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Proteomika w uronefrologii  nowe
perspektywy diagnostyki nieinwazyjnej?
W zwi¹zku z podejmowanymi szeroko miêdzynarodowymi inicjatywami badawczymi w zakresie proteomiki nerek i moczu (kidney and urine proteomics),
proteom moczu, tj. sk³ad jakociowy i ilociowy wszystkich bia³ek znajduj¹cych
siê w moczu, jest intensywnie badany nie tylko z punktu widzenia chorób nerek
i dróg moczowych. 'Proteomika', dzia³ nauki analizuj¹cej proteom, koncentruje
siê na mo¿liwociach jednoczesnej analizy setek do tysiêcy bia³ek obecnych w
próbce. Rozwój technik proteomicznych stwarza zupe³nie nowe mo¿liwoci
detekcji bia³ek pod k¹tem zastosowañ diagnostycznych, wnosz¹c pe³niejsz¹
informacjê ni¿ analiza pojedynczych markerów bia³kowych. Techniki proteomiczne oparte na spektrometrii mas (MS) dziêki wysokiej przepustowoci, maj¹ szansê na szersze wykorzystanie w rutynowej diagnostyce przesiewowej. Koncepcja analizy bia³ek za pomoc¹ technik MS jest taka sama bez wzglêdu na w³aciwoci biochemiczne i znaczenie fizjologiczne analizowanych cz¹steczek, które
identyfikowane s¹ na podstawie ich mas cz¹steczkowych. Okrelenie korelacji
jakociowych i ilociowych w obrêbie wielobia³kowych paneli markerów z materia³u pobieranego bezinwazyjnie z diagnozowan¹ jednostk¹ chorobow¹, stwarza podstawy do opracowania ciek³ej biopsji  alternatywy diagnostycznej do
procedury inwazyjnej obci¹¿aj¹cej wieloma powik³aniami. Wielosk³adnikowy
bia³kowy odcisk palca charakteryzuje siê wiêksz¹ specyficznoci¹ w stosunku do pojedynczych nieskorelowanych markerów. Odpowiednia analiza statystyczna, metody klasyfikacji danych proteomicznych w celu doboru dyskryminatora o wartoci diagnostycznej, tj. wysokiej czu³oci i specyficznoci, w dalszym ci¹gu pozostaj¹ problemem do rozwi¹zania. W zwi¹zku z potencja³em diagnostycznym rozwijaj¹cych siê metod proteomicznych, tak¿e w uronefrologii,
techniki te zas³uguj¹ na przybli¿enie dostêpnym jêzykiem. Przystêpny opis hermetycznych zagadnieñ oraz t³a medycznego z drugiej strony, umo¿liwia lepsze
zrozumienie i wspó³pracê interdyscyplinarn¹ w zakresie przysz³ych zastosowañ
technik proteomicznych w diagnostyce medycznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 15-21)
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Proteomics in uronephrology  new perspectives
of noninvasive diagnostics?
Recently, according to many wide initiatives on the kidney and urine
proteomics, the urine proteome, e.g. qualitative and quantitative content of proteinuria, is intensively analyzed, not only from the viewpoint of kidney and urinary tract diseases. Proteomics, the science branch exploring proteome, concentrates on simultaneous analysis of hundreds up to thousands proteins in
the sample. Recent developments of proteomic techniques bring new tools for
protein identification with potential application in medical diagnostics, contributing significantly wider information than single protein marker analysis. Due to
high throughput, proteomic techniques based on mass spectrometry (MS) hold
the promise of wider routine diagnostic applications. The simple physical rationale is employed in those methodologies, no matter what biochemical properties and physiological meaning molecules posses  ionized peptides are detected on the basis of their molecular masses. The search for correlations of
multiple protein markers panel from non invasively collected sample with a diagnosed disease, makes possible the "fluid biopsy" as an alternative to invasive procedures biased by many complications. Such a 'protein fingerprint' of
the disease could provide more specific diagnostic tool than uncorrelated markers on its own. The issue of statistical analysis and classification methods of
proteomics data to provide disease discriminator of diagnostic value, efficient
sensitivity and specificity, however, still remains a puzzle to be solved. According to diagnostic potential in uronephrology, proteomic techniques deserve for
clarification in layman terms. The simple explanation of hermetic terminology
and medical background on the other side is essential for better understanding,
interdisciplinary cooperation and development in the clinical diagnostics field.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 15-21)
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Wstêp
Analiza peptydów i bia³ek o znaczeniu
markerowym w p³ynach fizjologicznych nale¿y do kluczowych metod wspieraj¹cych
diagnostykê kliniczn¹. Coraz bardziej isotne miejsce zajmuje analiza bia³ek moczu, a
to z racji rozwoju technik umo¿liwiaj¹cych
jednoczesn¹ detekcjê ogromnej iloci peptydów i bia³ek w pojedynczej próbce. Mocz
jest materia³em przydatnym do diagnostyki
chorób wywodz¹cych siê nie tylko z uk³adu
moczowego. Test pienienia moczu (ang.
foam test) stosowany by³ do wykrywania
bia³ka od wielu wieków, a historycznie znacz¹ca analiza bia³ek moczu siêga XIX w.,
kiedy to w 1848 r. Henry Bence-Jones wykaza³ obecnoæ lekkich ³añcuchów immunoglobulin, tj. bia³ka Bence-Jonesa [23]. Jego
oznaczenie w moczu jest czu³ym wskanikiem dyskrazji klonalnych, w tym szpiczaka
mnogiego [42,29].

czeniem zdolnoci reabsorbcji tak¿e dla fizjologicznej iloci protein pojawiaj¹cych siê
w moczu pierwotnym [3]. Aktywna sekrecja
przez komórki ródb³onka, podocyty k³êbuszków, ródb³onek kanalików nerkowych
oraz nab³onek innych piêter dróg moczowych, które wydzielaj¹ bia³ka egzosomalne
w iloci i sk³adzie determinowanym przez
proces chorobowy (ok. 3% ca³kowitej zawartoci bia³komoczu), to pozafiltracyjne ród³o
bia³ek moczu [39]. Mimo bariery k³êbuszków
dla wysokocz¹steczkowych, ujemnie na³adowanych bia³ek oraz aktywnych procesów
resorpsji protein w kanalikach bli¿szych, liczbê peptydów i bia³ek obecnych w moczu fizjologicznym ocenia siê na oko³o od 250 do
1400 [37]. Wzrost czu³oci metod analitycznych, nie odnosz¹c siê tu do mo¿liwoci
rutynowych zastosowañ diagnostycznych
bia³ek wystêpuj¹cych w niezwykle niskim
stê¿eniu, prowadzi do wzrostu szacunków
tej liczby [52,38].

