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Streszczenie 
Wstęp: Proteinazy cysteinowe są enzymami regulującymi liczne procesy 

fizjologiczne oraz patologiczne w organizmie człowieka. Zaburzenie ich 

aktywności może przyczyniać się do wystąpienia wielu chorób. Pełnią one ważną 

rolę w procesie kancerogenezy, uczestnicząc w inwazji, transformacji 

nowotworowej, angiogenezie, apoptozie oraz powstawaniu przerzutów. Celem 

pracy było opracowanie elektroforetycznej metody identyfikacji proteinaz 

cysteinowych w surowicach pacjentów z przewlekłą białaczką w oparciu 

o jodoacetamid biotynylowany. 

Materiał i metody: Badania wstępne przeprowadzono na handlowym preparacie 

papainy (EC 3.4.22.2), dobrze poznanej i szeroko stosowanej roślinnej proteinazy 

cysteinowej o masie cząsteczkowej 23,4 kDa. Badania wykonano na próbach 

surowicy uzyskanych z pełnej krwi pobranej od pacjentów chorych na przewlekłą 

białaczkę limfocytową (PBL) oraz surowicach kontrolnych uzyskanych 
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od dawców. Surowice po wstępnej inkubacji z jodoacetamidem mieszano 

z buforem do prób i poddawano rozdziałowi elektroforetycznemu w żelu 

poliakrylamidowym zawierającym dodecylosiarczan sodu (SDS–PAGE). 

Rozdzielone elektroforetycznie białka po transferze na nitrocelulozową 

membranę, poddawano dalszej analizie za pomocą streptawidyny skoniugowanej 

z peroksydazą chrzanową (HRP). Użycie substratu dla HRP, czterochloro-

wodorku 3,3’–diaminobenzydynyny (DAB), umożliwiało identyfikację 

biotynylowanego jodoacetamidu, a przez to związanych z nim w sposób 

nieodwracalny proteinaz cysteinowych obecnych w badanych surowicach.  

Wyniki: Analiza porównawcza surowic pobranych od pacjentów chorych na 

przewlekłą białaczkę limfocytową w odniesieniu do surowic kontrolnych pozwoliła 

na identyfikację dodatkowego białka o charakterze proteinazy cysteinowej 

o masie cząsteczkowej wynoszącej około 37 kDa, które nie występowało lub było 

obecne w niewielkiej ilości w surowicach kontrolnych. 

Wnioski: Opracowana metoda umożliwia wykrywanie proteinaz cysteinowych 

w surowicach kontrolnych, jak i u pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę 

limfocytową. 

 

Słowa kluczowe: proteinazy cysteinowe, jodoacetamid, elektroforeza, 

przewlekła białaczka limfocytowa. 
 
 

Abstract 

Introduction: Cysteine proteases are enzymes that regulate numerous 
physiological and pathological processes in the human body. Disorders of their 
activity can lead to a number of diseases. They play an important role in the 
process of carcinogenesis, participating in the invasion, transformation, 
angiogenesis, apoptosis and metastasis. 
The aim of this study was to elaborate the electrophoretic method of cysteine 
proteinases identification in the sera of patients suffering from chronic 
lymphocytic leukemia based on biotinylated iodoacetamide. 
Material and methods: Preliminary studies were carried out on the commercially 
available papain (EC 3.4.22.2) well known and widely used plant cysteine 
protease with a molecular weight 23,4 kDa. The study was conducted on the blood 
samples taken from patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) and 
control sera from healthy donors. The sera after the preincubation with 
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iodoacetamide were mixed with the sample buffer followed by electrophoresis 
on polyacrylamide gel containing sodium dodecyl sulfate (SDS–PAGE). 
The separated proteins were electrophoretically transferred to the nitrocellulose 
membranes and subjected to the further analysis using streptavidin conjugated 
with horseradish peroxidase (HRP). The use of substrate for HRP 3,3’-
diaminobenzidine tetrachloride (DAB) allows the biotinylated iodoacetamide and 
thereby cysteine proteinase identification.  
Results: The comparative analysis of the sera from the patients with chronic 
lymphocytic leukemia and the control sera led to the identification of additional 
protein with a cysteine protease characteristic having a molecular weight 
of about 37 kDa, which did not occur or was present in a smaller amount 
of the control sera. 
Conclusions: The developed method allows the detection of cysteine proteases 
which are present in the control sera and the sera of patients with chronic 
lymphocytic leukemia.  
 

