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Namiesto úvodu

Takýto nadpis som zvolil aj preto, aby sa líšil od najrôznejších úvo-
dov, návodov a odporúčaní najmä na kúpu toho, čo je v ďalšom nad-
rozmerne vychvaľované. Uvedomujem si, že nie je jednoduché napísať
niekoľko viet, aby v stručnosti charakterizovali nasledujúci text, aby to
boli nadhľadové a súčasne oceňujúce vety. V terajšom čase sa necenia
písané diela, ktoré nie sú „trhákmiÿ a zvlášť ak ide o zložitý text, ktorý
ani odborník nemôže čítať letmo, bez sústredenia sa na obsah každej
vety. Nechcem nariekať nad ľútostivou situáciou. Nič by to nezmenilo.
Dovoľujem si však povedať, že toto dielo, ktoré pripravila autorka a edi-
torka docentka Mladosievičová, je odbornosťou, vedeckosťou a obsahovou
dokonalosťou aj protestom proti súčasnej spovrchnievajúcej dobe. Je to
dielo, pri ktorom netreba osobitne zdôrazňovať jeho význam a užitočnosť.
Predpokladám, že nikto nepochybuje o tom, že pokrok v medicíne

a zvlášť v onkológii sa dosahuje najmä vedeckým bádaním. Klinické pozo-
rovania najrôznejších priebehov onkologických chorôb a vedecké bádanie
sú vzájomne komplementárne. Pri obrovskej zložitosti, akou onkológia
v celej šírke je, si môžeme položiť mnohé otázky. Medzi nimi môže „fi-
gurovaťÿ aj otázka o tom, či sme dostatočne hlboko pochopili podstatu
procesov pri onkologickom ochorení, či ich dokážeme hierarchicky uspo-
riadať a rozdeliť príčiny a následky oscilujúcich dejov.
Vedecké bádanie by sme mohli pri kritickom pohľade považovať aj za

postup, ktorý vychádza z našich túžob a pochopiteľne aj zo základu toho,
čo o javoch vieme. K tomu, čo o javoch vieme, veda pridáva predstavi-
vosť. Pri akomkoľvek limitovaní voľnosti predstáv musíme nové poznatky
zakomponovať do reťaze tých, ktoré už poznáme a ktoré sa v rôznych si-
tuáciách overili. Ponárame sa hlbšie, akoby sa nám molekuly videli nie
posledným krokom pri hľadaní zmien, ktorých dôsledkom bývajú aj onko-
logické ochorenia. Prehlbujúce poznanie potrebuje „pred ďalším krokomÿ
sumarizáciu, zhrnutie toho, čo vieme s perspektívou, čo by sme chceli ve-
dieť. Tento princíp sa tiahne celým týmto dielom.
História vedy a vedeckého bádania poukazuje na to, že poznanie

a veda súviseli s technickým pokrokom a s možnosťami prenikať hlbšie
k podstate javov. Niekedy si uvedomujeme, že naše pozorovania pred-
stavujú iba veľmi krátky úsek vývinu živých systémov. Skúmame ich
v súčasnom stave a spôsobom, ktorý je poväčšine limitovaný technic-
kými možnosťami. Súčasná medicína hľadá miesta v interakciách dejov,
ktoré by mohli byť „vhodné pre zvládnutie proliferácie buniekÿ, resp. pre
monitorovanie zložitých dejov, ktoré v bunkách prebiehajú.
Vedecké bádanie v medicíne od Claudea Bernarda, od vydania jeho

slávnej knihy v roku 1856 vychádzalo zo snahy hľadania odpovede na
otázku – prečo? Neskôr sa začala rozvíjať kvantová mechanika, pri ktorej



nebolo možné definovať ani príčiny, ani následky. Pozorované javy však
bolo možne sledovať. Otázka pochádzajúca od Richarda Feynmana – ako
je to ale možné ?, ostala principiálnou otázkou. V tom, čo označujeme
ako exaktná veda platí pravidlo, že za rovnakých podmienok vznikajú
rovnaké následky. Tomuto konštatovaniu nezodpovedajú javy v kvantovej
mechanike.
Pre velikána kvantovej fyziky Nielsa Bohra bola základom kvantovej

fyziky neurčitosť a nepredvídateľnosť. Albert Einstein nesúhlasil po celý
svoj život s touto predstavou. Svoj nesúhlas vyjadril známou vetou – Boh
nehádže kocky ! Podstatou je to, že v hĺbke molekúl a atómov existujú
procesy, ktoré si nedokážeme predstaviť a nevieme ich ani na základe
existujúcich poznatkov pochopiť. Einsteinov výrok je možné chápať aj
ako nesúhlas s princípom neurčitosti. Možno je to predpoklad rešpekto-
vania determinizmu všetkého. Wernerovi Heisenbergovi však udelili No-
belovu cenu za objav princípu neurčitosti. Stephen Hawking zasa hovorí,
že „Boh hádže kocky aj tam, kde to nevidímeÿ. Vzniká tu odôvodnená
otázka, či môžeme pochopiť, alebo dokonca riadiť procesy v bunkách
a v molekulách ak v ich základe prebiehajú deje, ktoré nevieme vysvet-
liť ani pochopiť. Možno, že predpoklad hlbšej úrovne čaká na odhalenie
zákonitostí, ktoré sa ”doteraz strácajú vo variabilite” dejov a pôsobenia
niektorých látok.
V súčasnej dobe prebieha tok informácií zosieťovaním, ktoré využíva

bezdrôtové spojenia. Tieto skutočnosti obohacujú naše úvahy o zosieťo-
vaní molekúl vo všetkých štruktúrach a najmä v bunkách. Zosieťovanie
však predstavuje možnosť funkcie v usporiadanom režime, ale aj v cha-
otickom režime a v režime na hranici chaosu. Pritom ide o dynamický
systém, pri ktorom sa zdá, že najvhodnejším je usporiadanie na hra-
nici chaosu. Toto dovoľuje najrýchlejšiu adaptáciu na potrebnú zmenu.
Usporiadaný systém je pomalší ako systém na hranici chaosu. Pritom je
dôležité aj to, že každá bunka musí byť dostatočne autonómna a oscilu-
júce aktivity musia vyúsťovať do jedného atraktora.
Mnohé deje prebiehajú aj na princípe samoorganizácie. Pri obrov-

skej zložitosti sa však zvyšuje pravdepodobnosť porúch usporiadania.
Tieto a podobné úvahy nás vedú k predstave, že všetko je usporiadané
aj pre opravu programov a informácií. Neprekvapuje nás preto uvažova-
nie o tom, že perspektívou riešenia onkologických problémov môže byť
v budúcnosti zmena programu, alebo jeho presmerovanie k reverzii on-
kobunky na normálnu bunku. V doteraz publikovaných prácach v najp-
restížnejších časopisoch sa predpokladá, že takýto postup by mohol byť
reálny najskôr o dvadsať rokov.
Ak sú tieto predstavy míľnikmi na ceste k regulácii procesov pre-

biehajúcich v bunkách, tak úlohou súčasnosti je ich detailné štúdium.
Predkladaná kniha je krokom na tejto ceste najmä pre nadšencov, ale aj
pre všetkých, ktorí túžia pochopiť deje aj za hranicou symptómov a prie-
behom onkologických chorôb. Iba hľadanie kauzálnych vzťahov, štúdium



príčin a následkov nemusí byť komplexným postupom ak predpokladáme,
že v hĺbke skúmaných dejov a pri funkcii ich súčastí môžu platiť aj pra-
vidlá kvantovej mechaniky vzdialené nášmu chápaniu a aj našej pred-
stavivosti. Skúmame molekuly, eliminujeme ich väzby ale elektróny si
poväčšine „robia čo chcúÿ. Zosieťovaný „svet molekúlÿ v bunkách je ešte
stále viac mimo nášho dosahu.
Nemôžeme hlbšie preniknúť bez poznania detailov, bez rešpektovania

komplexity, ktorá je nevyhnutnosťou tak v experimentálnej tumorigenéze
ako aj v klinickej onkológii. Toto dielo je pokusom o myšlienkový vstup
do procesov, ktorých dôsledkom býva neželaná prevaha proliferácie bu-
niek, ktorá je hrozbou existencie života, nie zriedka v čase, ktorý je pred
biologickým horizontom života ľudí. Oscilujeme medzi chápaním, snahou
a riešením, možno aj pri absencii pochopenia minulých a budúcich sú-
vislostí v zložitom svete, ktorý je harmonický a v hĺbke podstaty nami
pochopený iba parciálne.
Uplynulo štvrťstoročie od „vstupuÿ autorky a editorky tohto diela do

sveta, ktorý má iné rozmery ako súčasný svet obchodu, násilia a úskokov.
Oceňujem jej sústredenú vytrvalosť, túžbu po zmysluplných poznatkoch,
dôslednosť a skromnosť, ktoré jej pomáhali pri koncipovaní a dokončení
tohto diela. Písať o význame tohto diela by mi pripadalo trápne. Od-
borníci to nepotrebujú a pre neodborníkov by to bolo aj tak zbytočné.
Autorke a editorke, docentke Mladosievičovej vyslovujem moje osobné
ocenenie za všetko, čo súviselo s prípravou tohto diela. Verím, že s pribú-
dajúcim časom a prívalom nových poznatkov bude mať toľko síl, aby toto
vydanie neostalo prvé a posledné. Všetkým autorom prispievateľom vy-
jadrujem obdiv za spoluúčasť na tvorbe diela, ktoré má všetky atribúty
opodstatnenej vedeckosti, zložitosti a potrebného obsahu.
No a čo toto dielo nemá, čo mu chýba ? Toto dielo „vznikloÿ z hl-

bokej túžby poskytnúť obraz súčasného poznania v zvolenej oblasti. Ne-
charakterizuje ho otvorená alebo skrytá túžba po súťaživosti, po poradí
na rebríčkoch a rebríkoch hodnotení, ani po medailách za výkony. Svet,
v ktorom sa ľudské činnosti usporadúvajú do poradí, svet, ktorý príliš
zdôrazňuje iba výkony, význam úžitok a zisk sotva ocení to, čo sa týka
hĺbky poznania. Dovoľujem si preto v hlbokom predklone poďakovať všet-
kým, ktorí venovali kus času vlastného žitia príprave tohto diela. Všetci
sú „niekto a niekýmÿ aj keď nestoja na stupňoch víťazov vo svetle reflek-
torov pred horou kamier. Považujem ich za „kandidátov klubuÿ aristo-
kratov ducha, ktorí nepotrebujú všednosť, ani pochlebovanie na úmornej
ceste prehlbujúceho poznania.

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

profesor normálnej a patologickej fyziológie
emeritný prednosta Ústavu patologickej fyziológie LFUK

šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov
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Úvod

Problematika onkologických ochorení sa stáva čoraz komplexnejšou,
a to od molekulárnej úrovne vzniku nádorov až po dlhodobú kvalitu
života vyliečených onkologických pacientov. Tento problém sa týka tak-
mer každej rodiny. Štatistické údaje z ostatných rokov sú alarmujúce –
z hľadiska výskytu nádorov sme na poprednom mieste na svete.
V roku 2010 bolo vo svete diagnostikovaných približne 12 miliónov no-

vých prípadov onkologických ochorení. Podľa odhadov Svetovej zdravot-
níckej organizácie má tento počet stúpnuť v roku 2030 až na 26 miliónov.
Predpokladá sa, že vo vyspelých krajinách bude každý tretí občan liečený
na nádorové ochorenie. Počet úmrtí bude pravdepodobne aj v dôsledku
starnutia populácie vyšší ako počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia.
V súčasnosti je viac ako polovica onkologických pacientov staršia ako 65
rokov a 30% týchto pacientov je starších ako 70 rokov.
Nepriaznivý je aj vývoj genofondu. Riziká predstavujú predovšetkým

faktory vonkajšieho prostredia, nezdravý životný štýl a tiež nedostatočná
expozícia vplyvom ochraňujúcim pred vznikom nádorov.
Napriek nepriaznivým trendom sa situácia v onkológii v ostatných

troch dekádach radikálne zmenila. Vďaka možnostiam včasnej diagnos-
tiky a tiež vďaka molekulovej biológii a genetike súčasná onkológia nie je
bezmocná. Viaceré nádory sú kurabilné, najmä, ak sa liečia včas. V sú-
časnosti počet vyliečených onkologických pacientov narastá, v dospelom
veku sa vylieči približne 33–50%, v detskom veku sa vyliečia približne
dve tretiny pacientov.
Pokroky v poznaní molekulovej patogenézy nádorov prinášajú neu-

stále nové zistenia, týkajúce sa najmä zmien špecifických génov, epigene-
tických a molekulových faktorov, čo viedlo k identifikácii molekulových
cieľov pre liečbu nádorov.
Cielená terapia predstavuje v ostatnej dekáde významný pokrok

v liečbe viacerých malignít. Na rozdiel od tradičnej nešpecifickej liečby
pôsobí na špecifické molekuly, ktoré bývajú v nádoroch vo zvýšenej ex-
presii alebo sa vyskytujú v abnormálnej kvalite. Cielená liečba pozo-
stáva prevažne z monoklonálnych protilátok (ktoré sa naväzujú na ras-

9



10 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

tové faktory, receptory rastových faktorov, pôsobia cytotoxicky) a ma-
lých molekúl, ktoré ovplyvňujú tyrozínkinázy. Molekuly, ktoré bývajú
cieľom monoklonálnych protilátok alebo tyrozínkinázových inhibítorov,
sa nemusia vyskytovať u všetkých pacientov s rovnakým histologickým
typom nádoru. Ich správne použitie je podmienené detailným vyšetrením
molekulárno-biologických znakov u jednotlivých pacientov.
Problémom je, že v molekulovej patogenéze nádorov je dnes zná-

mych až príliš veľa potenciálnych cieľov, ktoré často fungujú v zložitých
sieťach. Ich „hierarchiaÿ ostáva takmer nepoznaná. Navyše ovplyvnenie
správnych cieľov je potrebné vedieť správne načasovať, pretože cieľový
protinádorový liek môže v rôznej fáze nádorového ochorenia poskytnúť
rôznu službu. Môže zvýšiť šancu na úplné vyliečenie (často v kombinácii
s nešpecifickou liečbou), môže predľžiť život alebo stabilizovať ochorenie,
zmierniť príznaky, prípadne môže navodiť závažnú až fatálnu toxicitu.
Nakoľko sú cielené lieky naozaj cielené ukáže lepšie poznanie patogenézy
nádorov a kvalitnejšie prepojenie základného a klinického výskumu.
Viaceré patogenetické mechanizmy sú spoločné rôznym typom nádo-

rov. Veľké úsilie sa sústreďuje na rozpoznanie a elimináciu nádorových
kmeňových buniek, ktoré sú zodpovedné za relaps nádorového ochorenia.
Na základe súčasných poznatkov z oblasti molekulovej patofyziológie

nádorových aj nenádorových buniek sa postupne prepracovávajú a mo-
difikujú niektoré terapeutické postupy, najmodernejšia liečba nádorov sa
stáva viac personalizovanou, existuje snaha liečiť na základe individuál-
nej miery rizika s ohľadom na dlhodobú kvalitu života bývalých onkolo-
gických pacientov. Nielen jednotlivé malignity, ale aj jednotliví pacienti
majú svoje špecifické charakteristiky.
Perspektívnym je aj využitie génových analýz v predikcii nádorového

rizika a tiež v predikcii toxicity a efektivity protinádorovej liečby.
V ostatných rokoch vznikajú nové klinické medziodborové discip-

líny, ku ktorým patrí kardioonkológia, neuroonkológia, psychoonkológia
a ďalšie, ktorých prínosom je otváranie nových problémov a zintenzívne-
nie spolupráce lekárov a odborníkov rôznych špecializácií v záujme zá-
chrany a skvalitnenia neopakovateľného vzácneho života onkologického
pacienta.



Genetické determinanty

malígnej transformácie

2.1 Genetické alterácie špecifických génov

Každý zdravý organizmus predstavuje precízne ladený harmonický „so-
ciálnyÿ systém približne 1013 buniek. Každá bunka vykonáva svoju fun-
kciu v správnom čase a na správnom mieste pre úžitok celého systému.
Nádory vznikajú, keď bunky porušujú „sociálneÿ pravidlá. Jedna „od-
rodiláÿ bunka nemusí predstavovať problém. Problém nastáva, ak táto
bunka „zvýhodnená v súťažiÿ genetickou zmenou nebude eliminovaná,
ale prežije, bude sa deliť, vďaka klonálnej expanzii založí klon ďalších
„asociálnychÿ buniek, ktoré kolonizujú iné teritóriá s tendenciou rozvrá-
tiť organizmus. Nádorový proces je mimoriadne komplexný dej.

Nádor je

„genetická choroba“
Pomerne dlho pretrvávali predstavy, že nádor je „genetická chorobaÿ.
Avšak nie všetky genetické aberácie prítomné v nádore súvisia s ná-

dorovou transformáciou. V nedávnej štúdii renomovaných autorov bolo
potvrdené, že v jednom tumore (napr. Ca prsníka alebo kolorektálnom
karcinóme) sa nachádzalo priemerne 90 mutovaných génov, avšak iba
malá časť z nich bola relevantná k nádorovému procesu.

Niektoré nádory

majú tzv.
„molecular driver“.

• Niektoré nádory majú tzv. „molecular driverÿ.

Závislosť vzniku tumorov na jednotlivých onkogénoch sa pozoruje
výnimočne – uplatňuje sa pri chronickej myeloidnej leukémii, v kto-
rej je rozhodujúca translokácia BCR-ABL, pri nemalobunkovom
nádore pľúc majú významnú úlohu EGFR mutácie.

U väčšiny tumorov sú
prítomné abnormality

viacerých génov

vo viacerých
signálnych dráhach.

• U väčšiny tumorov sú prítomné abnormality viacerých génov vo
viacerých signálnych dráhach. Z patogenetického hľadiska je po-
trebné „lúštiťÿ dôležitosť patogenetických dráh, prípadne prevahu
jednej dráhy nad inými.

11
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Na transformáciu normálnej bunky na nádorovú nestačí jedna ge-
netická zmena. Podľa „mutačnejÿ teórie onkogenéza vzniká postupnou
akumuláciou genetických alterácií v špecifických génoch, zodpovedných
za kontrolu

Onkogenéza vzniká
postupnou

akumuláciou

genetických alterácií
v špecifických génoch. • rastu

• diferenciácie

• migrácie

• dĺžky života buniek

• za stabilitu genómu.

Genetické zmeny spôsobujú mutagény vonkajšieho prostredia, napr.
chemické karcinogény (v potravinách, vo vode, v pôde, v ovzduší, v koz-
metike), ionizujúce žiarenie a ďalšie. Mutácie môžu vznikať aj spontánne.
Na malígnu transformáciu bunky je potrebná pri väčšine nádorov

akumulácia 5–20 genetických alterácií, a to

• v protoonkogénoch

• tumor-supresorových génoch

• génoch kódujúcich opravné systémy

• génoch kódujúcich správny počet chromozómov.

Pre vznik nádorov
je dôležité aj poradie

týchto zmien.

Pre vznik nádorov je dôležité aj poradie týchto zmien. V priebehu
onkogenézy dochádza k selekcii klonu buniek schopného prežiť. Väčšina
solídnych nádorov vzniká delením jednej malígnej bunky, leukémie a lym-
fómy však vznikajú pravedpodobne z viacerých bunkových klonov.

Produkty kódované
protoonkogénmi majú

význam najmä v proli-

ferácii a apoptóze.

V súčasnosti je známych približne 100 protoonkogénov. K najzná-
mejším protoonkogénom patria: HRAS, KRAS, NRAS, ERBB2, MYB,
C-MYC, PML, RAF1, SRC a ďalšie. Produkty kódované protoonkogénmi
majú význam najmä v proliferácii a apoptóze. Pri zvýšenej aktivácii
protoonkogénov (mutáciami, chromozomálnymi aberáciami, amplifiká-
ciami), tvoria sa ich produkty

• v nadmernom množstve

• zmenenej kvalite.

Produkty protoonkogénov majú funkciu

• rastových faktorov

• receptorov pre rastové faktory a hormóny

• prenášačov signálov



2. Genetické determinanty malígnej transformácie 13

• regulátorov apoptózy

• transkripčných faktorov

• modulátorov chromatínu

Ďalšou skupinou
génov, ktoré

môžu získavať
transformačný

potenciál sú

tumor-supresorové
gény.

Ďalšou skupinou génov, ktoré môžu získavať transformačný potenciál
sú tumor-supresorové gény. V súčasnosti je známych približne 50 tumor-
supresorových génov (napr. BRCA1, BRCA2, CDKN2B, CDKN3, E2F1,
IGF2R, MEN1, NF1, NF2, SMAD4, TP53, VHL, WT1, XRCC1).

Viaceré gény majú
spoločné vlastnosti

protoonkogénov

a tumor-supresorových
génov.

Viaceré gény majú spoločné vlastnosti protoonkogénov a tumor-su-
presorových génov: EGF, ERBB2, HRAS, KRAS, MDM2, MYC, RB1,
RET, TGFB1, TNF, TP53.
Za normálnych podmienok je úlohou tumor-supresorových génov, tzv.

antionkogénov, zabezpečovať reparáciu poškodení DNA, obmedzovať ne-
primeraný rast buniek a znižovať invazívny a metastatický potenciál.
Tumor-supresorové gény môžu získavať onkogénny potenciál inakti-

váciou, a to

• mutáciou

• deléciou.

Hereditárne formy
nádorov sú známe

v kontexte

s kolorektálnym
karcinómom,

s karcinómom

prsníka,
s retinoblastómom

a s ďalšími
nádorovými

ochoreniami.

Na ich abnormálnu expresiu je potrebná alterácia obidvoch alel. Ge-
netické alterácie sa týkajú somatických buniek (sporadické formy ma-
lignít), alebo sa týkajú germinatívnych buniek (vtedy vzniká genetická
predispozícia na vznik malignít a celý proces karcinogenézy sa môže
urýchliť). Pri vzniku hereditárnych foriem malignít (ktoré predstavujú
približne 5–10% malignít) sa uplatňujú alterácie tumor-supresorových
génov. Hereditárne formy nádorov sú známe v kontexte s kolorektálnym
karcinómom, s karcinómom prsníka, s retinoblastómom a s ďalšími ná-
dorovými ochoreniami uvedenými v tabuľke 1.
Pri kolorektálnom karcinóme s familiárnym výskytom je mutácia jed-

nej alely APC germinatívna. Germinatívne mutácie jednej alely tohto
génu sa zisťujú vo všetkých bunkách. Po mutácii prvej alely, ďalším kro-
kom je mutácia druhej alely, čím dôjde k strate heterozygotnosti – LOH
(loss of heterozygosity). U človeka, ktorý nemá zárodočnú mutáciu v APC
géne, je pravdepodobnosť, že sa mu poškodia obe alely toho istého génu
v jednej bunke pomerne nízka. Avšak u človeka, ktorý má vo všetkých
svojich bunkách jednu alelu APC génu alterovanú, je pomerne vysoká
pravdepodobnosť (80% a viac), že v niektorej z buniek v sliznici hru-
bého čreva dôjde aj k porušeniu druhej alely. Osoby s germinatívnou
mutáciou APC génu majú zvýšené riziko vzniku familiárnej adenoma-
tóznej polypózy (FAP), ktorá je autozomálne dominantným ochorením.
Pri FAP vznikajú v hrubom čreve (príp. aj proximálnejšie a distálnejšie)
stovky až tisícky polypov s takmer 100% pravdepodobnosťou ich progre-
sie do kolorektálneho karcinómu. Hereditárne podmienená mutácia alely
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BRCA1 DNA reparácia Ca prsníka/ovárií

BRCA2 DNA reparácia Ca prsníka

APC regulácia beta-katenínu Ca GITu/Ca tyreoidey

CDKN2A kontrola bunkového cyklu melanóm kože/Ca pankreasu

MET tyrozínkinázový receptor Ca obličky

MSH2 DNA reparácia Ca kolorekta/endometria

TP53 transkripčný faktor, Ca prsníka, čreva, pľúc,
regulátor bunkového cyklu, osteosarkóm
apoptózy

RET tyrozínkinázový receptor Ca štítnej žľazy

NF1 negatívny regulátor RAS neurofibrosarkóm,
(aktivátor GTP) chronická leukémia, melanóm,

rabdomyosarkóm

RB regulátor bunkového cyklu retinoblastóm, osteosarkóm
(väzba E2F)

VHL tvorba matrixu von Hippelov-Lindauov syndróm
(Ca obličky, hemangióm,
feochromocytóm)

WT regulátor transkripcie Wilmsov tumor obličky (u detí)

Tabuľka 1. Tumor-supresorové gény asociované s hereditárnymi nádorovými

ochoreniami. (Ca-karcinóm)

génov MSH2 a MLH1 súvisí so zvýšeným rizikom vzniku nonpolypózneho
karcinómu hrubého čreva.
Pacientky s hereditárnou mutáciou BRCA1 génu majú 85% riziko

vzniku karcinómu prsníka do 70. roku života a tiež 35–85% riziko vzniku
ovariálneho karcinómu. V patogenéze geneticky podmieneného karci-
nómu prsníka sa uplatňuje aj gén BRCA2. Približne 15% karcinómov
prsníka má genetický podklad.
Retinoblastóm (nádor pochádzajúci z retinoblastov v oku) má až

v 40% prípadov genetickú formu a v 60% prípadov sporadickú. Delé-
cia sa týka retinoblastómového génu (RB) na 13. chromozóme.

Ku konverzii normál-
nej bunky na malígnu

prispievajú aj gény

kódujúce kontrolné
mechanizmy, ktoré

opravujú chyby

v priebehu
replikácie DNA.

Mutácie protoonkogénov v germinatívnych bunkách sa pozorujú ex-
trémne zriedkavo, pretože kódujú také dôležité produkty, ktorých nedos-
tatok alebo zmena kvality môže byť letálna už počas embryogenézy.
Ku konverzii normálnej bunky na malígnu prispievajú aj gény kódu-

júce kontrolné mechanizmy, ktoré opravujú chyby v priebehu replikácie
DNA. U človeka bolo identifikovaných približne 150 génov zodpovedných
za udržanie genetickej integrity po expozícii poškodzujúcim faktorom, ku
ktorým patria

• environmentálne faktory (UV a ionizujúce žiarenie, chemické látky)
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• fyziologické faktory (DNA replikácia, reaktívne metabolity kyslíka)

• chemoterapia (antimetabolity, alkylačné látky a ďalšie)

• rádioterapia.

2.2 Nestabilita genómu

Nestabilita genómu

je zodpovedná

za zvýšené riziko
akumulácie

genetických alterácií
s rizikom vzniku

malignít.

Nestabilita genómu je zodpovedná za zvýšené riziko akumulácie genetic-
kých alterácií s rizikom vzniku malignít. Súvisí

• s poruchami opravných systémov DNA

• s poruchami mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za správne rozde-
lenie chromozómov do dcérskych buniek.

2.2.1 Poruchy opravných systémov DNA

U človeka je potrebné opraviť každý deň 1018 poškodení DNA. Ak toto
poškodenie nie je opraviteľné, indukuje sa apoptóza. Významnú úlohu
pri oprave DNA majú produkty piatich opravných ciest:

• systém MMR ( methyl-directed mismatch repair) – oprava chybne
spárovaných báz – súvisí s génmi MSH 2, 3, 6, MLH1, PMS1
a PMS2.

• systém NER (nucleotide-excision-repair) – nukleotidová excízna
oprava – súvisí s génmi XPA až ZPG

• systém BER (base excision repair) – bázová excízna oprava

• systém DSB (double-strand break repair) – oprava dvojreťazcových
zlomov

• systém DR (direct reversion) – priama obnova poškodenia

Viaceré protinádorové farmaká indukujú fatálne poškodenia (zlomy)
DNA. Avšak nádorové bunky sú schopné proliferovať aj v prípade ich
poškodenia liečbou, a to vďaka „upreguláciiÿ DNA reparácie, čo vedie
k nepriaznivej liečebnej odpovedi až rezistencii na liečbu.

Po cytostatickom zásahu sa v nádorovom tkanive nachádza 5 druhov
buniek:

a) bunky mŕtve

b) bunky agonálne (prebehne ešte niekoľko mitóz a bunky potom odu-
mrú)
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c) bunky sterilizované (stratili reprodukčnú schopnosť, ale sú života-
schopné)

d) subletálne poškodené bunky (po určitej dobe sa zotavia a znova
proliferujú)

e) bunky kineticky nepoškodené.

Percentuálny pomer buniek v skupinách a-e závisí od dozáže liečby.

PARP1 má úlohu vo

viacerých reparačných
dráhach.

PARP (Poly ADP ribózo-polymeráza) je enzým, ktorý sa spolu s pro-
duktmi kódovanými BRCA1/2, ATM, CHK1/2, a ďalšími podieľa na re-
gulácii DNA reparácie. PARP1 je najznámejší z rodiny PARP polymérov,
je kódovaný ADPRT génom. PARP1 má úlohu vo viacerých reparačných
dráhach (napr. pri oprave jednoreťazcových zlomov DNA – v bázovej
excíznej oprave). PARP1 má úlohu aj v excízii nukleotidov. PARP1 pro-
teín sa viaže priamo na miesta poškodenia DNA, vytvára rozvetvené re-
ťazce poly (ADP-ribózo) polymérov, na ktoré sa viažu ďalšie reparačné
enzýmy.

Vo viacerých typoch
nádorových buniek je

prítomná upregulácia

PARP1, čím sa zabez-
pečuje neprimeraná

reparácia DNA.

Vo viacerých typoch nádorových buniek je prítomná upregulácia
PARP1, čím sa zabezpečuje neprimeraná reparácia DNA (po pôsobení
určitých chemoterapeutík alebo rádioterapie). V prítomnosti PARP in-
hibítora dochádza k akumulácii nádorových buniek so zlomami v reťazci
DNA, čo následne vedie k dvojreťazcovým poškodeniam (ak je bunka
neschopná opravy týchto poškodení mechanizmom homológnej rekombi-
nácie). Výsledkom môže byť aktivácia apoptózy a bunková smrť. Ak sa
neuskutoční PARP inhibícia, nádorové bunky môžu aj po podaní terapie
proliferovať a prežívať.
PARP inhibítor je účinnejší pri nádoroch s inaktivujúcimi mutáciami

v géne BRCA1/2 (selektívne likviduje nádorové bunky s defektom repa-
račnej cesty súvisiacej s homológnou rekombináciou – sprostredkovanou
BRCA1 a BRCA2). Olaparib (inhibítor PARP1) prináša sľubné výsledky
pri hereditárnej forme karcinómu prsníka, pri tzv. triple negatívnej forme
karcinómu prsníka, ovariálneho karcinómu a karcinómu prostaty.

2.2.2 Poruchy mechanizmov zodpovedných za správne
rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek

S chromozomálnou

instabilitou súvisí

aneuploidia.

