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Wprowadzenie. RCAS1 ( receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo
cells) jest bia³kiem b³onowym obecnym na powierzchni komórek nowotworowych, zdolnym do wywo³ania apoptozy limfocytów cytotoksycznych oraz
komórek NK zarówno in vivo jak i in vitro. Mo¿e ono braæ udzia³ w powstawaniu choroby nowotworowej.
Cel. Celem pracy by³o wykazanie obecnoœci i porównanie wzglêdnej iloœci
bia³ka RCAS1 u chorych z nowotworami z³oœliwymi w porównaniu z innymi
stanami patologicznymi g³owy i szyi.
Materia³ i metody
metody.. Zbadano ekspresjê RCAS1 w tkankach chorych z ró¿nymi stanami chorobowymi nosa, gard³a, uszu, g³owy i szyi: w nowotworach
³agodnych, z³oœliwych, przewlek³ych stanach zapalnych o ró¿nej etiologii
(alergiczne polipy nosa, przewlek³e zapalenie œlinianek, sarkoidoza, przewlek³e zapalenie migda³ków podniebiennych) oraz w tkankach zdrowych.
Zawartoœci bia³ka RCAS1 oceniono ³¹cznie w 34 próbkach tkankowych przy
u¿yciu metody Western blot, wykorzystuj¹c do detekcji przeciwcia³a monoklonalne anty-RCAS1 typu IgM.
Wyniki. Obecnoœæ RCAS1 ujawniono we wszystkich tkankach nowotworowych, w 66% polipów nosa i w 62,5% przewlek³ych stanów zapalnych. Nie
znaleziono RCAS1 w tkankach pochodz¹cych ze zdrowej tkanki miêœniowej.
Zawartoœæ RCAS1 by³a statystycznie istotnie wiêksza w tkankach nowotworowych ni¿ w tkankach nienowotorowych.
Wnioski. Wysoka ekspresja RCAS1 w guzach z³oœliwych sugeruje jego udzia³
w „ucieczce” guza nowotworowego spod nadzoru immunologicznego ustroju. Jego obecnoœæ w tkankach nienowotworowych, takich jak przewlek³y
proces zapalny, mo¿e wskazywaæ równie¿ na udzia³ RCAS1 w procesie zapalnym.
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RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed
on SiSo cells) jest niedawno odkrytym bia³kiem b³onowym typu II. Bia³ko to dzia³a jako ligand receptora obecnego na powierzchni limfocytów T i B oraz na komórkach NK, indukuj¹c ich apoptozê poprzez aktywacjê kas-

Introduction. RCAS1 (receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo
cells) is a cellular protein found on the surface of cancer cells; it is capable of
causing apooptotic death of the cytotoxic lymphocytes and NK cells, both in
vivo and in vitro. RCAS1 may play a role in the process of carcinogenesis.
Aim. The aim of our research was to detect and compare the relative content of RCAS1 protein between cancer patients and those with other head
and neck disorders.
Material and methods. Thirty six tissue samples were collected (nasal polyps, chronic sialolithiasis, sarcoidosis, chronic tonsillitis) from head and neck
neoplasms, chronic inflammatory diseases and healthy tissues. The quantity
of RCAS1 protein in the collceted samples was assessed using Western blot
method and monoclonal IgM anti-RCAS1 antibody.
Results. RCAS1 was shown to be present in all benign and malignant tumours, 66% nasal polyps and 62.5% chronic inflammatory conditions. Significantly higher amount of RCAS1 protein was revealed in the neoplastic than
in the non-neoplastic tissue samples (p<0.00001). The protein was not
detected in healthy muscle tissue. The content of RCAS1 protein in malignant tissue samples was significantly higher than in benign tissue samples
(p<0.0024).
Conclusion. The high expression of RCAS1 in malignant tumor suggests
that it plays an important role in tumor getting out of the systemic immunological control. Its presence in non-tumour samples, such as chronic inflammatory tissues, suggests also a role of RCAS1 protein in the inflammatory
processes.
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Abbreviations: RCAS1 – receptor-binding cancer expressed on SiSo cells;
PVDF – polyvinylidene fluoride; MIB-1 – monoclonal antibody recognizing
the proliferation-related antigen Ki-67

