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Streszczenie: Morfologia jądra ma kluczowe znaczenie w zachowaniu prawidłowego funkcjonowa-
nia komórki eukariotycznej, jednak mechanizmy kontrolujące kształt jądra komórkowego a także 
funkcje kształtu jądra są mało poznane. Z kolei nietypowa dla danej komórki morfologia jądra jest 
powiązana ze stanami chorobowymi. Najlepiej pod tym względem poznane są komórki nowot-
worowe, u których nietypowy kształt jądra jest jednym z elementów wykorzystywanych w diag-
nostyce i prognozowaniu przebiegu choroby. W niniejszej pracy omówione zostały wyniki badań 
nad mechanizmami regulującymi kształt jądra – w szczególności ukazana została rola lamin, białek 
KASH i SUN, jak również jądrowych kompleksów porowych. Omówiona została również rola ksz-
tałtu w organizacji przestrzennej chromatyny, funkcjonowaniu neutrofili, a także w rozwoju now-
otworów i laminopatii.

Słowa kluczowe: błona jądrowa, laminy, chromatyna, neutrofil, komórka nowotworowa 

Summary: The morphology of the nucleus is significant for proper physiological functioning of 
a eukaryotic cell, yet the mechanisms and functions of nuclear shape regulation remain still to be 
elucidated. It has long been observed that altered nuclear morphology correlates with certain dis-
ease states. Most notably, neoplastic cells in which the atypical shape of the nucleus is one of the 
elements used in the diagnosis and prognosis of the disease, are the best known in this respect. Here 
we review recent findings studying the mechanisms regulating nuclear shape, in particular the role 
of laminae, KASH and SUN proteins, as well as nuclear pore complexes is presented. We also show 
and discuss the role of nuclear shape in spatial chromatin organization, functioning of neutrophils as 
well as the development of cancer and laminopathies.
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WSTĘP

Wiele elementów strukturalnych jądra komórkowego kontrolują jego kształt. 
Otoczka jądrowa (ang. nuclear envelope, NE) jest zbudowana z dwóch błon 
białkowo-lipidowych – zewnętrznej (ang. outer nuclear membrane, ONM) i we-
wnętrznej (ang. inner nuclear membrane, INM) błony jądrowej. W przestrzeni 
pomiędzy ONM i INM znajdują się jądrowe kompleksy porowe (ang. nuclear 
pore complex, NPC), które biorą udział w transporcie cząsteczek pomiędzy ją-
drem komórkowym a cytoplazmą. Do INM przylega blaszka jądrowa, która skła-
da się z sieci delikatnych włókien białkowych, utworzonych z białek klasy lamin. 
Blaszka jądrowa stanowi pewnego rodzaju rusztowanie dla NE, inaczej zwane nu-
kleoszkieletem, a laminy wchodzące w jej skład wiążą się z chromatyną. Łączni-
kiem pomiędzy nukleoszkieletem a cytoszkieletem jest kompleks białkowy zbu-
dowany z białek SUN i KASH (ang. linker of nucleoskeleton and cytoskeleton, 
LINC). Interakcje pomiędzy INM i białkami SUN oraz ONM z białkami KASH 
regulują funkcjonowanie LINC.

Zmiany kształtu jądra są powiązane z różnicowaniem, rozwojem, a także 
z chorobami. Odmienna morfologia jądra bardzo często występuje w komórkach 
nowotworowych. Fizjologiczne znaczenie odmiennego kształtu jądra nie zosta-
ło dobrze poznane, ale wiadomo, że może wpływać na organizację chromatyny 
a także ekspresję genów, w szczególności w kontekście rozwoju i progresji choro-
by nowotworowej. Dlatego też bardzo istotnym jest zrozumienie mechanizmów, 
które regulują kształt i rozmiar jądra.

