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Streszczenie: C-koñcowe sekwencje aminokwasowe, homologiczne do C-koñców ³añcuchów fibrynogenu,
³¹cznie z tymi ³añcuchami zebrane zosta³y w rodzinê domen FRED. Domeny FRED zaanga¿owane s¹ w
interakcje miêdzy bia³kami, np. w fibrynogenie i angiopoetynach, lub wi¹¿¹ siê z wêglowodanami, np. w
fikolinach ssaków. Domena FRED rozpowszechni³a siê w wymienionych bia³kach na skutek duplikacji i
tasowania egzonów w przebiegu ewolucji zwierz¹t wielokomórkowych. W DNA cz³owieka znajduje siê 24
genów, w których kodowana jest sekwencja charakterystyczna dla domeny FRED. Funkcje produktów
niektórych z 24 genów, nadal nie s¹ znane. Przebadane bia³ka, maj¹ce domenê FRED, spe³niaj¹ zró¿nicowane
role w organizmie. Fibrynogen odpowiada za krzepniêcie krwi, angiopoetyny reguluj¹ tworzenie nowych
naczyñ krwiononych, fibroleukina i fikoliny odgrywaj¹ rolê w odpowiedzi immunologicznej, a tenascyny
porednicz¹ w interakcjach pomiêdzy komórkami i macierz¹ zewn¹trzkomórkow¹. Tym co wiêkszoæ z nich
³¹czy, poza wspóln¹ C-koñcow¹ domen¹ FRED, jest udzia³ w ró¿nicowaniu i migracji komórek nowotworowych. Wiele bia³ek FRED mo¿e staæ siê potencjalnym znacznikiem w diagnostyce nowotworów. Nie mo¿na
równie¿ wykluczyæ mo¿liwoci zastosowania tych bia³ek w terapii przeciwnowotworowej.
S³owa kluczowe: fibrynogen, tenascyna, fikolina, fibroleukina, domeny spokrewnione z fibrynogenem,
komórki nowotworowe.
Summary: C-terminals of amino acid sequences that are homological to fibrinogen chains, together belong
to family of FRED domains. FRED domains are engaged in protein  protein interactions, like in fibrinogen and angiopoietins or bind carbohydrate, like in mammal ficolins. FRED domain spread between
mentioned proteins by gen duplications and exon shuffling during evolution of multicellular animals.
There are 24 genes in human DNA in which characteristic for FRED sequence is coded. Functions of many
products of 24 genes still are not known. Studied proteins, with FRED domain, play different roles in
organism. Fibrinogen is responsible for blood clotting, angiopoietins regulate new blood vessels formation, fibroleukin and ficolins are important in immune system response, and tenascines intermediate in cell
and matrix interactions. The common feature, besides FRED domain, is participation in differentiation
and migration of neoplastic cells. Many of FRED proteins may be potential markers of neoplasm
diagnostics and application in therapies also can not be excluded.
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WSTÊP
Fibrynogen, kluczowa glikoproteina krzepniêcia krwi jest heteroheksamerem
zawieraj¹cym dwa zestawy trzech nieidentycznych ³añcuchów polipeptydowych
A alfa, B beta i gamma, po³¹czonych ze sob¹ wi¹zaniami dwusiarczkowymi. Ckoñco-we czêci domen ³añcuchów A alfa-E, B beta i gamma fibrynogenu zbudowane
s¹ z oko³o 225 reszt aminokwasowych i ich funkcja polega na rozpoznawaniu i
wi¹zaniu innych moleku³ [6, 13, 26]. Podobne domeny C-koñcowe wystêpuj¹ tak¿e
w innych bia³kach i zalicza siê je do nadrodziny FRED (ang. fibrinogen related
domains). Domeny FRED zaanga¿owane s¹ w interakcje miêdzy bia³kami, jak w
fibrynogenie i angiopoetynach, lub wi¹¿¹ siê z wêglowodanami, jak w fikolinach
ssaków lub tachylektynie 5A bezkrêgowców [4, 6, 13, 23, 47, 52].
Domeny FRED zawieraj¹ cztery zachowane ewolucyjnie cysteiny zaanga¿owane
w tworzenie dwóch mostków -S-S-. Struktura domeny sk³ada siê z trzech
oddzielnych regionów (ryc. 1). Fragment N-koñcowy, nazywany regionem A,
tworzony jest przez alfa helisê i beta kartkê po³¹czone razem przez pierwsze wi¹zanie
dwusiarczkowe. Drugi fragment lub region B jest rodkow¹ czêci¹ najwiêksz¹.
Trzeci, zwany regionem P, tworzy d³ugie obszary spiralne (ryc. 2) i zawiera drugie
wi¹zanie dwusiarczkowe. Fragment ten jest najbardziej zró¿nicowany ewolucyjnie
(ryc. 3) i ma wiêkszoæ miejsc wi¹¿¹cych ligandy oraz zwykle tak¿e reszty
zaanga¿owane w wi¹zanie Ca2+ [6, 13, 26].
Domena FRED rozpowszechni³a siê w wymienionych bia³kach na skutek duplikacji
i tasowania koduj¹cego je DNA w przebiegu ewolucji zwierz¹t wielokomórkowych
[14]. Za pomoc¹ dopasowania sekwencji i przeszukania baz danych genomów z
u¿yciem programu BLAST (ang. Basic Local Alignment Search Tool) mo¿na
przeledziæ wystêpowanie domen FRED u prostszych organizmów [2]. Przynajmniej
jedno bia³ko zawieraj¹ce domenê FRED wystêpuje ju¿ u przedtkankowców
(Parazoa), gdy¿ ekspresjê pojedynczego genu uda³o siê uzyskaæ u g¹bki Suberites
domuncula [41]. Domena FRED jest zaledwie w 32% podobna do homologicznej
czêci ³añcucha gamma fibrynogenu cz³owieka. Bia³ka odpowiadaj¹ce domenom
FRED s¹ ju¿ doæ liczne u tak prostych zwierz¹t, jak jamoch³ony (np. Nematostella

