
Biopsja bez biopsji…

…czyli kilka słów na temat
krążących komórek

nowotworowych



Biopsja klasyczna

• pobranie materiału z
przypuszczalnie zmienionej
chorobowo tkanki

• do badania
histopatologicznego, oceny
morfologicznej

• niedoskonała
• inwazyjna
• brak możliwości

wielokrotnych powtórzeń
• brak informacji o progresji,

ryzyku przerzutowania i
efektywności leczenia

www.wylecz.to

www.poradnia.pl



Biopsja bez biopsji??

• biopsja „płynna”
• badanie krążących

komórek
nowotworowych

• nieinwazyjna i szybka
procedura pobrania
materiału

• pozyskanie wielu
niezależnych próbek

• odzwierciedlenie
klasycznej biopsji

• cenne informacje
kliniczne

www.liquid-biopsy.gene-quantification.info



„Płynna” biopsja – znaczenie kliniczne
• biomarker progresji choroby
• czynnik prognostyczny
• ocena statusu i ryzyka

przerzutowania
• pomocna w podejmowaniu

decyzji terapeutycznych
• monitorowanie odpowiedzi

na leczenie
• diagnostyka we wczesnym

stadium choroby
• ocena choroby resztkowej
• poznanie biologii komórek

odpowiedzialnych za
metastazę

• opracowanie terapii
celowanych

www.journal.frontiersin.org



Krążące komórki nowotworowe

• CTC (circulating tumor cells)
• oddzielone od guza pierwotnego lub miejsc przerzutów i

uwalniane do krwiobiegu
• podobne pod względem profilu antygenowego i

genetycznego
• niewielka ilość – 1/105- 107 komórek jednojądrzastych

www.abnova.com



Uwalnianie CTC
• poprzez istniejące naczynia lub

nowo powstałe kapilary guza
• przejście „epitelialno-

mezenchymalne” (EMT) - nabycie
cech komórek mezenchymalnych

• zmiana fenotypu i przekształcenie
w komórki inwazyjne

www.biotechnologia.pl

•    zmiany na poziomie
transkrypcyjnym i
modyfikacje białek

 www.blogs.scientificamerican.com



Znaczenie biologiczne CTC
• kluczowa rola w tworzeniu przerzutów nowotworowych, w tym

odległych
• mechanizm nie do końca poznany
• zjawisko ekstrawazacji – migracja z naczynia do nowej tkanki
• przejście „mezenchymalno-epitelialne” – odzyskanie cech

komórek nabłonkowych
• ograniczone możliwości proliferacji – zmiana mikrośrodowiska

www.vortexbiosciences.com





Odkrycie CTC

• 1869 r. – Thomas
Ashworth

• podobieństwo komórek
we krwi do tych z guza u
mężczyzny z przerzutami

• połowa lat 90. XX wieku

• występowanie CTC już
we wczesnym stadium
raka

• technologie
magnetyczne z użyciem
ferrocieczy i
wysokogradientowych
separatorów

www.researchgate.net





Izolacja i identyfikacja CTC

Właściwości biologiczne                    Cechy fizyczne
- ekspresja białek powierzchniowych                            -     rozmiar i gęstość
- żywotność                                   -    ładunek elektryczny

- Przerzutowość                                                                 -     zmiana kształtu

                                Charakterystyka molekularna



Metody izolacji CTC

fizykochemiczne                                      immunomagnetyczne
1) OncoQuick                     1)  CellSearch

2) ISET                                                                            2)  MagSweaper

        kombinowane             inne               mikrofluidyczne

  1) AdnaTest                         1) FAST                 1) CTC chip

  2) EPISPOT                           2) Maintrac         2) Nano-Velcro

                                                       3) Epic Sciences





Metody fizykochemiczne
OncoQuick
• różnice w gęstości komórek

• wirowanie w gradiencie
gęstości

• separacja na porowatych
membranach

ISET
• różnice w wielkości

komórek

• mikrofiltracja

• izolacja komórek nie
większych niż 8 µm

www.figshare.com www.jcmtjournal.com



CellSearch

• pierwszy system zaaprobowany przez FDA do celów
diagnostycznych

• selekcja pozytywna komórek EpCAM(+)
• zastosowanie magnetycznych kulek opłaszczonych

antygenami anty-EpCAM
• dodatek znakowanych fluorochromami przeciwciał
• przyłożenie pola magnetycznego, skanowanie i

identyfikacja CTC
• problem w wykrywaniu komórek po EMT
• podobna technologia MagSweaper



www.journal.frontiersin.org



Systemy mikrofluidyczne
• duża powierzchnia styku

komórek z przeciwciałami
• wydajność wychwytu >60%
• głównie chipy CTC
• płytka z mikrosłupkami

pokrytymi przeciwciałami
anty-EpCAM

www.pubs.rsc.org

www.jto.org



Nano-Velcro

www.researchgate.net



EPISPOT

• różnicowanie komórek żywych i martwych

• detekcja nie samych komórek, lecz ich produktów

• technika ilościowa i jakościowa

• selekcja oparta o deplecję komórek CD45(+)

