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Proteins are major components that directly determine phenotypes of cells
and organisms, in either normal or pathological conditions. Because of numerous post-translational events that modify structure and function of proteins, the
knowledge of genomes is only at the beginning of understanding of the full
complexity of biological systems. “Proteomics” is the study of proteomes, which
addresses proteins’ 3D structure, function, and their inter- and intracellular
communication. Among primary goals of proteomics, there is discovery of biomarker
for various human disease conditions. Plasma and serum are considered to be
the source of choice in molecular diagnostics. The development of cancer involves transformation and proliferation of altered cell types that produce
unique proteins and enzymes, which can significantly modify the pattern of serum peptides and proteins. The serum protein/peptide profiles that could be
registered using different analytical methodologies appear to carry important
information with direct clinical applicability. Importantly, such peptide profiles
itself could become a new kind of potential tumor marker. These approaches
are promising, but the results obtained are still preliminary. For example, detection of disease markers in the blood proteome could be hampered by its extremely low concentrations and the presence of a few abundant components
(e.g., albumin and immunoglobulins), and thus development of more specific
and sensitive analytical methods is still required. Nevertheless, identification of
serum proteomic patterns or molecular signatures specific for different cancer
types, stages and responses to therapy is possible at this moment. This article
provides a comprehensive overview of current methodologies used for cancer
biomarkers detection in blood proteome.
Key words:
proteomics, human proteome, biomarkers, ELISA, mass spectrometry,
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1. Wprowadzenie
Komórki organizmu cz³owieka, w zale¿noœci od ich typu, produkuj¹ od 30 000 do
120 000 rodzajów bia³ek, obecnych w ró¿nych iloœciach, od kilku do wielu milionów
kopii w pojedynczej komórce. Wiêkszoœæ z nich to bia³ka konstytutywne, wystêpuj¹ce
w ponad 10 000 kopii w ró¿nych typach komórek, ale ka¿da z nich zawiera te¿ od kilkudziesiêciu do kilkuset rodzajów bia³ek swoistych dla danego rodzaju komórki lub
tkanki. Proteomika jest dziedzin¹ biologii zajmuj¹ca siê analiz¹ proteomu, czyli kompletnego zestawu bia³ek wystêpuj¹cych w danej komórce, tkance lub ca³ym organizmie. Badania nad proteomem ukierunkowane s¹ na jakoœciowy oraz iloœciowy opis
wszystkich bia³ek wystêpuj¹cych w analizowanych komórkach lub tkance. W przeciwieñstwie do genomiki, w której zakres wchodz¹ badania relatywnie stabilnego genomu, analiza proteomu dotyczy uk³adu dynamicznego, zmieniaj¹cego siê w trakcie cyklu komórkowego oraz w wyniku oddzia³ywañ z innymi komórkami b¹dŸ œrodowiskiem (1). Badania proteomiczne stwarzaj¹ mo¿liwoœci poznania wszystkich bia³ek
znajduj¹cych siê w komórce, ich struktury, modyfikacji, funkcji oraz wzajemnych relacji miêdzy nimi. Powinno to umo¿liwiæ wyjaœnienie mechanizmów przebiegu szlaków
przekazywania sygna³ów, zrozumienie molekularnych przyczyn chorób oraz projektowanie nowych leków, a w efekcie planowanie terapii „spersonalizowanych”.
Czynniki biologiczne (na przyk³ad bia³ka), których stan (modyfikacje potranslacyjne) i/lub iloœæ odzwierciedla ryzyko, wystêpowanie lub stopieñ zaawansowania
choroby, oraz efekty terapii nazywamy znacznikami lub biomarkerami. W badaniach
onkologicznych odpowiednio dobrane zestawy markerów mog¹ dostarczyæ informacji o czynnikach kancerogennych, na które eksponowany by³ dany organizm. Pozwalaj¹ te¿ wykryæ wczesne zmiany o charakterze przednowotworowym (hiperplazja, dysplazja) poprzedzaj¹ce wyst¹pienie jawnej postaci raka, czy te¿ umo¿liwiaj¹
monitorowanie przebiegu leczenia. Proteomika kliniczna jest dzia³em proteomiki,
którego przedmiotem jest analiza zmian proteomu w czasie rozwoju choroby, a tak¿e w trakcie postêpów terapii. Jej g³ównym zadaniem jest identyfikacja i scharakteryzowanie biomarkerów bia³kowych u¿ytecznych w molekularnej diagnostyce choroby. W onkologii g³ównym celem badañ proteomicznych jest znalezienie biomarkerów, których pomiar pozwoli na wykrycie choroby nowotworowej we wczesnym
stadium, a tak¿e zmian zwi¹zanych z procesem leczenia oraz skutecznoœci¹ zastosowanej terapii (czasem prze¿ycia, remisji). W proteomice klinicznej zakres zainteresowañ obejmuje nie tylko bia³ka wewn¹trzkomórkowe, ale równie¿ bia³ka lub ich
fragmenty obecne w p³ynach ustrojowych takich jak mocz czy krew (2,3).

