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Summary

Telomerase, a RNA-protein enzyme, is responsible fbr elongating telomers, which are shortened during
each cell division. This facilitates multiple cell division. Te|omerase expression occurs in healthy adult organ-
isms only in those cells which have the ability to divide throughout their lifespan (i.e. leukocytes). Telomerase
is interesting in two aspects. The first is its ability to prolong the life of cells, which is has been documented in
in-vitro cell growth. The second aspect entai,ls diagnostic and oncological therapy. A high activity of telomerase
has been reported in 80-90% cases of malignant neoplasms. In healthy tissue and cases of benign neoplasm, on
the other hand, the level of telomerase is very low or undetectable. This gives scope for diagnosis, especia|ly
since only a few cells are required for analysis. Even more promising has been telomerase research which has
led to anti-oncological therapy. Experiments geared to inhibiting telomerase activity in ce|l cultures have
shown positive results i.e. a decrease in neoplasmic cell division.
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Attykuł przeglądowy

Stale rosnąca częstotliwość występowania nowotwo-
rów sprawia, że zainteresowanie wielu naukowców
kon c entruj e się na me chanizm ach tow arzysz ący c h no -
wotworzeniu. Dotyczy to zwłaszcza Ęch zjawisk, któ-
rych poznanie dawałoby nadzieje na opracowanie moz-
liwie wczesnej, pewnej i mało inwazyjnej diagnostyki
uwzględniającej rokowanie, Równie ważne, jeśli nie
wazniejsze, byłoby zastosowanie wiedzy o mechani-
zmach powstawania nowotworów w walce z nimi.
Celem opracowania jest przedstawienie dotychczaso-
wych danych doĘczących telome razy, enzymu, który
niewąĘliwie jest Twlązany z powstawaniem nowotwo-
rów, a wiedza na jego temat może być przydatna za-
równo w ich rozpoznawaniu, jak i leczeniu,

Telomery to wyspecjalizowane DNA-białkowe kom-
pleksy chroniące końce chromosomów (6). U kręgow-
ców zawierają one powtarzającą się sekwencję
TTAGGGorazbtałkatowarzyszące.Wnviązkuztzw,
problemem replikacyj nym, czyli niewystarc zającąr e-
plikacjąkoica 5' chromosomu w trakcie każdego po-
dziaŁu komórki dochodzi do skracania długości telo-
merów, co prowadzi do zwiększenia ilości błędów re-
p likacj i - niekontrolowanych rekombina cji, fuzji or az
rozpoznawania jako zniszczonę DNA fragmentów
genów (26). Telomery chroniące końce chromosomów,
umożliwiaj ą utrzymanie integralności genomu. W
zr ó żnic ow anych komorkach s omaty czny ch tel omery
skracają się podczas każdego podziału komórki, a osią-
gaj ąc kryty czną dłu go ś ć m i ni malną maj ą i stotny wp łiĄv
na dfugość życia komórki (30). Zjawisko to obserwo-
wane jest zarówno in vivojaki in vitro naprzykład
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w hodowlach fibroblastów ( I). Okazało się, ze w ko-
mórkach somatycznych mających zdolność do wielo-
krotnego podziału (komórki rozrodcze, aktywowane
leukocyty, komórki pnia z r ożny ch narządów) or az w
komórkach zmienionych nowotworowo dochodzi do
ekspresji genów dla enzymu odpowiedzialnego za
wydłuzanie telomerów - telomerazy (26).

Telomeraza j e st ryb on ukleoprotein ą zbudow aną z
kwasu rybonukleinowego stanowiącego wewnętrzną
matrycę do wydłużania telomerow oTazbiałek pełnią-
cych rolę katalityczną(l ). Geny kodujące podjednost-
kę RNA i podjednostkę katalitycznązostały sklono-
wane u myszy oraz u człowieka (20).

