkanek zawiązków kończyn poprzez mediację sygnaliza-
cji Sonic hedhehog (Shh), bowiem delecja Twist1 w zawiązkach kończyn redukuje 
aktywności genów Shh, Gli1, Gli2, Gli3 (ang. Glioma-associated oncogene family 
zincfinger 1-3) i Ptch (ang. Patched) zaangażowanych w sygnalizację SHH w me-
zenchymie zawiązków kończyn [42, 50].

TRANSFORMACJA NABŁONKOWO-MEZENCHYMALNA

Nabłonek jest jedno- lub wielowarstwową strukturą, złożoną z sześciennych 
lub walcowatych komórek złączonych połączeniami przylegania (ang. adherens  
junctions), desmosomami oraz połączeniami ścisłymi (ang. tight junctions) zapew-
niającymi polarność komórek oraz ich ścisłe wzajemne przyleganie wzdłuż osi pod-
stawno-wierzchołkowej [58]. Warstwa komórek nabłonkowych utrzymuje komuni-
kację poprzez połączenia typu nexus, a od przylegających tkanek oddziela ją błona 
podstawna [5]. Nabłonek jest strukturą dynamiczną, w obrębie której zachodzą 
procesy podziału, różnicowania, apoptozy oraz usuwania martwych komórek poza 
tkankę. Integralność tkanki nabłonkowej zabezpieczają mechanizmy molekularne, 
których zaburzenie prowadzi do transformacji nabłonka w mezenchymę [5].

Transformacja nabłonkowo-mezenchymalna polega na zmianie fenotypu 
nabłonkowego w mezenchymalny w pojedynczej komórce lub grupie komórek. 
Komórki ulegające EMT wykazują reorganizację połączeń międzykomórko-
wych, utratę kształtu oraz polarności, przy jednoczesnym pozyskaniu zdolności 
migracyjnych [5]. Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (ang. Matrix  
Metalloproteinases, MMPs) komórek mezenchymalnych dokonują proteolitycz-
nej degradacji błony podstawnej, dzięki czemu przetransformowane komórki 
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są w stanie migrować poza obszar nabłonka [5, 58]. Jako, że procesy przeży-
cia, wzrostu i podziałów w tkance nabłonkowej podlegają ścisłej kontroli, EMT 
wiąże się również z uruchomieniem ekspresji genów umożliwiających ochronę 
zmienionych mezenchymalnie komórek przed apoptozą [5]. EMT może mieć 
charakter fizjologiczny lub patologiczny. Pierwszy zachodzi w okresie rozwoju 
embrionalnego oraz podczas procesu gojenia się ran. Jako zjawisko patologiczne 
EMT występuje podczas transformacji nowotworowej [58].

Proces EMT wiąże się ze zmianą ekspresji specyficznych markerów po-
wierzchniowych, jądrowych, macierzy pozakomórkowej oraz błony podstawnej. 
EMT- zależna indukcja ekspresji integryny β6, α5, α5β1 koreluje ze zmiana-
mi oddziaływania komórek z macierzą pozakomórkową [78]. Ekspresja DDR2  
(ang. Discoidin Domain Receptor tyrosine kinase 2) wiąże się z promocją ruchli-
wości i inwazyjności komórek [79]. Kluczowym markerem EMT jest β-katenina, 
odpowiadająca za łączenie kadheryn z cytoszkieletem oraz tworzenie kompleksu 
β-katenina/TCF/LEF (ang. T-Cell Factor, Lymphoid enhancer-Binding Factor) 
kontrolującego ekspresję genów związanych z EMT [78]. Kolejnymi ważnym 
markerami EMT są fibronektyna współtworząca szkielet macierzy pozakomórko-
wej oraz laminina tworząca błonę podstawną [78]. W okresie gastrulacji, podczas 
fizjologicznego procesu EMT dochodzi do utraty lamininy 1 (α1β1γ1) [78], pod-
czas gdy nadekspresja lamininy 5 (α3β3γ2) występuje w EMT związanym z roz-
wojem raka piersi [7], wątroby [19] i raka kolczystokomórkowego skóry [34]. 
Ekspresja wimentyny pozwala na identyfikację komórek rakowych przechodzą-
cych proces EMT, ponieważ zaobserwowano istnienie dodatniej korelacji pomię-
dzy poziomem ekspresji wimentyny i zwiększonej inwazyjności raka [78].

