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Methods of cell immortalization and their application in reproductive studies
Summary
After a few cell divisions primary cell cultures enter into a terminally nondividing state. Replicative
senescence of cells involves a wide range of cellular events including changes in gene expression. Using
immortalization methods it is possible to immortalize many of the primary cell cultures. The major advantage
is that the immortalized cells represent the tissue of origin. It is possible to distinguish spontaneous and
induced immortalization. The spontaneous immortalization of cultured cells is quite a rare event. Carcinogenic agents, radiation and viral oncogens can induce immortalization of cells. Transfection of cells with
oncogens and telomerase activation generates an extended lifespan of cells. This review discusses various
approaches to cell immortalization and the application of such cell lines for studies on animal reproduction.
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Wykorzystanie linii komórek nowotworowych do
badañ nad poznaniem mechanizmów molekularnych
zachodz¹cych w komórkach jest dzi bardzo rozpowszechnione. Pionierskie badania in vitro przyczyni³y
siê do wyjanienia wielu procesów zachodz¹cych in
vivo. W przypadku badañ na zwierzêtach hodowlanych
u¿ycie stabilnych linii komórkowych jest znikome.
Przy braku wyprowadzonych linii komórek nowotworowych, co ma miejsce np. u cz³owieka, jedn¹ z mo¿liwoci prowadz¹cych do uzyskania wspomnianego
materia³u badawczego, jest izolacja komórek bezporednio z tkanek. Hodowle komórek pierwotnych z powodzeniem wykorzystano do wyjanienia, miêdzy innymi, szlaku syntezy prostaglandyn w b³onie luzowej macicy wini (5, 6), odpowiedzi endometrium na
hormony steroidowe czy oksytocynê, a tak¿e poznania kaskady reakcji zachodz¹cych podczas implantacji u wini (8, 12). Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e, jak
ka¿dy sztuczny model, i ten z u¿yciem hodowli pierwotnych, ma swoje zalety i wady. Najcenniejsz¹ zalet¹ komórek hodowli pierwotnych jest ich fenotypowa
niezmiennoæ i podobieñstwo do tkanki, z której pochodz¹ (przynajmniej przez kilka pierwszych pasa¿y).
Wad¹ hodowli pierwotnych jest natomiast ograniczona iloæ podzia³ów oraz ró¿nicowanie siê komórek
podczas hodowli.
*) Praca czêciowo finansowana z grantu Ministerstwa Nauki Szkolnictwa
Wy¿szego nr 1360/B/P01/2007/33; Jolanta Kiewisz otrzymuje stypendium Prezesa PAN.

Wiêkszoæ typów komórek w hodowlach pierwotnych po okrelonej liczbie podzia³ów, charakterystycznej dla danego typu, spowalnia tempo proliferacji, aby
w koñcu przestaæ siê dzieliæ (9). Komórki staj¹ siê niewra¿liwe na czynniki mitogenne bez wzglêdu na ich
obecnoæ w medium inkubacyjnym. Dla przyk³adu,
komórki w hodowlach pierwotnych b³ony luzowej
macicy, rednio ju¿ po 2 tygodniach hodowli na plastikowych p³ytkach przestaj¹ proliferowaæ (19). Po
wejciu w fazê spowolnionej proliferacji, komórki
w szybkim tempie zmieniaj¹ swoje w³aciwoci morfologiczne, miêdzy innymi kszta³t i objêtoæ. Wszystkim tym zmianom towarzyszy przebudowa struktury
j¹dra, ekspresji genów, produkcji bia³ek, niewra¿liwoæ
na czynniki apoptotyczne oraz zmiana dynamiki metabolizmu (4). Badania pokazuj¹, i¿ wyjcie z cyklu
komórkowego i przedwczesna mieræ komórek w hodowlach pierwotnych zwi¹zana jest w du¿ym stopniu
z nieodpowiednimi warunkami hodowli, a nie jedynie
z mechanizmem zwi¹zanym ze starzeniem siê komórek. Rutynowe metody hodowli w atmosferze 5% zawartoci dwutlenku wêgla i 95% powietrza, poprzez
stres oksydacyjny, obni¿aj¹ zdolnoci adaptacyjne komórek i przyczyniaj¹ siê do przedwczesnej mierci.