Metody wykrywania obecnośGi telomerazy
w tkankach

Istnieje kilka metod służących do wykrywania telo-
merazy w tkankach zwierząt i ludzi. Kim i wsp, (19)
opracowali schemat określany skrótem TRAP (telome-
ric repeat amplification protocol) wykorzystujący ak-
§wność enzymaĘcznątelomerazy. Obecnie jest to naj-
powszechniej stosowana metoda badania aktywności
tego enzymu. Dostępne są także gotowe komercyjne
zestawy oparte na metodzie TRAP. Materiałem do
badania aktywności telomerazy sąwycinki tkanek
uzyskane metodąbiopsji, śródoperacyjnie lub podczas
sekcji wykonanej natychmiast po śmierci zwterzęcia
orazpłyny zawierające komórki np, mocz i wypłuczy-
ny zpęcherza moczowego (l1). TRĄP jest bardzo czu-
łą metodą p o zw alającą n a b adanie prób ek zaw ier ają-
cych tylko kilka komórek (27), Z lwagi na charakter



telomer azy, która j e st enzymem termo l ab ilnym, prób -

ki tkanek, jeśli nie podlegająnatychmiastowej obrób-
ce musząjaknajszybciej zostac zamrożone w ciekłym
azocle (temp. -I]6'C) i w takiej postaci mogą być
przechowywane od kilku do kilkunastu miesięcy.
Pierwszy etap metody TRAP obejmuje reakcję ęnzy-
matyczną w której do rozdrobnionej tkanki dostarcza
się substraty do reakcji, kilku-, kilkunastonukleotydo-
we odcinki umożliwiaj ącę zapoczątkowanie procesu
w y dłużani a ni c i DNA zw ane primerami or az konie cz -
ne bufory i enzymy (Taq DNA polimeraza). Substra-
tem do reakcji jest mieszanina dezoksyrybonukleoty-
dów,zaśwwynikudziałantatęlomerazypowstająfrag-
menĘ DNA. Uzyskane w tej reakcji produkty podda-
je się powieleniu metodąpolimerazowej reakcji łańcu-
chowej (PCR). Zwielokrotnienie ilości fragmentów
DNA jest konieczne do ich oceny jakościowej i ilościo-
wej. Ocenę tę można przeprowadztc różnymi sposo-
bami i zazwy czaj tym r ożnląsię gotowe zestawy. Czę-
sto stosowana jest metoda ELISA wykorzystującazna-
kowan e przeciwc iała pr ze ciwko otrzymywanym pro -
duktom reakcj i (23). Można także dokonać r ozdziaŁa
produktów na żdtu w procesie elektroforezy, co po-
zwalana porównantę z obrazem prążków tworzonych
przez znany fragment DNA stanowiący kontrolę,

Podstawowym problemem pojawiającym się pod-
czas badania telomerazy jest działanie enzymów roz-
kładających RNA zwanych RNA-zami. Są one po-
wszechnie obecne w środowisku, a ich źrodłęmmogą
być wszystkie organizmy żywe. W związku z tym w
l ab oratori ac h pracuj ąc y ch z materi ał em zaw ter aj ący m
RNA stosuje się szereg działai zabezpieczających
przed jego degradacją. Do mieszanin reakcyjnych do-
dawane są inhibitory tych enzymoą pracuje się !\ry-
łącznie w rękawiczkach, wszystkie czynności wyko-
nuje się w komorach laminarnych, części wyposaże-
nia laboratorium stykające się bezpośrednio z matę-
riałem badanym, takie jak probówki czy końcówki pi-
pet muszą byc jałowe, zaś pomieszczenla służące do
pracy z RNA powinny być wydzielone i wykorzysty-
wane tylko do tego celu.

Znaczenie telometazy w medycynie człowieka

W ostatnich latach bardzo wyrażnte zaznacza się
zainteresowanie telome r azą (I 6). Zainteresowanie to
podĘa w dwóch zasadntczych kierunkach - proble-
mu starzenia się (30) oraz procesów nowotworzenia
(26). Pierwszy aspekt wynika ze związku akty,wności
telomerazy z długością zycia komórek. Okazuje się,
że wszystkie tkanki mające praktycznie nieograniczo-
nązdolnoścpodziału, a tym samym posiadającę zna-
miona nieśmiertelności cechują się wysoką aktyw-
n o ś c i ą telom er azy (3 0) . Z go dnte z te ori ą star zenia lzna -
jącąproces degradacji DNA jako warunkujący długość
życia (16),tęlomeraza odbudowując skracające się z
każdym podziałem komórkowym telomery chroniące
DNA przeduszkodzeniami miałaby istotny wpływ na
starzęnie organizmów, Doświadczalne wprowadzenie

do hodowli komórkowej wektora kodującego telome-
razę czyniją teoretycznie nieśmiertelną (1). Fakt ten
budzi duże zainteresowanie wśród naukowców w
związku z nadziejami na kontrolę procesu starzenia u
ludzi (1). Okazało się, ze wprowadzenie do hodowli
komórkowej komórek tkanek zróżntcowanych wek-
tora niosącego gen dla telomerazy llegający ekspresji
powoduje zahamowanie procesu starzęnta się tej ho-
dowli (33). Jednocześnie wiadomo, żenp. syndromo-
wi przedwcze sne go starzenia tow ar zy szą zabur zęnia
w ekspresji telomerazy i szybsze ntżlhldzizdrowych
skracanie się telomerów (1),