EMT W ROZWOJU I REGENERACJI

W okresie rozwoju embrionalnego procesowi EMT towarzyszy równolegle proces 
odwrotny, transformacja mezenchymalno-nabłonkowa (ang. Mesenchymal-Epithelial 
Transition, MET). Cykliczność przemian skutkuje ostatecznym różnicowaniem ko-
mórek oraz formowaniem organów [58]. Pierwszy etap przemian EMT, nazywany 
pierwszorzędowym, ma miejsce podczas gastrulacji, kiedy część komórek listków 
zarodkowych przechodzi w stan mezenychymalny i tworzy mezodermę. Pierwszo-
rzędowe EMT u kręgowców, ma również miejsce w trakcie delaminacji komórek 
grzebienia nerwowego, podczas której komórki grzebienia nerwowego odłączają się 
od cewy nerwowej i migrują obwodowo. Po zasiedleniu miejsc docelowych te same 
komórki ulegają wtórnej epitelializacji (MET) tworząc struktury twarzoczaszki, część 
obwodowego układu nerwowego oraz komórki endokrynne i melanocyty [58]. 

Komórki nabłonkowe podlegające drugorzędowemu EMT (somity, somatopleu-
ra, splanchopleura) dają początek mezenchymie dermalnej, mioblastom, komórkom 
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mezenchymy sklerotomu [21], komórkom progenitorowym wsierdzia, angiobla-
stom, macierzystym komórkom hematopoetycznym oraz komórkom tkanki łącz-
nej i mięśni [58]. 

EMT może być kluczowym procesem homeostazy zapewniającym równowagę 
pomiędzy utratą komórek, a ich powstawaniem. Proces ten regulowany jest przez 
komórki macierzyste (ang. Stem Cells, SC) posiadające zdolność samoodnowy i róż-
nicowania [5]. U ssaków najlepiej scharakteryzowane zostały embrionalne komórki 
macierzyste (ang. Embryonic Stem Cells, ESC) wywodzące się z pluripotentnych 
komórek macierzystych węzła zarodkowego [5]. Komórki te przypominają komórki 
nabłonkowe i wykazują adhezję zależną od E-kadheryny, jednak dają początek za-
równo liniom nabłonkowym, jak i mezenchymalnym [60]. Zaobserwowano, że ko-
mórki rezydujące na obrzeżach kolonii ESC posiadają fenotyp mezenchymalny wy-
kazując zwiększoną ekspresję β-kateniny, N-kadheryny, Slug, Snail, z towarzyszącą 
utratą ekspresji E-kadheryny oraz zwiększonymi zdolnościami migracyjnymi [60]. 

W przypadku uszkodzenia tkanek, zachodzi proces podobny do EMT [58]. 
Zaobserwowano, że keratynocyty na granicy uszkodzenia nabywają fenotyp po-
dobny do mezenchymalnego, dzięki czemu są w stanie migrować, zachowując 
jednocześnie luźne połączenia międzykomórkowe [4]. Podobne obserwacje do-
tyczą fazy poowulacyjnego gojenia jajników [1]. Wykazano, że w trakcie rege-
neracji serca Danio rerio, dochodzi do reaktywacji embrionalnych programów 
genetycznych, a wybrana subpopulacja komórek nasierdzia ulegając procesowi 
EMT, zyskuje zdolność migracji do regenerującego się mięśnia sercowego, gdzie 
uczestniczy we wtórnej angiogenezie [27].