RYCINA 1. Schematyczne przedstawienie domeny FRED: C  zachowane cysteiny tworz¹ce wi¹zania
dwusiarczkowe; x  pozosta³e reszty aminokwasowe; A, B, P  regiony w obrêbie domeny
FIGURE. 1. Schematic representation of FRED domain: C  conserved cysteines involved in disulphide
bonds; x  the other amino acid residues; A, B, P  regions within the domain

DOMENY SPOKREWNIONE Z FIBRYNOGENEM
W RÓ¯NICOWANIU I MIGRACJI KOMÓREK NOWOTWOROWYCH

541

RYCINA 2. Porównanie struktury trójwymiarowej domeny FRED ³añcucha beta fibrynogenu we fragmencie
D (A), angiopoetyny 2 (B), fikoliny 1 (C), fikoliny 2 (D) opartej na koordynatach krystalograficznych
odpowiednio: 1fza, 1z3s, 1jhm i 2jg1 z bazy RCS PDB (http://www.rcsb.org/), obrazy uzyskane w
programie Swiss-PdbViewer DeepView v4.0 (http://spdbv.vital-it.ch/)
FIGURE. 2. Comparison of three dimensional structure of FRED domains from fibrinogen gamma chain
(A); angiopoietin 2 (B), ficolin 1 (C), ficolin 2 (D) based on crystlographic coordinates respectively of
1fza, 1z3s, 1jhm and 2jg1 from RCS PDB data base (http://www.rcsb.org/). Images were prepared in
Swiss-PdbViewer DeepView v4.0 program (http://spdbv.vital-it.ch/)

vectensis) [43]. Te ostatnie wykazuj¹ oko³o 41% podobieñstwa do domen wystêpuj¹cych w bia³kach cz³owieka. Geny koduj¹ce opisane bia³ka charakteryzuj¹ siê
prost¹ jednodomenow¹ budow¹. Oby mog³y ukszta³towaæ siê bardziej z³o¿one
³añcuchy polipeptydowe, charakterystyczne np. dla ssaków, poza duplikacjami w
obrêbie genomu, dochodzi³o do tasowania eksonów, co umo¿liwi³o pozyskanie przez
bia³ka dodatkowych domen [40].
Poza wymienionymi ju¿ fibrynogenem, angiopoetynami i fikolinami innymi znanymi
bia³kami ssaków, które zawieraj¹ domeny FRED, s¹ tenascyny, fibroleukina oraz
szereg bia³ek okrelanych jako fibrynogeno- lub angiopoetynopodobnych (ang.
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RYCINA 3. Dopasowanie sekwencji aminokwasowych domen FRED ³añcucha beta fibrynogenu (FGB),
angiopoetyny 2 (ANGPT2), fikoliny 1 (FCN1), fikoliny 2 (FCN2). Alfa helisa  h (helix), beta kartka 
s (strand), obszary spiralne  c (coil)
FIGURE 3. Amino acid alignment of FRED domains of fibrinogen gamma chain (FGB); angiopoietin 2
(ANGPT2), ficolin 1 (FCN1), ficolin 2 (FCN2). Alpha helix  h, beta strand  s, coil  c

fibrinogen-like, angiopoietin-like). Wiele z nich mo¿e mieæ istotny wp³yw na
poszczególne etapy progresji nowotworów. Geny cz³owieka koduj¹ce bia³ka z
domenami FRED przedstawione s¹ w tabeli 1.

