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STRESZCZENIE:    Retikulum endoplazmatyczne (Endoplasmic Reticulum; ER) jest organellum komórkowym, które odgrywa istotną rolę w roz-
woju komórek oraz utrzymaniu homeostazy. Ostatnie dane wskazują, iż liczne choroby człowieka, włączając raka, są ściśle 
związane z zaburzeniami homeostazy ER. Aby neutralizować niekorzystne warunki środowiska wewnętrznego komórki no-
wotworowe aktywują zależny kinazy PERK (Protein kinase R (PKR)-like Endoplasmic Reticulum kinase) proadaptacyjny szlak 
sygnałowy adaptacyjnej odpowiedzi na stres (Unfolded Protein Response; UPR). Gdy warunki stresu ER są ciężkie lub prze-
dłużają się, proadaptacyjna sieć sygnałowa jest niewystarczająca, co w rezultacie prowadzi do apoptotycznej śmierci komó-
rek nowotworowych.

  Głównym celem badania była ocena aktywności biologicznej niskocząsteczkowego inhibitora PERK – GSK2606414 na dwóch 
nowotworowych liniach komórkowych, takich jak: ludzka neuroblastoma (SH-SY5Y) oraz gruczolakorak jelita grubego  
(HT-29). Analizowano poziom fosforylacji eIF2α (eukaryotic initiation factor 2). Stanowi on główny substrat PERK oraz kolej-
ny aktywator UPR, który podczas długotrwałego stresu ER może wywołać apoptotyczną śmierć komórek nowotworowych.

  Materiał i  metody: W  badaniach wykorzystano komercyjnie dostępną linię komórkową gruczolakoraka jelita grubego 
HT-29 oraz ludzką linię komórkową neuroblastomy SH-SY5Y. Komórki zostały poddane działaniu inhibitora kinazy PERK – 
GSK2606414 na odpowiedniej pożywce hodowlanej z  tapsygarginą (jako czynnikiem wywołującym stres ER). W  celu oce-
ny poziomu białek użyto techniki Western blot z wykorzystaniem specyficznych przeciwciał I-rzędowych oraz II-rzędowych 
sprzężonych z HRP. Detekcję kompleksów immunologicznych przeprowadzano z użyciem chemiluminescencji.

  Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały całkowite zahamowanie fosforylacji eIF2α przy użyciu inhibitora GSK2606414 
zarówno w liniach komórkowych SH-SY5Y, jak i HT-29. 

  Wnioski: Obecnie stosowane sposoby leczenia raka są niewystarczające i mogą wywoływać różne niekorzystne efekty ubocz-
ne. Ogólnie przyjęto, że wykorzystanie niskocząsteczkowych inhibitorów szlaków sygnałowych zależnych od PERK, jak 
GSK2606414, może wywołać molekularne przełączenie szlaku UPR z proadaptacyjnego na proapoptotyczny. Uważa się, że te-
stowany inhibitor GSK2606414 może zapewnić obiecującą strategię leczenia różnych typów nowotworów.

SŁOWA KLUCZOWE:  nowotwór, kinaza PERK, eIF2α, inhibitor PERK, GSK2606414, apoptoza

ABSTRACT:   Abstract: Endoplasmic Reticulum (ER) is an organelle that is vital for cell growth and maintenance of homeostasis. Recent stud-
ies have reported that numerous human diseases, including cancer, are strictly connected to disruption of ER homeostasis. In 
order to counteract adverse intracellular conditions, cancer cells induce protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum ki-
nase (PERK)-dependent, pro-adaptive unfolded protein response (UPR) signaling branches. If ER stress is severe or prolonged, 
pro-adaptive signaling networks are insufficient, resulting in apoptotic cell death of cancer cells.