2. Tradycyjne nowotworowe markery bia³kowe
Bia³kowe markery nowotworowe s¹ wykorzystywane m.in. w klasycznej patologii, w której techniki immunohistochemiczne s¹ standardem pozwalaj¹cym na wy40
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krycie i zdiagnozowanie nowotworu. Diagnostyczne biomarkery nowotworowe mo¿na podzieliæ na prognostyczne i predykcyjne (4). Markery prognostyczne pozwalaj¹
na okreœlenie rokowania niezale¿nie od sposobu leczenia. Klasycznymi czynnikami
prognostycznymi w przypadku wielu nowotworów s¹ wielkoœæ guza pierwotnego,
typ histologiczny raka, stopieñ z³oœliwoœci oraz stan wêz³ów ch³onnych okreœlony
w badaniu mikroskopowym (5). W wyniku rozwoju biologii molekularnej lista czynników prognostycznych uleg³a znacznemu rozszerzeniu i znalaz³y siê na niej miêdzy
innymi: receptory hormonów, markery angiogenezy czy proliferacji (6). Do tej grupy
nale¿y receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. Epidermal Growth
Factor Receptor). Zwiêkszon¹ ekspresjê EGFR stwierdzono w komórkach ró¿nych nowotworów, w tym w 50-80% niedrobnokomórkowych raków p³uca. Przekazywanie
sygna³u komórkowego poprzez EGFR pobudza podzia³y komórek guza, hamuje apoptozê oraz nasila angiogenezê i zdolnoœæ do tworzenia przerzutów. Nadmierna ekspresja receptorowych kinaz tyrozynowych rodziny ErbB (HER) jest zwi¹zana ze z³¹
prognoz¹ w przypadku wielu rodzajów nowotworów (6,7). Onkogen c-erbB2
(Her2/neu) koduje transb³onow¹ glikoproteinê p185 o funkcji receptora kinazy tyrozynowej. W literaturze wskazuje siê, ¿e podwy¿szona ekspresja onkogenu c-erbB2
mo¿e byæ zwi¹zana z wystêpowaniem raka piersi. Czynnikami prognostycznymi s¹
tak¿e markery proliferacji. Do tej grupy zalicza siê odsetek komórek w fazie S, oceniany na podstawie zawartoœci DNA w komórkach – aneuploidalne komórki guza
wykazuj¹ wiêksz¹ opornoœæ na leczenie. Czynnikiem prognostycznym jest równie¿
ekspresja genu TP53. Mutacje i nadmierna ekspresja tego genu zwi¹zana jest z ryzykiem rozwoju na przyk³ad raka p³uca – w grupie chorych z dysplazj¹ nab³onkow¹
III stopnia i zwiêkszon¹ ekspresj¹ tego genu ryzyko to wynosi³o 91%. Obecnoœæ mutacji w genie TP53 zwi¹zana jest m.in. z krótszym czasem prze¿ycia chorych na raka
p³uc. Wp³yw na przebieg choroby nowotworowej maj¹ równie¿ proteazy zwi¹zane
ze zdolnoœci¹ do przerzutowania. W tej grupie znajduj¹ siê aktywator plazminogenu typu urokinazy (uPAI) oraz inhibitor tego aktywatora (7,8).
Natomiast czynniki, które okreœlaj¹ prawdopodobieñstwo uzyskania remisji
w przypadku zastosowania okreœlonej metody leczenia s¹ czynnikami predykcyjnymi. Wiedza dotycz¹ca czynników predykcyjnych jest ubo¿sza. Obecnie poszukuje
siê biomarkerów, które umo¿liwi³yby okreœlenie grup chorych maj¹cych mo¿liwie
najwiêksze szanse wyleczenia przy zastosowaniu okreœlonego sposobu leczenia.
Bia³kowe markery nowotworowe mo¿na badaæ w p³ynach ustrojowych. Mog¹
byæ one produkowane przez komórki nowotworowe lub prawid³owe w odpowiedzi
na pojawienie siê zmian nowotworowych, czy te¿ byæ produktem rozpadu tych komórek w trakcie zastosowanego leczenia. Cennym Ÿród³em biomarkerów s¹ p³yny
ustrojowe szczególnie w tzw. badaniach przesiewowych. Badania przesiewowe polegaj¹ na poszukiwaniu markerów choroby u osób, u których nie wystêpuj¹ kliniczne objawy choroby. Markery wczesnego wykrywania to takie elementy (sk³adowe)
biologii nowotworu, które pozwalaj¹ identyfikowaæ rozwój choroby nowotworowej, w chwili kiedy jest mniejsze ryzyko rozprzestrzenienia siê choroby i mo¿e ona
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 39-53 2009