TWIST1 W PRZEBIEGU EMT

Proces EMT następuje w kilku sekwencyjnie postępujących etapach. Pierwotnie, 
dochodzi do reorganizacji połączeń międzykomórkowych, a następnie do zmiany 
kształtu oraz utraty wierzchołkowo-podstawnej polarności komórki [5], co skutku-
je jej uwolnieniem z nabłonka. Separacja komórki następuje na skutek obkurczenia 
wierzchołkowego (ang. apical constriction) wywołanego zaciśnięciem pasa aktyno-
wo-miozynowego okalającego wierzchołek komórki oraz internalizacją materiału 
wierzchołkowego [5]. Dodatkowo EMT inicjuje produkcję specyficznych enzymów 
proteolitycznych, pozwalających na pokonanie przez komórkę bariery błony pod-
stawnej [55]. Jednocześnie towarzysząca uwolnieniu komórki sygnalizacja aktywują-
ca apoptozę zostaje zablokowana przez uruchamianie specyficznych dla mezenchymy 
szlaków molekularnych chroniących przed programowaną śmiercią komórki [64]. 

Istotnym zjawiskiem dla przebiegu procesu EMT jest degradacja połączeń mię-
dzykomórkowych związana ze zmianą ekspresji transbłonowych białek − kadheryn. 
Zewnątrzkomórkowe domeny kadheryn sąsiadujących komórek oddziałują ze sobą, 
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natomiast regiony cytoplazmatyczne łączą się z cytoszkieletem aktynowym poprzez 
kateniny [69]. Występująca w tkance nabłonkowej E-kadheryna zapewnia adhezję 
międzykomórkową, a spadek poziomu jej ekspresji jest wystarczającym warunkiem 
inicjacji EMT [5] gdzie następuje tzw. cadherin switch [69]. Cadherin switch polega na 
zaniku ekspresji E-kadheryny i rozpoczęciu syntezy N-kadheryny bądź na znaczącym 
zwiększeniu ekspresji N-kadheryny względem ekspresji E-kadheryny [69]. Zamiast 
N-kadheryny może również dochodzić do biosyntezy R-kadheryny, kadheryny 11, 
T-kadheryny i/lub P-kadheryny [69]. Zaobserwowano, że Snail jest transkrypcyjnym 
represorem E-kadheryny inicjującym przy współudziale Twist1, zanik połączeń mię-
dzykomórkowych [5]. Dodatkowo, Twist1 indukuje ekspresję N-kadheryny w obsza-
rze, w którym doszło do zaniku E-kadheryny [43]. Na skutek zależnej od E-kadhery-
ny destabilizacji połączeń przylegania następuje następcza eliminacja z tych połączeń 
białek α- i β-kateniny oraz aktyny [43], co powoduje zaburzenie interakcji połączeń 
przylegania z cytoszkieletem aktynowym [6]. Znaczenie zamiany ekspresji E-kadhe-
ryny na N-kadherynę w EMT nie zostało dokładnie określone, jednak postuluje się, 
że E-kadheryna umożliwia komórkom nabłonka wytworzenie silniejszych połączeń 
międzykomórkowych, w przeciwieństwie do luźnych połączeń N-kadherynowych 
obserwowanych w mezenchymie, co ułatwia komórkom mezenchymalnym migrację 
przez warstwę komórek nabłonkowych [9]. Cenne informacje na temat regulacji eks-
presji i funkcji N-kadheryny przynoszą badania nad indukowaną przez EMT delami-
nacją komórek grzebienia nerwowego u embrionów Coturnix coturnix [55]. Autorzy 
stwierdzili, że pierwszym etapem procesu jest proteoliza domeny zewnątrzkomórko-
wej N-kadheryny przez metaloproteinazę ADAM-10 (ang. A Disintegrin And Meta-
loprotease domain 10), co skutkuje osłabieniem połączeń międzykomórkowych. Ko-
lejno, dochodzi do degradacji pozostałości N-kadheryny. W efekcie powstaje peptyd 
CTF2 (ang. C-Terminal Fragment 2) przenikający do jądra komórkowego i pełniący 
rolę regulatora transkrypcji. Indukcja nadekspresji CTF2 stymuluje delaminację ko-
mórek poprzez aktywację kaskady stymulującej migrację komórki [55].