  The main aim of the study was to evaluate the biological activity of a small-molecule PERK inhibitor GSK2606414 in two cancer 
cell lines - human neuroblastoma (SH-SY5Y) and human colorectal adenocarcinoma (HT-29) cell lines. We analyzed the level of 
phosphorylation of the eukaryotic initiation factor 2 (eIF2), which is the main substrate of PERK and a subsequent activator of 
UPR, which under long-term ER stress may evoke apoptotic death of cancer cells.

   Material and methods: In the study, we utilized commercially available cell lines of human colorectal adenocarcinoma HT-29 
and human neuroblastoma SH-SY5Y. Cells were exposed to the tested PERK-dependent signaling inhibitor GSK2606414 in suit-
able culture media with addition of thapsigargin (500 nM) to induce ER stress. To identify the protein, Western blot with specific 
antibodies was used. Detection of immune complexes was performed using chemiluminescence. 

   Results: We found a complete inhibition of p-eIF2α expression due to the GSK2606414 inhibitor in both cell lines, SH-SY5Y and HT-29.

   Conclusions: Currently available cancer treatments are insufficient and cause various side effects. It has been assumed that utilization of 
small-molecule inhibitors of the PERK-dependent signaling pathway, like GSK2606414, may switch the pro-adaptive branch of UPR to its 
pro-apoptotic branch. It is believed that the tested inhibitor GSK2606414 may become a promising treatment for many cancer types. 
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WSTĘP

Retikulum endoplazmatyczne (Endoplasmic Reticulum; ER) to 
organellum komórkowe odpowiedzialne głównie za prawidłowe 
fałdowanie białek, biosyntezę fosfolipidów oraz utrzymanie ho-
meostazy wapniowej i redoks. Z tego powodu ER jest powszech-
nie uważane za kluczową, wzajemnie połączoną, komórkową sieć 
membranową, która odgrywa decydującą rolę w rozwoju komó-
rek i utrzymaniu stanu homeostazy. Istnieje wiele dowodów na to, 
że wiele chorób człowieka, takich jak: nowotwory, cukrzyca typu 
2, choroby metaboliczne, sercowo-naczyniowe i neurodegenera-
cyjne jest ściśle skorelowanych z zaburzeniami homeostazy ER 
wywołanymi przez różnorodne stany patologiczne. Głównymi 
cechami komórek nowotworowych są: niekontrolowana prolife-
racja, niewystarczające tworzenie nowych naczyń krwionośnych 
oraz ich nieprawidłowa struktura. Wspomniane cechy są główną 
przyczyną występowania obszarów o niskim poziomie tlenu we 
krwi nazywanym hipoksją. Stan hipoksji bezpośrednio wywołuje 
warunki stresu ER poprzez gromadzenie nieprawidłowo sfałdo-
wanych lub niesfałdowanych białek w lumen ER. Pierwszą odpo-
wiedzią komórkową na warunki patologiczne jest aktywacja szla-
ku adaptacyjnej odpowiedzi na stres (Unfolded Protein Response; 
UPR). Co ciekawe, UPR odgrywa podwójną rolę: proadaptacyjną 
lub proapoptotyczną, co jest uzależnione od stopnia nasilenia wa-
runków stresu ER oraz czasu narażenia komórek na działanie nie-
korzystnych warunków. W związku z tym – główną rolą szlaków 
sygnałowych UPR jest ochrona komórek nowotworowych przed 
apoptotyczną śmiercią komórek. Jednak, gdy stres ER jest nasilo-
ny i długotrwały komórki mogą ulegać apoptozie.

