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nej HeLa od imienia i nazwiska Henrietty 
Lacks (Lucey i współaut. 2009). Obecnie, 
w laboratoriach na całym świecie, do ba-
dań wykorzystuje się różne sublinie pocho-
dzące z pobranego ponad pół wieku temu 
wycinka. Morfologię komórek HeLa przed-
stawiono na Ryc. 1 na przykładzie sublinii 
21-4.

Poznanie struktury i funkcji komórek 
oraz zaburzeń stanowiących źródło chorób 
wymaga wielu badań. Potrzeba poddawa-
nia komórek działaniu różnych czynników 
w celu obserwowania zmiany ich fenoty-
pu, doprowadziła do opracowania technik 
hodowli pozwalających na utrzymywanie 
komórek w warunkach in vitro. Pionierem 
w tej dziedzinie był Wilhelm Roux, który 
pod koniec XIX w. wykazał, że ogrzewa-
ny roztwór soli pozwala czasowo podtrzy-
mać przy życiu komórki płytki nerwowej 
embrionu kurczęcia (Olszewska-słOnina 
i Drewa 2006). Od tego czasu wielu na-
ukowców podejmowało próby utrzymania 
komórek in vitro dobierając odpowiednie 
warunki fizykochemiczne, naczynia hodow-
lane i pożywki. Starano się, aby sztucznie 
stworzone warunki były najbardziej zbliżo-
ne do środowiska in vivo, co pozwoliłoby 
hodowanym komórkom przeżyć oraz speł-
niać swoje funkcje (Freshney 2005). Podej-
mowano także próby uzyskania pierwszej 
ludzkiej linii komórkowej, lecz zbyt krótki 
okres życia komórek w warunkach in vitro 
nie pozwalał na przeprowadzenie doświad-
czeń. Przełom nastąpił w połowie XX w., 
gdy George Otto Gey otrzymał próbkę guza 
nowotworowego szyjki macicy. Komórki tej 
próbki umieszczone w pożywce dzieliły się 
nieprzerwanie. Stały się one początkiem 
pierwszej ludzkiej linii komórkowej nazwa-

natalia anna harańczyk, ewa agnieszka POcheć

Zakład Biochemii Glikokoniugatów 
Instytut Zoologii 
Uniwersytet Jagielloński 
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków 
E-mail: natalia.haranczyk@student.uj.edu.pl 
  ewa.pochec@uj.edu.pl

ODKRYCIE KOMÓREK HeLa POCZĄTKIEM REWOLUCJI  
W BADANIACH IN VITRO

WSTĘP

Słowa kluczowe: hodowle komórkowe, linia komórkowa HeLa, mechanizm infekcji wirusa HIV, rak szyjki 
macicy, szczepionka przeciw wirusowi polio

Ryc. 1. Komórki HeLa sublinii 21-4 (fot. E. Po-
cheć).
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Jednakże duży problem ówczesnych hodow-
li komórkowych stanowiły zanieczyszczenia 
krzyżowe wyprowadzonych linii. W latach 
40. i 50. XX w. naukowcy tworząc nowe 
zwierzęce i ludzkie linie komórkowe nie zna-
li metod pozwalających na rozróżnienie ko-
mórek z różnych tkanek oraz gatunków, co 
prowadziło do mieszania komórek między 
liniami. Szczególnym problemem było za-
nieczyszczenie innych linii szybko proliferu-
jącymi komórkami HeLa, ponieważ w ciągu 
kilku pasaży mogą one zdominować i dopro-
wadzić do całkowitego zaniku wolniej rosną-
ce komórki linii wyjściowej (Masters 2002a). 
Zanieczyszczenia krzyżowe sprawiły, że wia-
rygodność wyników badań prowadzonych w 
warunkach in vitro była niekiedy kwestio-
nowana. Rozwiązaniem tego problemu było 
odkrycie Stanleya Gartlera, który w 1962 r. 
wysunął koncepcję biochemicznego polimor-
fizmu. Koncepcja zakładała, że to samo biał-
ko, np. enzym, może występować w obrębie 
danego organizmu w różnych formach zwa-
nych izoenzymami (Masters 2002b), które 
różnią się sekwencją aminokwasową, ale ka-
talizują tę samą reakcję (Berg i współaut. 
2005). Różnice w ruchliwości elektroforetycz-
nej wynikające z różnej masy cząsteczkowej 
izoenzymów, których ekspresja jest tkanko-
wo i komórkowo specyficzna, umożliwiają 
identyfikację komórek danej linii (Mckenzie 
i hendersOn 1983, niMs i współaut. 1998). 
Stanley Gartler weryfikował autentyczność 
osiemnastu ludzkich linii komórkowych po-
chodzących m.in. z Amerykańskiego Banku 
Linii Komórkowych (ATCC, ang. American 
Type Culture Collection). Analizując eks-
presję izoform A i B dehydrogenazy gluko-
zo-6-fosforanu (G6PD) metodą elektrofore-
tyczną (yOshida i współaut. 1971, Masters 
2002b) stwierdził, że badane linie są zanie-
czyszczone komórkami HeLa (Lucey i współ-
aut. 2009, Masters 2010). Zmusiło to na-
ukowców do poszukiwania innych metod 
oceny czystości linii komórkowych. Z czasem 
do tego celu wprowadzono metodę kariotypo-
wania (Lucey i współaut. 2009), pozwalającą 
na analizę liczby i struktury chromosomów. 
Wykorzystanie odkrycia Gartlera do oceny 
zanieczyszczeń innych linii komórkami HeLa 
wywołało gorącą dyskusję w środowisku na-
ukowców. Wyniki badań uzyskane na za-
nieczyszczonych krzyżowo liniach były pod-
ważane. W latach 70. XX w. okazało się, że 
badania prowadzone przez biologa Waltera 
Neelson-Reesa na 20 liniach, uznanych do-
tąd za czyste, są bezwartościowe, ponieważ 
wszystkie posiadały markery komórek linii 
HeLa (Masters 2010). Obecnie dostępne są 
proste i stosunkowo tanie metody wykrycia 
zanieczyszczenia krzyżowego, które niwelując 
ten problem, zapewniają wiarygodność wyni-