41

Monika Pietrowska

dobrze odpowiadaæ na zastosowane leczenie. Najbardziej znanym markerem nowotworowym jest obecny we krwi swoisty dla prostaty antygen PSA (ang. Prostate-Specific Antygen), który jest u¿ywany (samodzielnie lub z badaniem doodbytniczym) w badaniach przesiewowych do wczesnego wykrywania raka prostaty. Niestety wynik badania nie zawsze odzwierciedla zmiany chorobowe, w zwi¹zku z tym nie u wszystkich mê¿czyzn to badanie przynosi oczekiwane rezultaty (9). Podobnie jak PSA, wiele wykorzystywanych markerów nowotworowych mo¿e wystêpowaæ tak¿e w prawid³owych komórkach, a w trakcie rozwoju choroby nowotworowej zmianie ulega
ich poziom. Zdarza siê te¿, ¿e inne ni¿ nowotworowe zmiany chorobowe (stany zapalne, przerosty tkanki) mog¹ podnosiæ poziom markera nowotworowego powy¿ej
normy. Dlatego te¿ czasem informacja o poziomie markera nie jest wystarczaj¹ca
do postawienia diagnozy czy wprowadzenia zmian w schemacie leczenia, ale powinna byæ traktowana jako uzupe³nienie badañ klinicznych i obrazowych.
Pomimo zastrze¿eñ, markery mog¹ byæ przydatne w monitorowaniu przebiegu leczenia lub w diagnozowaniu nowotworów w stadium rozsiewu oraz gdy Ÿród³o jego
powstania jest nieznane. Przyk³adem markera znajduj¹cego zastosowanie w monitorowaniu leczenia jest antygen karcynoembrionalny – CEA. Jest to glikoproteina
zwi¹zana z powierzchni¹ b³on komórek embrionalnych oraz nowotworowych poprzez
glikofosfatydyloinozytol, i w zwi¹zku z tym ³atwo uwalniana do krwiobiegu (10). CEA
ulega ekspresji we wszystkich gruczolakorakach i jest znajdowany zarówno wewn¹trzjak i pozakomórkowo (10,11). Na podstawie dotychczasowych badañ wykazano, ¿e
wysoki poziom CEA w surowicy krwi oceniany przedoperacyjnie jest niekorzystnym
czynnikiem prognostycznym u chorych na raka okrê¿nicy (12). Wzrost poziomu CEA
po resekcji nowotworu jest czêsto obserwowany w przypadku wyst¹pienia przerzutów, zw³aszcza w w¹trobie (11). Podwy¿szone stê¿enie tego markera w III stopniu zaawansowania klinicznego wykrywane po operacji wi¹¿e siê z wy¿szym ryzykiem wznowy i przerzutów, a tak¿e znacz¹cym statystycznie ni¿szym prze¿yciem 5-letnim (12,13).
W tabeli przedstawiono bia³kowe markery oznaczane w surowicy krwi obwodowej
i stosowane w ocenie skutecznoœci leczenia ró¿nych typów nowotworów.

Tabela
Markery nowotworowe stosowane obecnie w praktyce lekarskiej
Marker nowotworowy

Typ nowotworu

1

2

Obecne zastosowanie w praktyce lekarLiteratura
skiej
3

4

AFP (alpha-feto protein)

w¹troba, komórki macierzyste ocena stadium zaawansowania choroby, (15,16)
nowotworu jajnika oraz j¹der monitorowanie przebiegu leczenia oraz
nawrotu choroby

B2M (beta-2 microglobulin)

szpiczak mnogi oraz ch³oniaki prognozowanie przebiegu leczenia, obec- (17-19)
ny w przypadku innych chorób (choroba
Crohna, zapalenie w¹troby)
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1

2

3

4

CA 15-3 (cancer antigen 15-3)

rak piersi, p³uc oraz jajnika

CA 19-9 (cancer antigen 19-9)

rak trzustki, rak jelita grubego ocena stopnia zaawansowania, monito- (22-24)
rowanie przebiegu leczenia oraz nawrotu
choroby, podwy¿szony poziom obserwuje
siê te¿ w przypadku zapalenia trzustki
oraz stanu zapalnego jelit

CA 72-4 (cancer antigen 72-4)

rak jajnika, rak jelita grubego

u¿ywany w kombinacji z CA-125 nie ma prze- (25,26)
s³anek co do samodzielnego zastosowania;
w raku jelita grubego w kombinacji z CEA

CA-125 (cancer antigen 125)

rak jajnika

ocena stadium zaawansowania choroby, (27-29)
monitorowanie przebiegu leczenia oraz
nawrotu choroby, podwy¿szony poziom
obserwuje siê w przypadku gruczolistnoœci œródmacicznej (endometriozy)

Calcitonin

rak rdzeniasty tarczycy

ocena stadium zaawansowania choroby, (30,31)
monitorowanie przebiegu leczenia oraz
nawrotu choroby, podwy¿szony poziom
obserwuje siê w przypadku anemii z³oœliwej oraz zapalenia tarczycy

CEA (carciono-embryonic
antigen)

rak jelita, p³uc, piersi, tarczycy, trzustki, w¹troby, szyjki
macicy oraz pêcherza moczowego

monitorowanie leczenia oraz nawrotu (11-14,
choroby, podniesiony poziom obserwuje 20-22)
siê w przypadku zapalenia w¹troby, okrê¿nicy lub trzustki oraz u osób pal¹cych

hCG (human chorionic
gonadotropin)

rak j¹der

pomocny w diagnozowaniu, monitorowa- (32,33)
niu leczenia oraz nawrotu choroby, poziom podniesiony w przypadku ci¹¿y oraz
niewydolnoœci j¹der

ocena stadium zaawansowania choroby, (20,21)
monitorowanie przebiegu leczenia oraz
nawrotu choroby