pazy 3 [1,2]. Proces ten u³atwia ucieczkê komórek guza spod
nadzoru immunologicznego organizmu gospodarza [3].
Po raz pierwszy obecnoœæ antygenu hamuj¹cego limfocyty zosta³a wykazana w hodowli komórkowej raka szyjki
macicy przez Sonodê i wsp. w 1996 roku [4]. Obecnoœæ
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RCAS1 stwierdzono w raku p³uc, prze³yku, ¿o³¹dka,
pêcherzyka ¿ó³ciowego, w¹troby, trzustki, szyjki macicy,
endometrium, piersi, chorobie Hodgkina, w gruczolakach przysadki, chorobie Pageta [3,5-14]. Z og³oszonych
danych wynika, ¿e ekspresja bia³ka RCAS1 koreluje ze
z³ym rokowaniem co do prze¿ycia pacjentów. Wykazano korelacjê pomiêdzy obecnoœci¹ RCAS1 a stopniem
zró¿nicowania nowotworu. Ekspresja RCAS1 by³a równie¿ zwi¹zana ze stopniem zaawansowania klinicznego
nowotworu. Czas prze¿ycia dla grupy pacjentów RCAS1
ujemnych (guz nie wykazywa³ ekspresji RCAS1) by³
wyraŸnie d³u¿szy ni¿ dla pacjentów grupy RCAS1 dodatniej (guz posiada³ wyraŸn¹ ekspresjê RCAS1) [6,7].
Dodatkowo, wykazano ekspresjê RCAS1 w trofoblaœcie oraz ³o¿yskach oko³oporodowo i uwa¿a siê, ¿e bia³ko to bierze udzia³ w tworzeniu tolerancji immunologicznej dla p³odu [15,16,17].
Celem pracy by³o wykazanie obecnoœci i porównanie wzglêdnej iloœci bia³ka RCAS1 w tkankach chorych
z ró¿nymi stanami chorobowymi nosa, gard³a, uszu, g³owy i szyi, w tym w nowotworach ³agodnych, z³oœliwych,
przewlek³ych stanach zapalnych oraz zdrowej tkance nab³onkowej i miêœniowej. Ma to znaczenie dla zrozumienia funkcji tego bia³ka, zw³aszcza w patogenezie choroby nowotworowej. Ekspresja bia³ka RCAS1 w stanach
patologicznych g³owy i szyi nie by³a dotychczas badana.

PACJENCI I METODY
Do badañ zakwalifikowano chorych leczonych w Oddziale Katedry i Kliniki Otolaryngologii CMUJ. Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodê na badanie. Tkanki zosta³y
pobrane w trakcie planowych zabiegów operacyjnych,
zwi¹zanych z usuniêciem: guza nowotworowego, migda³ków podniebiennych w przewlek³ym stanie zapalnym,
polipów nosa, œlinianki pod¿uchwowej znajduj¹cej siê
w przewlek³ym stanie zapalnym, ziarniny zapalnej
w przebiegu przewlek³ego zapalenia ucha œrodkowego.
Zdrow¹ tkankê miêœniow¹ oraz zdrow¹ b³onê œluzow¹
górnych dróg oddechowych uzyskano od chorych operowanych z powodu z³oœliwego procesu nowotworowego krtani, zakwalifikowanych do zabiegu ca³kowitego
usuniêcia krtani, z której nastêpnie pobierano zdrow¹
tkankê z miêœni przedkrtaniowych oraz fragment zdrowej b³ony œluzowej z marginesu raka. Przeanalizowano
34 próbki tkankowe. Bezpoœrednio po pobraniu próbki
zosta³y zamro¿one do temperatury minus 40°C.
Pomiar poziomu antygenu RCAS1 w homogenatach
tkanek wykonano w Zak³adzie Biochemii Analitycznej
Wydzia³u Biotechnologii UJ metod¹ Western blot. Do
detekcji wykorzystano kompleks (RCAS1)-(przeciwcia³a
monoklonalne anty-RCAS1 typu IgM) znakowane biotyn¹ – konjugat awidyna-alkaliczna fosfataza) oraz substrat chromogenny. Próbki pobranych tkanek homogenizowano w buforze zawieraj¹cym koktail inhibitorów