Poza stymulacją zmian w ekspresji kadheryn, Twist1 bierze udział w procesie ob-
kurczenia wierzchołkowego, co stwierdzono na podstawie badań u Drosophila [23]. 
W miejscu docelowego obkurczenia dochodzi do koncentracji RhoGEF2 (ang. Rho 
Guanine nucleotide Exchange Factor 2) oraz rekrutacji Twist1 i białka T48. Inte-
gracja tych trzech czynników przy współudziale Snail indukuje gwałtowne zmiany 
w kształcie komórki [23, 35]. 

MIGRACJA KOMÓREK

Następująca w wyniku EMT migracja komórek u Drosophila regulowana jest 
elementami sygnalizacji FGF aktywowanymi przez Twist – Htl (ang. Heartless) i Dof 
(ang. Downstream of FGR) [5]. Podczas gdy Htl jest homologiem FGFR, Dof pośred-
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niczy w przekazywaniu sygnału FGF w odpowiedzi na pozakomórkową sygnalizację 
FGF [5]. Zaobserwowano, że aktywacja sygnalizacji FGF poprzez Htl i/lub Dof indu-
kuje rozprzestrzenianie się komórek mezodermy poza macierz pozakomórkową [40]. 
Migracja komórek mezodermy wymaga również drugiego białka rodziny RhoGEF, 
Pbl (ang. Pebble) [5, 56]. Zakłada się, że Pbl aktywuje jedną lub więcej GTPaz, aby 
zainicjować zmiany w kształcie komórki, co leży u podstaw kontrolowanego przez 
FGF rozprzestrzeniania i migracji komórek [5, 56]. W migrujących komórkach grze-
bienia nerwowego z kolei, zaobserwowano wysoki poziom ekspresji Twist1 stymulo-
wany sygnalizacją Snail1 [29], jednak, mechanizm poprzez który Twist1 kontroluje 
delaminację komórek cewy nerwowej, pozostaje w znacznej mierze nieznany. 

ROLA TWIST1 W EMT W NOWOTWORACH

Powstanie przerzutów komórek nowotworowych obejmuje kilka etapów. 
Pierwszym jest zmiana fenotypu komórki z nabłonkowego w mezenchymalny. Ko-
lejno, następuje odłączenie się komórek od guza pierwotnego, migracja z infiltracją 
tkanek, penetracja błony podstawnej i intrawazacja, czyli wkroczenie do naczyń 
krwionośnych lub limfatycznych. Komórka rakowa z krwią lub limfą przemiesz-
cza się obwodowo, gdzie na skutek procesu ekstrawazacji (przeniknięcie z naczyń 
krwionośnych i/lub limfatycznych do tkanki), zagnieżdża się w nowej lokalizacji. 
Tam dochodzi do przywrócenia fenotypu nabłonkowego komórki i stabilizacji no-
wego ogniska nowotworowego [8]. Uważa się, że EMT jest istotnym czynnikiem 
promującym w komórkach guza inwazyjność i zdolność do tworzenia przerzutów 
[5], gdyż zachodzi na froncie inwazyjnym, sprzyjając powstawaniu pojedynczych 
komórek migracyjnych na skutek utraty ekspresji E-kadheryny [48, 58]. To zjawi-
sko współwystępuje z deregulacją sygnalizacji Wnt i selektywną degradacją błony 
podstawnej [48, 58]. Wstępne badania wykazały również, że nadekspresja Twist1 
w komórkach rakowych stymuluje EMT, a tym samym nabywanie przez komórki 
nowotworowe zdolności do tworzenia przerzutów [8]. Obserwację tę potwierdziły 
badania in vivo, prowadzone u chorych na raka, u których stwierdzono bezpośrednią 
korelację poziomu ekspresji Twist1 z powstawaniem przerzutów i pogorszeniem ro-
kowań okresu przeżycia [70, 73]. Podwyższoną ekspresję Twist1 wykazano ponadto 
w komórkach raka piersi [36], wątroby [73], prostaty [77, żołądka [17], przełyku 
[52], pęcherza moczowego [80], trzustki [53], jajników [67] oraz glejakach [38]. 
Wobec powszechnej obserwacji nadekspresji Twist1w komórkach przerzutowych 
nowotworu, uważa się, że Twist1 jest kluczowym czynnikiem promującym proces 
EMT poprzez represję biosyntezy E-kadheryny na korzyść N-kadheryny [8, 52, 67, 
73]. W procesie tym uczestniczy heterodimer Twist1 z białkiem E12 (T/E), rekru-
tujący do promotora E-kadheryny białka Mi2 (ang. chromodomain helicase DNA  
binding protein 3) i NuRD (ang. Nucleosome Remodeling And Deacetylase) two-
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rzące kompleks odpowiedzialny za remodeling chromatyny i deacetylację histo-
nów [18]. Aktywność kompleksu Mi2/NuRD jako deacetylazy histonu skutkuje 
powstaniem gęsto upakowanych, hipoacetylowanych nukleosomów, czego rezulta-
tem jest wyciszenie ekspresji E-kadheryny. Twist1 oddziałuje z białkami RbAp46  
(ang. Retinoblastoma binding protein p46) oraz MTA2 (ang. Metastasis-Associated 
protein 2) należącymi do kompleksu Mi2/NuRD [18], co wykazano w badaniach in 
vitro nad liniami nowotworowymi komórek raka gruczołu piersiowego pochodze-
nia mysiego (4T1) oraz ludzkiego (MDA-MB-435) obserwując, że wyciszenie eks-
presji MTA2 i RbAp46 znosi Twist1-zależną supresję ekspresji E-kadheryny [18].

