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Review article/Artykuł poglądowy
Summary
Integrins are a large family of transmembrane proteins involved in intercelullar comunication
and in the contact of cells with extracellulars matrix. They are present in healthy and cancer
cells as well. They are important in many process: among other things, thrombosis, angiogenesis and in the metastasis of the neoplastic cells.
Integrins expressed preferentially on various types of tumor cells and the activated endothelial
cells of tumor angiogenesis. Therefore, the integrins receptors are becoming a valuable target
for diagnosis and treatment of malignant tumors
The aim of this article is to demonstrate a possible role of integrin b1 as a predictive an/or
prognostic markers.
Key words: biomarkers, integrin, cancer\
Streszczenie
Integryny to olbrzymia grupa bia³ek przezb³onowych bior¹cych udzia³ w komunikacji miêdzykomórkowej i uczestnicz¹cych w kontaktach komórek z macierz¹ pozakomórkow¹. Obecne
s¹, zarówno w komórkach prawid³owych, jak i nowotworowych. Odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w wielu
procesach, m. in. zakrzepowo-zatorowych, w angiogenezie oraz w procesie przerzutowania
komórek nowotworowych.
Ekspresja integryn wystêpuje na ró¿nych typach komórek aktywuj¹c komórki œródb³onka guza
do angiogenezy. Dlatego te¿ receptory integryn s¹ interesuj¹cym targetem dla diagnostyki
i leczenia nowotworów z³oœliwych.
Celem pracy jest przedstawienie potencjalnej roli integryn, jako czynników predykcyjnych
i/lub prognostycznych.
S³owa kluczowe: biomarkery, integryny, rak
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WSTĘP
W codziennej praktyce klinicznej poszukuje siê czynników, które mog³yby spe³niaæ funkcjê markera diagnostycznego, czy byæ wyk³adnikiem predykcyjnym i/lub
prognostycznym choroby nowotworowej. Mimo identyfikacji wielu domniemanych markerów, tylko kilka z nich
ma zastosowanie. Jakkolwiek w chwili obecnej nie istnieje pojedynczy marker ró¿nicuj¹cy dobrze lub Ÿle rokuj¹cych pacjentów. To sprawia, ¿e s¹ prowadzone liczne badania nad wykorzystaniem ró¿nych czynników, jako
markerów, w tym biomarkerów, takich jak: integryny.
Integryny to heterodimeryczne cz¹steczki przezb³onowe zbudowane z podjednostek alfa(|) i beta(b). Oba te
³añcuchy s¹ niekonwencjonalnie zwi¹zane i le¿¹ w przestrzeni pozakomórkowej. W wi¹zaniu bior¹ udzia³ jony
wapnia i magnezu [2]. Za swoistoœæ odpowiedzialna jest
podjednostka “alpha”. Ró¿ne podjednostki „alpha” ³¹cz¹
siê tylko z jednym typem podjednostki beta i wszystkie
podgrupy definiuje siê na tej podstawie. St¹d wyszczególniono integryny b1, b2, b3, itd. [3].
Integryny odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w wielu procesach:
• bezpoœredniego wi¹zania i migracji komórek,
• adhezji,
• aktywacji bia³ek sygna³owych,
• angiogenezie i limfoangiogenezie,
• powstawaniu guza i przerzutowaniu,
• zakrzepowo – zatorowych.
Udzia³ cz¹steczek adhezyjnych, w tym integryn, we
wszystkich wymienionych procesach jest niepodwa¿alny,
co sprawia ogromny wzrost zainteresowania, tym tematem. Nadal nie satysfakcjonuj¹ce wyniki leczenia raka
piersi, coraz m³odszy wiek chorych i agresywny przebieg
wymusza poszukiwanie nowych czynników predykcyjnych, prognostycznych oraz markerów diagnostycznych.
Dane naukowe sugeruj¹, ¿e tak¹ rolê w przysz³oœci mog¹
odegraæ integryny [4].
Celem pracy, na podstawie badañ w³asnych, jest
zaprezentowanie aktualnych danych, dotycz¹cych integryn i ich potencjalnego wykorzystania w praktyce klinicznej.