ROLA DOMEN FRED W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
Fibrynogen
C-koñcowe FRED ³añcuchów B beta i gamma buduj¹ odpowiednio domeny beta
C i gamma C dwóch terminalnych fragmentów D cz¹steczki fibrynogenu (ryc. 4).
N-koñce dwóch trójek wymienionych ³añcuchów zbiegaj¹ siê w centralnej czêci
ca³ej cz¹steczki tworz¹c fragment E [26]. £añcuch A alfa w postaci izoformy II
nie ma domeny FRED i jest powszechny w wiêkszociowej puli fibrynogenu
cz³owieka o masie 340 kDa. Zawracaj¹c we fragmentach D ³añcuchy A alfa
zmierzaj¹ w kierunku fragmentu E, w pobli¿u którego tworz¹ niepofa³dowane domeny
alfa C [13]. Obok izoformy II wystêpuje izoforma I ³añcucha A alfa-E, która
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wystêpuje w puli fibrynogenu 420 kDa stanowi¹cego oko³o 4% ca³kowitego
fibrynogenu [16, 17]. Obie formy powstaj¹ w wyniku alternatywnego splicingu
wspólnego genu dla ³añcucha A alfa. Izoformê I cechuje posiadanie domeny FRED
homologicznej do domen ³añcuchów B beta i gamma (aEC), jednak¿e jest ona
przesuniêta w stosunku do poddomen beta-C i gamma-C i podobnie jak w przypadku
TABELA 1 . Ge ny b ia ³e k c z³o wie k a za wie ra j¹ c e d o me ny F RED wra z z lo k a liza c j¹ na
c hro mo so ma c h (f  f o rw a rd , r  - re v e rse )
TABLE 1 . Huma n ge ne s o f p ro te ins with F RED d o ma ins with c hro mo so ma l lo c a liza tio n
(f  f o rw a rd , r  - re v e rse )
N r S ymb o l
N a zwa p ro d uk tu b ia ³k o we go
C hr. Lo k a liza c ja
na c hro mo so mie
1 AN GP TL7 Angio p o e tyno p o d o b ne 7
1
11 2 4 9 3 9 8 - 11 2 5 6 0 3
2 FCN 3
F ik o lina 3
1
827695603- 27701315
3 AN GP TL3 Angio p o e tyno p o d o b ne 3
1
63063158- 63071830
4 TN N
Te na sc yna N
1
1 7 5 0 3 6 9 9 4 - 1 7 5 11 7 2 0
5 TN R
Te na sc yna R (re stryk tyna )
1
2175291935- 175712906
6 AN GP TL1 Angio p o e tyno p o d o b ne 1
1
178818840- 178840187
7 F GB
F ib ryno ge n Bb e ta
4
155484108- 155492238
8 F GA
F ib ryno ge n Aa lfa - E i A a lfa
4
1 5 5 5 0 4 2 7 8 - 1 5 5 5 11 9 1 8
9 F GG
F ib ryno ge n ga mma
4
1 5 5 5 2 5 2 8 6 - 1 5 5 5 3 4 11 9
1 0 TN X
Te na sc yna X
6
3 1 9 7 6 1 9 6 - 3 2 0 8 3 111
11 F GL2
F ib ro le uk ina (fib ryno ge no p o d o b ne 2 )
7
76822688- 76829143
1 2 AN GP T2
Angio p o e tyna 2
8
6357172- 6420930
1 3 F GL 1
F ib ryno ge no p o d o b ne 1
8
17721889- 17767874
1 4 AN GP T1
Angio p o e tyna 1
8
108261723- 108510283
1 5 TN C
Te na sc yna C
9
11 7 7 8 2 8 0 6 - 11 7 8 8 0 4 8 6
1 6 AN GP TL2 Angio p o e tyno p o d o b ne 2
9
1 2 9 8 4 9 6 11 - 1 2 9 8 8 5 1 6 2
1 7 F I BC D 1
a ng. F ib rin o g e n C d o m a in c o n t e n in g 1 9
133777825- 133814673
18 F C N 2
F ik o lina 2 (huk o lina )
9
137772654- 137779924
19 F C N 1
F ik o lina 1
9
137801016- 137809809
2 0 AN GP TL5 Angio p o e tyno p o d o b ne 5
11 1 0 1 7 6 1 4 0 6 - 1 0 1 7 8 7 2 5 5
2 1 MFAP 4
a ng. Mic ro f ib rilla r-a sso c ia t e d p ro t e in 4 1 7 1 9 2 8 6 7 5 5 - 1 9 2 9 0 5 5 3
2 2 AN GP TL4 Angio p o e tyno p o d o b ne 4
1 9 8 4 2 9 0 11 - 8 4 3 9 2 5 7
2 3 AN GP TL6 Angio p o e tyno p o d o b ne 6
19 10203015- 10213472
2 4 AN GP T4
Angio p o e tyna 4
20 853296- 896960

