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Streszczenie: Izolacja rzadkich krążących komórek nowotworowych (CTC) z krwi pacjentów chorych 
na raka cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem badaczy klinicystów. CTC to komórki, które 
odczepiły się od guza pierwotnego, przeniknęły do krwiobiegu i krążą w bardzo małych ilościach, 
z częstością jednej CTC na 106-107 jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC). Detekc-
ja CTC we krwi pacjentów chorych na raka może bezpośrednio umożliwiać diagnozę, a także mieć 
wartość prognostyczną w stosunku do stosowanej terapii. Monitorowanie liczby CTC przed, w trak-
cie i po leczeniu może stanowić niezależny czynnik wskazujący na skuteczność terapii. W ciągu os-
tatnich lat opracowano wiele metod izolacji i detekcji CTC. Wiele z nich wykorzystuje właściwości 
fizykochemiczne komórek (izolacja na podstawie wielkości, gęstości), specyficzne właściwości an-
tygenowe (techniki cytometryczne, immunomagnetyczne, fluidyczne). Najnowsze technologie wyko-
rzystują analizę ekspresji genów (RT-PCR) oraz izolację CTC in vivo. Pomimo tak wielu dostępnych 
metod detekcji CTC nadal występują duże różnice dotyczące ich czułości i specyficzności. Dlatego 
też niezbędne jest opracowanie wysoce wydajnej i czułej metody, która połączy skuteczność analizy 
morfologicznej i molekularnej. Niniejsza praca stanowi przegląd metod izolacji i identyfikacji CTC 
oraz wskazuje ich wysoką wartość kliniczną. 

Słowa kluczowe: krążące komórki nowotworowe, nowotwory przerzutujące, metody detekcji, metody 
izolacji

Summary: Isolation of rare circulating tumor cells (CTC) from cancer patients has become recently 
an important and challenging field in cancer research. CTCs are considered as a cancer cells detached 
from primary solid tumor and found in the peripheral blood. These cells are very rare, with an estimat-
ed frequency of one in 106-107 PBMC. Detection of CTCs in blood of cancer patients may improve 
the diagnostics. Additionally, the count and characteristics of CTCs may be prognostic for survival or 
predictive to cancer therapy. Moreover, monitoring of changes in CTCs number prior to, during and 
after therapy can serve as an independent and strong prognostic marker of treatment efficacy. Different 
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methodological approaches for CTCs isolation and identification have been developed last years. They 
include isolation by size or density, low cytometry systems, immunomagnetic methods, or micro-
fluidic devices. Recent technical advancements include methods based on multimarker RT-PCR and 
approaches based on in vivo isolation. However, there are still important discrepancies between the 
specificity and sensitivity concerning numbers of CTCs enumerated by different enrichment technol-
ogies. Therefore, a highly effective methodology for CTCs detection that will combine image-based 
approaches with molecular analysis is still needed. This review is focused on current methodologies 
for the isolation and characterization of CTCs, and point to the clinical relevance of CTCs detection.

Key words: circulating tumor cells, metastatic cancers, detection methods, isolation methods

WSTĘP

Pomimo dużego zaawansowania badan nad diagnostyką i terapią nowotworów, 
częstość zgonów z powodu różnego rodzaju raków zajmuje czołowe miejsce na ca-
łym świecie. Niepowodzenia w leczeniu w większości przypadków nie są jednak 
spowodowane brakiem sukcesów w leczeniu pierwotnych zmian nowotworowych, 
lecz wynikają z tendencji nowotworu do rozsiewu i tworzenia przerzutów. Powsta-
wanie przerzutów jest złożonym i wielostopniowym zjawiskiem – obejmującym 
procesy proteolityczne, migrację komórek, proliferację i angiogenezę – w którym 
udział bierze szereg czynników. W pierwszych etapach komórki tracą ze sobą kon-
takt, odrywają się od komórek guza pierwotnego, następnie przechodzą do układu 
krwionośnego lub limfatycznego, w którym krążą i mogą ulegać zjawisku transfor-
macji nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT), a następnie migrują przez ściany na-
czyń do otaczających tkanek, gdzie proliferują i tworzą przerzuty. Wykrywalne we 
krwi pacjentów nowotworowych komórki nazwano krążącymi komórkami nowo-
tworowymi (ang. Circulating Tumor Cells, CTC). Detekcja tych komórek we krwi 
pacjentów chorych na raka może bezpośrednio umożliwiać diagnozę, a także mieć 
wartość prognostyczną w stosunku do stosowanej terapii. Dlatego w ciągu ostat-
nich lat opracowano wiele metod izolacji i detekcji CTC, wykorzystujących różne 
ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne. Niniejsza praca stanowi przegląd 
opracowanych dotychczas metod i systemów izolacji i detekcji krążących komórek 
nowotworowych.

KRĄŻĄCE KOMÓRKI NOWOTWOROWE,  
CTC (CIRCULATING TUMOR CELLS)

Po raz pierwszy obecność krążących komórek nowotworowych została opisana 
przez Ashwortha w 1869 roku, który odkrył we krwi pacjentów zmarłych z powo-
du raka komórki podobne do komórek nowotworowych [6]. Większość z komórek, 



METODY IZOLACJI I DETEKCJI KRĄŻĄCYCH KOMÓREK NOWOTWOROWYCH (CTC) 403

które oddzieliły się od pierwotnego guza ginie, ale około 0,01% CTC może być 
przyczyną powstania przerzutów do innych miejsc organizmu [27]. Rozsiane ko-
mórki nowotworowe (ang. Disseminated Tumor Cells, DTCs) mogą występować 
pojedynczo lub w postaci agregatów i pierwszym oraz najczęstszym miejscem ich 
osiedlania jest szpik kostny. Krążące komórki nowotworowe mogą być wykrywalne 
we krwi chorych na raka, ale występują w bardzo małych ilościach, z częstością 
jednej CTC na 106-107 jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (ang. Peripheral 
Blood Mononuclear Cells, PBMC) [11, 63].

