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Streszczenie: Podczas karcenogezy dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy trzema istotnymi 
procesami komórkowymi: różnicowaniem, proliferacją i apoptozą. Wszystkie trzy przebiegają w ściśle 
uporządkowany sposób i podlegają regulacji szlakom przekaźnictwa sygnałów w komórce. Jedną 
z wewnątrzkomórkowych dróg przekazywania sygnałów, która sprzyja karcenogenezie jest zależny od 
β-kateniny kanoniczny szlak Wnt. Ponieważ głównym celem współczesnych badań biomedycznych 
jest poszukiwanie nowych sposobów leczenia chorób o charakterze rozrostowym, zależna od β-katen-
iny ścieżka Wnt może stać się tarczą molekularną w coraz powszechniej stosowanej terapii celowanej. 
W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wykorzystania substancji małocząsteczkowych jako 
inhibitorów szlaku Wnt. Szczególną uwagę zwrócono na te substancje chemiczne, które sprzyjają 
degradacji β-kateniny i hamują zarówno jej właściwości transkrypcyjne, jak i adhezyjne. Pośród an-
tagonistów szlaku Wnt znajdują się również leki już dopuszczone do zastosowania klinicznego, np. 
salinomycyna czy imatynib, których działanie na białka zależnej od β-kateniny kanonicznej ścieżki 
Wnt wynika z ich dodatkowych, wcześniej nieopisanych właściwości. Dane prezentowane w artykule, 
wskazują na coraz szerszy udział syntetycznych ksenobiotyków hamujących szlak Wnt, które po wni-
knięciu do cytoplazmy pobudzają zarówno komórki leukemiczne, jak i nowotworowe komórki guzów 
litych do procesów apoptozy lub różnicowania się w kierunku komórek prawidłowych.

Słowa kluczowe: Wnt, β-katenina, receptory Frizzled, czynnik transkrypcyjny Tcf/Lef

Summary: There is an imbalance between three crucial cellular processes: differentiation, proliferation 
and apoptosis, during carcinogenesis. All these three processes occur in a strictly controlled manner 
and they are regulated by many cell signaling transduction pathways. One of the protein molecular 
pathways that promotes carcinogenesis is dependent on β-catenin canonical Wnt pathway. Since the 
main goal of modern biomedical studies is searching for a new possibility of therapy for solid tumors 
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and malignancies, Wnt pathway can be used in the molecular-targeted therapies for many cancer dis-
eases. In this paper, we analyzed the possible application of low molecular weight substances that can 
be used as inhibitors of the Wnt pathway. Particular attention it was paid to these agents which promote 
degradation of β-catenin and inhibit both its transcriptional and adhesional properties. Among the Wnt 
antagonists, there are drugs already approved for clinical use, such as salinomycin, or imatynib, whose 
effect on the canonical, β-catenin dependent Wnt pathways is related with their unknown properties. 
The data presented in the article show involvement of synthetic xenobiotics in the Wnt pathway inhib-
iting these compounds after entering into the cytotol stimulates both solid tumors and leukemia cells 
to apoptosis or differentiation toward normal tissues.
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WSTĘP

Terapia celowana jest metodą terapeutyczną polegającą na hamowaniu określo-
nych szlaków metabolicznych komórki nowotoworowej. Warunkiem powodzenia 
leczenia ukierunkowanego jest zdefiniowanie właściwego „celu molekularnego” 
i dobranie odpowiedniego leku aktywnego wobec określonego „celu”. Zastosowanie 
w chemioterapii leków ukierunkowanych przyczyniło się do poprawy wyników le-
czenia wielu ciężkich i przewlekłych schorzeń [48]. Kluczową kwestią w dobieraniu 
terapii celowanej jest odpowiednia diagnostyka oraz uwzględnienie różnic osobni-
czych, które decydują o sukcesie stosowanego terapeutyku. Dlatego też podczas che-
mioterapii niejednokrotnie dochodzi do występowania wielu niepożądanych obja-
wów, mogących czasami zagrażać życiu pacjenta. O tym jak istotne jest zastosowanie 
małocząsteczkowych związków jako inhibitorów konkretnych szlaków przekazywa-
nia sygnałów w komórce świadczy fakt, że w 2003 roku w USA wydano blisko 13.5 
biliona dolarów na poszukiwanie nowych inhibitorów szlaków przekaźnictwa sygna-
łów w komórce nowotworowej raka okrężnicy [1]. Brak spektakularnych sukcesów 
terapii skojarzeniowej, czy zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciw czyn-
nikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, 
VEGF), czy receptorowi czynnika wzrostu naskórka (ang. Epidermal Growth Factor 
Receptor, EGFR), wprawdzie wydłużały czas życia pacjentów o dwa lata ze zdiagno-
zowanym nowotworem okrężnicy, ale nie ograniczały jego przerzutowania [54]. 

W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się niskocząsteczkowym związkom 
chemicznym, które mogą pośredniczyć w regulacji wewnątrzkomórkowego przekaź-
nictwa sygnałów w macierzystych komórkach nowotworowych (ang. Cancer Stem 
Cells, CSCs). Szlak Wnt wydaje się być w znaczny sposób zaangażowany w procesy 
nowotworzenia, a tym samym w progresję choroby nowotworowej. Określenie Wnt 
powstało z połączenia nazw genów poznanych u muszki owocówki (wingless) i ludzi 
(int-1) [2]. Białka Wnt są grupą konserwatywnych białek sekrecyjnych, wchodzących 
w ścisłe interakcje z glikozaminoglikanami macierzy zewnątrzkomórkowej. Zada-
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niem tych białek jest regulowanie oddziaływania między komórkami a środowiskiem 
[42]. Białka z rodziny Wnt uczestniczą w przekazywaniu sygnałów za pośrednic-
twem receptorów zewnątrzkomórkowych z rodziny Frizzled (Fzd). Receptory te sied-
miokrotnie przechodzą przez błonę komórkową a ich domena zewnątrzkomórkowa, 
bogata w reszty cysteiny, stanowi miejsce interakcji z ligandami Wnt [51]. 

Szlak Wnt jest zaangażowany w homeostazę komórek macierzystych, m.in. 
okrężnicy, kości, krwi a nawet włosów. Dlatego też zaburzenia szlaku związane 
z nieprawidłową ekspresją nawet pojedynczych białek biorących w nim udział, 
a tym samym pojawienie się mutacji o charakterze onkogennym, jest tak istotnym 
czynnikiem patogennym wielu chorób rozrostowych, np. białaczek, nowotworu 
wątroby i prostaty [3, 38].