S chromozomálnou instabilitou súvisí aneuploidia – abnormálny počet
chromozómov. Chyby v pripojení mikrotubulov deliaceho vretienka na
kinetochórovú oblasť a chyby v koordinácii jednotlivých fáz môžu viesť
ku chromozomálnym aberáciám – chromozómy alebo ich časti sa môžu
strácať alebo sa nerovnomerne distribuujú do dvoch dcérskych buniek –
dochádza k aneuploidii.
Za nesprávne rozdelenie chromozómov sú zodpovedné abnormality

špecifických génov (napr. BUB1, BUBR1, MAD2), ktoré kontrolujú pro-
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teíny zodpovedné za správne pripojenie deliaceho vretienka na kineto-
chórovú oblasť (spindle assembly) v mitotickej fáze bunkového cyklu.
Pre správne rozdelenie chromozómov do dcérskych buniek sú dôležité

aj enzýmy aurorakinázy. Aurorakinázy A a B sú novým cieľom liečby
malými molekulami tyrozínkinázových inhibítorov. Overexpresia týchto
kináz bola zistená u viacerých malignít.

Genetické teórie
onkogenézy

nedokázali odpovedať

na viacero otázok.

V súčasnosti je známe, že kancerogénne látky prítomné vo vonkajšom
prostredí sú zodpovedné iba za menší podiel mutácií ako sa pôvodne pred-
pokladalo. Genetické teórie onkogenézy nedokázali odpovedať na viacero
otázok, ako napr.:

• Prečo k vzniku nádorov prispievajú aj karcinogénne látky, ktoré
nemajú mutagénny účinok ?

• Prečo sú v nádoroch prítomné komplexné zmeny fenotypu ?

• Prečo sa tieto zmeny vyvíjajú desiatky rokov ?

Niektorí autori
charakterizujú nádor

ako chromozomálnu

chorobu.

Niektorí autori charakterizujú nádor ako chromozomálnu chorobu.
Aneuploidiu spôsobenú stratami, fragmentáciou alebo rearanžovaním

chromozómov je možné zistiť takmer pri všetkých typoch malignít.

Počet chromozómov
v nádorových bunkách

je často 50–90.

Počet chromozómov v nádorových bunkách je často 50–90. Nádory
s aneuploidiou majú horšiu prognózu ako diploidné nádory. Čím vyšší
je počet chromozómov, tým je malignita závažnejšia. Problémom napr.
pri leukémiách býva aj hypoploidia. S aneuploidiou pozitívne korelujú aj
zmeny v štruktúre a počte centrozómov, napríklad u pacientok s karci-
nómom prsníka boli tieto zmeny prítomné v 80% prípadov. Aneuploidia
môže byť indukovaná pôsobením kancerogénov (napr. pôsobením ionizu-
júceho žiarenia) alebo môže vzniknúť aj spontánne. Zaujímavým zistením
je fakt, že približne 50% karcinogénov nemá mutagénny účinok.

V bunkách
s aneuploidiou

dochádza

k nadmernej alebo
nedostatočnej expresii

niekoľko tisíc génov.

V bunkách s aneuploidiou dochádza k nadmernej alebo nedostatoč-
nej expresii niekoľko tisíc génov. Podľa mutačnej teórie stačí na vznik
karcinogenézy genetická zmena niekoľkých špecifických génov. Zásah
týchto génov je však pri celkovom počte génov približne 25 000 s veľ-
kým množstvom nekódujúcich oblastí málo pravdepodobný. Pravdepo-
dobnejšie sú straty, fragmentácie a rearanžovanie chromozómov. Tieto
chromozomálne zmeny následne destabilizujú tisícky génov.

2.2.3 Bunkový cyklus a nestabilita genómu

Bunkový cyklus je sled dejov, ktoré vedú

• k zdvojeniu genetického materiálu

• k separácii chromozómov

• k oddeleniu kópií DNA do dcérskych buniek
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Jednotlivé fázy

bunkového cyklu sú
prísne koordinované

a musia mať

primeranú rýchlosť
a schopnosť

odpovedať

na potreby
vonkajšieho

prostredia.

Jednotlivé fázy bunkového cyklu sú prísne koordinované a musia mať
primeranú rýchlosť a schopnosť odpovedať na potreby vonkajšieho pro-
stredia.
Procesy syntézy a mitózy sú oddelené fázami G1 a G2 (z angl. Gap –

medzera). Bunky sa však môžu nachádzať aj v dlhodobom období kľudu
(vo fáze G0), avšak po čase, po stimulácii môžu do bunkového cyklu
znova vstúpiť. Bunka prejde prechodom G1-S odpovedajúc na prítom-
nosť mitogénnych faktorov (hormónov, rastových faktorov). Mitogény sa
naviažu na bunkové receptory, signál sa intracelulárnymi dráhami pre-
náša do jadra, kde sa vďaka transkripčným faktorom spustí expresia pro-
teínov potrebných pre prechod G1-S (napr. špecifických cyklínov, cyklín-
dependentných kináz). Ďalšie fázy bunkového cyklu sú už nezávislé od
prítomnosti mitogénov.
V zdravých bunkách sa počas bunkového cyklu pri vstupe G1 do

S a G2 do M – v tzv. kontrolných bodoch – cyklus spomalí alebo zastaví,
čím sa poskytne bunke čas na kontrolu kvality, prípadne sa bunka zničí
apoptózou.
Dôležitú úlohu pri tom majú proteíny p53 a inhibítory cyklíndepen-

dentných kináz. Vo fáze S dochádza ku zdvojeniu DNA. Opravu chýb pri
replikácii DNA zabezpečujú opravné systémy. Pri mutácii génov kódujú-
cich reparačné proteíny v nádorových bunkách je oprava DNA nedosta-
točná, čím dochádza k akumulácií genetických alterácií.
V zdravých bunkách do mitózy nevstupuje bunka s poškodenou DNA

alebo nedokončenou replikáciou DNA.
V mitotickej fáze (M) dochádza k separácii chromozómov a bunka

sa rozdelí na dve dcérske bunky. V mitóze existuje tretí kontrolný bod
(na prechode metafázy do anafázy). K inhibítorom regulačných proteínov
bunkového cyklu patria inhibítory cyklíndependentných kináz, ďalej inhi-
bítor ubiquitín-proteazómového komplexu, ktorý je dôležitý v degradácii
regulačných proteínov, čím sa zastavuje prechod G1/S a G2/M.

Ak by sa uskutočnil

plynulý prechod

bunky z fázy S do M
a z M do S bez

zastavenia a opravy

vo fázach G, bunkové
reparačné

mechanizmy
by nemohli opraviť

poškodenie DNA.

Ak by sa uskutočnil plynulý prechod bunky z fázy S do M a z M do
S bez zastavenia a opravy vo fázach G, bunkové reparačné mechanizmy by
nemohli opraviť poškodenie DNA a do replikácie by vstúpila poškodená
DNA. Ak je poškodenie DNA opraviteľné, bunkový cyklus sa na určitý
čas potrebný na reparáciu spomalí alebo zastaví, potom po oprave DNA
bunkový cyklus pokračuje ďalej.
Ak je poškodenie DNA v takom rozsahu, že je neopraviteľné, bun-

kový cyklus nepokračuje vo fáze G1, ale iniciuje sa apoptóza s následnou
degradáciou DNA.
Produkty, kódované protoonkogénmi, cyklíny a cyklíndependentné

kinázy bunkový cyklus pozitívne regulujú, produkty kódované tumorsup-
resorovými génmi a inhibítory cyklíndependentných kináz (cdk) bunkový
cyklus spomaľujú, príp. zastavujú. Prechod cez reštrikčný bod zabezpe-
čuje Rb, pričom prechod týmto bodom je otázkou fosforylácie a defos-
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forylácie. Defosforylácia Rb vedie k väzbe na transkripčné faktory E2F,
čím sa zastaví proliferácia. Fosforylácia týchto proteínov uvoľní E2F, čím
sa začne fáza rastu buniek (G1). Fosforylácia sa uskutoční účinkom cyk-
líndependentných kináz (cdk). Ich aktivita je podmienená vytvorením
komplexu s cyklínmi.

Fosforylácia sa

uskutoční účinkom

cyklíndependentných
kinázNadmerná expresia cyklínov sa uplatňuje pri neprimeranej prolife-

rácii, čo je typické pre nádorové bunky. Inhibítory cyklíndependentných
kináz (napr. flavopiridol) patria k moderným protinádorovým farmakám.
Keď bunka dosiahne určitý objem, nastupuje fáza syntézy DNA (S).

Ďalšie deje po S fáze už pokračujú bez stimulácie rastovými faktormi.
Nádorové bunky

stratili schopnosť

inhibície bunkového
cyklu.

Nádorové bunky stratili schopnosť inhibície bunkového cyklu. V ich
genóme sa akumulujú rôzne poškodenia DNA.
K zástave bunkového cyklu vedú aj viaceré inhibítory cyklíndepen-

dentných kináz a tiež inhibítory proteazómového komplexu.

2.3 Dysregulácia mikroRNA v nádorových bunkách

Niektoré druhy RNA majú v ľudských bunkách doteraz nepoznané špeci-
fické vlastnosti. V roku 2006 bola za tento objav udelená Nobelova cena.
Jej nositeľmi sú Andrew Fire a Craig Mello.
MikroRNA sú malé nekódujúce RNA, ktoré nekódujú proteíny, ale

regulujú expresiu niektorých génov prostredníctvom degradácie mRNA
alebo zablokovaním translácie proteínov. Doteraz ich bolo identifikova-
ných viac ako 500. V nádorových bunkách sa zisťuje ich dysregulácia –
častejšie znížená expresia, iba výnimočne sa zisťuje ich zvýšená expresia.
Niektoré miRNA spôsobujú iniciáciu a progresiu nádorov, iné onkogenézu
potláčajú.

MikroRNA sú malé
nekódujúce RNA,

ktoré nekódujú

proteíny, ale regulujú
expresiu niektorých

génov.

Predpokladá sa, že miRNA kontrolujú expresiu približne 30% génov
potrebných napr. pre bunkový cyklus a prežívanie buniek. Tieto gény ne-
sú cieľové miesto pre RNA.

MikroRNA reguluje funkciu génov niekoľkými spôsobmi:

• môže „inteferovaťÿ s určitým úsekom mRNA, a tým ho vyradiť
z funkcie (mRNA je „rozsekaná na kúskyÿ)

• dočasne sa spojí s úsekmi mRNA a blokuje syntézu bielkovín podľa
tejto mRNA

Overexepresia miR155 býva prítomná u pacientov s lymfómom (DLB
CL), s karcinómom prsníka, pľúc, hrubého čreva, s agresívnou formou
chronickej lymfocytárnej leukémie (CLL). Napr. miR-15a a miR-16-1
podliehajúce delécii alebo „downreguláciiÿ majú za následok overexpre-
siu antiapoptotického BCL2 v patogenéze CLL. Funkcia mikroRNA zá-
visí od toho, čo je jej cieľom. Môže mať napr. úlohu tumor-supresorového
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génu, ak je jej cieľom onkogén, alebo naopak – môže pôsobiť ako onko-
gén, ak je jej cieľom tumor-supresorový gén. Upregulácia miRNA môže
byť spôsobená:

• amplifikáciou,

• dereguláciou transkripcie,

• demetyláciou v promótorovej oblasti.

Amplifikácia miRNA 17-92 vedie k neprimeranej aktivácii mTOR
a tým napr. ku vzniku lymfómov (DLBCL).

RNAmáokrem funkcie

„poslaÿ tiež funkciu
„veliteľaÿ dedičnej

informácie.

Osobitná pozornosť sa venuje miR21 pre jeho inhibičný účinok na
tumor-supresorový PTEN gén, ktorý má úlohu v karcinogenéze pľúc,
prsníka, žalúdka a prostaty. RNA má okrem funkcie „poslaÿ tiež funkciu
„veliteľaÿ dedičnej informácie.
MikroRNA sa stávajú sľubnými atraktívnymi markermi pre včasnú

detekciu nádorov a novými cieľmi pre liečbu nádorov.



Epigenetické zmeny

Epigenetické zmeny

sú zmeny génovej
expresie, ku ktorým

dochádza bez zmeny

primárnej genetickej
informácie.

Základnou jednotkou
chromatínu

je nukleozóm,

ktorý tvoria
molekuly histónov.

Epigenetické zmeny sú zmeny génovej expresie, ku ktorým dochá-
dza bez zmeny primárnej genetickej informácie (poradia nukleotidov).
Chromatínová dedičnosť súvisí so štrukturálnymi a chemickými modifi-
káciami chromatínu. Má úlohu pri kontrole génovej expresie, replikácie,
opravy a segregácie chromozómov. Základnou jednotkou chromatínu je
nukleozóm, ktorý tvoria molekuly histónov.

Za remodeláciu chromatínu sú zodpovedné:

• ATP dependentné enzýmy (ktoré menia pozíciu nukleozómov)

• enzýmy modifikujúce N-terminálne konce histónov.

Cieľom modifikácie je DNA a/alebo históny (obr. 1).

Za modifikáciu histónov sú zodpovedné deje, ktoré prebiehajú v pres-
nom slede (v epigenetickom kóde) a ktorých výsledkom je aktívny chro-
matín s transkripčnou kapacitou:

• acetylácia histónov (enzýmy histón acetyltransferázy a histón de-
acetylázy)

• fosforylácia histónov (uplatňujú sa pri nej kinázy)

• metylácia histónov (na zbytkoch lyzínu)

• ubikvitácia histónov

Deacetylácia histónov
a DNA metylácia

vedie k represii

transkripcie –
k transkripčne

inaktívnemu

chromatínu.

Deacetylácia histónov a DNA metylácia vedie k represii transkripcie
– k transkripčne inaktívnemu chromatínu. Acetylácia a deacetylácia by
mali byť v rovnováhe. Inhibítory históndeacetylácie umožňujú expresiu
tzv. silence génov potrebných napr. pre bunkový cyklus.
Modulátory históndeacetyláz získavajú čoraz väčšiu pozornosť nie-

len v terapii, ale aj chemoprevencii nádorov. Ich význam sa potvrdzuje
v klinických štúdiách predovšetkým v liečbe hematologických malignít
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Obrázok 1. Modifikácia histónov a metylácia DNA.

a kožných T-bunkových lymfómov. Viaceré štúdie potvrdili efektivitu in-
hibítorov históndeacetyláz, ak sa podávajú s rádioterapiou a štandardnou
chemoterapiou.

Viaceré štúdie
potvrdili efektivitu

inhibítorov

históndeacetyláz,
ak sa podávajú

s rádioterapiou
a štandardnou

chemoterapiou.

Napriek výrazným pokrokom v tejto oblasti, problémom zostávajú
neobjasnené prediktory odpovede na túto liečbu a mechanizmy rezisten-
cie a tiež ich nedostatočná efektivita pri liečbe solídnych nádorov.



Mikroprostredie ako signálny systém

Výskum posledných rokov potvrdil aktívnu úlohu non-neoplastických
buniek a molekúl mikroprostredia nádorov v procese vzniku a metastázo-
vania nádorov. Nádorové bunky prežívajú vďaka signálom z podporných
buniek.

Mikroprostredie je

zložitá komunikačná
sieť tvorená

celulárnymi zložkami
a molekulami.

Mikroprostredie je zložitá komunikačná sieť tvorená celulárnymi zlož-
kami a molekulami. V molekulovom signálnom systéme mikroprostredia
sa uplatňujú rastové faktory, enzýmy, cytokíny (a ich súčasť chemokíny)
a ďalšie molekuly. V mikroprostredí je v porovnaní s nádorovými bun-
kami menšia heterogenita buniek s lepšou genetickou stabilitou.
V nádorovom procese majú dôležitú úlohu bunky mikroprostredia,

najmä endotelové bunky a ich progenitorové bunky, pericyty, fibroblasty,
fibroblasty asociované s nádorom, myofibroblasty, hladkosvalové bunky,
žírne bunky, T- a B-lymfocyty, neutrofily, eozinofily, bazofily, NK-bunky
a niekoľko foriem makrofágov (napr. makrofágy asociované s nádorom).
Produkty nádorových aj nenádorových buniek – rastové faktory, che-

mokíny/cytokíny a enzýmy sa významne podieľajú na vzájomných ab-
normálnych medzibunkových interakciách v nádorovom tkanive a tiež pri
vzniku metastáz.

Neustále pribúdajú

poznatky o aktívnej

úlohe stromálnych
buniek nádorov

v procese
metastázovania.

Neustále pribúdajú poznatky o aktívnej úlohe stromálnych buniek
nádorov v procese metastázovania.
S nádorom asociované fibroblasty (CAF – carcinoma associated fib-

roblasts) sú odvodené od normálnych fibroblastov, ich prekurzorov alebo
mezenchymálnych kmeňových buniek odvodených z kostnej drene. Tieto
bunky sú epigeneticky a pravdepodobne aj geneticky odlišné od nor-
málnych fibroblastov. Prostredníctvom chemokínov stimulujú atrakciu
progenitorových buniek kostnej drene a imunitných buniek do nádoru.
Fibroblasty strómy nádorov môžu mať odlišné genetické zmeny, napr.
mutácie TP53 (asociované so vznikom metastáz v lymfatických uzlinách)
ako epiteliálne bunky nádorov.
Makrofágy asociované s nádorom (tumor associated macrophages,

TAM) majú výraznú schopnosť stimulovať proliferáciu, invazívnosť a me-
tastatické šírenie nádorových buniek produkciou celého spektra angiogén-
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nych molekúl, produkujú rastové faktory (napr. fibroblastový rastový
faktor – FGF, od doštičiek odvodený rastový faktor – PDGF), proteázy
(napr. matrix metaloproteinázy, katepsíny), cytokíny (napr. transformu-
júci rastový faktor beta – TGF-beta). Okrem toho makrofágy asociované
s nádorom aktivujú určitý typ mezenchýmových buniek, myofibroblasty,
ktoré produkujú napr. cytokín SDF-1 (stromal cell derived factor 1),
ktorý je v interakcii s chemokínovým receptorom CXCR4 súčasťou che-
mokínovej osi zodpovednej za prežívanie nádorových buniek a ich usíd-
ľovanie (homing) v miestach metastáz a tiež za atrakciu endotelových
progenitorových buniek. Experimentálne práce poukázali na skutočnosť,
že genetické defekty v makrofágoch boli asociované s narušením meta-
stázovania buniek karcinómu prsníka do pľúc. SDF1 a tiež TGF-beta ak-
celerovali tvorbu metastáz v pľúcach u pacientok s karcinómom prsníka.
Makrofágy sú aktivované nádorovými bunkami prostredníctvom faktorov
ako napr. VEGF, PDGF, FGF, IGF, GM-CSF, TGF-beta a ďalšími.
Celulárne zložky mikroprostredia sú detailnejšie popísané v časti 9.3.

Významnú subpopu-

láciu buniek v nádore

predstavujú nádorové
kmeňové bunky.

Nádorové kmeňové

bunky potrebujú
pre svoj rast špecific-

ké mikroprostredie
(hniezdo, „niche“)

Významnú subpopuláciu buniek v nádore predstavujú nádorové kme-
ňové bunky. Nádorové kmeňové bunky potrebujú pre svoj rast špecifické
mikroprostredie (hniezdo, „nicheÿ), ktoré je nevyhnutné pre sebaobnovu
nádorových buniek. Tieto bunky dávajú vznik ďalším bunkám (non-CSCs
tumor cells), ktoré už podliehajú diferenciácii. Súčasťou „niche“ je nádo-
rová stróma, ktorá obsahuje podporné tkanivo a cievy. Zdá sa, že výskyt
nádorových kmeňových buniek poukazuje na stupeň progresie a gene-
tickú nestabilitu nádoru.

Nádorová choroba

je spôsobená aj
poruchou regulácie

samoobnovy

normálnych
kmeňových buniek.

Nádorová choroba je spôsobená aj poruchou regulácie samoobnovy
normálnych kmeňových buniek. Regulačné dráhy, ktoré se vyskytujú
v normálnych kmeňových bunkách sa tiež objavujú v určitých bunkách
nádorov. Sú to napr. dráhy Wnt, Notch a ďalšie.
Včasné rozpoznanie nádorových kmeňových buniek v nádoroch aj

cirkulácii môže byť klinicky relevantné a rozhodujúce pri výbere liečby
onkologických pacientov.
K vlastnostiam kmeňových buniek patrí:

• dormancia,

• schopnosť migrácie,

• rezistencia na apoptózu,

• aktívna DNA reparácia,

• expresia liekových transportérov zodpovedných za eflux cytostatík.

Nádorové kmeňové bunky (cancer stem cells, CSC) vznikajú z adult-
ných kmeňových buniek, progenitorových (čiastočne diferencovaných)
buniek a diferencovaných buniek mnohopočetnými genetickými a epi-
genetickými zmenami (obr. 2).
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Obrázok 2. Vznik nádorových kmeňových buniek.

Pri vývoji a diferenciácii kmeňových buniek má dôležitý význam epi-
teliálno-mezenchymálny prechod (EMT) a recipročný mezenchymálno-
epiteliálny prechod (MET).

Pri vývoji
a diferenciácii

kmeňových buniek

má dôležitý význam
epiteliálno-mezenchy-

málny prechod (EMT)
a recipročný mezen-

chymálno-epiteliálny

prechod (MET).

Aktivácia EMT

si vyžaduje
signalizáciu

medzi nádorovými

a stromálnymi
bunkami.

Aktivácia EMT si vyžaduje signalizáciu medzi nádorovými a stro-
málnymi bunkami. Zistilo sa, že ostrovčeky nádorových buniek v pokro-
čilých primárnych nádoroch priťahujú fibroblasty, myofibroblasty, gra-
nulocyty, makrofágy, lymfocyty, mezenchymálne kmeňové bunky. Tieto
bunky vytvárajú tzv. reaktívnu strómu, pričom výsledkom takéhoto mik-
roprostredia je vysielanie signálov indukujúcich EMT. Nádorové bunky
odpovedajú na tieto signály uvoľnením špecifických transkripčných fak-
torov (EMT-TFs), čím sa navodí EMT program.

Z uvedeného je zrejmé, že aktivácia EMT je možná vďaka tomu, že:

• v primárnom nádore súhrou genetických a epigenetických zmien
vznikajú bunky, ktoré sú schopné odpovedať na EMT indukujúce
signály

• signály produkované reaktívnou strómou indukujú v týchto nádo-
rových bunkách tvorbu EMT-transkripčných faktorov, ktoré akti-
vujú latentné EMT programy.

EMT programy môžu byť následne aktívne iba v malej frakcii ná-
dorových buniek. Počas EMT strácajú bunky apikálnu a bazocelulárnu
polaritu, porušujú sa ich intercelulárne spojenia, degraduje sa bazálna
membrána a bunky nadobúdajú mezenchymálny fenotyp so schopnosťou
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migrácie. (Ďalšie informácie o procese metastázovania sú uvedené v časti
5.6. a o kmeňových bunkách sú uvedené v časti 6.3).

EMT indukuje vstup
nonCSC buniek

do CSC-like stavu –
so schopnosťou

sebaobnovy,

dediferenciácie
a rediferenciácie,

ktoré pripomínajú

vlastnosti kmeňových
buniek.

EMT indukuje vstup nonCSC buniek do CSC-like stavu – so schop-
nosťou sebaobnovy, dediferenciácie a rediferenciácie, ktoré pripomínajú
vlastnosti kmeňových buniek, (cancer stem cell like).
Je pravdepodobné, že okrem EMT hrajú pri rozvoji malígneho pro-

cesu úlohu aj iné doteraz neobjavené biologické programy.
V rámci modernej terapie bude potrebné detailnejšie poznať dráhy

signálnej transdukcie, ktorých úlohou je regulovať rovnováhu medzi se-
baobnovou a diferenciáciou nádorových buniek.



Charakteristiky malígnych buniek

Malígne bunky spravidla získavajú v priebehu jednotlivých štádií
tieto charakteristiky:

1. sebestačnosť v produkci rastových signálov – nezávislosť od signá-
lov stimulujúcich rast

2. refraktérnosť na signály inhibujúce rast,

3. replikačný potenciál – reaktivácia telomerázy

4. únik spod apoptózy – rezistencia na programovanú smrť bunky

5. schopnosť angiogenézy

6. invazívny a metastatický potenciál

7. reprogramovanie energetickeho metabolizmu

8. únik spod imunitného dozoru

Posledné dve uvedené charakteristiky (tzv. hallmarks) pridal R.A.
Weinberg k svojmu pôvodnému konceptu z r. 2000 až nedávno.

5.1 Nezávislosť od signálov stimulujúcich rast

5.1.1 Rastové faktory

Na povrchu buniek

sú receptory, ktoré sa
aktivujú rastovými

faktormi a hormónmi.

Na povrchu buniek sú receptory, ktoré sa aktivujú rastovými faktormi
a hormónmi. Akonáhle dôjde k ich aktivácii, v bunke sa spustí celý rad
reakcií.
Pri poruche kontroly rastu buniek rastovými faktormi alebo hor-

mónmi môže dochádzať k zvýšenej proliferácii a malígnej transformá-
cii. V proliferácii normálnych buniek majú významnú úlohu rastové fak-
tory, ako epidermový rastový faktor (EGF), fibroblastový rastový faktor
(FGF), od dostičiek odvodený rastový faktor (PDGF), rastový faktor po-
dobný inzulínu (IGF), interleukíny – faktory stimulujúce kolónie (CSF).

27
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Rastové faktory sa stávajú účinnými po naviazaní na receptory, ďalej in-
dukujú kaskádu transdukcie mitogénneho signálu kulminujúcu v trans-
kripcii špecifických génov. Nádorové bunky majú mechanizmy schopné
konštantnej aktivácie signálov (obr. 6).

Nádorové bunky

majú mechanizmy
schopné konštantnej

aktivácie signálov.
5.1.2 Receptory pre rastové faktory

EGFR

Receptor pre epidermový rastový faktor (EGFR) je transmembránový
glykoproteín, ktorý je exprimovaný v normálnych epiteliálnych tkani-
vách.

EGFR patrí

do rodiny ErbB

tyrozínkinázových
receptorov, ktorá

má štyroch členov

EGFR patrí do rodiny ErbB tyrozínkinázových receptorov, ktorá má
štyroch členov:

• EGFR (ErbB1, HER1)

• ErbB2 (HER2)

• ErbB3 (HER3)

• ErbB4 (HER4).

Neprimeraná aktivácia EGF dráhy býva spôsobená zvýšenou produk-
ciou ligandov, overexpresiou EGFR, mutáciami EGFR, stratou negatív-
nych regulačných mechanizmov ovplyvňujúcich tento receptor, heterodi-
merizáciou EGFR s inými ErbB receptormi, transaktiváciou heterológ-
nych signálnych dráh.
Neprimeraná aktivácia EGFR (ErbB1) sa vyskytuje pri viacerých

solídnych nádoroch – pľúc, kolorektálnych, gastrointestinálnych stromál-
nych nádoroch a ďalších. Najčastejšie ju spôsobuje nadprodukcia alebo
zmena štruktúry EGFR receptora.

Nadprodukcia EGFR

receptora vedie
k neadekvátnemu,

nadmernému
„zachytávaniu“

extracelulárneho

signálu.

Nadprodukcia EGFR receptora vedie k neadekvátnemu, nadmernému
„zachytávaniuÿ extracelulárneho signálu. Bunky s koncentrovaným re-
ceptorom sú stimulované k bunkovému cyklu.

Štrukturálne zmenený
receptor je nezávislý

od ligandu.

EGFR býva aktivovaný po naviazaní rôznych ligandov (EGF, TGR-
beta, betacelulínu, amfiregulínu, HB-EGF, epiregulínu, TNF alfa). Štruk-
turálne zmenený receptor je nezávislý od ligandu. Pri zmene štruktúry
(napr. pri jeho skrátení) je receptor trvale aktívny aj bez naviazania
ligandu.
Po naviazaní ligandu na EGFR sa indukuje konformačná zmena,

ktorá zapríčiňuje homo- a heterodimerizáciu receptorov s následnou fos-
foryláciou a aktiváciou signálnych dráh, zodpovedných za proliferáciu,
angiogenézu, prežívanie a metastázovanie buniek.
Signálna dráha aktivovaná u pacientov s rovnakým ochorením, môže

byť aktivovaná na rôznych úrovniach, čím sa vysvetľuje nerovnaká účin-
nosť podávania cielenej liečby blokujúcej určitý úsek signálnej dráhy.
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Obrázok 3. Aktivácia rastových faktorov a signálna transdukcia.

Nedávne klinické štúdie zistili, že pokročilý kolorektálny karcinóm s mu-
táciami KRAS, BRAF a p110 podjednotky PI3K neodpovedal na podá-
vanie protilátok antiEGFR.

Dve hlavné dráhy

aktivované EGF
receptorom sú:

RAS-RAF-MEK-MAPK

PI3K-Akt-mTOR

Dve hlavné dráhy aktivované EGF receptorom sú:

• RAS-RAF-MEK-MAPK

– kontroluje transkripciu (c-Fos, AP-1, ELK-1),

– bunkový cyklus (prechod z G1 do S)

– bunkovú proliferáciu (aktivácia STAT-1 a STAT-3 prostred-
níctvom JAK kináz)

• PI3K-Akt-mTOR – kontroluje transláciu a aktivuje antiapopto-
tickú a ďalšie kaskády.

Naviazanie monoklonových protilátok na extracelulárnu časť recep-
tora EGFR (napr. cetuximabu a panitumumabu) blokuje väzbu ligandov
(obr. 4).
Ďalšou možnosťou blokovania EGFR receptorov je podávanie tyro-

zínkinázových inhibítorov (TKI) (napr. gefitinibu, erlotinibu), ktoré blo-
kujú fosforyláciu tohto receptora vovnútri bunky (obr. 5) alebo blokujú
intracelulárne signálne dráhy (obr. 6).
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Obrázok 4. Naviazanie monoklonových protilátok na extracelulárnu časť recep-

tora EGFR.

Obrázok 5. Blokovanie intracelulárnej časti EGFR receptorov pomocou tyro-

zínkinázových inhibítorov.

ErbB2 receptor

Impulz na zmenu (transformáciu) bunky z normálnej na malígnu sa ne-
môže realizovať, ak sa terapia zacieli buď na rastový faktor alebo pôsobí
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Obrázok 6. Rodina ErbB tyrozínkinázových receptorov, ich ligandy, dimerizácia

a intracelulárna signalizácia (upravené podľa Ciardiello F. a Tortora G., 2008).

proti receptorom alebo zasiahne nejaký ďalší článok reťazca vo vnútri
bunky. Teoreticky to vyzerá nádejne, prax je zložitejšia. Je to však per-
spektívna cesta.

Zvýšená expresia

ErbB2 (HER2) sa
zisťuje v 25–30%

pacientok s karci-
nómom prsníka

Zvýšená expresia ErbB2 (HER2) sa zisťuje v 25–30% pacientok s kar-
cinómom prsníka a tiež u pacientov s karcinómami žalúdka a pacientok
s karcinómami ovárií.
Na zdravých bunkách prsníka je prítomných približne 20 000 ErbB2

(HER2) receptorov, na nádorových bunkách sú prítomné 2 milióny ErbB2
(HER2) receptorov.

Aplikácia humánnych

monoklonových
protilátok

blokujúcich

receptor ErbB2
(anti HER2 protilátok)

prináša v liečbe
viacerých malignít

priaznivé výsledky.

