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W 2004 r. Rustom i wsp. (10) przedstawili nowy
szlak bezpo�redniej komunikacji miêdzy komórkami
zwierzêcymi � cienkie, b³onowe rurki ³¹cz¹ce szczu-
rze komórki PC12. Struktury te, które nazwano tune-
lowymi nanorurkami (tunneling nanotubes, TNT),
powstawa³y de novo pomiêdzy komórkami PC12 i u³at-
wia³y transport pêcherzyków endocytarnych oraz
sk³adników b³ony i cz¹steczek cytoplazmatycznych
(10). Pierwotnie TNT opisano jako rurki o �rednicy
50-200 nm i d³ugo�ci osi¹gaj¹cej kilkakrotn¹ �rednicê
komórki, zbudowane z F-aktyny. B³ona nanorurek
wykazywa³a ci¹g³o�æ z b³onami obu po³¹czonych ko-
mórek. Odkrycie to zmieni³o koncepcjê postrzegania
organizmu zwierzêcego, dotychczas uwa¿anego za
zbiór indywidualnych komórek (�cegie³ek�) stykaj¹-
cych siê ze sob¹ b³onami komórkowymi, podczas gdy
organizmy wielokomórkowe z królestwa ro�lin od
ponad 100 lat s¹ uwa¿ane za continuum dziêki odkry-
ciu cytoplazmatycznych po³¹czeñ miêdzykomórko-
wych, zwanych plazmodesmami (4, 9, 15).

Pierwotna hipoteza, i¿ TNT mog¹ reprezentowaæ
powszechny sposób komunikacji miêdzykomórkowej
w królestwie zwierz¹t, wydaje siê znajdowaæ popar-
cie w pó�niejszych badaniach. Wykaza³y one obecno�æ
TNT i innych struktur morfologicznie do nich podob-

nych w ró¿nych typach linii komórkowych � zarówno
pierwotnych, jak i ustalonych, ludzkich oraz zwierzê-
cych, wywodz¹cych siê z ró¿nych tkanek (7, 9). Wraz
z nowymi odkryciami, sta³o siê oczywiste, ¿e te swo-
iste �mostki b³onowe� nie maj¹ jednego, uniwersal-
nego modelu budowy, jak równie¿ ró¿na jest ich funk-
cja. Rozszerzy³o siê równie¿ nazewnictwo � oprócz
�tunelowych nanorurek� u¿ywa siê terminów takich,
jak: cytonemy (cytonemes), mostki filopodialne (filo-
podial bridges), mostki epitelialne (epithelial bridges)
(12, 16).

Podsumowuj¹c, mostki b³onowe mo¿na podzieliæ
na dwa odmienne typy, w zale¿no�ci od tego, czy po-
�rednicz¹ one w wymianie cytoplazmy, czy te¿ nie.
Mostki, w których b³ony obu komórek �ci�le do siebie
przylegaj¹ w miejscu kontaktu, ale bez wytworzenia
po³¹czenia cytoplazmatycznego, nazywa siê cytone-
mami lub mostkami filopodialnymi, podczas gdy struk-
tury, które umo¿liwiaj¹ kontakt i przep³yw obu cyto-
plazm, okre�la siê jako nanorurki tunelowe (12).

Mostki b³onowe, stanowi¹c niejednorodn¹ grupê, s¹
wykorzystywane zarówno w procesach fizjologicz-
nych, jak i patogennych, w zale¿no�ci od rodzaju ko-
mórek i ich aktualnego stanu. TNT s¹ wytwarzane
przez komórki uk³adu odporno�ciowego � komórki
dendrytyczne i monocyty � s³u¿¹c im do przekazywa-
nia sygna³ów wapniowych i, przypuszczalnie, obcych
antygenów, jak równie¿ bia³ek g³ównego kompleksu
zgodno�ci tkankowej klasy I (MHC klasy I) (14). Tym-
czasem mostki wytwarzane przez limfocyty T nie
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umo¿liwiaj¹ swobodnego przep³ywu cytoplazmy ani
nie przenosz¹ sygna³ów wapniowych, mog¹ za to s³u-
¿yæ do szybkiego szerzenia siê zaka¿enia wirusowe-
go, jak na przyk³ad ludzkiego wirusa niedoboru od-
porno�ci typu 1 (human immunodeficiency virus 1,
HIV-1) miêdzy komórkami nawet bardzo od siebie
odleg³ymi (13).