immunoglobuliny monoklonalne szpiczak mnogi oraz Makro- ocena stadium zaawansowania choroby, (34)
(monoclonal immunoglobulins) globulinemia Waldenstroma monitorowanie przebiegu leczenia oraz
nawrotu choroby, nadprodukcja immunoglobulin czy przeciwcia³ oceniana
elektroforetycznie
NSE (neuron-specific enolase) neuroblastoma, drobnoko- monitorowanie leczenia, w przypadku (35)
mórkowy rak p³uc
tego typu raka p³uc ocena tego markera
daje lepszy efekt ni¿ ocena CEA
PSA (prostate specific antigen) rak prostaty
ca³kowity oraz niezwi¹zany

w badaniach przesiewowych oraz diagno- (9,39)
zowaniu raka prostaty, monitorowaniu
leczenia oraz nawrotu choroby, podniesiony poziom tego markera obserwuje
siê w pocz¹tkowych stadiach przerostu
prostaty (hipertrofia) zapaleniu prostaty,
mo¿e te¿ byæ zwi¹zany z wiekiem

Prostate-specific
antigen (PSMA)

pomoc w diagnozowaniu, nie jest u¿ywa- (36)
ny rutynowo ze wzglêdu na wzrost jego
poziomu z wiekiem

membrane rak prostaty
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1

2

3

4

Prostatic acid phosphatase przerzutuj¹cy rak prostaty, pomoc w diagnozowaniu, nie jest u¿ywa- (37-39)
(PAP)
szpiczak, rak p³uc
ny rutynowo poniewa¿ podwy¿szony poziom markera obserwuje siê w przypadku stanu zapalnego prostaty
S-100

przerzutuj¹cy czerniak

pomoc w diagnozowaniu

(40-42)

TA-90

przerzutuj¹cy czerniak

pomoc w diagnozowaniu

(41)

Thyroglobulin

rak tarczycy

monitorowanie nawrotu choroby, u¿ywa- (43,44)
ny po usuniêciu tarczycy do oceny postêpów leczenia

3. Wykorzystanie metod proteomiki w poszukiwaniu markerów
nowotworowych
Ka¿dego roku dziêki rozwojowi metod badawczych odkrywa siê wiele nowych
potencjalnych markerów nowotworowych. Trudno jednak na podstawie obecnoœci
lub pomiaru poziomu jednego czynnika otrzymaæ u¿yteczn¹ klinicznie informacjê.
Dlatego te¿ obecnie, wykorzystuj¹c nowoczesne techniki biologii molekularnej,
próbuje siê ustaliæ wzór (profil) genów lub bia³ek swoistych dla choroby nowotworowej. Uwa¿a siê, ¿e dopiero zestaw genów, transkryptów czy bia³ek móg³by byæ
wiarygodnym markerem nowotworowym. W poszukiwaniu markera „idealnego”
bierze siê pod uwagê jego czu³oœæ, swoistoœæ, koszty oznaczania, powtarzalnoœæ
wyników i mo¿liwoœæ zastosowania u pacjentów na ró¿nym stadium rozwoju choroby, np. przy guzach o ró¿nym stopniu zaawansowania. W badaniach wykorzystuje
siê bardzo ró¿norodny materia³: tkanki, osocze, surowicê, mocz czy p³yn mózgowo-rdzeniowy. W badaniach proteomów badacze dysponuj¹ szeregiem nieustannie
unowoczeœnianych technik, których u¿ycie umo¿liwia poszukiwanie markerów nowotworowych. W artykule tym zostan¹ omówione najwa¿niejsze z tych technik,
które potencjalnie bêdzie mo¿na wykorzystaæ w diagnostyce.

4. Test ELISA
Metody analizy markerów, aby mog³y byæ stosowane w praktyce klinicznej, powinny charakteryzowaæ siê wysok¹ czu³oœci¹, swoistoœci¹ i powtarzalnoœci¹, krótkim czasem wykonywania oraz mo¿liwoœci¹ przeprowadzania przynajmniej pó³iloœciowego pomiaru. Testem stosowanym rutynowo do iloœciowych oznaczeñ bia³kowych markerów procesów nowotworowych s¹ testy immunoenzymatyczne. Ich zalet¹ jest prostota i niska cena. P³ytkowy test immunoenzymatyczny fazy sta³ej –
ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) zosta³ wprowadzony do praktyki laboratoryjnej w roku 1966 (45), i jest obecnie stosowany do: 1) wykrywania i oznaczeñ iloœciowych przeciwcia³ i antygenów, 2) charakterystyki strukturalnej antyge44
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Rys. 1. Schemat ilustruj¹cy rodzaje testu ELISA. Przedstawiamy schematycznie reakcje enzymatyczne zachodz¹ce w poszczególnych odmianach tego testu – podzia³ wynika z rodzaju reagenta umieszczonego na fazie sta³ej.

