
Streszczenie 

 

 

Zmiany w składzie białkowym filmu łzowego u człowieka, analizowane obecnie w licznych 

schorzeniach ogólnych i miejscowych, wykazują bezpośredni związek pomiędzy chorobami oka i 

zaburzeniami w innych narządach. Porównanie prawidłowego profilu białkowego filmu łzowego z 

profilem pojawiającym się w przebiegu danej choroby jest metodą typowania potencjalnych 

biomarkerów diagnostycznych.  

Dotychczasowe publikacje dotyczące genezy i diagnostyki zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 

(AMD), głównej przyczyny ślepoty osób powyżej 50. roku życia w krajach rozwiniętych, opisywały 

profil białkowy ciała szklistego, cieczy wodnistej i siatkówki. Wynika z nich, że w przebiegu choroby 

dochodzi do różnic w ekspresji poszczególnych białek. Postawiono wobec tego hipotezę, że podobne 

zmiany mogą być manifestowane w składzie filmu łzowego, który – w przeciwieństwie do 

wymienionych materiałów biologicznych – jest dostępny nieinwazyjnie, co czyni go naturalnym 

kandydatem do opracowania testów przesiewowych.  

Celem badania było opracowanie kompletnego proteomu filmu łzowego pacjentów z suchą i mokrą 

formą AMD oraz bioinformatyczna analiza uzyskanych wyników, która mogłaby posłużyć do 

wytypowania potencjalnych biomarkerów chorobowych.  

Do badania zakwalifikowano 22 pacjentów w trzech grupach – z wysiękową postacią AMD (8 

pacjentów), z suchą postacią AMD (6 pacjentów) oraz grupę kontrolną (8 pacjentów). U każdego z 

pacjentów wykonano pełne badanie okulistyczne, obejmujące określenie BCVA, test Amslera, 

badanie w lampie szczelinowej, tonometrię, OCT plamki, kolorowe zdjęcie dna oka oraz angiografię 

fluoresceinową lub angio-OCT. Kryteriami włączenia do badania były: w wysiękowej postaci AMD – 

obecność aktywnej błony neowaskularnej (CNV) z płynem podsiatkówkowym (SRF), w suchej postaci 

AMD – zanik geograficzny lub obecność zlewnych druzów przynajmniej w jednym oku, bez obecności 

aktywnej CNV w oku towarzyszącym. Kryteria wyłączenia z badań stanowiły: schorzenia powiek 

(entropion, ectropion, dysfunkcja gruczołów Meiboma – MGD, i inne schorzenia przedniego odcinka), 

zespół suchego oka, używanie soczewek kontaktowych, amauroza, przebyty uraz gałki ocznej, 

owrzodzenie rogówki, zapalenie błony naczyniowej, przebyte zabiegi na gałce ocznej poza operacją 

zaćmy oraz schorzenia ogólne, jak cukrzyca typu I i II, choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne 

zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, itp.). Nadciśnienie tętnicze nie było 

zaliczane do kryteriów wyłączenia, jeżeli nie skutkowało retinopatią nadciśnieniową. 

Film łzowy pobrano na paski Schirmera (Tear Flo, HUB Pharmaceuticals LLC) umieszczone bez 

znieczulenia w 1/3 długości powieki dolnej od kąta nosowego. Po 5 minutach były one umieszczane 

w probówkach typu Eppendorf bez użycia buforu i natychmiast mrożone w temperaturze -80ºC. Cała 

procedura pobierania przebiegała w powtarzalnych warunkach, w godzinach między 9 a 11 rano, w 

tym samym pomieszczeniu, z zachowaniem zasad sterylności. Następnie białka z próbek były 

eluowane do buforu mocznikowego, odsalane i zagęszczane na filtrach typu Amicon. Poziom białka 

był oznaczany metodą Bradforda.  

Elektroforeza 2D. Do próby zawierającej 40 μg białka dodano bufor rehydratacyjny, a następnie tak 

otrzymany roztwór wraz z paskiem IPG (17 cm, pH 3–10, liniowy gradient pH, Bio-rad) umieszczono w 

kanaliku tacki rehydratacyjnej w celu przeprowadzenia ogniskowania izoelektrycznego w aparacie 

BIO-RAD PROTEAN IEF Cell. Drugi kierunek elektroforezy przeprowadzono z użyciem 12,5% żelu 



poliakrylamidowego w aparacie BIO-RAD PROTEAN II XI Cell. Wertykalny rozdział elektroforetyczny 

wykonano przy 600 V/50 mA/30 W w buforze Tris/GLY pH 8,3. Żele poddano barwieniu srebrem 