OMÓWIENIE
Integryny stanowi¹ liczn¹ i zró¿nicowan¹ grupê cz¹stek
adhezyjnych. Ich rola polega na adhezji komórek i przekazywaniu sygna³u. Maj¹ tak¿e wp³yw na ekspresjê
genów, fosforylacjê kinaz bia³kowych oraz stê¿enie
wolnego wapnia w komórkach [5]. S¹ to heterodimery
zbudowane z ³añcucha alfa (masa 130-210 kD) oraz beta
(masa 90-130 kD) [6]. Po³¹czone niekonwencjonalnym
wi¹zaniem, w którym bior¹ udzia³ dwuwartoœciowe kationy, a zw³aszcza jony wapnia i magnezu [5]. Wyodrêbniono 8 podjednostek integryn: beta1-beta8. Ka¿da
z podjednostek ma zdolnoœæ utworzenia heterodimerycznego receptora z ró¿nymi podjednostkami alfa. Wyj¹tek
stanowi podjednostka alfav, która mo¿e wi¹zaæ kilka
podjednostek beta np. alfav beta1, alfav beta3 [1,7].
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Do grupy najlepiej poznanych nale¿¹: integryny
beta1,2,3. Integryny beta1, nosz¹ wspóln¹ nazwê VLA
(Very Late Antigen) lub CD 29 [7]. Nazwa „bardzo póŸne
integryny” pochodzi od pierwszej identyfikacji cz¹steczek na powierzchni komórek T. Bowiem integryny te
bior¹ udzia³ w wi¹zaniu komórek z macierz¹ pozakomórkow¹, spotykane s¹ na wiêkszoœci komórek uk³adu immunologicznego, charakterystyczne jest to, ¿e nie wystêpuj¹ na erytrocytach [8,9,10].
Rola integryn w procesach patologicznych, w tym
nowotworzeniu i przerzutowaniu jest niepodwa¿alna.
Powstawanie przerzutów to proces wieloetapowy obejmuje: adhezjê, czyli zdolnoœæ przylegania komórek nowotworowych do œródb³onka, diapedezê oraz enzymatyczn¹
modyfikacjê (proteazy) istoty miêdzykomórkowej, umo¿liwiaj¹ce migracjê komórek nowotworowych. Celem tej
wêdrówki jest powstawanie ogniska wtórnego (przerzutowego). Stymulacja komórek nowotworowych oraz
komórek œródb³onka do ekspresji cz¹steczek adhezyjnych
odbywa siê z udzia³em czynników wzrostowych oraz
proteaz wydzielanych przez makrofagi, limfocyty, granulocyty tworz¹ce naciek wokó³ komórek nowotworowych
[1,11].
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e integryny pe³ni¹ funkcjê w procesie angiogenezy i limfoangiogenezy.
W etiopatogenezie nowotworów, coraz wiêksz¹ rolê
przypisuje siê procesom angiogenezy i limfoangiogenezy. Jest to bardzo wa¿ne zagadnienie, wobec którego
pok³ada siê olbrzymie nadzieje. G³ówne trendy badawcze s¹ ukierunkowane na znalezienie nowych czynników
predykcyjnych i prognostycznych. Dane naukowe sugeruj¹, ¿e wy¿sze stê¿enie czynników angiogennych koreluje z iloœci¹ naczyñ w guzie i g³êbokoœci¹ nacieku,
czasem ca³kowitego prze¿ycia oraz ¿ycia bez cech choroby. Ustalono, ¿e procesy angiogenezy mog¹ prowadziæ
do progresji choroby i gorszego rokowania w ró¿nych
lokalizacjach choroby nowotworowej [12,13,14].
Angiogeneza to proces tworzenia siê nowych naczyñ
na bazie ju¿ istniej¹cych kapilar, kontrolowany przez
czynniki endogenne, które stymuluj¹, b¹dŸ hamuj¹ rozwój naczyñ [15]. Odgrywa wa¿n¹ rolê w wielu zjawiskach, zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych,
przebiega wieloetapowo. Nowotworzenie rozpoczyna siê
ju¿ w momencie, gdy guz sk³ada siê z kilkudziesiêciu
komórek, natomiast tworzenie nowych naczyñ wg Folkmana przy wielkoœci guza 1–2 cm3. Proces angiogenezy
jest niezbêdny do dostarczenia sk³adników od¿ywczych
do guza. Zaburzenie adhezji komórek oraz niew³aœciwe
reakcje komórkowe s¹ jednym ze sk³adowych wzrostu
guza i powstawania przerzutów, za które odpowiadaj¹
integryny [16,17].
Limfoangiogeneza wspó³istnieje z procesami angiogenezy, m. in. w wyniku stymulacji VEGF-C, który
pobudza procesy angiogenezy poprzez receptor VEGFR2 i/lub pobudza procesy limfoangiogenezy poprzez receptor VEGFR-3. Czynnikami inicjuj¹cymi ten proces s¹:
VEGF-C, VEGF-D, Prox- 1, Tie2, alfa9beta1 integryny,
bFGF [18].