proteinaz Complete (firma Roche, Niemcy), po czym
gotowano je w buforze zawieraj¹cym siarczan dodecylu
sodu (SDS) celem solubilizacji nierozpuszczalnych bia³ek. Po zwirowaniu, w supernatantach oznaczono poziom bia³ka ca³kowitego z u¿yciem kwasu bicynchoninowego (BCA). Próbki zawieraj¹ce po 50 µg bia³ka by³y
nak³adane na ¿ele poliakrylamidowe SDS-PAGE typu
tris-tricyna. Po przeprowadzeniu rozdzia³u elektroforetycznego dokonano elektrotransfer mokrego bia³ka na
membranê z polifluorku winylidenu (PVDF), której niespecyficzne miejsca wi¹¿¹ce zablokowano za pomoc¹ albuminy wo³owej [18]. Nastêpnie membrana traktowana by³a roztworem mysich przeciwcia³ monoklonalnych
anty-RCAS1 (Medical and Biological Laboratories, Japonia) w rozcieñczeniu 1:5000 w stosunku objêtoœciowym do buforu. Po czterech cyklach p³ukania membranê traktowano roztworem przeciwcia³ anty-mysich-IgM
specyficznych w stosunku do ³añcucha µ (firma SIGMA,
USA), ponownie p³ukano, po czym traktowano roztworem enzymu detekcyjnego alkalicznej fosfatazy znakowanej awidyn¹ (firma SIGMA, USA). W obu ostatnich
przypadkach stosowane by³y rozcieñczenia 1:5000 w stosunku objêtoœciowym do buforu. Po ostatnim cyklu p³ukania membranê umieszczono w roztworze substratu Fast
Red TR/naftol AS/MX (firma SIGMA, USA) daj¹cego
ceglastoczerwone pr¹¿ki w miejscach obecnoœci antygenu RCAS1.
Nastêpnie membrany z uwidocznionymi pr¹¿kami
RCAS1 skanowano w aparacie Fluor-S MultiImager (firma BioRad, USA) i analizowano z u¿yciem oprogramowania QuantityOne (firma BioRad, USA). Iloœci antygenu RCAS1 proporcjonalne do intensywnoœci barwy
okreœlonych pr¹¿ków wyra¿ano w jednostkach bezwymiarowych, liczonych wzglêdem intensywnoœci arbitralnie
wybranego pr¹¿ka – odnoœnika identycznego dla wszystkich oznaczanych próbek. Uzyskane wyniki liczbowe
obrazuj¹ wiêc wzglêdny poziom antygenu RCAS1
w 50 µg bia³ka.
Do obliczeñ statystycznych zastosowano program
komputerowy Statistica (StatSoft, Polska). Sprawdzono
rozk³ad badanych wartoœci stosuj¹c test Shapiro-Wilka.
W obliczeniach wykorzystano test t-Studenta. Za znamienne statystycznie uznano p<0,05.
Ogó³em do badañ pobrano 29 próbek tkanek chorobowo zmienionych oraz 5 próbek tkanek zdrowych (tab. I).

WYNIKI
Otrzymane wartoœci wzglêdnej iloœci bia³ka RCAS1
w badanych tkankach zawarto w tabeli I. Obecnoœæ
RCAS1 stwierdzono we wszystkich tkankach nowotworowych, w 66% polipów nosa i w 62,5% przewlek³ych
stanów zapalnych. Nie znaleziono RCAS1 w zdrowej tkance miêœniowej. Wœród tkanek pochodz¹cych z nowotworów z³oœliwych najwy¿szy poziom RCAS1 stwierdzono
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Tabela I. Wzglêdna iloœæ bia³ka RCAS1 w badanych próbkach tkankowych
Numer
próbki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rozpoznanie histopatologiczne

Adenoma pleomorphum glandulae parotis
Papilloma planoepitheliale inversum cavi nasi
Proliferatio papillomatosa at endophytica epithelii
et hyperkeratosis auriculae
Ca mucoepidermale male differentiatum glandulae parotis
Ca planoepitheliale GI laryngis T2N0
FPI: Ca planoepitheliale GII T1N2
Carcinoma planoepitheliale tonsillae palatinae GII T2N0
Carcinosarcoma maxillae et palati duri
Carcinoma planoepitheliale keratodes tonsillae palatinae GIII T2N2
Carcinoma adenoides cysticum glandulae parotis
Carcinoma planoepithealiale keratodes GII laryngis T3N0
Neoplasma malignum orbitae –medulloepithelioma
Carcinoma planoepitheliale keratodes GII laryngis T3N0
Sialoadenitis chronica purulenta glandulae submandibularis
Sialoadenitis chronica glandulae submandibularis
Sialoadenitis chronica glandulae submandibularis
Sialoadenitis chronica glandulae submandibularis
Sialoadenitis chronica glandulae submandibularis
Sialoadenitis chronica glandulae submandibularis
Polypi oedematosi nasi
Polypi oedematosi nasi
Polypi inflammatorii nasi
Polypi oedematosi nasi
Otitis media chronica
Sarcoidosis orbitae
Tonsillitis chronica
Tonsillitis chronica
Tonsillitis chronica
Tonsillitis chronica
Histopatologicznie tkanka zdrowa pobrana z marginesu raka
p³askonab³onkowego krtani
Zdrowa tkanka miêœniowa
Zdrowa tkanka miêœniowa
Zdrowa tkanka miêœniowa
Zdrowa tkanka miêœniowa