nów, oraz 3) okreœlania swoistoœci przeciwcia³. Jest to najpowszechniej stosowany
test w badaniach biomedycznych (naukowych oraz diagnostycznych). S³u¿y on do
wykrycia okreœlonych bia³ek w badanym materiale z u¿yciem przeciwcia³ poliklonalnych lub monoklonalnych po³¹czonych z odpowiednim enzymem. Zasada dzia³ania
testu polega na tym, ¿e przeciwcia³o zwi¹zane z okreœlonym enzymem mo¿e specyficznie rozpoznawaæ dane bia³ko (antygen zawarty w materiale biologicznym), które
wczeœniej zosta³o unieruchomione na pod³o¿u. Po dodaniu przeciwcia³ nastêpuje
utworzenie kompleksu z antygenem, zatem przeciwcia³o tak¿e zostaje unieruchomione. Po wyp³ukaniu nie zwi¹zanego przeciwcia³a i dodaniu substratu dla enzymu
zwi¹zanego z przeciwcia³em zachodzi reakcja enzymatyczna. Obecnoœæ produktu
reakcji enzymatycznej (mo¿e to byæ np. produkt barwny powstaj¹cy z bezbarwnego
substratu) œwiadczy o obecnoœci danego bia³ka w badanym materiale, a pomiar ma
charakter iloœciowy. Metod¹ ELISA, podobnie jak innymi metodami immunologicznymi, mo¿na badaæ zidentyfikowane bia³ka o znanej strukturze, dla których dostêpne s¹ wysoce swoiste przeciwcia³a. W zale¿noœci od komponentów reakcji enzymatycznej umieszczonych na p³ytce (fazie sta³ej) wyró¿nia siê kilka odmian tego testu
(rys. 1).
Niezale¿nie od rodzaju przeprowadzanego badania, ka¿dy test immunoenzymatyczny wymaga wykorzystania fazy sta³ej op³aszczonej przeciwcia³em lub antygenem. Jako fazy sta³ej u¿ywa siê zwykle p³ytek polistyrenowych lub pleksiglasowych
ze studzienkami (do³kami), do których mo¿na dodawaæ niewielkie iloœci roztworów.
Ka¿dy do³ek pe³ni funkcjê mikroprobówki, przy czym w testach ELISA u¿ywa siê
zwykle p³ytek 96-do³kowych. Op³aszczanie z regu³y przeprowadza siê przez dodanie do studzienki roztworu przeciwcia³a lub antygenu, i inkubacjê przez okreœlony
czas w odpowiedniej temperaturze. Po przeprowadzeniu op³aszczenia nale¿y jeszBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 39-53 2009
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cze zablokowaæ miejsca niezajête przez przeciwcia³o lub antygen. Dokonuje siê
tego za pomoc¹ czynników blokuj¹cych, np. roztworu owoalbuminy lub odt³uszczonego mleka, co zapobiega niespecyficznemu przy³¹czaniu siê bia³ek do fazy sta³ej
podczas nastêpnych etapów testu.
Technikami ELISA rutynowo oznacza siê we krwi tradycyjne markery nowotworowe. Dziêki komercyjnie dostêpnym zestawom mo¿na oznaczyæ, np. bia³ko HER-2
(c-erbB-2), bêd¹ce markerem zwi¹zanym m.in. z odpowiedzi¹ na zastosowane leczenie (chemioterapia u pacjentek z rakiem piersi). W strukturze bia³ka HER-2 wyró¿nia
siê trzy domeny, a komercyjne zestawy do jego wykrywania zawieraj¹ przeciwcia³a
swoiste dla domeny pozakomórkowej, co umo¿liwia jego oznaczanie w surowicy
krwi. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano wystêpowanie zwiêkszonej ekspresji genu koduj¹cego bia³ko HER-2 lub wystêpowanie zmutowanej formy tego bia³ka u osób z rakiem piersi i p³uc. Innym powszechnie badanym prognostycznym markerem nowotworowym jest bia³ko p53. Okres po³owicznego rozpadu
prawid³owego bia³ka p53 wynosi 6-20 minut, co powoduje, ¿e bia³ko to nie jest wykrywane w surowicy krwi. Natomiast forma zmutowana bia³ka p53 (o okresie po³owicznego rozpadu 6-12 godzin), mo¿e byæ wykrywana w p³ynach pozakomórkowych, w tym równie¿ w surowicy krwi. Testem ELISA mo¿na oznaczaæ tak¿e poziom
przeciwcia³ anty-p53. Poziom przeciwcia³ anty-p53 badany by³ we krwi pacjentek
z rakiem piersi leczonych dwoma ró¿nymi schematami chemioterapii. Na podstawie
analizy wykazano obni¿ony poziom przeciwcia³ anty-p53 u pacjentek leczonych taksanami. Negatywny status przeciwcia³a anty-p53 mo¿e prognozowaæ dobr¹ odpowiedŸ równie¿ na leczenie oparte na antracyklinach (20,46). Test ELISA, jako metoda maj¹ca ugruntowan¹ pozycjê w diagnostyce klinicznej, wykorzystywany jest czêsto do weryfikacji wyników innych badañ oraz jako nieinwazyjna metoda diagnozowania pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym. U pacjentek z rakiem piersi zweryfikowano w ten sposób przydatnoœæ analizy nektyny-4 jako markera histologicznego oraz serologicznego (47).