Udowodniono, że białka z rodziny Wnt aktywnie uczestniczą w trzech nieza-
leżnych szlakach przekazywania sygnałów w komórce. Najbardziej powszechna 
w komórkach nowotworowych jest tzw. ścieżka kanoniczna, która wymaga udzia-
łu β-kateniny i pośredniczy w aktywacji transkrypcji czynnika Tcf/Lef, występu-
jącego m.in. w komórkach T limfoidalnych [15]. β-katenina jest także składni-
kiem połączeń adhezyjnych i wspólnie z E-kadheryną bierze udział w stabilizacji 
cytoszkieletu. Dodatkowo, przeprowadzone badania cytogenetyczne potwierdziły 
obecność dwóch ścieżek niekanonicznych szlaku Wnt, które są niezależne od β-
kateniny i pośredniczą m.in. w ruchach komórek. Mowa tutaj o ścieżce „polar-
nej”, w której pośredni udział ma szlak kinaz Jnk (ang. c-Jun amino-terminal ki-
nase) oraz o ścieżce zależnej od stężenia jonów wapnia [57].

Zainteresowanie szlakiem Wnt wzrosło podczas badań dotyczących ekspresji 
genów odpowiedzialnych za aktywację, różnicowanie i dojrzewanie macierzy-
stych komórek nowotworowych [15]. Liczne badania potwierdziły hipotezę, że 
białka z rodziny Wnt są niezwykle istotne w procesie transformacji nowotworo-
wej, głównie zapewniając komórkom zdolność do samoodnawiania i zapobiega-
nia różnicowaniu. Wykazano, że komórki nowotworowe wykazujące zwiększoną 
sekrecję białka Wnt-1, są oporne na apoptozę ponieważ jego ekspresja hamuje 
uwalnianie cytochromu c do cytozolu oraz blokuje aktywność proteolityczną ka-
spazy 9 [68]. Dlatego, zastosowanie inhibitorów szlaku Wnt jako aktywatorów 
terapii celowanej mogłoby w znaczny sposób ograniczyć rozrost komórek nowo-
tworowych, ich podział a nawet migrację.

Podawane w odpowiedni sposób inhibitory ścieżki kanonicznej Wnt, umoż-
liwiałyby zatem modelowanie przewodzenia sygnałów, a tym samym sterowanie 
transkrypcją odpowiednich genów zaangażowanych w proces nowotworzenia [6]. 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obecnego stanu badań dotyczących 
roli związków małocząsteczkowych jako potencjalnych modulatorów szlaku Wnt. 
Szczególną uwagę zwrócono na inhibitory kanonicznej ścieżki Wnt zależnej od β-ka-
teniny, ponieważ to białko zdaje się odgrywać kluczową rolę w patogenezie wielu 
schorzeń, nie tylko o charakterze nowotworowym.
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REGULACJA KANONICZNEJ ŚCIEŻKI  
SZLAKU WNT/Β-KATENINA

W kanonicznej ścieżce szlaku Wnt białka łączą się i aktywnie oddziałują 
z dwoma niezależnymi od siebie typami receptorów powierzchniowych. Pierwsze 
to transmembranowe koreceptory białek LRP5/6, drugie to wcześniej wspomnia-
ne receptory Frizzled, posiadające 7 transbłonowych domen [49]. Natychmiasto-
we oddziaływanie białka Wnt z receptorem Frizzled następuje tylko wtedy, gdy 
towarzyszy temu koreceptor LRP 5/6 z rodziny receptorów LDL (ang. Low-Den-
sity Lipoprotein). Ulega on fosforylacji w wyniku działania kinazy kazeinowej 
1-γ (ang. Casein Kinase I-γ, CK 1-γ,) [66].

Kluczowym etapem w rozpoczęciu kaskady sygnałów szlaku Wnt jest 
połączenie się receptora Frizzled z cytoplazmatycznym białkiem Dishevelled 
(Dvl) (ryc. 1), ulegającym fosforylacji za pośrednictwem kinazy Par-1 (ang. ki-
nase determining polarity during asymmetric cell divisions) i kinazy kazeinowej 
1-ε. Koreceptorowe połączenie białek Frizzled i LRP 5/6 aktywnie wpływa na 
pulę β-kateniny w komórce, poprzez modulowanie aktywności kompleksu pro-
wadzącego do jej degradacji [17, 18]. Jeżeli dochodzi do oddziaływania ligandu 
(białko Wnt) z receptorem (Fzd), to obserwowane jest również połączenie białka 
Dvl z kompleksem APC (ang. Adenomatous Polyposis Coli) – konduktyna – ak-
syna, który pośredniczy w degradacji β-kateniny w proteasomie 26S. Tym samym 
uruchomiona zostaje kanoniczna ścieżka szlaku Wnt. Wzrasta cytoplazmatyczna 
pula wolnej β-kateniny, która może być transportowana do jądra komórkowego 
przy udziale importyn. W jądrze komórkowym β-katenina pełni funkcję czynnika 
transkrypcyjnego i oddziałując z czynnikami Tcf/Lef pośredniczy w transkrypcji 
wielu genów m.in. c-jun, c-myc, fra-1, cykliny D1, Groucho, CBP/p300 czy nu-
kleoplazminy. Ponadto β-katenina oddziałuje także z innymi, poza Tcf/Lef, recep-
torami jądrowymi, tj. receptorami estrogenowymi i androgenowymi, receptorami 
dla kwasu retinowego, witaminy D, tyroksyny i glukokortykoidów [14].

Głównym enzymem komórkowym, który jest stabilizowany przez kompleks 
APC – konduktyna – aksyna, a tym samym prowadzi do obniżenia cytoplazma-
tycznej puli β-kateniny jest serynowo – treoninowa kinaza syntezy glikogenu (ang. 
Glycogen Synthase Kinase-3, GSK3-β) [17, 38]. W połączeniu z kinazą kazeinową 
oraz ligazą ubikwityny B-TrC, kinaza GSK3-β prowadzi do fosforylacji a następ-
nie do degradacji β-kateniny na drodze ubikwitynacji w proteasomie [14, 41]. 