W trakcie inicjacji EMT zachodzi ponadto korelacja aktywności Twist1 
z czynnikiem Snail1. Snail1 jest bowiem konieczny do indukcji EMT, a Twist1 
podtrzymuje ten proces. Badania porównawcze in vitro komórek fizjologicznych 
i nowotworowych pochodzących z nabłonka wykazały, że transkrypcja Twist1 
jest hamowana przez Snail1 w początkowej fazie EMT, natomiast wzrasta po 
spadku transkrypcji Snail1, co sprzyja hamowaniu ekspresji E-kadheryny [59]. 
Ta czasowo−przestrzenna kooperacja Twist1 i Snail1 obserwowana jest również 
in vivo u ludzi w komórkach nowotworowych raka piersi podczas powstawania 
przerzutów [59]. W badaniach immunohistochemicznych wykazano, że Twist1 
i Snail1 są głównymi induktorami EMT w raku wątroby i raku piersi, gdzie addy-
tywna nadekspresja Twist1 i Snail koreluje z zanikiem ekspresji E-kadheryny oraz 
pozabłonową ekspresją β-kateniny [62, 73].

Jednocześnie z Twist1-zależnym spadkiem ekspresji E-kadheryny, w komór-
kach rakowych dochodzi do kompensacyjnej nadekspresji N-kadheryny. W ba-
daniach raka prostaty, wykazano, że Twist1 aktywuje ekspresję N-kadheryny 
oddziałując z kasetą E zlokalizowaną w pierwszym intronie genu N-kadheryny 
[2]. Dodatkowo, stwierdzono, że wyciszenie ekspresji Twist1 skutkuje obniżeniem 
ekspresji N-kadheryny, co hamuje zdolności migracji komórek raka prostaty [2]. 

Twist1 zależna indukcja ekspresji N-kadheryny sprzyja również wtórnej an-
giogenezie w nowotworach, która jest niezbędnym warunkiem progresji nowo-
tworu, w tym naciekania tkanek oraz powstawania przerzutów odległych [41, 57]. 
Eksperymenty prowadzone na liniach komórkowych raka wątroby (HepG2), wy-
kazały, że hamowanie ekspresji E-kadheryny i nadekspresja N-kadheryny, induko-
wały zjawisko mimikry naczyniowej, której istotnym czynnikiem była VE-kadhe-
ryna, potwierdzono również bezpośrednie oddziaływanie Twist1 z promotorem 
VE-kadheryny [57]. W liniach komórkowych raka piersi (MCF-7) z nadekspresją 
Twist1 zaobserwowano 4-krotny wzrost ekspresji czynnika wzrostu śródbłonka 
naczyń (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) w porównaniu do grup 
kontrolnych [39]. Tę samą obserwację poczyniono w komórkach raka wątroby 
oznaczając bezpośrednią korelację pomiędzy nadekspresją Twist1, a wzmożoną 
ekspresją VEGF [41].
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TWIST1 A POWSTAWANIE PRZERZUTÓW