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Droga limfatyczna jest najczêstszym sposobem rozprzestrzeniania siê komórek nowotworowych, ju¿ w bardzo wczesnych etapach choroby. Tak jest m. in. w raku
piersi. Kapilary limfatyczne mog¹ rozrastaæ siê z istniej¹cych ju¿ naczyñ limfatycznych, w ten sam sposób, jak
naczynia krwionoœne. Istnieje hipoteza, ¿e nowe naczynia formowane s¹ w wyniku pobudzenia procesów zwanych limfoangiogenez¹. Do niedawna zak³adano, ¿e system limfatyczny jest nieobecny „anatomicznie” w guzie
oraz, ¿e tworzenie naczyñ limfatycznych to proces wtórny do angiogenezy, chocia¿ jednoczasowy wzrost naczyñ
krwionoœnych i limfatycznych jest równie¿ mo¿liwy
[18,19]. Aktualnie coraz wiêcej faktów przemawia za
tym, ¿e procesy limfoangiogenezy s¹ obecne od samego
pocz¹tku rozwoju choroby nowotworowej. Tak, wiêc
oznaczanie integryn mo¿e nam wskazywaæ chore,
u których procesy angiogenezy i limfoangiogenezy s¹
aktywne, co mo¿e sugerowaæ bardziej agresywny i/lub
zaawansowany przebieg choroby [12].
Uwa¿a siê, ¿e komórki nowotworowe wykazuj¹ pewne w³aœciwe dla danego nowotworu preferencje do osiedlania siê w poszczególnych narz¹dach. Wykazano nadmiern¹ ekspresjê integryny beta4 oraz alfa6 na komórkach
raka p³askonab³onkowego [20]. W badaniach nad rakiem
p³askonab³onkowym szyjki macicy HPV16/18, zarówno
negatywnych, jak i pozytywnych stwierdzono korelacje
miêdzy stopniem atypii komórek nowotworowych a stopniem ekspresji integryny alfa 6 [6]. Integryna alfa vbeta3 pe³ni rolê w adhezji komórek czerniaka podczas
kolonizacji wêz³ów ch³onnych. Integryna alfa 2 beta1
odgrywa du¿¹ rolê w tworzeniu przerzutów do wêz³ów
ch³onnych u chorych na raka ¿o³¹dka. Integryna alfa2beta2 prawdopodobnie jest zwi¹zana z tworzeniem przerzutów tego raka do otrzewnej [21]. Badania nad szczurami
wykaza³y, ¿e adhezja komórek raka okrê¿nicy do komórek œródb³onka naczyñ w w¹trobie, uwarunkowana by³a
interreakcj¹ integryn alfa6, beta1, beta4 z ligandami na
komórkach naczyñ, a szybka ekstrawazacja komórek
nowotworowych do tkanki mi¹¿szu w¹troby, by³a zale¿na od integryny alfa2, alfa6, beta1, beta4 [22].
Evelyn S. Yao i wspó³pracownicy z Universytetu
z San Francisco wykazali, ¿e zwiêkszony sygna³ B1
integryn bierze udzia³ w progresji nowotworowej u chorych na raka piersi, jak równie¿ przeciwcia³o hamuj¹ce
b1 integryny prowadzi do selektywnej stymulacji apoptozy. Te wnioski przedstawiono na podstawie analizy
ekspresji b1 na grupie 249 chorych z rakiem piersi, gdzie
mediana czasu obserwacji wynosi³a 8.4 roku. Te odkrycia pokazuj¹, ¿e ekspresja b1 integryny stanowi wartoœæ
prognostyczn¹ w raku piersi i mo¿e pomóc w identyfikacji pacjentów z bardziej agresywnym przebiegiem
choroby [23]. Miejmy nadziejê, ¿e z czasem bêdzie
mo¿liwe zastosowanie terapii celowanych u tej grupy
pacjentów.
W pracy Lawson’a i wsp. przedstawiono 150 chorych
na raka drobnokomórkowego p³uca, u których oceniano
beta1 integrynê. Podzielili oni guzy pod wzglêdem ekspresji na trzy stopnie: s³ab¹, œredni¹ i wysok¹, wykazu-

j¹c, ¿e pacjenci z wysok¹ ekspresj¹ mieli gorsze rokowanie i by³ to niezale¿ny czynnik w analizie statystycznej [24].