OD PRZYPADKU DO... NAUKI: 
HISTORIA ODKRYCIA KOMÓREK HeLa

W 1951 r. u Henrietty Lacks, pacjentki 
John Hopkins Hospital w Baltimore w sta-
nie Maryland, zdiagnozowano nowotwór szyj-
ki macicy. Wykonując biopsję, pobrano od 
chorej próbkę prawidłowej tkanki szyjki ma-
cicy oraz próbkę guza, a następnie przeka-
zano je do Tissue Culture Laboratory dzia-
łającego w John Hopkins Hospital. Otrzymał 
je George Gey, szanowany naukowiec odno-
szący sukcesy w dziedzinie hodowli tkanko-
wych, marzący o „izolacji i utrzymaniu w 
warunkach in vitro komórek prawidłowych, 
nowotworowych lub pochodzących z innych 
zmienionych chorobowo tkanek, w postaci 
struktur przypominających narządy lub jako 
linie komórkowe” (Lucey i współaut. 2009). 
Warunki hodowli, szczególnie pod względem 
sterylności, w tamtych czasach były znacz-
nie mniej restrykcyjne niż te, które obecne 
są standardem. Jako pożywkę na począt-
ku stosowano mieszaninę osocza kurczęcia, 
cielęcych embrionów oraz ludzkiej krwi pę-
powinowej (Masters 2002b, Lucey i współ-
aut. 2009). Okazało się, że komórki uzy-
skane z guza Henrietty Lacks dzielą się w 
sposób ciągły i nie obumierają. Wzbudziło 
to duże zainteresowanie naukowców, ponie-
waż dotychczasowe próby utrzymania komó-
rek poza organizmem kończyły się niepowo-
dzeniem po kilku dniach hodowli. Henrietta 
Lacks zmarła 4 października 1951 r., na-
tomiast Gey podzielił się swoim odkryciem, 
najpierw z innymi laboratoriami w Stanach 
Zjednoczonych, a następnie z naukowcami 
na całym świecie (Lucey i współaut. 2009). 
Dzięki temu, w ciągu 63 lat od wyprowadze-
nia linii HeLa, wyhodowano ponad 50 mln 
ton komórek Henrietty Lacks, przeprowadzo-
no szereg badań używając HeLa jako mode-
lu badawczego i opublikowano dziesiątki ty-
sięcy prac naukowych. To wszystko sprawia, 
że HeLa są obecnie najczęściej stosowaną i 
„cytowaną” linią komórkową (sklOOt 2011, 
landry i współaut. 2013).

AGRESYWNA HeLa: PROBLEM 
ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWEGO

Odkrycie Georga Geya sprawiło, że plany 
hodowania ludzkich komórek poza organi-
zmem stały się realne. Niedługo potem moż-
liwe było utrzymanie w warunkach in vitro 
nie tylko komórek nowotworowych, zdolnych 
do nieograniczonej liczby podziałów, ale rów-
nież komórek prawidłowych, które w efekcie 
transformacji mogły się dzielić w nieskończo-
ność. To, co przed uzyskaniem linii komór-
kowej HeLa wydawało się nierealnym marze-
niem, zmieniło się w laboratoryjny standard. 
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2013). Cechą charakterystyczną tego zjawi-
ska jest powstanie kilkudziesięciu do kilku-
set fragmentów DNA, które komórka składa 
w sposób przypadkowy, prowadzący do licz-
nych przegrupowań genomu i utraty niektó-
rych fragmentów chromosomu (FOrMent i 
współaut. 2012, KorbeL i caMPBell 2013). 
Badania wykazały, że katastrofy chromoso-
malne mają miejsce w 2-3% wszystkich no-
wotworów i są szczególnie częste w nowo-
tworach kości (stePhens i współaut. 2011, 
gOvind i współaut. 2014). Przypuszcza się, 
że katastrofy chromosomalne oraz utrata 
heterozygotyczności (ang. loss of heterozygo-
sity, LOH) na chromosomie 11 przyczyniły 
się do rozwoju raka szyjki macicy u Hen-
rietty Lacks (Maher i wilsOn 2012, landry 
i współaut. 2013). Inna teoria zakłada, że 
katastrofy chromosomalne są efektem dłu-
gotrwałego hodowania komórek HeLa w wa-
runkach in vitro (landry i współaut. 2013).

Autorzy publikacji, w której zamieszczo-
no wyniki zsekwencjonowania genomu HeLa 
podkreślają, że charakteryzowanie genomów 
linii komórkowych na szerszą skalę jest nie-
zwykle istotne, szczególnie w przypadku ko-
mórek o tak wysokiej niestabilności geno-
mowej jak HeLa, co zapewni wiarygodność 
badań na nich prowadzonych i umożliwi 
interpretację uzyskanych wyników w opar-
ciu o dane genetyczne (stePhens i współaut. 
2011, landry i współaut. 2013). Niektórzy 
naukowcy uważają, że tak duża liczba zmian 
w genomie komórek HeLa daje podstawę do 
traktowania kolejnych sublinii, jako nowych 
gatunków. Amerykański biolog ewolucyjny 
Leigh Maiorana van Valen wysunął hipote-
zę, że po tylu podziałach komórkowych, za-
chodzących przez lata w warunkach in vitro, 
nie ma już komórek HeLa Homo sapiens, 
ponieważ zaszło zbyt wiele zmian w genomie 
i powstał nowy gatunek, który nazwał Hela-
cyton gartleri. Jednak większość naukowców 
nie uznaje tego gatunku, ponieważ są zgod-
ni, że ewolucja zachodząca in vitro nie ma 
większego znaczenia w przyrodzie i świecie 
nauki (sklOOt 2011).

NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE: 
HeLa W BADANIACH PODSTAWOWYCH 

I MEDYCYNIE

Ustanowienie pierwszej linii komórkowej 
HeLa zapoczątkowało rewolucję w badaniach 
in vitro. Komórki te okazały się być bardzo 
dobrym materiałem badawczym. Szybkie 
tempo wzrostu zapewniało szeroką dostęp-
ność komórek HeLa, umożliwiło ogromny 
postęp w badaniach medycznych oraz przy-
czyniło się do ulepszenia i wystandaryzowa-
nia technik laboratoryjnych stosowanych w 
hodowli komórek. Użycie komórek HeLa do 

ków (nardOne 2007). Szczegółowa wiedza na 
temat genomu linii HeLa znajduje zastoso-
wanie w precyzyjnej identyfikacji tych komó-
rek, m.in. w celu weryfikacji zanieczyszcze-
nia innych linii.

KATASTROFY WIODĄ DO 
NIEŚMIERTELNOŚCI: GENOM 

KOMÓREK HeLa

Od momentu wyprowadzenia linii HeLa 
przez Georga Geya zadawano sobie pytanie, 
co sprawiło, że komórki te dzielą się cią-
gle i nie obumierają. W celu rozwiązania tej 
zagadki przeprowadzono wiele badań, które 
wykazały, że komórki HeLa są aneuploidalne 
(aDey i współaut. 2013), podobnie, jak inne 
komórki nowotworowe (sen 2000). Grupa 
naukowców pod przewodnictwem Larsa Ste-
inmetza, genetyka z Europejskiego Labora-
torium Biologii Molekularnej w Heidelbergu, 
zsekwencjonowała w 2013 r. jedną z sub-
linii komórek HeLa-Kyoto i porównała ją z 
sekwencją genomu ludzkich komórek prawi-
dłowych (landry i współaut. 2013). Analiza 
wyników ujawniła zmiany w liczbie i struk-
turze chromosomów. Komórki sublinii Kyoto 
zawierają nawet do pięciu dodatkowych ko-
pii chromosomów, liczne regiony chromoso-
mów HeLa posiadają od czterech do sześciu 
kopii danego genu, a większe fragmenty 
mają silnie zmieniony układ genów w po-
równaniu do komórek prawidłowych, co do-
tyczy szczególnie chromosomu 11 (caLLaway 
2013). Zbadano szczegółowo liczbę delecji, 
inwersji, powtórzeń tandemowych, translo-
kacji, LNV (ang. large nuclear variants) oraz 
SNV (ang. small nuclear variants). Badania 
wykazały, że poziom ekspresji blisko 2000 
genów jest wyższy w HeLa niż w ludzkich 
komórkach prawidłowych pochodzących z 
16 różnych tkanek. Zmiany dotyczą głównie 
rejonów chromosomów zawierających geny 
kodujące białka cyklu komórkowego oraz 
białka związane z naprawą DNA (landry i 
współaut. 2013).

Szczególnym zjawiskiem obserwowanym 
głównie w chromosomie 11 oraz 5, 19 i X 
komórek HeLa są katastrofy chromosomal-
ne (ang. chromothripsis) (landry i współaut. 
2013). Zjawisko to opisał po raz pierwszy w 
2011 r. stePhens i współaut. w komórkach 
przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. chro-
nic lymphocytic leukemia, CLL) oraz dwóch 
typów nowotworu kości: kostniakomięsaka 
(ang. osteosarcoma) i struniaka (ang. chor-
doma). Katastrofa chromosomalna polega na 
rozerwaniu chromosomu wskutek nagroma-
dzenia się wielu zmian materiału genetycz-
nego podczas transformacji nowotworowej, 
m.in. mutacji punktowych, delecji, duplika-
cji, translokacji i inwersji (zhang i współaut. 



4 Natalia aNNa Harańczyk, Ewa agNiEszka PocHEć

szej postaci wywołuje trwałe niedowłady rąk 
lub nóg oraz porażenia całych grup mięśni, 
stąd inna nazwa choroby, nagminne pora-
żenie dziecięce. Do tej pory brak jest leków 
działających swoiście wobec wirusa polio, 
możliwe jest jedynie leczenie łagodzące obja-
wy chorobowe. Z tych powodów profilaktycz-
ne szczepienie dzieci ma kluczowe znaczenie 
(Magdzik i współaut. 2007).

Pod koniec 1951 r. liczba przypadków tej 
choroby na świecie była największa w histo-
rii. Dotknęła wiele bogatych krajów Europy i 
Ameryki. Epidemię choroby Heinego-Medina 
udało się opanować dopiero w 1955 r. po 
opracowaniu przez Jonasa Salka skutecznej 
szczepionki. Podanie jej pozwala na wcze-
śniejszą immunizację, dzięki czemu podczas 
pierwszego kontaktu z wirusem, organizm 
jest przygotowany do jego zwalczenia. Jonas 
Salk rozpoczął badania nad wirusem polio 
w 1948 r. Opracował szczepionkę IPV (ang. 
inactivated polio vaccine) zawierającą czą-
steczki wirusa typu 1, 2, 3 poddane działa-
niu formaliny, która inaktywuje wirusa, ale 
nie niszczy jego właściwości antygenowych. 
Początkowo niemożliwe było jednak prze-
prowadzenie testów skuteczności szczepion-
ki na szeroką skalę. Umożliwiło to dopiero 
użycie komórek HeLa, które okazały się być 
świetnym materiałem do testowania szcze-
pionek. Badania rozpoczęto od zaszczepie-
nia kilku tysięcy dzieci. Następnie pobrano 
od nich krew i dodano do komórek HeLa in 
vitro (sklOOt 2011). Okazało się, że komór-
ki HeLa hodowane z krwią zaszczepionych 
dzieci były odporne na infekcję wirusem po-

badań pozwoliło odpowiedzieć na wiele pod-
stawowych pytań koniecznych, by zrobić na-
stępny krok w drodze do zrozumienia jak 
funkcjonują komórki, tkanki i całe organi-
zmy. Łatwość ich namnożenia in vitro ob-
niżyła znacznie koszty badań. To one były 
modelem badawczym, na którym opracowa-
no techniki zamrażania komórek, niezbęd-
ne w okresie, kiedy nie prowadzi się badań 
(sklOOt 2011).