Jedynie te komórki, które potrafi¹ szybko zaadoptowaæ siê do nowych warunków, prze¿yj¹ i zaczn¹ siê
namna¿aæ (15). Forsythe i wsp. badali ¿ywotnoæ p³odowych fibroblastów p³uc hodowanych w atmosferze
2-5% i 21% tlenu. Komórki inkubowane w rodowi-
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sku obni¿onej zawartoci tlenu ¿y³y i dzieli³y siê d³u¿ej (11). Podobnie zachowywa³y siê komórki nab³onkowe gruczo³u mlekowego. Ponadto w hodowlach
o obni¿onym stê¿eniu tlenu w atmosferze zaobserwowano spadek ekspresji kinaz bia³kowych zale¿nych od
cyklin (CDK  cyclin-dependent protein kinases), czego skutkiem jest trwanie komórek w cyklu komórkowym (30). Ró¿nicowanie siê komórek to kolejne niepo¿¹dane zjawisko zachodz¹ce w hodowlach pierwotnych, które prowadzi do zmiany w³aciwoci fenotypowych komórek. Znany i opisany jest od dawna problem utraty receptorów w komórkach nab³onkowych
w hodowlach in vitro, jako efekt ich ró¿nicowania (10).
Immortalizacja spontaniczna i indukowana
Uzyskanie sta³ej linii komórkowej zapewnia nieograniczony dostêp do niezmiennego genotypowo
i fenotypowo materia³u badawczego, który w przysz³oci pos³u¿yæ mo¿e do bardziej kompleksowych badañ.
Stan immortalizacji, czyli inaczej niemiertelnoci
to nabycie przez komórkê zdolnoci do nieograniczonej liczby podzia³ów. Immortalizacjê komórek mo¿emy uzyskaæ w sposób spontaniczny i indukowany.
Immortalizacja spontaniczna w hodowlach pierwotnych jest bardzo rzadko spotykana. Istnieje kilka doniesieñ, opisuj¹cych powstanie tego typu linii komórkowych w hodowlach pierwotnych. Jedn¹ z nich by³a
linia HMT-3522, wyizolowana z hodowli pierwotnej
nab³onka gruczo³u mlekowego cz³owieka, jakkolwiek
autorzy nadmieniaj¹, ¿e hodowla zosta³a wyprowadzona z tkanek nie w pe³ni zdrowych (25, 27). Linia komórek HMT-3522 wyizolowana od pacjentki z mastrofi¹ (dysplazja w³óknisto-torbielowata sutka) przez
wiele lat u¿ywana by³a jako modelowa linia nowotworu
piersi. Kolejnym, klasycznym przyk³adem immortalizacji spontanicznej jest linia MCF-10A (27), równie¿
wyizolowana z materia³u pochodz¹cego od pacjentki
z mastrofi¹. Pozyskane komórki uzyska³y niemiertelnoæ po inkubacji w medium o niskiej zawartoci
wapnia. Powy¿sze badania poprzedzone zosta³y wczeniejszymi doniesieniami dotycz¹cymi wyd³u¿enia
prze¿ywalnoci komórek w hodowlach pierwotnych
nab³onka gruczo³u mlekowego w obecnoci obni¿onego stê¿enia wapnia w warunkach in vitro (Ca2+ obni¿ono z 1,05 mM do < 0,06 mM). Prawdopodobnie
dziêki zahamowaniu procesu ró¿nicowania komórki
zachowa³y swój pierwotny fenotyp (21). Komórki linii MCF-10A charakteryzowa³y siê typowymi cechami dla komórek pierwotnych nab³onka gruczo³u mlekowego, a mianowicie: (a) brakiem nowotworzenia
w ksenografach (u myszy o obni¿onej odpornoci), (b)
wzrostem przestrzennym na b³onie kolagenowej, (c)
wzrostem kontrolowanym przez hormony i czynniki
wzrostu, (d) niezdolnoci¹ do wzrostu komórek w zawiesinie. Komórki MCF-10A transfekowano nastêpnie genem opornoci dla neomycyny tworz¹c linie
MCF-10AneoN. Nastêpne transfekcje tych komórek
genem hras czy zmutowanym T-24 hras doprowadzi-
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³y do powstania linii MCF-10AneoT (22). Linie te
w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do poznania biologii
rozwoju nowotworów gruczo³u mlekowego cz³owieka (24). W 1995 roku Shay i wsp. z materia³u pobranego od pacjentki z zespo³em Li-Fraumeni uzyskali
kolejn¹, stabiln¹, spontanicznie immortalizowan¹
liniê komórek nab³onkowych gruczo³u mlekowego
(25). Interesuj¹cy wydaje siê fakt, i¿ spontaniczna immortalizacja zosta³a jedynie zaobserwowana w komórkach pochodzenia nab³onkowego (25), co podkrela
wrodzon¹ ró¿nicê pomiêdzy komórkami nab³onkowymi a ródmi¹¿szowymi gruczo³u mlekowego.