Ważną funkcję w początkowych etapach kanonicznej ścieżki szlaku Wnt pełnią 
białka z rodziny GRK (ang. G protein coupled Receptors serine/threonine Kinases). 
Wykazano, że aktywność tych białek ogranicza się nie tylko do tworzenia kompo-
nentów dołków klatrynowych, pośrednicząc w procesie endocytozy, ale wspólnie 
z β-arestyną działają także jako modulatory szlaku Wnt. W obecności białka Dishe-
velled, białka GRK mają silne powinowactwo do receptorów typu Frizzled [19]. 
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RYCINA 1. Schemat przedstawiający szlak przekaźnictwa sygnałów Wnt/β-katenina.
Po lewej stronie widoczny jest nieaktywny szlak Wnt. Przy braku ligandów Wnt, β-katenina ulega 
fosforylacji przez kinazy kompleksu aksyna/białko APC/GSK3-β a następnie jest degradowana w pro-
cesie ubikwitynozależnej proteolizy mającej miejsce w proteosomach. Po przyłączeniu liganda Wnt 
do receptora Frizzled (prawa część schematu) dochodzi do aktywacji zależnego od β-kateniny szlaku 
Wnt, poprzez powstanie silnego kompleksu Fzd/LRP5/6 stabilizowanego przez białko Dishevelled. 
W konsekwencji dochodzi do natychmiastowej fosforylacji receptora LRP5/6 przez kinazy GSK3-β 
i CK1γ (nie przedstawiona na schemacie), prowadzącej do rozpadu kompleksu degradującego β-kate-
ninę. Efektem tego procesu jest przemieszczenie się β-kateniny do jądra komórkowego i jej oddziały-
wanie z czynnikiem transkrypcyjnym Tcf/Lef1 (na podstawie [57], zmodyfikowany)
FIGURE 1. Wnt/β-catenin signaling pathway. 
There is the scheme of non-active Wnt pathway, on the left side of the figure. In the absence of Wnt li-
gands, β-catenin is constrictively phosphorylated by kinases of complex of axin/APC protein/GSK3-β 
and then β-catenin is degradeted by ubiquitin – dependent proteolysis in the proteasomes. Binding of 
Wnt to Frizzled receptor causes a creation of a very strong  Fzd/LRP5/6 complex (right part of the 
scheme), which is stabilized by Dishevelled protein. Immediate phosphorylation of LRP5/6 receptor 
is performed by kinases: GSK3-β and CK1γ (not shown), and the β-catenin degradation complex is 
abolished. Under such conditions β-catenin translocates to a nuclei and activates transcription factors 
Tcf/Lef (based on [57], modified)
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Istotną rolę białek GRK, w promowaniu szlaku Wnt, potwierdziły badania nad proce-
sem embriogenezy zarodków ryby Danio rerio z rodziny karpiowatych. Stwierdzono, 
iż fosforylacja kompleksu białkowego LRP5/6 za pośrednictwem GRK5/6 wzmaga 
m.in. ekspresję czynnika transkrypcyjnego Tcf/Lef [7]. 

OGÓLNE ZAŁOŻENIA TERAPII CELOWANEJ  
W SZLAKU WNT/Β-KATENINA

Głównym celem inhibicji szlaku Wnt jest ograniczenie cytoplazmatycznej puli 
wolnej β-kateniny w komórce. Dlatego najbardziej pożądanym zabiegiem mole-
kularnym jest uniemożliwienie interakcji między receptorami Frizzled a białkiem 
LRP 5/6, jaka ma miejsce w początkowych etapach aktywacji szlaku Wnt [65, 22]. 
Coraz częściej są zatem prowadzone „badania screeningowe”, mające na celu po-
szukiwanie takich cząsteczek, które mogłyby pełnić funkcje antagonistów szlaku 
Wnt. Do tej pory, spośród szerokiej gamy potencjalnych związków modulujących 
ścieżkę kanoniczną Wnt/β-katenina (tab. 1), wyodrębniono te które wpływają nie 
tylko bezpośrednio na białka szlaku Wnt (terapia siRNA, ang. small interfering 
RNA; niesteroidowe leki przeciwzapalne – ang. Non-Steroidal Anti-Inflammato-
ry Drug, NSAID; inhibitory kinazy tyrozynowej), ale również takie substancje 
które, działają na ekspresję białek regulowanych przez β-kateninę np. inhibitory 
ekspresji cykliny D1, E-kadheryny lub hormony sterydowe [9].

Potencjalny antagonista szlaku Wnt, żeby mógł być uznany przez FDA (ang. 
Food Drug Administration) jako lek dopuszczony do zastosowania klinicznego 
musi pozytywnie przejść tzw. test walidacyjny. Jest to proces trójetapowy, sku-
piający się na sprecyzowaniu celu molekularnego dla potencjalnego terapeuty-
ku. Jedną z pierwszych substancji, która została dopuszczona przez FDA jako 
lek stosowany w terapii raka okrężnicy, której główną tarczą metaboliczną jest 
białko LRP6, był niklozamid. W pierwszym etapie takiej procedury, w przypadku 
niklozamidu, zbadano jego oddziaływania na receptory powierzchniowe zaanga-
żowane w szlak Wnt. Badania te skupiały się głównie na receptorach Fzd i ich 
udziale w procesie endocytozy. W przypadku niklozamidu, stosując białko zielo-
nej fluorescencji GFP (ang. Green Fluorescence Protein), możliwe było śledzenie 
przemieszczania się receptorów Fzd do cytozolu, w komórkach kostniakomięsaka 
U2OS. Wykazano, że niklozamid, już po dwóch godzinach od dodania go do ho-
dowli, indukował internalizację receptorów Fzd za pośrednictwem klatryny budu-
jącej pęcherzyki endosomalne [25, 46]. 
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TABELA 1. Modulatory szlaku Wnt, które promują szlak Wnt, albo prowadzą do jego zahamowania 
(na podstawie [9], zmodyfikowany)
TABLE 1. Wnt pathway modulators that promote the Wnt pathway, or lead to its inhibition (based on 
[9] modified)

Cel 
molekularny

Czynnik 
 cytotoksyczny Aktywność Struktura chemiczna Litera tura

Obniżenie po-
ziomu glukozy 

we krwi
Harmina Białka szlaku Wnt [27]

Aksyna XAV 939

Stabilizacja aksyny 
i zablokowanie jej 

degradacji, 
Inhibicja enzymów 

tankyraza -1 i -2

[29]