N iæ
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f
r
r
f
r
r
f
r
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r
r
r
r
r
r
r
r
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r
r
r
f
r
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izoformy II znajduje siê w pobli¿u fragmentu E [16]. £añcuchy B beta i gamma
kodowane s¹ przez odrêbne geny. Wszystkie geny trzech ³añcuchów fibrynogenu
zlokalizowane s¹ tu¿ ko³o siebie na chromosomie 4 u cz³owieka, przy czym gen dla
³añcucha B beta znajduje siê na nici DNA przeciwnej w stosunku do poprzednich
dwóch genów [6]. Wskazuje to na prawdopodobn¹ inwersjê tego genu wzglêdem
pozosta³ych, pod dwóch duplikacjach lokalnych prowadz¹cych do wyodrêbnienia 3
odrêbnych genów ze wspólnego hipotetycznego przodka. Insercje w ³añcuchu A alfa
doprowadzi³y dodatkowo do przesuniêcia domeny FRED wzglêdem homologicznych
domen ³añcuchów B beta i gamma [14]. £añcuchy A alfa i B beta na N-koñcach
maj¹ krótkie peptydy, odpowiednio A i B, które po przeciêciu przez trombinê miêdzy
arginin¹ a glicyn¹ zostaj¹ uwolnione i ods³aniaj¹ miejsca we fragmencie E
komplementarne do miejsc w domenach FRED. Powstaj¹ce po uwolnieniu
fibrynopeptydów monomery fibryny polimeryzuj¹ tworz¹c najpierw protofibryle, a
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RYCINA 4. Porównanie multimetrycznych struktur tworzonych przez ³añcuchy polipeptydowe bia³ek
z domenami FRED: fibrynogen (A), fikolina 3 (B), angiopoetyna 1 (C), tenascyny (D), aEC, bC, gC 
domeny FRED, fragmenty fibrynogenu: D i E , FpA  fibrynopeptyd A, FpB  fibrynopeptyd B, N 
centralna czêæ cz¹steczki tenascyny, PR  cienki segment proksymalny, DS  gruby segment dystalny,
T  skrzy¿owanie T
FIGURE 4. The comparison of multimeric structures created by chains or proteins with FRED domains
(A), ficolin 3 (B), angiopoietin 1 (C), tenascin (D), aEC, bC, gC, C  FRED domains, fibrinogen fragments: D, E, FpA  fibrinopeptide A, FpB  fibrinopeptide B, N  a central knob of tenascin molecule,
PR  a thin proximal segment, D  a thick distal segment, T  T-junction

nastêpnie sieæ w³óknika. G³ówny enzym fibrynolizy plazmina degraduje w³óknik do
koñcowych produktów, takich jak: fragment D o masie oko³o 90 kDa, fragment E
o masie oko³o 60 kDa oraz polipeptydy. Jeli w³óknik zostanie poddany dzia³aniu
czynnika XIIIa, tworz¹ siê wi¹zania kowalencyjne w obrêbie ³añcuchów alfa i
gamma pomiêdzy fragmentami D ró¿nych monomerów fibryny. Po degradacji
plazminowej w³óknika stabilizowanego zamiast fragmentu D powstaj¹ fragmenty
D-D (dimery D) [6].
Chorobom nowotworowym bardzo czêsto towarzyszy nadmierna aktywacja
procesów krzepniêcia i fibrynolizy. Zjawisko to jest integralnym mechanizmem
rozwoju nowotworów, tworzenia naczyñ w obrêbie guza oraz przerzutów, a nie tylko
powik³aniem wystêpuj¹cym w chorobie. Ju¿ we wczesnych etapach rozwoju
nowotworu dochodzi do tworzenia miejscowych z³ogów fibryny. Pozanaczyniowe
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z³ogi fibryny powstaj¹ na skutek zwiêkszonego przechodzenia fibrynogenu i innych
bia³ek hemostazy z osocza do przestrzeni pozanaczyniowej oraz miejscowej aktywacji
krzepniêcia przez wydzielany przez guz czynnik tkankowy (TF) i prokoagulant
nowotworowy. Wokó³ nowotworu tworzy siê ¿el w³óknika, podobnie jak podczas
gojenia rany. Pojawia siê w ten sposób tymczasowe pod³o¿e dla migruj¹cych
makrofagów, fibroblastów i komórek ródb³onka. Jest ono miejscem powstawania
nowych naczyñ krwiononych, w którym kluczow¹ rolê odgrywa aktywacja
fibrynolizy. Produkty rozpadu fibrynogenu i fibryny s¹ czynnikiem mitogennym dla
komórek ródb³onka [46].
U pacjentek chorych na raka piersi stwierdzono zwiêkszenie stê¿enia D-D.
Zwiêkszony poziom D-D zosta³ tak¿e wykryty w przypadku innych nowotworów:
p³uca, piersi, jelita grubego, jajnika. W nowotworach piersi poziom dimeru D koreluje
ze stopniem zaawansowania choroby i liczb¹ przerzutów [31]. Zwi¹zek ten mo¿e
wynikaæ z aktywacji fibrynolizy w trakcie rozwoju metastazy, ale nie mo¿na
wykluczyæ bezporedniej roli dimerów D. Wykazano, ¿e domena gamma C
fibrynogenu1 hamowa³a wzrost guzów, rozrost naczyñ w³osowatych i przerzuty w
modelu raka piersi Met-1 in vitro [1].