Obecnie komórki HeLa są najczęściej 
używaną linią w badaniach naukowych; sza-
cuje się, że opublikowano ponad 70 000 
publikacji, w których stanowiły model ba-
dawczy (landry i współaut. 2013). Zastoso-
wanie linii HeLa pozwoliło na opracowanie 
szczepionki przeciw wirusowi polio, opisanie 
mechanizmu infekcji wirusa HIV i roli wiru-
sa brodawczaka ludzkiego (HPV) w powsta-
waniu nowotworów, zrozumienie procesu 
programowanej śmierci komórki oraz wielu 
innych zjawisk zachodzących na poziomie 
genów (Ryc. 2).

OPRACOWANIE SZCZEPIONKI PRZECIW POLIO

Jednym z pierwszych i najważniejszych 
osiągnięć nauki, możliwym dzięki zastosowa-
niu linii HeLa, było opracowanie szczepionki 
przeciw wirusowi polio. Poliomyelitis, zwana 
również chorobą Heinego-Medina, to choroba 
zakaźna wywoływana przez wirusa polio. Po-
nieważ przebieg zakażenia często jest bezob-
jawowy, wirus przenosi się drogą kropelko-
wą i pokarmową, a z organizmu jest wyda-
lany w ciągu dwóch miesięcy od zakażenia, 
dlatego łatwo się rozprzestrzenia. W najcięż-

Ryc. 2. Chronologia najważniejszych odkryć przeprowadzonych z użyciem pierwszej ludzkiej linii komór-
kowej HeLa.
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Lacks była zarażona wirusem HPV. Kolejne 
badania zespołu zur Hausena pozwoliły na 
zbadanie przebiegu infekcji wirusa HPV oraz 
opracowanie skutecznej szczepionki prze-
ciw wirusowi brodawczaka w 2004 r. (hau-
sen 2002, Mcintyre 2005, sklOOt 2011). 
Zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki 
macicy wywołanego wirusem HPV to efekt 
profilaktyki, na którą, oprócz badań cytolo-
gicznych, składają się szczepienia ochronne. 
Postęp, jaki dokonał się w badaniach nad 
tym wirusem i etiologią raka szyjki macicy, 
nie byłby możliwy bez pierwszych doświad-
czeń na komórkach HeLa (Lowy i schiller 
1998).

OPISANIE MECHANIZMU INFEKCJI WIRUSA HIV

Kolejnym, niezwykle istotnym odkry-
ciem, które zawdzięczamy komórkom HeLa, 
było poznanie mechanizmu infekcji wirusa 
HIV (ang. human immunodeficiency virus), 
jego biologii, jak również badanie dynami-
ki replikacji materiału genetycznego wirusa 
w określonym przedziale czasowym. Wirus 
HIV, powodujący zespół nabytego niedoboru 
odporności AIDS (ang. acquired immunodefi-
ciency syndrome), infekuje limfocyty T CD4, 
zaangażowane w odpowiedź immunologiczną 
i powoduje ich śmierć (aliMOnti i współaut. 
2003). W 1990 r., po wybuchu epidemii 
AIDS, Richard Axel i Ellen Robey zbadali 
przebieg infekcji wirusem HIV u ludzi. Po-
nieważ wirus HIV infekuje jedynie komórki 
krwi, do genomu komórek HeLa wprowadzo-
no gen kodujący receptor CD4, co pozwoliło 
na zainfekowanie HeLa wirusem HIV (kOst 
i współaut. 1991, sklOOt 2011). Dzięki tym 
doświadczeniom potwierdzono, że białko CD4 
na powierzchni limfocytów T jest receptorem 
dla glikoproteiny wirusa gp120 i tym sa-
mym umożliwia wirusowi wniknięcie do ko-
mórki (kOst i współaut. 1991). Śmierć zaka-
żonych wirusem HIV komórek jest wynikiem 
aktywowania szlaków apoptotycznych lub też 
skutkiem wytworzenia krótko żyjących syn-
cytiów (aliMOnti i współaut. 2003). Poznanie 
mechanizmu infekcji wirusem HIV pozwoliło 
na opracowanie terapii dla osób chorych na 
AIDS, polegającej na zahamowaniu replikacji 
wirusa oraz odtworzeniu zniszczonego ukła-
du odpornościowego. Uzyskana wiedza zmie-
niła dotychczasowy pogląd na temat tego, 
w jaki sposób może dojść do zakażenia tym 
wirusem i rozwoju choroby AIDS.