Kinaza c-Met NSAID np. 
kelekoksib

Hamowanie eks-
presji genów zależ-
nych od czynnika 
transkrypcyjnego 

Tcf

[60]

Aktywacja 
kaspaz Resweratrol

Promowanie 
proteosomalnej 

degradacji  
β-kateniny

[27]

Białka  
Dishevelled

Niklozamid

Obniżenie ekspresji 
białek Dishevelled [25]

Receptory
Frizzled

Obniżenie eks-
presji receptorów 

Frizzled
[46]

GSK3-β BIO
Inhibitor GSK3-β, 
aktywator szlaku 

Wnt
[64]
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Cel 
molekularny

Czynnik 
 cytotoksyczny Aktywność Struktura chemiczna Litera-

tura

Błonowa acy-
lotransferaza WP I

Inhibitor 
błonowej 

acylotransfe-
razy

[25]

Receptory 
SFRP-1

Difenylosulfono-
we sulfonamidy

Inhibicja 
aktywności 

SFRP-1
[47]

Siah-1 Heksachlorofen Degradacja  
β-kateniny [30]

Kompleks  
TCF-β-katenina Kurkumina Inhibitor 

szlaku Wnt [27]

Drugim etapem badań było monitorowanie degradacji białek sygnałowych szla-
ku Wnt. Po 6 godzinach od wprowadzenia niklozamidu do hodowli, obserwowano 
obniżenie poziomu białka Dvl w cytoplazmie. Stosując przeciwciała monoklonal-
ne, nie zanotowano zwiększonej ilości tego białka w błonie komórkowej, co suge-
rowałoby, że regulacja ekspresji Dvl odbywa się na poziomie transkryptu. 

W trzecim etapie dokonano analizy szlaku Wnt na poziomie transkryptu. W tej 
fazie skupiono się głównie na zbadaniu kluczowego czynnika transkrypcyjnego 
szlaku Wnt, jakim jest czynnik Tcf/Lef. W doświadczeniach tych, do analizy ekspre-
sji czynnika transkrypcyjnego Tcf/Lef zastosowano system genów reporterowych 
TOPFlash oparty na pomiarze aktywności lucyferazy. W komórkach HEK293, sta-
nowiących model in vitro dziecięcego nowotworu nerki, w których ligand Wnt3a 
aktywował kanoniczną ścieżkę szlaku Wnt zaobserwowano, że niklozamid w stęże-
niu odpowiadającym wartości IC50 (dawka obniżająca przeżywalność komórek do 
50%) powodował obniżenie ekspresji czynnika transkrypcyjnego Tcf/Lef [8]. We-
ryfikacja wyników uzyskanych za pomocą przeprowadzonego testu walidacyjnego 
pozwala sądzić, że główną tarczą molekularną dla niklozamidu są receptory Fzd 
i ich internalizacja do wnętrza komórki.
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Informacje przedstawione w literaturze naukowej dały możliwość podziału 
stosowanych w terapii leków przeciwnowotworowych, związanych ze ścieżką ka-
noniczną szlaku Wnt, według celu molekularnego. Przede wszystkim są to leki, 
które promują fosforylację β-kateniny i jej degradację. Ponadto należy wymienić 
niskocząsteczkowe inhibitory kinaz tyrozynowych, których poboczne działanie 
związane jest z hamowaniem tworzenia się połączeń E-kadheryna – β-katenina. 
Za nowatorskie uważa się również terapie z użyciem przeciwciał monoklonal-
nych, które blokują wiązanie Wnt z receptorem Fzd i indukują apoptozę jedynie 
w komórkach nowotworowych [41].

BADANIA NAD ANTAGONISTAMI SZLAKU WNT

Ze względu na złożoność procesu przekazywania sygnałów za pośrednictwem 
kanonicznej ścieżki Wnt i liczbę potencjalnych antagonistów coraz popularniej-
sze okazały się badania przesiewowe, prowadzone na związkach pochodzących 
z tzw. „bibliotek chemicznych”. Dane otrzymane na podstawie badań przeprowa-
dzonych przez grupę Chen i wsp. [7], umożliwiły podział antagonistów szlaku 
Wnt na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią inhibitory błonowych acylotrans-
feraz niezbędnych do syntezy białek Wnt. Druga grupa związków to inhibito-
ry „odpowiedzi” szlaku Wnt obejmujące wszystkie białka, które zaangażowane 
są w jego fazę wykonawczą. Do tej grupy można zaliczyć m.in. heksachlorofen, 
substancję o właściwościach przeciwbakteryjnych, będącą inhibitorem redukta-
zy enoilo-ACP, ostatniego enzymu w elongacji kwasów tłuszczowych. W szlaku 
Wnt heksachlorofen prowadzi do degradacji β-kateniny, głównie za sprawą białka 
APC i w wyniku spadku ekspresji cykliny D1 [25]. 

Inhibitorami cykliny D1 są również naturalne barwniki roślinne: bis-indole 
i indirubiny, które w medycynie chińskiej stosowane są do leczenia różnego typu 
białaczek. Popularnym inhibitorem GSK3-β, należącym do grupy indoli jest BIO 
(ang. 6-Bromoindirubin-3-Oxime), produkowany przez mięczaki, którego funk-
cja związana jest z ograniczeniem fosforylacji GSK3-β, przez co dochodzi do 
spadku aktywności tego enzymu [64]. Tuyman i wsp. [63] udowodnili, że istnieje 
wyraźna korelacja pomiędzy aktywnością enzymatyczną cykloksygenazy (COX-
2), a ścieżką przekaźnictwa sygnałów zależną od kinazy tyrozynowej i szlakiem 
Wnt. Badania wykazały, że niesteroidowe leki przeciwzapalne obniżają ekspresję 
białek szlaku Wnt w komórkach nowotworowych raka okrężnicy. Cykloosyge-
naza zwiększa oddziaływanie między błonowymi kinazami tyrozynowymi c-Met 
i EGFR, i prowadzi do zwiększenia akumulacji β-kateniny w jądrze.