Krążące komórki nowotworowe mogą być łatwo pozyskane z krwi obwodowej 
pacjentów chorych na raka, a analiza taka, może być wykonywana kilkukrotnie, 
bez szkody dla pacjenta. Metoda ta nazwana „płynną biopsją” („liquid biopsy”) 
stanowi alternatywę dla bolesnej biopsji szpiku kostnego, wykonywanej dotych-
czas w celu wykrywania komórek nowotworowych w szpiku u pacjentów bez wi-
docznych przerzutów do innych narządów [33, 50]. Detekcja CTC przed, w trakcie 
i po terapii może stanowić niezależny wskaźnik prognostyczny i predykcyjny dla 
sposobu i skutków wdrożonego leczenia [50], jak w przypadku raka piersi, gdzie 
Cristofanilli i wsp. wykazali, iż detekcja CTC u chorych ma bezpośredni wpływ na 
określenie progresji choroby i czasu przeżycia [11].

METODY IZOLACJI I DETEKCJI KRĄŻĄCYCH  
KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

Opracowane dotychczas techniki izolacji krążących komórek nowotworowych 
opierają się na ich właściwościach fizycznych (wielkość, ciężar) lub/i, w większości 
przypadków, na ich właściwościach antygenowych. Komórki nowotworowe pocho-
dzenia nabłonkowego wykazują obecność charakterystycznych antygenów, takich 
jak nabłonkowe cząsteczki adhezji komórkowej (ang. Epithelial Cell Adhesion Mo-
lecule, EpCAM), cytokeratyny (np. CK9, CK18, CK19) oraz antygenów charakte-
rystycznych dla danego typu raka, np. mammoglobina w raku piersi, CEA w raku 
jelita grubego czy PSA w raku prostaty. Natomiast charakterystyka wychwyconych 
CTC odbywa się zarówno metodami morfometrycznymi, immunocytochemiczny-
mi, jak i molekularnymi. 

Większość systemów detekcji i izolacji CTC opiera się na ich selekcji na pod-
stawie obecnego na większości nabłonkowych komórek nowotworowych antygenu 
EpCAM. Wykorzystywane są tutaj specyficzne przeciwciała anty-EpCAM [52] im-
mobilizowane w różnych konfiguracjach, na różnych powierzchniach. Koncepcja 
tych metod opiera się na założeniu, iż obecne we krwi EpCAM-pozytywne komórki 
nabłonkowe to komórki nowotworowe. Jednak w literaturze opisywane są przypad-
ki, gdzie komórki nabłonkowe spotykane są również we krwi osób zdrowych [18, 
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19, 52]. Co więcej, istnieje również podtyp raka piersi o komórkach podobnych do 
komórek prawidłowego gruczołu piersiowego (normal-like), który nie wykazuje ko-
mórkowej ekspresji EpCAM [48] oraz nowotwory o innym pochodzeniu niż nabłon-
kowe, u których również brak tego antygenu na powierzchni komórek występują-
cych we krwi. Dodatkowo, krążące komórki nowotworowe mogą podlegać zjawisku 
przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego, na skutek czego „tracą” antygeny nabłon-
kowe [35, 56]. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne (ang. Epithelial-Mesenchy-
mal Transition, EMT) jest zjawiskiem, w którym komórki pochodzenia nabłonko-
wego tracą pewne specyficzne dla siebie antygeny (np. cytokeratynowe, EpCAM), 
a zaczynają wykazywać cechy komórek pochodzenia mezenchymalnego (np. wi-
mentyna, fibronektyna). W rzeczywistości komórki te mogą wykazywać agresywny 
fenotyp i są uznawane za generację komórek odpowiedzialnych za tworzenie prze-
rzutów i wykazujących odporność na leczenie [34]. Dlatego też efektywna metoda 
detekcji CTC musi uwzględniać wszystkie z wymienionych powyżej czynników. 

Skrótowy przegląd wszystkich omawianych metod przedstawiony został rów-
nież w tabeli numer 1.

METODY OPIERAJĄCE SIĘ NA WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH

Techniki izolacji komórek nowotworowych na podstawie wielkości opierają się 
na założeniu, iż rozmiar większości komórek krwi nie przekracza 8-11μm. Krążące 
w krwiobiegu komórki nowotworowe są natomiast znacznie większe, osiągając np. 
w przypadku raka piersi wielkość około 30 μm [36]. Wykorzystując te właściwo-
ści fizyczne komórki mogą być izolowane z krwi za pomocą stosunkowo prostych 
metod filtracji z użyciem membran/filtrów o określonej wielkości porów. Jedną 
z takich metod jest technika izolacji nabłonkowych komórek nowotworowych na 
podstawie wielkości ISET (ang. Isolation by Size of Epithelial Tumor cells). Za 
pomocą tej metody opartej na filtracji możliwa jest detekcja komórek nowotworo-
wych już w 1ml krwi. Vona i wsp. udowadniają również, iż system ten jest w stanie 
wychwycić nawet jedną komórkę nowotworową obecną w 1ml krwi. Wadą tej me-
tody jest natomiast to, iż na porach filtra zatrzymywane są również duże leukocyty, 
stanowiące około 0,0002% wszystkich leukocytów [59]. Podany procent wydaje się 
być znikomy, jednak w przeliczeniu na zawartość wszystkich leukocytów w 1ml 
krwi daje to liczbę około 2000 komórek, co stanowczo zmniejsza specyficzność tej 
metody. Niezależnie jednak od specyficzności zatrzymane na filtrze komórki mogą 
być identyfikowane i szczegółowo charakteryzowane metodami cytologicznymi 
(barwienie May-Grünwald Giemsa, hematoksylina i eozyna), immunocytochemicz-
nymi, morfologicznymi i molekularnymi (PCR, RT-PCR). Pinzani i wsp. wykazali 
natomiast efektywność techniki ISET dla izolacji CTC z krwi pacjentów z rakiem 
piersi, jednak tylko w aspekcie naukowym, gdyż metoda ta nie ma jak dotąd zasto-
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sowania klinicznego [40]. Inną metodą izolacji CTC na podstawie wielkości jest sys-
tem ScreenCell. Jest to technologia niskonakładowa, niewymagająca skomplikowanej 
i kosztownej aparatury. Do izolacji komórek wykorzystuje się tutaj mikroporowatą 
membranę, która umożliwia selekcję komórek na podstawie ich wielkości [15]. Zasa-
da działania bardzo podobna do systemu ISET, jednak ScreenCell pozwala na izolację 
żywych komórek, bez konieczności ich utrwalania. Dzięki temu zatrzymane na filtrze 
komórki mogą być dalej hodowane w warunkach in vitro, co pozwala na prowadzenie 
analiz związanych ze zdolnością tych komórek do podziałów i proliferacji.