Key words: cysteine proteases, iodoacetamide, electrophoresis, chronic 
lymphocytic leukemia. 
 
 
Wstęp 
 

Nowotwory należą do jednych z najgroźniejszych chorób współczesnej 
cywilizacji. Mimo dużego postępu medycyny oraz sięgania po coraz 
nowocześniejsze metody diagnostyki i terapii wciąż stanowią poważny problem. 
Dlatego tak bardzo istotne jest wdrażanie nowych metod szybkiej diagnostyki 
i skutecznego leczenia. Duże znaczenie wśród technik diagnostyki laboratoryjnej 
ma oznaczanie we krwi pacjenta aktywności enzymów oraz stężenia markerów 
nowotworowych [1]. Wykazano, że oznaczanie aktywności proteinaz 
cysteinowych oraz ich inhibitorów może być pomocne w diagnostyce 
i monitorowaniu przebiegu chorób nowotworowych oraz ich terapii [2]. 
Proteinazy cysteinowe, nazywane inaczej proteinazami tiolowymi lub 
sulfhydrylowymi, są szeroko rozpowszechnioną grupą enzymów proteolitycz–
nych, występujących we wszystkich żywych organizmach. W warunkach 
fizjologicznych zlokalizowane są wewnątrzkomórkowo. Ich główną rolą jest 
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nieselektywna degradacja białek [3]. Zaangażowane są w wiele procesów 
fizjologicznych oraz patologicznych. Enzymy te uczestniczą m.in. w apoptozie, 
prezentacji antygenu, przemianie tkanki chrzęstnej i kostnej [4, 5] oraz aktywują 
wiele proenzymów, prohormonów i neuroprzekaźników [6]. Zwiększona 
aktywność i nieprawidłowa lokalizacja proteinaz cysteinowych może prowadzić 
do rozwoju wielu chorób tj. reumatoidalnego zapalenia stawów i zapalenia kości, 
choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego oraz dystrofii mięśniowej [7]. 
Liczne badania potwierdziły także ich znaczący udział w procesie nowotworzenia 
[8, 9]. Proteinazy cysteinowe zaangażowane są w proces kancerogenezy na wielu 
poziomach – uczestniczą w inwazji, transformacji nowotworowej, angiogenezie, 
apoptozie i powstawaniu przerzutów [10]. Współdziałając z innymi enzymami 
proteolitycznymi, powodują degradację struktur macierzy pozakomórkowej 
i błony podstawnej otaczającej nowotwór, ułatwiając w ten sposób komórkom 
nowotworowym proliferację i rozsiewanie [5, 11]. Proteazy cysteinowe 
przyczyniają się również do uodpornienia komórek nowotworowych na działanie 
układu immunologicznego, chroniąc je przed lizą, dzięki czemu komórki 
nabywają zdolność do przerzutowania [12]. W trakcie rozwoju nowotworu, 
katepsyny, proteazy lizosomalne w większości zaliczane do proteaz 
cysteinowych, często przemieszczają się na powierzchnię komórek 
nowotworowych lub są wydzielane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, gdzie 
mogą promować inwazję guza [11]. Wykrycie tych białek w płynach 
pozakomórkowych może być podstawą rozpoznania choroby, czynnikiem 
prognostycznym [6], a także może pomóc w ocenie odpowiedzi na stosowaną 
terapię [2]. Podwyższona ekspresja proteinaz cysteinowych zarówno w tkankach 
nowotworowych, jak i surowicy pacjentów, często towarzyszy zwiększonej 
agresywności guza, gotowości do naciekania i tworzenia przerzutów [13]. 
Aktywność proteinaz regulowana jest przez ich inhibitory [3]. Nieodwracalnym 
i nieselektywnym inhibitorem wszystkich enzymów zawierających cysteinę 
w centrum aktywnym, stosowanym często w biologii molekularnej jest m.in. 
jodoacetamid [14]. Jest to związek alkilujący, wykorzystywany przy mapowaniu 
białek [15]. Ma on postać białych lub żółtych kryształów i jest rozpuszczalny 
w wodzie lub etanolu. Tworzy kowalencyjne wiązanie z grupą tiolową reszty 
cysteiny [14, 15]. Celem pracy było opracowanie elektroforetycznej metody 
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identyfikacji proteinaz cysteinowych w surowicach pacjentów z przewlekłą 
białaczką w oparciu o jodoacetamid biotynylowany. 