Aplikácia humánnych monoklonových protilátok blokujúcich recep-
tor ErbB2 (anti HER2 protilátok) prináša v liečbe viacerých malignít,
predovšetkým u pacientok s karcinómom prsníka a ovárií s overexpresiou
ErbB2, priaznivé výsledky.
V súčasnosti sa napr. v liečbe karcinómu prsníka podávajú aj duálne

inhibítory receptorov EGFR a ErbB2. Protilátka trastuzumab pôsobí
proti ligand-independentnej HER2 signalizácii. Tyrozínkinázový inhibí-
tor lapatinib je zameraný proti ligand- independentnej aj ligand- depen-
dentnej HER2 signalizácii. Protilátka pertuzumab pôsobí proti ligand-
dependentnej HER2 signalizácii.
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Avšak problémom týchto farmák je ich toxicita súvisiaca s tým, že
ErbB receptory (a teda aj ErbB2) sú aj na povrchu normálnych tkanív
– napr. epiteliálnych, neuronálnych a iných. ErbB2 (HER2) signalizá-
cia je potrebná aj pre rast a prežívanie myocytov. Signalizácia aktivo-
vaná naviazaním ligandu neuregulínu na heterodimér ErbB2-ErbB4 má
úlohu v ochrane srdca pred poškodením oxidačným stresom. Preto po
podaní protilátok proti receptoru ErbB2 (HER2) môže dôjsť ku kardiál-
nej dysfunkcii. Trastuzumab (anti HER2 protilátka) predstavuje výhodu
v liečbe nádorov, avšak nevýhodu pre adaptáciu srdca na inzulty. Pozna-
nie interakcie medzi signálnymi dráhami aktivovanými týmito receptormi
a reguláciou stability sarkomér v myocytoch je v súčasnosti novým cie-
ľom výskumu v oblasti kardiotoxicity cielenej liečby nádorov. Nedávno
uverejnená retrospektívna analýza Guarneri et al. zistila 28% inciden-
ciu ľavokomorovej dysfuncie u pacientok liečených trastuzumabom. Iné
štúdie udávajú výskyt tejto toxicity 5–17%.

ErbB2 (HER2)

signalizácia

je potrebná aj pre
rast a prežívanie

myocytov.

VEGFR

V súčasnosti sú známe 3 tyrozínkinázové receptory vaskulárneho endo-
telového faktora VEGFR:

• VEGFR1(FLT1),

• VEGFR2 (FLK1/KDR),

• VEGFR3 (FLT4) (obr. 7).

Pribúdajú poznatky aj o ligandoch týchto receptorov VEGF-A,
VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, PIGF.

VEGFR1 hrá úlohu v migrácii a proliferácii nádorových aj endotelo-
vých buniek, avšak jeho aktivácia nevedie k ďalšej signalizácii do jadra.

Významnejšiu úlohu

ako VEGFR1 má
VEGFR2 receptor.

Významnejšiu úlohu ako VEGFR1 má VEGFR2 receptor. Po navia-
zaní ligandov na VEGFR2 receptor sa aktivujú príslušné signálne dráhy
zodpovedné za mobilizáciu endotelových progenitorových buniek, za pro-
liferáciu, migráciu, prežívanie endotelových buniek a tiež vaskulárnu per-
meabilitu.

Za kľúčový mediátor

angiogenézy sa
považuje VEGF-A.

Za kľúčový mediátor angiogenézy sa považuje VEGF-A, ktorý sa
viaže na receptory VEGFR1 a VEGFR2 s tyrozínkinázovou aktivitou.
(Detailnejšie v časti 5.5.).

HGFR

Mutácie a nadprodukcia receptora hepatocytového rastového faktora
HGFR (c-Met) hrajú dôležitú úlohu v patogenéze viacerých malignít
(napr. karcinómu žalúdka a obličiek). Vo fáze klinického testovania sa
nachádza niekoľko blokujúcich protilátok a inhibítorov tyrozínkináz.
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Obrázok 7. Rodina receptorov pre vaskulárne endotelové rastové faktory.

Aktivácia receptora c-Met súvisí s rekrutovaním signálnych molekúl
Gab1 a má tiež význam v indukcii epiteliálno-mezenchymálneho pre-
chodu prostredníctvom stimulácie bunkovej migrácie a metastázovania.

Hormonálne receptory

Pre bunky niektorých

nádorov je typická aj

neprimeraná expresia
hormonálnych

receptorov.
ER pozitivita sa

pozoruje u približne

60% pacientok
s karcinómom prsníka.

Pre bunky niektorých nádorov je typická aj neprimeraná expresia hor-
monálnych receptorov. Estrogénové receptory (ER) sú známe v súvislosti
s nádormi prsníka. Expresia ER sa nepozoruje v normálnom epiteli mlieč-
nej žľazy. Vo včasných premalígnych štádiách (v štádiu hyperplázie) sa
môžu tieto receptory exprimovať. ER pozitivita sa pozoruje u približne
60% pacientok s karcinómom prsníka.
Modulátory estrogénových receptorov sa viažu na estrogénové recep-

tory v cytosóle buniek v mammárnom tkanive, čím sa naruší interakcia
estradiol/receptor a inhibuje sa prenos signálov potrebných pre proliferá-
ciu buniek mliečnej žľazy. Komplex estrogén/receptor stimuluje proliferá-
ciu prostredníctvom rastových faktorov (napr. IGF1). Dôležitá je nielen
expresia estrogénových receptorov, ale aj identifikácia ich subtypov. Na-
príklad v prítomnosti určitého subtypu receptorov (s E doménou) môžu
mať rastový stimulačný efekt už malé množstvá estrogénov.

Dôležitá je nielen

expresia estrogé-

nových receptorov,
ale aj identifikácia

ich subtypov.
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Antiestrogénne pôsobia selektívne modulátory estrogénových recep-
torov tamoxifen, toremifen a látky, ktoré napomáhajú deštrukcii estro-
génových receptorov, napr. fulvestrant.
Enzým aromatáza je potrebný pre estrogénovú produkciu. Zabloko-

vanie tohto enzýmu vedie k zníženiu hladiny estrogénov a inhibícii rastu
nádorov od estrogénov dependentných. Inhibítory aromatáz sa podávajú
u žien v postmenopauzálnom období. V klinickej praxi sa používa anas-
trazol, exemestan a letrozol.
Chronobiologické sledovania poukazujú na skutočnosť, že expresia

hormonálnych receptorov a citlivosť voči rastovým faktorom má peri-
odicky kolísajúci charakter s ohľadom na individuálne biorytmy.

5.1.3 Prenášače signálov v bunkách

Dráhy pre prenos signálu vo vnútri buniek sa delia na:

• nereceptorové proteínové kinázy

• GTP viažuce proteíny (napr. Ras).

Intracelulárne nereceptorové tyrozínkinázy

V súčasnosti je v tzv.

kinóme objasnených
asi 500 kináz.

V súčasnosti je v tzv. kinóme objasnených asi 500 kináz. Z nich pri-
bližne 150 má úlohu v patogenéze nádorových, neurodegeneratívnych,
kardiovaskulárnych, zápalových a iných ochorení. Približne 90 z 500 ki-
náz tvoria tyrozínkinázy. Tyrozínkinázy (TK) sa rozdeľujú na recepto-
rové (lokalizované v intracelulárnej doméne receptora) a nereceptorové
(nachádzajúce sa v cytosóle, v jadre a na vnútornej strane plazmatickej
membrány).
K nonreceptorovým tyrozínkinázam patrí napr. skupina c-Abl, c-Src.
Pre chronickú myeloidnú leukémiu (CML) a akútnu lymfoblastickú le-

ukémiu je charakteristická recipročná translokácia t (9;22) Philadelphský
chromozóm. Vyskytuje sa takmer u 100% pacientov s CML, u 25% pa-
cientov s ALL. Je zriedkavá u pacientov s AML. Táto chromozomálna
translokácia sa vyskytuje v rámci génu nazývaného BCR na chromo-
zóme 22 a oblasťou obsahujúcou C-ABL gén na chromozóme 9. Vzniká
rearanžovanie odlomených úsekov BCR-ABL génov, čo vedie k vzniku
fúzovaných génov.
C-Abl (Abelson tyrosine kinase) je proteín s tyrozínkinázovou akti-

vitou, bcr má serínkinázovú aktivitu.
Rearanžovanie BCR-ABL génov vedie k vzniku BCR-ABL génu, kó-

dujúceho onkoproteín p210. Tento onkoproteín má za následok zvýše-
nie tyrozínkinázovej aktivity. Fosforylácia p210 aktivuje kaskádu RAS
a STAT, čo tiež prispieva k neprimeranému rastu leukemických buniek
s BCR-ABL génom. P210 onkoproteín zvyšuje v konečnom dôsledku pro-
liferáciu, vedie k úniku pred apoptózou a k akumulácii mutácií v malíg-
nom klone.
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Imatinib je nízkomolekulárny tyrozínkinázový inhibítor s inhibičným
účinkom proti tyrozínkinázovej doméne fúzneho onkogénu BCR-ABL.
Mechanizmus jeho účinku súvisí s Philadelphským (Ph) chromozó-

mom. Inhibítor bcr-abl tyrozínkinázy imatinib sa používa na liečbu chro-
nickej myelocytovej leukémie, Philadelphia pozitívnych akútnych lymfob-
lastových leukémií, pacientov s chronickou eozinofilnou leukémiou, u pa-
cientov s kit pozitívnymi stromálnymi tumormi GITu – GISTami.

Src-kinázy majú

kľúčovú úlohu
v sprostredkovaní

signálu z integrínov

a kadherínov.

Zvýšená aktivita nereceptorových tyrozínkináz src (cellular Rous sar-
cina viral oncogne homolog) sa zisťuje pri viacerých malignitách (pri
nádoroch hrubého čreva, prsníka, pankreasu, ovárií, pri melanóme a ďal-
ších). Src-kinázy majú kľúčovú úlohu v sprostredkovaní signálu z integ-
rínov a kadherínov, čím zasahujú do komunikácie buniek medzi sebou
a s extracelulárnou matrix. Zasahujú aj do organizácie cytoskeletu. Majú
úlohu v raste buniek, apoptóze, v invazivite a schopnosti metastázovať,
pozoruje sa aj src-dependentná resobcia kostí. Medzi ich inhibítory patrí
dasatinib a bosutinib. Okrem tyrozínkináz je známa aj skupina seríno-
vých a treonínových kináz.

Proteinkináza
mTOR je kľúčovým

bodom, v ktorom

sa zbiehajú viaceré
signálne dráhy

Regulačná proteinkináza mTOR (mammalian target of rapamycine)
sa nachádza prevažne v cytoplazme. Hrá dôležitú úlohu v bunkovej pro-
liferácii, angiogenéze a bunkovom metabolizme. Proteinkináza mTOR je
kľúčovým bodom, v ktorom sa zbiehajú viaceré signálne dráhy, a preto
je atraktívnym terapeutickým cieľom. PI3K-AKT-mTOR signálna dráha
je natoľko komplexná, že sa v rámci nej ponúka možnosť viacstupňovej
inhibície.
Bunkovú proliferáciu ovplyvňuje prostredníctvom regulácie produk-

cie cyklínu D1 (ktorý je v bunkovom cykle zodpovedný za prechod cez
kritický bod G1-S). Overexpresia cyklínu D1 býva prítomná u pacientov
s lymfómom, karcinómom prsníka, kolorektálnym karcinómom, karcinó-
mom prostaty a melanómom. Proteinkináza mTOR tiež kontroluje pro-
dukciu HIF1-alfa (a tým aj expresiu regulačných génov zodpovedných za
odpoveď na hypoxiu).
Za normálnych podmienok, ak má bunka zabezpečenú adekvátnu do-

dávku glukózy a iných živín, mTOR je aktivovaný a umožní syntézu
bunkových proteínov (cyklínu D, HIF1-alfa, survivínu, glykolytického en-
zýmu GLUT1 a ďalších).
Pri nedostatku živín je mTOR inaktívny a proteínová syntéza je inhi-

bovaná. V čase nutričného nedostatku sa aktivizuje tzv. samopožieranie
(autofágia).

V nádorových bunkách

býva mTOR neprime-
rane aktivovaný

účinkom niektorých
signálnych dráh.V nádorových bunkách býva mTOR neprimerane aktivovaný účin-

kom niektorých signálnych dráh, v dôsledku čoho nedochádza k inhibícii
proteínovej syntézy v nádorových bunkách. Bunky s neprimerane ak-
tivovanou molekulou mTOR majú zvýšenú spotrebu glukózy a vyššiu
schopnosť glykolýzy, čo koreluje s horšou prognózou.
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Kináza mTOR môže byť abnormálne aktivovaná vďaka mutáciám
v génoch zodpovedných za „upstreamÿ proteíny (napr. EGFR, PDGFR,
HER2, PI3K,cKIT).
K inhibítorom mTOR patrí napr. rapamycín, temsirolimus, everoli-

mus.

Tyrozínkinázy sú
atraktívnym cieľom

v rámci modernej

liečby tyrozínkiná-
zovými inhibítormi.

Jedným z problémov

liečby pomocou TKI
je skutočnosť, že

ich pôsobenie
nemá dostatočnú

selektivitu.

Kinázy sa stávajú onkogénnymi účinkom aktivačných mutácií (napr.
PI3K v súčinnosti s AKT). Tyrozínkinázy sú atraktívnym cieľom v rámci
modernej liečby tyrozínkinázovými inhibítormi, ktoré blokujú fosforylá-
ciu intracelulárnej domény tyrozínkinázového receptora alebo blokujú in-
tracelulárne signálne dráhy. Jedným z problémov liečby pomocou TKI je
skutočnosť, že ich pôsobenie nemá dostatočnú selektivitu, mnohé z nich
inhibujú naraz niekoľko cieľov, sú menej špecifické ako monoklonové pro-
tilátky s čím býva spojená ich toxicita, napr. multikinázový TKI sunitinib
(používaný pri liečbe renálnych karcinómov a GISTov a ďalších malig-
nitách) ovplyvňuje viac ako 50 kináz, sorafenib (pri hepatocelulárnom
karcinóme, renálnom karcinóme a ďalších malignitách) inhibuje viac ako
15 kináz. Toxicita týchto farmák je zapríčinená aj tým, že sú často kom-
binované s klasickými cytostatikami a monoklonovými protilátkami.

Ras kaskáda

Do rodiny Ras

proteínov patria

traja hlavní členovia
– HRas, KRas a NRas.

Typickou mutáciou uplatňujúcou sa pri vnútrobunkovom prenose signálu
je mutácia protoonkogénu RAS. Produkt Ras má kľúčovú úlohu pri mito-
génnej stimulácii v rámci dráhy Ras-Raf-Mek-MAPK (mitogen-activated
proteinkinase). Ras (Rous adenosarcoma) kaskáda je aktivovaná EGF re-
ceptormi. Do rodiny Ras proteínov patria traja hlavní členovia – HRas,
KRas a NRas. Do tzv. nadrodiny Ras patria aj ďalšie malé GTPázové
proteíny, napr. zo skupiny Rho, Rab a ďalšie. Abnormality týchto prote-
ínov – napr. RhoA, RhoC majú úlohu v motilite (v améboidnom pohybe)
jednotlivých buniek, v regulácii cytoskeletu a metastázovaní buniek (ako
bude uvedené ďalej).
Po naviazaní rastového faktora na tyrozínkinázový receptor dochá-

dza k autofosforylácii tohto receptora a naviazaniu proteínu Grb2. Na
tento komplex sa viaže SOS. (Neprimeranú aktiváciu Grb2 a SOS môžu
spôsobovať niektoré hybridné proteíny, ktoré vznikajú v dôsledku fúzie
génov pri chromozomálnych translokáciách, napr. proteín bcr-abl). Ras
proteíny majú schopnosť viazať GTP. Väzbou p21 proteínu s GTP sa vy-
tvára jeho aktívna forma. V zdravej bunke je rovnováha medzi aktívnou
formou Ras GTP a inaktívnou formou Ras GDP. Narušenie rovnováhy
medzi GTP a GDP formou Ras je súčasťou nekontrolovanej bunkovej
proliferácie. Ak je bunka v stacionárnej fáze, Ras má naviazanú mole-
kulu GDP. Ak je bunka stimulovaná rastovým faktorom k proliferácii,
vytvára sa aktívna forma – Ras-GTP.

Narušenie rovnováhy

medzi GTP a GDP

formou Ras
je súčasťou

nekontrolovanej

bunkovej
proliferácie.
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Aktivovaný p21 prenáša signál pomocou svojich efektorov aktivá-
ciou MAPK a PI3K dráh, čo vedie k fosforylácii transkripčných faktorov
v jadre, čím sa ovplyvňuje proliferácia, diferenciácia a prežívanie buniek.

Pacienti s mutovanou
formou RAS nemôžu

mať benefit z liečby
cetuximabom (anti

EGFR protilátky).

Pacienti s mutovanou formou RAS nemôžu mať benefit z liečby ce-
tuximabom (anti EGFR protilátky).
Proteín Ras p21 sa môže zúčastňovať rôznych procesov. Jeho účinky

sú determinované nielen typom buniek, ale aj povahou extracelulárnych
signálov.

Neprimeraná aktivácia

RAS protoonkogénu
sa pozoruje pri rôz-

nych typoch malignít.

Najcitlivejšie miesta pre vznik mutácií v kodónoch 12, 13 a 61 sú
práve v oblastiach, ktoré vstupujú do interakcií s GTP. Mutácie v Ras
génoch sú zodpovedné za produkciu abnormálneho p21 proteínu, ktorý
sa vyznačuje kontinuálnou aktivitou v dôsledku straty schopnosti inak-
tivácie. Genetické zmeny RAS vedú k strate citlivosti na GAP. Ak je
citlivosť na GAP (GTPázu aktivujúci proteín) znížená, signálne dráhy
pre proliferáciu, zmeny cytoskeletu a prežívanie buniek sú neprimerane
stimulované. Neprimeraná aktivácia RAS protoonkogénu sa pozoruje pri
rôznych typoch malignít. K-Ras má úlohu pri vzniku karcinómu pľúc
a hrubého čreva. N -Ras sa uplatňuje pri vzniku neuroblastómu a H-
Ras pri karcinóme prsníka a pľúc. Napr. pri nádoroch hrubého čreva sa
mutácie RAS vyskytujú v 50%, pri nádoroch pľúc v 30%, pri akútnej my-
eloidnej leukémii u 15–30% pacientov. Mutácie RAS génov sa objavujú
aj vo včasných štádiách nádorového procesu. Prítomnosť mutácií môže
slúžiť ako indikátor prítomnosti preneoplastických buniek vo včasných
štádiách karcinómu pľúc a tiež hrubého čreva a pankreasu.
Patofyziológia abnormálnej proliferácie je podstatne zložitejšia a pre-

sahuje rámec Ras systému.

Ras onkogénna stimu-

lácia proliferácie sa ne-
musí uskutočňovať iba

prostredníctvom

MAPkinázovej dráhy.

Zvýšená MAPkinázová aktivita sa pozoruje aj u pacientov bez mu-
tácií Ras. Ras onkogénna stimulácia proliferácie sa nemusí uskutočňovať
iba prostredníctvom MAPkinázovej dráhy. Proteín Ras môže aj priamo
stimulovať transkripčné faktory v jadre.

5.1.4 Transkripčné faktory

Beta-katenín

Známou signálnou dráhou je dráha Wnt-1/ beta-katenín, ktorá hrá úlohu
v patogenéze karcinómu hrubého čreva a rekta. Beta-katenín je protoon-
kogén viazaný najmä na E-kadherín. Výsledkom aktivácie tejto dráhy po
väzbe Wnt -1 na extracelulárny receptor je vstup transkripčného faktora
beta-katenínu do jadra, kde sa spustí transkripcia génov zodpovedných
za bunkové delenie. Za normálnych okolností býva voľný beta-katenín
v cytoplazme odbúravaný za účasti negatívneho regulátora – APC. APC
proteín spolu s ďalšími kinázami vytvárajú komplex, ktorý napomáha
fosforylácii beta-katenínu, čo vedie k jeho degradácii. V prípadoch inak-
tivácie APC génu (mutáciou alebo deléciou), deregulácia APC génom sa
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neuplatňuje a príslušná dráha je neprimerane aktivovaná, čoho výsled-
kom je abnormálne bunkové delenie.
Pri kolorektálnych karcinómoch môže byť neprimeraná transkripcia

špecifických génov spúšťaná aj aktivačnou mutáciou protoonkogénu beta-
katenínu, ktorý sa tým stáva necitlivým na väzbu APC.

C-myc

Neprimeraná

expresia C-myc

môže byť s väčšou
pravdepodobnosťou

onkogénna pri

hematopoetických
bunkách ako pri

epiteliálnych bunkách.

Gén C-MYC participuje vo viacerých funkciách bunky, a to v repliká-
cii, v raste, metabolizme a diferenciácii. Transkripčný faktor C-myc je
v normálnych bunkách exprimovaný v S fáze bunkového cyklu. Vo veľ-
kom počte humánnych nádorov je táto expresia deregulovaná, čo vedie ku
kontinuálnej proliferácii. Neprimeraná expresia C-myc môže byť s väč-
šou pravdepodobnosťou onkogénna pri hematopoetických bunkách ako
pri epiteliálnych bunkách. Pri neuroblastómoch sa pozoruje overexpresia
transkripčného faktora N-myc, a pri malobunkových nádoroch pľúc je
zvýšene exprimovaný transkripčný faktor L-myc.
Pri lymfóme je najčastejšia translokácia t (8;14) (q24; q32), pri kto-

rej sa protoonkogén C-MYC presúva do blízkosti IGH lokusu génu pre
ťažké reťazce imunoglobulínov, dostáva sa tak pod vplyv iného promó-
tora, čo vedie k jeho deregulácii a nadmernej expresii. Táto translokácia
sa vyskytuje približne u 80% pacientov.
V rámci Burkittovho lymfómu existuje významná asociácia s infek-

ciou Epstein-Barrovej vírusu (EBV). Produkt génu EBV zvyšuje častosť
translokácie C-MYC génu a vírusová infekcia samotná môže zvyšovať
jeho transkripciu. Zvýšená transkripcia C-MYC génu sa pozoruje aj v sú-
vislosti s estrogénmi pri nádoroch prsníka s pozitivitou estrogénových
receptorov.
Viaceré transkripčné faktory pôsobia v interakcii s inými proteínmi

(napr. Fos a Jun tvoria AP1). Tento komplex následne ovplyvňuje fun-
kciu iných génov v procese delenia buniek. Transkripčné faktory bývajú
aktivované pri chromozomálnych translokáciách (pri lymfómoch, karci-
nóme prostaty, Ewingovom sarkóme).
V ostatných 10 rokoch bolo u pacientov s leukémiami popísaných

viac ako 50 chromozomálnych translokácií. Väčšina týchto translokácií
zasahuje transkripčné faktory dôležité v hematopoéze.

Translokácie týkajúce

sa transkripčného
faktora CBF

negatívne zasahujú
do hematopoézy.

Transkripčné faktory v hematopoetických bunkách sa viažu na špe-
cifické sekvencie DNA. Významným transkripčným faktorom je „core
binding factorÿ (CBF), ktorý pozostáva z podjednotky alfa (je známa
aj pod názvom AML1) a beta. Translokácie týkajúce sa transkripčného
faktora CBF negatívne zasahujú do hematopoézy.
Translokácia t (15;17) (q22; q11.2-12) sa vyskytuje takmer u všet-

kých pacientov s akútnou promyelocytárnou leukémiou (AML-M3). Gén
pre receptor kyseliny retinovej na chromozóme 17 sa rearanžuje s gé-
nom PML na chromozóme 15. Hybridný proteín PML/RAR pri t (15;17)
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cez korepresorový (N-CoR) komplex negatívne ovplyvňuje diferenciáciu
v štádiu promyelocytov. Po pridaní kyseliny retinovej (all trans retinoic
acid, ATRA), ktorá sa viaže na receptor RAR, uvoľní sa korepresorový
komplex, čím sa umožní maturácia a diferenciácia buniek, čo vedie ku
klinickej remisii.

TEL/AML1 hybridný

proteín sa stal
v súčasnosti jednou

z najdôležitejších

a najčastejších
genetických zmien

u detí s akútnou

lymfoblastickou
leukémiou.

Ďalším hybridným proteínom týkajúcim sa CBF je TEL/AML1,
ktorého cytogenetickým podkladom je translokácia t(12;21) (p13;q22).
TEL/AML1 hybridný proteín sa stal v súčasnosti jednou z najdôležitej-
ších a najčastejších genetických zmien u detí s akútnou lymfoblastickou
leukémiou. Vyskytuje sa približne u 20% z týchto pacientov. Pôsobí prav-
depodobne ako inhibítor druhej alely génu AML1, a tak blokuje trans-
kripciu génov závislých na CBF. Sledovania skupiny detských pacientov
s ALL potvrdili asociáciu medzi TEL/AML1 fúziou génov a priaznivou
prognózou. TEL/AML1 sa vyskytovala častejšie v skupine s veľmi níz-
kym rizikom.
Okrem rizikovej stratifikácie môže byť prítomnosť špecifických chro-

mozomálnych translokácií zasahujúcich do transkripcie génov v rámci
hematopoézy aj včasným markerom prítomnosti leukemických buniek,
ktoré unikli protinádorovej liečbe. S narastajúcimi vedeckými poznat-
kami o nádorovom procese na molekulovej a bunkovej úrovni otvárajú sa
nové perspektívy molekulovej diagnostiky.

5.2 Replikačný potenciál nádorových buniek
– reaktivácia telomerázy

Normálne ľudské

bunky sa v kultúrach
prestávajú deliť

po 50 až 100

generáciách a vstupu-
jú do fázy starnutia.

Normálne ľudské bunky sa v kultúrach prestávajú deliť po 50 až 100
generáciách a vstupujú do fázy starnutia. Na určitý čas je možné toto
starnutie oddialiť inaktiváciou génov TP53 a RB. Avšak po niekoľkých
ďalších generáciách sa v týchto bunkách objavujú chromozomálne abnor-
mality vedúce k smrti.

V nádorových

bunkách sa dokázala

reaktivácia enzýmu
telomerázy.

Rozdielne od normálnych buniek sa správajú nádorové bunky. V in
vitro podmienkach sa replikujú bez obmedzenia. Prežívanie normálnych
buniek limituje postupná „eróziaÿ koncov chromozómov – telomér. Eró-
zia telomér je nevyhnutným následkom toho, že konce chromozómov sa
nereplikujú. Preto pri každej replikácii dochádza k postupnému skraco-
vaniu DNA. V germinatívnych a niektorých kmeňových bunkách (zvlášť
hematopoetických) je vďaka expresii enzýmu telomerázy dĺžka telomér
zachovaná – nedochádza k jej skracovaniu. Vo väčšine somatických bu-
niek nie je telomeráza exprimovaná. Avšak v nádorových bunkách sa
dokázala reaktivácia enzýmu telomerázy. Miera tejto aktivácie pri nie-
ktorých malignitách koreluje s agresivitou malignity – čo bolo zistené
predovšetkým pri nádoroch pľúc, prsníka, čreva a melanómov. Aktivita
telomerázy je prítomná pri 98% malobunkových nádorov pľúc, pri 100%
invazívnych foriem karcinómov prsníka a iba pri 70% duktálnych karci-
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nómov in situ. Vyššia telomerázová aktivita sa zistila aj pri intestinálnych
karcinómoch v porovnaní s normálnym tkanivom čreva.

V súčasnosti
sa testuje viacero

možností ovplyvnenia
telomeráz.

V súčasnosti sa testuje viacero možností ovplyvnenia telomeráz.
Vo väčšine nádorov sa to uskutočňuje cez aberantnú reguláciu en-

zýmu telomeráza, asi v 10% prípadov je príčinou alternatívne predlžova-
nie telomér. Činnosť telomerázy bola (s výnimkou zárodočných buniek)
preukázaná iba v nádorových bunkách, pričom jej reaktivovaná expresia
v týchto bunkách predstavuje jeden z predpokladaných mechanizmov,
ktorý spôsobuje ich nesmrteľnosť.

5.3 Dysregulácia apoptózy v nádorových bunkách

Dysregulácia

apoptózy prispieva

k nádorovému
procesu.

Každá bunka v tele je pripravená odumrieť apoptózou, ak je to v zá-
ujme celého organizmu. Apoptotický – samovražedný program bunky –
zabezpečuje aj elimináciu buniek progredujúcich do malígneho štádia.
Dysregulácia apoptózy prispieva k nádorovému procesu.
V indukcii apoptózy majú dôležitú úlohu poškodenia DNA, deregulá-

cia onkogénov, hypoxia, neprítomnosť signálov pre prežitie alebo prítom-
nosť signálov smrti. Kľúčovými efektormi apoptózy sú kaspázy. Signály
spúšťajúce apoptózu prichádzajú:

• z intracelulárnych senzorov, ktoré detegujú vnútorný stav bunky

• vonkajšou cestou, kde ligand aktivuje receptor smrti, napr. pro-
stredníctvom ligandov TNF a TRAIL, ktoré sa viažu na príslušné
receptory a tiež sú dôležité interakcie FAS receptora a ligandu FAS-
L (obr. 8).

Apo2L/TRAIL patrí do rodiny cytokínov, ktoré selektívne in-
dukujú apoptózu v nádorových bunkách. Apoptosis-inducing li-
gand 2 (Apo2L)/tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand
(TRAIL) sa viažu špecificky na 4 rôzne povrchové receptory, z nich iba
DR4 a DR-5 sú schopné prenášať apoptotický signál. Aktivácia týchto
receptorov vedie prostredníctvom adaptorového proteínu FADD (Fas as-
sociated death domain) k aktivácii kaspáz 8 a 10, čo vedie prostredníc-
tvom vonkajšej cesty k apoptóze nezávislej od p53. Aktivácia kaspáz 8
a 10 môže viesť k apoptóze aj prostredníctvom proapototického proteínu
cez vnútornú mitochondriálnu cestu. Signálom pre zahájenie apoptózy
je uvoľnenie cytochrómu C z mitochondrií. Aktivácia tejto dráhy môže
zvyšovat protinádorovú účinnosť chemoterapie a cielenej liečby.
Únik pred apoptózou súvisí s represiou expresie FAS a FAS-L na

transkripčnej úrovni a tiež s overexpresiou kináz zabezpečujúcich fokálnu
adhéziu (focal adhesion kinases, FAK). Ovplyvnenie apoptózy je možné
prostredníctvom jej induktorov, ku ktorým patria napr. glukokortiko-
idy, antiestrogény, antiandrogény. Apoptózu je možné v experimentál-
nych podmienkach alebo v rámci klinických štúdií vyvolať induktormi
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Obrázok 8. Mitochondriálna a receptorová apoptóza.

apoptózy, aktiváciou antiapoptotických génov a potlačením jej inhibíto-
rov (produktov génu BCL-2, MDM-2 a ďalších).

Nádorové bunky
sú schopné apoptóze

uniknúť viacerými

spôsobmi.