Agregacja nieprawidłowych białek w lumen ER wywołuje aktywa-
cję szlaku UPR składającego się z trzech odgałęzień aktywowanych 
przez trzy specyficzne receptory transmembranowe, takie jak: IRE1 
(Inositol Regulating Enzyme 1), ATF6 (Activating Transcription 
Factor 6) oraz PERK (Protein kinase R (PKR)-like endoplasmic re-
ticulum kinase), który jest ściśle związany z rozwojem i progresją 
raka. W warunkach stresu ER, PERK podlega oligomeryzacji oraz 
trans-autofosforylacji. Zaktywowany PERK ma znaczący wpływ 
na translację białek, ponieważ wywołuje fosforylację czynnika 
eIF2 (eukaryotic initiation factor 2) w pozycji Ser51 podjednostki 
α. Skutkuje to atenuacją syntezy głównych białek oraz preferen-
cyjną translacją wybranych mRNA, takich jak mRNA genu ATF4. 
Ponadto, zaktywowany PERK prowadzi do fosforylacji czynnika 
jądrowego 2 (Nuclear factor-erythroid 2-related factor 2; Nrf2). 
Oba białka – ATF4 i p-Nrf2, jako czynniki transkrypcyjne, po-
wodują nasilenie ekspresji proadaptacyjnych genów, związanych 
ze szlakiem UPR. Dlatego wspomniane powyżej mechanizmy 
zależne od kinazy PERK są częścią proadaptacyjnej odpowiedzi 
UPR. Z drugiej jednak strony, w przypadku długotrwałego stre-
su ER, ATF4 działa jako czynnik transkrypcyjny proapoptotycz-
nego białka CHOP (C/EBP-homologous protein; CHOP), które 
promuje Bax/Bak-zależną apoptozę. Tym samym CHOP nasila 
ekspresję ERO1α (Endoplasmic Reticulum Oxidoreductin-1α) 
oraz GADD34 (DNA damage-inducible protein), które następnie 
aktywują szlaki sygnałowe prowadzące do apoptotycznej śmierci 
komórek, co jest znaczącym mechanizmem w utrzymaniu home-
ostazy poprzez eliminację nieprawidłowych komórek, takich jak 
komórki nowotworowe.

Celem pracy była ocena aktywności biologicznej niskocząstecz-
kowego inhibitora kinazy PERK GSK2606414 w liniach komórek 

nowotworowych poprzez analizę poziomu fosforylacji czynnika 
eIF2α, który stanowi dalszy aktywator proapoptotycznych szlaków 
sygnałowych szlaku UPR. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał doświadczalny: W badaniach wykorzystano komer-
cyjnie dostępną linię komórkową gruczolakoraka jelita grubego 
HT-29 (ATCC® HTB-38™) oraz ludzką linię komórkową neuro-
blastomy SH-SY5Y (ATCC® CRL-2266™). Hodowle komórkowe 
prowadzono zgodnie z wytycznymi producenta na podłożach 
hodowlanych: HT-29 – McCoy’s 5a Medium Modified; SH-
-SY5Y – w stosunku 1:1 Eagle’s Minimum Essential Medium: 
F12 Medium. Dodatkowo do pożywek dodawano 10% bydlęcą 
surowicę płodową (FBS – ATCC® 30-2020™) oraz antybiotyki: 
penicylinę (100 j/ml) i streptomycynę (100 mg/ml). Komórki 

Ryc. 1.  Wynik immunodetekcji białek: p-eIF2α, eIF2α w liniach komórkowych SH-SY5Y, 
traktowanych inhibitorem GSK2606414 i inkubowanych przez 3 godziny. W celu 
wywołania stresu ER komórki były traktowane tapsygarginą. β-aktyna stanowiła 
kontrolę załadunku analizowanych prób.

