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Streszczenie
Hydroksyapatyt (HAp) jest uznanym materiaáem koĞciozastĊpczym, jednakĪe jego szerokie zastosowanie w chirurgii i ortopedii ograniczone jest poprzez jego niską porĊcznoĞü chirurgiczną. Wytworzenie poáączenia HAp-polimer organiczny prowadzi do uzyskania biomateriaáu o korzystniejszych wáaĞciwoĞciach. Zastosowanie kliniczne nowego kompozytu musi byü poprzedzone jego kompleksowymi badaniami molekularnymi, zarówno na poziomie transkryptomu jak i proteomu. Szczególnie waĪne jest okreĞlenie zmian jakie moĪe on wywoáaü na szlakach apoptozy, nekrozy czy teĪ karcynogenezy. Zaproponowana przez nas nowoczesna technika mikromacierzy biaákowych
pozwala na jednoczesną ocenĊ zmian stĊĪenia wielu biaáek biorących czynny udziaá w waĪnych szlakach metabolicznych. Celem naszych
doĞwiadczeĔ byáo porównanie wpáywu granulatu HAp i kompozytu HAp-glukan na zmiany zachodzące w stĊĪeniu róĪnych biaáek osteoblastów. Za wyniki istotne funkcjonalnie przyjĊto te oznaczenia, w których stosunek pomiĊdzy poziomem biaáek w osteoblastach stymulowanych HAp w porównaniu do biokompozytu byá okoáo dwukrotnie zmieniony. Nasze badania wykazaáy, Īe poziomy ponad 90. procent biaáek nie ulegáy istotnym statystycznie zmianom. WyraĨne zmiany obserwowano w grupie biaáek regulujących szlaki apoptozy. Szczególnie
znamienny byá wzrost poziomu biaáka AKT (anti-protein kinase BĮ) oraz obniĪenie poziomu biaáka PTEN (phosphatase and tensin homolog) w osteoblastach stymulowanych nowym kompozytem. Obydwa te efekty mogą byü odpowiedzialne za zwiĊkszenie zdolnoĞci komórek stymulowanych nowym kompozytem HAp-glukan do migracji i zasiedlania ubytków kostnych.
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PROTEOMIC ANALYSIS OF OSTEOBLASTS STIMULATED WITH NEW HAp-GLUCAN COMPOSTE
BY USING THE PROTEIN MICROARRAYS METHOD
Hydroxyapatite (HAp) is well known as a bone-replacement material, but its widespread use in orthopedic and surgery is limited by its
poor surgical handiness. To overcome this problem, Hap is frequently combined with organic polymers. The clinical use of new designed
hydroxyapatite-glucan composite should be preceded by its complex tests on transcriptome and proteome level to ¿nd and identify changes
that may trigger the pathways of apoptosis, necrosis or carcinogenesis. The effective tool, such the protein microarray technology enables
simultaneous assessment of changes in concentrations of many proteins involved in the important metabolic pathways. The aim of our
study was to compare the changes in the concentration of different osteoblast proteins caused by granular HAp or HAp-glucan composite
stimulation. The proteins were assessed as functionally signi¿cant, when the ratio between the level of protein in cells stimulated with HAp
compared to the cells stimulated with the Hap-glukan composite was changed  2-fold. Our study showed that the levels of over 90 % of
proteins were not statistically changed. The signi¿cant changes were observed in the group of proteins that were responsible for regulation
of apoptosis pathways. The increase of level of AKT (Anti-Protein Kinase BĮ) and the decrease of level of PTEN (Phosphatase and Tensin
Homolog) in osteoblasts stimulated with the Hap-glukan composite may lead to enhancement of cell survival and migration.
Keywords: Protein microarrays, Hydroxyapatite, PTEN, Cell signalling pathways

1. WstĊp
Badania dotyczą porównania wpáywu porowatych granul
hydroksyapatytu i dwufazowego kompozytu hydroksyapatyt-glukan na zmiany zachodzące w proteomie osteoblastów.