Nádorové bunky sú schopné apoptóze uniknúť viacerými spôsobmi:

• zvýšenou produkciou proteínov blokujúcich bunkovú smrť (Bcl-2,
IGF, Myc, AKT)

• zníženou produkciou alebo inaktiváciou proteínov podporujúcich
bunkovú smrť (p53, Bax, Fas).

Ani expandujúci klon nádorových buniek, by nemusel byť pre organiz-
mus katastrofou, ak by tieto bunky adekvátne odpovedali na apoptotické
signály.

Bcl2 proteíny sa delia

na proapoptotické

a antiapoptotické.Bcl2 proteíny sa delia na proapoptotické a antiapoptotické.
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Prehľad proteínov podobných BCL2

Antiapoptotické proteíny podobné BCL2:
BCL2
BCL2L1
BCL2L2
BCL2L10
BCL2A1
MCL1
BAG1

Proapoptotické BH123 proteíny:
BAX
BAK1

Proapoptotické proteíny obsahujúce iba BH3 doménu:
BAD
BID
BIK
BCL2L11
BBC3
PMAIP1
BMF
HRK

BAX a BAK1 otvárajú póry na vonkajšej mitochondriálnej mem-
bráne, čo napomáha apoptóze.
Negatívne regulátory apoptózy prispievajú k onkogenéze, napr. trans-

lokácia génu BCL2 sa dáva do súvislosti so vznikom folikulárnych lym-
fómov.
V apoptóze hrá úlohu aj overexpresia antiapoptotického génu BCL-2.V apoptóze má úlohu

aj overexpresia

antiapoptotického
génu BCL-2

Najčastejším nálezom (v 70–95% prípadov) pri folikulárnom lym-
fóme je translokácia t(14; 18) (q32; q21), pri ktorej sa antiapoptotický
gén BCL-2 dostáva do susedstva s JH oblasťou na lokuse pre ťažké re-
ťazce imunoglobulínov. Výsledkom je nadprodukcia bcl2 proteínu. Gén
BCL-2 bráni apoptóze stabilizáciou bunkovej membrány. Overexpresia
tohto génu vedie k predĺženému prežívaniu B-bunkovej línie, jeho inhibí-
cia vedie k indukcii apoptózy buniek. Väčšina malignít z B-buniek expri-
muje na svojom povrchu diferenciačný antigén CD 20 a je teda vhodná
na liečbu rituximabom. Rituximab je antiCD20 chimerická monoklonálna
protilátka, ktorá sa selektívne viaže na CD20 pozitívne (zdravé aj pato-
logické) B bunky. Spôsobuje downreguláciu bcl-2 and bcl-x proteínu, ak-
tivuje kaspázy 9 a 3, a tým podmieňuje vyššiu citlivosť buniek na chemo-
terapiu. Protilátka rituximab má aj nezávislý mechanizmus cytotoxicity
(možná je cytotoxicita závislá od komplementu „complement-dependent
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cytotoxicityÿ – CDC a cytotoxicita závislá od protilátky, „antibody de-
pendent cellular cytotoxicityÿ – ADCC).

K najvýznamnejším
stresorom buniek

patrí nedostatok
kyslíka, živín

a acidóza.

Nádorové bunky
tolerujú hypoxiu,

ale zároveň sa jej

snažia uniknúť.

Na nádorové bunky môže vplývať celý rad stresorov, pričom k naj-
významnejším stresorom buniek patrí nedostatok kyslíka, živín a acidóza.
K hypoxii vedie abnomálny rast nádorového tkaniva a nedokonalé cievne
zásobenie nádorov. Nádorové bunky tolerujú hypoxiu, ale zároveň sa jej
snažia uniknúť.
S hypoxiou súvisí rezistencia na liečbu. V nádorových bunkách sa

zistili mutácie génov stresovej odpovede (napr. ATM, BRCA).
V súčasnosti sú známe aj ďalšie cesty apoptózy, napr. súvisiace s po-

škodením endoplazmatického retikula.
Spôsobuje indukciu proapoptotického bax proteínu (z rodiny Bcl2).

Overexpresia proapoptotického génu BAX v nádorových bunkách vedie
k vyššej senzitivite na chemoterapiu.

Inaktivácia TP53

génu môže viesť

k rezistencii
na apoptózu.

Významnú úlohu v p53-sprostredkovanej apoptóze má aj transloká-
cia p53 proteínu z jadra do mitochondrií pomocou mitochondriálnych
importujúcich peptidov. K p53 sprostredkovanej apoptóze môže prispie-
vať aj strata funkcie RB. Inaktivácia TP53 génu môže viesť k rezistencii
na apoptózu.
P53 signalizácia je pravdepodobne zodpovedná aj za viaceré toxické

účinky chemoterapie. Aktivácia génu TP53 vedie k modifikácii stavu
chromatínu a k lepšej prístupnosti reparačných proteínov k poškodenej
DNA. Úlohou p53 je indukcia zástavy bunkového cyklu vo fáze G1 alebo
navodenie apoptózy.
Gén TP53 stimuluje apoptózu prostredníctvom transkripcie špeci-

fických génov alebo priamou signalizáciou. Gén TP53 monitoruje dĺžku
telomér – pri ich kritickom skrátení spustí apoptózu. Ovplyvňuje aj iné
efektorové gény v prípade zastavenia bunkového cyklu a iné v prípade
apoptózy. V bunke existujú kontrolné mechanizmy, ktoré rozhodnú, či sa
zastaví bunkový cyklus alebo sa uskutoční reparácia poškodenej DNA.
Úlohou TP53 je indukcia zástavy bunkového cyklu alebo sa naprogra-
muje bunková smrť.

Inaktivácia génu

TP53, ktorá sa v hu-

mánnej onkogenéze
pozoruje pri 70%

malignít, spôsobuje,

že reparácia je
nedostatočná a do

replikácie vstupuje
poškodená DNA.

Inaktivácia génu TP53, ktorá sa v humánnej onkogenéze pozoruje
pri 70% malignít, spôsobuje, že reparácia je nedostatočná a do replikácie
vstupuje poškodená DNA. Alterovaný gén TP53 je atraktívnym cieľom
génovej terapie.
Gény TP53 a RB môžu byť inaktivované aj ľudským papilómovým

vírusom (HPV). HPV genóm obsahuje gény, ktoré kódujú proteíny E6
a E7 inhibujúce TP53 a RB. Inaktivácia týchto bunkových regulátorov
vedie k zvýšenej proliferačnej aktivite epiteliálnych buniek a k ich rezis-
tencii na apoptózu.

Antiapoptotický efekt
majú aj proteíny

tepelného šoku.

Antiapoptotický efekt majú aj proteíny tepelného šoku (heat shock
proteins, HSP). Ich produkcia je indukovaná UV žiarením, hypertermiou,
zápalom, reaktívnymi metabolitmi kyslíka. Tieto proteíny pôsobia ako
„chaperónyÿ – sprevádzajúce proteíny, schopné viazať iné proteíny (napr.



44 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

bunkového cyklu) a udržiavať ich konfiguráciu. HSP stabilizujú stresom
poškodené patologické proteíny, čím zvyšujú agresívnosť nádorov. Sľubné
je podávanie inhibítorov HSP.

Apoptóza eliminuje

epitelové bunky,
ktoré nemajú

schopnosť fokálnej
adhézie na bazálnu

membránu.

Apoptóza eliminuje epitelové bunky, ktoré nemajú schopnosť fokálnej
adhézie na bazálnu membránu (anoikis strata domova). Kontakt s bazál-
nou membránou je sprostredkovaný integrínovými receptormi. FAK (fo-
cal adhesion kinases) spolu s src tyrozínkinázami hrajú významnú úlohu
v prenose signálu z integrínových receptorov. Porušenie FAK-signalizácie
indukuje programovanú bunkovú smrť a naopak, overexpresia týchto ki-
náz umožňuje únik pred apoptózou. Mnohé nádory sú charakterizované
nadprodukciou týchto kináz, vďaka čomu sú nádorové epitelové bunky
schopné uniknúť tzv. „anoikis-mediatedÿ apoptóze. V súčasnosti je zná-
mych niekoľko inhibítorov FAK účinných v predklinických štúdiách, av-
šak na výsledky klinických štúdií sa čaká. Indukcia apoptózy je dôležitým
cieľom terapie nádorov.

5.4 Aberácie v degradácii bunkových proteínov

Degradácia proteínov je pre bunku rovnako dôležitá ako ich syntéza.

Za degradáciu proteí-

nov sú zodpovedné

organely lyzozómy,
ale aj proteazómy.

Pôvodne sa predpokladalo, že degradácia bunkových proteínov sa
uskutočňuje v lyzozómoch. Až objavenie ubikvitín-proteazómového sys-
tému ukázalo, že za degradáciu proteínov sú zodpovedné organely lyzo-
zómy, ale aj proteazómy. Za tento objav bola v r. 2004 udelená Nobelova
cena. Jej nositeľmi sa stali Avram Hershko a Irwin Rose. Proteazómy
sa vyskytujú vo všetkých eukaryotických bunkách. Degradujú dôležité
regulačné proteíny, napr. inhibítor nukleárneho faktora NFkappaB.
Poškodené intracelulárne proteíny sú konjugované – „označenéÿ ubik-

vitínom. Ubikvitín je bielkovina, ktorá označuje poškodené a nepotrebné
bielkoviny, ktoré patria do proteazómu – do „košaÿ – do likvidačnej or-
ganely bunky, kde sa degradujú a recyklujú.

Ubikvitínom-

proteazómom
sprostredkovaná

degradácia

intracelulárnych
proteínov hrá úlohu

v regulácii viacerých

dejov.

V súčasnosti je známe, že ubikvitínom-proteazómom sprostredkovaná
degradácia intracelulárnych proteínov hrá úlohu v regulácii viacerých de-
jov. Ubikvitínom-proteazómom sprostredkovaná degradácia intracelulár-
nych proteínov hrá úlohu v regulácii viacerých dejov – bunkového dele-
nia, regulácie transkripčných faktorov (pri aktivácii nukleárneho faktora
NFkappa B) a tiež pri zabezpečení celulárnej kontroly kvality. Aberácie
v tomto systéme môžu vyústiť do malígnych a iných ochorení. Inhibícia
proteazómov má antiproliferačný a protizápalový účinok.
Bortezomib spôsobuje inhibíciu proteolytickej aktivity proteazómu,

čo vedie k zvýšeniu NFkappaB a akumulácii proteínov ako inhibítorov
cyklíndependentných kináz, čím sa inhibuje bunkový cyklus, a tým mito-
tická proliferácia nádorových buniek. Dochádza tiež k inhibícii angioge-
nézy a metastázovania. Avšak prílišná inhibícia proteazómu predstavuje
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riziko vážnej toxicity. Nádorové bunky sú na bortezomib citlivejšie v po-
rovnaní s normálnymi bunkami. Používa sa napr. v liečbe myelómu.

5.5 Schopnosť angiogenézy a lymfangiogenézy

Angiogenéza –

formácia nových ciev

z preexistujúcej
vaskulatúry.

Angiogenéza – formácia nových ciev z preexistujúcej vaskulatúry je po-
trebná pre rast solídnych nádorov, ale môže prispievať aj k progresii
hematologických malignít.
Vlastnú novotvorbu ciev pre dodávku živín potrebujú už nádory

s priemerom 1–2 mm. Solídne nádory produkujú stimulátory aj inhi-
bítory angiogenézy.

Angiogenéza je ovplyvňovaná faktormi produkovanými:

• v nádorových bunkách,

• v mikroprostredí nádoru

• aj samotným hostiteľom.

Tieto faktory indukujú angiogénny fenotyp a kontrolujú tiež odpoveď
na antiangiogénnu liečbu.

Ku kľúčovým

proangiogénnym

faktorom patrí VEGF,
FGF a EGFR.

Ku kľúčovým proangiogénnym faktorom patrí VEGF, FGF a EGFR.
K hlavným antiangiogénnym faktorom patrí trombospondín-1, angi-

ostatín a endostatín. K zmenám v tvorbe proangiogénnych aj antian-
giogénnych faktorov dochádza v dôsledku genetických alterácií v nádo-
rových aj nenádorových bunkách aj v dôsledku stresových podmienok
(napr. hypoxie). Z viacerých príkladov je možné uviesť:

• nemalobunkové nádory pľúc (NSCLC) amplifikujú faktory VEGF,
PDGF a HIF-1

• TP53 mutácie priamo vedú k upregulácii VEGF a downregulácii
trombospondínu a nepriamo spôsobujú zvýšenú aktiváciu HIF-1
dráhy.

• pri experimentálnom skúmaní získanej rezistencie na antiangi-
ogénnu liečbu bevacizumabom (protilátkou antiVEGF) sa zistilo,
že väčšina zmien génovej expresie sa vyskytuje v stróme, a nie
v nádorových bunkách.

Nádorová stróma

môže indukovať
upreguláciu dráh

FGFR, EGFR, MET,
ktoré vedú k nezá-

vislosti od VEGF.
Nádorová stróma môže indukovať zvýšenú aktiváciu dráh FGFR,

EGFR, MET, ktoré vedú k nezávislosti od VEGF. Preto aj tieto dráhy
predstavujú cieľ modernej protinádorovej liečby.
Tvorba nových kapilár závisí aj na lokálnej extracelulárnej architek-

túre.

Tvorba nových

kapilár závisí

aj na lokálnej
extracelulárnej

architektúre.

Extracelulárna matrix (ECM) je trojdimenzionálna sieť zložená z via-
cerých biologicky aktívnych makromolekúl. Okrem podpornej funkcie
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má ECM úlohu aj prenose signálov cez adhezívne receptory, je zásobár-
ňou promótorov aj inhibítorov angiogenézy. Tieto molekuly sa uvoľňujú
z ECM prostredníctvom matrix metalopoteináz (MMP). ECM teda slúži:

• ako podporná sieť

• ako zdroj informácií potrebných pre nové kapiláry

• pre interakciu medzi endotelovými bunkami a molekulami ECM
v procese maturácie nových ciev

Následkom pôsobenia

angiogénneho stimulu
sa naruší pripojenie

pericytov a kontakty

endotelových buniek
a bazálna membrána

je degradovaná matrix
metaloproteinázami.

Dozrievanie nových ciev je komplexný proces. Následkom pôsobenia
angiogénneho stimulu sa naruší pripojenie pericytov a kontakty endo-
telových buniek a bazálna membrána je degradovaná matrix metalop-
roteinázami. Vo zvýšenej miere rastú endotelové „tipÿ a „stalkÿ bunky
(bunky vrcholca a kmeňa), ktoré následne migrujú a proliferujú v dô-
sledku pôsobenia faktorov VEGF a FGF. Endotelové bunky sa zora-
ďujú, vytvárajú chordy a cievy dozrievajú. Membránový typ 1-matrix
metaloproteináz (MT1-MMP) exprimovaný na povrchu endotelových bu-
niek degraduje okolitú matrix. Keď endotelové bunky prídu do kontaktu
s pericytmi, MT1-MMP podlieha „downreguláciiÿ. Vtedy sa indukuje
expresia tkanivového inhibítora metaloproteináz 2 (tissue inhibitor of
metalloproteinases-2 – TIMP-2) v endotelových bunkách a TIMP-3 v pe-
ricytoch, čím sa vypne proteolytický proces.
MT1-MMP sú potrebné aj v procese vzniku intracelulárnych vakuol

v endotelových bunkách a lúmenu v tubuloch (rúrkach) ciev. Bazálna
membrána vzniká ako produkt endotelových buniek a okolitých buniek aj
vďaka pôsobeniu transformujúceho rastového faktora-beta (TGF-beta).
Bazálna membrána pozostáva z laminínov, kolagénu IV, XV a XVIII fib-
ronektínu, perlekánu, nidogénov, fibulínov, SPARC (secreted protein aci-
dic and rich in cysteine) a heparánsulfátových proteoglykánov. Ak chýba
niektorý z týchto proteínov, dochádza k poškodeniu bazálnej membrány.

Počas maturácie
endotelových rúrok

do nových ciev

dochádza aj
k „náboru“ pericytov

a hladkosvalových
buniek.

Počas maturácie endotelových rúrok do nových ciev dochádza aj
k „náboruÿ pericytov (za pôsobenia PDGF-BB z endotelových buniek)
a hladkosvalových buniek. Pericyty and hladkosvalové bunky ciev expri-
mujú na svojom povrchu angiopoietin-1 (Ang-1) a sú viazané prostredníc-
tvom receptora Tie-2 na povrch endotelových buniek. Jemná interakcia
medzi pericytmi a endotelovými bunkami zabezpečuje stabilizáciu ciev,
avšak môže byť antagonizovaná expresiou angiopoietínu-2 (Ang-2). Pre
úspešnú angiogenézu a stabilizáciu nových ciev je potrebný optimálny
počet pericytov. V novovaskularizovanej oblasti sa zvýši hladina kyslíka,
následkom čoho sa zníži úroveň VEGF a angiogénny cyklus sa uzavrie.
Bazálna membrána ciev nepredstavuje iba bariéru, neplní iba pod-

pornú funkciu, ale môže tiež modifikovať správanie endotelových buniek.
Matrix metaloproteinázy aktívne ovplyvňujú:

Bazálna membrána

ciev nepredstavuje

iba bariéru, neplní
iba podpornú funkciu,

ale môže tiež
modifikovať správanie

endotelových buniek. • rastové faktory
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• receptory pre rastové faktory

• chemokíny

• adhezívne molekuly

• mediátory apoptózy

Viaceré inhibítory

angiogenézy sú
fragmentami väčších

molekúl ECM,

MMP pôsobia
proangiogénne,

ale môžu byť
aj brzdou

pre angiogenézu.

Viaceré inhibítory angiogenézy sú fragmentami väčších molekúl
ECM, napr.angiostatín je derivovaný od plazminogénu, tumstatín je de-
rivovaný z kolagénu IV. typu. MMP pôsobia proangiogénne (napr. tým,
že degradujú ECM, čím facilitujú neovaskularizáciu), ale môžu byť aj
brzdou pre angiogenézu (napr. tým, že uvoľňujú inhibítory rastu endote-
lových buniek.) MMP9 môže napomáhať angiogenéze, tým, že uvoľňuje
VEGF z ECM, ale tiež môže pôsobiť na angiogenézu inhibične, tým,
že uvoľňuje inhibítory angiogenézy z ich „materskýchÿ molekúl. K iným
proteázam súvisiacim s ECM zodpovedným za angiogenézu patrí rodina
serínových proteáz. ECM nie je iba zásobárňou vaskulárnych rastových
faktorov, ale hrá dôležitú úlohu v nádorovej angiogenéze aj prostredníc-
tvom molekúl ako kolagén I, III, IV, XV, laminín-1 and -8, fibronektín
a perlekan. Fibronektín napomáha prežívanie a migráciu endotelových
buniek. Zvyšuje tiež aktivitu VEGF a kontroluje retenciu iných modulá-
torov angiogenézy v ECM, napr. trombospondin-1, kolagén I a III.
Proteín osteopontin nachádzajúci sa v ECM má tiež proangiogénnu

funkciu. Tenascín-C, -R, -X, -W patrí k ďalšej rodine ECM adhezívnych
glykoproteínov, býva exprimovaný v rozvetvujúcich sa cievach. Tieto pro-
teíny vstupujú do interakcie s integrínovými receptormi.
V tomto procese majú významnú úlohu abnormality protoonkogénov

stimulujúcich rastové faktory a receptory pre rastové faktory, ďalej sú tu
významné chemokíny a iné cytokíny, adhezívne molekuly, proteázy a ich
inhibítory a tiež transkripčné faktory. K angiogénnym faktorom patria:

• Rastové faktory a receptory: ANGPT1, ANGPT2, EGF, FGF1-2,
NRP1-2 a ďalšie.

• Adhezívne molekuly: ANGPTL3, COL4A3, IL8, LAMA5, NRP1-2,
STAB1 a ďalšie.

• Proteázy a iné proteíny matrixu: ANGPTL4, PECAM1,
SERPINF1, TNFAIP2, MMP2, MMP9 a ďalšie.

• Transkripčné faktory a ďalšie molekuly: HIF1A, HPSE, ID1, ID3,
NOTCH4 a ďalšie.

• Cytokíny (vrátane chemokínov) CCL11, CCL2, CXCL1, CXCL3,
CXCL10, IL6, TNF a ďalšie.
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Nadmerná produkcia
proangiogénnych

molekúl
a downregulácia

antiangiogénnych

molekúl môže
prispievať

k hyperpermeabilite

nádorových ciev.
Únik tekutiny

do interstícia
nádoru v dôsledku

netesných ciev

redukuje perfúziu
tumoru a jeho

oxygenáciu.

Nadmerná produkcia proangiogénnych molekúl ( napr. VEGF) a do-
wnregulácia antiangiogénnych molekúl (napr. trombospondínu) môže
prispievať k hyperpermeabilite nádorových ciev. Ak sa obnoví rovnováha
medzi proangiogénnou a antiangiogénnou signalizáciou v endotelových
bunkách, nádorové cievy sa môžu štrukturálne aj funkčne normalizovať.
Táto normalizácia môže znížiť invazivitu nádorových buniek a metas-
tázovanie do krvných a lymfatických ciev. Únik tekutiny do interstícia
nádoru v dôsledku netesných ciev redukuje perfúziu tumoru a jeho oxy-
genáciu. Hypoxia prispieva k zhoršeniu odpovede imunitného systému
a k zníženiu efektivity protinádorovej terapie.
Za účelom formovania nových ciev dochádza k aktivácii a proliferácii

endotelových buniek. SDF1 z fibroblastov pôsobí na endotelové progeni-
torové bunky, čím sa podporuje atrakcia ciev do nádoru.
Bunky endotelu migrujú do remodelovanej strómy, kde sa diferen-

cujú a organizujú do nových tubulárnych štruktúr. Tieto procesy sú in-
dukované a regulované širokým spektrom faktorov z rodiny VEGF, ďalej
FGF, angiopoietínom 1 a 2, MAPK, adhezívnymi molekulami zo skupiny
kadherínov a integrínov, proteínmi extracelulárnej matrix, množstvom
transkripčných faktorov a regulačných molekúl.

VEGF tiež indukuje
expresiu „deltalike“

ligandu.

VEGF tiež indukuje expresiu „deltalikeÿ ligandu, DLL-4, ktorý sa
viaže v tzv. endotelových (tip a stalk) bunkách na receptory, Notch 1
a Notch 4. DLL-4-Notch signalizácia funguje ako preventívny mechaniz-
mus zabraňujúci nadmernej angiogenéze.

Po naviazaní ligandov
na VEGFR2 receptor

sa aktivujú príslušné

signálne dráhy.

Významnejšiu úlohu ako VEGFR1 má VEGFR2 receptor. Po navia-
zaní ligandov na VEGFR2 receptor sa aktivujú príslušné signálne dráhy
zodpovedné za:

• mobilizáciu endotelových progenitorových buniek,

• za proliferáciu, migráciu, prežívanie endotelových buniek

• vaskulárnu permeabilitu.

Za kľúčový mediátor angiogenézy sa považuje VEGF-A (niekedy
sa označuje iba ako VEGF), ktorý sa viaže na receptory VEGFR1
a VEGFR2 s tyrozínkinázovou aktivitou. Vo zvýšenej miere ho exprimujú
endotelové bunky zúčastňujúce sa angiogenézy, cirkulujúce endotelové
progenitorové bunky odvodené od kostnej drene, a tiež nádorové bunky
väčšiny malignít (vrátane hematologických). Úloha VEGFR1 (flt-1) nie
je celkom objasnená. Viaže síce VEGF1 s 10-násobne väčšou afinitou ako
VEGFR2, ale následná transdukcia signálu je slabá). Špecifické cirkulu-
júce izoformy – VEGF121 a VEGF165 sa viažu na receptor (VEGFR2),
čím sa indukuje tzv. vetviaca sa angiogenéza. VEGFR2 sprostredkujúci
kaskádu transdukcie signálu v endotelových bunkách sa označuje aj ako
flk-1/KDR. Výsledkom aktivácie viacerých signálnych dráh sú abnor-
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Obrázok 9. Faktory ovplyvňujúce VEGF (modifikované podľa Dvorak HF,

J Clin Oncol, 2002).

málna vaskulárna permeabilita, proliferácia a migrácia endotelových bu-
niek a mobilizácia endotelových progenitorových buniek (VEGF2+).

Nadprodukcia VEGF

nádorovými bunkami

je spôsobená
viacerými genetickými

aj epigenetickými
faktormi.

Nadprodukcia VEGF nádorovými bunkami je spôsobená viacerými
genetickými aj epigenetickými faktormi. Prispievajú k nej napr. zmeny
v protoonkogénoch (RAS,SRC) aj tumor-supresorových génoch (TP53,
VHL). Významným stimulátorom produkcie VEGF je hypoxia. Z ďalších
faktorov prostredia sú dôležité nízke pH, pohlavné hormóny (napr. es-
trogény, androgény), rastové faktory (napr. FGF, IGF-1, IL-1alfa, IL-6)
uvoľňované nielen z nádorových, ale aj nenádorových buniek (napr. ma-
krofágov) a tiež chemokíny, napr. SDF-1 (stromal-cell-derived factor 1)
(obr. 9).

V regulácii VEGF

zohrávajú centrálnu
úlohu HIF.

V regulácii VEGF zohrávajú centrálnu úlohu HIF (hypoxiou induko-
vateľné transkripčné faktory – HIF-1alfa a HIF-2alfa).
Faktor HIF-1alfa je za normálnych normoxických podmienok degra-

dovaný systémom enzýmov, ktoré sú spolu s tumorsupresorovým von
Hippel Lindau (VHL) proteínom zodpovedné za prevenciu abnormálnej
angiogenézy. Udáva sa, že viac než 70% pacientov s renálnym karcinó-
mom má inaktivačnú mutáciu VHL proteínu, čo vedie k zvýšeným hladi-
nám HIF-1alfa, a tým aj k zvýšenému riziku šírenia nádoru. V hypoxic-
kých podmienkach je tento faktor akumulovaný a aktívny, translokuje sa
do jadra, kde sa dimerizuje s HIF-1beta za vzniku aktívneho transkripč-
ného faktora HIF-1. Komplex HIF-1 reguluje transkripciu mnohých gé-
nov zodpovedných za ďalší vývin nádoru. Zdá sa, že rastúci nádor vysiela
signály pre bunky z kostnej drene (aj imunitné), ktoré potom putujú do
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nádorového tkaniva a prispievajú k invazívnosti nádoru a k angiogenéze.
Keďže HIF aktivuje aj špecifické dráhy regulujúce multipotenciu kme-
ňových buniek, predpokladá sa existencia prepojenia kmeňových buniek
a hypoxie. Zvýšenie HIF-1alfa sa zisťuje u pacientok s karcinómom krčka
maternice, ovárií, prsníka, pri gastrointestinálnych stromálnych nádoroch
a ďalších malignitách.

Angiogenézy sa
zúčastňujú rôzne

typy buniek.

Angiogenézy sa zúčastňujú rôzne typy buniek

• endotelové bunky,

• pericyty,

• bunky hladkého svalstva,

• hematopoetické progenitorové bunky,

• endotelové progenitorové bunky,

• monocyty,

• makrofágy,

• leukocyty.

V angiogenéze sa uplatňuje aj fibroblastový rastový faktor (bFGF)
a ďalšie faktory, ktoré stimulujú endotelové bunky k produkcii prote-
olytických enzýmov zodpovedných za degradáciu cievnej bazálnej mem-
brány (obr. 10). Následne sa uskutočňuje migrácia buniek do okolia, pri
ktorej sa uplatňuje od doštičiek odvodený rastový faktor (PDGF), ktorý
stimuluje migráciu podporných buniek, čím sa zabezpečuje stabilita no-
vovzniknutých ciev.

V nádorových

bunkách sa okrem
zvýšenej expresie

proangiogénnych

faktorov pozoruje aj
supresia negatívnych

regulátorov

angiogenézy.

V nádorových bunkách sa okrem zvýšenej expresie proangiogénnych
faktorov pozoruje aj supresia negatívnych regulátorov angiogenézy (ku
ktorým patrí angiostatín, endostatín, trombospondín 1 a 2, interferón
alfa a beta, interleukíny 12 a 18, PAI a iné).
Antiangiogénne molekuly pochádzajú z materských molekúl extrace-

lulárnej matrix. Prvým známym endogénnym inhibítorom angiogenézy
bol trombospondín-1 (TSP-1). Trombospondín-1 a -2 môže ovplyvňo-
vať štruktúru prostredníctvom priamej väzby na kolagén a fibronektín
a môže modulovať proteázovú aktivitu. Napriek tomu, že väčšina štú-
dií potvrdila, že trombospondín-1 je účinným inhibítorom angiogenézy
v mikroprostredí tumoru, niektoré experimentálne práce demonštrovali,
že TSP-1 môže dokonca angiogenézu potencovať (prostredníctvom atrak-
cie a stimulácie hladkosvalových buniek a buniek imunitného systému,
ktoré uvoľňujú proangiogénne faktory.
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Aktivácia a prežívanie
endotélií

Proliferácia a migrácia
endotélií

VEGF

VEGF/Integríny

Degradácia bazálnej
membrány
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Morfogenéza novej
cievy
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(aktivované
pericyty)

FLT3

Angiopoetíny

Obrázok 10. Angiogenéza.

Ďalším, pravdepodobne najlepšie preštudovaným, endogénnym inhi-
bítorom angiogenézy je endostatín – fragment derivovaný z C-terminál-
neho fragmentu kolagénu XVIII. Endostatín inhibuje migráciu endotelo-
vých buniek. Ďalšími od kolagénu odvodenými antiangiogénnymi mole-
kulami sú tumstatin, kanstatin a arresten. Tumstatin potláča proliferáciu
endotelových buniek, kanstatín indukuje Fas-dependentnú apoptózu en-
dotelových buniek, arrestin inhibuje migráciu endotelových buniek.
Nedávne štúdie potvrdili, že aj heparánsulfátové proteoglykány

(HSPG), ktoré sa nachádzajú v bunkových membránach alebo v ECM
majú antiangiogénne účinky.
Angiostatín bol objavený r. 1994 ako významný inhibítor angioge-

nézy. V experimentálnych podmienkach primárny tumor suprimoval rast
svojich metastáz. Po odstránení primárneho tumoru začali metastázy
rýchlo rásť. Zistilo sa, že angiostatín sa nachádzal v cirkulácii v prítom-
nosti rastúceho primárneho tumoru a vymizol o niekoľko dní po jeho
odstránení.
Cievy v nádoroch sú netesné, nemajú súvislú bazálnu membránu,

nemajú súvislú vrstvu endotelových buniek, majú chaotické usporiadanie
pericytov (obr. 11). Výsledkom deregulovanej angiogenézy je

• zvýšená vaskulárna permeabilita

• únik plazmy do interstícia

• akumulácia tekutiny v interstíciu

• zvyšovanie tlaku v nádore

• redukcia prietoku krvi nádorom
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Abnormálna cieva nádoru

Nádorová bunka
Abnormálna bunka

endotelu

Abnormálny pericyt

Abnormálna bazálna
membrána

Obrázok 11. Abnormálna cieva nádoru.