5. Elektroforeza bia³ek w ¿elu poliakrylamidowym
P³yny ustrojowe zawieraj¹ wiele bia³ek tworz¹cych kompleksy i wymagaj¹cych
rozdzielenia przed ich dalsz¹ analiz¹. Rozdzia³ elektroforetyczny bia³ek jest najstarsz¹ i najczêœciej wykorzystywan¹ technik¹ proteomiczn¹. W badaniach wykorzystuje siê zazwyczaj dwukierunkow¹ elektroforezê w ¿elu poliakrylamidowym. Analiza ta jest dwuetapowa (rys. 2). W pierwszym etapie bia³ka s¹ rozdzielane w ¿elu
w zale¿noœci od punktu izoelektrycznego (pI), czyli wartoœci pH przy której wypadkowy ³adunek elektryczny bia³ka jest równy zeru. W drugim etapie bia³ka o podobnym punkcie izoelektrycznym s¹ rozdzielane w zale¿noœci od ich wielkoœci w ¿elu
zawieraj¹cym czynnik denaturuj¹cy oraz nadaj¹cy rozdzielanym bia³kom ³adunek
ujemny – dodecylosiarczan sodu (SDS). Po zakoñczeniu elektroforezy bia³ka w ¿elu
46

PRACE PRZEGL¥DOWE

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Rys. 2. Schemat przedstawiaj¹cy etapy dwukierunkowej elektroforezy w ¿elu poliakrylamidowym.
W kierunku pierwszym bia³ka rozdzielane s¹ pod wzglêdem wartoœci pI (punktu izoelektrycznego), natomiast w drugim w zale¿noœci od wielkoœci bia³ka.

s¹ wizualizowane poprzez barwienie solami srebra, barwnikiem Coomassie Blue
R-250 lub barwnikami fluorescencyjnymi. Widoczne na ¿elu plamki s¹ wycinane,
a nastêpnie identyfikowane metodami spektrometrii mas. Technika ta jest wykorzystywana na przyk³ad do badañ ró¿nic w proteomach osób zdrowych oraz chorych.
Specjalne programy s³u¿¹ do identyfikacji plamek ró¿nicuj¹cych rozdzia³y elektroforetyczne. W po³¹czeniu z identyfikacj¹ bia³ek metodami spektrometrii mas elektroforeza dwukierunkowa zosta³a z sukcesem wykorzystana do identyfikacji wielu nowych markerów nowotworowych. W wyniku takiej analizy preparatów surowicy
krwi stwierdzono, ¿e kwaœna alfa-1-glikoproteina i klusteryna ulega ni¿szej ekspresji w przypadku raka piersi, natomiast poziom transtyreiny specyficznie siê obni¿a
w przypadku raka jajnika. Poziom innego bia³ka surowicy – haptoglobiny jest wy¿szy w przypadku kilku innych nowotworów (48).
W zwi¹zku z faktem, ¿e w surowicy du¿¹ czeœæ stanowi¹ znane bia³ka takie jak:
albumina, immunoglobuliny, transferyna, haptoglobina oraz antytrypsyna czêsto stosuje siê kombinacjê odmiany dwukierunkowej elektroforezy w ¿elu poliakrylamidowym DIGE (ang. Differential In-Gel Electrophoresis). Warunkiem koniecznym przed wykonaniem elektroforezy metod¹ DIGE jest wczeœniejsze usuniêcie bia³ek za pomoc¹
wymienionych technik wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub/oraz immunopowinowactwa. Po oddzieleniu g³ównych bia³ek surowicy u chorych z rakiem trzustki stwierdzono, ¿e poziom apolipoproteiny E, alfa-1-antychymotrypsyny oraz inhibitora inter-alfa-trypsyny jest wy¿szy ni¿ u osób zdrowych (49). Podobn¹ technik¹
(elektroforeza 2-D-DIGE) usuwaj¹c z próbek surowicy przed analiz¹ albuminê oraz
immunoglobuliny ustalono, ¿e bia³kami (potencjalnymi markerami) ró¿nicuj¹cymi
preparaty pacjentek z rakiem piersi od osób zdrowych s¹: proapolipoproteina A-I,
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transferyna, i hemoglobina (wy¿szy poziom bia³ka w przypadku surowicy osób chorych) oraz apolipoproteina A-I, apolipoproteina C-III i alfa-2-haptoglobina (wy¿szy
poziom bia³ka w surowicy osób zdrowych). Potencjalne biomarkery raka piersi by³y
oceniane równie¿ standardowymi technikami immunologicznymi (Western blot, ELISA). Poziom transferyny korelowa³ z wynikami elektroforezy, ale haptoglobiny i apolipoproteiny A-I nie wykryto rutynowym testem diagnostycznym, co sugeruje wy¿sz¹ czu³oœæ zastosowanej metody (50).
Podsumowuj¹c, analiza surowicy lub osocza technik¹ elektroforezy dwukierunkowej w po³¹czeniu z identyfikacj¹ bia³ek technikami spektrometrii mas jest, jak siê
wydaje, doskona³ym narzêdziem w ustalaniu ró¿nic pomiêdzy stanem prawid³owym
a zmianami patologicznymi – nie tylko w przypadku chorób nowotworowych.