Obecnie w bioinĪynierii, jako materiaáy wypeániające ubytki kostne, wykorzystuje siĊ materiaáy ceramiczne, miĊdzy innymi ceramikĊ hydroksyapatytową. Wymieniony biomateriaá wykazuje chemiczne i mineralogiczne podobieĔstwo do
komponentu nieorganicznego koĞci i zĊbów. Charakteryzu-

je siĊ porowatą strukturą oraz moĪe byü wielokrotnie sterylizowany bez utraty swoich wáaĞciwoĞci mechanicznych.
Ceramika hydroksyapatytowa odznacza siĊ uznanym i wysokim stopniem biokompatybilnoĞci, a takĪe nie wykazuje
wáaĞciwoĞci alergicznych i karcynogennych [1]. Dlatego teĪ
jest chĊtnie wykorzystywana w protezach ortopedycznych,
w szczególnoĞci do wypeániania ubytków talerza biodrowego,
stawu kolanowego oraz rekonstrukcji struktury zĊbów. Z innych zastosowaĔ naleĪaáoby wymieniü uĪycie tego materiaáu jako rusztowania w odtwarzaniu twarzoczaszki, stabilizacji
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stawu Īuchwowego i poáączeĔ miĊdzykrĊgowych. Ma takĪe
zastosowanie do wypeániania ubytków kostnych powstaáych
w wyniku chirurgicznego usuniĊcia nowotworów. W niektórych zabiegach ortopedycznych, aby zwiĊkszyü siáĊ wiązania koĞci z implantem tytanowym, moĪna pokryü go cienką
warstwą hydroksyapatytu. W medycynie hydroksyapatyt wykorzystywany jest takĪe jako noĞnik róĪnego rodzaju substancji bioaktywnych takich jak antybiotyki, chemioterapeutyki czy nawet czynniki wzrostu.
Wymienione szerokie zastosowanie tego nieorganicznego skáadnika limitowane jest jego kruchoĞcią i maáą wytrzymaáoĞcią mechaniczną (áamliwoĞcią), a co za tym idzie sáabą adaptacją do miejsca implantacji i záą porĊcznoĞcią chirurgiczną. Te ograniczenia oraz sáaba poimplantacyjna zdolnoĞü resorpcyjna wytworzyáy koniecznoĞü poszukiwania biomateriaáów wolnych od tych ograniczeĔ. Zastosowanie takich czynników organicznych jak wáókna kolagenowe [2, 3],
Īelatyna [4] czy chitosan, w poáączeniu z hydroksyapatytem, prowadzi do powstania materiaáów o lepszych mechanicznych wáaĞciwoĞciach. Jednym z nowszych biokompozytów jest poáączenie hydroksyapatytu z polimerem organicznym – glukanem, który wykazuje zdolnoĞü dobrego dopasowania siĊ do ksztaátu i wymiarów miejsca implantacyjnego, a tym samym zapewnia lepszą porĊcznoĞü chirurgiczną
[5]. Ponadto, ze wzglĊdu na moĪliwoĞü nasączania kompozyt ten moĪe sáuĪyü jako noĞnik leków.
JednakĪe zastosowanie nowych biokompozytów in vivo
musi byü poprzedzone skrupulatnymi i kompleksowymi badaniami biologicznymi. WaĪne jest okreĞlenie potencjalnych
zmian, jakie moĪe wywoáaü nowy biokompozyt w transkryptomie i proteomie komórek organizmu biorcy. Szczególny nacisk naleĪy poáoĪyü na okreĞlenie zmian w szlakach karcynogenezy, apoptozy i nekrozy.