• znížená oxygenácia v nádore

• zvyšuje sa schopnosť nádorových buniek invadovať a metastázovať

• znižuje sa prienik protinádorových látok do nádoru

• znižuje sa imunitná odpoveď.

Stromálne bunky tiež

regulujú angiogenézu.

Stromálne bunky tiež regulujú angiogenézu. Napr. CAF (cancer as-
sociated fibroblasts) nazývané tiež TAF (tumor associated fibroblasts)
uvoľňujú SDF1 (stroma-derived factor 1) PDGF-C, čím napomáhajú
k náboru endotelových progenitorových buniek. Tiež VEGF môže byť
produkovaný fibroblastami.

Do angiogenézy
zasahujú aj samotné

nádorové bunky.

Do angiogenézy zasahujú aj samotné nádorové bunky tým, že pro-
dukujú rastové faktory, cytokíny/chemokíny. Následná atrakcia buniek
imunitného systému s produkciou ďalších cytokínov/chemokínov pôsobí
mitogénne nielen na nádorové bunky, ale aj na endotelové bunky. Ne-
dávno bolo demonštrované, že nádory rezistentné na liečbu zameranú
proti faktoru VEGF mali vysokú hladinu granulocytového faktora sti-
mulujúceho kolónie (G-CSF), ktorý mobilizuje endotelové progenitorové
bunky.

Okrem angiogenézy
pučaním sa môžu

v nádoroch vytvárať
aj mozaikové cievy

a vaskulogénne

mimikry.

Okrem angiogenézy pučaním sa môžu v nádoroch vytvárať aj mo-
zaikové cievy a vaskulogénne mimikry. Pri mozaikových cievach sú steny
ciev čiastočne tvorené aj nádorovými bunkami. Vaskulogénne mimikry
označujú kanály, ktorými preteká krv.
Proces angiogenézy je veľmi zložitý a stále nedostatočne objasnený.

Zahŕňa

• aktiváciu a prežívanie endotelových buniek,
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Obrázok 12. Normalizovaná cieva nádoru.

• degradáciu bazálnej membrány,

• proliferáciu a migráciu endotelových buniek,

• tvorbu, elongáciu a remodeláciu rúrok,

• maturáciu pericytov a buniek hladkej svaloviny asociovaných s vas-
kulatúrou.

Inhibícia angiogenézy má za cieľ zabrániť vzniku nových ciev a repa-
rovať netesnú stenu nezrelých ciev tak, aby sa vyššie uvedené dôsledky
eliminovali (obr. 12). Táto liečebná stratégia je však v súčasnosti diskuto-
vaným problémom a je diskutovaným problémom, či namiesto toho, aby
inhibovala metastatický proces, neprispieva k nemu viacerými mechaniz-
mami, napr. aj selekciou agresívnejších klonov, poškodením endotelových
buniek.
Súčasná éra výskumu v antiangiogénnej liečbe začala v v r. 1971 pub-

likáciou Folkmanovej hypotézy, ale až o viac ako 30 rokov neskôr schválila
FDA prvý inhibítor angiogenézy. Nadprodukcia VEGF sa v súčasnosti
v klinickej praxi blokuje pomocou humanizovanej monoklonálnej proti-
látky bevacizumab.

Bevacizumab

nespôsobuje zánik
zrelých vytvorených

ciev.

Bevacizumab nespôsobuje zánik zrelých vytvorených ciev. Zabraňuje
vzniku nových ciev a spôsobuje úpravu nezrelých ciev s netesnou stenou
tak, aby mohli chemoterapeutiká prenikať lepšie k nádoru. Pri zahájení
liečby sa používa v kombinácii s chemoterapeutikami – napr. pri liečbe
metastatického kolorektálneho nádoru. Po zmenšení nádoru sa podáva
samostatne. V súvislosti s podávaním bevacizumabu boli popísané via-
ceré nežiaduce účinky, napr. perforácie gastrointestinálneho traktu, kr-
vácania a kardiotoxicita. Zlyhanie srdca po bevacizumabe môže súvisieť
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s tým, že srdce tiež potrebuje adekvátnu perfúziu – napr. v záťažových
situáciách (počas objemového preťaženia, počas ischémie) je potrebné
zvýšiť angiogenézu v srdci. FDA nedávno poukázala na riziko hyperten-
zie a tromboembolické riziko v súvislosti s podávaním bevacizumabu.
K inhibítorom tyrozínkinázových domén receptorov VEGFR 1-3,

PDGFR a KIT patrí tiež pazopanib a ďalšie farmaká.
Antiangiogénny účinok je možné dosiahnuť aj podávaním nízkych dá-

vok štandardných chemoterapeutík v krátkych pravidelných intervaloch
(metronomickou chemoterapiou). Nádorové bunky sú schopné uvoľňovať
nielen angiogénne faktory, ale aj lymfangiogénne faktory.

V súčasnosti je

potvrdená

existencia procesov
„neolymfangiogenézy“

v nádorovom tkanive.

Lymfangiogenéza

V súčasnosti je potvrdená existencia procesov „neolymfangiogenézyÿ
v nádorovom tkanive a zdá sa, že nový lymfatický systém vzniká vý-
hradne z existujúcich lymfatických kapilár. Zistilo sa, že významnú úlohu
v lymfangiogenéze zohrávajú rastové faktory VEGF-C a VEGF-D, ktoré
sú uvoľňované nádorovými a inými bunkami vnútorného prostredia ná-
doru. Naviac bola potvrdená korelácia medzi expresiou VEGF-C a stup-
ňom metastázovania do lymfatických uzlín. Novým faktorom vývinu lym-
fatických ciev je známy angiogénny faktor PDGF-BB, pričom sa preuká-
zalo, že jeho účinok pri lymfangiogenéze nie je závislý od signálnej dráhy
VEGF-C/-D/VEGFR-3. V súčasnosti sa študuje pôsobenie aj ďalších
faktorov, napr. integrínov a hepatocytového rastového faktora (HGF)
v procesoch lymfangiogenézy. Bolo preukázané, že HGF aktiváciou pro-
teáz degradujúcich zložky ECM a bazálnej membrány podporuje inva-
zívnosť nádorových buniek.
Aktivované bunky lymfatického endotelu produkujú niekoľko rasto-

vých faktorov a cytokínov s priamym stimulačným účinkom na nádorové
bunky. Lymfatický systém prispieva k progresii nádoru aj z hľadiska ak-
tívnej podpory angiogenézy. V lymfatických uzlinách nebol zistený vznik
premestatickej niky.

5.6 Schopnosť metastázovať

Metastatická choroba je hlavnou príčinou morbidity a mortality onkolo-
gických pacientov.
Metastázy sú zodpovedné za viac ako 90% úmrtí onkologických pa-

cientov.
Schopnosť metastázovania patrí k najviac komplikovaným patologic-

kým procesom.
Pre zjednodušenie je možné v tomto procese rozlišovať 2 fázy:

• fyzikálna translokácia nádorových buniek z primárneho tumoru do
vzdialeného orgánu
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• kolonizácia translokovaných buniek v novej lokalizácii

V súčasnosti sa pozornosť upriamuje na

• rastové faktory mikroprostredia,

• zápalové cytokíny

• extracelulárnu matrix.

Tieto faktory prostredníctvom zložitého systému signálnych dráh
môžu spúšťať EMT, migráciu a invazivitu primárneho tumoru.
Nedávno bolo potvrdené, že špecifická populácia CD11b makrofágov

napomáha nádorovým bunkám v ich schopnosti invadovať.
K faktorom ovplyvňujúcim proces metastázovania patrí aj druh a veľ-

kosť nádora a angiogénne procesy – čím pokročilejšia je angiogénna čin-
nosť tumoru, tým pravdepodobnejšie bude metastázovať, bude si môcť
„dovoliť luxus vytvárať metastázyÿ.
Hoci je Pagetova koncepcia „seed-and-soilÿ (semena a pôdy – ma-

lígnych buniek a mikroprostredia) v procese metastázovania známa viac
ako 110 rokov, patogenéza metastázovania patrí k najmenej preskúma-
ným aspektom karcinogenézy.

Proces metastázovania sa odohráva

• na celulárnej,

• molekulovej,

• biochemickej

• na hlbšej fyzikálnej úrovni.

Nádorová angiogenéza a procesy metastázovania predstavujú v os-
tatných rokoch aj atraktívne oblasti pre matematické modelovanie.

V súčasnosti sa venuje

pozornosť najmä

faktorom regulujúcim
extravazáciu

a nidáciu.

Donedávna sa v kontexte metastázovania zameriavala pozornosť na
adhezívne a migračné vlastnosti nádorových buniek (cell to cell a cell
to matrix) v procese uvoľňovania z pôvodnej lokalizácie v primárnom
tumore. V súčasnosti sa venuje pozornosť najmä faktorom regulujúcim
extravazáciu a nidáciu (homing) nádorových buniek v druhotnej lokalizá-
cii. V tomto procese je významná up-regulácia fibronektínu a mobilizácia
hematopoetických progenitorových buniek z kostnej drene. Podľa teórie
„seed-and soilÿ má na základe genetickej výbavy nádor určitú pravdepo-
dobnosť uchytenia sa v optimálnom mikroprostredí.
V diseminácii nádoru hrajú významnú úlohu cirkulujúce nádorové

bunky (circulating tumor cells, CTCs). V poslednej dekáde sa venuje de-
tekcii týchto buniek zvýšená pozornosť, a to osobitne u pacientov s karci-
nómom prostaty, prsníka, hrubého čreva (detailnejšie sú uvedené v časti
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6.1). Charakteristiky metastázujúcich nádorových buniek nemusia sú-
visieť iba s postupnou akumuláciou ireverzibilných genetických zmien
v bunkách primárnych tumorov. Schopnosť buniek metastázovať súvisí
so schopnosťou dynamicky prechádzať z jedného typu buniek na druhý
v rámci epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a naopak z mezenchy-
málneho na epiteliálny typ.

Epiteliálno-
-mezenchymálny

prechod (EMT)

a recipročný
mezenchymálno-

-epiteliálny prechod

(MET) sú kľúčové
procesy pri vzniku

metastáz.

Epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT) a recipročný mezenchy-
málno-epiteliálny prechod (MET) sú kľúčové procesy pri vzniku metastáz
a pri vývoji a diferenciácii kmeňových buniek. Tento biologický program
sa intenzívne študuje už viac ako 3 desaťročia. Je dávno známe, že EMT
hrá úlohu aj počas embryogenézy a je ďalším príkladom toho, že karci-
nogenéza je reminiscenciou na embryogenézu. Tento transdiferenciačný
program je indukovaný transkripčnými faktormi (EMT-TFs), uplatňuje
sa na viacerých stupňoch morfogenézy a umožňuje bunkám s epiteliálnym
fenotypom nadobúdať mezenchymálne vlastnosti. V kontexte s embryo-
genézou je tento proces reverzibilný cez MET prechod.
Nedávne štúdie z oblasti onkogenézy potvrdili, že epitelové nádo-

rové bunky vďaka tomuto prechodu nadobúdajú mezenchymálny feno-
typ a menia sa na bunky pripomínajúce kmeňové bunky (cancer stem
cell like, CSClike) ako bolo uvedené vyššie, čo umožňuje ich diseminá-
ciu z primárneho tumoru a tvorbu metastáz. Navyše bývajú tieto bunky
rezistentné na apoptózu. Aktivácia EMT programu počas tumorigenézy
si vyžaduje aktívnu signalizáciu medzi bunkami strómy a nádorovými
bunkami.

Počas epiteliálno-mezenchymálneho prechodu sa zisťuje

• up-regulácia génov, napr.: MMP2, 3, 9, MSN, SERPINE1,
SNAIL 1-3, TIMP1, TWIST1, VCAN, VIM, WNT5A,5B

• a down-regulácia génov, napr.: CAV2, CDH1, DSP, FGFBP1

Predpokladá sa, že EMT hrá významnú úlohu v inicálnej fáze meta-
statickej kaskády, pri získavaní schopnosti invadovať cez bazálnu mem-
bránu a pri intravazácii. Po extravazácii nastupuje proces mezenchymál-
no-epiteliálneho prechodu (MET).

Najagresívnejšie
z cirkulujúcich buniek

sú schopné zapríčiniť

aj reinfiltráciu
primárneho tumoru.

Najagresívnejšie z cirkulujúcich buniek sú schopné zapríčiniť aj re-
infiltráciu primárneho tumoru „self-seedingÿ, čo vysvetľuje rekurenciu
nádoru v mieste tumoru po jeho excízii.
Tieto dynamické vlastnosti nádorových buniek spolu so schopnosťou

sebaobnovy, dediferenciácie a rediferenciácie pripomínajú vlastnosti kme-
ňových buniek . V rámci modernej terapie bude potrebné spoznať dráhy
signálnej transdukcie, ktorých úlohou je regulovať rovnováhu medzi se-
baobnovou a diferenciáciou nádorových buniek.
V procese metastázovania je potrebná prítomná abnormálna expre-

sia niektorých génov, aktivácia špecifických signálnych dráh, významný
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môže byť epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT) a produkcia inva-
zívnych faktorov.

Za iniciáciu MTS sú zodpovedné najmä gény:
RHoC,ID1,TWIST1, MET

Za progresiu MTS:
COX-2, MMP-1, ANGPTL4

Za orgánovú-špecificitu MTS:
v kostiach CXCR4, RANKL
v pľúcach ANGPLT4, ID1, EREG, MMP1, VCAM1

Včasné procesy metastázovania súvisia s tvorbou premetastatickej
niky.

Abnormálna aktivácia

chemokínovej
osi SDF1 sa pozoruje

pri procese metastázo-

vania do pľúc a kostí.

Nidáciu nádorových buniek uvoľnených z primárnych karcinómov
prostaty a prsníka v druhotných lokalizáciách ovplyvňuje predovšetkým
rastový faktor pochádzajúci zo strómy (stroma-derived growth factor 1,
SDF-1/CXCL12), ktorý je exprimovaný v stróme napr. kostí, pľúc a ktorý
sa viaže na chemokínový receptor CXCR4. Abnormálna aktivácia chemo-
kínovej osi SDF1 sa pozoruje pri procese metastázovania do pľúc a kostí.
Expresia receptora CXCR4 (pre faktor SDF1) na nádorových bun-

kách karcinómu prsníka je typickým determinantom vzniku kostných me-
tastáz. Aktivácia tohto receptora má za následok tvorbu pseudopódií, ak-
tiváciu integrínov, čo zvyšuje afinitu nádorových buniek k endotelovým
bunkám mikrovaskulatúry.
Podobne pri melanómoch býva abnormálne aktivovaná os CCL27/

/CCR10.
Ligand SDF-1/CXCL12 a jeho receptor CXCR4 hrajú významnú

úlohu aj v mnohých fyziologických procesoch.
V procese

metastázovania tiež

hrajú úlohu
mikrotromby a látky

z trombocytov.

V procese metastázovania tiež hrajú úlohu mikrotromby a látky
z trombocytov. Nádorové bunky cirkulujú v klastroch.
Tak ako pri vzniku primárnych tumorov, aj v procese metastázovania

sa uplatňujú vplyvy mikroprostredia. Podobne ako pred vznikom primár-
nych nádorov sa objavujú zápalové zmeny, remodelácia extracelulárnej
matrix, zvýšené pôsobenie reaktívnych metabolitov kyslíka a iných bio-
aktívnych molekúl aj pred usídlením metastáz je možné pozorovať zmeny
v tzv. premetastatickej nike, ktoré majú význam pre vznik orgánovošpe-
cifických metastáz.
Za iniciáciu metastázovania (inváziu, angiogenézu, EMT) sú zodpo-

vedné donedávna menej známe gény:
RHoC, CSF-I, ID1, TWIST1, MET, NEDD9, SNAIL1, SLUG, ZEB1,
FOXC2 a ďalšie.
Aberantná expresia kináz asociovaných s Rho (Rho-associated kinase,

ROCK) sa tiež dáva do súvislosti so vznikom metastáz a nepriaznivou
prognózou. Rho – asociované kinázy majú úlohu v améboidnom pohybe,
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v regulácii cytoskeletonu a metastázovaní nádorových buniek. Kinázy
asociované s Rho aktivujú matrix metaloproteinázy.
Expresia ROCK býva zvýšená napr. u pacientok s metastatickým kar-

cinómom prsníka v porovnaní s pacientkami, ktoré nemajú metastatickú
formu tohto ochorenia. Inhibícia ROCK aktivity, pomocou špecifického
ROCK inhibítora alebo miRNA je perspektívna v liečbe metastáz karci-
nómu prsníka. Účinky ROCK na rast a invazivitu tumorov súvisia s ich
schopnosťou regulovať c- myc dráhu a kontraktilitu buniek cez aktínovo-
myozínový komplex.
Za progresiu metastázovania (remodeláciu ciev, únik spod kontroly

imunitného systému, extravazáciu konkrétne v tkanive pľúc) sú zodpo-
vedné gény EREG, COX-2, MMP-1, CCL5 a ANGPTL4.
Odhaduje sa, že 1 g nádoru (1 cm3) obsahuje približne 1 miliardu

buniek a denne sa z tejto masy uvoľňuje do cirkulácie niekoľko miliónov
malígnych buniek.
Experimentálne štúdie neposkytujú jednoznačnú odpoveď týkajúcu

sa osudu týchto buniek - podľa niektorých autorov sú cirkulujúce bunky

• mŕtve predtým ako vstúpia do cirkulácie

• zničené v cirkulácii

• prežívajúce.

Väčšina cirkulujúcich buniek nezakladá makroskopické ložiská vo
vzdialených lokalitách.

Odhaduje sa, že
schopnosť založiť

metastatické kolónie

má 1 z 10 000
nádorových buniek.

Odhaduje sa, že schopnosť založiť metastatické kolónie má 1 z 10 000
nádorových buniek.
Za zánik nádorových buniek v cirkulácii je zodpovedná turbulencia

krvi, vysoká tenzia kyslíka v artériách a pľúcnych kapilárach, strata an-
tiapoptotických signálov z integrínových receptorov po uvoľnení sa z ex-
tracelulárnej matrix, cytotoxický účinok látok z makrofágov (napr. NO).
Odhaduje sa, že v cirkulácii sa nachádza 1 nádorová bunka na 1 miliardu
normálnych krvných buniek .
Najvýznamnejšiu subpopuláciu CTC predstavujú bunky s vlastnos-

ťami tumor- iniciujúcich buniek, ktoré vznikajú v súvislosti s reakti-
váciou transdiferenciačného programu tzv. epiteliálno-mezenchymálneho
prechodu (EMT). Tieto bunky získavajú vlastnosti nádorovej kmeňovej
bunky, rezistenciu voči chemoterapií resp. rádioterapií a môžu zohrávať
kľúčovú úlohu pri progresii nádorov.
Žiadna z metód nie je schopná zachytiť všetky CTC, na druhej strane

to nemá byť ani cieľom. Potrebné je zachytiť klinicky najrizikovejšie
bunky (hlavne tie s vlastnosťami nádorových kmeňových buniek).Väčšina cirkulujúcich

nádorových buniek
netvorí metastázy.

Väčšina cirkulujúcich nádorových buniek netvorí metastázy alebo
mikrometastázy.
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Jeden z najmenej preštudovaných procesov v rámci metastázovania je
proces zvaný dormancia. Za tento proces môže byť zodpovedných viacero
faktorov:

• genetické a epigenetické zmeny

• nedostatočné krvné zásobenie

• vplyv imunitného systému

• vplyv mikroprostredia

Zobudenie sa zo stavu
dormancie môže

nastať aj po 20–30

rokoch od ukončenia
protinádorovej liečby.

Zobudenie sa zo stavu dormancie môže nastať aj po 20–30 rokoch od
ukončenia protinádorovej liečby. Za „vytrhnutieÿ z dormancie sú prav-
depodobne zodpovedné genetické, epigenetické faktory, cytokíny, chemo-
kíny, zmeny v mikroprostredí (napr. pri zápale). Hlavne zmenená pro-
dukcia a organizácia fibronektínu sa dáva do súvislosti so „zobudenímÿ
buniek zo stavu dormancie. Detailnejšie poznanie tohto procesu, neinva-
zívna detekcia a monitorovanie „spiacich buniekÿ a včasná identifikácia
rizikových pacientov, ohrozených progresiou ochorenia majú klinickú re-
levanciu, napr. pacienti s dormantnými bunkami by mohli mať benefit
z profylaktickej liečby.

Metastázovanie je

viacstupňový proces.

Metastázovanie je viacstupňový proces, ktorý zahŕňa:

• inváziu nádorových buniek do okolitých tkanív

• penetráciu do krvných a lymfatických ciev

• transport v krvnej alebo lymfatickej cirkulácii

• uviaznutie v kapilárach orgánov

• adherenciu

• extravazáciu

• proliferáciu malígnych buniek v druhotnej lokalizácii.

Predpokladom metastázovania malígneho nádoru je uvoľnenie buniek
z primárneho tumoru, prenos týchto buniek do cieľového tkaniva a lokál-
neho mikroprostredia, ktoré umožní nidáciu nádorovej bunky.

Odpojenie nádorovej bunky predpokladá prekonať

• vzájomnú adhéziu buniek (ktorú zabezpečujú kadheríny a kateníny
– receptory pre interakcie buniek medzi sebou),

• adhéziu na matrix (ktorú zabezpečujú integríny – receptory pre
interakcie buniek s extracelulárnou matrix).



60 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

Uvoľnenie malígnej bunky do cievneho kapilárneho priestoru pred-
pokladá proteolytické odpojenie z miesta primárneho tumoru. Vo fáze
odpojenia bunky z primárneho tumoru sa produkcia adhezívnych mo-
lekúl znižuje. Už samotné uvoľnenie sa malígnych buniek z pôvodného
prostredia môže spôsobiť ich smrť „stratou domovaÿ - podobne ako listy
opadávajúce zo stromu (tzv. anoikis).

Už samotné uvoľnenie

sa malígnych buniek
z pôvodného

prostredia môže

spôsobiť ich smrť
„stratou domova“

Jednotlivé adhezívne molekuly sa v kontexte metastatického procesu
správajú rozdielne. Okrem zvýšenej produkcie faktorov spôsobujúcich
štiepenie medzibunkovej hmoty a bazálnej membrány sa tu uplatňuje
aj strata alebo znížená funkcia faktorov, ktoré udržiavajú medzibunkové
kontakty, napr. rodina kadherínov.

V procese
invadovania dochádza

k „downregulácii“

E-kadherínu
a „upregulácii“

N-kadherínu.

V procese invadovania dochádza k „downreguláciiÿ E-kadherínu
a „upreguláciiÿ N-kadherínu (ktorý súvisí s mezenchymálnymi bunkami).
Epiteliálny glykoproteín E-kadherín tvorbe metastáz zabraňuje. Za zní-
ženú expresiu a/alebo funkciu E-kadherínu sú zodpovedné

• inaktivujúce mutácie,

• epigenetické zmeny, napr. metylácie promótora,

• downregulácia receptorov pre rastové faktory (EGFR, FGFR,
IGFR),

• downregulácia spôsobená src kinázami,

• funkčná inaktivácia pôsobením onkoproteínov (napr. EGFR),

• represia transkripčných faktorov.

Adherenciu

nádorových buniek
na komponenty

ECM zabezpečujú
integríny.

Adherenciu nádorových buniek na komponenty ECM zabezpečujú in-
tegríny. Schopnosť invadovať je ďalej zabezpečovaná matrix metaloprote-
inázami a systémom urokinázového plazminogénového aktivátora (uPA).
Aktivácia tohto systému súvisí s horšou prognózou niektorých nádorov.
Interakcia aktivátora s príslušným receptorom (uPAR) vedie k aktivá-
cii plazmínu. Plazmín degraduje fibronektín, laminín a aktivuje matrix
metaloproteinázy.
V degradácii extracelulárnej matrix majú teda úlohu extracelulárne

proteinázy a metaloproteinázy matrix (MMP).
K extracelulárnym proteinázam patria serínové proteinázy (plazmín,

urokináza a tPA) a katepsíny (katepsín B, katepsín L, katepsín D).
K MMP patria želatinázy, stromelyzíny, kolagenázy, matrilyzín a ďalšie.
K matrix degradujúcim enzýmom patria metaloproteinázy (napr.

MMP1,2,9) a serínové proteinázy (plazmín a aktivátory plazminogénu
– PA).
Vstup do kapilárneho riečiska predpokladá opäť proteolytické naru-

šenie bazálnej membrány. Malígne bunky produkujú napr. kolagenázu
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typu IV, alebo indukujú dokonca expresiu určitých génov pre tvorbu
proteolytických enzýmov v hostiteľskom tkanive, napr. metaloproteináz.
Počas extravazácie migrujú nádorové bunky cez intercelulárne spoje

medzi endotelovými bunkami (paracelulárne) alebo môžu penetrovať aj
cez telo endotelových buniek (transendoteliálne).
Niektoré nádorové bunky produkujú faktory, ktoré spôsobujú retrak-

ciu endotelových buniek. Iné sa v lúmene ciev delia až kým nedôjde k ich
ruptúre cievy v dôsledku narastajúcej masy.
Za normálnych okolností retrakciou reagujú endotelové bunky na

bunky imunitného systému, ktoré prestupujú dnu a von z cievneho rie-
čiska. Keďže nádorové bunky môžu exprimovať podobné povrchové mole-
kuly ako lymfocyty, môžu oklamať endotelové bunky, ktoré im umožnia
prestup. Disemináciu nádorových buniek ovplyvňujú aj bunky strómy
(fibroblasty asociované s karcinómom, CAF alebo s tumorom, TAF) pro-
stredníctvom signalizácie chemokínovej osi SDF-1 (ligand)/CXCR4 (re-
ceptor).

Bunky cirkulujú

najčastejšie

v klastroch,
ktoré bývajú zdrojom

častej embolizácie.

Bunky cirkulujú najčastejšie v klastroch, ktoré bývajú zdrojom častej
embolizácie do krvných a lymfatických ciev. Vznik embolov facilituje
tkaninový faktor (v asociácii s EGFR).
V procese nidácie malígnych buniek majú mimoriadny význam nie-

ktoré integríny.
Najčastejšími miestami metastáz sú kosti, pľúca, pečeň, mozog. Nie-

ktoré nádory vytvárajú druhotné ložiská v charakteristických lokalitách,
iné nádory sú schopné metastázovať do mnohých orgánov. Presným me-
chanizmom výberu jednotlivých lokalít metastáz pri rôznych tumoroch
sa venuje čoraz väčšia pozornosť. O lokalitách metastáz rozhoduje sú-
bor mechanizmov a substancií, ktoré sa zúčastňujú procesu extravazácie
a uchytenia buniek:

• Chemokínový gradient v krvi

• Chemokínový gradient v mikroprostredí nádoru

• Premetastatická nika (v ktorej sú významné najmä z kostnej drene
odvodené hematopoetické bunky).

Nádorové bunky

sú pravdepodobne
priťahované

k hostiteľskému

tkanivu určitými
faktormi.

Nádorové bunky sú pravdepodobne priťahované k hostiteľskému tka-
nivu určitými faktormi. Pripojeniu zhubnej bunky na iné bunky alebo
cieľovú štruktúru slúžia viaceré faktory: zvýšená expresia fibronektínu,
MMP (z nádorových aj nenádorových buniek), rastové faktory (z nádoro-
vých aj nenádorových buniek – FGF, PDGF, TGFβ a ďalšie) a produkty
kódované špecifickými génmi.
V súčasnosti sú popísané viaceré špecifické gény, ktoré sa dávajú do

súvislosti s metastázami do kostí, pľúc a mozgu.
Nádorové bunky exprimujúce gény ANGPTL4, COX-2, EREG, sú

schopné vytvárať metastázy v pľúcach (obr. 13). Pľúca sú druhým naj-
častejším miestom metastázovania.
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Obrázok 13. Vznik metastáz v pľúcach (upravené podľa Chiang a Massagué J.,
2008).

Do pľúc najčastejšie metastázujú nádory prsníka, čreva, obličiek,
hlavy a krku, melanómy. Na vznik pľúcnych metastáz predisponuje mi-
moriadne bohaté cievne riečisko, ktorého povrch zaberá plochu 100m2.
Vzniku pľúcnych metastáz napomáhajú nádorové bunky z primárneho
nádoru tak, že indukujú vo fibroblastoch v pľúcach zvýšenú expresiu fib-
ronektínu a následnú atrakciu VEGFR-1 pozitívnych hematopoetických
progenitorových buniek, ktoré pricestujú do pľúc a vytvoria „premeta-
statickú nikuÿ.
Aktiváciou VEGFR-1 na distálnych endoteliálnych bunkách sa zvýši

expresia MMP-9 v pľúcach, a tým sa vytvoria priaznivejšie podmienky
pre metastatický proces v tomto orgáne. V pľúcnom mikroprostredí býva
prítomná vysoká expresia P-glykoproteínu, ktorý býva zodpovedný za
rezistenciu metastatických buniek na chemoterapiu (pri vysokej expresii
MDR génu).
V experimentálnych podmienkach bolo na modeli karcinómu prsníka

dokázaný 37-násobný nárast metastáz v pľúcach v súvislosti s neuroen-
dokrinnou aktiváciou počas chronického stresu. Cieľovými bunkami sig-
nalizácie sympatikového systému v tomto modely boli makrofágy, ktoré
následne modifikovali mikroprostredie pre uchytenie metastatických bu-
niek.

Podobná situácia
ako pri metastázach

do pľúc sa zisťuje aj

pri vzniku metastáz
do mozgu.

Podobná situácia ako pri metastázach do pľúc sa zisťuje aj pri vzniku
metastáz do mozgu. V obidvoch prípadoch je náročné prekonať súvislú
vrstvu endotelu, pričom v kostiach a pečeni, kde sú fenestrované endotélie
tento problém prekonania bariéry nie je. Pri metastázovaní do mozgu sa
uplatňuje aj napr. gén ST6GALNAC5. V procese metastázovania (napr.
do pľúc) má dôležitú úlohu aj overexpresia MTDH (metadherin)/AEG-1
(astrocyte elevated gene 1).
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Iné nároky na malígne bunky sú pri vzniku metastáz v kostiach.
Kostné metastázy sú jednými z najlepšie preštudovaných druhotných lo-
kalizácií nádorov. Najčastejšie metastázujú do kostí karcinómy prsníka
(incidenia kostných metastáz je 65-75%) a karcinóm prostaty (s inciden-
ciou kostných metastáz 68%).
Pri ich vzniku sa uplatňuje tzv. circulus viciosus – faktory uvoľnené

z nádorových buniek stimulujú osteoklasty v kosti, čo vedie k degradácii
kostnej matrix, ktorý po degradácii uvoľňuje faktory stimulujúce nádo-
rový rast.

Faktory uvoľnené
z nádorových buniek

stimulujú osteoklasty
v kosti, čo vedie

k degradácii kostnej

matrix, ktorý
po degradácii uvoľňuje

faktory stimulujúce

nádorový rast.

RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa B ligand), ktorý
patrí do rodiny TNF ligandov, sa viaže na RANK – receptor na povrchu
osteoklastov a ich prekurzorov, čím dochádza k stimulácii ich proliferácie.
V procese metastázovania táto dráha prispieva k deštrukcii kostí a rastu
nádoru. Tumory, ktoré vytvárajú metastázy v kostiach, produkujú rôzne
faktory, napr. endotelin-1, interleukín-1, TNF alfa, proteín asociovaný
s paratyroideálnym hormónom PTHrP, ktoré priamo stimulujú osteok-
lasty prostredníctvom upregulácie RANKL. Najnovšie štúdie zistili ex-
presiu PTHrP až u 90% pacientok s karcinómom prsníka metastázujúcim
do kostí, pričom u pacientok s inými (ako kostnými) metastázami sa táto
expresia vyskytla iba v 17% prípadov.
Zvýšená aktivita osteoklastov spôsobuje uvoľňovanie kalcia a rasto-

vých faktorov z kostnej matrix – napr. TGF beta, IGF, FGF, PDGF
a BMPs (bone morphogenic proteins), čo môže ďalej potencovať nádo-
rový a metastatický proces. V tomto procese hrá úlohu aj abnormálna
expresia osteopontínu a znížená regulácia osteoprotegerínu (OPG). Ne-
dávno bola v geneticky modifikovaných animálnych modeloch potvrdená
prekvapivá skutočnosť, že práve zvýšené hladiny VEGF môžu zabrániť
včasnému vývoju, progresii a metastázovaniu nádorov. (napr. u transgén-
nych myší sa účinkom inhibície VEGF expresie akcelerovala myeloidná
leukémia).

Tento fakt je možné vysvetliť viacerými mechanizmami:

• VEGF môže indukovať zmeny v hematopoetickom tkanive alebo
mikroprostredí nádoru prostredníctvom „prilákaniaÿ monocytov
s tumorinhibičným účinkom

• negatívnou reguláciou angiogenézy

Takže v kontexte inhibície tohto faktora je dôležité poznať jednak
úroveň expresie VEGF v tumoroch aj nenádorových tkanivách, podobne
ako načasovanie inhibície tohto faktora vo vzťahu k vývoju nádorového
procesu. Bevacizumab sa viaže na VEGF, a tým zabraňuje v interakcii
tohto faktora a jeho receptorov na endotelových bunkách a teda aj novot-
vorbe ciev. Sorafenib inhibuje kinázu, ktorá hrá úlohu v signálnej dráhe,
ktorá sa aktivuje po naviazaní VEGF na príslušné receptory. Inhibuje



64 MOLEKULOVÉ MECHANIZMY PATOGENÉZY NÁDOROV

aj ďalšie kinázy. Sunitinib inhibuje kinázy, ktoré sa zúčastňujú VEGF
signalizácie a tiež blokuje aj proliferáciu buniek.

Kľúčovými faktormi v remodelácii kosti sú

• RANK ligand (RANKL) – stimulátor resorpcie kosti

• Osteprotegerin (OPG) – inhibítor resorpcie kostí

Nerovnováha

v expresii RANKL

a OPG je jedným
z mechanizmov

podmieňujúcim

vznik kostných
metastáz.

Pomer medzi týmito 2 faktormi reguluje tvorbu a aktivitu osteoklas-
tov. Nerovnováha v expresii RANKL a OPG je jedným z mechanizmov
podmieňujúcim vznik kostných metastáz. Monoklonová protilátka deno-
sumab blokuje väzbu ligandu RANKL na RANK receptor. Táto inhibí-
cia zabraňuje aktivácii osteoklastov, a tým aj rezorpcii kostí. Používa sa
v liečbe kostných metastáz napr. pri karcinóme prostaty, prsníka a tiež
v liečbe myelómu.
Predpokladá sa, že uvedené gény zodpovedné za metastázovanie do

určitých lokalizácií predstavujú iba „špičku ľadovcaÿ mnohých génov.
Dnes existujú mnohé dôkazy pre tvrdenie, že pre pochopenie metasta-

tického procesu je potrebné okrem vlastností nádorových buniek poznať
aj komplexné molekulárne a bunkové procesy mikroprostredia.
Pri patogenéze vzniku hematogénnych metastáz z aspektu „filtrovÿ,

ktorými prechádzajú malígne bunky uvoľňované z primárneho nádoru,
rozlišujeme 3 typy:

• cava typ (z orgánov, ktorých krv sa vlieva do vena cava, odtiaľ do
pravej predsiene a do pľúc, ktoré sú primárnym filtrom)

• porta typ (z orgánov, ktorých venózna krv sa odvádza cez vena
portae do pečene, ktorá je primárnym filtrom)

• vertebrálny typ (cestou Batsonovho venózneho vertebrálneho
plexu, ktorý odvádza krv rôznymi cestami od panvy až po lebkovú
bázu. Tento systém je rozmiestnený na ventrálnej strane stavcov,
odvádza krv z tiel stavcov a je prepojený v niekoľkých úrovniach
s celotelovým venóznym systémom)

Na metastázovaní sa podieľajú aj tieto faktory:

• „upreguláciaÿ novosyntetizovaného fibronektínu

• zvýšená produkcia MMP (nielen z nádorových buniek, ale aj buniek
strómy)

• infiltrácia bunkami pozitívnymi na VEGFR1+

• VEGFR2+ celulárna infiltrácia

• rastové faktory (nielen z nádorových buniek)
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Vznik metastáz vo vzdialených tkanivách predchádzajú viaceré
zmeny na celulárnej aj molekulárnej úrovni. Vzniká tzv. premetastatická
nika. Napr. ešte pred pricestovaním nádorových buniek z primárneho
ložiska do pľúc hematopoetické progenitorové bunky (VEGFR1+) vy-
cestujú z kostnej drene do cirkulácie a usídľujú sa v pľúcnom tkanive,
kde adherujú na fibronektín produkovaný fibroblastmi a bunkami po-
dobným fibroblastom. Adherencia týchto progenitorových buniek na fib-
ronektín je sprostredkovaná vďaka integrínu VLA-4 (a4h1), ktorý hema-
topoetické progenitorové bunky exprimujú. Fibronektín je ligandom pre
hematopoetické progenitorové bunky (VEGFR1+). (VEGFR1 aktivácia
prispieva aj k epiteliálno- mezenchymálnemu prechodu). V pľúcach tieto
bunky vytvárajú bunkové zhluky aj vďaka enzýmu matrix metaloprotei-
náza MMP-9, ktorý produkujú, čím sa po degradácii bazálnej membrány
uľahčí ďalšia extravazácia progenitorových buniek do premetastatickej
niky. V koordinácii s faktorom ID1 a v spojitosti s ostatnými stromál-
nymi bunkami sa aktivujú ďalšie integríny a chemokíny, napr. SDF-1,
ktoré napomáhajú uchyteniu nádorových buniek v novej lokalizácii. Ná-
sledne sa do nového ložiska dostávajú endotelové bunky (VEGFR2+),
ktoré sú zodpovedné za vaskularizáciu.

Vznik metastáz vo

vzdialených tkanivách
predchádzajú viaceré

zmeny na celulárnej aj

molekulárnej úrovni.
Vzniká tzv. premeta-

statická nika.

Podávanie monoklonových protilátok proti progenitorovým bunkám
VEGFR1+ eliminovalo tvorbu premetastatickej niky, podanie protilátok
proti endotelovým bunkám VEGFR2+ viedlo k vytvoreniu iba mikrome-
tastáz bez vaskularizácie.
Novými možnosťami terapie sa stávajú aj protilátky proti VLA-4

a taktiež inhibítory zamerané na molekulu ID.
V komunikácii medzi nádorovými bunkami a vzdialenými miestami

metastáz majú významnú úlohu aj cirkulujúce faktory. Napr. tvorbe fib-
ronektínu v premetastatickej nike napomáhajú faktory VEGF a PIGF,
pričom hladiny týchto faktorov sú iné pri rôznych typoch nádorov.
Podľa pôvodného, donedávna jediného akceptovaného lineárneho mo-

delu metastázovania vznikajú postupnou akumuláciou mutácií v špecific-
kých génoch (protoonkogénoch a tumor-supresorových génoch) malígne
bunky s agresívnym fenotypom, schopné metastázovať.

Pri paralelnom mo-

deli metastázovania

sa popisuje aj
nezávislá progresia

metastáz z buniek
uvoľnených z tumoru

vo včasných štádiách

vývoja nádoru.

V súčasnosti sa venuje pozornosť tzv. paralelnému modelu metastá-
zovania. Pri paralelnom modeli metastázovania sa popisuje aj nezávislá
progresia metastáz z buniek uvoľnených z tumoru vo včasných štádiách
vývoja nádoru.
Primárne nádory a metastázy sa vyznačujú odlišnosťou v genetických

zmenách.
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5.7 Reprogramovanie energetického metabolizmu

V mnohých nádoroch bola dokázaná zvýšená spotreba a utilizácia glu-
kózy. Glykolýza súvisí s aktiváciou niektorých protoonkogénov (napr.
MYC, RAS) a mutáciou napr. TP53.
Závislosť na glykolýze súvisí aj s hypoxiou, ktorá spôsobuje zvýšenú

reguláciu glukózových transportérov a viacerých glykolytických enzýmov.
Onkoproteín ras aj hypoxia môžu nezávisle spôsobiť stabilizáciu a akti-
váciu transkripčných faktorov HIF1alfa and HIF2, ktoré napomáhajú
glykolýze. Intermediáty glykolýzy môžu ovplyvňovať biosyntetické dráhy
s následnou tvorbou nukleozidov a aminokyselín, čo vedie k tvorbe mak-
romolekúl pre novovznikajúce bunky.

V niektorých

tumoroch sa môžu
nachádzať rozdielne

subpopulácie buniek

s rozdielnymi
spôsobmi získavania

energie.

V niektorých tumoroch sa môžu nachádzať rozdielne subpopulácie
buniek s rozdielnymi spôsobmi získavania energie – jedna skupina je glu-
kózodependentná s produkciou laktátu (ako odpadom), pričom druhá
skupina tento laktát zo susedných buniek využíva. Obe podskupiny bu-
niek

• laktátprodukujúce

• laktátutilizujúce

žijú v symbióze a napomáhajú rastu nádorov.
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Cirkulujúce a diseminované

nádorové bunky

Nádory môžu aj
vo včasnom štádiu

metastázovať

hematogénnou cestou,
bez toho aby vznikli

klinicky zistiteľné
vzdialené metastázy.

Pri veľkej časti nádorov sú prvým miestom metastáz regionálne lym-
fatické uzliny. Nádory môžu aj vo včasnom štádiu metastázovať hema-
togénnou cestou, bez toho aby vznikli klinicky zistiteľné vzdialené me-
tastázy. Približne 20–40% pacientov s rôznymi solídnymi (nehematolo-
gickými) tumormi, ktorí sa javia klinicky bez metastáz, majú prítomné
okultné (skryté) metastázy v kostnej dreni, krvi alebo lymfatických uzli-
nách. Tieto okultné metastázy sú súčasťou tzv. mikrometastatickej cho-
roby.

Izolované nádorové

bunky, ktoré sa
nachádzajú v kostnej

dreni, nazývame
diseminované

nádorové bunky.

Izolované nádorové bunky, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni, nazý-
vame diseminované nádorové bunky (disseminated tumor cells – DTC).
V periférnej krvi prítomné nádorové bunky označujeme ako cirkulu-

júce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC). I keď v širšom slova
zmysle aj CTC aj izolované nádorové bunky v lymfatických uzlinách pat-
ria medzi diseminované nádorové bunky. Práve snaha potlačiť mikrome-
tastatickú chorobu je príčinou, prečo sa pri niektorých typoch nádorov
podáva adjuvantná (zaisťovacia) liečba. Zistenie prítomnosti mikrome-
tastatickej choroby môže mať prognostický význam, pričom ich charak-
terizácia z hľadiska prítomnosti liečebných cieľov sa môže uplatniť pri
individualizácii liečby onkologických pacientov.

6.1 Cirkulujúce nádorové bunky

Cirkulácia

predstavuje

nepriaznivé
prostredie

pre CTC.

Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú bunky
zapojené do metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá
sa, že z 1 gramu nádorového tkaniva sa uvoľňujú približne 3 milióny
nádorových buniek do obehu v priebehu 24 hodín. Cirkulácia predsta-
vuje nepriaznivé prostredie pre CTC, predovšetkým vďaka pôsobeniu
fyzikálnych síl, buniek imunitného systému ako i vďaka absencii kon-
taktu s inými bunkami (anoikis – apoptóza v dôsledku straty kontaktu
s inými bunkami). Bunky sa do krvného riečiska môžu dostať jednak
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pasívne, napr. pri prerastaní do ciev, alebo aktívne, vďaka ich zvýše-
nej motilite. Predpokladá sa, že nádorové bunky, ktoré sa dostávajú do
krvi pasívne, majú pravdepodobne menší biologický význam, rýchlejšie
podliehajú apoptóze a nie sú schopné dokončiť metastatickú kaskádu.
Naproti tomu bunky, ktoré sú schopné aktívne vycestovať, predstavujú
bunky s vlastnosťami nádorových kmeňových buniek a práve tieto bunky
zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzniku metastáz.

6.1.1 Metódy detekcie CTC

CTC sú v súčasnosti detegované niekoľkými metódami:

• imunofluorescenčné metódy

• molekulárno-genetické metódy na podklade detekcie expresie
tumor-asociovaných antigénov pomocou RT-PCR

• filtračné metódy využívajúce odlišnú veľkosť nádorových a hema-
topoetických buniek

• platformy využívajúce mikrofluidickú technológiu

• metódy založené na detekcii proteínov vylučovaných CTC do pro-
stredia (EPISPOT assay)

CTC predstavujú heterogénnu skupinu buniek, zahŕňajúcu:

• viabilné (životaschopné) bunky

• apoptotické bunky

• bunky schopné založiť metastázu

• bunky dormantné (spiace)

CTC sú identifikované

na základe detekcie

epiteliálnych
markerov.

Jednotlivé metódy detegujú rôzne subpopulácie týchto buniek, pri-
čom CTC detegované jednou metodikou nie sú totožné s CTC dete-
govanými inou metódou. V súčasnosti pravdepodobne žiadna z metód
nie je schopná zachytiť všetky CTC, na druhej strane toto ani nie je
cieľom. Z prognostického hľadiska je potrebné zachytiť biologicky (a kli-
nicky) najvýznamnejšiu subpopuláciu. Túto by mali predstavovať bunky
s vlastnosťami nádorových kmeňových buniek. CTC sú identifikované
na základe detekcie epiteliálnych markerov, ako sú cytokeratíny a/alebo
spoločný epiteliálny antigén (EpCAM). Na ich detekciu sa využíva celé
spektrum metód, najviac dát je s použitím metód na princípe kvantita-
tívnej RT-PCR (qRT-PCR) a na princípe imunofluorescencie. Hlavnou
nevýhodou qRT-PCR je nemožnosť enumerácie (zistenia počtu) CTC
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a reprodukovateľnosť výsledkov medzi rôznymi pracoviskami. V súčas-
nosti najuznávanejšou metódou je systém CellSearchTM (Veridex Cor-
poration, Warren, NJ), ktorý je ako jediný schválený americkým úra-
dom pre kontrolu liekov a potravín (FDA). Tento systém identifikuje
CTC ako nádorové bunky s bunkovým jadrom, morfologicky intaktné,
exprimujúce cytokeratín 8, 18, alebo 19 a neexprimujúce hematopoetické
antigény (CD45). Metóda je založená na princípe immunofluorescencie
a umožňuje enumeráciu CTC. V súčasnosti sa rozvoj metódy zameriava
na možnosť identifikácie ďalších antigénov na povrchu CTC, napr. HER-
2/neu proteínu za účelom identifikácie terapeutických cieľov, a možnosti
individualizácie liečby pacientov.

Pribúdajúce poznatky
naznačujú existenciu

ďalšej populácie CTC,
ktoré majú zníženú

expresiu epitelových

a zvýšenú expresiu
mezenchymálnych

antigénov.

Pribúdajúce poznatky naznačujú existenciu ďalšej populácie CTC,
ktoré majú zníženú expresiu epitelových a zvýšenú expresiu mezenchy-
málnych antigénov s vlastnosťami nádorových kmeňových buniek. Tieto
CTC nie sú rozpoznávané vyššie uvedenými konvenčnými metódami de-
tekcie a prognostická hodnota týchto buniek je v súčasnosti z veľkej časti
neznáma.

6.1.2 Faktory ovplyvňujúce počet CTC

Prognostická úloha CTC je úzko spojená s ich počtom.
Okrem vlastnosti primárneho nádoru môže byť množstvo CTC

ovplyvnené i ďalšími faktormi, ktoré umožňujú aktívnu intravazáciu ná-
dorových buniek. Jedná sa predovšetkým o matrix metaloproteinázy
(MMP), urokinázový aktivátor plazminogénového systému (uPA), jeho
receptor (uPAR) a chemokíny. Aktivácia MMP a uPA systému je spo-
jená so zlou prognózou pri karcinóme prsníka i ďalších nádorov. Aktivácia
uPA vedie k degradácii extracelulárnej matrix (ECM) s následnou akti-
váciou mnohých matrix metaloproteináz, ktoré ju ďalej deštruujú. ECM
je hlavnou fyzickou bariérou pre nádorové bunky a zároveň predstavuje
nevyhnutný krok, ktorý musí bunka zvládnuť pred intravazáciou. Prote-
olytická degradácia ECM napomáha bunkovej migrácii a uľahčuje vznik
metastáz. Analýza jednotlivých CTC ukázala, že zvýšená expresia uPAR
je prítomná pri významnej časti CTC u pacientov s pokročilým ochore-
ním.
Počet CTC môže byť ovplyvnený aj ich deštrukciou v krvnom riečisku

a tiež ich extravazáciou. Okrem fyzikálnych faktorov, ako sú strihové sily,
je imunitný systém ďalším faktorom ovplyvňujúci klírens CTC. Jedným
z možných vysvetlení zvýšeného počtu CTC u pacientov so zlou prog-
nózou môže byť dysfunkcia imunitného systému, ktorý nie je schopný
deštruovať CTC, rovnako ako kontrolovať rast solídnej nádorovej masy.
V experimentálnom modeli došlo k zníženiu počtu pľúcnych metastáz
v prípade, že CTC boli vystavené predchádzajúcej expozícii NK bun-
kami (natural killer cells). Epiteliálno-mezenchymálny prechod urýchľuje
vznik metastáz nielen prostredníctvom posilnenej invázie, ale i v dôsledku
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indukcie imunosupresie. Experimentálne práce naznačujú, že inhibícia
EMT by okrem priameho vplyvu na metastatickú kaskádu mala viesť
k oslabeniu imunosupresie, indukovanej nádorovým ochorením.

6.1.3 CTC a signálne dráhy v nádore

CTC sú uvoľňované do krvného obehu z nádorovej masy, a preto by
niektoré biologické charakteristiky nádoru mohli mať vplyv na počet
CTC. V prípade metastatického karcinómu prsníka nebola doteraz zis-
tená žiadna asociácia medzi charakteristikami primárneho nádoru a po-
čtom CTC. Na druhej strane treba podotknúť, že v doterajších štú-
diách sa sledovalo iba obmedzené spektrum charakteristík nádoru prsníka
(napr. histologický typ, stupeň diferenciácie – grading, stav hormonál-
nych receptorov a HER-2 stav, lymfovaskulárna invázia, proliferačný in-
dex). Na druhej strane ďalšie biologicky významné faktory, ako napríklad
aktivácia dráh, ktoré zohrávajú významnú úlohu v biológii karcinómu
prsníka a ktoré sa môžu podieľať na uvoľňovaní CTC neboli sledované
z hľadiska asociácie s prítomnosťou CTC (napr. EGFR, PI3K/Akt, TGF-
beta, IGF cesta). Pri včasnom karcinóme prsníka bola nadmerná expresia
HER-2/neu onkogénu sprevádzaná zvýšeným počtom CTC. V súčasnosti
sa sleduje asociácia medzi génovým profilom nádoru a počtom CTC.

6.1.4 CTC a epiteliálno-mezenchymálny prechod

Počas EMT
bunky strácajú

medzibunkové

kontakty, znižujú
expresiu epiteliálnych

antigénov
(napr. cytokeratíny,

E-kadherín)

a zvyšujú expresiu
mezenchymálnych

antigénov

(napr. vimentín).

Rad štúdií naznačuje, že v patogenéze nádorov zohráva významnú
úlohu reaktivácia transdiferenciačného programu, tzv. epiteliálno-mezen-
chymálneho prechodu, ktorý nádorovým bunkám umožňuje uskutočniť
jednotlivé kroky metastatickej kaskády. Počas EMT bunky strácajú me-
dzibunkové kontakty, znižujú expresiu epiteliálnych antigénov (napr. cy-
tokeratíny, E-kadherín) a zvyšujú expresiu mezenchymálnych antigénov
(napr. vimentín). EMT býva sprevádzaný výraznými zmenami cytos-
keletu, ktorá im umožňuje získať mezenchymálny fenotyp so zvýšenou
pohyblivosťou a invazivitou. V dôsledku EMT bunka získava vlastnosti
nádorovej kmeňovej bunky, rezistenciu voči chemoterapii, resp. rádiote-
rapii. EMT zohráva kľúčovú úlohu pri progresii karcinómov tiež tým, že
uľahčuje šírenie nádorových buniek. Pri EMT bunka získava mezenchy-
málny fenotyp, má vyššiu motilitu, čo podporuje aktívnu intravazáciu
a uvoľňovanie CTC. V experimente viedlo blokovanie EMT pri vysoko
metastatickej línii buniek k zníženiu počtu CTC. Aktivácia niekoľkých
dráh, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v nádorovej biológii, ako napr. Hed-
gehog, EGF, HGF, IGF, TGF-beta, alebo HER2/neu, vedie k induk-
cii EMT. V súčasnosti však chýbajú údaje o asociácii medzi aktiváciou
týchto signálnych dráh a počtom CTC. Nedávne práce ukázali expresiu
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génov uplatňujúcich sa v indukcii EMT v časti cirkulujúcich nádorových
buniek, čo podporuje význam EMT pri metastatickej kaskáde.

6.1.5 CTC a koagulácia

Koagulačné faktory môžu mať úlohu pri klírense CTC. Tieto faktory
zohrávajú dôležitú úlohu v metastatickej kaskáde. Nádorové bunky väz-
bou na koagulačné faktory, vrátane tkanivového faktora, fibrinogénu, fib-
rínu a trombínu vytvárajú embolus, uľahčujúci zachytenie v lôžku kapilár
a následnú extravazáciu.

CTC môžu byť priamo
zapojené do aktivácie

koagulácie.

CTC môžu byť priamo zapojené do aktivácie koagulácie. Povrch kar-
cinómových buniek vykazuje alterácie glykozylácie a obsahuje často veľmi
rozvetvené alebo sialované oligosacharidy. Prítomnosť týchto oligosacha-
ridov na povrchu nádorových buniek priamo koreluje so zlou prognózou
u pacientov s nádorovým ochorením, s progresiou a metastatickým šíre-
ním. CTC môžu aktivovať koagulačnú kaskádu prostredníctvom expresie
a uvoľnenia tkanivového faktora (TF), alebo generácie TF (+) mikro-
častíc. Expresia TF je vyššia pri bunkách s fenotypom nádorových kme-
ňových buniek a môže byť indukovaná cez EMT. Keďže časť z CTC sú
nádorové kmeňové bunky podieľajúce sa na diseminácii nádorov, CTC
môžu predstavovať významný zdroj TF a tým môžu byť priamo zapojené
do aktivácie koagulácie. V retrospektívnej štúdii bola pozorovaná spoji-
tosť medzi prítomnosťou CTC a rizikom venózneho tromboembolizmu
(VTE). Výsledky nedávno publikovanej metaanalýzy ukazujú priaznivý
účinok antikoagulačnej liečby na prežívanie pacientok s nemetastatickým
karcinómom prsníka, na čom sa môže podieľať ovplyvnenie metastatic-
kej kaskády heparínom. Protinádorový účinok heparínu neodráža len jeho
antikoagulačnú aktivitu, ale skôr súvisí so schopnosťou heparínu inhibo-
vať interakciu niektorých oligosacharidov prítomných na povrchu nádo-
rových buniek a P-selektínu na krvných doštičkách, čo môže mať vplyv
na klírens CTC.

6.1.6 Prognostický a klinický význam detekcie CTC

Prítomnosť cirkulu-

júcich nádorových
buniek (CTC)

v periférnej krvi
je jeden z nových

a sľubných

prognostických
faktorov.

Nádorové ochorenia predstavujú heterogénnu skupinu chorôb, pričom
prognóza pacientov závisí na rôznych hostiteľských, ale i s nádorom sú-
visiacich faktoroch. Prítomnosť cirkulujúcich nádorových buniek (CTC)
v periférnej krvi je jeden z nových a sľubných prognostických faktorov
u onkologických pacientov.

Potenciálne klinické využitie detekcie CTC sa môže uplatniť pri:

• predikcii prognózy

• monitorovaní efektu liečby
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• ako miniinvazívna biopsia nádoru v reálnom čase umožňujúca in-
dividualizáciu liečby

• identifikácii terapeutických cieľov.

Novou výzvou

technológií
detegujúcich

DTC/CTC
je sledovanie

minimálnej

reziduálnej choroby.

CTC sa ukazujú ako sľubný prognostický faktor pri viacerých ná-
doroch. Prognostická hodnota CTC detegovaných metódou CellSearch
bola opakovane preukázaná pri metastatickom karcinóme prsníka, pros-
taty a kolorektálnom karcinóme. Počet CTC pred začatím liečby je nezá-
vislý prediktor prežívania bez progresie a celkového prežívania u pacien-
tok s metastatickým karcinómom prsníka. Zlepšené prežitie pacientok
s menším počtom CTC (menej ako 5 v 7,5 ml krvi) bol pozorovaný bez
ohľadu na histologický podtyp, expresiu hormonálnych receptorov a re-
ceptora HER-2/neu, miesta metastáz, alebo či išlo o recidivujúce alebo
de novo diagnostikované metastatické ochorenie. Prognostická hodnota
a počet CTC nekoreloval s celkovou nádorovou masou alebo hladinou sé-
rových nádorových markerov, čo poukazuje na špeciálnu biologickú hod-
notu CTC detegovaných metodikou CellSearchTM, resp. na fakt, že tieto
CTC predstavujú biologicky významnú subpopuláciu CTC. Prognostická
hodnota CTC sa ukazuje ako superiórna i v porovnaní s konvenčnými
metódami (počítačová tomografia) a funkčnými (PET) zobrazovacími
vyšetreniami a CTC zároveň umožnujú monitorovať efektivitu liečby.
Tieto údaje naznačujú možnosť, že takto detegované CTC predstavujú
populáciu nádorových buniek s vlastnosťami tumor iniciujúcich, resp. ná-
dorových kmeňových buniek a že tieto bunky môžu hrať dôležitú úlohu
v šírení nádoru. Novou výzvou technológií detegujúcich DTC/CTC je sle-
dovanie minimálnej reziduálnej choroby u pacientov bez detegovateľných
metastáz. Keďže väčšina DTC a CTC je v neproliferujúcom stave v čase
stanovenia primárnej diagnózy, má adjuvantná chemoterapia pomerne
obmedzený vplyv na tieto bunky. Používanie cielenej liečby popri che-
moterapii a rádioterapii by mohol byť sľubný prístup, ako tento problém
obísť. HER-2/neu predstavuje jeden z najvýznamnejších biologických cie-
ľov pre špecifickú liečbu, pričom pozoruhodné výsledky boli pozorované
v klinických štúdiách s použitím monoklonálnej protilátky proti HER-2
– trastuzumabu. Detekcia expresie HER-2/neu v CTC by umožnila sle-
dovať HER-2 stav v priebehu klinického ochorenia a podľa toho upraviť
liečbu. Viacero štúdií ukázalo rozdiely v expresii HER-2/neu medzi pri-
márnymi nádormi, lymfatickými uzlinami a vzdialenými metastázami.
Posúdenie stavu HER-2 v DTC a CTC by teda mohlo pridať dôležité in-
formácie pre výber liečby, bez nutnosti opakovaných biopsií primárneho
tumoru, resp. metastázy.
Napriek jasnej prognostickej hodnote, v súčasnosti chýbajú údaje, na

základe ktorých by detekcia CTC mala mať vplyv na liečbu pacienta a vy-
užitie CTC v bežnej klinickej praxi zostáva sporné. Prebiehajúce klinické
štúdie ako i lepšia biologická charakterizácia CTC by mohli odpovedať
na otázku, či sa zmena liečebného postupu na základe informácií o počte
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a fenotype CTC premietne do zlepšenia liečebných výsledkov. Prognos-
tický význam CTC je pri metastatickom karcinóme prsníka, prostaty
a hrubého čreva pomerne dobre zdokumentovaný a v súčasnosti sa uva-
žuje o inkorporácii počtu CTC ako stagingového parametra pri týchto
nádoroch. Na druhej strane, existujú len obmedzené údaje o biologic-
kých a fenotypových vlastnostiach CTC. Lepšia funkčná a morfologická
charakterizácia CTC sa môže premietnuť nielen do liečby pacienta, ale
môže viesť i k lepšiemu pochopeniu patogenézy metastázovania.

6.2 Diseminované nádorové bunky

Diseminované nádorové bunky (DTC) sú izolované nádorové bunky, ktoré
sú detegované v kostnej dreni pacientov. Na ich detekciu sa používajú
podobné metódy na podobnom princípe ako v prípade CTC.

Ako prognostický

faktor sa ukazujú
nielen DTC v čase

resekcie primárneho

nádoru, ale i DTC
v čase ukončenia

adjuvantnej
(zaisťovacej) liečby.

Viaceré klinické štúdie poskytli dôkaz o asociácii medzi prítomnos-
ťou DTC v kostnej dreni zistených v čase resekcie primárneho tumoru
a rizikom recidívy u pacientov s nádormi prsníka, prostaty, pľúc a trávia-
ceho traktu. Najviac údajov sa týka pacientok so včasným (nemetastatic-
kým) karcinómom prsníka. DTC v kostnej dreni sa našli približne u 30%
pacientok. Pri sledovaní viac ako 10 rokov, pacientky s prítomnosťou
DTC mali zvýšené riziko recidívy a celkovo kratšie prežívanie v porov-
naní s pacientkami bez DTC. Ako prognostický faktor sa ukazujú nielen
DTC v čase resekcie primárneho nádoru, ale i DTC v čase ukončenia ad-
juvantnej (zaisťovacej) liečby. Naproti tomu u pacientok s manifestným
metastatickým ochorením (tj. metastázy sa dajú detegovať pomocou zo-
brazovacích vyšetrení, CT, RTG a pod.) sa prognostický význam DTC
v kostnej dreni stráca.
V súčasnej dobe existuje len obmedzený počet štúdií, ktoré porovná-

vali prítomnosť DTC v kostnej dreni s prítomnosťou CTC v periférnej
krvi. Avšak všetky štúdie ukázali, že v prípade opakovaného odberu vzo-
riek od toho istého pacienta, DTC boli častejšie detegované ako CTC.
Uvedené pozorovanie sa vysvetľuje tým, že kostná dreň slúži ako miesto,
kde dochádza k hromadeniu diseminovaných nádorových buniek, a teda
predstavuje akýsi ich rezervoár. Naproti tomu vzhľadom na krátky polčas
CTC v krvi (1–2,5 h), tieto nám zobrazujú iba krátky okamih diseminácie
nádoru, kým DTC sa v kostnej dreni akumulujú počas dlhého obdobia,
čo potvrdzuje i značná heterogenita DTC, ako ukázala ich genetická ana-
lýza.
Početné štúdie preukázali, že kostná dreň je spoločné miesto pre udo-

mácnenie (homing) DTC rôznych epiteliálnych nádorov, vrátane karci-
nómu prsníka, prostaty, pľúc a hrubého čreva. Hoci DTC môžu byť prí-
tomné v iných orgánoch, kostná dreň môže slúžiť ako rezervoár DTC,
z ktorej môžu následne metastázovať do ďalších tkanív, ako napr. do pľúc,
pečene a iných. Pozorovaná korelácia medzi prítomnosťou DTC v kostnej
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dreni a rizikom lokoregionálnej recidívy naznačuje, že DTC môžu spätne
vycestovať na miesto primárneho nádoru. Ďalší výskum možno ukáže,
či DTC v kostnej dreni perzistujú na rovnakých miestach (tzv. nikách –
z franc. nichée, hniezdo) ako hematopoetické kmeňové bunky.