Patofizjologia i diagnostyka
bia³komoczu
Uk³ad filtracyjny nerek stanowi kluczow¹ barierê fizjologiczn¹ chroni¹c¹ przed
utrat¹ bia³ek filtrowanej krwi, umo¿liwiaj¹c
zachowanie bilansu bia³kowego. Z racji
mechanizmów filtracji i reabsorbcji, mocz
jest materia³em mniej z³o¿onym od surowicy, choæ nadal zawiera wiele sk³adników bia³kowych i peptydowych. Bia³ka niskocz¹steczkowe o ³adunku dodatnim swobodnie
przes¹czane w warunkach fizjologicznych
przez k³êbuszki nerkowe, s¹ nastêpnie reabsorbowane i endocytowane w kanalikach
bli¿szych pêtli nefronu z udzia³em uk³adu
megaliny i kubiliny [10]. Wydalana z moczem
niewielka iloæ bia³ek wchodzi w sk³ad fizjologicznego bia³komoczu, nieprzekraczaj¹cego przyjmowanej arbitralnie wartoci 150
mg/dobê [16]. M.in. mukoproteiny (bia³ko
Tamm-Horsfalla, tj. uromodulina) [8], bia³ka
grupy krwi, ladowe iloci hormonów i enzymów, oraz albuminy w iloci rzêdu 10 mg/
dobê to powszechnie znane sk³adniki zdrowego moczu. Mikroalbuminuria rzêdu 30300 mg/dobê (tj. ok. 30-300 mg/g kreatyniny [51]) uwa¿ana jest za stan patologiczny,
czynnik uszkadzaj¹cy strukturê k³êbuszka
oraz negatywny czynnik prognostyczny chorób uk³adu sercowo-naczyniowego [21].
Obni¿enie bia³komoczu stanowi cel terapii
chorób objawiaj¹cych siê zespo³em nerczycowym. Patologiczne zwiêkszenie bia³komoczu przednerkowego mo¿e wynikaæ m.in. z
efektu prze³adowania w sytuacji nadmiaru
syntezy bia³ek produkowanych w organizmie, przekraczaj¹cej zdolnoæ wtórnego
wch³aniania bli¿szych kanalików nerkowych
(np. dyskrazje klonalne z wytwarzaniem
nadmiernych iloci ³añcuchów immunoglobulin).
Bia³komocz najczêciej jest efektem
uszkodzenia struktury i upoledzenia funkcji k³êbuszków nerkowych w pierwotnych i
wtórnych k³êbuszkowych chorobach nerek.
Prowadz¹ one do zwiêkszenia przepuszczalnoci bariery filtracyjnej k³êbuszków
wzglêdem bia³ek wysokocz¹steczkowych. Z
drugiej strony, upoledzenie funkcji cewek
nerkowych bli¿szych w cewkowo-ródmi¹¿szowych chorobach nerek, w tym zmianach
spowodowanych niedokrwieniem lub toksycznym uszkodzeniem, skutkuje ograni-