Dziêki wykorzystaniu czynników kancerogennych,
napromieniowania czy transfekcji za pomoc¹ onkogenów, obecnie jestemy w stanie uniemiertelniaæ
wiêkszoæ rodzajów komórek.
Jednym ze sposobów na uniemiertelnienie komórek mo¿e byæ ich napromieniowanie. Metoda radiacyjna doskonale sprawdza siê w przypadku komórek
nab³onkowych gruczo³u mlekowego. Jednak¿e promieniowanie jonizuj¹ce w przypadku innych komórek nie jest u¿ywane jako g³ówny czynnik transformacji nowotworowej ze wzglêdu na nieprzewidywalnoæ
wyników, a szczególnie daleko id¹ce zmiany fenotypowe komórek w stosunku do komórek pochodzenia
(2). Porównuj¹c komórki nab³onkowe gruczo³u mlekowego poddane napromieniowaniu stwierdzono regulacjê w dó³ genu nes1 (normal epithelial specific 1),
który ulega ekspresji w zdrowych komórkach (20).
Podobnie jak w przypadku komórek nab³onka piersi
poddanych dzia³aniu promieni jonizuj¹cych, zauwa¿ono spadek ekspresji tego genu w wiêkszoci nowotworów gruczo³u mlekowego i prostaty (13). Dodatkowo wykazano, i¿ napromieniowanie w hodowlach
nab³onka piersi wywo³uje zmiany ekspresji genów
E-kadheryny, â-kateniny oraz koneksyny 43, które
zwi¹zane s¹, miêdzy innymi, z ustaleniem polarnoci
komórki (23).
Immortalizacjê komórek hodowli pierwotnych mo¿na uzyskaæ poprzez transfekcjê onkogenami, takim jak
antygen-T wirusa SV-40 (Simian virus-40, SV-40
T-anty), adenowirusem E1A i E1B, zmutowanym
onkogenem p53, onkogenem ha-ras czy poly T-antygenem (1, 25). Jednym z szerzej wykorzystywanych
w badaniach jest onkogen SV-40 T-anty. Transfekcja
onkogenem SV-40 T-anty powoduje utrzymanie komórek w cyklu komórkowym poprzez inaktywacjê genów p53 i Rb (retinoblastoma) odpowiedzialnych za
kontrolê cyklu komórkowego. Jednak¿e ca³kowite
uniemiertelnienie tak transferowanych komórek wymaga dodatkowej przebudowy genomu komórki poprzez ekspresjê transfekowanego wirusowego onkogenu.
Wirus HPV16 najczêciej kojarzony jest z nowotworem szyjki macicy (16). Wprowadzenie wirusa
HPV do komórek nab³onka prowadzi do immortalizacji tych komórek, a zwi¹zane jest to z aktywacj¹ onkogenów E6 i E7, których dzia³anie powoduje zmianê
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nym komórki immortalizowane przypomina³y
komórki hodowli pierwotnych. Analiza Wetransfekcja
proliferacja
stern blotting wykaza³a
HPV
ekspresjê receptorów esSV-40
trogenowych oraz progetelomeraza
steronu we wszystkich
Komórki hodowli
typach komórek.
pierwotnej
U¿ycie onkogenów poFaza
woduj¹cych inaktywacjê
przejœciowa
szlaku bia³ek p53 i Rb,
jak niektórzy twierdz¹,
prowadziæ mo¿e do zmiaKomórki
ny funkcji sk³adowych
ró¿nicuj¹ce
komórki, co w konsekwencji spowodowaæ mo¿e genetyczn¹ niestabilnoæ komórek i zmianê
fenotypu. Niemniej Gudjonsson i wsp. stwierdziOkres
IMMORTALIZACJA
li, i¿ pomimo u¿ycia syskrytyczny
temu HPV16-E6E7 podczas immortalizacji nab³onkowych komórek
sutka, uzyskano immortalizowane linie, które feŒMIERÆ
Stabilna linia
notypowo przypomina³y
KOMÓRKI
komórkowa
komórki hodowli pierwotnych o stabilnym genotypie (14).