Drugi aspekt dotyczący udztału telomerazy w pro-
cesach nowotworzenia może byc wykorzystywany
dwukierunkowo - w diagnostyce onkologicznej (9, 15,
24, 29) oraz w terapii (7 , I0, 14, 18). Przeważa po-
gląd, że około 80-90% nowotworów złośliwych u lu-
dzi c echuj e się wysokim poziomem t elomer azy w tkan-
ce (2,25),podczas gdy nowotwory łagodne oraz więk-
szość zdrowych tkanek wykazuje brak lub niski jej
poziom (I2,27). Prowadzonych jest wiele badań do-
ty czący ch p omi arów aktywno ś c i te lomerazy w rozp o -

znawaniu rożnych nowotworów. W badaniach doty-
czących poziomów telomerazy w komórkach błony
śluzowej żołądka ustalono, żę możę być ona marke-
rem już we wczesnych stadiach nowotworzenia (32).
Podobne wyniki uzyskano w przypadku pęcherza mo-
czowego, gruczohl krokowego i nerek (24). Okazało
się, ze wykrywanie aktywności telomerazy w komór-
kach uzyskiwanych z moczu lub popłuczyn pęcherza
(co jest niezwykle wygodne zklrlnicznego punktu wi-
dzenta, gdyz nie wymaga cystokopii lub laparotomii)
potwierdza związek wysokiej aktywności ęnzymu z
występowaniem nowotworów złośliwych - w przypad-
ku pęcherza 90oń, grlczoŁu krokowego 80% i nerek
69%. Podobne wyniki uzyskano w badaniach jamy
ustnej i przełyku - niewielką aktywność te|omerazy
wykazuj ą komórki warstwy r o zr o dczej nabłonka, na-
tomiast wysoką stwierdzono w 76Yo raków jamy ust-
nej i 54% raków ptzełyku (27), Równiez w badaniach
trzustki 8 0 % zło śliwych nowotworów charaktery zuj e
się wysokim poziomem telomerazy (2). Nieco mniej
ob ie cuj ąc e s ą wyniki doty cząc e b adania nowotworów
pŁuc (29). Okazuje się, że podwyższona aktywność
telomerazy w tkance płucnej towarzyszy transforma-
cji nowotworowej, ale również wzmożonej prolifera-
cji tkanki łącznej, co ma często miejsce w dłużej trwa-
jących stanach zapa|nych, W związku ztymw odnie-
sieniu do płuc wysoki poziom telomerazy może być
traktowany r aczej j ako marker proliferacj i (29) .

Obiecujące wydają się również badania dotyczące
wykorzystania telomerazy w próbach leczenia nowo-
tworów (15), Linie komórkowe raka gruczołu kroko-
w ego zakażone retrowirusem kodującym nteczynną,
dominującą (zastępującą prawidłowe białko) wersję
j e dno stki katality c znej te 1 o mera zy w ykazaĘ tende n -

cję do skracania czasu życia komórek oraz zmntejsze-
nie ich właściwości karcinogennych. Obniżonąkarci-
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nogenność takich komórek potwierdzano zakażając
doświadczalnie myszki ( 1 5).