 

Materiał i metody 
 

W badaniach wykorzystano handlowy preparat jodoacetamidu znakowanego 
biotyną (Sigma), papainę (Sigma) oraz 30 surowic uzyskanych z krwi pobranej 
do badań rutynowych do probówek z aktywatorem wykrzepiania od pacjentów 
Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ze zdiagnozowaną przewlekłą 
białaczką limfocytową (PBL) oraz 30 surowic kontrolnych pochodzących od 
dawców krwi. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki nr RNN/102/16/KE.  

W celu określenia mas cząsteczkowych wyznakowanych i rozdzielonych 
w żelach poliakrylamidowych proteinaz cysteinowych użyto wzorca mas 
cząsteczkowych Perfect Color Protein Ladder firmy EURx. Wzorzec ten zawiera 
10 typów rekombinowanych białek, które po rozdziale elektroforetycznym 
wykazują masę cząsteczkową 7, 15, 20, 25, 35, 70, 100, 140 i 240 kDa.  
Przygotowanie biotynylowanego jodoacetamidu.  

Roztwór podstawowy jodoacetamidu użyty w badaniach przygotowano 
rozpuszczając 8 mg liofilizowanego preparatu w 400 µL 0,05M buforu Tris–HCl 
o pH 7,4, po czym sporządzono jego 5, 10, 100 i 1000–krotne rozcieńczenia. 

Streptawidyna wyznakowana peroksydazą chrzanową (Biokom). Liofilizat 
streptawidyny wyznakowanej peroksydazą chrzanową (HRP) przygotowano 
rozpuszczając 1 mg liofilizatu w 20 mL 0,05M buforu Tris–HCl o pH 7,4. 

Papaina, EC 3.4.22.2 (Sigma). Papaina jest proteinazą cysteinową o masie 
cząsteczkowej 23,4 kDa. Roztwór papainy przygotowano rozpuszczając 4 mg 
preparatu w 500 µL 0,05 M buforu Tris–HCl o pH 7,4. 
Przygotowanie preparatów znakowanych biotynylowanym jodoacetamidem 

do analizy elektroforetycznej.  
Do badanych surowic dodano biotynylowany jodoacetamid w stosunku 1:1 

(4 µL surowicy mieszano z 4 µL roztworu biotynylowanego jodoacetamidu). 
Mieszaninę inkubowano przez 30 min w łaźni lodowej. Następnie dodano 8 µL 
buforu do prób bez merkaptoetanolu (2,5 mL 1M buforu Tris–HCl o pH = 6,8; 
2 mL etanolu, 4 mL glicerolu, 920 mg SDS oraz 400 µL 0,1% wodnego roztworu 
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błękitu bromofenolowego). Próby nanoszono do studzienek przygotowanego żelu 
poliakrylamidowego bez uprzedniego ogrzewania. W przypadku papainy, 
przygotowanie próby do elektroforezy przebiegało identycznie, jedyną różnicą 
była początkowa ilość roztworu papainy (10 µL roztworu papainy, 10 µL 
roztworu biotynylowanego jodoacetamidu – inkubacja 30 min w łaźni lodowej; 
20 µL buforu do prób bez merkaptoetanolu).  

Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym zawierającym SDS (SDS–PAGE). 
Elektroforezę przeprowadzono w aparacie MiniProtean (BioRad). 
Przygotowywano 12,5% żele rozdzielające i 5% żele zatężające. Do studzienek 
nanoszono po 4 µL przygotowanych preparatów surowic, 10 µL przygotowanego 
preparatu papainy (preinkubowanych z biotynylowanym jodoacetamidem 
i buforem do prób). Elektroforezę prowadzono przy stałym napięciu 200V 
w czasie ok. 60 min.  
Transfer białek.  

Rozdzielone elektroforetycznie białka transferowano na nitrocelulozową 
membranę w czasie jednej godziny przy napięciu 100V (MiniProtean, BioRad).  
Detekcja biotynylowanego jodoacetamidu.  

Po przeprowadzonym transferze, membranę z przeniesionymi na nią 
białkami, płukano trzykrotnie przez 10 minut w 0,05M buforze Tris–HCl o pH 
7,4, a następnie inkubowano przez noc w 5% roztworze odtłuszczonego mleka 
w proszku w tym samym buforze, na kołysce laboratoryjnej w celu zablokowania 
miejsc niespecyficznego wiązania streptawidyny. Nitrocelulozową membranę 
ponownie płukano trzykrotnie po 10 min w buforze Tris–HCl, po czym 
inkubowano przez jedną godzinę w roztworze streptawidyny wyznakowanej 
peroksydazą chrzanową. Po ponownym, trzykrotnym przemyciu, membrany 
zanurzano w roztworze czterochlorowodorku 3,3’–diaminobenzydyny – DAB 
(Sigma) do momentu pojawienia się brązowo zabarwionych pasm białkowych 
skoniugowanych z biotynylowanym jodoacetamidem. Reakcję stopowano 
poprzez przemywanie membran wodą destylowaną. 
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Wyniki 
 

W badaniach wstępnych ustalono najbardziej korzystne stężenia handlowego 
preparatu papainy, białek surowicy, czasów inkubacji, wpływu obecności  
2–merkaptoetanolu i ogrzewania prób na możliwość oddziaływania 
biotynylowanego jodoacetamidu z proteinazami cysteinowymi zawartymi 
w analizowanym materiale. W celu zweryfikowania możliwości tworzenia 
wiązań kowalencyjnych pomiędzy biotynylowanym preparatem jodoacetamidu 
a proteinazami cysteinowymi analizie poddano preparat papainy, proteinazy 
cysteinowej o masie cząsteczkowej 23,4 kDa. Żel z rozdzielonymi po 
elektroforezie białkami wybarwiono błękitem Coomassie, a następnie 
odbarwiono w roztworze etanolu i kwasu octowego. Na analizowanym 
elektroforegramie (ryc. 1A) widoczne jest dominujące pasmo o masie 
cząsteczkowej 23,4 kDa odpowiadające papainie i kilka frakcji o wyższych 
i niższych masach cząsteczkowych, które są prawdopodobnie zanieczyszczeniami 
preparatu handlowego enzymu. W celu sprawdzenia skuteczności wiązania 
biotynylowanego jodoacetamidu przez enzym, przygotowano roztwory papainy, 
które inkubowano 30 minut w temperaturze łaźni lodowej z rozcieńczeniami 
podstawowego roztworu jodoacetamidu. Analizę elektroforetyczną prowadzono 
po dodaniu do mieszaniny buforu do prób (bez merkaptoetanolu i bez 
standardowego ogrzewania próby przez 1 min w temperaturze 100˚C). 
Rozdzielone elektroforetycznie białka transferowano na nitrocelulozową 
membranę, którą poddawano dalszej analizie techniką Western blot 
z wykorzystaniem streptawidyny znakowanej peroksydaza chrzanową. W wyniku 
analizy otrzymano dobrze widoczną (zabarwioną na brązowo) frakcję białkową 
lokującą się w elektroforegramie w regionie odpowiadającym masie 
cząsteczkowej papainy, która wynosi 23,4 kDa. Lokujące się poniżej, mniej 
widoczne frakcje, również związane z biotynylowanym jodoacetamidem, są 
prawdopodobnie produktami degradacji enzymu (ryc. 1B). 
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Ryc. 1 A. Rozdział elektroforetyczny preparatu papainy  
w 12,5% żelu poliakrylamidowym zawierającym SDS (SDS–PAGE)  

po wybarwieniu błękitem Coomassie.  
1 – wzorzec mas cząsteczkowych; 2 – papaina 12,8 mg;  