Wspólną zaletą metod izolacji krążących komórek nowotworowych na podstawie 
ich wielkości jest fakt, iż procedura ta jest niezależna od ich właściwości antygeno-
wych. Dzięki temu mogą one być wykorzystywane do detekcji szerokiej gamy komó-
rek nowotworowych, nie tylko pochodzenia nabłonkowego. Wadą tych metod jest ich 
niska specyficzność. 

Inną z właściwości fizycznych CTC wykorzystywaną w ich izolacji jest ich 
mniejsza gęstość, w wyniku czego mogą one być oddzielane od innych elementów 
morfotycznych krwi na drodze wirowania w gradiencie gęstości. Opracowano wie-
le systemów opierających się na tej zasadzie, a różniących się szczegółami meto-
dologicznymi i/lub metodami detekcji i charakterystyki wyizolowanych komórek. 
Poniżej omówione zostały najbardziej powszechne systemy wykorzystujące wiro-
wanie w gradiencie gęstości jako etap izolacji CTC. Jednym z nich jest OncoQuick, 
system składający się z gradientu gęstości oraz porowatej membrany, zapobiegają-
cej mieszaniu się frakcji. Poddawana analizie próbka krwi jest wirowana, w wyni-
ku czego dochodzi do rozdziału elementów składowych krwi. Oddzieleniu ulegają 
erytrocyty, leukocyty, a wśród nich granulocyty, limfocyty, monocyty, następnie 
komórki nabłonkowe i nowotworowe oraz surowica [46]. Zebrane z odpowiedniej 
frakcji komórki nowotworowe mogą być poddawane dalszym analizom cytologicz-
nym, immunocytochemicznym czy molekularnym. Zasadniczą wadą tej metody 
jest to, iż bardzo rzadkie CTC mogą zostać podczas etapu izolacji „zgubione”, np. 
mogą być uwięzione pomiędzy erytrocytami i neutrofilami we frakcji, która jest od-
rzucana. Dodatkowo za wadę może być też uznawana duża objętość krwi poddawa-
na analizie, która wynosi dla tego testu od 15 do 30 ml. System ten cechuje się więc 
zmienną czułością zależną nie tylko od charakterystyki nowotworu, ale również od 
czasu wirowania, temperatury oraz innych czynników fizykochemicznych. Wpraw-
dzie Balic i wsp. wykazali w testach porównawczych, że OncoQuick charakteryzuje 
się znacznie wyższą efektywnością i czułością w stosunku do systemu CellSearch, 
jednak ze względu na dużą ilość czynników mogących wpływać na uzyskany wy-
nik metoda ta nie znalazła zastosowania w badaniach klinicznych [7]. Na podobnej 
zasadzie deplecji leukocytów z krwi a następnie izolacji CTC opiera się metoda 
EPISPOT. Wprawdzie jest to metoda detekcji krążących komórek nowotworowych 
wykorzystująca ich właściwości antygenowe, jednak ze względu na pierwsze etapy 
ich izolacji została umieszczona w tym podrozdziale. Pierwszym etapem jest wyizo-
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lowanie CTC, za pomocą systemu RosetteSep (Stem Cell Technologies Inc) oraz wi-
rowania w gradiencie gęstości. RosetteSep polega na inkubacji analizowanej próbki 
krwi z tetramerycznymi przeciwciałami, które wiążą normalne hematopoetyczne ko-
mórki krwi (CD45), granulocyty (CD66) i monocyty (CD36) z erytrocytami. Po wi-
rowaniu kompleksy te są usuwane, a pozostałe w oddzielnej frakcji jądrzaste komórki 
to komórki nowotworowe. Komórki te są hodowane w odpowiednio selektywnych 
warunkach, w naczyniach, które pokryte są specyficznymi przeciwciałami wiążącymi 
produkowane i wydzielane przez te komórki białka. Detekcja odbywa się z wyko-
rzystaniem metod immunoenzymatycznych lub immunofluorescencyjnych, a każde 
zidentyfikowane tą metodą miejsce jest uznawane za „odcisk” pozostawiony przez 
jedną żywą komórkę nowotworową. Na tej podstawie stosunkowo łatwa jest analiza 
ilościowa i określenie liczby CTC w stosunku do objętości krwi, która była poddana 
badaniu [3]. EPISPOT jest techniką, która identyfikuje wyłącznie żywe komórki na 
podstawie wydzielanych przez nie białek, specyficznych dla określonego typu no-
wotworu, stąd znajduje zastosowanie w identyfikacji komórek różnego pochodzenia. 
Wykorzystano ją dotychczas do detekcji komórek raka piersi, na podstawie wydzie-
lanej mucyny 1 (MUC1) [3], raka prostaty – na podstawie PSA [4] oraz raka jelita 
grubego – na podstawie cytokeratyny 19 (CK-19) [14].