Angiopoetyny
Angiopoetyny to grupa bia³ek zbudowanych z ³añcuchów polipeptydowych
sk³adaj¹cych siê z N-koñcowego odcinka spiralnego i C-koñcowej domeny FRED
[22, 23]. Angiopoetyny s¹ czynnikami wzrostu swoistymi dla komórek ródb³onka
podobnie jak VEGF. Angiopoetyny oraz VEGF dzia³aj¹ w sposób skoordynowany i
uzupe³niaj¹ siê w rozwoju naczyñ krwiononych. Receptory wzrostu tych czynników: Tie-1 i Tie-2 znajduj¹ siê tylko na komórkach ródb³onka i niektórych
komórkach progenitorowych. Znane s¹ trzy typy angiopoetyn (Ang-1, Ang-2,
Ang-3), wi¹¿¹ce siê z receptorem Tie-2, z których najlepiej poznano Ang-1 i
Ang-2. Angiopoetyny i ich receptor Tie-2 pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w formowaniu i
utrzymaniu ³o¿yska naczyniowego. Ligandy dla receptora Tie-1 pozostaj¹ nadal
nieznane [51].
Ang-1 i Ang-2 wykazuj¹ zwykle przeciwstawne dzia³anie w stosunku do receptora
Tie-2. Oba ligandy wydaj¹ siê wi¹zaæ w tym samym miejscu receptora, za co
odpowiedzialne s¹ domeny FRED. Odmiennoæ dzia³ania obu wersji wynikaæ mo¿e
z ró¿nej tendencji ³añcuchów Ang-1 i Ang-2 do ³¹czenia siê w struktury czwartorzêdowe. Ang-1 zwykle tworzy oligomery z³o¿one z dwóch do szeciu identycznych
³añcuchów polipeptydowych kodowanych przez gen ANGPT1 (tab. 1), ale mo¿liwe
s¹ tak¿e multimetry z³o¿one z wiêkszej liczby ³añcuchów (ryc. 4). Ang-2 tworzy
g³ównie dimery ³añcuchów kodowanych przez gen ANGPT2, choæ istniej¹ doniesienia, ¿e mo¿e tworzyæ tak¿e wiêksze kompleksy [24]. Oba geny zlokalizowane
s¹ blisko siebie na chromosomie 8 u cz³owieka i wykazuj¹ 62% podobieñstwa w
obrêbie sekwencji aminokwasowej. Ró¿nice w sekwencji N-koñcowej prowadz¹
do formowania homooligomerów (Ang-1) lub homodimerów (Ang-2) i ta
1