Takie miêdzykomórkowe rozprzestrzenianie siê
wirusów za pomoc¹ ró¿nych wypustek b³onowych
wytwarzanych przez zaka¿one komórki wydaje siê
powszechn¹ strategi¹ i jest dynamicznie rozwijaj¹c¹
siê tematyk¹ badañ nad wirusami ssaków. Na przy-
k³ad, wirus choroby Aujeszky�ego (suid herpesvirus 1,
SuHV-1; rodzaj Varicellovirus) jest transportowany do
komórek niezaka¿onych za po�rednictwem wypustek
wytwarzanych przez komórki zaka¿one (5), a wirus
bia³aczki mysiej (murine leukemia virus, MLV; rodzaj
Gammaretrovirus) porusza siê po zewnêtrznej po-
wierzchni mostka filopodialnego zanim wniknie do
niezaka¿onej komórki permisywnej (11). Równie¿ dla
ECTV, zaszeregowanego do rodziny Poxviridae gru-
puj¹cej du¿e dsDNA-wirusy, w badaniach wykonanych
in vitro udokumentowano wytwarzanie specyficznych
wypustek przez komórki zaka¿one tym wirusem (3).
Struktury te przypomina³y filopodia, by³y zbudowane
z elementów cytoszkieletu i odpowiada³y za przeno-
szenie wirusa do komórek niezaka¿onych, co sprzyja-
³o rozprzestrzenianiu zaka¿enia.

Dlatego te¿ � w �wietle opisanych badañ i w odnie-
sieniu do obowi¹zuj¹cej nomenklatury � celem badañ
by³o: a) okre�lenie, czy wypustki wytwarzane in vitro
przez komórki pod wp³y-
wem zaka¿enia ECTV-
-MOS wykazuj¹ cechy
mostków b³onowych oraz
b) podjêcie próby klasy-
fikacji tych struktur.

Materia³ i metody
Linie komórkowe. My-

sie fibroblasty zarodkowe
linii BALB/3T3 clone A31
(ATCC CCL-163) hodo-
wano w pod³o¿u DMEM
(4,5 g/l glukozy; HyClone)
z dodatkiem 4 mM/l L-glu-
taminy i 10% surowicy cie-
lêcej (HyClone). Komórki
nerki koczkodana zielonego
� Vero (ECACC 84113001)
hodowano w pod³o¿u
DMEM (1 g/l glukozy,
HyClone) z dodatkiem
2 mM/l L-glutaminy i 7%
p³odowej surowicy bydlê-
cej (Sigma). Hodowle inku-
bowano w 37°C w atmo-
sferze wzbogaconej 4,5%
CO

2
.

Wirus. W badaniach wykorzystano wyizolowany w 1947 r.
wysoce patogenny szczep Moscow wirusa ektromelii
(ECTV-MOS, ATCC 1374), który namno¿ono w komór-
kach Vero i BALB/3T3. Zaka¿anie komórek przeprowa-
dzono w pod³o¿u utrzymuj¹cym (z dodatkiem 1% odpo-
wiedniej surowicy) przy m.o.i. (multiplicity of infection)
= 5 PFU/komórkê.