W niniejszej pracy omówione zostaną wyniki badań niedawno opublikowa-
nych prac, w których badano mechanizmy regulujące kształt komórki, w szcze-
gólności rolę elementów strukturalnych, takich jak cytoszkielet, otoczka jądrowa, 
blaszka jądrowa, jądrowe kompleksy błonowe, a także kompleks białkowy LINC. 
Omówiona zostanie również potencjalna funkcja odmiennego kształtu jądra i jego 
biologicznego znaczenia w stanach chorobowych na przykładzie komórki nowo-
tworowej, a także w zdrowej komórce na przykładzie neutrofili. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT JĄDRA

LAMINY
Wyniki wielu badań potwierdzają, że laminy biorą udział w regulacji kształtu 

jądra komórkowego. Są one głównym składnikiem blaszki jądrowej (Ryc. 1), wy-
stępują u wszystkich zwierząt, natomiast stwierdzono ich brak u roślin, a u niż-
szych eukariontów występują białka lamino-podobne. Istnieją dwie główne grupy 
lamin jądrowych: typ A/C i typ B, które tworzą sieć. U ssaków laminy typu A są 
kodowane przez gen LMNA, a laminy typu B są kodowane przez geny LMNB1 



KSZTAŁT JĄDRA I JEGO FUNKCJA BIOLOGICZNA 43

i LMNB2. Geny lamin mają wiele wariantów składania prekursorowego mRNA 
(np. lamina C jest wariantem składania prekursorowego mRNA genu LMNA). 
U większości bezkręgowców występuje tylko jedna izoforma laminy, podobna do 
laminy B występującej u ssaków. 

Niektóre mutacje w genach kodujących laminy, w enzymach przekształcają-
cych laminy lub w białkach związanych z laminami odpowiadają za choroby z gru-
py laminopatii [9]. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech obserwowanych 
w laminopatiach spowodowanych mutacją w genie LMNA jest nietypowa morfolo-
gia jądra, co wskazuje na znaczenie blaszki jądrowej w utrzymaniu prawidłowego 
kształtu jądra komórkowego. Mutacja tego typu występuje w zespole Hutchinso-
na-Gilforda (HGPS), tak zwanym syndromie przedwczesnego starzenia się. Poja-
wienie się tej mutacji prowadzi do zaburzenia stabilności struktury jądra i ekspresji 
genów [64]. Komórki pacjentów z HGPS wykazują zniekształcone jądra, w których 
charakterystyczne są wpuklenia otoczki jądrowej a także pęcherzyki jądrowe, czyli 
wystające fragmenty otoczki jądrowej mające kształt pęcherzy [70]. Warto podkre-
ślić, że, normalnie starzejące się komórki wykazują podobny fenotyp [49]. 

RYCINA 1. Kompleks LINC składa się z białka z domeną KASH, ulokowanego w zewnętrznej 
błonie jądrowej (ONM) i białka z domeną SUN, zakotwiczonego w wewnętrznej błonie jądrowej 
(INM). Pod powierzchnią błon jądrowych znajduje się blaszka jądrowa, której głównym składni-
kiem są laminy. Białka SUN wchodzą w interakcje z białkami INM, natomiast białka KASH wiążą 
się z elementami cytoszkieletu, np. aktyną, mikrotubulami
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W laminopatiach cechą wspólną odmiennej, zdeformowanej morfologii jądra 
są zmiany pojawiające się w laminach (np. mutacje w genach lamin), jednakże 
w każdym przypadku występuje inny efekt oddziaływania mechanicznego lamin 
na jądro. Mutacja laminy A, w wyniku której powstaje białko progeryna, przy-
czynia się do zwiększenia sztywności jądra, podczas gdy brak laminy A powoduje 
zmniejszenie jego sztywności [55]. Z kolei utrata przez komórki laminy B nie 
przyczynia się do powstania znaczących zmian lub, w niektórych przypadkach, 
może prowadzić do zwiększonej sztywności jądra, ale jest to zależne od ilości la-
miny A [50, 51, 52, 54]. Laminy A są także bardzo istotne w komórkach migrują-
cych przez ciasne przestrzenie tkankowe, gdzie jądro komórkowe poddawane jest 
siłom nacisku, staje się sprężone i napięte [18, 26, 45]. Doświadczenia na jądrach 
komórkowych traktowanych enzymem rozkładającym chromatynę – MNazą [1, 
4] pokazują, że same laminy nie są w stanie utrzymać kształtu jądra. Blaszka ją-
drowa wygina się pod naprężeniem mechanicznym, gdy nie jest podtrzymywana 
przez chromatynę. Chromatyna jest heterogennym polimerem, który wypełnia 
przestrzeń jądra [40]. Poszczególne fragmenty chromatyny wchodzą w interakcje 
ze sobą, a także z elementami NE [15, 24]. Pokazano, że różnice w upakowaniu 
chromatyny odpowiadają zmianom jej sztywności [16, 18]. Ponadto wyniki wielu 