Odpowiada ona domenie FRED ³añcucha gamma i jest czêci¹ fragmentu D.
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odmiennoæ odpowiada prawdopodobnie za antagonistyczne dzia³anie Ang-2 w
stosunku do Ang-1 [27].
Zwi¹zanie angiopoetyny 1 przez receptor Tie-2 prowadzi do jego aktywacji przez
autofosforylacjê reszt tyrozylowych [24]. Ang-1 jest w ten sposób zaanga¿owana
w rozwój ródb³onka, dzia³aj¹c póniej i niezale¿nie od VEGF. VEGF przez receptor
Flk-1 promuje proliferacjê i ró¿nicowanie komórek ródb³onka oraz tworzenie
niedojrza³ych naczyñ. Ang-1 natomiast przez receptor Tie-2 powoduje przebudowê
m³odych naczyñ oraz utrzymuje i stabilizuje dojrza³e naczynia, promuj¹c interakcjê
pomiêdzy komórkami ródb³onka a otaczaj¹c¹ macierz¹ pozakomórkow¹. Porednictwo Ang-1 w dojrzewaniu naczyñ krwiononych mo¿e mieæ znaczenie terapeutyczne w specyficznym hamowaniu unaczynienia nowotworów. Angiopoetyna 1
ulega ekspresji g³ównie w fibroblastach, perycytach i komórkach miêni g³adkich,
na komórki ródb³onka dzia³a w sposób parakrynny, a regulacja ekspresji odbywa
siê z udzia³em HIF-a i VEGF [27].
Angiopoetyna 2 jest antagonist¹ Ang-1 i wi¹¿¹c siê z receptorem Tie-2 przeciwdzia³a tworzeniu naczyñ krwiononych pobudzanych przez angiopoetynê 1. Przy braku
VEGF, Ang-2 mo¿e indukowaæ apoptozê komórek ródb³onka prowadz¹c do
zmniejszenia unaczynienia. W obecnoci VEGF mo¿e u³atwiaæ migracjê i proliferacjê
komórek ródb³onka. U doros³ych ekspresjê Ang-2 stwierdza siê w miejscach
przebudowy naczyñ, gdzie, jak siê uwa¿a, blokuje ona stabilizuj¹c¹ rolê Ang-1.
Okazuje siê, ¿e efekt dzia³ania Ang-2 jest zale¿ny od rodzaju komórek. O ile w
komórkach ródb³onka dzia³a raczej jako antagonista receptora Tie-2, to w innych
typach komórek, np. fibroblastach jako jego induktor [32]. Co wiêcej wykazano, ¿e
d³ugotrwa³a stymulacja ligandem Ang-2 mo¿e prowadziæ do fosforylacji receptora
Tie-2 nawet w komórkach ródb³onka [49]. Zatem Ang-2 w zale¿noci od warunków
mo¿e byæ antagonist¹ lub agonist¹ receptora Tie-2.
Wyniki badañ zarówno in vitro, jak i klinicznych co do roli Ang-1 i Ang-2 w regulacji
angiogenezy nowotworowej s¹ niejednoznaczne. Badania eksperymentalne wykaza³y, ¿e
Ang-1 mo¿e byæ zarówno czynnikiem proangiogennym, jak i anty-angiogennym [27].
Wszczepienie myszom komórek (HeLa) ludzkiego raka szyjki macicy transfekowanych
Ang-1 promowa³o wzrost guza, poprzez indukcjê angiogenezy nowotworowej i zahamowanie
apoptozy komórek nowotworowych. Z kolei w innych badaniach wykazano, ¿e nadekspresja
Ang-1 w komórkach raka p³askonab³onkowego A431 prowadzi³a do inhibicji wzrostu guza.
Co wiêcej, wszczepienie do w¹troby myszy komórek raka jelita grubego (HT29)
transfekowanych Ang-1 powodowa³o, ¿e wielkoæ guza, liczba naczyñ krwiononych i
proliferuj¹cych komórek nowotworowych by³y mniejsze ni¿ w grupie kontrolnej. Jeszcze inne
badania wykaza³y, ¿e guz, który rozwin¹³ siê po wszczepieniu komórek HT29 z Ang-2 by³
wiêkszy ni¿ guz z Ang-1 i wiêksza by³a równie¿ liczba naczyñ krwiononych [27].
Sprzeczne okaza³y siê tak¿e wyniki badañ dotycz¹cych Ang-2. Egzogennie
wywo³ana nadekspresja Ang-2 hamowa³a wzrost i przerzutowanie komórek nowotworowych LLC (ang. Lewis lung carcinoma) i TA3 (ang. murine mammary
carcinoma). Nadekspresja Ang-2 prowadzi³a tak¿e do masywnej regresji naczyñ
(nawet bez zahamowania VEGF), aktywacji apoptozy i zahamowania wzrostu guza
[9]. Z drugiej strony sugerowano, ¿e ekspresja Ang2 mo¿e byæ istotna dla
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remodelowania naczyñ krwiononych w raku w¹trobowokomórkowym zezwalaj¹c
na stymulacjê odpowiedzi naczyniowej przez dodatkowe induktory angiogenezy [35].
Co wiêcej, zablokowanie Ang-2 za pomoc¹ przeciwcia³ prowadzi³o do zahamowania
proliferacji komórek ródb³onka i wzrostu guza u myszy [27].
Byæ mo¿e przyczyn¹ tak rozbie¿nych wyników badañ jest ró¿ny poziom ekspresji
angiopoetyn i stan oligomeryzacji, a tak¿e stosunek Ang-1 do Ang-2 w uk³adach
eksperymentalnych. Sugeruje siê, ¿e zaburzenie równowagi miêdzy Ang-1 a Ang-2, na korzyæ
Ang-2, mo¿e skutkowaæ nasileniem angiogenezy nowotworowej i wzrostem guza [27].
W badaniach klinicznych zwykle wykazywano ekspresjê angiopoetyn w komórkach nowotworowych glejaka, zwojaka zarodkowego wspó³czulnego, w¹troby i raka
jelita grubego [12, 27, 36, 44], a tak¿e zwiêkszone ich stê¿enie w osoczu krwi w
raku piersi, prostaty i p³uca [27, 38, 39].
Zwiêkszon¹ ekspresjê Ang-2 stwierdzono w komórkach nowo utworzonych
naczyñ wielu guzów nowotworowych [27]. Wykazano zwi¹zek pomiêdzy ekspresj¹
i stê¿eniem Ang-2 a progresj¹ choroby nowotworowej w raku piersi, prostaty, jelita
grubego, w glejaku i w zwojaku wspó³czulnym [22, 25, 27, 29, 36]. Stwierdzono
tak¿e zwi¹zek z czasem prze¿ycia bezobjawowego i ca³kowitego w raku piersi,
prostaty i p³uca [27, 29, 39]. Osoczow¹ Ang-2 rozwa¿a siê jako kliniczny znacznik
raka p³uc [39], a Ang-1 za potencjalny znacznik w przewidywaniu prze¿ycia
pooperacyjnego i reemisji u pacjentów na wczesnym etapie raka niedrobnokomórkowego p³uca [38]. W niektórych przypadkach po zastosowanym leczeniu
choroby nowotworowej w osoczu zmniejsza³o siê stê¿enie angiopoetyn [7, 8].