BADANIA NAD NIEŚMIERTELNOŚCIĄ KOMÓREK

W latach 60. XX wieku Leonard Hayflick 
określił maksymalną liczbę podziałów pra-
widłowej ludzkiej komórki, zwaną limitem 
Hayflicka. Po przekroczeniu pewnej liczby 
podziałów komórka umiera (Shay i wright 
2000). W przeciwieństwie do komórek prawi-

lio, co potwierdziło skuteczność szczepion-
ki (Scherer i współaut. 1953). Stosowanie 
szczepionki przyczyniło się do wielokrotne-
go zmniejszenia liczby zachorowań na cho-
robę Heinego-Medina, zwłaszcza w Europie, 
Ameryce, Japonii i Australii. W niektórych 
krajach choroba ta została całkowicie wy-
eliminowana (ehrenFeld i współaut. 2009). 
Od 1988 r. Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) koordynuje program szczepień, któ-
rego celem jest całkowite zwalczenie wirusa 
polio (Magdzik i współaut. 2007). W bada-
niach nad wirusem polio duże zasługi ma 
również wybitny polski naukowiec, prof. 
Hilary Koprowski, który jako pierwszy w 
1948 r. opracował skuteczną, doustną szcze-
pionkę przeciw temu wirusowi (ang. oral po-
lio vaccine, OPV). Modele badawcze Koprow-
skiego i Salka przy opracowaniu szczepionki 
były odmienne, Koprowski w przeciwieństwie 
do Salka, wykorzystał do tego celu szczury 
(croce 2013, wadMan 2013).

ODKRYCIE ROLI WIRUSA BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO W PROCESIE NOWOTWORZENIA

Rak szyjki macicy jest trzecim najczę-
ściej występującym nowotworem złośliwym 
u kobiet (sherris i współaut. 2001; dane 
Światowej Organizacji Zdrowia, WHO z dn. 
6.03.2015: http://globocan.iarc.fr/Pages/
fact_sheets_population.aspx). Zmiany nowo-
tworowe w tkankach narządów płciowych i 
odbytu mogą być wynikiem zakażenia wi-
rusem brodawczaka ludzkiego (ang. human 
pappiloma virus, HPV). Potencjał onkogen-
ny niektórych typów wirusa HPV wynika z 
działania w komórkach gospodarza onkopro-
tein E6 i E7 o właściwościach transformu-
jących. Powodują one zakłócenia w szlakach 
supresorowych guza oraz są niezbędne do 
proliferacji komórek raka szyjki macicy. W 
99% tych komórek stwierdza się obecność 
obu tych onkoprotein (Majewski i współaut. 
2005).

W latach 70. ubiegłego wieku Harald zur 
Hausen opisał rolę wirusa HPV w procesie 
nowotworzenia, za co w 2008 r. otrzymał 
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub me-
dycyny. Komórki HeLa odegrały niezwykle 
istotną rolę w badaniach nad wirusem HPV. 
Zur Hausen badał DNA komórek różnych 
linii, m.in. komórek HeLa, na obecność 
fragmentów genomu wirusa brodawczaka 
HPV18. Uzyskawszy wynik dodatni dla ko-
mórek HeLa uznał za konieczne, by test na 
obecność wirusa przeprowadzić również w 
próbce biopsji pobranej od Henrietty Lacks 
ponad trzydzieści lat wcześniej w John Hop-
kins Hospital, w celu wykluczenia zakażenia 
samej linii HeLa w trakcie hodowli in vitro. 
Komórki z pierwotnej próbki dały również 
wynik pozytywny, co wykazało, że Henrietta 
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różnych chorób, poprzez stworzenie jeszcze 
skuteczniejszych leków (Renehan i współaut. 
2001). Indukowanie apoptozy w komórkach 
HeLa ma zastosowanie w badaniach nad 
terapią fotodynamiczną (ang. photodynamic 
therapy, PDT). Wymaga ona użycia trzech 
składników: fotouczulacza, tlenu oraz źró-
dła emitującego światło o długości fali od-
powiedniej dla użytego barwnika. Stosowana 
do leczenia raka, wymaga ekspozycji komó-
rek lub tkanek na działalność fotouczulają-
cego leku, a następnie światła widzialnego 
o odpowiedniej długości fali. Komórki HeLa 
poddane terapii PTD ulegały apoptozie przy 
zastosowaniu benzoporfiryny, jako fotouczu-
lacza. W efekcie tej terapii obserwowano de-
gradację błon mitochondriów i uwalnianie 
dużych ilości cytochromu c (castrOPazOs de 
i współaut. 2003). Obecnie z terapią fotody-
namiczną wiąże się duże nadzieje w walce 
z rakiem. Skuteczne jej zastosowanie, mini-
malizujące skutki uboczne, wymaga zastoso-
wania fotouczulacza, który będzie wiązał się 
selektywnie z tkanką nowotworową (Chwił-
kowska i współaut. 2011). Istotne jest rów-
nież dobranie właściwych warunków fizycz-
nych, głównie odpowiedniej dawki światła. 
Tego typu badania biofizyczne również prze-
prowadzane są z udziałem komórek HeLa 
(zaręBski i współaut. 2014).

Kolejne badania z użyciem komórek 
HeLa transfekowanych DNA kodującym biał-
ko p53 pozwoliły na opisanie mechanizmu 
zahamowania wzrostu nowotworu związane-
go z proapoptotyczną aktywnością tego biał-
ka (hauPt i współaut. 1997). Białko p53, 
nazywane strażnikiem genomu, to czynnik 
transkrypcyjny, którego ekspresja jest ak-
tywowana m.in. przez stres oksydacyjny i 
zmiany onkogenne. Prowadzi to do zatrzy-
mania wzrostu lub wywołuje apoptozę nie-
prawidłowej komórki. Wykazano, że wiele 
komórek nowotworowych posiada mutację w 
genie kodującym białko p53. Komórki takie 
trudno ulegają apoptozie i są oporne na le-
czenie przeciwnowotworowe (hauPt i współ-
aut. 1997, sznarkOwska i współaut. 2010). 
Komórki HeLa należą do tej grupy nowotwo-
rów, które nie posiadają białka p53, mimo 
obecności mRNA dla p53 (Matlashewski i 
współaut. 1986), ponieważ białko jest inak-
tywowane przez onkoproteinę E6 kodowaną 
przez genom ludzkiego wirusa brodawczaka 
HPV wbudowanego w materiał genetyczny 
HeLa (May i współaut. 1991). Przeprowa-
dzono wiele badań nad indukowaną apop-
tozą w komórkach HeLa, stosując m.in. 
nadtlenek wodoru, który aktywuje szlak mi-
tochondrialny apoptozy bez obecności p53 
(singh i współaut. 2007). Ponadto, wywoły-
wano śmierć komórek HeLa przez działanie 
ekstraktów roślinnych, mających działanie 