Analiza immunofluorescencyjna. Komórki hodowano
na szkie³kach nakrywkowych do 70-80% pokrycia po-
wierzchni, a nastêpnie zaka¿ano ECTV-MOS (j.w.). Ho-
dowle w 21. godzinie po zaka¿eniu (g.p.z.) utrwalano 4%
zbuforowanym PFA (Sigma) w PBS i permeabilizowano
0,5% Tritonem-X (Sigma) w PHEM. Niespecyficzne wi¹-
zanie przeciwcia³ blokowano poprzez inkubacjê w 2%
roztworze surowiczej albuminy bydlêcej (BSA; Sigma)
w PHEM. Nastêpnie preparaty inkubowano z króliczymi
poliklonalnymi przeciwcia³ami (pAb) anty-ECTV-MOS
skoniugowanymi z FITC. Natomiast F-aktynê wybarwio-
no TRITC-falloidyn¹ (Sigma), a DNA wyznakowano
Hoechst 33342 (Calbiochem). Po wybarwieniu preparaty
pokrywano ProLong Gold Antifade (Invitrogen), umiesz-
czano na szkie³kach podstawowych i analizowano w mi-
kroskopie fluorescencyjnym Olympus BX60 wyposa¿onym
w kamerê Color View. Do rejestracji i analizy zdjêæ u¿yto
programu Cell^F Olympus oraz Image J (1).

Wyniki i omówienie
W badaniach wykorzystano dwie linie komórkowe:

BALB/3T3 wywodz¹c¹ siê od myszy, naturalnego
gospodarza ECTV-MOS oraz komórki Vero bêd¹ce
lini¹ permisywn¹ powszechnie u¿ywan¹ do badañ
wirusologicznych (2). Obie linie komórkowe by³y

Ryc. 1. Znakowanie immunofluorescencyjne komórek BALB/3T3 � niezaka¿ona kontrola. Wy-
barwiono: F-aktyna (czerwona), ECTV-MOS (zielony, brak antygenu), DNA (niebieskie)



Medycyna Wet. 2011, 67 (7)476

wykorzystywane we wcze�niejszych do�wiadczeniach
(3).

Czas, przez jaki prowadzono hodowlê po zaka¿e-
niu ECTV-MOS, wynosi³ 21 godzin � dla komórek
zaka¿onych i niezaka¿onych (kontrolnych). Zosta³ on
dobrany na podstawie wcze�niejszych obserwacji, tak,
aby cykl replikacyjny by³ ju¿ zakoñczony, a efekt cyto-
patyczny (CPE) � w tym produkcja wypustek komór-
kowych � by³ dobrze widoczny.

Kontrolne, niezaka¿one komórki BALB/3T3, jak
i Vero, po wybarwieniu immunofluorescencyjnym
wykazywa³y morfologiê typow¹ dla danego rodzaju
komórek, z niezmienionym cytoszkieletem aktynowym
� intensywnie wybarwione falloidyn¹ w³ókna naprê-
¿eniowe zbudowane
z F-aktyny tworzy³y cha-
rakterystyczny dla nich
uk³ad (ryc. 1 i 3). W ko-
mórkach kontrolnych,
zgodnie z oczekiwania-
mi, nie zosta³y wykryte
antygeny ECTV-MOS
oraz nie wybarwi³o siê
¿adne inne DNA oprócz
DNA j¹dra komórkowe-
go.

W hodowlach BALB/
3T3 zaka¿onych ECTV-
-MOS, 21 g.p.z. CPE wy-
ra¿ony by³ obkurczeniem
i zaokr¹gleniem komó-
rek, a po barwieniu im-
munofluorescencyjnym
widoczny by³ zanik akty-
nowych w³ókien naprê¿e-
niowych i ogólnie s³absza
intensywno�æ wybarwie-
nia F-aktyny, zw³aszcza
w porównaniu do ko-
mórek niezaka¿onych
(ryc. 2). Zaka¿one ko-
mórki produkowa³y wi-
riony potomne, za� anty-
geny wirusowe wykrywa-
no na obszarze ca³ej ko-
mórki. W rejonie oko³o-
j¹drowym obserwowano
miejsca replikacji wirusa
� tzw. fabryki wirusowe
� rejon ten barwi³ siê rów-
nie¿ na obecno�æ DNA.
Intensywnie wybarwione
przeciwcia³ami anty-
-ECTV-MOS (zielone)
punkty to wiriony po-
tomne. Na powierzchni
komórek BALB/3T3
pod wp³ywem zaka¿enia

ECTV-MOS powsta³y drobne struktury aktynowe,
�mikrokosmki� wynosz¹ce pojedyncze cz¹stki wiru-
sowe. Rycina 2 wskazuje, ¿e odgrywaj¹ one rolê
w transporcie wirionów bezpo�rednio z komórki do
komórki. Struktury te, rozpoznane we wcze�niejszych
badaniach jako tzw. ogony aktynowe, s¹ charakte-
rystyczne dla zaka¿enia wirusami z rodzaju Ortho-
poxvirus (3, 6). Wed³ug nowych kryteriów, mo¿na je
zaliczyæ do mostków filopodialnych, ale nie do nano-
rurek tunelowych (12).