Tenascyny
Tenascyny to rodzina wielodomenowych glikoprotein macierzy zewn¹trzkomórkowej, zbudowanych z licznych domen EGF (czynnika wzrostu naskórka)
i FN3 (fibronektyny typu trzeciego) oraz C-koñcowej domeny FRED. Te
oligomeryczne bia³ka s¹ homoheksamerami z³o¿onymi z dwóch homotrimerów
stabilizowanych przez wi¹zania -S-S-. Dwie trójramienne po³ówki ³¹cz¹ siê w
centralnej czêci cz¹steczki. Ca³a struktura zosta³a nazwana heksabranchionem ze
wzglêdu na szeæ d³ugich ramion. Cech¹ charakterystyczn¹ jest terminalny wêze³
domeny FRED na ka¿dym ramieniu, gruby segment dystalny, cienki segment
proksymalny, skrzy¿owanie T, gdzie trzy ramiona ³¹cz¹ siê w trimer i wêze³ centralny,
gdzie dwa trimery ³¹cz¹ siê w heksametr (ryc. 4). U cz³owieka znane s¹ cztery
geny tenascyn: C, X, R i N [10, 11]. Geny koduj¹ce poszczególne typy ³añcuchów
tenascyn ulegaj¹ ekspresji w ró¿nych etapach ¿ycia p³odowego i poporodowego w
ró¿nych tkankach, a w bardzo ograniczonym stopniu w tkankach dojrza³ych, ulegaj¹c
ekspresji przewa¿nie w ró¿norodnych nowotworach. Bia³ka te mog¹ umo¿liwiaæ
migracjê komórek nowotworowych i nowotworzenie naczyñ przyczyniaj¹c siê do
wzrostu guza. Zwiêkszon¹ ekspresjê tenascyn opisano w licznych schorzeniach
nowotworowych, miêdzy innymi w rakach p³askonab³onkowych jamy ustnej i gard³a,
w guzach zêbopochodnych i zawi¹zkach zêbowych, w raku trzustki, raku piersi i
raku szyjki macicy i w nowotworach mózgu [15, 19].
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Tenascyna-C (TNC) wystêpuje w orodkowym uk³adzie nerwowym i uczestniczy
w prowadzeniu migracji neuronów oraz w rozwoju aksonów w czasie wzrostu
organizmu. Jest wa¿na dla zapewnienia plastycznoci po³¹czeñ synaptycznych i w
regeneracji uk³adu nerwowego. W wiêkszoci w pe³ni wykszta³conych narz¹dów
bia³ko to nie wystêpuje lub jego iloæ jest silnie zredukowana. Dopiero w procesach,
takich jak: gojenie ran, regeneracja neuronów i innych komórek oraz w stanach
patologicznych, takich jak: choroby naczyniowe, infekcje, czy nowotworzenie,
dochodzi do znacznej ekspresji genów tego bia³ka. Obecnoæ TNC stwierdza siê w
wielu rodzajach guzów mózgu i innych narz¹dów (tak¿e w raku piersi, ust, krtani,
tkanki kostnej i chrzêstnej), a poziom ekspresji jest skorelowany ze stopniem
z³oliwoci nowotworów mózgu. Im wiêkszy poziom akumulacji tego bia³ka, tym
gorsze rokowania dla pacjenta. Zwiêkszona ekspresja tenascyny-C w tkance ³¹cznej
otaczaj¹cej guzy, w ranach i w tkankach objêtych stanem zapalnym mo¿e wiadczyæ
o roli w aktywacji i regulacji miêdzykomórkowych szlaków sygnalizacyjnych,
wp³ywaj¹c w ten sposób na morfologiê, wzrost i migracjê komórek. TNC wystêpuj¹ca w macierzy zewn¹trzkomórkowej guzów mo¿e byæ wydzielana przez same
komórki nowotworowe lub te¿ komórki guza jedynie indukuj¹ jej syntezê przez
komórki mezenchymy. £añcuchy polipeptydowe buduj¹ce TNC mog¹ wystêpowaæ
w wielu izoformach na skutek alternatywnego sk³adania pierwotnego transkryptu
genu dla TNC. Wiêkszoæ prowadzonych badañ nie uwzglêdnia ró¿nic pomiêdzy
alternatywnie sk³adanymi wariantami TNC. Pewne izoformy mog¹ byæ bardziej
powszechne w guzach nowotworowych ni¿ w normalnych tkankach. Przy uwzglêdnieniu zró¿nicowania, TNC mo¿e byæ wykorzystana w precyzyjnej diagnostyce
nowotworów mózgu i byæ mo¿e tak¿e jako cz¹steczka docelowa dla terapii przeciwnowotworowej [15, 42].
Tenascyna-X (TNX) poredniczy w interakcjach pomiêdzy komórkami i macierz¹
zewn¹trzkomórkow¹ w miêniach, skórze i uk³adzie nerwowym. Hamuje migracje komórek
i przyspiesza tworzenie w³ókien kolagenowych. Ulega ekspresji w skórze, miêniach i
stawach. Ekspresja bia³ka u doros³ych jest znacznie ni¿sza ni¿ u m³odych osobników.
Tenascyna-R (TNR) jest charakterystyczna wy³¹cznie dla macierzy zewn¹trzkomórkowej tkanki nerwowej. Odgrywa rolê w oddzia³ywaniach pomiêdzy ró¿nego rodzaju
komórkami i sk³adnikami macierzy, co wp³ywa na zachowanie komórek poprzez ich stabiln¹
adhezjê, rozprzestrzenianie i ró¿nicowanie siê lub zahamowanie wzrostu neurytów [19].
Tenascyna-N (TNN) zosta³a wykryta najpóniej i jest najs³abiej poznana.
Wiadomo, ¿e mo¿e byæ zaanga¿owana w odrost neurytów i migracjê komórek [50].