Dotychczasowe badania cytotoksycznoĞci nowych materiaáów opieraáy siĊ na stosowaniu róĪnych testów biochemicznych. Jako wskaĨniki cytotoksycznego dziaáania związków
stosowano ocenĊ integralnoĞci báon komórkowych, oznaczając w tym celu aktywnoĞü niektórych enzymów, np. dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i dehydrogenazy glutaminowej
(GLDH), a takĪe niektórych specy¿cznych enzymów komórkowych takich jak transaminaza alaninowa (ALAT) i transaminaza asparaginowa (ASPAT) dla hepatocytów. Ponadto, stosuje siĊ takĪe test wychwytu i gromadzenia czerwieni
obojĊtnej w lizosomach komórkowych (test NRU). Do oceny aktywnoĞci metabolicznej komórek moĪna zastosowaü
test redukcji soli tetrazolowej w mitochondriach komórkowych (test MTT). Z innych testów moĪna wymieniü test KB
oceniający zdolnoĞci proliferacyjne komórek, w którym wykorzystuje siĊ pomiar biaáka caákowitego. Dotychczas wykonywane badania cytotoksycznoĞci pozwalaáy jedynie na ocenĊ
niektórych efektów metabolicznych, nie okreĞlając ich przyczyn. Obecnie oprócz standardowych testów cytotoksycznoĞci, moĪna zastosowaü mikromacierze genowe lub biaákowe pozwalające na synchroniczne badanie wielu tysiĊcy
genów, zarówno genotypowo jak i na poziomie ekspresji [6].
Najpierw stosowano mikromacierze genowe z wykorzystaniem báon nitrocelulozowych, a nastĊpnie z wykorzystaniem
zmody¿kowanych páytek szklanych oraz czytników automatycznych. JednakĪe istotną niedogodnoĞcią stosowania mikromacierzy genowych jest fakt, Īe badanie poziomu transkryptu mRNA genów pozwala tylko poĞrednio oceniü iloĞü
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oraz typy znajdujących siĊ w komórce biaáek. Ze wzglĊdu
na róĪne typy dojrzewania mRNA oraz potranslacyjne mody¿kacje biaáek, korelacja miĊdzy poziomem mRNA a odpowiadającym mu funkcjonalnym biaákiem jest niepewna.
Istniejąca potrzeba bezpoĞrednich badaĔ poziomu i funkcji biaáek doprowadziáa do powstania mikromacierzy biaákowych. Aktualnie dostĊpne są trzy gáówne typy mikromacierzy biaákowych: mikromacierze analityczne, mikromacierze
odwrotnej fazy i mikromacierze funkcjonale. Dwa pierwsze
typy sáuĪą do badania ekspresji biaáek, zaĞ trzecia umoĪliwia badanie funkcji biaáka. UĪycie biaákowych mikromacierzy
analitycznych polega na wykorzystaniu reakcji przeciwciaá
nadrukowanych na páytce z wyizolowanymi z komórki znakowanymi biaákami. Sposób odczytu moĪe byü oparty na Àuorescencji, chemiluminescencji oraz radioaktywnoĞci. Są to
obecnie najczĊĞciej stosowane mikromacierze, wykorzystywane gáównie w diagnostyce klinicznej do badania wzorów
ekspresji tkanki prawidáowej i patologicznej, odpowiedzi na
lek lub opracowywania nowych zestawów diagnostycznych.
Celem prezentowanych badaĔ byáo porównanie zmian
zachodzących w proteomie osteoblastów stymulowanych nowym kompozytem HAp-glukan w porównaniu do pro¿lu biaáek osteoblastów indukowanych granulami HAp, ze szczególnym uwzglĊdnieniem regulacji i funkcjonowania szlaku sygnaáowego kontrolowanego przez biaáka PTEN i Akt.