Zaburzenia struktury i funkcji
nefronu determinuj¹ sk³ad
bia³komoczu
Nie bez podstawy mo¿na oczekiwaæ, ¿e
zmiany patofizjologiczne mikroskopowej
struktury nefronu uwidaczniane w preparatach biopsyjnych metodami immunologicznymi i histochemicznymi powinny przek³adaæ siê na profil ilociowy i jakociowy bia³komoczu warunkowany upoledzon¹ funkcj¹ nerek. Znanych jest wiele chorobowych
markerów bia³kowych wydalanych z moczem, a perspektywy ich zastosowañ nie
ograniczaj¹ siê do chorób nerek i uk³adu
moczowego [5,36,40,50]. Pojedyncze markery charakteryzuj¹ siê z regu³y nisk¹ czu³oci¹ i specyficznoci¹, a ich wartoæ diagnostyczna nie mo¿e stanowiæ pewnego
kryterium rozpoznania i klasyfikacji choroby. Idea³em diagnostycznym s¹ tzw. markery 'zero-jedynkowe', o du¿ym stosunku
wartoci odciêcia do normy. Kryteria te w
pewnym zakresie spe³niaj¹ markery ostrego toksycznego uszkodzenia nerek, np. ektodomena bia³ka transb³onowego human
Kidney Injury Molecule-1 (hKIM-1) niewykrywalna w moczu zdrowym, interleukina-18,
NAG (N-acetyl-beta-d-glucosaminidase) czy
te¿ NGAL (neutrophil gelatinase associated
lipocalin), bia³ka którego sekrecja w moczu
podczas ostrego uszkodzenia nerek wzrasta o ok. dwa rzêdy wielkoci bardziej w stosunku do wzrostu w surowicy [7,12,33]. Ze
zrozumia³ych wzglêdów markery przewlek³ych stanów chorobowych o pod³o¿u zapalnym mog¹ byæ mniej czu³e i mniej swoiste.
Alternatyw¹ dla diagnostyki opartej na
oznaczaniu pojedynczych markerów jest
analiza wieloelementowych paneli markerów bia³kowych i peptydowych  tj. zestawów wybranych bia³ek tworz¹cych specyficzny odcisk palca choroby, okrelony
wzór (ang. pattern) ekspresji lub sekrecji,
uwzglêdniaj¹cy stosunki jakociowe i ilociowe peptydów i bia³ek produkowanych w
okrelonych warunkach patofizjologicznych.
Idea panelu markerów wywodzi siê z
analogicznego podejcia zaczerpniêtego z
kliniki  o ile pojedynczy marker podobnie
jak wyizolowany objaw, poza szczególnymi
przypadkami nie mo¿e prowadziæ do rozpoznania, o tyle korelacja szerokiego zestawu
markerów przybiera znaczenie diagnostycz-
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ne, podobnie jak rozpoznanie, oparte na
analizie przez lekarza klinicystê wielu objawów i danych klinicznych analizowanych we
wspólnym kontekcie.
Proteomika  kompleksowe
podejcie do markerów chorobowych
Analiza wielosk³adnikowych paneli bia³kowych mo¿liwa jest dziêki rozwijaj¹cym siê
technikom proteomicznym, które umo¿liwiaj¹ szybk¹, jednoczesn¹ detekcjê obecnoci
setek do tysiêcy bia³ek i peptydów w badanym materiale. Proteomika stanowi dzia³
wiedzy zajmuj¹cy siê wykrywaniem i charakterystyk¹ bia³ek i ich oddzia³ywañ, wytwarzanych przez okrelone struktury
organizmu, tkanki lub pojedyncze komórki.
Proteom to zestaw bia³ek wydzielanych
przez okrelony organ, tkankê lub pojedyncze komórki lub sk³ad bia³ek obecny w okrelonym p³ynie fizjologicznym. Proteomika
jest dziedzin¹ uzupe³niaj¹c¹ genomikê, która okrela i interpretuje sekwencjê genomu.
Podejcie proteomiczne cechuje siê pewn¹
przewag¹ nad genomik¹, która umo¿liwia
okrelenie jedynie obrazu statycznego, tj.
sekwencji genów potencjalnie podlegaj¹cych ekspresji. Genomika funkcjonalna
oparta na analizie mRNA równie¿ nie oddaje pe³nego obrazu ekspresji bia³ek. Choroba jako proces dynamiczny modyfikuje w³¹czanie i wy³¹czanie ekspresji okrelonych
genów, co skutkuje zmian¹ stosunków jakociowych wród produkowanych i wydzielanych bia³ek. Wykorzystanie proteomiki w diagnostyce mo¿liwe jest jedynie dziêki rozwojowi technik bioinformatycznych umo¿liwiaj¹cych analizê i klasyfikacjê ogromnych iloci danych o skomplikowanej strukturze [26].
Metody przedproteomiczne
w diagnostyce klinicznej
Elektroforeza jednokierunkowa w po³¹czeniu z detekcj¹ immunoenzymatyczn¹ to
metody szeroko stosowane w diagnostyce
medycznej, jednak ograniczone pod wzglêdem liczby wykrywanych bia³ek ze wzglêdu
na nisk¹ rozdzielczoæ. Bardziej efektywna
elektroforeza dwukierunkowa o wysokiej
rozdzielczoci rzêdu 1000 rozpoznawanych
bia³ek, mimo niew¹tpliwych zalet, w tym jako
metody wykorzystywanej do wstêpnego rozdzia³u [25], nie nadaje siê do szerszego
wdro¿enia diagnostycznego z powodu czasoch³onnoci oraz niskiej powtarzalnoci
wyników zale¿nej od warunków przygotowania ¿elu oraz próbek. Modyfikacja DIGE (2D
Differential in Gel Electrophoresis) umo¿liwia dok³adne i dobrze odtwarzalne ró¿nicowanie profilu znakowanych barwnikami bia³ek obecnych w próbce badanej i kontrolnej
w tym samym ¿elu, jednak ze wzglêdu na
koszty i czasoch³onnoæ, technika ta ogranicza swoje zastosowania do badañ naukowych [53].
Metody proteomiczne  podejcie
celowane vs. nieukierunkowane
Warsztat technik proteomicznych wykorzystuje m.in. mikromacierze bia³kowe (ang.
biochip, proteinchip) oraz powszechnie stosowane techniki spektrometrii mas (mass
spectrometry, MS) [13]. Macierze bia³kowe
konstruowane s¹ pod k¹tem wykrywania
okrelonych bia³ek docelowych (ang. protein targets). Otrzymuje siê je najczêciej
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poprzez zakotwiczenie na matrycy specyficznych przeciwcia³ monoklonalnych, a wiêc
technika ta jest ograniczona do oznaczania
bia³ek znanych a priori [54].
Spektrometria mas (MS) nie ogranicza
siê tylko do bia³ek z góry okrelonych. Analiza bia³ek za pomoc¹ technik MS odbywa
siê wed³ug tej samej zasady fizykochemicznej, bez wzglêdu na ich w³aciwoci biochemiczne. Cz¹steczki bia³ek identyfikowane s¹
w oparciu o masy jonów powsta³ych w wyniku ich jonizacji, podobnie jak automat przyjmuj¹cy monety o okrelonym nominale identyfikuje je po masie lub rednicy. Doniesienia
o zastosowaniu techniki MS w diagnostyce
medycznej siêgaj¹ ju¿ lat 50-tych [4,15]. Techniki spektrometrii mas s¹ coraz czêciej wykorzystywane w przesiewowej diagnostyce
klinicznej, obecnie g³ównie w metabolomice,
tj. analizie metabolitów obecnych w p³ynach
ustrojowych, m.in. pod k¹tem wrodzonych
zaburzeñ metabolicznych [47].
Najczêciej spotykana terminologia
i metody MS
O ile schemat dzia³ania spektrometrów
mas jest taki sam (jonizacja cz¹steczki, selekcja na³adowanych cz¹steczek oraz ich
detekcja) to droga do uzyskania zamierzonego efektu (pomiar masy cz¹steczki i jej
identyfikacja) bywa ró¿na w zale¿noci od
ich konstrukcji.
Metody jonizacji najczêciej stosowane
w proteomice to: ESI (ang. Electrospray Ionisation)  elektrorozpylanie polegaj¹ce na
rozpylaniu roztworu zawieraj¹cego badane
bia³ko za pomoc¹ ig³y, do której przy³o¿one
zosta³o wysokie napiêcie; MALDI (ang. Matrix Assisted Laser Desorbtion Ionization) desorpcja laserowa z udzia³em matrycy kolejna metoda ³agodnej jonizacji niepowoduj¹ca fragmentacji cz¹steczek, a jedynie
ich jonizacjê dziêki przekazanej energii z
matrycy wzbudzonej wi¹zk¹ lasera. Stosowane s¹ tak¿e ró¿ne analizatory, tj. TOF
(ang. Time of Flight)  analizator czasu przelotu, w którym masa jonu okrelana jest na
podstawie czasu dotarcia do detektora; analizator kwadrupolowy (ang. Quadrupole) 
dzia³aj¹cy jako filtr masy, przepuszczaj¹cy
w danej chwili tylko jony o okrelonym stosunku masy do ³adunku (m/z); LTQ (ang.
Linear Ion Trap)  liniowa pu³apka jonowa
lub FTICR (ang. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance)  analizator cyklotronowego rezonansu jonów z fourierowsk¹ transformacj¹ wyników (por. tabela I).
Przed etapem jonizacji i pomiarem masy
jonów, konieczny jest z regu³y wstêpny rozdzia³ próbki, szczególnie w przypadku gdy
mamy do czynienia ze z³o¿onym materia³em biologicznym jak mocz, surowica lub
osocze. Rozdzia³u tego dokonuje siê najczêciej za pomoc¹ po³¹czonego w jednym
uk³adzie ze spektrometrem mas systemem
do wysokocinieniowej chromatografii cieczowej (ang. High Pressure Liquid Chromatography, HPLC) w wersji nano-kolumnowej
(ang. nano-Liquid Chromatography, nanoLC), lub systemem do elektroforezy kapilarnej (ang. Capilary Electrophoresis, CE).
Rozdzia³ chromatograficzny poprzedzony
mo¿e byæ dodatkowo (off line) procesem
tzw. izoelektroogniskowania (IEF ang. Isoelectrophocusing). Polega on na rozdziale