FIGURE 1. LINC is built of KASH protein domain which is placed in outer nuclear membrane 
(ONM) and SUN protein domain which is located in the inner nuclear membrane (INM). At the pe-
riphery of the nuclear envelope lies a meshwork nuclear lamina. SUN proteins interact with proteins 
located in INM, whereas KASH proteins bind to cytoskeleton, e.g. actin filaments, microtubules
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prac pokazują, że chromatyna jest sztywnym elementem reagującym na siły me-
chaniczne oddziałujące na jądro [10], otoczonym elastyczną siecią lamin. Okazu-
je się zatem, że deformacje kształtu jądra zależą nie tylko od biomechanicznych 
właściwości lamin, ale również od chromatyny. 

BIAŁKA KASH I SUN
Zarówno u niższych, jak i wyższych organizmów eukariotycznych NE zawie-

ra białka z domeną KASH i SUN, które fizycznie łączą cytoszkielet z blaszką ją-
drową (u wyższych eukariontów) lub chromatyną (u drożdży). Białka z domeną 
KASH (Klarsicht-Anc1-syne 1 homolog) są zakotwiczone w ONM, podczas gdy 
białka z domeną SUN (Sad1/UNC-84) są ulokowane w INM (Ryc. 1) [22, 30, 46]. 
Końce C białek z domeną KASH i SUN oddziałują ze sobą w przestrzeni między-
błonowej otoczki jądrowej, tworząc mostki błonowe zwane LINC [13]. N-koniec 
białka z domeną SUN znajduje się w nukleoplazmie i oddziałuje z chromatyną 
u drożdży, a u wyższych eukariontów – z białkami INM np. emeryną, receptorem 
laminy B, a także z białkami nukleoszkieletu np. laminą A. Cytoplazmatyczna 
część białek z domeną KASH wchodzi w interakcje z różnymi elementami cy-
toszkieletu, w tym włóknami aktynowymi i mikrotubulami (Ryc. 1). Kompleks 
LINC odgrywa kluczową rolę w przestrzennej organizacji jądra, przemieszczaniu 
się chromosomów i w regulowaniu sił mechanicznych oddziałujących na jądro. 
Siły mechaniczne są przekazywane przez kompleks LINC do blaszki jądrowej.

Siły mechaniczne wpływają również na integralność otoczki jądrowej, jak i na 
kształt jądra. W liniach komórkowych HeLa wyciszenie ekspresji genów kodu-
jących białka z domeną SUN1 i SUN2, zwiększa przestrzeń perinuklearną (prze-
strzeń między wewnętrzną błoną jądrową i zewnętrzną błoną jądrową) [13]. Wy-
kazano, że obniżenie zawartości określonej izoformy nespryny (białka z domeną 
KASH) prowadzi do szeregu zmian kształtu jądra, od niewielkiego wybrzuszenia 
otoczki jądrowej do poważnie zniekształconych ogromnych jąder [31]. Podobnie 
u śluzowca Dictyostelium discoideum mutacja białka Sun-1, w wyniku której nie 
powstaje domena wiążąca chromatynę, dochodzi do poważnych deformacji jądra 
[72]. Ponadto w neutrofilach, u których jądro jest wielopłatowe, pokazano brak 
występowania lub niższe stężenie niektórych białek kompleksu LINC w porówna-
niu do makrofagów, których jądra wykazują owalny kształt. Sugeruje to, że poziom 
ekspresji genów białek tworzących kompleks LINC może być regulowany w celu 
kontrolowania kształtu i architektury jądra. Zatem kompleks LINC wraz z innymi 
białkami odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu prawidłowego kształtu jądra. 

JĄDROWE KOMPLEKSY POROWE
Architektura wewnątrzjądrowa jest także regulowana przez aktywność NPC, 

które stanowią pierścieniowate, wodne kanały zapewniające kontakt pomiędzy 
nukleoplazmą a cytoplazmą, odgrywają znaczącą rolę w regulacji transkrypcji 
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[12, 27, 42], a także w regulacji transportu makromolekuł poprzez błonę jądrową. 
Każdy kompleks NPC złożony jest z ponad 30 różnych białek nazywanych nukle-
oporynami (ang. nucleoporin, Nup). Schemat budowy kompleksów porowych jest 
zachowany w ewolucji, mimo że u poszczególnych gatunków mogą występować 
znaczne różnice w ich rozmiarach. U ssaków masa NPC wynosi 60-125 MDa, 
u drożdzży 40-60 MDa [17].