Podobne do niesteroidowych leków przeciwzapalnych właściwości wykazują 
również: przeciwcukrzycowa harmina, naturalne antyoksydanty np. resweratrol 
[27], czy też wogonina będąca naturalnym flawonem wyizolowanym z krzewu tar-
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czycy bajkalskiej. Do poznania molekularnych mechanizmów toksyczności wogoni-
ny przyczyniły się badania wykonane na komórkach raka piersi (MDA-MB-231, 
SK-BR-3, T47D). Istnieją przypuszczenia, że głównym szlakiem, który zaan-
gażowany jest w cytotoksyczność wogoniny jest szlak zależny od kinazy AKT. 
Świadczy o tym spadek ekspresji białka p27 oraz ograniczenie fosforylacji GSK-
3-β. Dodatkowo zaobserwowano blokowanie działania cykliny D1. Wszystkie te 
substancje są znane jako cząsteczki sygnałowe szlaku Wnt, dlatego też uznano, że 
aktywacja ścieżki kanonicznej jest zaangażowana w cytotoksyczne mechanizmy 
działania wogoniny na komórki nowotworowe [12].

NISKOCZĄSTECZKOWE SUBSTANCJE  
OBNIŻAJĄCE EKSPRESJĘ Β-KATENINY

Jednym z głównych celów molekularnych w regulowaniu przekaźnictwa sy-
gnałów w szlaku Wnt jest degradacja β-kateniny. Okazuje się jednak, że ze wzglę-
du na duże prawdopodobieństwo pojawienia się spontanicznych mutacji droga ta 
może być nieskuteczna. Mutacje te mogą się ujawnić się m.in. w dysfunkcjach me-
tabolicznych kompleksu APC/GSK3-β/aksyna, gdzie może dochodzić do akumu-
lacji nieufosforylowanej formy β-kateniny w cytoplazmie i jej przemieszczenia do 
jądra komórkowego [5]. Komórki nowotworowe raka okrężnicy zawierają w czą-
steczkach β-kateniny zmutowaną w wyniku delecji serynę w pozycji 45. Seryna 

jest kluczowym aminokwasem w procesie fosforylacji białka oraz odpowiada 
za jego degradację. Dlatego konieczne jest poszukiwanie innych możliwości ogra-
niczających działanie szlaku Wnt w komórkach nowotworowych [37].

O cząsteczce XAV 939 po raz pierwszy w swoich pracach wspomniał zespół 
Huanga [29], prowadzący badania nad ograniczeniem ilości cytoplazmatycznej 
puli β-kateniny w komórkach linii HEK293. Komórki te zostały poddane trans-
fekcji wektorem zawierającym gen reporterowy Super–Top Flash. Po dodaniu do 
hodowli XAV 939 stwierdzono obniżoną ekspresję β-kateniny, przy jednoczesnym 
wzroście fosforylacji aminokwasów wchodzących w jej skład, co prowadziło do 
proteosomalnej degradacji tego białka. Zastosowanie cząsteczki XAV 939 wpły-
wało również na inne białka szlaku Wnt, prowadząc m.in. do zwiększenia ekspresji 
białek składowych kompleksu aksyna – GSK3-β. Obiecujące wyniki eksperymen-
tów prowadzonych na poziomie komórkowym pozwoliły również zbadać, jak za-
chowują się cytoplazmatyczne białka szlaku Wnt poza komórką. Stosując metodę 
spektroskopii masowej stwierdzono, że bezpośrednim celem molekularnym działa-
nia XAV 939, jest tankyraza (ang. TRF1-interacting, ANKYrin-related ADP-ribose 
polymerase). Jest ona inhibitorem białek tworzących pętle telomerowe. Tankyraza 
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występuj w komórce w dwóch izoformach, jako TNKS1 lub TNKS2. Jej inhibicja 
przez XAV 939 prowadziła do wzrostu ekspresji aksyny 1 i 2 oraz fosforylacji β-
kateniny przy jednoczesnym spadku jej ekspresji. 

Na szlak Wnt istotny wpływ mają również piperydynylowe pochodne dife-
nylosulfonowe sulfonamidów [47]. Wykazano, że substancje te oddziałują bez-
pośrednio z białkami sFRP (ang. secreted Frizzled-Related Protein), hamując ich 
ekspresję. Białka sFRP są antagonistami szlaku Wnt, ze względu na swoją homo-
logiczną budowę w stosunku do receptorów Frizzled. Zwiększona ekspresja tych 
pseudoreceptorów dla ligandów szlaku Wnt, jest przykładem inhibicji kompety-
cyjnej. Nadekspresja receptorów sFRP jest niekorzystnym zjawiskiem w wielu 
schorzeniach związanych z degeneracją kości [20]. Niezwykle istotny jest udział 
szlaku Wnt/β-katenina w procesach osteoblastogenezy i osteoklastogenezy. Dla-
tego inhibicja receptorów sFRP jest wysoce pożądana w przypadku osteoporozy. 
Doustne podanie pacjentom piperydynylowych pochodnych difenylosulfonowych 
sulfonamidów, może prowadzić do spowolnienia zmian kostnych [28].

W dotychczas opublikowanych pracach szczególną pozycję zajmują wcześniej 
wspomniane niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ich główna aktywność związana 
jest z inhibicją cyklooksygenazy, w wyniku hamowania syntezy tromboksanu i pro-
staglandyn [28]. Dowiedziono, że aspiryna, sulindak i indometacyna obniżają ryzy-
ko rozwoju raka piersi i jelita grubego, zwłaszcza u pacjentów z mutacją białka APC 
[61]. Leki te hamują transkrypcję zależną od β-kateniny i Tcf poprzez fosforylację 
β-kateniny. Badania prowadzone na hematopoetycznych komórkach progenitoro-
wych posiadających gen fuzyjny X-RAR alfa wykazały, iż siarczan sulindaku ogra-
niczał ekspresję β i γ-kateniny oraz obniżał żywotność tych komórek, jednocześnie 
uruchamiając w nich mechanizmy związane z procesami różnicowania [56]. 