SYSTEMY CYTOMETRYCZNE

Ze względu na małą ilość CTC we krwi, która utrudnia charakterystykę mor-
fologiczną tych komórek oraz analizy molekularne (np. ang. Fluorescent In Situ 
Hybridisation, FISH) zastosowanie w izolacji i detekcji CTC znalazły systemy cy-
tometryczne. Klasyczna cytometria przepływowa pozwala na szybką analizę bar-
dzo dużej ilości komórek, a na podstawie detekcji biomarkerów na ich sortowanie, 
liczenie i ocenę wielkości [12]. Systemy te są modyfikowane i ulepszane, gdzie 
przykładem może być laserowa cytometria skeningowa (ang. Laser Scanning Cyto-
metry, LSC), która umożliwia dodatkowo korelację fluorescencji z morfologią oraz 
wielokrotne pomiary tych samych komórek zabarwionych różnymi fluorochromami 
[39]. Metody te są stosunkowo szybkie, ilościowe i umożliwiają jednoczesną ana-
lizę wielu parametrów oraz rozróżnienie komórek żywych od martwych, jednak 
charakteryzują się niską czułością i wymagają dużej ilości badanej próby. Wpro-
wadzono więc nowa technologię FAST (ang. Fiber-optic Array Scanning Techno-
logy), która umożliwia szybkie skanowanie do około 3x105 komórek na sekundę 
i pozwala wykryć immunofluorescencyjnie wyznakowane CTC bezpośrednio na 
szkiełku podstawowym, bez konieczności ich izolacji [26]. Ogromną zaletą tej me-
tody jest fakt, iż łączy szybkość wykonywania analizy i dokładność, a także możli-
wość identyfikacji antygenów cytoplazmatycznych. Identyfikacja krążących komó-
rek nowotworowych w przypadku badań Hsieh i wsp. wśród pacjentów z rakiem 
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piersi dokonywana była na podstawie pozytywnego sygnału dla panelu cytokeratyn 
i pozytywnego barwienia jądra komórkowego DAPI. Brano również pod uwagę ta-
kie parametry jak wielkość komórek i stosunek jądra komórkowego do cytoplazmy, 
a analiza tych wszystkich czynników razem wykazała wykrywalność CTC metodą 
FAST na wysokim poziomie aż 86% [20]. Większość metod detekcji CTC opiera 
się na obecności antygenów błonowych pochodzenia nabłonkowego, jak EpCAM. 
Jednak jak dowodzą badania występują przypadki gdzie, u zdiagnozowanych pod 
względem nowotworu pacjentów, brak jest ekspresji EpCAM na komórkach no-
wotworowych i tacy pacjenci zostaliby fałszywie negatywnie zdiagnozowani pod 
względem wykrywalności CTC. Przykładem może być zrazikowy rak piersi, który 
jest negatywny ze względu na EpCAM [61], jak również przypadki gdzie ekspresja 
EpCAM jest znacznie niższa lub niewykrywalna w krążących komórkach nowo-
tworowych w porównaniu do ekspresji EpCAM w tkance [42]. W takich przypad-
kach metoda FAST, która umożliwia również badanie antygenów cytoplazmatycz-
nych, jest konkurencyjna w stosunku do innych metod analizy krążących komórek 
nowotworowych, w których detekcja odbywa się na podstawie obecności błonowe-
go antygenu EpCAM.

SYSTEMY IMMUNOMAGNETYCZNE

Technologie izolacji CTC na podstawie ekspresji EpCAM w wielu przypadkach 
wykorzystują zjawiska immunomagnetyczne. Ogólnie polegają one na przyłączeniu 
przeciwciał anty-EpCAM do różnych cząsteczek magnetycznych, następnie inkubacji 
z badaną próbką krwi i w końcu na izolacji wychwyconych komórek. Poniżej przed-
stawione są systemy wykorzystujące opisaną powyżej metodologię, a różniące się 
sposobami izolacji i detekcji.

Pierwszą z immunomagnetycznych metod jest MACS (ang. Magnetic Activated 
Cell Sorting System), który służy do izolacji nabłonkowych komórek nowotworowych 
z wykorzystaniem kulek i kolumny magnetycznej. Mikrokulki opłaszczone są prze-
ciwciałem anty-EpCAM i umieszczane w badanej próbce krwi. Po inkubacji próbka 
umieszczana jest w kolumnie magnetycznej, w której kulki z przyłączonymi komór-
kami są zatrzymywane a komórki, które się nie związały przepływają przez kolum-
nę i są usuwane. Zatrzymane na kolumnie komórki są uwalniane po usunięciu pola 
magnetycznego i mogą być poddane dalszym analizom immunocytochemicznym czy 
molekularnym [21, 64]. Jest to system manualny lub tylko półautomatyczny i wy-
maga wstępnego przygotowania próbki krwi poprzez izolację PBMC. Na podobnej 
zasadzie działa system DynaBeads, w którm opłaszczone przeciwciałem mikrokulki 
są wychwytywane za pomocą magnesu, zamiast kolumny z polem elektromagnetycz-
nym. Wychwycone komórki poddawane są lizie, a następnie po izolacji mRNA wy-
konywane są analizy molekularne [38]. Wadą obydwu metod jest mała specyficzność, 
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wynikająca ze specyfiki ekspresji antygenu EpCAM opisanej we wstępie do rozdziału 
„Metody izolacji i detekcji krążących komórek nowotworowych”. Kolejnym immu-
nomagnetycznym systemem wykorzystującym ekspresję EpCAM jest MagSweeper. 
Jest to urządzenie składające się z magnetycznych pręcików, które umieszczane są 
w odpowiednio przygotowanej próbce krwi (inkubowanej z mikrocząsteczkami z Ep-
CAM). Po zanurzeniu, w celu zwiększenie wydajności wychwycenia CTC, urządze-
nie kolistymi ruchami „omiata” zawartość naczynia (stąd nazwa, z ang. „sweep”, 
zamiatać). Po inkubacji, komórki uwalniane są za pomocą zewnętrznego pola magne-
tycznego i mogą być poddane kolejnym analizom. Dużą zaletą tej metody jest brak 
konieczności specjalnego przygotowania próbki krwi przed badaniem oraz fakt, iż 
system ten jest w pełni zautomatyzowany. Umożliwia on analizę 9 ml krwi w ciągu 1 
godziny, a jego skuteczność to ponad 50% wychwyconych CTC. Ograniczeniem jest 
tutaj możliwość izolacji wyłącznie komórek EpCAM pozytywnych [55]. 