W badaniu nad żabą Xenopus wykazano, że zmniejszenie zawartości Nup188 
doprowadziło do zwiększonego tempa transportu białek z cytoplazmy do we-
wnętrznej błony jądrowej, a następnie do zwiększenia rozmiaru jądra [57]. Warty 
uwagi jest fakt, że zmniejszenie zawartości Nup188 wpłynęło tylko na tempo 
transportu białek, a nie na rozmiar transportowanych białek, który jest ograni-
czony do 40 kDa [38], a także zachowana została zasada nieprzepuszczania bia-
łek zewnętrznej błony jądrowej czy też białek siateczki śródplazmatycznej [57]. 
Zatem Nup188 oraz inne białka NPC mogą kontrolować tempo przepływu białek 
z cytoplazmy do wewnętrznej błony jądrowej, uczestnicząc w utrzymaniu prawi-
dłowego rozmiaru i kształtu jądra. 

RYCINA 2. Schemat przedstawiający przekrój jądrowego kompleksu porowego, który składa się 
z trzech pierścieni: zewnętrznego, międzybłonowego i wewnętrznego, a także z koszyka poru. Każ-
dy z elementów jądrowego kompleksu porowego zbudowany jest z kilku rodzajów białek. Pierścień 
zewnętrzny znajduje się w zewnętrznej błonie jądrowej (ONM), a pierścień wewnętrzny umiejsco-
wiony jest w wewnętrznej błonie jądrowej (INM)
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Wyeliminowanie Nup170 w szczepie drożdży pozbawionym transbłonowego 
białka Pom152 (ang. pore membrane protein 153) prowadzi do deformacji jądro-
wych [1]. Jednym z potencjalnych mechanizmów, który wpływa na kształt jądra 
na skutek zmian w białkowym składzie porów jądrowych może być oddziaływanie 
między białkami NE a wnętrzem jądra. Jeżeli zmienione pory jądrowe zaburzają 
łączenie NE z białkami strukturalnymi jądra komórkowego, NE może być bardziej 
podatna na siły ciągnące oddziałujące na jądro komórkowe poprzez cytoszkielet, 
np. podczas migracji [69]. Zmiany w składzie białkowym porów jądrowych, mogą 
prowadzić do niekontrolowanego rozrostu otoczki jądrowej i zmiany kształtu jądra. 

Wykazano, że w neuronalnych komórkach progenitorowych interakcje 
Nup153 z czynnikiem transkrypcyjnym Sox2 wpływają na architekturę we-
wnątrzjądrową. Interakcja Nup153 i Sox2 reguluje proces różnicowania się 
progenitorów, utrzymując stałą pulę niezróżnicowanych komórek. Stwierdzono 
występowanie korelacji pomiędzy interakcją Nup153 z promotorami genów lub 
miejscami transkrypcji a, odpowiednio, zwiększoną lub zmniejszoną ekspresją 
genów, natomiast hamowanie ekspresji Nup153 zmienia genomową lokalizację 
Sox2 i indukuje różnicowanie [58]. 

FIGURE 2. A cross section of a nuclear pore complex which is built of three rings: outer, trans-
membrane and inner, and also a nuclear basket. Every structure of the nuclear pore complex is built 
of various proteins. The outer ring is located in the outer nuclear membrane (ONM), and the inner 
ring is placed in the inner nuclear membrane (INM)
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CHROMATYNA I EKSPRESJA GENÓW
Chromatyna lub białka związane z chromatyną wchodzą w interakcje z mię-