peptydów w oparciu o ich punkty izoelektryczne. Metod wstêpnej separacji jest jednak bardzo wiele.
Ze wzglêdu na odwrotn¹ zale¿noæ czu³oci pomiaru od masy cz¹steczki, mieszaniny bia³ek trawione s¹ wstêpnie za pomoc¹ specyficznej proteazy, zazwyczaj trypsyny. I to w³anie mieszanina peptydów tryptycznych (ang. tryptic peptides) poddawana jest wstêpnemu rozdzia³owi, a nastêpnie
analizowana w spektrometrze mas. Warto
nadmieniæ, ¿e zestaw mas peptydów tryptycznych, kierowanych do spektrometru,
pewniej identyfikuje wyjciowe bia³ko ni¿
masa ca³ego bia³ka. Jest to jednym z dwóch
powodów, dla których analizowane bia³ka
poddaje siê wstêpnemu trawieniu. Drugim
z nich jest wy¿sza czu³oæ technik MS dla
niskocz¹steczkowych peptydów, tj. produktów trawienia otrzymanych z wyjciowych
bia³ek.
Pomiar masy jonu z dok³adnoci¹ do kilku setnych Daltona* identyfikuje cz¹steczkê, której masa teoretyczna obliczana jest
na podstawie mas atomów wchodz¹cych w
jej sk³ad. Dedukcja sekwencji bia³ka mo¿e
byæ przeprowadzona wy³¹cznie na podstawie pomiaru zestawu mas peptydów tryptycznych w spektrometrze i porównania ich
z masami obliczonymi teoretycznie (in silico) [29]. Metoda ta okrelana jest mianem
'masowego odcisku palca peptydu' (ang.
peptide mass fingerprinting, PMF). Wad¹ tej
metody jest koniecznoæ oczyszczenia identyfikowanego bia³ka oraz wzglêdnie du¿e
prawdopodobieñstwo dopasowania mas na
zasadzie czystego przypadku. Wady te czyni¹ tê metodê ma³o wiarygodn¹ i coraz rzadziej u¿ywan¹.
W przypadku z³o¿onych mieszanin bia³kowych z pomoc¹ w identyfikacji przychodzi tzw. tandemowa spektrometria mas.
Tandemowa spektrometria mas
(ang. tandem mass spectrometry,
MS/MS)
Nie wchodz¹c w szczegó³y, metoda ta
dostêpna jest dziêki zastosowaniu spektrometrów posiadaj¹cych dwa analizatory, np.
kwadrupol i analizator czasu przelotu (QTOF) lub analizator wyposa¿ony w pu³apkê
jonow¹. W spektrometrze hybrydowym mo¿liwy jest pomiar masy cz¹steczki, a nastêpnie rozbicie jej na fragmenty i pomiar ich
mas.
Identyfikacja bia³ek w z³o¿onej mieszaninie przypomina identyfikacjê doszczêtnie
zniszczonego wraku samolotu, który rozsypa³ siê na drobne, porozrzucane i wymieszane czêci. Zbiera i segreguje siê jego
elementy. Przez porównanie ich parametrów
ze znanymi i skatalogowanymi parametrami technicznymi poszczególnych podzespo³ów, identyfikuje siê typ zniszczonego samolotu. Wystarczy nawet jeden zidentyfikowany element, aby z du¿ym prawdopodobieñstwem okreliæ jego pochodzenie. Podobnie, identyfikacja okrelonego bia³ka odbywa siê na podstawie znalezionych fragmentów wyjciowej sekwencji, okrelonych na
podstawie tzw. widm mas (por. ni¿ej). Mo¿-