Kolejn¹ prac¹ analizuj¹c¹ wartoœæ predykcyjn¹ i prognostyczn¹ integryn by³ raport dzieciêcej grupy onkologicznej, dotycz¹cy ostrych bia³aczek szpikowych. Walter
i wsp. bada³ integrynê nale¿¹c¹ do „bardzo póŸnych
integryn” VLA 4, jako niezale¿ny czynnik predykcyjny
redukcji ryzyka nawrotu i wykaza³, ¿e u pacjentów
z wysokim ryzykiem nawrotu choroby i krótkim czasem
wolnym od choroby by³a niska ekspresja VLA-4, w przeciwieñstwie do grup chorych o œrednim i niskim ryzyku
nawrotu choroby, gdzie ekspresja VLA-4 by³a wysoka [25].
Pierwszym antagonist¹ integryn, który zosta³ dopuszczony do badañ klinicznych by³ Vitaxin. Jest to humanizowana pochodna mysiego przeciwcia³a LM609 przeciwko integrynie alfa1, beta3, przeciwcia³a, które by³o
u¿ywane do badañ nad rol¹ tej cz¹stki adhezyjnej
w procesie nowotworzenia [26]. W 2001 roku opublikowano wyniki badania, w którym stosowano Vitaxin w leczeniu miêsaka g³adkokomórkowego. W³¹czono do badania 15 pacjentów, u 9 z nich punktem wyjœcia by³
przewód pokarmowy. Vitaxin podawano raz w tygodniu
w 90 minutowym wlewie do¿ylnym w dawce 0,25 mg/kg.
Maksymalny czas leczenia wynosi³ 6 miesiêcy. U ¿adnej
z osób nie stwierdzono regresji guza, u 5 pacjentów
osi¹gniêto stabilizacjê, natomiast u pozosta³ych wyst¹pi³a
progresja choroby [27]. W 2005 roku podczas zjazdu
Amerykañskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ang.
American Society Clinical Oncology – ASCO) zaprezentowano wyniki badania II fazy leczenia Vitaxinem pacjentów z powodu rozsianego czerniaka. Do badania w³¹czono 112 pacjentów uprzednio nie leczonych. Podawano Vitaxinw dawce 8 mg/kg/ na tydzieñ oraz dakarbazynê
(DTIC) w dawce 1000 mg/m2 co 21 dni. 57 pacjentów
by³o leczonych Vitaxinem w monoterapii, a 55 chorych
zakwalifikowano do leczenia Vitaxinem z DTIC. W grupie leczonej Vitaxinem odsetek ca³kowitych odpowiedzi
wyniós³ 0%, EDPR (wskaŸnik wczesnej progresji choroby) 49%, czas wolny od progresji choroby wyniós³ 1,4
miesi¹ca. W ramieniu obejmuj¹cym leczenie skojarzone
odsetek ca³kowitych odpowiedzi wyniós³ 13%, EDRP
(wskaŸnik wczesnej progresji choroby) 38%, czas wolny
od progresji choroby wyniós³ 2,6 miesi¹ca. Na podstawie tych wyników autorzy badania wyci¹gnêli wnioski,
i¿ Vitaxin mo¿e byæ skuteczn¹ terapi¹ w leczeniu zaawansowanego czerniaka w monoterapii, jak i w skojarzeniu
z DTIC [28]. Kolejnym lekiem jest Cilengitide. Jest syntetycznym peptydem, który wi¹¿e siê z receptorami alfavbeta3, alfavbeta5 komórek œródb³onka powoduj¹c ich
apaptozê. W 2007 roku opublikowano badania II fazy
z u¿yciem tego leku u pacjentów z glejakami z³oœliwymi. Do badania w³¹czono 51 pacjentów, u 5 zaobserwowano obiektywn¹ odpowiedŸ, u 16 stabilizacjê. Lek
by³ podawany w dawce 2400 mg/m4 do¿ylnie dwa razy
w tygodniu [29]. W literaturze pojawiaj¹ siê doniesienia
o potencjalnym wykorzystaniu klarytromycyny, która
w badaniach in vitro hamuje wzrost komórek raka gru-
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czo³owego p³uca, czêœciowo poprzez zmniejszenie ekspresji integryn alfa2 beta1 [28].

PODSUMOWANIE
Dotychczasowe badania nad rol¹ integryn nie daj¹ jasnych wytycznych, co do ich wartoœci, jako czynnika
predykcyjnego, prognostycznego i markera diagno-

stycznego. Konieczne s¹ dalsze badania nad zrozumieniem biologii nowotworu i roli intergryn w powstawaniu
i przerzutowaniu choroby nowotworowej. Badania wskazuj¹, ¿e integryny mog¹ staæ siê wa¿nym narzêdziem
w leczeniu nowotworów z³oœliwych, dlatego wa¿ne jest
prowadzenie dalszych badañ nad ich potencjalnym wykorzystaniem w codziennej praktyce klinicznej.
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