dzybłonowymi białkami otoczki jądrowej, porami jądrowymi i laminami [33]. 
Biorąc pod uwagę związek między NE, blaszką jądrową i chromatyną, można 
przypuszczać, że zmiany kształtu jądra mogą wpływać na ekspresję genów i na-
prawę DNA, przyczyniając się w ten sposób do przyspieszenia starzenia się, 
wywołania procesu chorobowego czy też wystąpienia prawidłowego procesu fi-
zjologicznego. Wykorzystując metodę do badania organizacji przestrzennej chro-
matyny, przy minimalnym zakłóceniu jej trójwymiarowej struktury, wykazano, 
że w jądrach ludzkich fibroblastów w spoczynku i w trakcie podziału, występuje 
ustalona kolejność prometafazowych chromosomów i terytoriów chromosomo-
wych [6]. W tych komórkach, które mają płaskie elipsoidalne jądra, chromoso-
my były ułożone według wielkości, przy czym mniejsze chromosomy prawdo-
podobnie znajdowały się bliżej środka jądra, a większe chromosomy częściej 
znajdowały się w obwodowej części jądra. W przeciwieństwie do rozmieszczenia 
chromosomów w limfocytach i innych typach komórek ludzkich, które mają jądra 
kuliste i w których rozmieszczenie chromosomów nie jest związane z wielkością, 
ale z gęstością genów. Chromosomy z dużą gęstością genów występują zwykle 
bliżej środka jądra, podczas gdy chromosomy ubogie w geny znajdują się w czę-
ści obwodowej jądra [7]. Te obserwacje nasuwają pytanie o to, jaki wpływ na 
rozmieszczenie terytoriów chromosomowych ma kształt jądra. 

Topologicznie powiązane domeny (ang. topologically associated domains, 
TAD) w genomach zwierząt stanowią regiony chromosomalne, które zwykle 
znajdują się blisko siebie. W obrębie jednego TAD występują interakcje i tworzą 
się pętle chromatyny między regionami regulacyjnymi cis, takimi jak wzmacnia-
cze, promotory i izolatory, które regulują ekspresję genów. Sąsiadujące ze sobą 
TAD są izolowane od siebie, w tym m.in. przez białko CTCF (ang. CCCTC-bin-
ding factor), geny porządkowe i retrotranspozony [2, 20, 34]. Znaczenie CTCF 
w organizacji chromosomów wykazano poprzez zmianę orientacji lub pozycji 
miejsc wiązania CTCF, które prowadzą do skrócenia pętli chromatyny i zmian 
architektury przestrzennej chromosomów [25, 32]. Podczas gdy niektóre aspekty 
organizacji TAD są takie same dla wielu różnych typów komórek [20], zmiany 
interakcji TAD zachodzą na skutek różnicowania i w odpowiedzi na zmiany śro-
dowiska zewnętrznego [5, 20, 47, 53, 67]. Wpływ rozmiaru i kształtu jądra na 
organizację TAD jeszcze nie został zbadany. 

Domeny związane z laminą (ang. lamina associated domains, LAD) to tran-
skrypcyjnie represyjne domeny chromatyny zlokalizowane w otoczce jądrowej. 
LAD są na ogół wzbogacone w represyjne modyfikacje histonów [59], a umiejsco-
wienie aktywnych genów przy blaszce jądrowej może prowadzić do ich wycisze-
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nia. Dla przykładu w ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych i ciałkach 
zarodkowych aktywne geny cyklu okołodobowego są wyciszane po przeniesieniu 
do LAD przez polimerazę poli-ADP rybozy PARP1 (ang. poly ADP ribose poly-
merase) i uczestniczące w tym procesie CTCF [74]. Laminy regulują organizację 
przestrzenną chromatyny poprzez interakcje z poszczególnymi domenami LAD. 
Dla przykładu u muszki Drosophila laminy typu B wchodzą w interakcję z biał-
kiem Wash (ang. washout), białko należące do rodziny białek WAS (ang. Wiskott-
-Aldrich syndrome), aby zachować prawidłową organizację LAD i chromosomów 
[63]. Wyeliminowanie laminy B w mysich embrionalnych komórkach macierzy-
stych zmniejszyło liczbę interakcji między poszczególnymi regionami chroma-
tyny, które tworzyły LAD w mysich embrionalnych komórkach macierzystych 
z prawidłową zawartością laminy B, a blaszką jądrową [75]. Wiadomo, że laminy 
i inne białka znajdujące się w blaszce jądrowej wpływają na rozmiar i kształt jądra, 
można spekulować zatem, że wpływają także na organizację LAD. 