3–6 – malejące ilości preparatu papainy (25,6; 12,8; 6,4; 3,2 µg) 

 
Fig. 1. A. Electrophoretic separation of papain in 12.5% polyacrylamide gel with SDS 

(SDS–PAGE) after staining with Coomassie blue.  
1 – molecular weight standards; 2 – papain 12.8 mg;  

3–6 – decreasing amount of papain (25.6; 12.8; 6.4; 3.2 µg) 
  



 Paulina Młudzik i wsp. 43 

 
 

Ryc. 1 B. Analiza techniką Western blot preparatu papainy po uprzedniej inkubacji 
z biotynylowanym jodoacetamidem z następującą elektroforezą w 12,5% żelu 

poliakrylamidowym i transferem na membranę nitrocelulozową.  
1–7 – wzrastające ilości preparatu papainy (0; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; 12,8; 25,6 µg) inkubowanego z 10 krotnie 

rozcieńczonym roztworem podstawowym jodoacetamidu; 8 – wzorzec mas cząsteczkowych 
 

Fig. 1. B. Western blot analysis of papain prior to the incubation with biotinylated 
iodoacetamide followed by electrophoresis in 12.5% polyacrylamide gel  

and transferred to nitrocellulose membrane.  
1–7 – increasing amounts of papain (0; 0.8; 1.6; 3.2; 6.4; 12.8; 25.6 µg) incubated with 10–fold diluted stock 

solution of iodoacetamide; 8 – molecular weight standards 
 

W celu wykrycia obecnych w surowicy proteinaz cysteinowych, 
w eksperymentach wstępnych ustalono stężenia dodawanego do surowicy 
biotynylowanego jodoacetamidu, a pozostałe warunki reakcji były identyczne jak 
w przypadku przeprowadzonej analizy dla papainy. Przygotowano roztwór 
podstawowy biotynylowanego jodoacetamidu (patrz „Materiały i metody”), 
po czym sporządzono jego 5, 10, 100 i 1000–krotne rozcieńczenia i określono 
najkorzystniejsze jego stężenie. Najlepszym okazało się 10–krotne rozcieńczenie 
roztworu podstawowego (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Analiza techniką Western blot z zastosowaniem streptawidyny znakowanej 
peroksydazą chrzanową (HRP) białek surowicy kontrolnej po ich uprzedniej inkubacji 

z biotynylowanym jodoacetamidem z następującą elektroforezą w 12,5% żelu 
poliakrylamidowym i transferem na nitrocelulozową membranę. Analiza z użyciem 

różnych rozcieńczeń roztworu podstawowego jodoacetamidu. 
1, 5 – surowica kontrolna (1 µL) poddana inkubacji z roztworem podstawowym jodoacetamidu (80 µg);  

2, 6 – surowica kontrolna (1 µL) poddana inkubacji z 10–krotnie rozcieńczonym roztworem podstawowym 
jodoacetamidu (8 µg); 3, 7 – surowica kontrolna (1 µL) poddana inkubacji z 100–krotnie rozcieńczonym 
roztworem podstawowym jodoacetamidu (0,8 µg); 4, 8 – surowica kontrolna (1 µL) poddana inkubacji  

z 1000–krotnie rozcieńczonym roztworem podstawowym jodoacetamidu (0,08 µg) 
 

Fig. 2. Western blot analysis using streptavidin–labeled horseradish peroxidase (HRP) 
of control serum proteins that were previously incubated with biotinylated 

iodoacetamide followed by electrophoresis in 12.5% polyacrylamide gel and transferred 
to nitrocellulose membrane. Analysis using different dilutions of the stock solution 

of iodoacetamide. 
1, 5 – control serum (1 μl) incubated with a stock solution of iodoacetamide (80 μg); 