Wzglêdna
zawartoœæ
RCAS1
w próbce
0,14785
0,15939
0,72557
1,96682
0,15841
1,15695
2,03757
0,38973
2,62017
1,22501
0,82075
1,62
1,65786
0
0,00915
0,37692
1,13091
0
0,34118
0,21556
1,77
0
0,12068
0
1,5589
0,29049
4,28516
1,85084
0,05301
0,55371
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Tabela II. Porównanie wzglêdnej zawartoœci RCAS1 w tkankach nowotworowych
i nienowotworowych
Rodzaj tkanki

Nowotworowa
(n=13)

Nienowotworowa
(n=17)

p

Wzglêdna zawartoœæ
RCAS1 (±SD)

1,297 (±0,813)
0,148÷2,62

0,175 (±0,297)
0÷1,131

0,00001

Otrzymane wyniki zaprezentowano w tabeli III, z której
wynika, ¿e wzglêdna iloœæ RCAS1 w tkance pochodz¹cej z nowotworu z³oœliwego jest znacznie wiêksza ni¿
w nowotworach ³agodnych.
Tabela III. Porównanie iloœci RCAS1 w nowotworach ³agodnych i z³oœliwych
Rodzaj tkanki

Nowotwór ³agodny
(n=3)

Nowotwór z³oœliwy
(n=7)

p

Wzglêdna zawartoœæ
RCAS1 (±SD)