• zastosowanie membran opłaszczonych
przeciwciałami przeciw danemu białku

• produkt wykrywany przez kolejne przeciwciało
skoniugowane z fluorochromem





Testy in vivo

• wykorzystanie
detektora pokrytego
przeciwciałami anty-
EpCAM

• detektor umieszczony w
żyle (ok. 30 min)

• styczność z ok. 2-3
litrami krwi

• analiza CTC pod kątem
obecności cytokeratyn i
charakterystycznych
markerów www. gilupi.com



CTC a stadium zaawansowania -
przykład

• zależność
między fazą
zaawansowania
raka jelita
grubego a
liczbą
wykrytych CTC

Tsai, Wen-Sy et al. “Circulating Tumor Cell Count Correlates with Colorectal Neoplasm Progression
and Is a Prognostic Marker for Distant Metastasis in Non-Metastatic Patients.” Scientific Reports  6
(2016)



CTC a całkowite przeżycie - przykład• przerzutujący rak piersi

• analiza całkowitego
czasu przeżycia

• niekorzystna prognoza:
>5 CTC/7,5 ml krwi
obwodowej

Miller MC, Doyle GV, Terstappen LW. Significance of Circulating Tumor Cells Detected by the
CellSearch System in Patients with Metastatic Breast Colorectal and Prostate Cancer. J Oncol. 2010



CTC a całkowite przeżycie - przykład

• rak gruczołu
krokowego z
przerzutami

• analiza
całkowitego czasu
przeżycia

• niekorzystna
prognoza:
>5 CTC/7,5 ml
krwi obwodowej

de Bono JS, Scher HI, Montgomery RB, Parker C, Miller MC, Tissing H, Doyle GV, Terstappen LW,
Pienta KJ, Raghavan D. Circulating tumor cells predict survival benefit from treatment in metastatic
castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res. 2012



CTC a okres bez progresji choroby-
przykład

• PFS u kobiet z
przerzutującym
rakiem piersi w
zależności od
obecności CTC

Alvarez RH. Monitoring Therapeutic Response: Imaging, Circulating Cells, and Other Biomarkers. The
Breast Cancer Report. 2011



CTC a odpowiedź na leczenie -
przykład

• zmiany w ilości
CTC po
podaniu
kolejnych
dawek
chemioterapii
u chorego na
raka żołądka

Watanabe T, Okumura T, Hirano K, Yamaguchi T, Sekine S, Nagata T, Tsukada K. Circulating tumor cells
expressing cancer stem cell marker CD44 as a diagnostic biomarker in patients with gastric cancer. Oncol Lett.
2017



CTC a odpowiedź na leczenie -
przykład

• zmiany ilości
CTC po
chirurgicznym
usunięciu
guza sutka u
myszy
(pomiar in
vivo)

Juratli MA, Siegel ER, Nedosekin DA, Sarimollaoglu M, Jamshidi-Parsian A, Cai C, Menyaev YA, Suen JY,
Galanzha EI, Zharov VP. In Vivo Long-Term Monitoring of Circulating Tumor Cells Fluctuation during Medical
Interventions. PLoS One. 2015



A co na to media??

„Jest to przełomowe odkrycie, które pozwala lekarzom postawić dokładną
diagnozę i wykryć chorobę dużo wcześniej, nawet zanim pojawią się jej
pierwsze symptomy”………….

„Ekipa badaczy odkryła, że nowotwory rozwijające się w różnych częściach
ciała zostawiają charakterystyczne dla siebie ślady, które komputer jest w
stanie wykrywać”……………

„Opracowaliśmy sterowany komputerowo test, który potrafi wykryć raka i
zidentyfikować jego typ, wyłącznie na podstawie próbki krwi”…………. 



CTC – perspektywy i wyzwania

• nowe, doskonalsze metody izolacji CTC
• standaryzacja procedur ich identyfikacji
• wieloośrodkowe badania kliniczne dla

oszacowania potencjału diagnostyczno-
rokowniczego

• standaryzacja procedur badawczych w
analizach molekularnych CTC

• opracowanie profili genetycznych CTC
charakteryzujących dany typ nowotworu
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Dziękuję za uwagę


