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Rodzina małych Rho GTPaz złożona jest z kilku białek, które spełniają role molekularnych 
przełączników w komórkowych szlakach sygnalnych. Rho GTPazy kontrolują tak różnorodne 
procesy komórkowe jak: dynamikę cytoszkieletu, migracje, cykl komórkowy czy ekspresje genów. 
Nieprawidłowa kontrola aktywności Rho GTPaz może przyczynić się do szeregu chorób łącznie z 
nowotworami. 

W pierwszym rozdziale tej pracy przedstawione zostały podstawowe informacje o Rho GTPazach 
w procesie powstawania i rozwoju nowotworów. Najlepiej scharakteryzowanymi przedstawicielami 
Rho GTPaz są trzej członkowie rodziny: RhoA, Rac1 i Cdc42. Tiam1 jest specyficznym aktywa-
torem malej GTPazy Rac1. Podobnie jak inne aktywatory Rac1 dokonuje tego przed wymianę GDP 
na GTP, zmieniając strukturę i stan aktywności Rac1, co z kolei prowadzi do aktywacji kaskady 
efektorowych-białek zależnych od Rac1. 

W naszych wcześniejszych badaniach dowiedliśmy roli Rac1 w transformacji komórkowej zależnej 
od Ras. Rac1 jest wymagany do morfologicznych zmian komórek wywoływanych przez Ras, ponadto 
zmutowana i aktywna forma Ras może stymulować Rac1. W badaniach in vivo stwierdziliśmy, że 
Tiam1 odgrywa rolę zarówno podczas indukcji jak i rozrostu nowotworów zainicjowanych przed 
aktywacje Ras. W związku z tym, postanowiliśmy zbadać czy zależne od Tiam1 sygnały komórkowe 
kontrolowane przez Rac1 wpływają na rozwój nowotworowy zapoczątkowany przez inne onkogeny. 
Aktywacja ścieżek sygnalnych zależnych od Wnt jest jedną z głównych przyczyn powstawania wrod-
zonych bądź spontanicznych nowotworów jelita. Żeby zbadać role Tiam1 w nowotworzeniu zależnym 
od Wnt, użyliśmy szczepu myszy APC Min/+. Z powodu konstutywnej aktywacji ścieżki sygnalnej 
Wnt, szczep ten charakteryzuje się wrodzoną tendencją do rozwoju nowotworów jelita. W rozdziale 

drugim tej pracy przedstawiamy dowody na to, że myszy pozbawione genu Tiam1, a posiadające 
aktywna ścieżkę sygnalna Wnt, rozwijają mniej wolno-rosnących nowotworów jelitowych w porów-
naniu do kontrolnych myszy. Jednakże, nowotwory powstałe w myszach bez Tiam1 odznaczały się 
większym potencjałem inwazyjności do przyległego nabłonka jelitowego. Ponadto, ekspresja Tiam1 
pozytywnie korelowała z wysoką aktywnością ścieżki sygnalnej Wnt. Podsumowując, ekspresja Tiam1 
regulowana jest przez ścieżkę sygnalną Wnt, co wpływa na różne aspekty nowotworzenia.