0,344 (±0,33)
0,148÷0,726

1,755(±0,506)
1,157÷2,62

0,0024

DYSKUSJA

Przeprowadzone w niniejszej pracy oznaczenia za
pomoc¹ techniki Western blot potwierdzi³y obecnoœæ
RCAS1 w tkankach nowotworowych, tak w ³agodnych
jak i z³oœliwych. Zawartoœæ RCAS1 w tkankach nowotworowych by³a statystycznie znamiennie wy¿sza ani¿eli
w tkankach nienowotworowych. Jednoczeœnie zaobser31
0
wowano wy¿sz¹ iloœæ tego bia³ka w nowotworach z³oœli32
0
wych w stosunku do nowotworów ³agodnych. To spo33
0
strze¿enie potwierdza publikowane wczeœniej wyniki
34
0
dotycz¹ce obecnoœci RCAS1 w ró¿nych nowotworach
[7-14]. Badania Nakakubo i wsp. wykaza³y, ¿e wysoka
w raku p³askonab³onkowym migda³ka podniebiennego ekspresja RCAS1 w raku prze³yku by³a istotnie zwi¹za(2,62), nastêpnie raku œluzowo-naskórkowym œlinianki na z wiekiem oraz zaawansowaniem choroby, i okaza³a
przyusznej, raku p³askonab³onkowym krtani, raku p³a- siê niezale¿nym, niekorzystnym czynnikiem rokowniskonab³onkowym – przerzucie nowotworowym na szyi czym w chorobie nowotworowej [5]. Natomiast Oshikipochodz¹cym z nieznanego ogniska pierwotnego (1,15). ri i wsp. porównali ekspresjê RCAS1 w zapaleniu pêcheW przypadkach przewlek³ych stanów zapalnych œlinia- rzyka ¿ó³ciowego, gruczolaku oraz raku pêcherzyka ¿ónek zawartoœæ RCAS1 waha³a siê pomiêdzy 0,34 a 1,13. ³ciowego. Autorzy wykazali, ¿e ekspresja RCAS1 jest
Wysok¹ ekspresjê RCAS1 stwierdzono w próbce tkanki zwi¹zana ze wzrostem inwazyjnoœci nowotworu i zasurozpoznanej jako sarkoidoza (wzglêdny poziom 1,55). gerowali, ¿e komórki nowotworu mog¹ unikn¹æ odpoW tkankach pobranych z alergicznych polipów nosa za- wiedzi immunologicznej ustroju poprzez prze¿ycie komówartoœæ RCAS1 wynosi³a œrednio 0,43, wahaj¹c siê po- rek raka o wysokiej ekspresji RCAS1 w naczyniach ¿ylmiêdzy 0,12 a 1,77. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o tkan- nych, limfatycznych oraz wêz³ach ch³onnych [7]. Komórkach pobranych z migda³ków podniebiennych znajduj¹- ki o wysokiej ekspresji maj¹ przewagê nad innymi komórcych siê w przewlek³ym stanie zapalnym. Tutaj iloœæ kami tego samego raka tworz¹c now¹ liniê komórkow¹
RCAS1 wynosi³a od 0,05 do 4,28 (œrednio 2,06).
odpowiedzialn¹ za pog³êbienie inwazji nowotworowej.
Iloœci wzglêdne bia³ka RCAS1 w tkankach nowoObecnoœæ RCAS1 w ³agodnych guzach nowotwotworowych i nienowotworowych zestawiono w tabeli II. rowych potwierdzono w gruczolakach przysadki, w któEkspresja RCAS1 w tkankach nowotworowych jest sta- rych znaleziono statystycznie znamienny zwi¹zek pomiêtystycznie wiêksza ni¿ w tkankach nienowotworowych. dzy RCAS1 a MIB-1. Sugeruje to, ¿e ekspresja RCAS1
Porównano równie¿ zawartoœæ RCAS1 w tkankach przy dodatnim MIB-1 mo¿e przepowiadaæ wiêkszy popochodz¹cych z nowotworów z³oœliwych i ³agodnych. tencja³ wzrostowy gruczolaków przysadki [12].
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Bia³ko RCAS1 zosta³o równie¿ zidentyfikowane
w tkankach pochodz¹cych z tkanek w przewlek³ym stanie zapalnym, które nie by³y stanami przedrakowymi, jakkolwiek istotnie ni¿sza ni¿ w tkankach pochodz¹cych
z nowotworów. Zawartoœæ RCAS1 by³a zró¿nicowana –
najwy¿sza w przewlek³ym zapaleniu migda³ków podniebiennych, nastêpnie alergicznych polipach nosa oraz przewlek³ym stanie zapalnym œlinianek. Wysoka zawartoœæ
bia³ka w zapalnie zmienionej tkance migda³kowej mo¿e
œwiadczyæ o jego udziale w regulacji limfogenezy. W dotychczasowych doniesieniach obecnoœæ RCAS1 wykazano w guzach ³agodnych b³ony œluzowej ¿o³¹dka, w gruczolakach b³ony œluzowej ¿o³¹dka, w chorobie wrzodowej
¿o³¹dka, jak równie¿ w zdrowej b³onie œluzowej ¿o³¹dka
i w raku ¿o³¹dka [6]. Wykazano równie¿ obecnoœæ RCAS1
w chorobach autoimmunologicznych w¹troby [19]. W badaniach tych z zastosowaniem metod immunohistoche-
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micznych wykazano ró¿nice w wewn¹trzkomórkowej dystrybucji bia³ka w nowotworze z³oœliwym, chorobie autoimmunologicznej oraz nowotworze ³agodnym.
Do tej pory ekspresja bia³ka RCAS1 w schorzeniach
narz¹dów g³owy i szyi nie by³a oceniana. Przedstawione
w niniejszej pracy badania, oceniaj¹ce poziom bia³ka
RCAS1 w schorzeniach otolaryngologicznych s¹ pionierskie. W pracy wykazano obecnoœæ RCAS1 w tkankach
w przewlek³ych stanach zapalnych oraz ³agodnych i z³oœliwych guzach nowotworowych g³owy i szyi oraz ró¿nice w zawartoœci RCAS1 w badanych tkankach, z najwy¿szym poziomem tego bia³ka w tkankach pochodz¹cych z narz¹dów limfatycznych (migda³ki podniebienne w przewlek³ym stanie zapalnym). Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e RCAS1 bierze udzia³ w regulacji dojrzewania limfocytów. Otrzymane wyniki wymagaj¹ dalszych
badañ.
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