Badania inwazyjności raka piersi wykazały korelację poziomu ekspresji 
Twist1 ze znacznym pogorszeniem rokowania związanym ze wzrostem inwa-
zyjności nowotworu [49, 52]. Wykazano, iż Twist1 inicjuje ekspresję recepto-
ra płytkopochodnego czynnika wzrostu (ang. Platelet-Derrived Growth Factor 
Receptor α, PDGFRα) odpowiedzialnego za aktywację kinazy Src, czego efek-
tem jest formowanie inwadopodiów błony komórkowej i degradacja macierzy 
pozakomórkowej, a tym samym rozprzestrzenianie się guza [14]. Jednocześnie 
MAPK (ang. Mitogen-Activated Protein Kinase) zależna fosforylacja Twist1 po-
wodująca aktywację i stabilizację białka Twist1, sprzyja Twist1-zależnej sygnali-
zacji w procesie EMT w komórkach raka piersi [22]. Bazując na obserwacji ko-
mórek raka żołądka, można przypuszczać, że Twist1 może promować migrację, 
inwazyjność i tworzenie przerzutów poprzez aktywację ścieżki sygnalizacyjnej 
Wnt/Tcf-4 [30]. Nadekspresja Twist1 indukowała bowiem ekspresję cykliny D1 
i MMP-2, których geny są docelowymi elementami oddziaływania Tcf-4 [30]. Po-
twierdzono, że komórki, w których wywołano wzmożoną biosyntezę Twist1, wy-
kazywały większe zdolności migracyjne i inwazyjne, tworzyły również większą 
liczbę guzków wtórnych w jamie brzusznej i wątrobie myszy [30]. W raku krtani 
Twist1 promuje tworzenie przerzutów poprzez uruchamianie ścieżki sygnaliza-
cyjnej Twist1/c-fos/MMP-9. Nadekspresja Twist1 indukuje EMT w komórkach 
raka krtani (FaDu), w których obserwuje się zmianę ekspresji E-kadheryny na ko-
rzyść N-kadheryny, wzmożenie ekspresji c-fos (ang. FBJ osteosarcoma oncogene) 
i MMP-9, co sprzyja zdolnościom migracyjnym komórek [76], a Twist1-zależne 
wzmocnienie aktywności MMP następuje poprzez represję inhibitora metalopro-
teinazy TIMP1 (ang. Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1) [44]. W komórkach 
raka piersi (MCF-7, MDA-MB-435) z kolei, Twist1 indukuje nadekspresję AKT2 
(ang. v-Akt murine thymoma viral oncogene homolog 2) powodując w komórkach 
guza wzrost zdolności migracyjnych inwazyjność [8]. Również hipoksja guza 
skutkuje powstawaniem przerzutów [75]. Zjawisku temu towarzyszy indukcja 
angiogenezy oraz EMT, a jednym z kluczowych białek zaangażowanych w regu-
lację procesu jest czynnik indukowany hipoksją 1 (ang. Hypoxia Induced Fac-
tor-1, HIF-1), który indukuje EMT poprzez inicjację ekspresji Twist1 [74]. Białko 
HIF-1α podczas hipoksji ulega akumulacji i stabilizacji tworząc wraz z białkiem 
HIF-1β kompleks transkrypcyjny HIF-1 wiążący się w rejonach promotorów ge-
nów docelowych z elementem odpowiedzi na hipoksję (ang. Hypoxia Respon-
se Element, HRE). Ponieważ promotor genu Twist1 zawiera sekwencję HRE to 
w warunkach hipoksji gen Twist1 jest bezpośrednio aktywowany przez kompleks 
HIF-1, co w konsekwencji skutkuje represją transkrypcji E-kadheryny i inicjacją 
EMT wraz z następczym wzrostem inwazyjności komórek rakowych [74]. Dodat-
kowo kompleks HIF-1 indukuje EMT poprzez inicjację ekspresji innych genów 
np. Snail. Zaobserwowano, że koekspresja HIF-1α, Twist1 i Snail w pierwotnych 
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guzach głowy i karku najsilniej koreluje z tworzeniem przerzutów i niekorzystną 
prognozą, co wskazuje na kooperację Twist1 i Snail w HIF-1-zależnej ścieżce sy-
gnalizacyjnej inicjującej EMT w warunkach hipoksji [74]