Chromatyna może występować w postaci euchromatyny lub heterochromaty-
ny, przy czym ta ostatnia często znajduje się na obrzeżach jądra. Zmiany w ilości 
heterochromatyny i euchromatyny są również powszechnie spotykane w nowo-
tworach i innych chorobach [35]. Modyfikacje histonów, które znacznie zwięk-
szają poziom euchromatyny powodują osłabienie sztywności jądra, jego niepra-
widłową morfologię i pęknięcia [56]. Dla przykładu nadekspresja genu białka 
jądrowego HMGN5 (ang. high mobility group N5) rozrywa łącznik histonowy 
H1, co powoduje zmniejszenie zagęszczenia chromatyny, stabilności i sztywno-
ści jądra, a w konsekwencji prowadzi do jego pęcznienia [21]. Utrzymanie pra-
widłowego kształtu obserwowano po zwiększeniu zawartości heterochromatyny 
zarówno w przypadku zaburzeń związanych z modyfikacją histonów, ale również 
zaburzeń związanych z laminami, w tym w komórkach z nadmierną acetylacją 
histonów, zmniejszoną zawartością laminy B1 lub nadekspresją progeryn, a tak-
że w komórkach pacjentów z zespołem Hutchinsona-Gilforda [55, 56]. Wykaza-
no również, że utrata chromatyny na obrzeżach jądra, która następuje na skutek 
mutacji genu białka wiążącego heterochromatynę z laminą, PRR14 (ang. proli-
ne rich protein 14), przyczynia się do powstawania zaburzeń kształtu jądra [43]. 
Modyfikacje epigenetyczne, mogą również wpływać na odkształcanie jądra nie-
zależnie od transkrypcji. Wykazano, że białko WDR5 (ang. WD repeat domain 
5), które jest jednym z kluczowych podjednostek kompleksów metylotransferaz 
histonowych H3K4, moduluje zdolność do poruszania się komórki, jej morfologię 
a także zmiany w jądrze, które pojawiają się na skutek oddziaływania środowi-
ska zewnętrznego. Utrata białka WDR5 powoduje zahamowanie metylacji H3K4 
i uniemożliwia deformację kształtu jądra, która jest niezbędna do przeciskania się 
przez ciasne przestrzenie tkankowe [66].
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NEUTROFILE JAKO NAJLEPIEJ POZNANY
PRZYKŁAD ZDROWEJ KOMÓRKI Z JĄDREM
KOMÓRKOWYM O ODMIENNYM KSZTAŁCIE

Jednymi z najlepiej poznanych typów komórek z nietypowym kształtem jądra 
są neutrofile. Neutrofile są komórkami układu odpornościowego, które migru-
ją do ognisk infekcji. Ich cechą charakterystyczną jest posegmentowane jądro, 
zwykle składające się z dwóch do pięciu płatów, połączonych cienkimi włóknami 
nukleoplazmy, w których znajduje się niewielka ilość chromatyny [56]. Płatowa 
struktura jądra powstaje w procesie różnicowania zwanym granulopoezą. Prekur-
sor mielocytów różnicując do dojrzałego neutrofilu stopniowo zwiększa liczbę 
płatów. Analiza przestrzenna chromatyny wykazała, że większość chromosomów 
jest losowo rozmieszczona [57].

Uważa się, że posegmentowanie jądra umożliwia neutrofilom przechodze-
nie przez małe szczeliny w śródbłonku i przestrzeni zewnątrzkomórkowej [56]. 
W przypadku anomalii Pelger-Hueta, która wywołana jest mutacją w genie recep-
tora laminy B, granulocyty obojętnochłonne nie są w stanie uformować prawidło-
wo wielopłatowego jądra; występują u nich także zaburzenia migracji [58]. Płato-
wanie (lobulacja) jądra jest zależne nie tylko od receptora laminy B, ale wiąże się 
także ze zmniejszeniem ilości niektórych białek blaszki jądrowej i zależy od mi-
krotubul [59]. Neutrofile mają także większą różnorodność długości linkera DNA 
między nukleosomami niż limfocyty T, co wskazuje na zwiększoną elastyczność 
chromatyny [60]. Jednakże okazało się, że występowanie posegmentowanego ją-
dra nie jest absolutnie konieczne do migracji neutrofili chociaż zdecydowanie 
może ją wspomagać [61]. 