dłowych, nowotworowe komórki HeLa dzielą 
się nieprzerwanie, dlatego stały się interesu-
jącym obiektem do badań mających na celu 
wyjaśnienie przyczyny nieśmiertelności ko-
mórek. Naukowcy zaobserwowali, że jedynie 
komórki transformowane przez wirusy lub 
poprzez mutacje genetyczne, takie jak HeLa, 
mogą dzielić się w nieskończoność (sklOOt 
2011). Komórki somatyczne Eucaryota po-
siadają na końcach chromosomów specjal-
ne sekwencje nukleotydowe bogate w tymi-
nę i guaninę, wchodzące w skład struktur 
nazwanych telomerami. Pozwalają one na 
dokończenie syntezy DNA oraz chronią koń-
ce chromosomów (kazanOwska i współaut. 
2003). Sekwencje te są wynikiem działania 
enzymu, telomerazy. Prawidłowe komórki 
starzeją się, ponieważ skracają się ich te-
lomery, natomiast komórki, w których ak-
tywność telomerazy jest wysoka, mają za-
chowaną długość telomerów, co opóźnia ich 
starzenie (Berg i współaut. 2005). W końcu 
ubiegłego wieku MOrin (1989) wykazał, że 
wysoka aktywność telomerazy w komórkach 
HeLa jest przyczyną ich nieograniczonej pro-
liferacji. Obecnie szacuje się, że ok. 85% 
komórek nowotworowych posiada aktywną 
telomerazę, która powoduje ich nieśmiertel-
ność (MeyersOn 2000, kazanOwska i współ-
aut. 2003). Odkrycie telomerów i telomerazy 
oraz zbadanie ich roli w podziałach komór-
kowych przez Elizabeth Blackburn, Carol 
Greider i Jacka Szostaka zostało nagrodzo-
ne w 2009 r. Nagrodą Nobla (aBBOt 2009). 
Zrozumienie funkcjonowania telomerazy od-
grywa ważną rolę w badaniach nad rozwo-
jem nowotworów i starzeniem się komórek.

KOMÓRKI HeLa W BADANIACH NAD APOPTOZĄ

Programowana śmierć komórki zwana 
apoptozą, jest naturalnym mechanizmem 
obronnym organizmów wielokomórkowych. 
W tym wieloetapowym procesie niszczone 
są komórki zużyte lub posiadające uszko-
dzony materiał genetyczny. Proces apopto-
zy indukowany jest przez czynniki pocho-
dzące z zewnątrz lub wewnątrz komórki. 
Proapoptotyczne działanie wykazują m.in.: 
promieniowanie jonizujące, czynnik martwi-
cy nowotworów (ang. tumor necrosis factor, 
TNFα), wolne rodniki. Głównym celem no-
woczesnych terapii przeciwnowotworowych 
jest uruchomienie mechanizmów prowadzą-
cych do apoptozy komórek nowotworowych 
(Chwiłkowska i współaut. 2011). Dokładne 
poznanie tego procesu możliwe było m.in. 
dzięki komórkom HeLa, które posłużyły do 
testowania i wyboru substancji proapop-
totycznych i wykorzystania ich w leczeniu 
przeciwnowotworowym. Modyfikowanie tego 
procesu zmierza do opracowywania nowych 
metod wykorzystania apoptozy w leczeniu 
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Bez wątpienia HeLa są najczęściej sto-
sowaną linią komórkową w eksperymentach 
in vitro. Zakres badań jaki na nich prze-
prowadzono jest bardzo szeroki, począw-
szy od opisanych powyżej, które stanowią 
fundamenty dzisiejszej wiedzy biologicznej, 
a skończywszy na próbach określenia, jaki 
wpływ na komórki ludzkie mają podróże ko-
smiczne. Komórki te odbyły w 1960 r. po-
dróż w ramach rosyjskich misji kosmicznej, 
a niedługo potem również NASA wysłało w 
kosmos własną próbkę HeLa na pokładzie 
amerykańskiego wahadłowca Discovery. Uzy-
skane wyniki badań wskazywały, że komór-
ki HeLa w przestrzeni kosmicznej dzielą się 
szybciej (sklOOt 2011), lecz kolejne wyniki 
nie potwierdzają tych obserwacji. Od wielu 
lat komórki HeLa zastępują testy na zwie-
rzętach w badaniach bezpieczeństwa i tok-
syczności kosmetyków oraz licznych leków 
(ewaLL 1980). W XXI w. linia HeLa stała 
się materiałem do badań w nanotechnolo-
gii. W 2005 r. przeprowadzano eksperymen-
ty pozwalające na ocenę pochłaniania nano-
cząsteczek krzemionkowych przez komórki 
HeLa (Xing i współaut. 2005), a w 2013 r. 
wprowadzono do nich krzemionkowe chipy, 
które pozwoliły na zbadanie zmian ciśnienia 
wewnętrznego w żywych komórkach (gOMez-
-Martinez i współaut. 2013).