(standardowa procedura Bio-rad). Następnie wszystkie plamki zostały wycięte i poddane identyfikacji 

w spektrometrze mas przy użyciu techniki MALDI-TOF z fragmentacją MS/MS. Wycięte z żeli 2D 

frakcje poddano płukaniu i wybarwieniu, a następnie redukcji i alkilowaniu z zastosowaniem 

ditiotreitolu oraz jodoacetamidu. Proces trawienia trypsyną przebiegał w buforze 50 mM 

wodorowęglanu amonu, w temperaturze 37°C przez 12 godzin (Promega, Trypsin Gold, Mass 

Spectrometry Grade, Technical Bulletin). Otrzymane peptydy zostały wyeluowane sekwencyjnie z 

żelu z wykorzystaniem roztworów: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50% acetonitrylu w 5% TFA (v/v). 

Wyekstrahowane peptydy oczyszczono przy użyciu końcówek μC18 Zip-TIP zgodnie z procedurą 

producenta (PR 02358, Merck Technical Note) i naniesiono na płytkę MTP AnchorChip 384 (Bruker, 

Bremen, Niemcy). Kalibrację zewnętrzną wykonano w oparciu o roztwór kalibracyjny peptydów – 

Pepmix I (Bruker, Bremen, Niemcy). Analizę spektrometryczną wykonano aparatem Bruker 

Ultraflextreme III MALDI TOF/TOF (Bruker, Bremen, Niemcy). Po trawieniu frakcji białkowych 

trypsyną, uzyskane peptydy poddano łagodnej jonizacji (MALDI-TOF, Ultraflextreme, Bruker) w trybie 

liniowym, w zakresie mas 900–4000 Da z wykorzystaniem trybu reflektronowego. Optymalne 

warunki do kolekcji widm uzyskano dzięki zastosowaniu techniki nakładania cienkiej warstwy matrycy 

na płytkę stalową typu MTP Ground Steel. Następnie po zebraniu kolekcji całego spektrum widm w 

programie FlexControl 3.0, wybrane piki mas o stosunku sygnału do szumu ≥6 zakwalifikowano jako 

jony macierzyste do powtórnej fragmentacji w trybie MS/MS. Dane zebrane z eksperymentu 

przeanalizowano w programie FlexAnalysis 3.0 (build 108) w celu wykluczenia pików pochodzących 

od trypsyny i zanieczyszczeń środowiskowych.  

Kolejnym etapem analizy było utworzenie widm multipleksowych (MS + MS/MS) mas występujących 

w danej frakcji (spocie) i porównanie ich z danymi z bazy Swiss-Prot przy użyciu programu BioTools 

3.2. Otrzymane widma masowe analizowano z wykorzystaniem oprogramowania FlexAnalysis 3.0 

(biuld 108). Uzyskana lista pików posłużyła do identyfikacji białek poprzez porównanie z wpisami bazy 

danych z wykorzystaniem programu Biotools 3.0 na serwerze Mascot 2.2 (Matrix Science Ltd, 

London, Wielka Brytania) z bazą danych Swiss-Prot. Efektem końcowym były zbiory białek 

występujących w filmie łzowym pacjentów z suchą i mokrą formą AMD, które zostały posegregowane 

i przeanalizowane pod kątem ich wzajemnych powiązań funkcjonalnych za pomocą programów 

dostępnych w sieci internetowej, takich jak np. VENNY (http://bioinfogp.cnb.csic.es/tools/venny/), 

David Bioinformatcs Resources (https://david.ncifcrf.gov/), geneMANIA (www.genemania.org) i 

innych. 

Identyfikacja wszystkich białek obecnych w poszczególnych żelach pozwoliła na stworzenie mapy 

proteomicznej filmu łzowego dla każdej z badanych grup. Łącznie rozpoznano 321 białek: 138 w 

grupie pacjentów z wysiękowym AMD, 102 z suchą formą oraz 126 w grupie kontrolnej. Większość z 

nich była już wcześniej opisywana w badaniach nad proteomem AMD pochodzącym z innych tkanek – 

cieczy wodnistej, ciała szklistego, błony Brucha czy całej siatkówki. W badaniach własnych 

zidentyfikowano dodatkowo 6 białek, które nie były wcześniej łączone z AMD, pojawiły się one tylko 

w grupach chorych. Są to: Shootin-1, Histatin-3, SRC kinase signaling inhibitor, Actin cytoplasmic 1, 

Prolactin-inducible protein 1 oraz Protein S100-A7A.  