Granulocyty mają mniejszą ilość lamin w porównaniu do makrofagów i mo-
nocytów – głównie mniejsza jest ilość laminy A i C, większa –laminy B. Stosunek 
ilości laminy A do laminy B wpływa na elastyczność jądra [6]. Zaburzenia lamin 
związane z normalnym starzeniem się wpływają na kształt jądra wszystkich gra-
nulocytów, w wyniku zmian w sztywności i strukturze blaszki jądrowej [62, 63]. 
Te związane z wiekiem defekty w strukturze blaszki jądrowej są również widocz-
ne w laminopatiach, takich jak zespół Hutchinsona-Gilforda [64].

Hipersegmentacja neutrofili do sześciu lub więcej płatów jest związana z nie-
dokrwistością megaloblastyczną wynikającą z niedoboru witaminy B12 i kwasu 
foliowego oraz niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza [65]. Jest ona 
również związana z zespołem Bouchera-Neuhäusera – defektem metabolicznym 
lipidów [66]. U szczurów niedobór witaminy A spowodował hiposegmentację, 
związaną z koniecznością obecności retinoidów w różnicowaniu promielocytów 
do dojrzałych neutrofili [67]. Występuje więc wiele ścieżek sygnałowych, które 
kontrolują powstanie płatowej morfologii jądra neutrofili. 
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JĄDRA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH 
JAKO PRZYKŁAD ODMIENNEGO 

KSZTAŁTU JĄDRA W STANIE CHOROBOWYM

Nieprawidłowy kształt jądra jest cechą charakterystyczną komórek nowotwo-
rowych, jedną z cech diagnostycznych nowotworów jest pleomorfia, czyli zwięk-
szona różnorodność kształtów i rozmiarów jąder. Pleomorfia nasila się w miarę 
rozwoju nowotworu. Związek między mutacjami występującymi w komórkach 
nowotworowych a morfologią ich jąder jest mało poznany. Pojawia się więc 
pytanie, czy zmiany w kształcie jądra przyczyniają się do powstawania mutacji 
w DNA tych komórek, czy są jedynie ich konsekwencją. 

Potwierdzono zależność między nieprawidłowym kształtem jądra a niestabil-
nością chromosomów [23]. Niestabilne chromosomy zwykle prowadzą do powsta-
wania pęcherzyków jądrowych. Na przykład genomowe badanie RNAi w ludz-
kich komórkach zidentyfikowało wiele genów, których wyciszenie doprowadziło 
do odkształcenia jądra [36]. Geny te były również potrzebne do prawidłowej se-
gregacji chromosomów, co pokazuje związek między organizacją przestrzenną 
chromosomów a kształtem jądra. Można spekulować, że zmiany kształtu jądra 
spowodowane nieprawidłową segregacją chromosomów mogą z kolei prowadzić 
do zmian w ekspresji genów, które dodatkowo zmieniają funkcję, potencjalnie 
przyczyniając się do mutacji DNA komórek. 

Niedawno pokazano, że poddawanie komórek osteosarkomy działaniu nad-
tlenku wodoru (H2O2) indukowało zależne od stężenia zmiany kształtu jądra, które 
ustępowały pod wpływem działania przeciwutleniacza N-acetylo-L-cysteiny lub 
nadekspresji katalazy. Okazało się również, że bardziej podatne na działanie nad-
tlenku wodoru były komórki mitotyczne, co sugeruje, że H2O2 wpływa głównie na 
procesy rozpadu i ponownego składania otoczki jądrowej w trakcie podziału ko-
mórkowego. Zbadano wpływ H2O2 na aktywność fosfatazy białkowej 2A (ang. pro-
tein phosphatase 2A, PP2A), która bierze udział w ponownym składaniu otoczki ją-
drowej podczas mitozy, i wykazano, że H2O2 zmniejsza aktywność PP2A. Ponadto 
wykazano, że nadekspresja PP2A częściowo niweluje efekt wywołany działaniem 
H2O2. W tym samym badaniu wykazano również, że H2O2 wpływa także na niepra-
widłową lokalizację białek BAF (ang. barrier-to-autointegration factor), które są 
substratem PP2A w czasie telofazy. Ten efekt był związany ze zmianą lokalizacji 
lamin A/C, a nadekspresja PP2A zapobiegła tym zmianom [3].