KOMÓRKI HeLa W OGNIU DYSKUSJI: 
ASPEKTY ETYCZNE

Wokół linii HeLa istnieje wiele kontro-
wersji związanych ze stroną etyczną wyko-
rzystania do badań na szeroką skalę komó-
rek pacjentki bez jej zgody. Chociaż prób-
ka biopsji Henrietty Lacks została pobrana 
i wykorzystana bez wiedzy i zgody rodziny 
Lacks, to George Gey, dzieląc się swoim 
sukcesem i wysyłając komórki do różnych 
laboratoriów, robił to nie z chęci zysku, lecz 
dla dobra i rozwoju nauki. Z biegiem cza-
su zapotrzebowanie na komórki HeLa stało 
się na tyle duże, że zaczęto je produkować 
masowo i sprzedawać, a dla zapewnienia 
anonimowości Henrietty Lacks rozwinięcie 
skrótu HeLa tłumaczono, jako Helen Lane 
(landry i współaut. 2013). Rodzina Lacks 
nie wiedziała przez ponad 20 lat o tym, że 
komórki Henrietty są masowo produkowa-
ne, sprzedawane i wykorzystywane w la-
boratoriach na całym świcie. W momencie 
opublikowania sekwencji genomu komórek 
HeLa w marcu 2013 r. rodzina Lacks za-
protestowała przeciwko upublicznieniu wy-
ników. Rodzina sprzeciwiła się temu, ponie-
waż jak sądzono, byłoby to upublicznienie 
części ich genomu i umożliwiłoby poznanie 
biologii rodziny Lacks. Dostęp do danych o 
genomie komórek HeLa nie był możliwy aż 

proapoptotyczne, m.in. ekstraktów roślin z 
rodzaju Piper (widOwati i współaut. 2013). 
Naświetlanie komórek HeLa promieniami UV 
wykazało, że indukuje ono apoptozę przez 
bezpośrednie aktywowanie białek proapopto-
tycznych (kaMarajan i chao 2000).

Wykorzystanie komórek HeLa w bada-
niach nad apoptozą pozwoliło naukowcom 
zbliżyć się do pełnego zrozumienia mecha-
nizmu tego procesu. Dzięki doświadczeniom 
na komórkach HeLa zidentyfikowano sub-
stancje oraz opisano mechanizmy wywołu-
jące apoptozę. Celem wielu badań obecnie 
prowadzonych nad tym zagadnieniem jest 
poszukiwanie nowych sposobów indukcji 
apoptozy, precyzyjnie ukierunkowanych na 
komórki nowotworowe i możliwych do zasto-
sowania w leczeniu przeciwnowotworowym.

INNE BADANIA PROWADZONE  
NA KOMÓRKACH HeLa

Opracowanie zaawansowanych technik 
prowadzących do klonowania wielokomór-
kowych organizmów również zawdzięczamy 
w pewnym stopniu komórkom HeLa. Wyko-
rzystano je bowiem w 1965 r. do stworze-
nia pierwszej genetycznej hybrydy między-
gatunkowej. Była to fuzja mysich komórek 
wodobrzusza Ehrlicha (ang. Ehrlich ascites 
tumour cells) oraz komórek HeLa. Przyczy-
niło się to do rozwoju techniki mapowania 
genów, pozwalającej na określenie położe-
nia poszczególnych genów w chromosomie 
oraz ocenę odległości, w jakiej znajdują się 
względem siebie. Mapowanie genów umożli-
wiło lepsze poznanie chorób genetycznych, 
rozwój diagnostyki prenatalnej i określanie 
ryzyka wystąpienia choroby (harris i wat-
kins 1965, sklOOt 2011). Komórki Hela 
umożliwiły rozwój badań cytogenetycznych. 
Dzięki nim określono liczbę ludzkich chro-
mosomów. Przez długi czas, na podstawie 
badań Theophiliusa Paintera z 1923 r., 
sądzono, że ludzkie komórki posiadają 48 
chromosomów. Dopiero badania Joe Hin 
Tjio i Alberta Levan z 1956 r. pozwoliły na 
poprawną identyfikację zestawu 46 chromo-
somów w komórce ludzkiej (gartler 2006). 
Poznanie liczby chromosomów i ich struk-
tury umożliwiło późniejsze badanie aberracji 
chromosomowych oraz chorób genetycznych 
z nimi związanych, takich jak zespół Kline-
feltera, zespół Downa oraz zespół Turnera 
(sklOOt 2011). Komórki HeLa eksponowa-
no także na działanie szkodliwych czynni-
ków zewnętrznych, m.in. różnego rodzaju 
promieniowania, aby lepiej zrozumieć, jakie 
skutki na poziomie genów i białek może 
przynieść radiacja komórek ludzkich (kan-
nO i współaut. 1965). Badano je nawet pod 
kątem wytrzymałości na ciśnienie zewnętrz-
ne i jego skutki.
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Linię pierwszych ludzkich komórek uzyskano w 1951 
roku z komórek pobranych z biopsji raka szyjki macicy 
Henrietty Lacks, która kilka miesięcy później zmarła z 
powodu tego nowotworu. Twórcą pierwszej linii komór-
kowej, nazwanej HeLa od imienia i nazwiska pacjentki, 
był George Gey, pracownik Johns Hopkins Hospital w 
Baltimore. Obecnie komórki HeLa są jedną z najczęściej 
stosowanych linii komórkowych w badaniach nauko-
wych. Komórki HeLa dzielą się szybko i są wyjątkowo 
agresywne. Analiza genomu HeLa potwierdza szczególny 
charakter tych komórek wynikający z licznych zaburzeń 
w liczbie i strukturze chromosomów oraz ze zmian w 
ekspresji genów odpowiedzialnych za szlaki metaboliczne 
związane z naprawą DNA oraz z cyklem komórkowym. 
Opublikowano dotychczas ponad 70 tysięcy artykułów 
naukowych, do których wykorzystano komórki HeLa. 
W laboratoriach na całym świecie znajduje się ponad 
50 mln ton komórek tej linii. Dzięki wprowadzeniu li-
nii HeLa możliwe stało się opracowanie technik przecho-
wywania i hodowli komórek oraz przeprowadzenie wie-
lu istotnych badań, takich jak opracowanie szczepionki 
przeciw polio i poznanie mechanizmu infekcji wirusa 
HIV. Określenie znaczenia wirusa brodawczaka ludzkiego 
HPV w procesie nowotworzenia przez Haralda zur Hau-
sena w 2008 r. oraz odkrycie telomerazy przez Elizabeth 
Blackburn, Carol Greider i Jacka Szostaka w 2011 r. 
przyniosły dwie Nagrody Nobla. Bez wątpienia komórki 
HeLa przyczyniły się znacząco do rozwoju nauki, obni-
żyły koszty wielu eksperymentów oraz umożliwiły wielo-
krotne ich powtarzanie.
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do 7 sierpnia 2013 r., gdy rodzina Lacks 
wyraziła zgodę na udostępnienie ich w wy-
jątkowych przypadkach za zgodą komisji, w 
której reprezentowani będą również członko-
wie rodziny. Każdy naukowiec publikujący 
badania, w których wykorzystał dane o ge-
nomie komórek HeLa, został zobowiązany do 
zamieszczenia informacji o rodzinie Lacks. 
Niektórzy jej członkowie wnosili roszczenia 
finansowe odnośnie wykorzystywania komó-
rek ich krewnej, ponieważ zyski z badań na 
komórkach HeLa liczone są w miliardach 
dolarów, a nawet podejmowali próbę opaten-
towania sekwencji jej genomu. Sąd Najwyż-
szy USA oddalił te roszczenia wskazując, że 
niemodyfikowane geny nie mogą być opaten-
towane. Mimo roszczeń finansowych rodziny 
Lacks wynikającej ze świadomości czerpania 
gigantycznych zysków ze sprzedaży komó-
rek HeLa, rodzina nie uzyskała rekompen-
saty także ze strony Narodowego Instytutu 
Zdrowia w USA (ang. National Institutes of 
Health, NIH). W porozumieniu zawartym z 
NIH, rodzina Lacks otrzymała jedynie moral-
ną rekompensatę za wszystkie lata nieświa-
domości, że bez ich wiedzy wykorzystywano 
komórki ich bliskiej (sklOOt 2011, caLLaway 
2013). Szeroko dyskutuje się, czy pobranie 
podczas zabiegu materiału do badań od pa-
cjenta bez jego zgody ma moralne uzasad-
nienie. Zwolennicy takiego postępowania ar-
gumentują, że badania wykonane na komór-
kach HeLa mogą przynieść korzyści wszyst-
kim ludziom. Sporna jest również kwestia 
podziału zysków czerpanych z badań prowa-
dzonych na materiale klinicznym. Rodzi się 
pytanie, kto ma do nich prawo? Czy tylko 
naukowiec, który sprawił, że badanie prze-
prowadzone na materiale pacjenta stało się 
dochodowe, czy również pacjent, od które-
go pobrano tkankę? Z pewnością wszystkie 
kwestie etyczne i finansowe tego proble-
mu wymagają przyjęcia jasnych uregulowań 
prawnych.