Zaka¿enie komórek Vero ECTV-MOS skutkowa³o
odmiennymi zmianami w ich morfologii. W 21 g.p.z.
CPE cechowa³ siê g³ównie wyd³u¿eniem komórek
i utrat¹ kontaktu miêdzy zaka¿onymi komórkami. Wy-

Ryc. 2. Znakowanie immunofluorescencyjne komórek BALB/3T3 � 21 g.p.z. (A). Wybarwiono:
F-aktyna (czerwona), ECTV-MOS (zielony), DNA (niebieskie). Oznaczony czerwonym prosto-
k¹tem obszar w (A) widoczny w powiêkszeniu cyfrowym w (B). Bia³e strza³ki wskazuj¹ wiriony
ECTV-MOS przenoszone za pomoc¹ ogonów aktynowych do niezaka¿onej komórki

Ryc. 3. Znakowanie immunofluorescencyjne komórek Vero � niezaka¿ona kontrola. Wybar-
wiono: F-aktyna (czerwona), ECTV-MOS (zielony, brak antygenu), DNA (niebieskie)
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d³u¿enie zaka¿onej ko-
mórki by³o czêsto zwi¹-
zane z powstawaniem
d³ugich wypustek (prze-
kraczaj¹cych kilkakrot-
nie �rednicê komórki)
zbudowanych z F-aktyny.
Wypustki te przypomina-
³y filopodia i by³y zbyt
�masywne�, by odpowia-
daæ charakterystyce cien-
kich nanorurek, przynaj-
mniej wg ich pierwotne-
go opisu (9, 10, 12). Wy-
miarami odpowiada³y
bardziej mostkom epi-
telialnym wykrywanym
u mê¿czyzn w zmienio-
nej nowotworowo pro-
stacie (16). Nie uda³o siê
stwierdziæ, czy miêdzy
komórkami po³¹czonymi
takim filopodium zacho-
dzi³a ci¹g³o�æ b³on ko-
mórkowych i cytoplazmy.
Barwienie F-aktyny suge-
ruje blisk¹ styczno�æ ko-
mórek, jednak bez mo¿-
liwo�ci okre�lenia grani-
cy miêdzy nimi (ryc. 4). Aby okre�liæ te zale¿no�ci,
nale¿a³oby zbadaæ ultrastrukturê takich po³¹czeñ oraz
ci¹g³o�æ b³on komórkowych, jednak¿e na podstawie
uzyskanej dokumentacji fotograficznej mo¿na stwier-
dziæ, ¿e mostki te s³u¿¹ jako �korytarze� u³atwiaj¹ce
transport licznych wirionów ECTV-MOS bezpo�red-
nio z komórki do komórki. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
swobodny przep³yw cytoplazmy w takim �korytarzu�
u³atwia szerzenie siê zaka¿enia tym wirusem.

Z powodu braku specyficznych markerów dla TNT
identyfikacja tych struktur opiera siê g³ównie na kry-
teriach morfologicznych i obecno�ci okre�lonych ele-
mentów cytoszkieletu, co jednak sprawia trudno�ci
interpretacyjne (8). Celowa jest zatem kontynuacja
badañ nad udzia³em ró¿nych sk³adników komórek per-
misywnych zaka¿onych ECTV w rozprzestrzenianiu
siê zaka¿enia tym wirusem, co stanowi dobry model
badawczy równie¿ w odniesieniu do innych wirusów.
Mo¿e te¿ przyczyniæ siê do lepszego poznania strate-
gii ich dzia³ania, jak równie¿ mechanizmów patoge-
nezy wirusowej.