Celem innych badań idących w tym kierunku jest,
w odróżnieniu od jednostki katalitycznej, matryca
RNA dla telomeru (18). Wprowadzenie do hodowli
komórkowych linii nowotworów gruczołu krokowe-
go i gruczołu mlekowego telomerazy ze zmutowaną
matrycą RNA również prowadziło do ograniczenia
proliferacji i długości zycia komórek gtlza (18). Po-
dej mowano r ownież próby wprowadzania do hodowl i
komórkowych rożnych związkow chemicznych ma-
jących zdolność hamowania ekspresji genów dla telo-
metazy. Przykładem może być pięciocykliczna akry-
dyna (RHPS4), która łączy się z DNA telomerów w
miej scu charakterys ty cznej czteroniciowej struktury,
zwanej G-quadruplex i hamuje ich wydłużanie (I4).
Przy okazjltego rodzajubadańustalono, ze nie wszyst-
kie metody ograniczania aktywności telomerazy dają
jednoznacznie pozytywny efekt (7). Arsen powodując
zaburzenta chromosomalne, na przykład fuzje typu
,,koniec do końca", efektywnie działa hamująco w linii
komórkowej NB4 wyprowadzonej z komórek nowo-
two ro wyc h tow ar zy szących o strej biaŁac zc e p rom i e l o -
cytarnej, z drugiej strony prowadzić to moze do desta-
bilizacji geneĘcznej sprzyj aj ącej nowofworzeniu (7 ).

Badanie telomerazy u zliraelząt

Równolegle zbadaniami prowadzonymi u ludzi i w
hodowlach komórkowych prowadzone są badania na
zwierzętach zarówno w kontekście opracowania
modelu doświadczalnego dla ludzi, jak i samodzięl-
nych badań mających w przyszłości poszerzyćmożli-
wości diagno styki onkologic znej u zw ierząt (2 3 ). Tak
powszechnie wykorzystywany model doświadczalny
dla człowieka, jakim są myszy niestety ma powazne
wady w przypadku badań nad telomeTaząl telomera-
mi (20). Okazało się, ze telomery u myszy sąznacznie
dŁlższę niż u człowieka (długość telomerów u czło-

Tab. l. Przlkładorve rvartości aktl,łvności telomerazl,rv róż-
ny,ch tkankach (12)

Gruczoł mlekowy

Skóra

Jądra

Nowotwory mieszane łagodne
gr, mlekowego

Gruczolak gr. mlekowego+

Gruczo!akorak gr. mlekowego

Gruczolak gr. okołoodbytowych

G ruczolakorak gr. okołoodbytowych

Hemangiopericyloma

poniżei 1

poniżej 1

0k. 200_400

37-225

3-238

9-390

4-332

16-360

15-220
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wieka waha się od 5 do 15 kpb, a u myszy od 40 do 60
kpb), a aktywnośc telomerazy wykazująu nich w od-
różnieniu do ludzi także komórki somatyczne (20), W
związkll z tym poszukuje się innych modeli doświad-
czalnych. Grupa naukowców z Glasgow zaintereso-
wała się w tym kontekście innym gatunkiem - psem
(23). Efekty ich badań dowodzą ze jest to dobra alter-
natywa. U psów podobnie jak u ludzi stwierdza się
niski bądź niewykrywalny poziom telomerazy w ko-
mórkach somatycznych, zaś podwyższony w komór-
kach rozrod cz1l ch, akĘwowanych leukocytach, komór-
kach pnia z rożnych narządow oraz nowotworach.
Zanotowano takżę pewien stopień korelacji pomiędzy
aktywnością telomerazy a długością telomerów, nie
udało się natomiast wykazać związku pomiędzy ich
dfu go ścią a wiekiem zw ierzęcia (2 3 ). Autor zy uw aża-
jąjednak, ze potwierdzeniem tejtezy, jakrównież usta-
lenie cech rasowych wymaga przeprowadzęnia daI-
szych badań na większej grupie psów.

Funakoshi i wsp. (I2)przeprowadzili badania doty-
czącę porównania aktywności telomerazy oraz dwóch
innych markerów nowotworzenia kofaktora DNA-
polimerazy-ó (PCNA) oraz produktów apoptozy (frag-
menty zdegradowanego DNA) z wynikami badania
histopatolo gicznego w nowotworach gruczołu mleko-
wego u suk. Zmiany w gruczole mlekowym zostały
histopatolo gicznie podzielone na przerostowe, gruczo-
laki, gruczolakoraki, łagodne nowotwory mieszane
oraz złośliwe nowotwory mieszane. Ponadto gtuczo-
laki i gruczolakoraki zrożnicowano na torbielowate,
tubulame, brodawkowe i lite. Zarcwno PCNA jak i
fragmentowane DNA oraz te l ome r aza b adane były za
pomocą gotowych zestawów. Powtórnie potwierdzo-
ny został związek pomiędzy nowotworzeniem złośli-
wym a aktywnościątelomerazy w komórkach. Otrzy-
mane wyniki sąbardzo podobne do uzyskiwanych w
badaniach u ludzi (I2), gdyż zarowno PCNA zwany
antygenem proliferacyjnym, jak i kontrolowana śmierc
komórki (apoptoza) oraz wzmożona aktywność telo-
męrazy są markerami proliferacji nowotworowej jed-
nakże nie stwierdzono w tych badaniach wyrażnej
korelacj i pomiędzy ich wartośc iamt a wielkością guza,
istnieniem przerzutów i czasem przeżycia. Wszystkie
trzy parametry osiągaŁy najwyższe wartości w guzach
litych i brodawkowych, które wykazują największą
złośliwość.