Do izolacji CTC wykorzystywane jest nie tylko zjawisko ekspresji antygenu Ep-
CAM na komórkach nowotworowych, ale także ekspresja różnych antygenów na 
innych komórkach występujących we krwi (PMBC). Zastosowanie obydwu jedno-
cześnie pozwala na pozytywną selekcję EpCAM pozytywnych komórek nowotwo-
rowych oraz negatywną selekcję komórek wykazujących ekspresję antygenu CD45 
(antygen powierzchniowy leukocytów) [28, 57].

CellSearch jest najbardziej rozpowszechnionym, półautomatycznym systemem 
izolacji CTC. Jest to jedyna metoda, która została zaaprobowana do badań klinicznych 
przez Agencję do spraw Żywności i Leków w USA i jest wykorzystywana do detekcji 
CTC u chorych na raka piersi, prostaty i jelita grubego [9, 13, 44]. Technologia Cel-
lSearch łączy pozytywną selekcję komórek nabłonkowych i negatywną selekcję le-
ukocytów. Przeciwciała anty-EpCAM są przyłączone do cząsteczek magnetycznych 
i na nich wychwytywane są komórki, które następnie poddawane są dalszym anali-
zom immunofluorescencyjnym. Z wykorzystaniem barwnika DAPI znakowane są ją-
dra komórkowe, z fluorescencyjnie znakowanych przeciwciał anty-CD45 – leukocyty 
oraz z zestawu cytokeratyn CK-8/18/19 – komórki nabłonkowe. Wyznakowane ko-
mórki są następnie analizowane przez magnetyczny, półautomatyczny analizator, ja-
kim jest mikroskop fluorescencyjny, który skanuje próbki w czterech długościach fali 
i automatycznie wykonuje serie zdjęć. Na podstawie wykonanych zdjęć dokonywana 
jest selekcja krążących komórek nowotworowych, za które uznawane są wyłącznie 
komórki DAPI i CK-8/18/19 pozytywne oraz CD45 negatywne [32, 44]. Jedynym 
ograniczeniem tego systemu, jak i innych opierających się na ekspresji EpCAM jest 
to, że może pomijać niektóre CTC, ze względu na zróżnicowany poziom ekspresji 
tego antygenu lub jej całkowity brak na poszczególnych komórkach nowotworowych.

Metodą izolacji CTC łączącą immunomagnetyczną separację komórek z analizą 
mRNA jest AdnaTest. Po izolacji komórek za pomocą cząstek magnetycznych z unie-
ruchomionym na nich przeciwciałem anty-EpCAM przeprowadzana jest charaktery-
styka za pomocą RT-PCR dla genów związanych z procesem nowotworzenia, takich 
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jak HER2, MUC1, EpCAM [65]. Metoda ta cechuje się wysoką efektywnością oraz 
czułością porównywalną z techniką CellSearch [5] i wykorzystywana jest do wykry-
wania CTC we krwi pacjentów chorych na raka piersi [66] i raka jelita grubego [67]. 
Za pomocą techniki AdnaTest Aktas i wsp. dokonali detekcji CTC i analizy transkryp-
tów dla EpCAM, MUC1 oraz HER2 i zauważyli, że duża część CTC wyizolowanych 
z krwi pacjentek z przerzutującym rakiem piersi wykazuje transformację nabłonkowo
-mezenchymalną (EMT) oraz cechy charakterystyczne dla nowotworowych komó-
rek macierzystych [2]. Dzięki temu, że w technice tej połączono detekcję z wykorzy-
staniem właściwości antygenowych CTC oraz analizę ekspresji genów, zwiększyła 
się znacznie czułość technologii identyfikacji tych komórek. Wskazuje to również 
kierunek, w jakim powinny dążyć kolejne opracowywane metody detekcji rzadkich 
komórek we krwi, z naciskiem na ich analizę molekularną.

SYSTEMY MIKROFLUIDYCZNE  
Z WYKORZYSTANIEM PRZECIWCIAŁ

Wśród systemów izolacji CTC na podstawie ekspresji EpCAM oprócz tech-
nologii immunomagnetycznych znajdują się również systemy mikrofluidyczne. 
Wśród nich można znaleźć mikrofluidyczny system umożliwiający efektywną i se-
lektywną izolację żywych komórek nowotworowych z krwi, nazwany CTC-chip. 
Jest to macierz składająca się z mikropręcików, do których przyczepione są prze-
ciwciała anty-EpCAM. Za pomocą kontrolowanego przepływu laminarnego krew 
płynie między mikropręcikami, a obecne w niej CTC wychwytywane są przez 
przeciwciała. Następnie są one poddane charakterystyce immunofluorescencyjnej 
z użyciem przeciwciał anty-CK i anty-CD45 oraz DAPI. Jako CTC uznawane są 
wyłącznie komórki DAPI(+), CK(+) i CD45(-). CTC-chip jest na razie wykorzy-
stywany wyłącznie w badaniach naukowych, gdzie wykazano jego wysoką czułość 
w wykrywaniu CTC we krwi chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc, raka 
prostaty, piersi, trzustki i jelita grubego [37]. 

Inną technologią wykorzystującą mikrofluidykę jest HB-chip (ang. Herring-Bo-
ne chip). Jest to szkiełko podstawowe, na którego powierzchni znajdują się mikro-
kanaliki, a powierzchnia górnej części chipa jest ukształtowana na wzór jodełki. 
Taki układ powoduje zaburzenia przepływu laminarnego i zwiększa częstotliwość 
kontaktu przepływających przez urządzenie komórek z bocznymi ściankami kana-
lików, do których przyłączone są przeciwciała anty-EpCAM [53].