6. Spektrometria mas
Uniwersaln¹ metod¹ badania bia³ek jest spektrometria mas, stosuje siê wiele
ró¿norodnych metod wzbudzania analitu oraz analizy powstaj¹cych jonów. Podstaw¹ tej techniki jest pomiar stosunku masy (m) do ³adunku elektrycznego (z) jonów powstaj¹cych w wyniku jonizacji cz¹steczek analizowanych zwi¹zków chemicznych (bia³ek) wzbudzanych przy wykorzystaniu odpowiednich Ÿróde³. Typowy spektrometr mas sk³ada siê z komory jonizacyjnej, analizatora i detektora, sprzê¿onych
z komputerowym systemem kontroli oraz rejestracji i analizy danych (rys. 3). W badaniach proteomów najczêœciej wykorzystywan¹ konfiguracj¹ jest po³¹czenie Ÿród³a
jonów wykorzystuj¹cych do jonizacji cz¹steczek analitu wykrystalizowane w odpowiedniej matrycy laser (MALDI, ang. Matrix Assisted Laser Desorption) z analizatorem
czasu przelotu (ToF, ang. Time of Flight). Podstawow¹ zalet¹ techniki MALDI-ToF jest
mo¿liwoœæ bezpoœredniej identyfikacji bia³ek znajduj¹cych siê w mieszaninie. Ta
metoda instrumentalna charakteryzuje siê wysok¹ czu³oœci¹, w sprzyjaj¹cych warunkach mo¿liwe jest wykrycie nawet attomolowych iloœci bia³ka. Technika ta sta³a siê
konkurencyjna w stosunku do innych metod powszechnie stosowanych w proteomice g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoœæ analizy bia³ek obecnych w bardzo ma³ych stê¿eniach, nawet w skomplikowanych mieszaninach takich jak p³yny ustrojowe. Analizowan¹ substancjê jonizuje siê po jej zmieszaniu z roztworem matrycy. W tego typu
spektrometrze (MALDI ToF) analizowana substancja ulega jonizacji poprzez przy³¹czenie pojedynczego protonu [M+H]+, ze wzglêdu na niewielki nadmiar energii
protonowane cz¹steczki w bardzo niewielkim stopniu ulegaj¹ fragmentacji, ponadto powstawanie jonów wielokrotnie na³adowanych [M+nH]n+ zachodzi w niewielkim stopniu (51). Drugim powszechnie stosowanym podejœciem analitycznym jest
wykorzystanie sprzê¿enia chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas ze
Ÿród³em jonizacji poprzez elektrorozpraszanie oraz analizator przystosowany do
analizy widm powstaj¹cych w wyniku kolizyjnie indukowanej jonizacji
(LC/ESI/CID/MS/MS, ang. Liquid Chromatography Electrospray Mass Spectrometry with
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Rys. 3. Schemat ilustruj¹cy etapy procesu poszukiwania biomarkerów metod¹ analizy surowicy/osocza w spektrometrze ze Ÿród³em jonów MALDI (A) oraz ich selekcji dziêki technikom obliczeniowym (B).

Collision Induced Dissociation). Ci¹gle doskonalone metody spektrometrii mas znajduj¹ bardzo szerokie zastosowanie w badaniach proteomicznych. Dziêki wykorzystaniu ró¿nych technik spektrometrii mas mo¿liwe jest odczytanie mas cz¹steczkowych peptydów oraz bia³ek o masie powy¿ej 500 kDa, w próbkach zawieraj¹cych jedynie pikomolowe iloœci analizowanych cz¹steczek. Dok³adnoœæ pomiaru mas cz¹steczkowych na podstawie widm masowych czêsto osi¹ga 0,01%, podczas gdy
w przypadku technik elektroforetycznych wartoœæ ta oscyluje pomiêdzy 5 a 10%.
Ró¿ne odmiany techniki MALDI-ToF, lub zbli¿onej do niej SELDI-ToF, (ang. Surface-Enhanced Laser Desorption/Ionization) s¹ wykorzystywane do poszukiwania ró¿nic
pomiêdzy proteomem osób zdrowych, a osób z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Dotychczas dziêki technikom spektrometrii dokonano odkrycia kilku obiecuj¹cych markerów wczesnego wykrywania raka jajnika (52), prostaty (53) czy raka
piersi (54). Poszukuje siê tymi technikami równie¿ markerów skutecznoœci terapii
przeciwnowotworowej – chemio- czy radioterapii (55). Analiza niskocz¹steczkowych bia³ek krwi zwi¹zanych z albumin¹ surowicy zosta³a wykonana w przypadku
krwi pacjentek z rakiem jajnika. Zidentyfikowano w ten sposób we frakcji surowicy
swoiste fragmenty bia³ek zaanga¿owanych w proces nowotworzenia, m.in. fragment
bia³ka BRCA2 (56). Obecnie rozwój technik spektrometrii mas umo¿liwia identyfikacjê bia³ek ró¿nicuj¹cych osoby zdrowe od osób z rozpoznanym nowotworem
(57-59). Dziêki zastosowaniu metod bioinformatyki, którymi analizowaæ mo¿na du¿e
iloœci danych generowanych przez spektrometry mas oraz specjalnie opracowanych
algorytmów klasyfikuj¹cych mo¿na w tej chwili identyfikowaæ potencjalne znaczniki
procesu nowotworowego (rys. 3B). Okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ zidentyfikowanych
w ten sposób markerów to bia³ka (lub ich fragmenty) wystêpuj¹ce fizjologiczne w surowicy w wysokich stê¿eniach, m.in. amyloid A, apolipoproteina A, fibrynogen i fibrynopeptydy, czy hemoglobiny (60). Na podstawie obserwacji, ¿e wœród potencjalnych
biomarkerów nowotworzenia znajduj¹ siê swoiste fragmenty „fizjologicznych” bia³ek surowicy wskazano na koniecznoœæ systematycznego zbadania niskocz¹steczkowej frakcji peptydów surowicy (poni¿ej 3000 Da), tak zwanego „peptydomu” lub „degradomu”. Dokonano analizy i identyfikacji 61 peptydów surowicy ró¿nicuj¹cych
chorych z trzema typami nowotworów (rak gruczo³u krokowego, pêcherza i piersi)
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i osoby zdrowe (61). Wœród ró¿nicuj¹cych peptydów znalaz³y siê m.in. swoiste fragmenty fibrynopeptydu A, fibryny, apolipoproteiny A-I, A-IV, E i J, bia³ek C3 i C4a, bradykininy i transtyretyny. Klasyfikator sk³adaj¹cy siê z 61 peptydów nie tylko odró¿nia³ zdrowych od chorych, ale pozwala³ zró¿nicowaæ chorych z ró¿nymi typami nowotworów. Wskazywa³o to, ¿e klasyfikator nie by³ znacznikiem nieswoistego procesu chorobowego (np. stanu zapalnego), ale by³ swoisty dla rodzaju nowotworu.