Pi�miennictwo
1.Abramoff M. D., Magelhaes P. J., Ram S. J.: Image Processing with Image.

J. Biophotonics International 2004, 11, 36-42.
2.Ammerman N. C., Beier-Sexton M., Azad A. F.: Growth and maintenance of

Vero cell lines. Curr. Protoc. Microbiol. 2008, Appendix 4:Appendix 4E.
3.Boratyñska A., Martyniszyn L., Szulc L., Szczepanowska J., Krzy¿owska M.,

Niemia³towski M. G.: Contribution of rearranged actin structures to the
spread of ectromelia virus infection in vitro. Acta Virol 2010, 54, 41-48.

Ryc. 4. Znakowanie immunofluorescencyjne komórek Vero � 21 g.p.z. Wybarwiono: F-aktyna
(czerwona), ECTV-MOS (zielony), DNA (niebieskie). Komórka zaka¿ona wytwarza mostek
filopodialny zbudowany z aktyny, wchodz¹cy w kontakt z niezaka¿on¹ komórk¹. Mostek s³u¿y
jako �korytarz� do transportu wirionów ECTV-MOS (bia³a strza³ka)

4.Cilia M. L., Jackson D.: Plasmodesmata form and function. Curr. Opin. Cell.
Biol. 2004, 16, 500-506.

5.Favoreel H. W., Van Minnebruggen G., Adriaensen D., Nauwynck H. J.:
Cytoskeletal rearrangements and cell extensions induced by the US3 kinase
of an alphaherpesvirus are associated with enhanced spread. PNAS 2005,
102, 8990-8995.

6.Frischknecht F., Way M.: Surfing pathogens and the lessons learned for actin
polymerization. Trends Cell Biol 2001, 11, 30-38.

7.Gerdes H. H., Bukoreshtliev N. V., Barroso J. F.: Tunneling nanotubes:
a new route for the exchange of components between animal cells. FEBS
Lett. 2007, 581, 2194-2201.

8.Gerdes H. H., Carvalho R. N.: Intercellular transfer mediated by tunneling
nanotubes. Curr. Opin. Cell. Biol. 2008, 20, 470-475.

9.Gerdes H. H., Rustom A.: Tunneling nanotubes: Cell-cell channels in animal
cells, [w:] Baluska F., Volkmann D., Barlow P. W.: Cell-Cell Channels. Lan-
des Bioscience, Georgetown 2005, 200-207.

10.Rustom A., Saffrich R., Markovich I., Walther P., Gerdes H. H.: Nanotubular
highways for intracellular organelle transport. Science 2004, 303, 1007-1010.

11.Sherer N. M., Lehmann M. J., Jimenez-Soto L. F., Horensavitz C., Pypaert
M., Mothes W.: Retroviruses can establish filopodial bridges for efficient
cell-to-cell transmission. Nat. Cell. Biol. 2007, 9, 310-315.

12.Sherer N. M., Mothes W.: Cytonemes and tunneling nanotubules in cell-cell
communication and viral pathogenesis. Trends Cell Biol. 2008, 18, 414-420.

13.Sowinski S., Jolly C., Berninghausen O., Purbhoo M. A., Chauveau A., Köhler
K., Oddos S., Eissmann P., Brodsky F. M., Hopkins C., Onfelt B., Sattentau
Q., Davis D. M.: Membrane nanotubes physically connect T cells over long
distances presenting a novel route for HIV-1 transmission. Nat. Cell. Biol.
2008, 10, 211-219.

14.Watkins S. C., Salter R. D.: Functional connectivity between immune cells
mediated by tunneling nanotubes. Immunity 2005, 23, 309-318.

15.Zambryski P.: Cell-to-cell transport of proteins and fluorescent tracers via
plasmodesmata during plant development. J. Cell. Biol. 2004, 164, 165-168.

16.Zani B. G., Edelman E. R.: Cellular bridges: Routes for intercellular commu-
nication and cell migration. Commun. Integr. Biol. 2010, 3, 215-220.

Adres autora: mgr in¿. Anna Boratyñska, ul. Ciszewskiego 8, 02-786
Warszawa; e-mail: a.boratynska@gmail.com