Po analizie za pomocą programów bioinformatycznych GeneOntology Panther Classification System 

przyporządkowano rozpoznane białka do odpowiednich szlaków metabolicznych. Uzyskane dane 

pozostają w zgodności z aktualną wiedzą na temat AMD. W grupie pacjentów chorych 

zidentyfikowano białka zaangażowane w procesy związane z procesem zapalenia, stresu 



oksydacyjnego, neowaskularyzacji oraz upośledzonej autofagii. Wszystkie te procesy są obecnie 

uważane za odpowiedzialne za rozwój AMD. 

Przeprowadzone badanie jest doświadczeniem jakościowym, które nie pozwala na stwierdzenie, w 

jakim stężeniu występują zidentyfikowane białka. Jednak obecność znaczącej ilości białek związanych 

z procesami analogicznymi do tych. które wiązane są z AMD, tj. zapaleniem, stresem oksydacyjnym, 

autofagią i neowaskularyzacją, sugeruje, że proces toczący się w plamce może znajdować swoje 

odzwierciedlenie w filmie łzowym. Tym istotniejsze jest prowadzenie dalszych badań metodami 

ilościowymi, które pozwolą na dokładniejszą analizę białek o zmienionej ekspresji i być może 

wytypowanie panelu biomarkerów rozwoju choroby. 

 

 

Abstract 

 

 

Age-related macular degeneration (AMD) is the main reason for blindness in elderly people in the 

developed countries. Current screening protocols have limitations in detecting the early signs of 

retinal degeneration Therefore, it would be desirable to find novel biomarkers for early detection of 

AMD. Development of novel biomarkers would help in the prevention, diagnostics and treatment of 

AMD. Proteomic analysis of tear film has shown promise in this research area. If an optimal set of 

biomarkers could be obtained from accessible body fluids, it would represent a reliable way to 

monitor disease progression and response to novel therapies. 

The study was approved by Bioethical Committee of Medical University of Lublin by declaration 

number KE-0254/238/2015. Informed consent was obtained from every patient enrolled in the study. 

The purpose and design of the study, as well as its possible complications were explained to every 

patient, and written consents were obtained. All experiments followed the provisions of the 

Declaration of Helsinki. 

Patients with wet or dry AMD as well as a control group of cataract patients were included in this 

single center prospective study. We applied the following exclusion criteria: eyelid problems 

(entropion, ectropion, Meibomian gland dysfunction and other anterior segment disorders), use of 

contact lenses, amaurosis, patients suffering from eye trauma, corneal ulcer, uveitis, ophthalmic 

surgery excluding phacoemulsification, diabetes mellitus. Hypertension was not an exclusion 

criterion if it did not result in signs of hypertensive retinopathy.  

Tear films were collected on Schirmer strips from a total of 22 patients (8 with wet AMD, 6 with dry 

AMD and 8 control individuals). 2D-electrophoresis was used to separate tear film proteins prior to 

their identification with matrix-assisted laser desorption/ionization time of flight spectrometer 

(MALDI-TOF/TOF) and matching with functional databases. 

Tear film was collected from each eye onto a Schirmer strip (TearFlo, HUB Pharmaceuticals LLC) (46, 

47). Each collection was performed by the author, in the morning hours, between 8-11 AM. If 

fluorescein angiography was performed, material was collected always beforehand. Sterile gloves 

were always used by the investigator. Schirmer strips were placed into the lower sacs of both eyes at 

1/3 of the distance of the eyelid from the nasal canthus without anesthesia. This method was chosen 

over a microcapillary, flush tear or basal tear collection mainly due to the patient comfort. As a 



standard clinical procedure, it is usually well known and tolerated by the patients. There is currently 

no consenus about which method of collection should be used for proteomic analysis (48–51). After 

holding the strips in place for 5 minutes, they were removed, transferred to a 1.5 mL Eppendorf tube 

without any buffer and were then immediately frozen at -80ºC. In the next step, the proteins were 

eluted from the strips into 8 M urea buffer containing 3% CHAPS detergent and 25 mM dithiothreitol 

(DTT), 30 µg of protease inhibitor cocktail, after which the samples were desalted and concentrated 

through Amicon® Ultra 0.5 mL Centrifugal Filters 3 kDa (Merck). The protein concentration was 

determined in a Direct Detect® Infrared Spectrometer (Merck).  