Do dwóch poprzednich technologii podobny jest system izolacji CTC nazwany 
NanoVelcro. Składa się on z dwóch zasadniczych części: silikonowych nanokolu-
mienek, do których przyłączone są przeciwciała anty-EpCAM oraz przykrywające-
go je mikrofluidycznego chipa z chaotycznym systemem mieszania [54]. Podczas 
przepływu krwi przez urządzenie oprócz przepływu laminarnego generowany jest 
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w ten sposób również przepływ wertykalny, co zwiększa częstotliwość styku ko-
mórek z powierzchnią nanokolumienek. Po izolacji zatrzymane komórki są charak-
teryzowane immunofluorescencyjnie na podstawie ekspresji lub braku cytokeratyn 
i antygenu CD45 oraz barwienia jąder komórkowych DAPI. Wang i wsp. przepro-
wadzili badania porównawcze detekcji CTC za pomocą NanoVelcro i CellSearch 
u pacjentów z rakiem prostaty. Porównując uzyskane wyniki wykazali, że system 
NanoVelcro charakteryzuje się większą efektywnością i czułością pod kątem liczby 
wychwyconych CTC [60].

Jeszcze inną metodą mikrofluidyczną jest technologia nazwana HTMSU (ang. 
High-Throughput Microsampling Unit). Jest to chip składający się z systemu sinu-
soidalnie ułożonych kanalików, których ścianki opłaszczone są przeciwciałem anty
-EpCAM. CTC z krwi przepływającej przez kanaliki przyłączają się do przeciwciał, 
a następnie są uwalniane na drodze enzymatycznej za pomocą trypsyny. Uwolnione 
komórki są później liczone za pomocą sensora umieszczonego na wylocie urządze-
nia, który przeprowadza selekcję przepływających przez niego komórek na pod-
stawie ich właściwości przewodnictwa elektrycznego. Autorzy tej technologii uzy-
skali wysoką efektywność w wychwytywaniu CTC, szacowaną na poziomie ponad 
98%. Dużą zaletą tego systemu jest możliwość detekcji CTC tylko na podstawie ich 
właściwości elektrokinetycznych, bez konieczności barwienia komórek, znakowa-
nia przeciwciałami czy analizy mikroskopowej [1, 16]. Jest to jedyna technologia 
umożliwiająca taką analizę oraz jedyna wykazująca tak wysoką skuteczność, jed-
nak jak na razie nie znalazła zastosowania w badaniach klinicznych.

IZOLACJA IN VIVO

Skuteczność i specyficzność powyższych metod jest zróżnicowana, ale cechą 
która łączy wszystkie z nich jest fakt, iż detekcja i izolacja CTC odbywa się w wa-
runkach in vitro. Krew musi być najpierw w określonych warunkach pobrana od 
pacjenta, a następnie w odpowiednio krótkim czasie (najczęściej nie dłużej niż po 
72h) poddana testom na obecność CTC. Wszystkie analizy odbywają się jednak 
w warunkach daleko odbiegających od tych jakie występują w organizmie, stąd 
można było przewidywać, że kolejnym krokiem będzie opracowanie metody de-
tekcji krążących komórek nowotworowych bezpośrednio w systemie żylnym. Przy 
współpracy z klinicystami z różnych ośrodków medycznych (również z Uniwersy-
tetem Medycznym w Poznaniu) technikę taką opracowała firma Gilupi z Niemiec. 
Stworzyli oni detektor do izolacji CTC in vivo bezpośrednio z krwi obwodowej 
i nazwali funkcjonalnym i strukturalnym włóknem medycznym (ang. Functiona-
lized and Structured Medical Wire, FSMW) [47]. Jest to sterylny drucik ze stali 
nierdzewnej pokryty warstwą złota, na której znajduje się warstwa polikarboksy-
lowego hydrożelu (ryc. 1). Do grup karboksylowych hydrożelu przyłączone są ko-
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walencyjnie przeciwciała anty-EpCAM (HEA125). Detektor umieszczany jest na 
30 minut w żyle łokciowej pacjenta za pomocą katetera. Szacuje się, że w trakcie 
aplikacji około 1,5 do 3 litrów krwi przepływa przez to miejsce i omywa detektor, 
który wiąże przepływające wraz z krwią CTC. Po wyjęciu detektora przeprowadza-
ne są dodatkowe analizy mające na celu charakterystykę złapanych komórek. Wy-
konywane są barwienia immunofluorescencyjne z wykorzystaniem specyficznych 
dla badanego nowotworu przeciwciał, analizy morfometryczne oraz molekularne 
(ryc. 1). Obecnie prowadzone są badania kliniczne z wykorzystaniem detektora do 
wychwytywania krążących komórek nowotworowych z krwi pacjentów z rakiem 
piersi i płuc, gdzie wykazano wysoką skuteczność tej metody [47].

DETEKCJA METODAMI MOLEKULARNYMI

Techniki molekularne wykorzystywane do detekcji CTC charakteryzują się naj-
wyższą czułością i specyficznością w stosunku do innych metod. Opierają się one 
na analizie DNA lub RNA, gdzie materiał genetyczny jest izolowany z żywych ko-
mórek. Wymagają one oczywiście wcześniejszej izolacji komórek nowotworowych 
z krwi, co najczęściej odbywa się metodami wirowania w gradiencie gęstości [22] 
lub metodami immunomagnetycznymi [49]. Amplifikacja genów, najczęściej całe-
go panelu, związanych z procesem nowotworzenia czy specyficznych dla komórek 