Rozdział trzeci przedstawia analizę funkcji Tiam1 w procesie rozwoju nowotworów piersi aktywnie 
indukowanych przez onkogeny Her2/Neu lub Myc. W tych eksperymentach aktywne formy Her2/
Neu lub Myc zostały eksprymowane w mysim gruczole piersiowym. Brak Tiam1 zmniejszył liczbę 
nowotworów powstałych przez ekspresje Her2/Neu, co jest zgodne z zaobserwowanym wcześniej 
wpływem na nowotwory indukowane przez Ras i Wnt. Jednakże w przeciwieństwie do Ras i Wnt brak 
Tiam1 nie wpłynął na proliferacje komórek nowotworów indukowanych przez Neu, co za tym idzie 
rozrost nowotworów. Jednakże, tak jak wcześniej zanotowano dla Ras i Wnt, brak Tiam1 zwiększył 
podatność komórek z Neu na apoptozę. Co więcej, downregulacja Tiam1 w komórkach raka piersi z 
wysoką ekspresją Her2, zwiększyła liczbę apoptotycznych komórek. Nowotwory indukowany przez 
ekspresję Myc wydają się być niezależne od obecności Tiam1. 
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Użycie mysich knock-out’ów, np.: myszy bez genu Tiam1, w połączeniu z mysimi modelami 
nowotworowymi, jest cenną techniką w badaniach nad funkcją specyficznych genów w procesie 
nowotworzenia. Rozdział czwarty opisuje w szczegółach techniki, które mogą być zastosowane w 
badaniach konkretnych genów w kontekście nowotworzenia. Nacisk został położony na procedurę 
chemicznego indukowania nowotworów skóry przy użyciu związków chemicznych DMBA i TPA. 
Ponadto, opisaliśmy także metody izolacji komórek nowotworowych oraz normalnych komórek z 
tkanek mysich. 

Jak wspomniano powyżej, Tiam1 bierze udział w regulacji podatności komórek na apoptozę, 
w szczególności w kontekście nowotworowej transformacji komórkowej. Rozdział piąty opisuje 
molekularne mechanizmy, dzięki którym Tiam1 kontroluje wrażliwość komórek na apoptozę. 
Zaobserwowaliśmy, że keranocyty pozbawione Tiam1 wykazują zwiększoną podatność na apoptozę 
powodowaną przez stres komórkowy jak: pozbawianie czynników wzrostu czy szok termiczny. Za 
zwiększoną apoptozę komórek pozbawionych Tiam1, odpowiedzialny jest niski poziom aktywacji 
ERK. Co ciekawe, odkryliśmy, że aktywacja ERK jest zależna od wewnątrzkomórkowej produkcji 
wolnych rodników tlenowych (ROS). Zatem Tiam1 reguluje podatność keranocytów na apoptozę 
przez ukierunkowanie aktywności Rac1 na produkcje ROS i aktywacje ERK. 

Odróżnicowanie się komórek nabłonkowych w migrujące komórki mezenchymalne jest częścią 
normalnego płodowego procesu rozwojowego i nazywane jest tranzycją epitelialno-mezenchymalną 
(EMT). Podczas rozwoju nowotworów o pochodzeniu nabłonkowym, komórki przechodzą podob-
ny proces jak EMT. Charakteryzuje się on utratą polaryzacji komórkowej i zanikiem kontaktów 
międzykomórkowych, w połączeniu z nabyciem zdolności do migracji. Zatem białka regulujące 
polaryzację komórek mogą też wpływać na EMT komórek nowotworowych. Rozdział szósty opisuje 
udział Tiam1 w regulacji polaryzacji komórek nabłonkowych a szczególności tworzenia ścisłych 
połączeń międzykomórkowych (TJ). Zaobserwowaliśmy, że utrata Tiam1 hamuje tworzenie funkc-
jonalnych TJ. Tiam1 wiąże się do Par3, jednego z komponentów białkowego kompleksu polaryzacji-
Par. Przez aktywację Par3 Tiam1 stymuluje kompleks-Par, co prowadzi do aktywacji kinazy PKCζ, 
kontrolowanej przez ten kompleks.

Podsumowując, wykazaliśmy, że niektóre onkogenne szlaki sygnalne współdziałają ze szlakiem 
Tiam1/Rac1 w procesie powstawania i rozwoju nowotworów. Dzieje się to poprzez modyfikacje 
podatności na apoptozę a także zwiększenie proliferacji komórek. Tiam1 może mieć również wpływ 
na rozwój, już zapoczątkowanych nowotworów przez swoją role w procesie polaryzacji komórkowej. 
To z kolei może odbić się na EMT, migracji komórek a co za tym idzie przerzutach nowotworow-
ych. 