DTC môžu spätne

vycestovať na miesto

primárneho nádoru.

DTC môžu

perzistovať
v pokojovom

stave (v G0 fáze

bunkového cyklu)
po mnoho rokov.

Diseminované nádorové bunky v kostnej dreni, ale i v iných tkani-
vách sa nemusia prejaviť vo forme rastu s následným vznikom metastázy.
DTC môžu perzistovať v pokojovom stave (v G0 fáze bunkového cyklu)
po mnoho rokov. Hovoríme o nádorovej dormancii. Niekedy tieto bunky
vplyvom zatiaľ nie celkom známych podnetov opustia tento stav, začnú
proliferovať za vzniku metastázy, no u časti pacientov nedôjde k reakti-
vácii týchto buniek do konca ich života. Napríklad u pacientok s karci-
nómom prsníka sa môžu objaviť recidívy aj viac ako 10 rokov po odstrá-
není primárneho nádoru. CTC boli pozorované aj u vyliečených pacien-
tok s karcinómom prsníka napriek neprítomnosti vzdialených metastáz
dokonca viac ako 20 rokov po odstránení primárneho nádoru, čo pouka-
zuje na možnosť, že u viacero vyliečených pacientok môžu byť prítomné
dormantné DTC a CTC. Procesy, ktoré „vytrhnúÿ nádorovú bunku zo
stavu dormancie nie sú presne známe. Uvažuje sa o vzniku ďalších mutá-
cií, epigenetických zmenách (napr. metylácia promótorov) regulujúcich
expresiu génov, prípadne o zmenách v mikroprostredí v okolí nádorovej
bunky. Napríklad pri zápale alebo hojení rán sa uvoľňuje veľké množstvo
cytokínov a niektoré z nich môžu vyvolať migráciu a rast epitelových
malígnych buniek. Takisto je možné, že chemoterapia, resp. rádioterapia
nemusia nevyhnutne viesť k likvidácii nádorových buniek, ale len navodia
u nich stav dormancie, čo sa ale klinicky prejaví ako vyliečenie.

6.3 CTC a DTC ako nádorové kmeňové bunky

Nedávne pokroky v bunkovej biológii naznačujú, že diseminácia nádoru
a rezistencia na liečbu je sprostredkovaná existenciou tzv. nádorových
kmeňových buniek (ich charakteristiky boli uvedené vyššie v kapitole 4).
Predpokladá sa, že tieto bunky sú zodpovedné za disemináciu nádoru
z primárneho miesta, len tieto bunky sú schopné úspešne dokončiť me-
tastatickú kaskádu a že táto subpopulácia nádorových buniek je zodpo-
vedná za recidívu nádorov, resp. za zlyhanie liečby.
V prípade karcinómu prsníka, boli identifikované markery nádo-

rových kmeňových buniek na základe ich schopnosti iniciovať xeno-
transplantáty u imunokompromitovaných myší. Bunky s fenotypom
CD44+/CD24−/low , izolované z ľudského karcinómu prsníka majú zvý-
šenú schopnosť tvoriť nádory pri podaní do prsníkového tukového tka-
niva imunokompromitovaných myší. Nádor iniciujúcu schopnosť CTC
nepriamo podporuje i pozorovanie v prípade metastatického karcinómu
pľúc, kde boli v CTC detegované mutácie zodpovedné za rezistenciu na
inhibítory EGFR (receptor pre epidermálny rastový faktor). Keďže pa-
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cienti majú zvyčajne progresiu metastatického karcinómu v niekoľkých
lokalitách, pričom tieto metastázy majú väčšinou rovnaký typ mutácie,
je pravdepodobné, že CTC sú zodpovedné za prenos tejto rezistencie.
Takisto sa ukazuje, že väčšina DTC v kostnej dreni ma fenotyp

nádorových kmeňových buniek. Poukazuje na to korelácia medzi DTC
a rizikom recidívy nádoru, rezistencia DTC voči chemoterapii, ako i fe-
notyp DTC charakteristický pre nádorové kmeňové bunky. Monitoring
DTC/CTC poskytuje nový pohľad na identifikáciu nádorových buniek
a výber vhodných biologických terapií. Ďalšia biologická charakterizácia
týchto buniek môže viesť k identifikácii nových terapeutických cieľov na
týchto bunkách, s následnou možnosťou eradikácie mikrometastatickej
choroby alebo aspoň navodenia stavu permanentnej dormancie, čím by
sa nádorové ochorenie zmenilo aspoň na liečiteľnú chronickú chorobu.
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Neurobiológia nádorových chorôb:

vplyv nervového systému

na nádorový rast a tvorbu metastáz

Interakcie medzi nádorovým tkanivom a nervovým systémom sú pod-
kladom neurobiologického pohľadu na etiopatogenézu nádorových cho-
rôb. Tento pohľad je založený na dôkaze inervácie niektorých nádorov,
na významnom účinku viacerých neurotransmiterov na jednotlivé kroky
tumorigenézy, na sledovaní účinkov stimulácie alebo vyradenia mozgo-
vých štruktúr na nádorový rast, na pozorovaní účinku stresu na nádo-
rovú proliferáciu a na pozorovaní zmien aktivity centrálneho nervového
systému u experimentálnych zvierat a pacientov s nádormi.

7.1 Inervácia nádorového tkaniva

Nervové bunky
infiltrujú a inervujú

tkanivo nádoru.

Neurotrofné faktory

uvoľňované

nádorovými bunkami
môžu stimulovať

priľahlé nervové

bunky.

Relatívne nové dôkazy poukazujú na významnú úlohu inervácie pri
vzniku a progresii nádorového rastu a tvorbe metastáz. Zatiaľ čo ne-
prítomnosť inervácie predstavovala všeobecne akceptovaný fakt, údaje
z posledného obdobia naznačujú, že nervové bunky infiltrujú a inervujú
tkanivo nádoru (neoneurogenéza). Proces inervácie nádorov je regulo-
vaný neurotrofnými faktormi, ktoré regulujú rast, diferenciáciu a preží-
vanie nervových buniek. Práve neurotrofné faktory uvoľňované nádoro-
vými bunkami môžu stimulovať priľahlé nervové bunky a ovplyvňovať
tvorbu a rast ich axonálnych výbežkov, ktoré sa následne môžu podie-
ľať na inervácii nádorového tkaniva. Tieto nervové bunky môžu následne
uvoľňovať neurotransmitery, na ktoré nádorové bunky reagujú (podrob-
nejšie viď nižšie). Inervácia nádorov predstavuje ďalší podporný fakt pre
koncept neuronálnej modulácie tvorby metastáz.
Úlohou nervov inervujúcich tkanivá organizmu nie je iba „jednodu-

chýÿ prenos signálov medzi nervovým systémom a cieľovým tkanivom.
Denervačné a skrížene reinervačné štúdie preukázali, že daný typ ner-
vových vlákien podmieňuje fenotypové vlastnosti inervovaných priečne
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pruhovaných svalových vlákien. Preto vzniká otázka, či inervácia nádo-
rov nemôže podmieňovať podobný účinok na nádorové bunky. Denervá-
cia nádorového tkaniva, stimulácia nervových vlákien inervujúcich nádor
alebo lokálna aplikácia určitých neurotransmiterov môže predstavovať
niektoré z potenciálnych nových terapeutických postupov založených na
predpoklade, že fenotypové vlastnosti nádorových buniek môžu byť mo-
dulované nervovým systémom.

7.2 Účinky neurotransmiterov na nádorové bunky

Popis tesných kontaktov medzi nervovými a nádorovými bunkami viedol
ku konceptu neuro-neoplastickej synapsy. Tento typ kontaktu vytvára
podklad pre priamu moduláciu aktivity nádorových buniek lokálne uvoľ-
nenými neurotransmitermi.

Neurotransmitery

ovplyvňujú
uvoľňovanie

rastových,

angiogénnych
a metastatických

faktorov.

Existuje veľké množstvo dôkazov podporujúcich hypotézu, že nádo-
rový rast, tvorba metastáz a odpoveď na protinádorovú liečbu je modulo-
vaná stimulačnými a inhibičnými neurotransmitermi. Neurotransmitery
ovplyvňujú uvoľňovanie rastových, angiogénnych a metastatických fak-
torov. Naviac, neurotransmitery modulujú proliferáciu, apoptózu, angi-
ogenézu a tvorbu metastáz priamo pôsobením na intracelulárne signálne
dráhy. Viaceré in vitro štúdie preukázali, že migračnú aktivitu buniek
nádoru hrubého čreva, prsníka a prostaty signifikantne zvyšuje norad-
renalín, dopamín a substancia P. Experimentálne štúdie naznačujú, že
noradrenalín môže zohrávať úlohu etiologického faktora pri viacerých ty-
poch nádorov. V nedávno uverejnenej štúdii bolo preukázané, že poda-
nie beta-adrenergického agonistu, propranololu (spoločne s inhibítorom
COX-2), vedie k zlepšeniu prežívania zvierat, ktorým sa excidoval pri-
márny nádor. Predpokladá sa, že tento prospešný vplyv je výsledkom
ovplyvnenia stresovej reakcie aktivovanej chirurgickým výkonom, pričom
podanie beta-blokátora vedie k úprave viacerých imunitných a endokrin-
ných výkyvov sprevádzajúcich operačné odstránenie nádoru.
Ďalší neurotransmiter, acetylcholín, moduluje aktivitu stimulačných

a inhibičných neurotransmiterov, ktoré následne regulujú syntézu a uvoľ-
ňovanie rastových, angiogenetických a neurotrofných faktorov v mikro-
prostredí nádoru a v nádorových bunkách. Na význam neuronálneho ace-
tylcholínu v regulácii nádorovej progresie a vývine metastáz poukazuje
aj výrazný protizápalový účinok acetylcholínu, uvoľňovaného z nervo-
vých zakončení nervus vagus. Protizápalový účinok acetylcholínu uvoľ-
ňovaného z postgangliových neurónov nervus vagus môže mať obzvlášť
významnú úlohu pri tých nádoroch, pri ktorých zohráva významnú úlohu
chronický zápal.
Zatiaľ čo väčšina neurotransmiterov má na migráciu buniek stimu-

lačný vplyv, endogénne látky amantadín a GABA vykazujú na migráciu
nádorových buniek inhibičný vplyv. Ďalšou látkou, ktorá vykazuje onkos-
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tastický účinok je melatonín. Experimentálne štúdie naznačujú aj pro-
tinádorový efekt neuropeptidov zo skupiny kortikotropínov (CRH, uro-
kortín). Receptory pre ne sú exprimované viacerými typmi nádorov.
V súvislosti s konceptom neuro-neoplastickej synapsy a účinku ur-

čitých neurotransmiterov na nádorové bunky vyvstáva otázka, či táto
štruktúra môže predstavovať nový terapeutický cieľ. Na zodpovedanie
tejto otázky bude potrebné sa zamerať na in vivo štúdium účinkov vybra-
ných neurotransmiterov. Tento prístup prinesie komplexnejšie poznanie
reakcie nádorových buniek na signálne molekuly uvoľňované nervovým
systémov v porovnaní s in vitro štúdiami. Ako užitočné sa z tohto po-
hľadu javí aj spätné preskúmanie klinických skúšaní, v ktorých sa použí-
vali chemické látky viažuce sa na receptory pre neurotransmitery (napr.
beta-blokátory, antidepresíva) a zhodnotenie incidencie nádorov u jedin-
cov zahrnutých v týchto štúdiách.

7.3 Účinok stimulácie a lézie štruktúr nervového systému
na vznik a progresiu nádorov

Nervový systém sa priamo podieľa na vzniku a progresii nádorového
rastu. Avšak údaje sú niekedy protichodné, pravdepodobne preto, že lézie
alebo stimulácie nervových štruktúr vyvolávajú v organizme komplexné
zmeny.

Experimenty
naznačujú, že

senzitívne neuróny

nervus vagus
sa podieľajú

na modulácii
tumorigenézy.

Experimenty naznačujú, že senzitívne neuróny nervus vagus sa po-
dieľajú na modulácii tumorigenézy. Predpokladá sa, že inaktivácia senzi-
tívnych neurónov vysokou dávkou kapsaicínu potencuje metastázovanie
tým, že podporuje rast agresívnejších buniek a že strata senzitívnych me-
diátorov môže viesť k strate aktivátorov pre určité gény zapojené v inhi-
bícii nádorového rastu. Podobné údaje boli získané u myší s unilaterálnou
cervikálnou vagotómiou, ktorým boli podané bunky karcinómu prsníka.
Unilaterálna vagotómia signifikantne zvýšila množstvo metastáz v pľú-
cach, pečeni a obličkách. Tieto nálezy poukazujú na protektívny vplyv
nervus vagus na vznik metastáz v animálnom modeli karcinómu prsníka.
Z tohto pohľadu sa ako zaujímavým javí fakt, že chemoterapeutikum vin-
kristín môže alterovať funkcie nervus vagus. Je otázne, či chemoterapiou
podmienená neuropatia vagu môže interferovať s potenciálne modulač-
ným vplyvom nervus vagus na vývoj metastáz.

Sympatikový

nervový systém
môže ovplyvniť

tumorigenézu.

Aj sympatikový nervový systém môže ovplyvniť tumorigenézu. Zatiaľ
čo zvýšená aktivita sympatikového nervového systému pôsobí stimulačne
na tumorigenézu v žalúdku, chemická sympatikotómia 6-OH dopamínom
vedie k signifikantnému poklesu incidencie nádorov žalúdka a má pro-
tektívny účinok proti tumorigenéze v hrubom čreve. Sympatikové nervy
môžu mať významný vplyv na tumorigenézu v pankrease. Úloha sym-
patikového nervového systému v tumorigenéze je okrem toho podporená
štúdiami, ktoré preukázali, že jeho neurotransmiter, konkrétne norad-
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renalín, potencuje nádorovú progresiu. Noradrenalín môže potencovať
angiogenézu v určitých nádoroch prostredníctvom beta-adrenergických
receptorov na rôznych typoch nádorov (napr. ovariálne, nazofarynge-
álne), zvyšovaním hladín vaskulárneho endotelového rastového faktora
a matrix metaloproteináz. Ďalšie experimenty naznačujú, že chemicky
indukovaný mamárny nádor je spojený s inhibíciou sympatikovej akti-
vity v slezine, aktivity dopaminergických neurónov hypotalamu a bunko-
vej imunity. Naopak, zvýšenie aktivity katecholaminergických neurónov
v CNS a periférnom nervovom systéme po podaní inhibítora monoami-
nooxidázy B môže potencovať protinádorovú imunitu. Údaje týkajúce sa
úlohy sympatikového nervového systému pri vzniku a progresii nádorov
sú rozporuplné, čo je pravdepodobne dôsledkom toho, že úloha tohto sys-
tému v biológii nádorových chorôb je komplexná a môže byť závislá na
pôsobení ďalších faktorov.

Noradrenalín môže

potencovať

angiogenézu
v určitých nádoroch

prostredníctvom

beta-adrenergických
receptorov.

Študovala sa aj úloha enterického nervového systému pri vzniku ná-
dorov gastrointestinálneho traktu. Zistilo sa, že chemická denervácia hru-
bého čreva bola spojená s poklesom výskytu niektorých preneoplastic-
kých markerov u potkanov, ktorým sa podával chemický karcinogén.
Tieto nálezy naznačujú, že enterický nervový systém môže zohrávať ur-
čitú úlohu pri vzniku a progresii nádorov tráviaceho traktu. Vespúcio
a spol. predpokladá, že pozorovaný efekt je dôsledkom denerváciou na-
rušených interakcií medzi regulačnými peptidmi uvoľňovanými z pep-
tidergických nervových zakončení. Bolo dokázané, že niektoré z neuro-
peptidov ovplyvňujú adhéziu medzi susediacimi epiteliálnymi bunkami
a regulujú aj tvorbu katenínu. V sérii štúdií bolo preukázané, že poda-
nie IL-1beta do mozgových komôr viedlo k vyššiemu výskytu nádorov
v pľúcach v animálnom modeli adenokarcinómu. Údaje z týchto experi-
mentov naznačujú, že zvýšená nádorová proliferácia a tvorba metastáz
je sprostredkovaná imunosupresívnym vplyvom aktivovaného sympati-
kového systému a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi. Zdá sa, že
účinok intracerebroventrikulárne podaného IL-1beta na periférny nádo-
rový proces je sprostredkovaný v mozgu prostaglandínmi a na periférii
beta-adrenergickými receptormi.
Nádorová proliferácia môže byť ovplyvnená aj neurónmi syntetizujú-

cimi beta-endorfín. Bolo preukázané, že implantácia beta-endorfín synte-
tizujúcich buniek do oblasti nucleus paraventricularis hypothalami u do-
spelých potkanov ovplyvňuje vývoj nádoru prostaty. U zvierat, ktorým sa
implantovali beta-endorfín syntetizujúce bunky bol pozorovaný výrazný
protektívny účinok na karcinogénom indukovaný vznik nádorov prostaty,
pravdepodobne v dôsledku zvýšenia funkcií vrodenej zložky imunity a re-
dukciou zápalových procesov v tkanive prostaty.
Špecifické imunitné funkcie sú modulované ohraničenými oblasťami

mozgu. Chronická elektrická stimulácia laterálneho hypotalamu zvyšo-
vala cytotoxicitu NK buniek u bdelých a voľne sa pohybujúcich potkanov,
zatiaľ čo lézia v tejto oblasti potláčala aktivitu týchto buniek. Opačná
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reakcia bola pozorovaná pri chronickej elektrickej stimulácii nucleus ven-
tromedialis hypothalami. Tieto a ďalšie nálezy viedli k predstave imunit-
ného homunkula. Na základe pozorovaní modulačného vplyvu centrál-
neho nervového systému na imunitné funkcie nie je prekvapujúcim ani
to, že stimulačné a vyraďovacie štúdie preukázali aj vzťah medzi nádoro-
vou proliferáciou na periférii a mozgom. Viaceré experimentálne štúdie
naznačujú existenciu modulačného vplyvu určitých mozgových štruktúr
na nádorový rast, konkrétne tých oblastí mozgu, ktoré sú zapojené vo vý-
znamných homeostatických a neuroendokrinných funkciách (napr. hypo-
talamické jadrá). Aj klinické štúdie naznačujú vzťah medzi narušením pô-
sobenia nervového systému a incidenciou a progresiou nádorového rastu.
Chirurgická liečba vredovej choroby žalúdka poskytla možnosť sledovať
účinok vagotómie na incidenciu nádorov u ľudí. Prerušenie spojenia me-
dzi mozgom a orgánmi, konkrétne dráh prebiehajúcich v nervus vagus,
vykazuje súvislosť so zvýšeným nádorovým rastom. Viacero retrospek-
tívnych štúdií u pacientov, ktorí podstúpili vagotómiu, poukazovalo na
zvýšené riziko vzniku nádorovej choroby. V experimentálnych a klinic-
kých štúdiách boli získané aj kontroverzné výsledky.

Stimulačné

a vyraďovacie štúdie
preukázali aj vzťah

medzi nádorovou
proliferáciou

na periférii

a mozgom.

7.4 Reakcia centrálneho nervového systému na nádorový
rast

Je možné, že pri vzniku a progresii nádorových chorôb sa uplatňujú aj
psycho-neuroimunitné interakcie. Pozornosť sa zameriava predovšetkým
na úlohu descendentných dráh, reprezentovaných sympatikoadrenálnym
systémom a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnou (HPA) osou, v mo-
dulácii nádorovej progresie. Aj keď sa niektoré publikácie zaoberajú hy-
potézou, že mozog môže monitorovať a modulovať priebeh nádorových
chorôb, štúdií zaoberajúcich sa možným prenosom signálov súvisiacich
s nádorovou progresiou do mozgu je iba relatívne malý počet.
Predpokladá sa, že modulačný vplyv nervového systému na nádo-

rovú progresiu môže vykazovať určité podobnosti s niektorými reflexnými
reakciami. Ak je tento predpoklad správny, potom je modulačné pôso-
benie mozgu na nádorovú proliferáciu podmienené aferentným prenosom
informácií súvisiacich s nádorovým rastom do mozgu (obr. 14).
Tieto informácie musia byť spracované a mozog môže následne zahá-

jiť adekvátne reakcie na prítomné nádorové bunky. Tieto reakcie môžu
zahŕňať neuroendokrinné-imunitné a behaviorálne odpovede. Avšak exis-
tuje iba obmedzené množstvo údajov o zmenách v aktivite mozgových
štruktúr u zvierat s nádormi (podobne je tomu aj so štúdiami u onkolo-
gických pacientov).

Nádorový rast

v periférnych

oblastiach organizmu
môže vyvolať viacero

procesov, ktoré môžu

byť sekundárne
signalizované

do mozgu.

Nádorový rast v periférnych oblastiach organizmu môže vyvolať via-
cero procesov, ktoré môžu byť sekundárne signalizované do mozgu. Na
objasnenie zmien, ktoré môžu špecificky súvisieť s vlastným nádorovým
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Obrázok 14. Interakcia medzi nervovým systémom a nádorovými bunkami. In-

formácie súvisiace s nádorovým rastom môžu byť prenášané do mozgu prostred-
níctvom aferentných vagových dráh, spinálnymi senzitívnymi nervami alebo hu-

morálnymi dráhami. Po spracovaní týchto informácií môže mozog ovplyvňovať

nádorovú progresiu a tvorbu metastáz prostredníctvom sympatikových a para-
sympatikových nervov ako aj prostredníctvom modulácie aktivity hypothalamo-

hypofýzo-adrenokortikálnej osi a drene nadobličiek. ACTH–adrenokortikotropný

hormón; BBB–hematoencefalická bariéra; CRH–kortikoliberín; HPA–hypotala-
mo-hypofýzo-adrenokortikálna os
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rastom, je nevyhnutné rozlišovať medzi špecifickými a nešpecifickými
zmenami v aktivite mozgových štruktúr. Okrem špecifickej signalizácie
z nádorových buniek do mozgu je potrebné brať do úvahy zmeny v akti-
vite mozgových štruktúr súvisiace s bolesťou a metabolickými zmenami,
ktoré sprevádzajú nádorový rast, ako aj zmeny v aktivite tkanív a orgá-
nov infiltrovaných nádorovými bunkami (napr. obturácia lúmenu gastro-
intestinálneho traktu). Predpoklad, že mozog je informovaný o nádoro-
vom raste, je založený na preukázaných interakciách medzi nádorovými
a imunitnými bunkami a interakciách medzi imunitným a nervovým sys-
témom. Signály vznikajúce v nádorovom tkanive môžu byť prenášané
do mozgu prostredníctvom nervových a humorálnych dráh. Tieto dráhy
končia napríklad v mozgovom kmeni, odkiaľ sú prenášané k ďalším moz-
gových štruktúram.
Bolesť je častým symptómom nádorových chorôb. Mechanizmy nádo-

rovej bolesti sú úzko spojené s aktivitou nervových štruktúr. Z tohto hľa-
diska sa javia ako významné nálezy, ktoré poukazujú na zníženie množ-
stva receptorov pre opiáty v neurónoch zadných koreňov miechy u myší
s nádormi kostného tkaniva. Tieto nálezy naznačujú ďalší mechanizmus
podieľajúci sa na interakciách medzi nádorovým procesom a nervovým
tkanivom.

Reakcia mozgu

na nádorový rast
môže vykazovať

podobné
charakteristiky,

aké sú pozorované

u pacientov
s depresiou.

Viaceré klinické štúdie porovnávali aktivitu mozgových štruktúr me-
dzi pacientmi s nádormi a zdravými jedincami. Pozoroval sa pokles pre-
frontálnej aktivity u pacientov s nádormi v porovnaní so zdravými dob-
rovoľníkmi. Reakcia mozgu na nádorový rast môže vykazovať podobné
charakteristiky, aké sú pozorované u pacientov s depresiou. Tento nález
môže mať určitý prognostický význam vzhľadom na častý výskyt depresie
u onkologických pacientov. Avšak pri posudzovaní výsledkov uvedených
štúdií je potrebná opatrnosť, nakoľko je ťažké rozlíšiť účinok nádorového
rastu na činnosť mozgu od účinkov nádorovej liečby (rádioterapie, chemo-
terapie). Limitujúcim faktorom zobrazovacích štúdií je fakt, že pacienti,
ktorí sa ich zúčastnili, boli informovaní o onkologickej diagnóze. Preto po-
zorované zmeny v aktivite mozgových štruktúr u týchto pacientov môžu
aspoň čiastočne odrážať reakcie súvisiace s depresiou a anxietou, ktoré sú
u onkologických pacientov časté. Naviac je potrebné brať do úvahy fakt,
že okrem samotného nádoru môžu vyvolávať zmeny v aktivite mozgu aj
protinádorové chemoterapeutiká. Bude preto potrebné uskutočniť štúdie
u pacientov, ktorí si nebudú vedomí prítomnosti malígneho ochorenia,
napríklad ako súčasť skríningových alebo diagnostických vyšetrení. Ta-
kéto štúdie umožnia zistiť, ktoré mozgové štruktúry u ľudí sú „nevedomeÿ
aktivované v reakcii na nádorový rast.

Okrem samotného
nádoru môžu

vyvolávať zmeny

v aktivite mozgu aj
chemoterapeutiká.
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7.5 Teoretické a klinické dopady štúdií neurobiológie
nádorov

Údaje z posledných rokov naznačujú, že mozog je významnou mierou za-
pojený v etiopatogenéze oveľa širšieho spektra chorôb, ako sa predpokla-
dalo v minulosti. Popis inervácie nádorového tkaniva, účinku viacerých
neurotransmiterov na progresiu nádorového ochorenia a tvorbu metastáz,
alterácia v aktivite niektorých mozgových oblastí u zvierat s nádormi
ako aj u onkologických pacientov predstavujú fakty, ktoré podporujú
predpoklad, že mozog je informovaný o nádorovom raste prebiehajúcom
v periférnych tkanivách organizmu a že mozog môže ovplyvňovať nádo-
rovú progresiu a tvorbu metastáz. Aké teoretické a klinické predpoklady
možno odvodiť z neurobiologického štúdia etiopatogenézy nádorových
chorôb ?

Predpokladá sa, že
nádorové bunky môžu

„manipulovať s hosti-
teľom“, pričom tento

vplyv môže zahŕňať

aj autonómny nervový
systém.

• Lepšie pochopenie etiopatogenézy nádorov. Na základe tohto po-
hľadu je možno nádor chápať ako proces, ktorý prekonal nielen pro-
tektívne mechanizmy imunitného systému, ale aj protektívne pôso-
benie nervového systému. Predpokladá sa, že nádorové bunky môžu
„manipulovať s hostiteľomÿ, pričom tento vplyv môže zahŕňať aj
autonómny nervový systém a to tak, aby organizmus napĺňal po-
žiadavky nádorových buniek. Uvažuje sa, že s nádorom súvisiaca
hypoxia môže vyvolať lokálnu zmenu v aktivite sympatikového sys-
tému, ktorá umožní proliferáciu nádorových buniek a zníženie imu-
nitnej reakcie organizmu na nádorové tkanivo. Okrem toho, nádo-
rovým procesom aktivovaný imunitný systém môže ovplyvniť fun-
kcie centrálneho nervového systému, konkrétne metabolizmus ne-
urotransmiterov, funkcie neuropeptidov, cyklus spánok-bdenie, re-
gionálnu mozgovú aktivitu a taktiež správanie. Inú oblasť súvisiacu
s objasnením etiopatogenézy nádorov s využitím neurobiologického
prístupu môžu predstavovať vekom podmienená zvýšená incidencia
nádorových chorôb. Predpokladá sa, že popri procesoch spojených
s poškodením a opravou DNA, je prítomný aj vekom podmienený
pokles regulačných funkcií centrálneho nervového systému, čo môže
aspoň čiastočne vysvetliť tento fenomén. Napríklad vekom podmie-
nené zmeny vo vagovej senzitívnej inervácii gastrointestinálneho
traktu môžu podmieňovať narušenie vagového imunomodulačného
vplyvu a tým podmieňovať zápalové zmeny v tráviacom trakte,
ktoré sa môžu podieľať na zvýšenom výskyte nádorov tráviaceho
traktu.

• Pochopenie mechanizmov vplyvu psychických procesov na nádo-
rový rast. Príkladom je chronický stres, ktorý sprevádza anxietu
vznikajúcu po oboznámení sa s nepriaznivou diagnózou.

• Vytvorenie podkladu pre vývoj nových terapeutických postupov
alebo pre lepšie chápanie v súčasnosti používaných liečebných me-
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tód. Modulácia činnosti centrálneho nervového systému prostred-
níctvom chemických látok, stimulačných metód (napr. antidepre-
síva, transkraniálna magnetická stimulácia, stimulácia nervus va-
gus) alebo modulácia prenosu signálov medzi nervovým systémom
a nádorovými bunkami (napr. elektrická stimulácia nervov inervu-
júcich nádorové tkanivo, podávanie beta-blokátorov) môžu pred-
stavovať niektoré z metód potenciálne použiteľných v liečbe nádo-
rov. Neurobiologické štúdium nádorov môže taktiež prispieť k ob-
jasneniu mechanizmov prospešného pôsobenia v súčasnosti použí-
vaných liečebných postupov (napr. prospešný účinok aspirínu pri
určitých typoch nádorov môže byť prinajmenšom čiastočne dôsled-
kom jeho modulačného vplyvu na činnosť centrálneho nervového
systému, ktorý následne môže ovplyvňovať činnosť imunitných bu-
niek v periférnych tkanivách organizmu).

• Vývoj nových diagnostických prístupov použiteľných na detekciu
nádorov. Príkladom môže byť detekcia alterovanej aktivity vybra-
ných mozgových štruktúr ako výsledok spracovania signálov súvi-
siacich s proliferáciou nádorových buniek v periférnych tkanivách
organizmu (napr. evokované potenciály, pozitrónová emisná tomo-
grafia).