2. Materiaáy i metody
2.1. Hodowle komórkowe
W celu sprawdzenia wpáywu nowego kompozytu HApglukan na zmiany w pro¿lu biaákowym komórek, prowadzono hodowlĊ prawidáowych ludzkich osteoblastów hFOB 1.19
pochodzących z banku komórek ATCC (American Type Culture Collection, Menassas, VA) w podáoĪu DMEM/Ham F12
bez czerwieni fenolowej oraz z dodatkiem 10 % FBS, 2,5 mM
L-glutaminy, 300 g/ml G418, 100 U/ml penicyliny, 100 g/ml
streptomycyny i 0,25 g/ml amfoterycyny B (Sigma). Osteoblasty hodowano na szalkach Petriego (I 10 cm) w atmosferze 5 % CO2 i temperaturze 34°C do uzyskania monowarstwy komórek na dnie naczynia hodowlanego. NastĊpnie
podáoĪe hodowlane delikatnie usuwano znad komórek i zastĊpowano eluatem z HAp bądĨ HAp-glukan.
Eluat z testowanych biomateriaáów sporządzano zgodnie z normą ISO 10993-5 z zachowaniem sterylnych warunków. Zarówno nowy kompozyt, jak i granule HAp inkubowano bez wytrząsania w podáoĪu hodowlanym z dodatkiem 2 %
FBS w proporcji 0,1 g badanego materiaáu na 1 ml podáoĪa
w temperaturze 37°C przez 72 godziny.
StymulacjĊ osteoblastów prowadzono przez 24 h z uĪyciem 100 % eluatu. Po tym czasie, páyn znad komórek byá
usuwany, komórki zbierano z szalki Petriego i izolowano
z nich biaáka sáuĪące do dalszych testów z wykorzystaniem
techniki mikromacierzy biaákowych.

2.2. Mikromacierze biaákowe
Do oznaczenia róĪnic w pro¿lu biaákowym osteoblastów
stymulowanych nowym kompozytem bądĨ granulami HAp,
wykorzystano mikromacierze biaákowe Panorama Ab Micro-
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array Cell Signaling (Sigma, ST. Louis, USA), zawierające
224 róĪne przeciwciaáa naniesione na szklane páytki. Przeciwciaáa te umoĪliwiáy detekcjĊ biaáka na poziomie nanogramów na mililitr. Biaáka wyizolowano oddzielnie z komórek
osteoblastów stymulowanych hydroksyapatytem i jego kompozytem, a nastĊpnie oznakowano odpowiednio barwnikami
cyjaniną 3 i cyjaniną 5 (Amersham, UK), zgodnie z protokoáem technicznym producenta. Równe iloĞci wyznakowanych
biaáek uzyskanych z obydwu hodowli komórkowych byáy inkubowane przez 30min na páytkach mikromacierzy bez dostĊpu Ğwiatáa. IntensywnoĞü wybarwienia cyjaniną 3 i cyjaniną 5 zostaáa odczytana przy uĪyciu skanera Tecan (Tecan
Group, Männedorf, Szwajcaria) o wysokiej rozdzielczoĞci.
Wyniki eksperymentu otrzymano w formie arkusza Excel,
który nastĊpnie poddano analizie. Za istotne funkcjonalnie
uznano wyniki, w których stosunek odczytu ekspresji biaáek
w komórkach stymulowanych hydroksyapatytem lub kompozytem byá co najmniej dwukrotnie zmieniony [7, 8].

3. Wyniki i dyskusja
WczeĞniejsze nasze badania wykazaáy, Īe zastosowanie nowoczesnej metody opartej na mikromacierzach biaákowych do porównywania pro¿li biaákowych komórek stymulowanych róĪnymi materiaáami moĪe byü bardzo uĪyteczne [9].