Jak wiadomo, komórRyc. 1. Schematyczne przedstawienie procesu proliferacji oraz transformacji komórek hodowli pierwotnej w stabiln¹ liniê komórkow¹
ki eukariotyczne tu¿
przed podzia³em podwaekspresji wspomnianych ju¿ dwóch regulatorów cy- jaj¹ swój materia³ genetyczny podczas replikacji DNA
klu komórkowego, mianowicie bia³ek p53 i Rb. Wy- tak, aby w trakcie podzia³u ka¿da potomna komórka
korzystuj¹c wirusowy konstrukt LXSN-16E6E7, John- otrzyma³a kompletny zestaw genów komórki macieson i wsp. uniemiertelnili i scharakteryzowali owcze rzystej. Wraz z ka¿dym podzia³em w komórkach sokomórki b³ony luzowej macicy z 5. dnia cyklu rujo- matycznych ulegaj¹ skróceniu telomery, czyli powtawego (17). Komórki te wykazywa³y ekspresjê bia³ka rzaj¹ce siê sekwencje DNA na koñcach ka¿dego z chroSTAT 1, 2 i 3 (signal transducers and activators of trans- mosomów. Nadmierne skrócenie telomerów po ka¿cription). Stwierdzili równie¿ w komórkach wyizolo- dym podziale w³¹cza molekularne mechanizmy, które
wanych z nab³onka wiat³a macicy, i¿ INF-ô (interfe- prowadz¹ do zahamowania proliferacji. Istnieje teoria
ron tau) wzbudza³ translokacjê j¹drowego STAT 1, 2 mówi¹ca, ¿e w d³ugoci telomerów zapisana jest liczi 3 oraz powodowa³ regulacjê w górê genów zale¿- ba podzia³ów komórkowych, jakie mo¿e przejæ typonych od INF-ô. Dziêki immunocytochemii potwierdzo- wa komórka somatyczna. Drog¹ awaryjn¹ dla niektóno ekspresjê receptorów estrogenowych i progestero- rych komórek, pozwalaj¹c¹ omin¹æ mechanizm konnu we wszystkich immortalizowanych liniach. Wang troluj¹cy, jest uruchomienie ekspresji telomerazy. Odi wsp., u¿ywaj¹c podobnego systemu HPV16 E6/E7, krycie enzymu telomerazy i jego podjednostek mia³o
po raz pierwszy uniemiertelnili komórki nab³onka znacz¹cy wk³ad w badaniach nad proliferacj¹, immorwiat³a macicy, nab³onka gruczo³owego, komórki ród- talizacj¹ oraz transformacj¹ nowotworow¹ (18). Jest
mi¹¿szowe oraz komórki miêniówki macicy wini to enzym o niespotykanej budowie, zawieraj¹cy ele(27). W ten sposób uzyskano stabilne linie komórko- menty bia³kowe, jak równie¿ RNA, posiadaj¹cy akwe nawet po 50. pasa¿u, podczas gdy te same komór- tywnoæ odwrotnej transkryptazy. Telomeraza potrafi
ki w hodowlach pierwotnych przestaj¹ siê dzieliæ ju¿ wyd³u¿aæ telomery, a jej wysok¹ aktywnoæ obserwumiêdzy 6. a 12. pasa¿em, czêsto ulegaj¹c wczeniej je siê w komórkach nieustannie proliferuj¹cych, miêró¿nicowaniu, co wi¹¿e siê, miêdzy innymi, z utrat¹ dzy innymi w komórkach macierzystych szpiku kostreceptorów steroidowych. Pod wzglêdem morfologicz- nego. Dowiedziono, ¿e pozakomórkowe wprowadze-
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nie telomerazy zwiêksza liczbê podzia³ów komórek
w niektórych liniach fibroblastów czy komórkach nab³onkowych (7). Jednak¿e dalsze badania pokaza³y, i¿
zwiêkszona aktywnoæ telomerazy nie jest wystarczaj¹ca do ca³kowitej immortalizacji komórek. Telomeraza przed³u¿a ¿ywotnoæ, ale jej wzmo¿ona aktywnoæ nie zapewnia niemiertelnoci. Dla przyk³adu,
w komórkach nab³onkowych gruczo³u mlekowego do
pe³nego uniemiertelnienia, poza aktywn¹ telomeraz¹, niezbêdna by³a blokada szlaku Rb oraz inaktywacja stra¿nika genomu bia³ka p53 (3).
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