liwe jest to pod warunkiem obecnoci poszukiwanego bia³ka zawieraj¹cego zidentyfikowane sekwencje peptydowe w bazach
sekwencji tworzonych w oparciu o analizê
genomu, które przeszukiwane s¹ odpowiednim narzêdziem bioinformatycznym (np.
MASCOT, SEQUEST) [27]. W sensie cis³ym techniki spektrometrii mas odczytuj¹
sekwencje tylko krótkich peptydów (rednio
ok. 14 aminokwasów), a na ich podstawie,
porednio identyfikowane jest wyjciowe
bia³ko.
W tandemowej spektrometrii mas jony
macierzyste (ang. parent ions), po zmierzeniu ich masy w pierwszym analizatorze, ulegaj¹ fragmentacji na tzw. jony potomne (ang.
daughter ions), których masa mierzona jest
w drugim sprzê¿onym analizatorze. W zale¿noci od rodzaju spektrometru fragmentacja mo¿e odbywaæ siê poprzez zderzenia
jonów macierzystych z cz¹steczkami gazu
obojêtnego (CID, ang. Collisionally Induced
Dissociation) lub nastêpowaæ w wyniku
przechwycenia elektronu z wi¹zki elektronów o niskiej energii skierowanej do komory, w której utrzymywane s¹ jony (ECD, ang.
Electron Capture Dissociation). W wyniku
tego procesu powstaje widmo fragmentacyjne charakterystyczne dla jonu macierzystego (widmo MS/MS) (rycina 1). Fragmentacja in silico tego samego jonu macierzystego wed³ug znanych regu³ powinna daæ
identyczne widmo MS/MS. Identyfikacja
sekwencji polega na porównaniu widm fragmentacyjnych pochodz¹cych z pomiaru MS/
MS i widm teoretycznych, obliczonych dla
wszystkich dostêpnych sekwencji bia³ek
przechowywanych w bazach danych. Porównanie to daje wynik z okrelonym prawdopodobieñstwem poprawnego przypisania
sekwencji (okrelanym jako score), które
uwzglêdnia jakoæ fragmentacji jonu macierzystego oraz dok³adnoæ pomiaru mas jonów.
Ustalenie sekwencji nowego, nieobecnego w bazach danych bia³ka mo¿liwe jest
natomiast dziêki bardzo ¿mudnej i czasoch³onnej metodzie sekwencjonowania de
novo. Polega ona na ustalaniu kolejnoci i
rodzaju aminokwasów w bia³ku na podstawie analizy poszczególnych widm fragmentacyjnych. Stosowanie tej metody ogranicza
siê do zagadnieñ cile badawczych. Warunkiem koniecznym uzyskania wiarygodnej sekwencji bia³ka jest wysoki stopieñ pokrycia sekwencjami peptydowymi, które
okrela siê na podstawie analizy wielu widm
fragmentacyjnych. (Sekwencje te nak³adaj¹ siê czêciowo na siebie, a proces analizy
przypomina trochê grê w domino.) W przypadku nie spe³nienia tego warunku, sekwencjonowanie ww. metod¹ mo¿e prowadziæ do
niejednoznacznoci i b³êdnych wniosków, na
przyk³ad w przypadku istnienia izoform lub
blisko spokrewnionych homologów bia³ek.
Podejcie bottom-up versus
top-down  mo¿liwoci
i ograniczenia
Metodologia opisana wy¿ej, w której na
podstawie analizy mieszaniny krótkich fragmentów proteolitycznych wstêpnie rozdzielanych on-line w uk³adzie chromatografii

*przypis: (Dalton - powszechnie przyjêta atomowa jednostka masy - 1/12 masy atomu wêgla C12. Masa cz¹steczki
okrelona w Daltonach odpowiada jej masie molowej, np. dla albumin ok. ~69 000 Da, tj. 69 000 g/mol)
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Rycina 1 A
Chromatogram przebiegu LC-MS. Peptydy rozdzielane na kolumnie chromatograficznej trafiaj¹ kolejno do spektrometru, gdzie poddawane s¹ ³agodnej
jonizacji, a nastêpnie mierzona jest masa jonów (na³adowanych peptydów). O X przedstawia czas retencji, tj. czas elucji peptydu z kolumny chromatograficznej, Y - intensywnoci sygna³ów na³adowanych peptydów. Wewnêtrzny panel przedstawia obwiedniê izotopow¹ jednego z peptydów wyp³ywaj¹cego z kolumny w oko³o 41 minucie przebiegu, tj.
zestaw mas jonów (m/z) wynikaj¹cy z naturalnego
sk³adu izotopowego. Jest to tzw. jon macierzysty,
który mo¿e poddany byæ fragmentacji na mniejsze
fragmenty. B: Widmo fragmentacyjne ww. peptydu
pochodz¹cego z uromoduliny (bia³ka Tamma-Horsfalla). Charakterystyczne dla danego peptydu widmo powstaje przez pomiar mas jonów potomnych
powstaj¹cych w wyniku cile okrelonych regu³
(serie jonów b i y, tj. jonów z na³adowan¹ grup¹ karbonylow¹ lub aminow¹ powstaj¹cych po przerwaniu wi¹zañ peptydowych).
The chromatogram of the LC-MS run. Peptides separated on the chromatographic column are directed in sequence into spectrometer where are subjected to mild ionization. Then, the masses of charged peptides are measured. The internal insert
shows isotope envelope of the one of peptides eluted from the column at the 41 minute, e.g. the set of
ion masses (m/z) resulting from natural isotope composition. This is so called parent ion, which can be
subjected to farther fragmentation to the smaller pieces. B. Fragmentation spectrum of the peptide derived from uromodulin (Tamm-Horsfall protein). The
characteristic spectrum of the peptide is composed
of ion masses generated by strictly determined rules (series b and y ions, e.g. ions with charged carboxyl or amino group formed after cleavage of peptide bonds).

Rycina 2
Porównanie fragmentu map obrazuj¹cych sk³ad peptydowy moczu osoby zdrowej (panel A) i pacjenta z
rakiem pêcherza (panel B) uzyskanych w przebiegach MS. Na panelu B zaznaczono grupy pików (obwiednie
izotopowe peptydów) charakterystyczne tylko dla próbki pobranej od pacjenta z rakiem pêcherza. W³anie
peptydy reprezentowane przez intensywnoci zaznaczonych grup sygna³ów, po opracowaniu statystycznym mog¹ stanowiæ panel markerów bia³kowych choroby.
The comparison of the map fragment representing peptides composition from control healthy urine (A panel) either patient with bladder cancer (B panel) recorded in MS experiment. The pointed group of peaks
differentiates sample from patient with bladder cancer. The peptides represented by signals intensities of
the marked signals groups, may serve after statistical analysis as the markers panel of the disease.