TWIST1 ZALEŻNA OCHRONA PRZED APOPTOZĄ

Następstwem transformacji nowotworowej komórki jest zmiana odpowiedzi 
na czynniki wywołujące apoptozę. W procesie tym czynnie uczestniczy Twist1 ha-
mując indukowaną onkogenami i zależną od p53 śmierć komórkową [3]. Twist1 
może oddziaływać na p53 pośrednio poprzez inhibicję ekspresji genu supresorowe-
go ARF (ang. Alternate open Reading Frame), co moduluje ścieżkę sygnalizacyjną  
ARF/MDM2/p53 [32]. Zbieżne obserwacje odnotowano w glejakach, gdzie ampli-
fikacji N-Myc (ang. Neuroblastoma Myc oncogene) towarzyszy stała nadekspresja 
Twist1 skutkująca zaburzeniem ścieżki ARF/p53 będącej elementem Myc-zależnej 
apoptozy [61]. Badania Ansieau i wsp. [3] pokazują związek pomiędzy Twist1-za-
leżnym zanikiem podatności na apoptozę w transformowanej komórce, a nabyciem 
fenotypu inwazyjnego. Twist1 zapobiega indukowanemu H-Ras (ang. Harvey Rat 
sarcoma viral oncogene homolog) starzeniu się komórek poprzez inhibicję ścieżek 
zależnych od p53 i Rb (ang. Retinoblastoma); jednocześnie wykazano, że w koopera-
cji z H-Ras promuje transformację mysich embrionalnych fibroblastów (ang. Mouse 
Embryonic Fibroblasts, MEF) oraz indukuje całkowite EMT w komórkach nabłonko-
wych sutka skutkując ich migracją i inwazyjnością [3]. 

TWIST1 A RAKOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE

Najnowsze badania mechanizmów powstawania nowotworu skupiają się na 
związku pomiędzy EMT, a istnieniem tzw. rakowych komórek macierzystych 
 (ang. Cancer Stem Cells, CSC), gdyż ostatnie doniesienia wskazują, że komórki 
poddane EMT nabywają właściwości podobnych komórkom macierzystym [33]. Ko-
mórki nabłonka sutka poddane Twist1 i/lub Snail zależnemu EMT wykazują obec-
ność błonowych markerów specyficznych dla mezenchymy oraz wysoką ekspresję 
czynnika CD44 i niską ekspresję czynnika CD24. Komórki macierzyste nabłonka 
sutka natomiast, wykazują ekspresję CD44 i CD24, czynników indukujących EMT 
– Twist1, Snail, ZEB2 (ang. Zinc finger E-box binding homeobox 2), Slug i FOXC2 
(ang. Forkheadbox C2) oraz markerów genetycznych EMT na poziomie zbliżonym 
do obserwowanego w komórkach nabłonka sutka poddanych Twist1 i/lub Snail zależ-
nemu EMT [33]. Uważa się, że istota działania Twist1 polega na hamowaniu ekspresji 
czynnika CD24, co zwiększa populację komórek o cechach komórek macierzystych, 
mających zdolność migracji w kierunku guza i/lub miejsc gojenia rany podobnie jak 
mezenchymalne komórki macierzyste [65].
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Rola komórek macierzystych raka może tłumaczyć również indukcję EMT na 
frontach inwazyjnych nowotworu, zaobserwowano bowiem, że na obrzeżach sku-
pisk ludzkich embrionalnych komórek macierzystych hodowanych na matrycach 
Matrigel dochodzi do zjawiska EMT [13]. Wykształcone w ten sposób niezróżnico-
wane komórki mezenchymy charakteryzują się zamianą ekspresji E-kadheryny na 
korzyść N-kadheryny, wysoką ekspresją Snail, wimentyny i metaloproteinaz [60]. 