Pochodną NSAID jest również eksisulind (Aptosyn®), który jako inhibitor 
cyklicznej fosfodiesterazy nukleotydowej, powoduje w komórce nowotworowej 
nagromadzenie się w cytozolu cyklicznego GMP [60]. Następstwem takiego zja-
wiska jest indukcja ekspresji kinazy białkowej G (PKG), powodująca fosforylację 
β-kateniny na C-końcu i jej degradację (ryc. 2). Do spadku aktywności β-kate-
niny dochodzi tutaj bez udziału mutacji białka APC i GSK3-β. Jednak wspólna 
dla obydwu ścieżek jest proteosomalna degradacja β-kateniny. Dodatkowo, eks-
isulind prowadzi również do inaktywacji GSK3-β, promując fosforylację seryny 
w pozycji 9 [34]. Badania prowadzone na komórkach gruczolakoraka okrężnicy 
SW480 wykazały, że eksisulind oraz jego nowsze analogi, znane pod komercyj-
nymi nazwami jako CP461 oraz CP248, powodowały spadek ekspresji β-kateniny 
na poziomie mRNA już po 8-14 godzinach od dodania cytostatyków. Po dłuższej 
inkubacji fragmentacji ulegała również cytokeratyna. Wcześniej, bo po 4-godzin-
nej inkubacji komórek z pochodnymi sulinadaku, w stężeniu IC50 dochodziło do 
redukcji aktywności cykliny D1 [62].
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RYCINA 2. Hamowanie szlaku Wnt przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
Eksisulind jest inhibitorem cyklicznej fosfodiesterazy nukleotydowej i prowadzi do zwiększenia 
w komórce cytoplazmatycznej puli cyklicznego GMP. W konsekwencji dochodzi do indukcji ekspresji 
kinazy białkowej G (PKG), powodującej fosforylację β-kateniny na C-końcu i jej degradację, a tym 
samym śmierć komórki na drodze apoptozy (na podstawie [60], zmodyfikowany)
FIGURE 2. Inhibition of Wnt signaling pathway by non-steroidal anti-inflammatory drugs. 
Exisulind is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterase and leads to an increase in cell cytopla-
smic pool of cyclic GMP. Consequently, it induces the expression of protein kinase G (PKG), resulting 
in phosphorylation of β-catenin at the C-terminus segment and its degradation causes the apoptotic cell 
death (based on [60], modified)



MODULATORY SZLAKU WNT W TERAPII NOWOTWORÓW 541

W progresji komórek nowotworowych istotną funkcję pełnią niektóre cytopla-
zmatyczne kinazy tyrozynowe. Zmniejszenie ich aktywności można obserwować 
po podaniu imatynibu (STI571, Glyvec). Imatynib, jako pochodna 2-fenyloamino-
pirymidyny jest inhibitorem m.in. wewnątrzkomórkowej kinazy ABL, fuzyjnego 
białka BCR/ABL, i receptora czynnika aktywacji płytek (ang. Platelet Derived 
Growth Factor Receptor, PDGFR) [33]. Jako lek antyneoplastyczny, stosowany jest 
z powodzeniem w terapii przewlekłej białaczki szpikowej. Mechanizm hamowania 
wymienionych kinaz tyrozynowych przez STI571 polega na zablokowaniu miejsca 
wiążącego ATP w cząsteczce enzymu, co uniemożliwia przeniesienie grupy fosfora-
nowej z ATP na tyrozynę substratu i prowadzi do zahamowania przesyłania sygnału 
w komórce. Wiele danych literaturowych potwierdza sugestię, że kinazy tyrozyno-
we mogą pośrednio brać udział w tworzeniu połączeń β-katenina – E-kadheryna 
[11, 26]. Fosforylacja tego kompleksu sprzyja migracji komórek nowotworowych 
i istotnie oddziałuje na zjawisko przerzutowania nowotworów. Imatynib jako inhi-
bitor fosforylacji reszt tyrozynylowych ogranicza właściwości metastatyczne ko-
mórek nowotworowych [53].

NOWOCZESNE TECHNIKI MOLEKULARNE  
STOSOWANE DO INAKTYWACJI SZLAKU WNT

Swoisty przełom w leczeniu nowotworów stanowi zastosowanie terapii geno-
wej, która polega na zastąpieniu w komórkach somatycznych wadliwego genu jego 
prawidłową kopią (gen terapeutyczny) lub na wyłączeniu uszkodzonego genu po-
przez zablokowanie jego ekspresji [39]. Efektem tych działań jest uruchomienie 
programu apoptozy w komórkach nowotworowych lub zdecydowane spowolnienie 
ich wzrostu. Geny terapeutyczne lub cząsteczki hamujące ekspresję dostarczane 
są do komórek nowotworowych za pomocą specyficznych nośników DNA: wek-
torów wirusowych (retrowirusy i adenowirusy) oraz obojętnych lub kationowych 
liposomów. Terapia genowa, która może być wykorzystana w wyciszeniu genów 
szlaku Wnt, wykorzystuje najczęściej zjawisko interferencji RNA [23, 45]. Dzięki 
zastosowaniu specyficznego, niskocząsteczkowego RNA (siRNA) możliwa jest ge-
netyczna modyfikacja komórek nowotworowych w wyniku zahamowanie ekspresji 
zmutowanego genu [13]. W szlaku Wnt, zjawisko wyciszenia może dotyczyć po-
czątkowych jego etapów, to jest receptora Frizzled lub β-kateniny. Zastosowanie 
oligonukleotydów anty-FZD1 w komórkach nowotworowych raka piersi opornych 
na konwencjonalną chemioterapię, powodowało obniżenie ekspresji receptorów 
Frizzled. Komórki te były wrażliwe na doksorubicynę a ekspresja białek transpor-
tujących z nadrodziny ABC ulegała znacznemu obniżeniu. Jednocześnie obserwo-
wano spadek cytoplazmatycznej oraz jądrowej frakcji β-kateniny, a to skutkowało 
spadkiem aktywności szlaku Wnt [4]. siRNA może być również skierowany prze-
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ciw samej β-kateninie. W komórkach kostniakomięsaka MG-63 poddanych tera-
pii genowej nie zaobserwowano wprawdzie zmniejszenia wrażliwości komórek 
na doksorubicynę, ale w wyraźny sposób zostały ograniczone ich właściwości 
metastatyczne, m.in. obniżenie aktywności zewnątrzkomórkowych metaloprote-
inaz MMP1 i MMP2 [72]. 

Do stosunkowo nowo podjętych prób terapeutycznych należy również zali-
czyć tworzenie immunokoniugatów rozpoznających kompleks Tcf-Lef – β-kate-
nina lub promotorów białek, które biorą udział w tym szlaku. Dodatkowo, wysoce 
pożądane jest również monitorowanie zmian w regionach promotorowych genów 
biorących udział w kanonicznej ścieżce Wnt/β-katenina. Jest to możliwe m.in. 
dzięki zastosowaniu białka GFP, które tworzy chimeryczne połączenia z β-kateni-
ną lub receptorami Frizzled. Takie połączenia, ze względu na zmiany strukturalne 
białek szlaku Wnt, pośrednio prowadziły do jego inhibicji i spowalniały kaskadę 
sygnałów w tym szlaku [71].