Ryc. 2.  Wynik immunodetekcji białek p-eIF2α i eIF2α w liniach komórkowych HT-29, 
traktowanych inhibitorem GSK2606414 i inkubowanych przez 3godziny. W celu 
wywołania stresu ER komórki były traktowane tapsygarginą. β-aktyna stanowiła 
kontrolę załadunku analizowanych prób.
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generacyjne, cukrzyca typu 2, miażdżyca naczyń krwionośnych 
oraz choroby metaboliczne, leży na poziomie molekularnym [1]. 
Choroby nowotworowe, po chorobach układu krążenia, stanowią 
drugą co do częstości przyczynę śmierci w krajach o wysokim 
stopniu rozwoju [2]. Pojawiły się doniesienia, że szybki rozwój 
guza, inwazja oraz angiogeneza są ściśle związane z aktywacją 
zależnych od kinazy PERK szlaków sygnałowych, a następnie 
fosforylacją eIF2α. Tym samym, we wczesnym stadium rozwoju 
raka w komórkach zostaje aktywowany szlak UPR. Nie zostało 
to zaobserwowane w zdrowych komórkach, które otaczają nie-
prawidłową masę komórek rakowych z nadmierną, niekontrolo-
waną proliferacją [3, 4]. Zatem stres ER, aktywowany przez stan 
hipoksji w komórkach nowotworowych, skutkuje zwiększonym 
poziomem ufosforylowanej formy eIF2α [5]. Badania wskazu-
ją, iż długotrwały stres ER może wywoływać apoptozę komórek 
nowotworowych [6]. W związku z tym przy ciężkich lub długo-
trwałych warunkach stresu ER proadaptacyjna gałąź szlaku UPR 
jest niewystarczająca, aby utrzymać wewnątrzkomórkowy stan 
homeostazy. Następnie zostaje aktywowana druga, proapopto-
tyczna gałąź szlaku UPR prowadząca do śmierci komórek no-
wotworowych [7]. Obecnie mechanizm odpowiedzialny za mo-
lekularne przełączanie szlaku sygnałowego zależnego od kinazy 
PERK z proadaptacyjnego na proapoptotyczny nadal pozostaje 
niewyjaśniony [8].

Niestety dostępne w obecnych czasach metody leczenia raka są 
niewystarczające, ponieważ wywołują wiele efektów ubocznych 
[9, 10]. Liczne dane naukowe wskazują, iż zahamowanie szlaków 
molekularnych UPR może zapewnić skuteczną strategię leczenia 
przeciwko wielu chorobom człowieka, włączając w to choroby 
nowotworowe. Wykorzystanie niskocząsteczkowych inhibitorów 
może wywołać molekularne przełączanie szlaków sygnałowych 
zależnych od kinazy PERK w komórkach nowotworowych z pro-
adaptacyjnego na proapoptotyczny [11]. Wykazano, iż inhibitor 
GSK2606414 znacząco hamował kinazę PERK in vitro na liniach 
komórkowych oraz in vivo na mysich modelach ludzkiego no-
wotworu trzustki [12]. Ponadto, badania przeprowadzone przez 
Moreno i wsp. wykazały, że zastosowanie inhibitora GSK2606414 
na mysim modelu choroby prionowej wywołuje zahamowanie 
postępującej neurodegeneracji w tkance mózgowej. GSK2606414 
powodował inhibicję szlaku komórkowego zależnego od kinazy 
PERK, a tym samym znaczny spadek fosforylacji PERK i eIF2α 
[13]. Dodatkowo wykazano, że zastosowanie terapii łączonej 
opartej na zastosowaniu inhibitora GSK2606414 oraz proteaso-
mowego inhibitora Velcade, może przyczynić się do opracowa-
nia terapii przeciw szpiczakowi mnogiemu o znacznie niższej 
cytotoksyczności [14, 15].

W naszych badaniach wykazaliśmy, że inhibitor GSK2606414 po-
siada zdolności do znaczącego zahamowania szlaku sygnałowego 
zależnego od kinazy PERK w dwóch liniach komórek nowotwo-
rowych, takich jak SH-SY5Y i HT-29. Zatem dalsze eksperymenty 
przeprowadzane in vitro na różnorodnych liniach komórek no-
wotworowych, oraz in vivo na modelach zwierzęcych, są warte 
dalszych analiz. Szczegółowa wiedza na temat aktywności inhi-
bitora GSK2606414 może przyczynić się do opracowania innych 
związków o podobnych właściwościach, ale o niższej cytotok-
syczności. Wspomniana powyżej nowa generacja leków przeciw 
chorobom nowotworowym może być wykorzystana jako nowa-
torska strategia leczenia, której głównym celem jest aktywacja 
apoptotycznej śmierci komórek nowotworowych.

inkubowano w temperaturze 37ºC w wilgotnej atmosferze 95% 
powietrza i 5% CO2.