TWIST1 JAKO MARKER NOWOTWORZENIA  
ORAZ CEL TERAPII GENOWEJ

Istnienie dodatniej korelacji pomiędzy poziomem ekspresji Twist1 oraz pogar-
szającą się prognozą przeżycia sprawiło, że Twist1 stał się proponowanym marke-
rem oceny inwazyjności raka prostaty, przełyku, pęcherza moczowego, wątroby, 
trzonu macicy i piersi [24, 25, 36, 41, 76, 80]. Twist1 promuje ponadto nabywanie 
przez komórki nowotworowe odporności na chemioterapeutyki, co dowiedziono 
w badaniach raka jamy nosowo-gardłowej, pęcherza, jajników i prostaty, w których 
stwierdzono korelację nadekspresji Twist1 ze wzrostem lekooporności komórek 
nowotworowych na paklitaksel i winkrystynę [68]. Uważa się, że Twist1 chroni 
komórki nowotworowe przed apoptozą zależną od chemioterapii na drodze uru-
chomienia ścieżki sygnalizacyjnej NF-kB (ang. Nuclear factor of kappa light poly-
peptide gene enhancer in B-cells) [47]. Podejmowane są zatem próby stworzenia 
modeli terapii nowotworów opartych na hamowaniu ekspresji Twist1. 

Wyciszenie ekspresji Twist1 z użyciem siRNAw liniach komórkowych raka 
prostaty (DU145 i PC3), podnosi ich wrażliwość na paklitaksel, powodując zal-
hamowanie zdolności migracyjnych komórek przy równoległym wzroście ekspresji 
E-kadheryny oraz molekularnych markerów MET [24]. Natomiast wyciszenie eksa-
presji Twist1 w liniach komórkowych gruczolakoraka nabłonka pęcherzyków płu-
cnych (A549) skutkowało uwrażliwieniem komórek na działanie cis-platyny [81].

 Ciekawy eksperyment, polegający na wyciszeniu ekspresji Twist1 u młodych 
i dojrzałych zdrowych myszy, przeprowadził Xu i wsp. [71]. W grupie eksperymen-
talnej nie stwierdzono zmiany parametrów życiowych w porównaniu z grupą kontrol-
ną, co korzystnie rokuje dla dalszych badań nad Twist1 jako bezpośrednim celem ter-
apii genowej [71]. Dotychczas odkryto dwie substancje naturalne skutkujące supresją 
aktywności Twist1. Należą do nich izolowany z żeń-szenia polisacharyd PGP2a [28] 
oraz ester kwasu 3,4-dihydroksy-fenyloetylowego (CADPE) izolowany z roślin  
Sarcandra glabra [12]. Obydwie substancje wpływają hamująco na biosyntezę Twist1 
z następczym wzrostem poziomu ekspresji Ras, p53, p21 i p16 [12], jednak dokładny 
mechanizm działania tych związków nie został jeszcze poznany.
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Intensywne badania zmian ekspresji genu Twist1 pozwalają przypuszczać, że 
jest on jednym z kluczowych czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za 
progresję nowotworów oraz powstawanie ognisk przerzutów. Dlatego wydaje się, że 
opracowanie terapii genowej mającej na celu zahamowanie ekspresji Twist1 w ko-
mórkach nowotworowych mogłoby przyczynić się do znaczącego spadku inwazyj-
ności guza pierwotnego, a tym samym polepszałoby rokowanie, co do przeżywalno-
ści pacjentów chorych na nowotwory.
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