RYCINA 1. Schemat FSMW (za Saucedo-Zeni [47] – zmodyfikowany). Ostatnie 20mm stalowego 
drucika pokryte jest warstwą złota, na niej znajduje się warstwa hydrożelu, do którego kowalencyjnie 
związane są przeciwciała anty-EpCAM. Tylko końcowy odcinek detektora wprowadzonego do żyły 
pacjenta ma kontakt z krwią i znajdującymi się w niej CTC. Zdjęcie obok przedstawia FSMW z wy-
chwyconymi komórkami nowotworowymi linii raka piersi SkBr3, wyznakowanymi przeciwciałem an-
ty-EpCAM-FITC (kolor zielony)
FIGURE 1. Schematic drawing of the FSMW (Saucedo-Zeni [47] – modified). Only 20mm end of the 
wire is coated with gold layer, and then a hydrogel layer with covalently attached anti-EpCAM antibod-
ies. Only these part of FSMW is exposed to the blood flow and interacts with circulating tumor cells 
(CTCs). The image next to drawing shows the FSMW and cultured breast cancer cells (SkBr3) captured 
by the wire. Captured cells were stained with FITC-labelled anti-EpCAM antibodies (green colour)
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pochodzenia nabłonkowego umożliwia bardzo dokładną charakterystykę badane-
go materiału. Jedyną wadą metod molekularnych jest brak możliwości określenia 
liczby krążących komórek nowotworowych w badanej próbie oraz ich oceny mor-
fologicznej. Wynika to z tego, iż izolacja materiału genetycznego odbywa się ze 
wszystkich wyizolowanych daną metodą komórek oraz z faktu, iż liczba transkryp-
tów określonego genu może być różna dla różnych komórek nowotworowych [30].

Ponieważ detekcja CTC na podstawie ekspresji jednego genu jest najczęściej 
niewystarczająca i obarczona dużym błędem, wykazując fałszywie pozytywne lub 
negatywne wyniki, stąd w większości testów molekularnych wykorzystuje się oce-
nę kilku markerów molekularnych jednocześnie. Jak dotychczas badanie ekspresji 
kilku specyficznych markerów znalazło zastosowanie w detekcji CTC w zależno-
ści od typu nowotworu, między innymi cytokeratyna 19 (CK19), mammoglobina 
(MGM), mucyna 1 (MUC1), receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 
(HER2), antygen karcinoembrionalny (CEA) [43, 62]. Badania te dowiodły, że mul-
timarkerowa technika RT-PCR znacznie zwiększa czułość i specyficzność analizy 
mRNA. Ignatiadis i wsp. wykazali dodatkowo, iż dopiero analiza dwóch lub trzech 
markerów jednocześnie (CK19, MGB, HER2) i ich korelacja z danymi klinicznymi 
wskazywały na gorszą prognozę dla pacjentów z rakiem piersi [22].

O wysokiej czułości i specyficzności technik molekularnych w detekcji CTC 
świadczą też wyniki badań przeprowadzonych przez Auwera i wsp. Porównali oni trzy 
metody detekcji CTC: CellSearch, AdnaTest oraz multimarkerowy RT-PCR. Dwie 
pierwsze techniki mają określony schemat postępowania i zostały opisane wcześniej, 
natomiast za pomocą RT-PCR badali ekspresję CK19 i mammoglobiny w krwi pa-
cjentów z rakiem piersi. Czułość tej metody znacznie przekraczała czułość dwóch 
pozostałych. Uzyskali oni większy odsetek pozytywnych przypadków wykrywanych 
CTC, co sugeruje, iż analiza ekspresji kilku markerów molekularnych jednocześnie 
jest jak dotąd najczulszą, powtarzalną i specyficzną metodą detekcji CTC [58]. 

Badania ostatnich kilku lat wskazują na dużą heterogenność krążących komó-
rek nowotworowych, nawet u tego samego pacjenta [41]. W przypadku raka piersi 
związana jest ona między innymi ze zróżnicowanym statusem hormonalnym (recep-
tor estrogenowy, progesteronowy) czy Her2, szczególnie w okresach wznowy czy 
progresji nowotworu [17, 45]. Fehm i wsp. udowodnili bowiem, że wśród pacjen-
tów z rakiem piersi guz pierwotny wykazywał negatywny status Her2, natomiast 
krążące komórki nowotworowe były pozytywne pod względem tego antygenu [17]. 
Według obecnych standardów leczenia pacjenci Her2(-) nie są objęci terapią her-
ceptyną, podczas gdy w takim przypadku mogliby skorzystać z tej metody. W tym 
kontekście molekularna analiza ekspresji tych czynników w obrębie CTC może 
mieć bezpośredni wpływ na sposób leczenia pacjenta. 

Analizy molekularne wykazują swoją przewagę również w świetle zjawiska ja-
kim jest przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT) (wstęp do rozdziału „Metody 
izolacji i detekcji krążących komórek nowotworowych”) [34, 35]. Pewien odsetek 
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CTC wykazuje takie właściwości, a obecnie stosowane metody ich detekcji są zbyt 
mało specyficzne, aby takie komórki zidentyfikować. Dlatego też w najnowszych 
badaniach nad detekcją CTC brane są pod uwagę markery związane z EMT, takie 
jak: TWIST (indukuje ekspresję genów mezenchymalnych), wimentyna, kinaza Akt, 
czy kinaza fosfatydyloinozytolowa (PI3K) [8, 23]. Uważa się, że inwazyjny feno-
typ CTC związany jest właśnie z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym, gdzie 
komórki nowotworowe nabywają również cech komórek macierzystych. Dlatego 
oprócz markerów EMT badane są także markery charakterystyczne dla nowotworo-
wych komórek macierzystych, jak np. dehydrogenaza aldehydowa (ALDH1) [24].

Molekularna charakterystyka CTC może dostarczać istotnych informacji o bio-
logii tych komórek oraz ich potencjale do tworzenia przerzutów. Dodatkowo może 
pozwolić na zidentyfikowanie nowych celów terapeutycznych i mechanizmów od-
porności tych komórek na tradycyjne metody leczenia. Udowodniono bowiem, że 
CTC są często odporne na chemioterapię i hormonoterapię, podczas gdy mogą być 
podatne na inne metody, np. terapie biologiczne [29, 31].