Obecnie przeanalizowaliĞmy szlak sygnaáowy kontrolowany przez biaáko PTEN i Akt (Rys. 1). Biaáko PTEN odpowiedzialne jest w komórce za zmniejszanie stĊĪenia fosfatydyloinozytolo-trifosforanu (PIP3). Związek ten powstaje
jako produkt reakcji katalizowanej przez fosfatydyloinozytolo-3-kinazĊ (PI3K) i jest substratem oraz aktywatorem wielu

kinaz m.in. kinazy zaleĪnej od fosfatydylo-inozytolu (PDK-1)
oraz kinazy związanej z integryną (ILK). Te kinazy w formie
aktywnej mają zdolnoĞü fosforylacji biaáka Akt/PBK odpowiednio w pozycji 308 (treonina) i 473 (seryna). Fosforylacja szlaku sygnaáowego kontrolowanego przez Akt/PBK odpowiedzialna jest za zwiĊkszenie szans przeĪycia komórki [10, 11]. W naszych badaniach stwierdziliĞmy zarówno
zmniejszenie stĊĪenia biaáka PTEN, jak i istotnie statystycznie zwiĊkszenie stĊĪenia biaáka Akt w komórkach stymulowanych nowym kompozytem HAp-glukan w porównaniu do
komórek stymulowanych samymi granulami HAp. Wyniki
te są zbieĪne i Ğwiadczą o moĪliwoĞci zwiĊkszonej przeĪywalnoĞci komórek poddanych dziaáaniu nowego kompozytu HAp-glukan, bowiem zmniejszenie stĊĪenia biaáka PTEN
gwarantuje zwiĊkszoną iloĞü PIP w komórce, a tym samym
áatwiejszą i szybszą fosforylacjĊ i tak juĪ zwiĊkszonego stĊĪenia biaáka Akt.
Innym efektem dziaáania biaáka PTEN w komórce jest
zdolnoĞü do hamowania fosforylacji biaáka Shc i defosforylacji aktywnego biaáka FAK. Biaáko Shc indukowane czynnikiem wzrostu (GF) ma zdolnoĞü aktywacji szlaku sygnaáowego MAP (MAPK) i zwiĊksza zdolnoĞü komórek do migracji. Taki sam efekt osiągany jest w komórce poprzez aktywne
biaáko FAK [10, 11]. Uzyskany wynik zmniejszonego stĊĪenia biaáka PTEN w naszych doĞwiadczeniach sugeruje jego
mniejsze wáaĞciwoĞci hamujące, zarówno w stosunku do fosforylacji (i uaktywnienia) biaáka Shc jak i hamowania defosforylacji biaáka FAK. Obydwa te efekty mogą byü odpowiedzialne za zwiĊkszenie zdolnoĞci komórek stymulowanych
nowym kompozytem HAp-glukan do migracji i zasiedlania
ubytków kostnych.

Rys. 1. Schemat szlaku sygnaáowego kontrolowanego przez biaáko PTEN i Akt.
Fig. 1. Schematic diagram of signaling pathway controlled by PTEN protein and Akt.
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4. Wnioski
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Dotychczasowe nasze badania nad pro¿lem biaákowym
w komórkach osteoblastów stymulowanych nowym kompozytem HAp-glukan wykazaáy, Īe zastosowanie nowoczesnej
metody opartej na mikromacierzach biaákowych jest metodą
bardzo uĪyteczną i funkcjonalną. Brak istotnych zmian w stĊĪeniach kluczowych biaáek szlaku sygnaáowego kontrolowanego przez biaáko p53 moĪe Ğwiadczyü, Īe ten gáówny szlak
sygnaáowy odpowiedzialny za programowaną Ğmierü komórki i cykl komórkowy nie ulega zaburzeniu w osteoblastach
stymulowanych nowym kompozytem HAp-glukan. Natomiast
zmniejszenie stĊĪenia biaáka PTEN i istotne statystycznie
zwiĊkszenie stĊĪenia biaáka Akt w osteoblastach stymulowanych HAp-glukanem mają pozytywny wpáyw przejawiający
siĊ tendencją do zwiĊkszonej przeĪywalnoĞci komórek oraz
do zwiĊkszonej ich migracji. W celu wykluczenia negatywnej
roli bądĨ potwierdzenia pozytywnych zmian w transkryptomie osteoblastów stymulowanych nowym kompozytem, powinny byü prowadzone dalsze analizy zmian stĊĪenia biaáek
odgrywających role w kluczowych szlakach sygnaáowych.
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