M. Yazawa i wsp. (I2), badając rożne rodzaje no-
wotworów u 44 psów - guzy sutek, skóry i gruczołów
okołoodbytowych stwierdzili, że istnieje związek mię-
dzy tnwazyjnościąguza i jego skłonnościądo tworze-
nta pr zer zutów a aktyrvno ś c i ą telomer azy. Zasuger o -
wali j ednak koni eczność głęb sze go zbadania ty ch za-
leżności u psów, dobrego modelu doświadczalnego do
badań w medycynie człowieka.

Bardzo dużącnlźość metody TRAĘ ktorapozwala
na wykrycie nawet kilku komórek wykazujących wy-
s oką aktywn o ś ć telom er azy (27 ), mo żna wykorzy stać
na przykład do prób róznicowania przyczyn groma-
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dzęnia się płynu w jamach ciała (4). Porównano wyni-
ki badań cytologicznych oraz pomiaru aktywności te-
lomerazy w płynach pobranych z jam ciała z wynika-
mi badania anatomopatologicznego u psów i kotów.
Okazało się, że czułośc każdej z tych metod osobno
sięgała 50oń, zaś łączne ich zastosowanie zwiększało
czułośc do 750ń. Biorąc pod uwagę niewielką inwa-
zyjnośc zabiegupobrania płynu z jamy ciała do bada-
nia, tego rzędu czułość jest obiecującym wynikiem,
zwłaszcza w p orówna niu z lap arotomi ą di agno s tycz-
ną która zazwy czaj p ozw ala na po stawienie ostatecz-
nego rozpoznania (4, 21).

Przeprowadzono równi eż badanta porównuj ące ak-
t}.wnośc telomerazy u psów z chłoniakiem i zdrowych
(5). Badane byĘ węzĘ chłonne, surowica, frakcja ery-
trocytarna oraz leukocytama krwi, śledziona. Okazało
się, ze nie występują istotne statystycznie różnice w
aktywności telomerazy w tych narządach i tkankach u
psów zdrowych i chorych na chłoniaka. Wykluczato
możliwość wykorzystania pomiaru telomerazy w diag-
nostyce tego typu nowotworów.

Jak widać z povllższego przeglądu, badania nad te-
l omerazą u ludzi i zw ier ząt mo gą być wykorzystyłvane
jako jeszcze jedno zbadań dodatkowych w diagnosty-
ce onkologicznej (24,21). Wydaje się jednak, żeważ-
niejszym z punktu widzenia klinicznego aspektem tych
badań jest wykorzystanie telomerazy w terapii prze-
ciwnowotworowej (14, l 8).
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Obscrwłcjc przeprorvadzono rv du,óch staclach liczących clgółenl 960 indy-
czilt Pierrł,sze upadkl rvystąpiły po osiągnięcllt przez indyl<i wieku E tyg. Zdia-
gllozou,alltl krtl otocztle zapalell ie je)it N astępnie u l 8 ptakórv w wieku l 7-2 l t;,g

rrl,stąpiłl,znrian.v sekcrjne tl,pouc dla choroby Mareka Badanie histopatolo-
giczne choroborvo zLrricnion;,ch nat,ządóu, rvervtlętrznych rvykazało obccnośc
nacieku pleot-t-torlicznych jednojąilrzastl,ch kon.ilrek. Jinlfbblastów, nlałych
i duż,vch linlfbc.vtórr. nrakrofagórł, i konlórek siatcczki Test PCR rvykazal obec-
tlość u ilusa choloby M areka rr chortlborr o ztl ie n ionl ch narządach padłl,clr pta-
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