2, 6 – control serum (1 μL) incubated with 10–fold diluted stock solution of iodoacetamide (8 μg);  
3, 7 – control serum (1 μL) incubated with 100–fold diluted stock solution of iodoacetamide (0.8 μg);  

4, 8 – control serum (1 μL) incubated with 1000–fold diluted stock solution of iodoacetamide (0.08 μg) 
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Surowice kontrolne, jak i pochodzące od pacjentów ze zdiagnozowaną PBL 
poddano 30–minutowej inkubacji z 10–krotnie rozcieńczonym roztworem 
podstawowym biotynylowanego jodoacetamidu. Czas i warunki inkubacji oraz 
elektroforezę, transfer i analizę elektroforegramu za pomocą streptawidyny 
z peroksydazą chrzanową opisano w „Materiałach i metodach”. W pierwszym 
etapie prowadzonych doświadczeń badaniom poddano 30 surowic krwi pobranej 
od pacjentów ze zdiagnozowaną PBL oraz 30 surowic kontrolnych uzyskanych 
od zdrowych dawców. Surowice te pochodziły z kolekcji Zakładu Biochemii 
Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, przechowywanej w temperaturze  
–20˚C. Przeprowadzone badania wykazały różnicę w uzyskiwanych 
po elektroforezie i analizie techniką Western blot wzorach prążkowych surowic 
pacjentów z PBL i surowic kontrolnych (ryc. 3). 

W analizie surowic pobranych od pacjentów chorych na przewlekłą 
białaczkę limfocytową i surowic kontrolnych zidentyfikowano kilka frakcji 
białkowych o charakterze proteinaz cysteinowych (reagujących z biotynylowa–
nym jodoacetamidem) lokujących się w elektroforegramie w szerokim zakresie 
mas cząsteczkowych od 37 do 240 kDa. Najlepiej widoczne białka lokowały się 
w zakresie mas cząsteczkowych wynoszących około 37, 80 i 240 kDa. 
O ile wyznakowane pasma białkowe o masach cząsteczkowych 80 i 240 kDa 
były  widoczne w obu analizowanych surowicach, choć wykazywały większą 
intensywność w surowicy pacjentów z PBL, o tyle pasmo o masie cząsteczkowej 
37 kDa było widoczne jedynie w surowicy pacjentów chorych na białaczkę.  
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Ryc. 3. Przykładowa analiza techniką Western blot białek surowic pochodzących 
od pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną i zdrowych dawców po ich uprzedniej 

inkubacji z biotynylowanym jodoacetamidem z następującą elektroforezą  
w 12,5% SDS–PAGE i transferem na nitrocelulozową membranę. 

1 – wzorzec mas cząsteczkowych (5 µL); 2, 4, 6, 8, 10 – surowice pochodzące od pacjentów z przewlekłą 
białaczką limfatyczną (4 µL); 3, 5, 7, 9 – surowice kontrolne pochodzące od zdrowych dawców (4 µL) 

 
Fig. 3. Exemplary of Western blot analysis of proteins of the sera from patients with 

chronic lymphocytic leukemia and healthy donors that were previously incubated with 
biotinylated iodoacetamide followed electrophoresis in 12.5% SDS–PAGE  

and transfer to nitrocellulose membrane. 
1 – molecular weight standard (5 μL); 2, 4, 6, 8, 10 – sera from patients with chronic  

lymphocytic leukemia (4 μL); 3, 5, 7, 9 – control sera from healthy donors (4 μL) 
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Analiza surowic pacjentów chorych na PBL i surowic kontrolnych, które 
bezpośrednio po pobraniu zostały zamrożone w –80˚C wykazała obecność 
wyznakowanych jodoacetamidem frakcji białkowych o masach cząsteczkowych 
wynoszących około 37, 80 i 240 kDa. Reakcja z biotynylowanym jodoacet–
amidem dla frakcji o m.cz. 80 i 240 kDa charakteryzowała się podobną 
intensywnością. Należy jednak zwrócić uwagę na zdecydowanie większą 
intensywność wyznakowanej frakcji odpowiadającej m.cz. 37 kDa dla 
surowic uzyskanych od pacjentów z PBL w porównaniu z surowicami 
kontrolnymi (ryc. 4). 