18

A. Lewandowicz i wsp.

Tabela I
Schematy technik spektrometrii mas najczêciej wykorzystywane w proteomice pod k¹tem diagnostyki medycznej, z którymi mo¿na spotkaæ siê najczêciej w
literaturze.
The scheme of mass spectrometry techniques commonly used in proteomics for use in medical diagnostics, most frequently cited in current papers.

Skrót pow szechnie stosow any
w literaturze

Nazw a Techniki
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TE C H N I K I S P E K TR O M E TR Y C ZN E

sprzê¿onej ze spektrometrem, identyfikuje
siê wyjciowe sekwencje macierzystych bia³ek, okrelana jest w literaturze mianem
bottom-up. G³ównym jej ograniczeniem jest
fakt, ¿e identyfikowana jest tylko frakcja
populacji peptydów proteolitycznych, a stopieñ pokrycia sekwencji jest stosunkowo
niski. Zarówno informacja o obecnoci alternatywnych izoform bia³ka jako wariantach
splicingu (tj. ró¿nych sposobów sk³adania
genów) oraz modyfikacjach potranslacyjnych jest w tej metodzie w du¿ej mierze tracona. Alternatywê do podejcia bottom-up,
wykorzystywan¹ jednak na mniejsz¹ skalê
z braku opracowanych narzêdzi bioinformatycznych, bardziej skomplikowanej aparatury i mniejszej czu³oci wzglêdem du¿ych
cz¹steczek, stanowi metodologia top-down.
W metodzie tej do spektrometru wprowadzane s¹ nietrawione proteolitycznie bia³ka
lub peptydy poddawane jonizacji w fazie
gazowej i identyfikowane na podstawie mas
ich jonów molekularnych. Technika ta umo¿liwia lepsz¹ identyfikacjê modyfikacji potranslacyjnych oraz nie gubi informacji o rozmiarze wyjciowego bia³ka, traconej z za³o¿enia w proteolitycznym podejciu bottom-up.
Ograniczenie stanowi tu masa cz¹steczkowa analizowanych bia³ek do 50 000 Da, ale
wprowadzane s¹ modyfikacje umo¿liwiaj¹ce analizê wiêkszych cz¹steczek [17,28].
Problemem utrudniaj¹cym interpretacjê wyników jest w tej technice generowanie z du¿ych cz¹steczek nietrawionych bia³ek jonów
wielokrotnie na³adowanych, a tak¿e s³abiej
poznany mechanizm jonizacji du¿ych bia³ek w fazie gazowej.
Podkreliæ nale¿y, ¿e bez wzglêdu na
mo¿liwoæ identyfikacji na podstawie widma mas poszczególnych bia³ek lub ich fragmentów tworzonych na przyk³ad w warunkach zwiêkszonej aktywnoci proteaz w procesie nowotworowym [19], sam rozk³ad sygna³ów w widmie, jego obwiednia lub inna
cyfrowa reprezentacja, stanowi specyficzny
wzór identyfikuj¹cy stan chorobowy, pod