Fibroleukina
Fibroleukina (FGL2), inaczej bia³ko podobne do fibrynogenu 2 (ang. fibrinogen
like protein 2), sk³ada siê 439 aminokwasowych polipeptydów. £añcuchy FGL2
formuj¹ tetramery stabilizowane przez mostki S-S. FGL2 wystêpuje w postaci
zwi¹zanej z b³on¹ makrofagów i komórek ródb³onka lub mo¿e byæ wydzielana w
postaci rozpuszczalnej przez limfocyty T typu CD4 i CD8. Bia³ko okaza³o siê byæ
wa¿nym regulatorem nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej [33].
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Fibroleukina zwi¹zana z b³on¹ wykazuje zdolnoæ aktywacji fibrynogenu do fibryny,
co prowadzi do zakrzepicy naczyniowej i stanu zapalnego w obrêbie dotkniêtych
tkanek [18], w ten sposób wp³ywaj¹c na patogenezê wirusowego zapalenia w¹troby
[45]. Z drugiej strony rozpuszczalna forma bia³ka, wydzielana przez limfocyty T,
odgrywa rolê w negatywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej. Fibroleukina w
tej formie ma zdolnoæ hamowania proliferacji limfocytów T stymulowanych
alloantygenem. Dodatkowo, rozpuszczalna fibroleukina mo¿e hamowaæ dojrzewanie
komórek dendrytycznych, przez zapobieganie przeniesieniu czynnika NFkB do j¹dra
komórkowego i w konsekwencji ekspresji czynników CD80 i g³ównego kompleksu
zgodnoci tkankowej klasy II [20]. Za aktywnoæ hamowania odpowiedzi immunologicznej odpowiada domena FRED, gdy¿ w³aciwoci immunosupresyjne s¹ znoszone przez przeciwcia³a monoklonalne skierowane przeciwko w³anie tej domenie [33].
Fibroleukina odgrywaj¹c rolê w patogenezie wirusowego zapalenia w¹troby, jest
potencjalnym znacznikiem nowotworów w¹troby, tym bardziej ¿e podwy¿szon¹
ekspresjê tego bia³ka wykryto w raku w¹trobowokomórkowym cz³owieka [47].

Fikoliny
Bia³ka z rodziny fikolin charakteryzuj¹ siê obecnoci¹ fragmentu kolagenopodobnego pomiêdzy N-koñcowym peptydem wiod¹cym a C-koñcow¹ domen¹
FRED. Pod tym wzglêdem przypominaj¹ lektyny wi¹¿¹ce mannozê oraz sk³adnik
C1q dope³niacza. Dwa lub trzy identyczne ³añcuchy fikolin tworz¹ strukturaln¹
podjednostkê bia³ka. Takie podjednostki mog¹ formowaæ oligomeryczne struktury
wy¿szego rzêdu (ryc. 4), dochodz¹ce nawet do 24 podjednostek [48]. U cz³owieka
wystêpuj¹ trzy typy fikolin: fikolina 1 lub M (FCN1 lub FCNM), fikolina 2 lub L
(FCN2 lub FCNL) i fikolina 3 lub H (FCN3 lub FCNH) [21]. Fikoliny cechuj¹ siê
w³aciwociami GlcNAc lektyn, poniewa¿ maj¹ zdolnoæ wi¹zania N-acetyloglukozaminy [30]. Zdolnoæ do wi¹zania reszt cukrowych nadaje bia³ku domena
FRED i jest ona zale¿na od jonów wapnia [28].
Fikoliny bior¹ udzia³ w nieswoistej odpowiedzi odpornociowej rozpoznaj¹c
charakterystyczne dla patogenów ugrupowania wêglowodanowe. Rola fikolin polegaæ mo¿e
na udziale w lektynowym szlaku aktywacji dope³niacza oraz opsonizacji i fagocytozie [34].
Wszystkie trzy fikoliny cz³owieka s¹ obecne w niewielkich ilociach we krwi.
FCN1 ulega ekspresji w monocytach/makrofagach oraz w p³ucach, FCN2 w w¹troie,
a FCN3 w w¹trobie i p³ucach [21]. Zwiêkszon¹ zawartoæ fikolin stwierdzono w
surowicy osób z rakiem p³uc lub rakiem jajników [3, 37].

PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy kompletnego ludzkiego genomu mo¿na stwierdziæ (na przyk³ad
za pomoc¹ przegl¹darki genomów ENSEMBL  http://www.ensembl.org/), ¿e w DNA
cz³owieka s¹ 24 geny, w których kodowana jest sekwencja charakterystyczna dla
domeny FRED, znajduj¹ce siê w chromosomach 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17 19 i 20 (tab.
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1) [5]. Bia³ka maj¹ce domenê FRED spe³niaj¹ zró¿nicowane funkcje w organizmie.
Fibrynogen odpowiada za krzepniêcie krwi, angiopoetyny reguluj¹ tworzenie nowych
naczyñ krwiononych, fibroleukina i fikoliny odgrywaj¹ rolê w odpowiedzi immunologicznej, a tenascyny porednicz¹ w interakcjach pomiêdzy komórkami i macierz¹
zewn¹trzkomórkow¹. Funkcja produktów niektórych z 24 genów, czêsto nadal nie jest
znana. Tym co wiêkszoæ z nich ³¹czy, poza wspóln¹ C-koñcow¹ domen¹ FRED,
jest udzia³ w progresji nowotworów. Wiele bia³ek FRED mo¿e staæ siê potencjalnym
znacznikiem w diagnostyce nowotworów. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ mo¿liwoci
zastosowania tych bia³ek w terapii przeciwnowotworowej. Konieczne s¹ dalsze badania
podstawowe i kliniczne bia³ek z domenami z rodziny FRED, które powinny przyczyniæ
siê do poszerzenia wiedzy na ich temat i umo¿liwiæ praktyczne jej zastosowania.
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