 
 

Ryc. 4. Przykładowa analiza techniką Western blot białek surowic pochodzących 
od pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną i surowic kontrolnych pochodzących 

od zdrowych dawców zamrożonych bezpośrednio po pobraniu w –80˚C po ich inkubacji 
z biotynylowanym jodoacetamidem z następującą elektroforezą w 12,5% żelu 

poliakrylamidowym i transferem na nitrocelulozową membranę. 
1, 3, 5, 7, 9 – surowice pochodzące od pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną (4 µL); 2, 4, 6, 8 – 
surowice kontrolne pochodzące od zdrowych dawców (4 µL); 10 – wzorzec mas cząsteczkowych (5 µL) 

 
Fig. 4. Exemplary of Western blot analysis of the sera from patients with chronic 
lymphocytic leukemia and control sera from healthy donors frozen immediately 

after collection in the –80˚C. They were incubated with biotinylated iodoacetamide 
followed electrophoresis in 12.5% polyacrylamide gel and they were transferred 

to nitrocellulose membrane. 
1, 3, 5, 7, 9 – sera from patients with chronic lymphocytic leukemia (4 μL); 2, 4, 6, 8 – control sera from 

healthy donors (4 μL); 10 – molecular weight standard (5 μL) 
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Dyskusja 
 

Proteinazom cysteinowym przypisuje się istotny udział w patomechanizmie 
chorób nowotworowych [16, 17]. Z tego względu, celem niniejszej pracy było 
opracowanie elektroforetycznej metody identyfikowania proteinaz cysteinowych, 
z wykorzystaniem jodoacetamidu biotynylowanego. Analizując dostępne 
piśmiennictwo nie znaleziono publikacji opisujących wykrywanie proteinaz 
cysteinowych w oparciu o znakowane ich inhibitory z następującą analizą 
elektroforetyczną i reakcją typu Western blot. Standaryzację metody rozpoczęto 
od wyboru procentowości żelu poliakrylamidowego, najkorzystniejszego do 
rozdziału proteinaz cysteinowych. Ustalono, że najszersze spektrum 
wykrywanych proteinaz cysteinowych uzyskuje się po elektroforezie w 12,5% 
żelu poliakrylamidowym. Następnie, przeprowadzono doświadczenia mające na 
celu wybór odpowiedniego buforu do prób. Wstępne wyniki wykazały, że użycie 
buforu bez merkaptoetanolu pozwala na uzyskanie dobrze widocznych, 
wyznakowanych białek o charakterze proteinaz cysteinowych. Natomiast, 
mieszanie preparatów surowic z buforem do prób zawierającym merkaptoetanol 
oraz ogrzewanie próbki przez jedną minutę w 100˚C, powodowało powstawanie 
smug w obrazie rozdziału elektroforetycznego i niejednorodność prążków (dane 
niezamieszczone). Mogło być to spowodowane redukcją wiązań disiarczkowych 
przez merkaptoetanol [18]. Kolejnym krokiem standaryzacji metody było 
dobranie optymalnego stężenia roztworu jodoacetamidu, który jest 
nieodwracalnym inhibitorem proteinaz cysteinowych [19]. Najlepszym stężeniem 
okazało się 10–krotne rozcieńczenie roztworu podstawowego (1 mg/mL). 
Jodoacetamid jest substancją o bardzo małej masie cząsteczkowej wynoszącej 
ok. 185 Da, dlatego poddany rozdziałowi elektroforetycznemu lokuje się w czole 
elektroforegramu, co potwierdzono analizą z wykorzystaniem streptawidyny 
skoniugowanej z peroksydazą chrzanową poddając uprzednio próbę roztworu 
podstawowego jodoacetamidu oraz jego rozcieńczeń rozdziałowi z następującym 
transferem na membranę azotanu celulozy (dane niezamieszczone). W celu 
wstępnej weryfikacji skuteczności metody, do badań pilotowych użyto 
handlowego preparatu papainy, która jest najlepiej poznaną i scharakteryzowaną 
roślinną proteinazą cysteinową o masie cząsteczkowej ok. 23,4 kDa, pochodzącą 
z Carica papaya (melonowiec właściwy), a w bazie MEROPS, klasyfikującej 