PODZIĘKOWANIE

Sublinię 21-4 komórek HeLa pozyskano 
dzięki uprzejmości prof. dra hab. Jerzego 
Dobruckiego oraz dr Agnieszki Waligórskiej 
z Pracowni Biofizyki Komórki Wydziału Bio-
chemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego w Krakowie.

S t r es zc zen i e

Historia hodowli komórkowych sięga końca XIX w., 
kiedy Wilhelm Roux utrzymując płytkę nerwową em-
brionu kurczęcia w ogrzewanym roztworze soli, usta-
nowił zasady hodowli komórkowej. Od tego czasu na-
ukowcy próbowali hodować komórki poza organizmem, 
by stworzyć model pozwalający na usprawnienie badań 
naukowych. Od początku panowało przekonanie, że ho-
dowanie komórek in vitro pozwoli znaleźć odpowiedzi na 
wiele pytań dotyczących struktury i biologii komórek. 
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Summary

The history of cell culture dates back to the late nineteenth century when Wilhelm Roux for the first time suc-
cessfully maintained embryonic chicken tissues in a warm saline and established the principles of cells cultivation 
in vitro. Since that time, scientists have endeavored to keep cells alive in vitro as model systems for experimental 
studies outside the body. From the very beginning it was thought that culturing cells in vitro would give a chance 
to find answers to many questions concerning cell biology and structure. The first human cell line was obtained in 
1951 from a biopsy for cervical cancer detection. George Gey, an employee of Johns Hopkins Hospital in Baltimore, 
was the creator of the first human line, named HeLa after the patient Henrietta Lacks,. These cells are currently 
one of the most frequently used cell lines in scientific research. The HeLa cells divide rapidly and their contamina-
tion may lead to overgrowth of other cell cultures. Recent studies of the HeLa genome have confirmed the special 
character of these cells, resulting from altered chromosome number and structural disorder, as well as from altered 
expression of genes responsible for the metabolic pathways connected with DNA repair and the cell cycle. More than 
70,000 articles in various scientific journals have been published on the basis of experiments using HeLa cells. 
There are over 50 million tons of these cells in laboratories around the world. The HeLa line has contributed to the 
development of techniques for conservation and culturing of cells. The use of HeLa permitted the discovery of the 
polio vaccine and the mechanism of HIV infection. The description of the role of HPV in the development of tumors 
and the discovery of telomerase, both findings made with the use of HeLa cells, have been awarded Nobel Prizes. 
Without a doubt, HeLa cells have significantly contributed to the advance of science, to reduction of the costs of 
experiments, and have enabled numerous repetitions of experiments.