warunkiem zastosowania odpowiednich metod rozpoznawania wzorców (ang. pattern
recognition) [20,43]. Jego zastosowanie diagnostyczne jest jednak w¹tpliwe ze wzglêdu
na du¿¹ zmiennoæ i zale¿noæ od wielu
czynników, sposobu przygotowania próbki
oraz wzajemnych zale¿noci miêdzy intensywnociami sygna³ów t³umionych przez sygna³y wspó³obecnych w próbce peptydów.
Technika SELDI-TOF
Powszechna w analizie materia³ów biologicznych technika spektrometrii mas SELDI-TOF-MS (ang. Surface Enhance Laser
Desorbtion Ionization) sprzê¿ona z detektorem czasu przelotu (TOF) (por. tabela I) opiera siê na analizie bia³ek i peptydów zaczepionych na powierzchni aktywnej chemicznie matrycy o w³aciwociach z³o¿a chromatograficznego. Matryca ta wi¹¿e okrelony
typ bia³ek (np. hydrofobowych) w zale¿noci
od jej z góry zaprojektowanych w³aciwoci
chemicznych (system Ciphergen's ProteinChip). Bia³ka niezwi¹zane oraz zanieczyszczenia, np. sole, mog¹ byæ z tego uk³adu
usuniête przez wyp³ukanie ju¿ po na³o¿eniu
próbek. Technika SELDI umo¿liwia ilociow¹ detekcjê na podstawie intensywnoci sygna³ów jonów, jednak interesuj¹cy jon o okrelonej masie musi byæ nastêpnie zsekwencjonowany innymi metodami (np. tandemow¹ spektrometri¹ mas), gdy¿ technika ta nie
daje mo¿liwoci analizy sekwencji peptydowej.
Z racji dobrej powtarzalnoci oraz mo¿liwoci oceny ilociowej, technika SELDI potencjalnie nadaje siê do tworzenia i identyfikacji profili sygna³ów pod k¹tem opracowania klasyfikatorów stanów chorobowych. Jednak nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e oparcie klasyfikatora o intensywnoci sygna³ów pochodz¹cych od bli¿ej nie zidentyfikowanych tu
bia³ek, przypomina podejcie czarnej skrzynki nie wyjaniaj¹ce powi¹zañ i mechanizmów
patofizjologicznych.
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Analiza danych proteomicznych
w diagnostyce  trudnoci
do pokonania
Warunkiem umo¿liwiaj¹cym wykorzystanie danych proteomicznych pod k¹tem
diagnostycznym, tj. tysiêcy zidentyfikowanych peptydów wraz z intensywnociami
sygna³ów jonów macierzystych w chromatogramach MS, jest zbudowanie klasyfikatora danych o czu³oci i specyficznoci
umo¿liwiaj¹cej pewne potwierdzenie lub
wykluczenie choroby. Klasyfikator jest narzêdziem, które na podstawie pewnego
zbioru cech (w wypadku proteomiki peptydów lub bia³ek) jest w stanie, z pewnym,
mo¿liwym do oszacowania prawdopodobieñstwem b³êdu, przypisaæ aktualnie badan¹ próbkê do jednej z dwóch lub wiêcej
grup reprezentuj¹cych ró¿ne stany kliniczne, np. stan patologii i normy. W zagadnieniach biomedycznych powszechnie stosowane s¹ klasyfikatory oparte o sztuczne
sieci neuronowe (ang. ANN  artificial neural networks), maszyny wektorów wspieraj¹cych (ang. SVM  support vector machines) czy drzewa decyzyjne.
Klasyfikator mo¿e byæ zbudowany w
oparciu o pe³ny zbiór zmierzonych cech lub
o ich podzbiór, wybrany za pomoc¹ metod
selekcji cech ró¿nicuj¹cych (ang. feature
selection).
Zakres klasyfikatora (iloæ uwzglêdnionych cech) dobiera siê tak, aby jego si³a
dyskryminacji (tj. ró¿nicowania) by³a jak najwiêksza. Przyk³adem procedury selekcji
elementów klasyfikatora jest procedura iteracyjna zwana rekursywnym zastêpowaniem cech (ang. RFR  Recursive Feature
Replacement). Z pocz¹tkowego klasyfikatora wycofuje siê jeden element, sprawdzaj¹c efektywnoæ modyfikacji si³y dyskryminacji, po czym wybiera siê najlepszy model [22]. Klasyfikator tworzony na zbiorze
ucz¹cym (zbiór próbek o znanym przypisaniu do grupy) jest nastêpnie testowany
(walidowany) na zbiorze poddawanym ana-
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lizie (klasyfikator nie posiada wiedzy o przypisaniu próbek do konkretnych grup). W
przeciwieñstwie do zwyk³ej diagnostyki opartej na zakresach referencyjnych dla pojedynczych markerów, tutaj si³a dyskryminacji
oparta jest na analizie zestawu wielu bia³ek
lub peptydów, niekoniecznie o najwiêkszej
intensywnoci. Poziom ich ekspresji mo¿e
zmieniaæ siê nieznacznie lub wed³ug skomplikowanych nieintuicyjnych zale¿noci, które jednak analizowane ³¹cznie, tworz¹ profil
specyficzny dla choroby. Opis szczegó³ów
matematycznych tej metodologii wykracza
jednak poza ramy tego opracowania.
Pytanie, jaki zbiór peptydów obecnych
w chromatogramie MS najlepiej odró¿ni stan
normy od patologii z najwiêksz¹ czu³oci¹ i
specyficznoci¹, pozostawia zawsze wiele
w¹tpliwoci. Z za³o¿enia tylko przy osi¹gniêciu odpowiedniej si³y dyskryminacji 'ciek³a
biopsja' zast¹piæ mo¿e np. inwazyjn¹ biopsjê nerki. Przy przeciwskazaniach do jej wykonania, proteomiczna alternatywa mo¿e
okazaæ siê jednak najlepsz¹ metod¹, mimo
u³omnoci i ograniczeñ co do czu³oci i swoistoci, obecnych tak¿e w przypadku innych
metod uzupe³niaj¹cych kompleksow¹ diagnostykê. Opracowanie uniwersalnej metody klasyfikacji statystycznej to g³ówne trudnoci do pokonania na drodze wdra¿ania
ww. analiz do diagnostyki medycznej. Do
tego dodaæ nale¿y koniecznoæ standaryzacji technik pobierania próbek moczu i eliminacji zanieczyszczeñ, kwestie technik wstêpnego rozdzia³u bia³ek, lub metody ilociowej
oceny intensywnoci sygna³ów. Odrêbnym
problemem jest okrelenie zmiennoci osobniczej proteomu moczu, wp³ywu diety, p³ci i
wieku. Wszystkie te czynniki wp³ywaj¹ na
subtelny obraz danych uzyskiwanych w
spektrometrii mas [45].
Proteomika moczu i ciek³a biopsja
Charakterystyka ureoproteomu (tj. profilu bia³komoczu) podejmowana jest przy
wielu zagadnieniach klinicznych, skutkuj¹c
m.in. utworzeniem bazy danych The Human
Kidney and Urine Proteome Project
(www.hkupp.org) finansowanej przez World
Human Proteome Organisation lub projektów w ramach EuroKUP (European Kidney
and Urine Proteome). W dalszym ci¹gu zebrane dane nie s¹ ani zbyt liczne, ani w pe³ni zweryfikowane, nie ma równie¿ wypracowanych, jednolitych metod analizy, przez co
rutynowe wykorzystanie technik proteomicznych w diagnostyce medycznej to kwestia
czekaj¹ca na dalsze dopracowanie. Techniki spektrometrii mas stosowane ostatnio w
badaniach z zakresu urologii i nefrologii opieraj¹ siê o ró¿ne schematy (tabela I) [30,48].
Pierwsze badania proteomiczne moczu zosta³y dokonane jednak ju¿ w 1979 roku, za
pomoc¹ elektroforezy dwukierunkowej [2].
Obecnie podejmuje siê próby analiz proteomicznych moczu w celu powi¹zania typu
glomerulopatii z wzorcem bia³ek wykrytych
w 'ciek³ej biopsji' [49], monitorowania nerkowej postaci tocznia i efektów leczenia [32],
diagnostyki raka pêcherza [41], raka prostaty
[1], raka nerki [11], weryfikacji stadium przewlek³ej choroby nerek w tym nefropatii cukrzycowej [46] lub monitorowania subklinicznego odrzucenia przeszczepu [34]. Perspektywy analizy proteomu moczu nie ogranicza-
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j¹ siê jednak do diagnostyki chorób uk³adu
moczowego i nerek [20,43,50].
Ciek³a biopsja (ang. fluid biopsy) oparta na analizie sk³adu bia³ek moczu technik¹
MS sprzê¿on¹ z elektroforez¹ kapilarn¹
(CE-MS) pozwoli³a odró¿niaæ pacjentów z
nefropati¹ IgA od innych glomerulopatii ze
specyficznoci¹ 100%, jednak tylko z 77%
czu³oci¹. Analiza peptydomu (tj. bia³ek o
niskiej masie cz¹steczkowej) moczu umo¿liwi³a ró¿nicowanie chorych od osób zdrowych, tak¿e w przypadku pe³nej remisji i nieobecnoci patologicznego bia³komoczu
[18,24]. Poziom analizowanego bia³komoczu nie wp³ywa³ przy tym na profil sekrecji
peptydów umo¿liwiaj¹cych ró¿nicowanie nefropatii IgA i innych uwzglêdnionych w analizie chorób nerek lub próbek otrzymanych
od osób zdrowych. W badaniach tych analizê ró¿nicow¹ przeprowadzono tylko w
oparciu o intensywnoci sygna³ów dla okrelonych wartoci stosunków m/z bez zidentyfikowania odpowiadajacych im sekwencji
peptydowych. Ró¿nicowanie nerkowej postaci tocznia u dzieci z osobami zdrowymi
na podstawie analizy markerów bia³kowych
moczu za pomoc¹ techniki SELDI-TOF pozwoli³o osi¹gn¹æ wartoæ parametru ROC
(ang. receiver operating characteristics)
charakteryzuj¹cego czu³oæ i specyficznoæ
na poziomie 0.9. Analizê oparto na intensywnoci zaledwie kilku sygna³ów jonów
peptydów o wartociach m/z 22, 23, 44, 79
i 100 kDa [44]. Podkreliæ nale¿y, ¿e tylko
czu³oæ i swoistoæ bliskie 100%, praktycznie niemo¿liwe do osi¹gniêcia, dorównywa³aby wiarygodnoci badania histopatologicznego. Niemniej, metody proteomiczne ograniczyæ mog¹ koniecznoæ wykonywania na
przyk³ad biopsji kontrolnych w przypadku
choroby ju¿ rozpoznanej i udokumentowanej na podstawie pierwszej biopsji.
Proteomika stwarza równie¿ potencjalne mo¿liwoci diagnostyczne w urologii. Rak
pêcherza moczowego wykrywany jest poprzez inwazyjn¹ cystoskopiê z pobraniem
materia³u biopsyjnego lub bezinwazyjnie na
podstawie cytologii moczu. Chocia¿ cytologia moczu (ang. voided urine cytology) pozostaje przesiewow¹ nieinwazyjn¹ metod¹
z wyboru o du¿ej specyficznoci rzêdu 94%,
jej czu³oæ waha siê w szerokich granicach
od 43% do 91% [14,31]. Diagnostyka oparta na znanych markerach bia³kowych raka
pêcherza w moczu, m.in. NMP-22 (nuclear
matrix protein-22), BTA (bladder tumor antigen), UBC (urine bladder cancer antigen)
nie wykazuje wystarczaj¹cej czu³oci i specyficznoci i s³u¿yæ mo¿e jedynie jako diagnostyka uzupe³niaj¹ca [6]. Metody proteomiczne stwarzaj¹ mo¿liwoci znalezienia
nowych markerów o znaczeniu diagnostycznym, a zarazem analizy szerokich zestawów
bia³kowych, pe³niej reprezentuj¹cych obraz
choroby ni¿ pojedyncze markery. Ich rutynowe wykorzystanie w diagnostyce medycznej wymaga jednak wielu dalszych badañ i
walidacji metodologii.
Oprócz analizy proteomicznej moczu
podejmowane s¹ równie¿ analizy proteomu
tkanek, w tym poszczególnych elementów
tkanki nerek (ang. kidney tissue proteomics)
lub innych narz¹dów [35]. Techniki spektrometrii mas w tym kontekcie mog¹ okazaæ
siê uzupe³nieniem do analizy za pomoc¹