 Paulina Młudzik i wsp. 49 

proteinazy cysteinowe w oparciu o homologię sekwencji i podobieństwo 
trójwymiarowej struktury, zaklasyfikowana jest do klanu CA i rodziny C1 [14]. 
Zarówno w otrzymanym elektroforegramie po wybarwieniu błękitem Coomassie, 
jak i po reakcji Western blot z użyciem streptawidyny skoniugowanej z HRP, 
uzyskano dobrze widoczne pasmo białkowe o masie cząsteczkowej 23,4 kDa, 
odpowiadające papainie oraz słabiej zaznaczone frakcje o niższych masach 
cząsteczkowych, będące prawdopodobnie produktami degradacji enzymu. 
Doświadczenie to potwierdziło, że opracowana metoda wykorzystująca 
biotynylowany jodoacetamid może być wykorzystana do analizy proteinaz 
cysteinowych.  

W następnym etapie przystąpiono do analizy prób surowic krwi pobranych 
od pacjentów leczonych w Klinice Hematologii Wojewódzkiego 
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika 
w Łodzi z powodu zdiagnozowanej przewlekłej białaczki limfocytowej. Surowice 
pobrane od zdrowych dawców, pochodzące z kolekcji Zakładu Biochemii 
Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, wykorzystano jako kontrole. 
W analizie surowic pobranych od pacjentów chorych na PBL i surowic 
kontrolnych zidentyfikowano kilka frakcji białkowych o charakterze proteinaz 
cysteinowych (reagujących z biotynylowanym jodoacetamidem) lokujących się 
w elektroforegramie w szerokim zakresie mas cząsteczkowych od 37 do 240 kDa. 
Interesująca wydaje się wyznakowana jodoacetamidem proteinaza o masie 
cząsteczkowej 37 kDa, ponieważ w surowicach przechowywanych 
w temperaturze –20˚C ujawniała się ona jedynie w surowicach pacjentów 
cierpiących na białaczkę. W surowicach kontrolnych, które poddano analizie 
bezpośrednio po pobraniu lub przechowywano je w –80˚C frakcja ta była również 
widoczna, ale charakteryzowała się niewielką intensywnością w porównaniu 
z analogiczną analizą przeprowadzoną na świeżych bądź przechowywanych  
w –80˚C surowicach pacjentów z PBL. Odnosząc się do danych dostępnych 
w piśmiennictwie można przypuszczać, iż wyznakowana proteinaza cysteinowa 
o m. cz. 37 kDa może być proenzymem katepsyny K [20] lub katepsyny B [21]. 
W celu ostatecznej identyfikacji, niezbędne wydaje się przeprowadzenie dalszych 
analiz polegających na próbie weryfikacji immunologicznej lub podjęciu próby 
częściowego jej zsekwencjonowania.  
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Wyniki zaprezentowane w niniejszej pracy jednoznacznie wskazują, że 
opracowana metoda wykorzystująca biotynylowany jodoacetamid znany, 
nieodwracalny inhibitor proteinaz cysteinowych może być przydatna do 
identyfikacji proteinaz cysteinowych w materiale biologicznym. Należy jednak 
podkreślić, że przechowywanie surowic w temperaturze –20˚C oraz ich 
wielokrotne rozmrażanie i zamrażanie powoduje częściową utratę aktywności 
proteinaz cysteinowych. Surowice do tego typu analiz powinny być 
przechowywane w –80˚C w małych porcjach i po rozmrożeniu użyte 
jednorazowo. 

 
Praca zrealizowana w ramach działań statutowych Zakładu Biochemii 
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finansowania dla młodych naukowców z funduszy Dziekana Wydziału 
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