7. Macierze bia³kowe
Macierze bia³kowe s³u¿¹ do dok³adnego okreœlania typu i iloœci bia³ka w badanym p³ynie ustrojowym lub tkance. Na cienkich p³ytkach umieszcza siê miliony kopii
ró¿nych przeciwcia³, z których ka¿de ³¹czy siê ze œciœle okreœlonym fragmentem
bia³ka (rys. 4A) (62). Za pomoc¹ specjalnych macierzy bia³kowych mo¿na okreœliæ,
które z istniej¹cych w komórkach bia³ek ze sob¹ oddzia³uj¹. Ponadto mo¿na zbadaæ
oddzia³ywania bia³ek z fosfolipidami oraz substraty kinaz bia³kowych. Obecnie
w badaniach proteomicznych wykorzystuje siê trzy typy macierzy bia³kowych: funkcjonalne, analityczne oraz fazy odwróconej (62,63). Najczêœciej u¿ywane macierze
analityczne s³u¿¹ do profilowania mieszanin bia³kowych w celu okreœlenia ich poziomu ekspresji, specyficznoœci oraz si³y powinowactwa. Najpopularniejszymi macierzami analitycznymi s¹ takie, w których na fazie sta³ej umieszczonych jest wiele
kopii ró¿nych przeciwcia³ (biblioteka przeciwcia³), z których ka¿de wi¹¿e siê z okreœlonym fragmentem bia³ka. Najczêœciej wykorzystuje siê tzw. metodê kanapkow¹
(rys. 4A), polegaj¹c¹ na wykrywaniu bia³ka przez dwa ró¿ne przeciwcia³a. Jedno

Rys. 4. Schemat przedstawiaj¹cy dwie najbardziej typowe reakcje zachodz¹ce na macierzy bia³kowej (A) oraz przyk³adowy odczyt/wynik takiej analizy (B).
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wi¹¿e siê do cz¹steczki bia³ka, a drugie przy³¹cza do niej znacznik fluorescencyjny.
Przyk³adowy wynik otrzymany z wykorzystaniem macierzy bia³kowej zaprezentowano na rysunku 4B. Ten typ macierzy mo¿e byæ u¿ywany do monitorowania ró¿nic
w profilach ekspresji bia³ek w diagnostyce klinicznej (64). Techniki macierzy bia³kowych u¿ywane s¹ w badaniach nowotworów jako uzupe³nienie rutynowych testów
diagnostycznych, takich jak ELISA. Z zastosowaniem tej techniki analizowano poziom 169 bia³ek w surowicy pacjentek z rakiem jajnika oraz osób zdrowych w wyniku czego wyselekcjonowano cztery potencjalne markery: leptynê, prolaktynê, osteopontynê oraz insulinopodobny czynnik wzrostu II (65,66).

8. Podsumowanie
Markery nowotworowe s¹ czynnikami (zazwyczaj bia³kami lub peptydami), które
wystêpuj¹ w p³ynach ustrojowych (mocz, krew) osób chorych lub w guzie. Ró¿ne
markery mog¹ byæ zwi¹zane z ró¿nymi typami nowotworów. W zale¿noœci od swoistoœci i czu³oœci mog¹ one byæ u¿yteczne w diagnozowaniu oraz przewidywaniu odpowiedzi nowotworu na zastosowan¹ terapiê. Na obecnym etapie wiedzy o markerach i ich przydatnoœci w leczeniu nowotworów nie mog¹ one byæ wykorzystywane
samodzielnie do diagnozowania choroby. S¹ one jednak wartoœciowym uzupe³nieniem wyników uzyskanych z innych rodzajów badañ (histopatologia, badania obrazowe). Mo¿na jednak mieæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci, dziêki rozwojowi nowych,
bardziej precyzyjnych i czu³ych technik badawczych, mo¿liwe stanie siê wykorzystanie molekularnych markerów do kompletnego diagnozowania choroby oraz monitorowania terapii.
Praca zrealizowana w ramach projektów MNiSzW 2PO5E06730 oraz 2PO5B12630.
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