In the 2D electrophoresis, the sample buffer (Bio-Rad) was added to a sample containing of 40 µg 

total protein. Next, the obtained solution was placed with the immobilized pH gradient (IPG) strip (17 

cm, pH 3–10, linear pH gradient, Bio-Rad) in a rehydrating plate for isoelectric focusing with the 

Hoefer IEF100 instrument. The IPG strips were incubated for 15 min in equilibration buffer (50 mM 

Tris-HCl, pH 8.8, 6 M urea, 30% glycerol, 2% SDS) containing 1% DTT, after which the incubation was 

continued for 15 min in equilibration buffer containing 2.5% iodoacetamide. The second 

electrophoretic separation was conducted using 12.5% polyacrylamide gel in BIO-RAD PROTEAN II XI 

Cell. Vertical separation was achieved with 600V/50mA/30W in 0.025M Tris/GLY pH 8.3 buffer. After 

electrophoretic separation, proteins were silver stained according to Shevchenko et al. (52). Initial 

quantitative and qualitative analyses were performed by comparing the electrophoretic gels from all 

the groups.  

All spots were cut out from the 2D electrophoresis gels, washed and destained for proteomic 

analysis. The subsequent reduction and alkylation processes were applied using dithiothreitol and 

iodoacetamide, respectively. After dehydration, gel pieces were incubated with trypsin in 50 mM 

ammonium bicarbonate for overnight digestion at 37°C (Promega, Trypsin Gold, Mass Spectrometry 

Grade, Technical Bulletin). After digestion, the peptides were extracted 3 times with 50 μl of a 

solution containing ACN:H2O:TFA (500:450:50) with sonification for 15 min at room temperature in 

an ultrasonic water bath. The supernatant was collected and dried in the CentriVap (Labconco). 

Concentrated and purified peptides were obtained by employing µC18 Zip-TIP (PR 02358, Merck 

Technical Note) and finally transferred onto the MTP plate (Bruker).  

MALDI/TOF was used as a soft ionization method, because it only introduces a charge and does not 

cause fragmentation of the analysed compound. The experiment was conducted in an ultrafleXtreme 

(Bruker) machine with a TOF/TOF detector to guarantee high accuracy and resolution of the 

measurements. All of the spectra were collected within the 900–4000 Da range in the active 

reflection mode, and this mass range was used to acquire the tandem mass spectrometry (MS/MS) 

spectra. HCCA (alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid, portioned; Bruker) was used as the matrix in the 

dried droplet method (0.5 μl sample + 0.5 μl matrix) following the standard manufacturer’s protocol 

for peptide analysis. An MTP AnchorChip 384 (Bruker) with hydrophilic spots was used as the holder 

for sample preparation. Each sample was spotted onto 3 different active spots, and the profiled 

spectra were calibrated using the peptide mixture Peptide Calibration Standard I (Bruker). The 

flexControl program 3.3 (version 108) was used for mass spectra collection, flexAnalysis 3.3 (version 

80) was used for analysis, and finally, the SwissProt database was searched using the software 

BioTools 3.2 (version 4.48). All spectra were systematically processed as follows: smoothing 

performed by the Savitsky-Golay method; baseline subtraction was performed by the Top Hat 

baseline algorithm; peak geometry was characterized by the Stanford Network Analysis Platform 

(SNAP) algorithm; and all peaks with a signal ratio above 4 were qualified for further analysis. The 

parameters for the Mascot database search as follows: errors in both MS and MS/MS mode at 0.3 

D38; global modification of carbamidomethyl (C); possible modification and oxidation (M)14; partials 



at 1; and trypsin enzyme. Spectra with peptide matches above 5 peaks were considered statistically 

significant, and only 5 proteins were identified with a single peptide match. All of the peptide mass 

fingerprint spectra were analysed again in MS/MS mode to confirm their exact amino acid sequence.  

A total of 321 proteins were identified: 138 for wet AMD, 102 for dry AMD and 126 for control group 

patients. Most of them were previously described in various proteomic studies concerning AMD. In 

our study, 6 proteins were recognized exclusively for AMD, i.e. in the both wet and dry disease 

forms: Shootin-1, Histatin-3, SRC kinase signaling inhibitor, Actin cytoplasmic 1, Prolactin-inducible 

protein 1, and Protein S100-A7A. Those proteins were upregulated in the tear film samples isolated 

from AMD patients, and were not previously linked with this disease in any proteomic analysis. 

The upregulated proteins supplement our current knowledge of AMD pathogenesis; providing 

evidence that certain specific proteins are expressed into the tear film in AMD. As far we are aware, 

this is the first study to have undertaken a comprehensive in-depth analysis of the human tear film 

proteome in AMD patients. 