Zmiany w morfologii jader komórkowych w nowotworach powiązane są ze 
zmianami w składzie otoczki jądrowej. Zawartość lamin w otoczce jądrowej zmie-
nia się w niektórych nowotworach, w szczególności zmniejsza się stężenie lamin 
A/C [8]. Dla komórek migrujących te zmiany mogą przyczyniać się do większej 
elastyczności otoczki jądrowej i ułatwić przemieszczanie się komórek w obrębie 
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przestrzeni międzykomórkowej, co z kolei prowadzi do powstawania przerzutów 
[8]. Należy również zwrócić uwagę na to, że zmiany w składzie otoczki jądrowej 
mogą wpływać także na szlaki sygnałowe i doprowadzać do zmian w transkrypcji 
komórek nowotworowych. 

Kolejną cechą morfologiczną odróżniającą komórki nowotworowe od zdro-
wych jest odmienny układ chromatyny, w związku z tym podejmowane są próby 
kliniczne opracowania terapii opartych na modyfikacjach epigenetycznych. Cha-
etocyna jest inhibitorem metylotransferazy histonowej (pośredniczącej w trimety-
lacji lizyny 9 histonu H3, markera konstytutywnej heterochromatyny). Poddawa-
nie fibroblastów działaniu chaetocyny powoduje reorganizację ich chromatyny. 
W tych komórkach chromatyna o dużej gęstości genów jest ulokowana w obwo-
dowych częściach terytoriów chromosomowych [29].

Poszczególne nowotwory mają swoje własne cechy wyróżniające – na przy-
kład rak cewki moczowej można odróżnić od zdrowej tkanki za pomocą szczegól-
nie dużych jąder [44]. Może to być cenne narzędzie do prognozowania przebiegu 
choroby, a także samej diagnozy. Cechy morfologiczne jąder, takie jak ich syme-
tria i rozmiar, mogą wskazywać na reakcję pacjenta na chemioterapię [19, 37]. 

Podsumowując, istnieje wiele mechanizmów, które przyczyniają się do powsta-
nia nieprawidłowej morfologii jądra w komórkach nowotworowych, a ponadto dla 
danego typu nowotworu można odróżnić charakterystyczne jej cechy. Dlatego war-
to pracować nad rozwojem narzędzi przeznaczonych do diagnozy i przewidywa-
nia postępu choroby, które umożliwią rozróżnienie stadiów jej zaawansowania na 
podstawie oceny zmienności kształtu jadra, a także będą mogły być wykorzystane 
w badaniach nad oceną efektu terapeutycznego nowych metod leczenia. 

PODSUMOWANIE

Regulacja kształtu jądra jest bardzo złożonym i wieloczynnikowym proce-
sem. Wiele biologicznych czynników wpływających na kształt jądra zostało już 
dobrze poznanych i opisanych. Poznając te czynniki dostrzegamy, że kształt jądra 
jest niezwykle istotną cechą komórki, powiązaną z jej funkcjonowaniem. Wiele 
wskazuje na to, że ważną rolę w regulacji kształtu jądra odgrywają mechanizmy 
biofizyczne zależne od interakcji chromatyny, lamin i cytoszkieletu. Nadal jednak 
pozostaje wiele pytań o to, jak te komponenty ze sobą wchodzą w interakcje, ja-
kie mechanizmy molekularne stoją za tymi procesami, czy występują specyficzne 
modyfikacje histonów i czynniki modelujące chromatynę, które odpowiadają za 
kształt jądra. Nie jest znane to, w jaki sposób kształt jądra wpływa na organizację 
przestrzenną chromatyny – tu nadzieje wiąże się z wykorzystaniem metody Hi-C, 
która umożliwia szczegółowe zbadanie przestrzennej organizacji chromatyny. Po-
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jawia się pytanie również o to, jak modyfikacje chromatyny, które regulują kształt 
jądra wpływają na transkrypcję. Odpowiedzi na te pytania pozwolą zrozumieć, 
jak organizacja przestrzenna chromatyny oraz kształt jądra wpływa na wiele waż-
nych procesów biologicznych takich jak cykl komórkowy, rozwój, homeostaza 
czy tworzenie się tkanek. Badania kształtu jądra mogą przyczynić się do rozwoju 
nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących nowotworów, 
dystrofii, progerii, a także pozwolić nam lepiej zrozumieć procesy starzenia się. 
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