ANTAGONIŚCI SZLAKU WNT A PROCES  
RÓŻNICOWANIA SIĘ KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Czynniki indukujące różnicowanie komórek (ang. Differentiation-Inducing 
Factors, DIFs) stanowią klasę związków, które zostały po raz pierwszy opisane 
u ameby z rodzaju Dictyostelium discoideum. O ile u ameb są one substancjami sty-
mulującymi tworzenie nibynóżek, to u ssaków pełnią funkcję inhibitorów wzrostu 
komórek [65, 22]. Zarówno mechanizm różnicowania się komórek pierwotniaków, 
jak i hamowanie wzrostu komórek wyższych Eukaryota pod wpływem działania 
DIFs nie zostały do końca poznane [55]. Badania prowadzone na komórkach nowo-
tworowych raka szyjki macicy HeLa wykazały, że jeden z czynników indukujących 
różnicowanie się komórek, znany jako DIF-3 ogranicza ich proliferację poprzez za-
hamowanie ekspresji cykliny D1 przy jednoczesnej aktywacji GSK3-β. Cyklina D1 
jest białkiem syntetyzowanym w fazie G1 cyklu komórkowego i odgrywa kluczo-
wą rolę w inicjacji oraz progresji tej fazy. Kiedy komórka wchodzi w fazę S cyklu 
komórkowego, cyklina D1 ulega natychmiastowej degradacji zależnej od ubikwi-
tyny w proteasomie [58]. Głównym enzymem uczestniczącym w tym procesie jest 
GSK3-β, który fosforyluje treoninowe reszty aminokwasowe cykliny D1. Warto 
wspomnieć, że cyklina D1 jest jednym z białek, których ekspresja jest regulowana 
przez szlak Wnt, a degradacja samej β-kateniny jest również zależna od GSK3-β. 
Dodanie do hodowli komórek HeLa czynnika DIF-3, powodowało obniżenie eks-
presji cykliny D1 zarówno na poziomie mRNA, jak i na poziomie białka. Dowie-
dziono również, że czynnik DIF hamował ekspresję genu reporterowego TUF, przez 
co nawet jeżeli β-katenina była obecna w jądrze komórkowym, nie dochodziło do 
transkrypcji genów dla białek efektorowych szlaku Wnt [30]. 
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Ostatnie badania Zou i wsp. [65] dowodzą, że w degradacji cykliny D1 biorą 
również udział kinazy 1B (ang. Dual specificity tyrosine-phosphorylation Regula-
ted Kinase 1B, DYRK1B), które wykazują specyficzność substratową dla tyrozy-
nowych reszt aminokwasowych (ryc. 3). Enzymy te ulegają nadekspresji w komór-
kach mięśni szkieletowych i w niektórych komórkach nowotworowych np. HeLa. 
Stwierdzono pewne podobieństwa między aktywnością GSK3-β oraz DYRK1B. 
Po pierwsze, substratami dla obu tych enzymów są cyklina D1 i syntaza glikogenu. 
Po drugie, zarówno GSK3-β jak i DYRK1B przejawiają zwiększoną aktywność po 
dodaniu DIF-3 do hodowli [58], co mogłoby sugerować, że czynniki te regulują 
ekspresję cykliny D1 w dwóch niezależnych procesach fosforylacji.

Czynnik DIF powodował także spadek ekspresji cykliny D1 w liniach komór-
kowych nowotworu okrężnicy (HCT-116) kostniakomięsaka (SaOS-2) [30, 31]. 
W przypadku tych drugich komórek prowadził również do spadku aktywności 
alkalicznej fosfatazy, która stymuluje podział komórek nowotworowych. Jedno-

RYCINA 3. Wpływ czynników indukujących różnicowanie się komórek na przebieg szlaku Wnt, 
głównie w wyniku obniżenia ekspresji cykliny D1, przy jednoczesnej aktywacji GSK3-β (na podsta-
wie [55], zmodyfikowany)
FIGURE 3. The influence of the factors, inducing cell differentiation in the course of the Wnt pathway, 
mainly due to lower expression of cyclin D1 and the simultaneous activation of GSK3-β (based on 
[55] modified)
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cześnie zaobserwowano obniżenie ekspresji genu reporterowego TCF, przy wy-
raźnym spadku poziomu mRNA dla β-kateniny. Wykazano, że DIF-1 znacząco 
obniżał aktywność promotora alkalicznej fosfatazy [69]. 

NOWE ZNACZENIE DOBRZE POZNANYCH  
LEKÓW KOMPLEKSUJĄCYCH

Salinomycyna oraz jej pochodne są istotnymi modulatorami szlaku Wnt dla po-
wstających w wyniku mutacji genetycznych, macierzystych komórek nowotworo-
wych [67]. Wiele danych literaturowych donosi, że populacja niezróżnicowanych, 
samoodnawiających się komórek macierzystych w guzie nowotworowym jest od-
powiedzialna za odtwarzanie choroby i zjawisko przerzutowania. CSCs, podobnie 
jak zwykłe komórki macierzyste, funkcjonują w otoczeniu innych komórek orga-
nizmu, w tzw. niszy, skąd czerpią sygnały do różnicowania się i proliferacji. Za-
burzenia w szlakach sygnałowych między nowotworowymi komórkami macierzy-
stymi a niszą, wynikające m.in. z nabytych mutacji onkogennych mogą prowadzić 
do niekontrolowanych podziałów komórek macierzystych, ich uniezależnienia od 
pierwotnej niszy lub zasiedlenia nowego mikrośrodowiska. Salinomycyna w swoim 
działaniu okazała się lekiem o szerokim spektrum działania, a jej aktywność prze-
ciwnowotworowa przejawia się nie tylko hamowaniem przekazywania sygnałów za 
pośrednictwem szlaku Wnt, ale także w ogólnym zaburzeniu homeostazy komórki 
nowotworowej [67]. 

Salinomycyna jest organicznym związkiem chemicznym wyizolowanym w 1974 
roku ze szczepu promieniowca Streptomyces albus. Jest ona jonoforem o silnym po-
winowactwie do jonów jednowartościowych. W środowisku komórkowym salino-
mycyna kompleksuje jony potasowe, co prowadzi do zaburzenia równowagi sodowo 
– potasowej i pośredniczy w śmierci komórki [35]. Początkowo wykorzystywano jej 
działanie przeciwbakteryjne, głównie na bakterie Gram-dodatnie oraz kokcydiosta-
tyczne, w stosunku do pierwotniaków z rodzaju Coccidia. Bez wątpienia obydwie 
aktywności salinomycyny wynikają z jej właściwości fizykochemicznych. 