PODSUMOWANIE

Dotychczas opracowane metody izolacji i identyfikacji krążących komórek nowo-
tworowych wymagają dopracowania ze względu na zjawisko EMT, gdzie CTC tracą 
antygeny pochodzenia nabłonkowego i zaczynają wykazywać antygeny typowe dla 
komórek pochodzenia mezenchymalnego. Dodatkowo wiadomo już, że zmienna licz-
ba komórek o właściwościach nabłonkowych może występować we krwi pacjentów 
nienowotworowych, i może być związana z łagodnymi chorobami proliferacyjnymi, 
chorobami zapalnymi, uszkodzeniami tkanek, czy interwencjami operacyjnymi [10, 
18, 19]. Stąd efektywna analiza CTC powinna umożliwiać detekcję zarówno subpo-
pulacji komórek EpCAM-pozytywnych, jak również EpCAM-negatywnych [25].

Na podstawie szerokiej gamy opracowanych dotychczas technik izolacji krążą-
cych komórek nowotworowych logicznym wydaje się, iż kolejne badania będą się 
skupiać na opracowaniu takiej metody detekcji CTC, która będzie pozwalała na 
ich specyficzną identyfikację (niezależnie od ekspresji antygenu EpCAM oraz zja-
wiska EMT) oraz na określenie ich liczby, metody która umożliwi ich dalszą ana-
lizę metodami cytologicznymi, morfologicznymi, immunocytochemicznymi, czy 
molekularnymi.

PODZIĘKOWANIA

Praca finansowana w ramach projektu N N401 030537 Narodowego Centrum 
Nauki w Krakowie
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TABELA 1. Zestawienie metod izolacji i detekcji krążących komórek nowotworowych
TABLE 1. Overview of techniques for circulating tumor cells isolation and detection

METODA SYSTEM IZOLACJA DETEKCJA REFERENCJE

Filtry

ISET (Isolation by 
Size of Epithelial 
Tumor cells)

Pory filtra Cytologia, ICC, anali-
za DNA, RNA

Vona 2000 [59]
Pinzani 2006 [40]

ScreenCell Pory filtra ICC, FISH Desitter 2011 [15]

Wirowanie 
w gradiencie 
gęstości

OncoQuick Eliminacja 
leukocytów

ICC, analiza DNA, 
RNA

Rosenberg 2002 [46]
Balic 2005 [7]

EPISPOT (Epithelial 
Immunospot)

Eliminacja 
CD45+, CD66+, 
CD36+

Analiza białek (CK19, 
MUC1, CTSD)

Alix-Panabieres 
2009, 2012 [3, 4] 
Deneve 2013 [14]

Systemy cy-
tometryczne

LSC (Laser Scanning 
Cytometry) EpCAM+ IF, analiza DNA, 

RNA, wielkość Pachmann 2001 [39]

FAST (Fiber-optic 
Array Scanning 
Technology)

EpCAM+
IF (Pan-CK, DAPI), 
analiza DAN, RNA, 
wielkość

Krivacic 2004 [26] 
Hsieh 2006 [20]

Systemy 
immunoma-
gnetyczne

MACS (Magnetic 
Activated Cell Sort-
ing System)

EpCAM+ CK, HER2, CD45 Zhu 2005 [64]

Dynabeads EpCAM+ Analiza mRNA Neurauter 2007 [38]

CellSearch EpCAM+ IF( CK8/18/19, DAPI, 
CD45)

Riethdorf 2007 [44]
deBono 2008 [13]
Cohen 2008 [9]

MagSweeper EpCAM+ ICC, analiza DNA, 
RNA Talasaz 2009 [55]

AdnaTest EpCAM+, 
MUC1+

Analiza mRNA 
(MUC1, HER2, Ep-
CAM, Akt)

Zieglschmid 2005, 
2007a, 2007b [65, 
66, 67] 
Aktas 2009 [2]

Systemy 
mikroflu-
idyczne

CTC-chip EpCAM+ IF (CK, DAPI, CD45) Nagrath 2007 [37]
HB-chip 
(Herringbone-Chip) EpCAM+ Stott 2010 [53]

Nano-Velcro EpCAM+ IF (CK, DAPI, CD45) Wang 2011 [60]
HTMSU 
(High-Throughput 
Microsampling Unit)

EpCAM+, Przewodnictwo 
elektryczne

Adams 2008 [1]
Dharmasiri 2010 
[16]

In vivo
FSMW (Functional-
ized and Structured 
Medical Wire)

EpCAM+ IF (pan-CK, DAPI, 
Her2)

Saucedo-Zeni 2012 
[47]

Analiza 
molekularna RT-PCR

Wirowanie, sys-
temy immunoma-
gnetyczne

Analiza mRNA 
(CK19, HER2, 
hMAM, CEA)

Reinholz 2005 [43]
Ignatiadis 2008 [22]
Xenidis 2009 [62]
Auwera 2010 [58]

Legenda: ICH – immunocytochemia, IF – immunofluorescencja, EpCAM – adhezyjna komórek na-
błonkowych, CK – cytokeratyna, HER2 – receptor ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2, 
hMAM – ludzka mammoglobina, CEA – antygen karcinoembrionalny, MUC – mucyna, CTSD – ka-
tepsyna D, DAPI – 4’,6-diamidyno-2-fenyloindol, RT-PCR – PCR w czasie rzeczywistym
Legend: ICH – immunocytochemistry, IF – immunofluorescence, EpCAM – epithelial cell adhesion 
molecule, CK – cytokeratin, HER2 – human epidermal growth factor receptor 2, hMAM – human 
mammoglobin, CEA – carcinoembryonic antigen, MUC – mucin, CTSD – cathepsin D, DAPI – 
4’,6-diamidino-2-phenylindole, RT-PCR – real time PCR
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