mikroskopii fluorescencyjnej lub elektronowej. Tego typu analizy oparte s¹ jednak na
inwazyjnym pobraniu materia³u biopsyjnego i wychodz¹ poza przedmiot tego opracowania.
Podsumowanie
Idea wykorzystania metod proteomicznych w diagnostyce medycznej opiera siê
na za³o¿eniu, ¿e jednoczesna analiza znacznej liczby parametrów, w tym przypadku poziomów ekspresji wielu wybranych bia³ek i
peptydów, o sile diagnostycznej zoptymalizowanej metodami bioinformatycznymi, pozwala stworzyæ czu³y i swoisty dyskryminator stanu chorobowego. Dane uzyskane za
pomoc¹ spektrometrii mas stwarzaj¹ podstawê do opracowania bia³kowego odcisku
palca choroby, uwzglêdniaj¹cego wzajemne zale¿noci patofizjologiczne przek³adaj¹ce siê na profil wydzielanych bia³ek. Miejsce proteomiki w nefrologii i urologii jest
szczególne, ale proteomiczna analiza moczu wykorzystywana mo¿e byæ równie¿ w
innych chorobach. Za³o¿enia proteomiki, byæ
mo¿e obce klinicycie, nie powinny dziwiæ.
Tak¿e na przyk³ad optyczna analiza histopatologiczna opiera siê na z³o¿onej analizie
widmowej, tyle ¿e widma elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i przez to wydawaæ siê mo¿e bardziej intuicyjna. Analiza
proteomu, a wiêc pochodnej stanu fizjologii
tkanek, stanowi analogiczne podejcie, w
którym oko ludzkie zastêpuje czu³y spektrometr mas. Jakkolwiek, przysz³e wykorzystanie potencja³u metod proteomicznych w uronefrologii wymaga szerokiej wspó³pracy interdyscyplinarnej. Tak¿e metody bioinformatycznej klasyfikacji danych proteomicznych,
mimo swojego dynamicznego rozwoju, wymagaj¹ dalszego dopracowania.
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