Pierwsze doniesienia o tym, że salinomycyna może hamować podział i mi-
grację komórek nowotworowych przedstawił w 2009 zespół badawczy Gupta’ego 
i wsp. Wykorzystując zjawisko interferencji RNA, z populacji komórek nowotwo-
rowych raka piersi wyprowadzono linię, charakteryzującą się obniżoną ekspresją 
E-kadheryny. Towarzyszyło temu pojawienie się bardziej inwazyjnych klonów 
komórek nowotworowych o podwyższonej ekspresji receptorów CD44, odpo-
wiedzialnych m.in. za proces angiogenezy i metastazy [43]. Nowo wyprowadzo-
ne klony komórkowe cechowała również oporność na popularne w chemioterapii 
cytostatyki np. doksorubicynę, paklitaksel, aktynomycynę D, staurosporynę oraz 
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kamptotecynę [24, 10]. Po przeprowadzeniu badań wstępnych na blisko 16 000 
związków wybrano 32, które okazały się być potencjalnymi cytostatykami ograni-
czającymi żywotność komórek nowotworowych. Spośród nich tylko salinomycyna 
hamowała zdolność macierzystych komórek raka piersi do tworzenia tzw. mikros-
fery dla nowotworu i obniżała ekspresję protoonkogenów [52]. 

Właściwości salinomycyny w hamowaniu szlaku Wnt potwierdziły badania 
prowadzone na komórkach macierzystych kostniakomięsaka, gdzie obserwowano 
ograniczenie funkcjonowania kanonicznej ścieżki Wnt, podwyższenie wrażliwości 
macierzystych komórek nowotworowych na działanie konwencjonalnej chemiote-
rapii oraz ich uwrażliwienie na apoptozę. W komórkach przewlekłej białaczki szpi-
kowej salinomycyna powodowała z kolei spadek liczby receptorów LRP5/6 na sku-
tek zablokowania fosforylacji tychże receptorów i ich degradację. W konsekwencji 
po podaniu salinomycyny w stężeniu 4µM, dochodziło do obniżenia ekspresji fibro-
nektyny i cykliny D1, kluczowych białek szlaku Wnt [59]. 

Zatem, obniżenie aktywności białek Wnt w macierzystych komórkach nowo-
tworowych przekłada się na zaburzenie homeostazy całej komórki. Należy pamię-
tać, że szlak Wnt nie jest wydzieloną ścieżką przekaźnictwa sygnałów w komórce 
a jego rozregulowanie wpływa m.in. na fosforylację oksydacyjną, apoptozę oraz 
aktywność transporterów ABC [36]. 

Proces apoptozy przebiegał w różny sposób, w zależności od tego jaki typ ko-
mórki nowotworowej został poddany działaniu salinomycyny [44]. W przypadku 
komórek ostrej białaczki limfoblastycznej (MOLT-4) i w komórkach raka prostaty 
programowana śmierć komórki była ściśle związana z mitochondriami, wzrostem 
aktywności kaspazy 3 oraz fragmentacją polimerazy poli ADP rybozy [21]. Zmia-
ny te były ściśle związane z generowaniem reaktywnych form tlenu (ang. Reactive 
Oxygen Species, ROS) [16]. Zaburzenia funkcjonowania mitochondriów w macie-
rzystych komórkach nowotworowych, mogły również wynikać z faktu, że salino-
mycyna jest znana jako inhibitor fosforylacji oksydacyjnej, podstawowego procesu 
metabolicznego, który dostarcza CSCs glukozę [32]. 

Interesującymi wydają się być wyniki wskazujące na ograniczenia zjawiska 
oporności wielolekowej po zaaplikowaniu salinomycyny do hodowli komórek 
macierzystych ostrej białaczki limfoblastycznej [32]. Kanoniczna ścieżka szlaku 
Wnt jest ściśle powiązana z ekspresją jednego z najwcześniej odkrytych białek 
oporności wielolekowej – glikoproteiny P (ang. P-glycoprotein, Pgp) [10]. Dzie-
je się tak głównie za sprawą β-kateniny, ponieważ jej połączenie z promotorem 
czynnika transkrypcyjnego TCF/Lef stymuluje nadekspresję glikoproteiny P. 
Rola salinomycyny w regulowaniu aktywności transporterów z grupy ABC jest 
ściśle związana z faktem jej szybkiego osadzania się w błonie cytoplazmatycznej 
lub mitochondrialnej, dlatego też nie można jej sklasyfikować jako substratu dla 
glikoproteiny P. Dzieje się tak, ponieważ salinomycyna jest karboksylowym jo-
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noforowym antybiotykiem polieterowym a jej aktywność biologiczna związana jest 
z naturalną zdolnością do kompleksowania kationów metali jednowartościowych, np. 
jonów potasowych [50, 70]. Podczas działania salinomycyny dochodzi zatem w ko-
mórce do wycieku jonów potasowych z mitochondrium oraz cytoplazmy do prze-
strzeni międzykomórkowej, co prowadzi do śmierci komórki na drodze apoptozy [40].

PODSUMOWANIE

Zaprezentowane w pracy informacje wskazują, że aktywacja szlaku Wnt zależ-
nego od β-kateniny jest jednym z istotniejszych etapów procesu patogenezy chorób 
nowotworowych. Uzasadnione wydaje się zatem postawienie hipotezy, że inhibi-
cja tego szlaku może być skuteczną strategią w walce zarówno z guzami litymi, jak 
i białaczkami. Do tej pory substancje toksyczne działające na szlak Wnt wykazywały 
dodatkowo właściwości hamujące względem β-kateniny, jako poboczne efekty swo-
jego działania toksycznego. Duże zainteresowanie w inhibicji ścieżki kanonicznej 
szlaku Wnt wzbudza terapia genowa, wykorzystująca siRNA, czy ruchome elemen-
ty genetyczne (retrotranspozony). Najbardziej oczekiwanym efektem molekularnym 
takiej terapii powinna być apoptoza, bądź indukcja procesu różnicowania się komó-
rek, które ograniczają rozrost komórek nowotworowych i ich zdolność do metastazy. 
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