Komórki poddano działaniu inhibitora GSK2606414 (GlaxoSmi-
thKline) w stężeniu 1 µM na odpowiedniej pożywce hodowlanej 
z tapsygarginą w stężeniu 500 nM (jako czynnikiem wywołują-
cym stres ER; Sigma Aldrich) w czasie 3 godzin. Ponadto, pro-
wadzono hodowle komórek z samą tapsygarginą (w stężeniu 500 
nM) bez inhibitora (kontrola pozytywna) oraz hodowle, które 
stanowiły kontrolę negatywną, czyli nie poddane działaniu ani 
tapsygarginy, ani testowanego inhibitora. 

METODY

Western blot. W celu przygotowania próbek komórki nowotwo-
rowe zbierano i poddawano lizie przy użyciu odczynnika do eks-
trakcji białek (Pierce, Rockford, IL, USA). Następnie oznaczano 
ilość białka metodą BCA (Pierce, Rockford, IL, USA), wykorzy-
stując kwas bicynchoninowy. Rozdział elektroforetyczny białek 
o stężeniu 80 µg przeprowadzono na 12-proc. żelach poliakryla-
midowych w aparacie do elektroforezy pionowej firmy Bio-Rad, 
Richmond, CA, USA. Po rozdziale elektroforetycznym białka były 
przenoszone na membrany PVDF (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) 
podczas elektrotransferu mokrego. Następnie membrana została 
zablokowana w 5-proc. odtłuszczonym mleku w TBS/0,1% Twe-
en przez godzinę, aby zapobiec niespecyficznemu wiązaniu się 
białek na membranie. W kolejnym etapie membranę inkubowa-
no przez 16godzin w temperaturze 4ºC ze specyficznymi I-rzę-
dowymi przeciwciałami (1: 1000; Cell Signaling Technologies), 
a następnie godzinę w temperaturze pokojowej z II-rzędowymi 
przeciwciałami sprzężonymi z peroksydazą chrzanową (1: 5000; 
Cell Signaling Technologies). Detekcję kompleksów immunolo-
gicznych wykonano z użyciem systemu do chemiluminescencji 
firmy Fisher Scientific (EMD Millipore Immobilon™ Western 
Chemiluminescent HRP Substrate – ECL). W badaniach zostały 
użyte następujące przeciwciała: p-eIF2α, eIF2α, β-aktyna (Cell 
Signaling Technologies). 

WYNIKI

Rysunek 1 przedstawia wynik immunodetekcji p-eIF2α, eIF2α w li-
niach komórkowych SH-SY5Y. Rysunek 2 przedstawia wynik im-
munodetekcji p-eIF2α, eIF2α w liniach komórkowych HT-29. Jako 
kontrolę załadunku analizowanych prób użyto β-aktyny. W obu 
liniach komórkowych nie zaobserwowano stresu ER w komór-
kach, które nie były traktowane inhibitorem GSK2606414 i tap-
sygargią (kontrola pozytywna, K). Stres ER został zaobserwowany 
w liniach komórkowych SH-SY5Y oraz HT-29 przez zwiększoną 
ekspresję białek p-eIF2α po 3 godzinach inkubacji z tapsygarginą 
(kontrola negatywna, KT). Całkowite zahamowanie fosforylacji 
eIF2α zaobserwowano w liniach komórkowych SH-SY5Y i HT-
29, które były równocześnie traktowane GSK2606414 oraz tap-
sygarginą, a następnie inkubowane przez 3godziny.

OMÓWIENIE

Najnowsze dane wskazują, że główna przyczyna rozwoju licz-
nych chorób człowieka, takich jak nowotwory, choroby neurode-
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