Neurobiologický

pohľad na etiopato-
genézu nádorov

vytvára podklad
pre objasnenie

mechanizmov a dráh,

ktoré podmieňujú, že
mozog je informovaný

o prítomnosti nádoru

v organizme
a umožňujú mozgu

modulovať nádorovú
proliferáciu a tvorbu

metastáz.

Neurobiologický pohľad na etiopatogenézu nádorov, ktorý je založený
na integrácii onkologických a neurovedných prístupov, vytvára podklad
pre objasnenie mechanizmov a dráh, ktoré podmieňujú, že mozog je infor-
movaný o prítomnosti nádoru v organizme a umožňujú mozgu modulovať
nádorovú proliferáciu a tvorbu metastáz. Porozumenie týmto mechaniz-
mom a dráham vytvára podklad pre nové smery v onkologickom výskume
s potenciálnym dopadom na prevenciu, diagnostiku a liečbu nádorových
chorôb.
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Psychoneuroimunologické

štúdie nádorových chorôb

Psychologické zásahy
a behaviorálne

stratégie môžu
ovplyvniť incidenciu

a progresiu

nádorových chorôb.

Mnohé štúdie preukázali existenciu súvislostí medzi psychikou a onko-
logickým ochorením. Psychologické zásahy a behaviorálne stratégie môžu
ovplyvniť incidenciu a progresiu nádorových chorôb, aj keď závery nie-
ktorých sledovaní sú kontroverzné.
Úvahy týkajúce sa úlohy nervového systému pri vzniku nádorov mož-

no vystopovať spätne až do 2. storočia n.l., keď grécky lekár Galén popí-
sal, že u „melancholickýchÿ žien sa vyskytujú nádory prsníka častejšie ako
u žien „sangvinickejÿ povahy. Neskôr psychoneuroimunologické štúdie
poodhalili mechanizmy, prostredníctvom ktorých psychologické faktory
ovplyvňujú incidenciu a progresiu nádorových chorôb prostredníctvom
modulácie bunkových imunitných reakcií. Zatiaľ čo prvotné psychoneu-
roimunologické štúdie nádorových chorôb sa zameriavali hlavne na hypo-
talamo-hypofýzo-adrenokortikálny a sympatikoadrenálny systém, nálezy
z posledných rokov preukázali, že nervový systém môže modulovať ná-
dorovú proliferáciu a vznik metastáz prostredníctvom viacerých ciest,
zahŕňajúcich aj parasympatikové a senzitívne nervy.

Hyperaktivita HPAosi
a sympatikoadrenálne-

ho systému v dôsledku

stresu a pravdepodob-
ne aj depresie môže

ovplyvniť progresiu

nádoru.

Nádorové ochorenie je spojené s mnohými psychosociálnymi faktormi,
ako sú strach, úzkosť bolesť, narušenie sociálnych aktivít a sociálna izolá-
cia, obavy týkajúce sa prognózy ochorenia, vedľajších nepriaznivých účin-
kov liečby. Približne u polovice pacientov s nádorovým ochorením sa vy-
skytuje depresia. Strach, bolesť a ďalšie psychosociálne faktory pôsobiace
u onkologických pacientov majú za následok aktiváciu stresovej reakcie,
pričom často ide o dlhodobo pôsobiaci chronický stres. Dôsledkom je
nadmerná aktivácia sympatikoadrenálneho systému a HPA osi s násled-
nými neuroendokrinnými zmenami charakterizovanými zvýšenými plaz-
matickými hladinami katecholamínov a glukokortikoidov. Hyperaktivita
HPA osi a sympatikoadrenálneho systému v dôsledku stresu a pravdepo-
dobne aj depresie môže ovplyvniť progresiu nádoru stimuláciou nádoro-
vého rastu alebo v dôsledku imunosupresívneho pôsobenia chronického
stresu (hlavne ovplyvnením činnosti NK buniek). Stimulácia nádorového

89
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rastu hyperkortizolémiou môže byť spôsobená stimuláciou angiogenézy,
priamou stimuláciou nádorového rastu pri hormonálne senzitívnych ná-
doroch ako aj alteráciou glukoneogenézy. V dôsledku pôsobenia streso-
rov dochádza k zvýšenému uvoľňovaniu noradrenalínu zo sympatikových
nervových zakončení, ktorý následne môže alterovať dostupnosť a čin-
nosť NK buniek. Účinok stresu na nádorový rast je sprostredkovaný
práve supresiou aktivity NK buniek vyvolanou katecholamínmi. Akti-
vácia beta-adrenergických receptorov nádorových buniek môže navyše
priamo ovplyvňovať nádorový rast. Ďalším možným faktorom spájajú-
cim stres a nádorovú progresiu predstavujú prozápalové cytokíny. Prí-
kladom je centrálny účinok IL-1 na nádorovú proliferáciu v periférnych
tkanivách.

V dôsledku pôsobenia
stresorov dochádza

k zvýšenému uvoľňo-

vaniu noradrenalínu
zo sympatikových

nervových zakončení,

ktorý následne môže
alterovať dostupnosť

a činnosť NK buniek.
Možným faktorom

spájajúcim stres

a nádorovú progresiu
predstavujú

prozápalové cytokíny.

Psychologické faktory

môžu ovplyvniť vznik
a progresiu nádorov

aj prostredníctvom

ovplyvnenia
integrity DNA.

Stres znižuje hladiny metyltransferázy, významného DNA reparač-
ného enzýmu, ktorého syntéza sa v reakcii na pôsobenie karcinogénov
zvyšuje. Súčasný výskum poukazuje aj na relatívne konzistentný účinok
stresu na integritu DNA v animálnych experimentoch a naznačuje signi-
fikantnú asociáciu medzi psychologickými faktormi a poškodením DNA
u ľudí. Psychologické faktory môžu ovplyvniť vznik a progresiu nádorov
aj prostredníctvom ovplyvnenia integrity DNA.
Pri vzniku metastáz zohráva významnú úlohu bunkami sprostredko-

vaná imunita, ktorá môže byť chirurgickým zákrokom inhibovaná. V sú-
vislosti s operačným výkonom u onkologických pacientov je potrebné brať
do úvahy aj inhibičný vplyv liekov používaných v perioperačnom období
(napr. opioidy a analgetiká) na aktivitu NK buniek.

Psychosociálne

faktory môžu tiež
ovplyvniť nádorové

ochorenie narušením

neuroendokrinných
a imunitných

cirkadiánnych rytmov.

Viaceré z psychote-
rapeutických metód

zlepšujú priebeh
ochorenia

Psychosociálne faktory môžu tiež ovplyvniť nádorové ochorenie naru-
šením neuroendokrinných a imunitných cirkadiánnych rytmov. Narušenie
cirkadiánnych rytmov bolo preukázané v pokročilých štádiách nádoro-
vých ochorení.
Na význam psychoneuroimunologických interakcií na nádorový rast

poukazujú štúdie, ktoré preukázali, že psychoterapia zlepšuje nielen kva-
litu života onkologických pacientov, ale aj ich prežívanie. Viaceré z psy-
choterapeutických metód zlepšujú priebeh ochorenia prostredníctvom
ovplyvňovania priebehu depresie, anxiety, vyčerpania, bolesti a poten-
covaním pozitívneho prístupu onkologických pacientov. Účinok psycho-
sociálnej terapie na prežívanie a kvalitu života onkologických pacien-
tov môže byť sprostredkovaný širokým spektrom faktorov zahŕňajúcich
zmenu stravovacích návykov, fyzickú aktivitu, spánok a spoluprácu pa-
cienta s lekárom. Niektoré z uvedených faktorov môžu následne ovplyv-
ňovať priebeh nádorovej choroby moduláciou činnosti imunitného, en-
dokrinného a nervového systému.
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Mikroprostredie

ako multicelulárny systém

9.1 Nádor a vnútronádorové prostredie

Pri expanzii nádorov sa zvykne hovoriť o nádorovom tkanive, hoci to nie
je tkanivo v zmysle histologickej klasifikácie. Nádor má však veľa vlast-
ností tkanív a aj orgánov. Nádor má spojenie so susednými tkanivami
a má aj relatívne autonómne vnútorné prostredie.

Vnútorné prostredie

nádoru je okrem

nádorových buniek
tvorené

extracelulárnou

matrix (ECM)
a nenádorovými

bunkami.

Vnútorné prostredie nádoru je okrem nádorových buniek tvorené ex-
tracelulárnou matrix (ECM) a nenádorovými bunkami. Významnú úlohu
v nádorovom prostredí zohrávajú aj enzýmy, rastové faktory, chemokíny
a iné signálne molekuly.
Vo vnútornom prostredí nádoru bola zistená prítomnosť vyzretých

endotelových buniek a ich progenitorových buniek, pericytov, fibroblas-
tov, fibroblastov asociovaných s nádorom, myofibroblastov, hladkosvalo-
vých buniek, žírných buniek, T- a B-lymfocytov, neutrofilov, eozinofilov,
bazofilov, NK-buniek a niekoľkých foriem makrofágov. Bunky sú akti-
vované, atrahované nádorovými bunkami priamo, pomocou uvoľňovania
faktorov alebo nepriamo indukciou hypoxického prostredia či nekrózou.
Rôzne zastúpenie týchto buniek alebo zloženie ECM môžu mať inhibičný
alebo stimulačný vplyv na rast nádoru.

Rast nádoru

podmienený nielen
biologickými

vlastnosťami

nádorových buniek,
ale aj zložením

okolitého tkaniva.

Po prvotnom vzájomnom kontakte nádorových buniek s bunkami ne-
nádorového tkaniva je ďalší rast nádoru podmienený nielen biologickými
vlastnosťami nádorových buniek, ale aj zložením okolitého tkaniva. Prav-
depodobne ide o kombináciu dvoch dejov. Iniciálnou reakciou tkaniva
sú obranné mechanizmy, aké možno pozorovať pri poškodení tkaniva.
Následne nádorové bunky využívajú mechanizmy, ktorými si zabezpečia
optimálne podmienky prostredia.
Klasická protinádorová terapia využívajúca chemoterapiu a rádiote-

rapiu má deterioračné pôsobenie nielen na nádorové bunky, ale aj na
zdravé tkanivo. Predpokladá sa, že modulácia molekulových dejov, ktoré
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prispievajú k dysfunkcii nádorového mikroprostredia a priame ovplyv-
nenie vnútronádorového prostredia môžu zlepšiť výsledky liečby onkolo-
gických pacientov. Zjednodušovanie významu je rovnako nebezpečné ako
zdôrazňovanie úlohy niektorej súčasti procesu rastu nádoru. Pochopenie
vzťahov medzi rôznymi zložkami nádorového tkaniva je rozhodujúce pre
návrh a vývoj nových terapeutických postupov.

9.2 Úloha extracelulárnej matrix v transformačných
procesoch tkaniva

ECM je v priamom
kontakte s nádorovými

bunkami a produkciou

faktorov rastu, preží-
vania, angiogenézy

a migrácie významne

zasahuje do nádorovej
progresie.

Priestor medzi signálnymi molekulami, nádorovými a nenádorovými bun-
kami v nádorovom tkanive vypĺňa extracelulárnu matrix (ECM). ECM
je v priamom kontakte s nádorovými bunkami a produkciou faktorov
rastu, prežívania, angiogenézy a migrácie významne zasahuje do nádo-
rovej progresie. Zložky ECM (viaceré typy kolagénov, proteoglykanov,
fibronektín, elastín, laminíny, vitronektín, tenascín, entaktín, osteonek-
tín, osteopontín, trombospondín a ďalšie) a degradačné enzýmy (matrix
metaloproteinázy, heparanázy) sú produkované nádorovými a nenádoro-
vými bunkami.

Za fyziologických

podmienok je

homeostáza ECM
prísne udržiavaná.

Prítomnosť nádorových

buniek poškodzuje
rovnováhu, stimuluje

syntézu niektorých
ECM zložiek.

Za fyziologických podmienok je homeostáza ECM prísne udržiavaná
prostredníctvom syntézy a degradácie jednotlivých zložiek. Prítomnosť
nádorových buniek poškodzuje rovnováhu, stimuluje syntézu niektorých
ECM zložiek (kolagénov, laminínov a fibronektínu) s hromadením medzi-
produktov štiepenia laminínov a kolagénov. Rozsiahla remodelácia ECM
je spojená so zlou prognózou pri karcinómoch žalúdka, pľúc a prsníka.
Niektoré súčasti ECM sú väzobnými časticami pre signálne mole-

kuly. Ich absencia sa spája so zvýšenou aktivitou molekúl ako sú VEGF,
TGF-beta. Rast a expanziu nádorových buniek podporujú abnormality
na úrovni matrixových proteínov, ktoré majú funkciu bariéry. ECM mo-
duluje správanie samotných nádorových buniek prostredníctvom signali-
zácie cez integríny a asociované cytoskeletárne proteíny. Napríklad zmeny
integrínovej signalizácie „zabezpečujúÿ transformovaným bunkám rezis-
tenciu voči anoikis.
Laminíny sú priamo alebo prostredníctvom receptorov, koreceptorov

významné vo všetkých štádiach nádorového procesu. Pôsobia cez 2 typy
receptorov (integrínového a non-integrínového typu) a regulujú bunkové
adhézie a prenos signálov. Fragmentácia fibronektínu je považovaná za
obraz malígnej transformácie tkaniva. Pozmenená produkcia a organi-
zácia fibronektínu sa dáva do súvislosti s prechodom buniek zo stavu
dormancie. Zvýšená produkcia fibronektínových vlákien v nádorových
bunkách je podmienená interakciou integrínu alpha 5 beta 1 s recepto-
rom pre aktivátor plazminogénu urokinázového typu (uPAR). Fibronek-
tín je významný aj pri formovaní pôdy pre budúce metastázy – „preme-
tastatických níkÿ. Pri formovaní „premetastatických níkÿ je významná aj
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lyzyloxidáza, uvoľňovaná z hypoxických nádorových buniek primárneho
nádorového tkaniva. Iniciuje syntézu kolagénu a elastínu, podporuje re-
modeláciu ECM a formovanie výhodného metastatického prostredia.
Zvýšená expresia lyzyloxidázy poukazuje na zlú prognózu a metas-

tázy v lymfatických uzlinách, napr. pri skvamóznych karcinómoch. Ana-
lýzy biopsií ľudských nádorov preukázali aberantné expresie lyzyloxidázy,
LOXL (lysyl-oxidase like protein) a LOXL2. Inhibícia LOXL2 monoklo-
nálnymi protilátkami výrazne redukovala prítomnosť aktivovaných fib-
roblastov, endotelových buniek, dezmopláziu, znížila produkciu rasto-
vých faktorov, cytokínov a TGF-beta signalizáciu. Zvýšená aktivita ly-
zyloxidázy je spojená so zvýšenou tuhosťou ECM v rastúcich mamárnych
karcinómoch a predpokladá sa, že terapia zacielená na lyzyloxidázu môže
výrazne pomôcť pri liečbe pacientok s metastatickým ochorením karci-
nómu prsníka.

Zvýšený obsah
kolagénu typu I sa

opisuje ako prostredie

výhodné pre nádorovú
iniciáciu a progresiu.

Zvýšený obsah kolagénu typu I sa opisuje ako prostredie výhodné pre
nádorovú iniciáciu a progresiu. Zvýšené hladiny pro-kolagénu-1 (prekur-
zor kolagénu I) sa zistili v sére pacientok s rekurentným nádorom prsníka.
Kolagén I podporuje motilitu a metastázovanie adenokarcinómových bu-
niek pankreasu, tým, že stimuluje expresiu N-kadherínu a downregulá-
ciu E-kadherínu. Katepsíny, typické lyzozómové cysteín-proteinázy, sú
v nádorovom tkanive často sekretované do extracelulárneho prostredia.
Hypoxia a kyslé pH vo vnútronádorovom prostredí vytvárajú optimálne
podmienky pre aktivitu katepsínov. Štúdie u pacientov s rôznym štá-
diom nádorovej choroby pankreasu preukázali, že hladiny katepsínu B
a katepsínu L korelujú s agresivitou nádoru.

Hypoxia a kyslé pH
vo vnútronádorovom

prostredí vytvárajú
optimálne podmienky

pre aktivitu katepsínov.K remodelácii ECM prispievajú degradačne pôsobiace matrix me-
taloproteinázy (MMP) uvoľňované z nádorových aj nenádorových bu-
niek. Tieto enzýmy prispievajú k uvoľňovaniu faktorov viazaných v ECM
a k priamej stimulácii proliferácie nádorových buniek, k inhibícii apop-
tózy. MMP významne regulujú zloženie vnútronádorového prostredia.
Produkcia MMP-9 myeloidnými bunkami je významná pri indukcii ná-
dorovej angiogenézy a výrazne zvyšuje dostupnosť rôznych izoforiem
VEGF. Nedávne štúdie preukázali, že niektoré formy MMP (nateraz
MMP-3, MMP-8) sú významné v prevencii nádorového procesu.

9.3 Úloha celulárnych zložiek mikroprostredia vo vnútro-
nádorovom prostredí

Zaangažovanie a aktivácia fibroblastov, makrofágov, žírnych buniek, me-
zenchymálnych kmeňových buniek, endotelových prekurzorov, dendritic-
kých buniek a leukocytov sa považuje za typickú reakciu tkaniva na
prítomnosť nádorových buniek. Následne viaceré typy buniek sekréciou
enzýmov, rastových faktorov, chemokínov a iných signálnych molekúl
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podporujú remodeláciu tkaniva. Vzájomné abnormálne celulárne interak-
cie prostredníctvom bunkových povrchov, signálnych molekúl spôsobujú
zmeny funkcií buniek organizmu. Nádorové bunky tak môžu využívať
hostiteľské bunky na mnohých úrovniach progresie nádorového procesu.

9.3.1 Význam fibroblastov v nádorovom tkanive

Fibroblasty produkujú fibrilárne zložky ECM (viaceré typy kolagénov,
fibronektín). Syntézou kolagénu typu IV a laminínu prispievajú k formo-
vaniu bazálnej membrány. Sú primárne zodpovedné za dynamické pro-
cesy syntézy, depozície a remodelingu ECM. Produkciou rôznych faktorov
ovplyvňujú proliferáciu, prežívanie, apoptózu buniek. Fibroblasty sú ak-
tivované priamym kontaktom s infiltrujúcimi imunitnými bunkami (cez
adhézne molekuly ICAM-1 a VCAM-1) a pôsobením faktorov uvoľňova-
ných priamo z poškodeného tkaniva (FGF-2, PDGF, EGF a TGF-beta).
Pôvodne boli považované za pasívne zložky rastúceho nádoru. V súčas-
nosti je známe, že spolu so zápalovými bunkami podporujú transfor-
mačný program tkaniva a ako stromálne fibroblasty sú významné v pro-
cesoch nádorovej iniciácie, rastu i metastatického šírenia nádorových bu-
niek.

Fibroblasty

predstavujú
v niektorých typoch

nádorov veľkú časť

buniek.

Fibroblasty predstavujú v niektorých typoch nádorov veľkú časť bu-
niek. Exprimujú alfa-hladkosvalový aktín, neurón-gliový antigén-2, fib-
roblastový špecifický proteín-1, receptory pre PDGF. Na základe expresie
týchto markerov bola v nádorovom tkanive potvrdená existencia rôznych
subpopulácií fibroblastov. Sú prítomné ako:

• myofibroblasty

• peritumorálne fibroblasty

• reaktívne stromálne bunky

• fibroblasty asociované s nádorom (CAF).

Fibroblasty asociované s nádorom najmä v karcinómoch prsníka
a pankreasu môžu prevyšovať počet nádorových buniek. Predpokladá
sa, že vznikajú z lokálnych fibroblastov, progenitorových buniek z kost-
nej drene alebo transdiferenciáciou epitelových či endotelových buniek.
Dynamické zmeny fibroblastov, ktoré sprevádzajú progresiu nádorového
procesu pozorovali medzi prvými patológovia. Nádorové fibroblasty sa
primárnymi vlastnosťami ako aktívny fenotyp, vretenovitý tvar, expresia
alfa-aktínu hladkého svalstva, podobajú fibroblastom v regenerujúcom
sa tkanive. Fenotypom i funkčne sa však líšia od fibroblastov toho istého
tkaniva mimo okolia nádoru. Fibroblasty asociované s nádorom (CAFB)
izolované z malígneho tkaniva sú typické zvýšenou produkciou kolagé-
nov, rastových faktorov, kyseliny hyalurónovej, zvýšenou proliferáciou
a nekontrolovaným rastom. Neobnovujú normálny fenotyp, nepodliehajú
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apoptóze či eliminácii. Histologicky sú obklopené denzne akumulovaným
fibrilárnym kolagénom. Tento fenotyp je spojený so zachytávaním zápa-
lových buniek. Proces sa nazýva dezmoplázia a je typický pre niektoré
druhy ľudských nádorov ako je nádor prsníka, prostaty, pankreasu, hru-
bého čreva a pľúc.

CAF priamo stimu-

lujú proliferáciu
nádorových buniek.

Produkciou rôznych rastových faktorov, cytokínov a hormónov CAF
priamo stimulujú proliferáciu nádorových buniek. Okrem klasických ras-
tovych faktorov (epidermálnych, fibroblastových) produkujú aj mito-
génne faktory IGF1, IGF2, SFRP1, povrchové signálne molekuly (integ-
rín alfa11, syndecan-1), proteázy (MMP2) a ďalšie zložky ECM. Uvoľňo-
vaním VEGF, FGF, CTGF podporujú angiogenézu. Produkciou chemo-
kínov (CXCL12, CXCL14) CAFB pôsobia imunomodulačne, stimulujú
nábor imunitných a progenitorových buniek kostnej drene do nádoro-
vého tkaniva. Klinické štúdie pri nádoroch prsníka a kolorekta potvr-
dili, že zvýšená expresia markerov CAFB je spojená so zlou prognózou
nádorovej choroby. Aktivované fibroblasty podmieňujú neorganizovaný,
rýchly rast a agresivitu nádoru. U pacientov s metastázami sa zvýšené
hladiny fibroblastového aktivačného proteínu spájajú s kratším prežíva-
ním. Myofibroblasty produkujú veľké množstvo SDF-1, ktorý podporuje
nádorovú progresiu a metastázovanie prostredníctvom receptora CXCR4.
Tento chemokín aktivuje tiež endotelové bunky a podporuje angiogénne
procesy.

9.3.2 Význam makrofágov v nádorovej biológii

V reakcii na nádorové

bunky môžu
makrofágy

spúšťať apoptózu.

V nádorovej stróme
sa makrofágy

vyskytujú prevažne

ako tzv. s nádorom
asociované makrofágy

(TAM).

Imunitné a reparačné schopnosti makrofágov sú veľmi dobre opísané. Ako
bunkové zložky vrodenej imunity regulujú reakcie ostatných imunitných
buniek, pôsobia cytotoxicky voči cieľovým bunkám, odstraňujú debris,
regulujú zápalové a reparačné procesy v mieste poškodenia. V reakcii na
nádorové bunky môžu makrofágy spúšťať apoptózu, pôsobiť priamo cy-
totoxicky alebo stimulujú k cytotoxickému účinku iné bunky. V závislosti
od stimulov z prostredia môžu mať prejavovať rôzny fenotyp. Monocyty
sú prednostne atrahované do nekrotických a hypoxických oblastí nádo-
rového tkaniva. Za hlavného chemoatraktanta monocytov sa považuje
chemokín CCL2. Ich cielený pohyb stimulujú aj ďalšie faktory VEGF,
PDGF, TGF-beta, inhibičný faktor migrácie makrofágov (MIF) a ďalšie.
V nádorovej stróme sa makrofágy vyskytujú prevažne ako tzv. s nádorom
asociované makrofágy (TAM). Sú difúzne distribuované v celom nádoro-
vom tkanive a fenotypovo sa podobajú na M2 subtyp makrofágov. TAM
majú nižšiu schopnosť prezentácie antigénov, stimulujú proliferáciu, inva-
zívnosť a metastické šírenie nádorových buniek prostredníctvom celého
spektra rastových faktorov, angiogénnych mediátorov, cytokínov a na-
viac produkciou degradačných enzýmov uvoľňujú v ECM viazané rastové
a angiogénne faktory. Makrofágy sú aktivované nádorovými bunkami pro-
stredníctvom faktorov VEGF, PDGF, GM-CSF, TGF-beta, IL-1, IL-6,
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IL-8, interferónov, prostaglandínov, TNF, substancie P, trombospondínu,
acidického a bázického fibroblastového rastového faktora (FGF-1,-2) a in-
zulínu podobného rastového faktora-1.
V prípade primárnych karcinómov hrubého čreva bola preukázaná

priama korelácia medzi prítomnosťou TAM a invazívnosťou nádoru. M2
fenotyp makrofágov poukazuje na zlú prognózu kolorektálnych, pankre-
atických a hepatocelulárnych karcinómov. Sekréciou IL-10 a prostano-
idov makrofágy inhibujú proliferáciu a cytotoxickú aktivitu lymfocytov
priamo v nádoroch. TAM exprimujú vo zvýšenom množstve imunosup-
resívne cytokíny, „scavengerÿ receptory (SR-A), receptory pre manózu,
chemokíny (CCL17, CCL18, CCL22), ktoré spôsobujú nábor najmä re-
gulačných T-lymfocytov. TAM sú hlavným zdrojom MMP-9 a ich prí-
tomnosť koreluje so stupňom angiogenézy a metastatickým potenciálom
mnohých ľudských nádorov. TAM aktivujú myofibroblasty produkujúce
SDF1 – významný faktor mobilizácie, osídľovania a diferenciácie progeni-
torových buniek. Plazmatická hladina SDF1 môže byť prediktorom počtu
cirkulujúcich angiogénnych endotelových progenitorových buniek.

9.3.3 Aktivita žírnych buniek v nádorovom tkanive

Pri histologickom štúdiu rôznych typov nádorov bola zistená zvýšená
prítomnosť žírnych buniek. Paul Ehrlich ako prvý opísal množenie sa žír-
nych buniek v prevažne malígnych nádoroch. Jeho študent E. Westphal
(1891) presne definoval, že žírne bunky majú tendenciu sa zhromažďo-
vať na periférii nádorov. Periférna distribúcia žírnych buniek v okolí ná-
doru bola považovaná za dôkaz prebiehajúcich protinádorových reakcií.
V rámci inhibície nádorového rastu sa poukazovalo na produkty degra-
nulácie (histamín, sérotonín a heparín).

Novšie štúdie predpo-

kladajú, že sa žírne
bunky zúčastňujú

na prebiehajúcich

zápalových reakciách
a podporujú nádorovú

progresiu.

Novšie štúdie naznačujú, že sa žírne bunky zúčastňujú na prebiehajú-
cich zápalových reakciách a podporujú nádorovú progresiu. Predpokladá
sa, že infiltrácia žírnych buniek je spojená s proangiogénnym „switch-omÿ
premalígnych lézií. Žírne bunky sa degranulujú v blízkosti kapilár a ba-
zálnych membrán endotelu. Produkciou látok ako VEGF, FGF-2, IL-8,
TGF-beta, TNF, MMP-2, MMP-9, tryptáza, chymáza a nervový rastový
faktor podporujú degradáciu nádorovej ECM, invazívnosť nádorových
buniek do intersticiálneho stromálneho tkaniva, expanziu cievneho záso-
benia a prispievajú k imunosupresii. Na angiogenéze participujú nielen
vlastnou produkciou angiogénnych faktorov, ale stimulujú aj iné štruk-
túry vnútronádorového prostredia k sekrécii angiogénnych mediátorov,
cytokínov a proteáz degradujúcich ECM. Priamoúmerná korelácia bola
preukázaná medzi infiltráciou žírnych buniek, nádorovou angiogenézou
a metastázovaním pri nádore žalúdka, prostaty, kolorektálnom nádore,
renálnom karcinóme a pľúcnom adenokarcinóme.
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Pôsobenie žírnych buniek v prospech nádoru naznačujú aj pozoro-
vania, že faktory atrahujúce a aktivujúce žírne bunky sú uvoľnované
priamo nádorovými bunkami. Jedným z významných faktorov je faktor
kmeňových buniek (SCF), ktorému sa pripisuje úloha aj pri facilitácii
angiogenézy následne po aktivácii žírnych buniek. Ďalšie stimulačné fak-
tory žírnych buniek sú FGF-2, VEGF, MCP-1, rastový faktor endotelu
pochádzajúci z krvných doštičiek, RANTES.

Faktory atrahujúce

a aktivujúce žírne
bunky sú uvoľnované

priamo nádorovými

bunkami.

V určitej štúdii porovnávali v pankrese prítomnosť dvoch foriem žír-
nych buniek, tzv. mukózny typ žírnych buniek (pozitívne na tryptázu)
a žírne bunky spojivového tkaniva (pozitívne na tryptázu a chymázu).
Imunohistochemická detekcia v nádorovom tkanive pankreasu preukázala
vyšší výskyt oboch typov žírnych buniek v porovnaní so zdravým tkani-
vom pankreasu. Lokalizované boli najmä v okolí ciev a nervových vlákien.
Konkrétne v prípade mukózneho typu bol výskyt vyšší 1,7 násobne a po-
čet žírnych buniek spojivového typu bol zvýšený 2,8 násobne. V malíg-
nych léziách prsníka bola zistená vyššia prítomnosť žírnych buniek s tryp-
tázovou aktivitou v porovnaní s benígnymi léziami. Tryptáza stimuluje
proliferáciu ľudských cievnych endotelových buniek, podporuje formova-
nie cievnych štruktúr in vitro a výsledky štúdii naznačujú, že má úlohu
v neovaskularizácií ľudských nádorov ako je B-bunkový non-Hodgkinov
lymfóm, mnohopočetný myelóm, myelodysplastický syndróm, chronická
lymfocytárna leukémia, karcinóm endometria a melanóm. U pacientok
s nádorom prsníka bola pozorovaná korelácia medzi angiogenézou, množ-
stvom žírnych buniek pozitívnych na tryptázu a prítomnosťou mikro-
metastáz. V prípade kolorektálneho karcinómu bolo pozorované dlhšie
prežívanie tých pacientov, ktorí mali nižšiu prítomnosť žírnych buniek
a hypovaskulárne nádorové tkanivo.

9.3.4 Význam ďalších imunitných buniek nádorového
prostredia

Imunitné bunky môžu
pôsobiť na nádorový

rast stimulačne aj

inhibične.

Vo vnútornom prostredí nádoru reakcie vrodenej aj získanej imunity
môžu nielen sprostredkovať protinádorovú imunitu, ale i podporovať ná-
dorovú progresiu. Imunitná reakcia v rámci nádorového tkaniva modifi-
kuje klinické prejavy ochorenia. Pôvodne bola prítomnosť buniek imunit-
ného systému v nádorovom tkanive považovaná za signál prebiehajúcej
protinádorovej odpovede, pričom typ, denzita a lokalizácia imunitných
buniek v nádore mala prognostickú hodnotu. Štúdie nádorovej imunoló-
gie však preukázali, že celulárne a signálne zložky v nádorovom tkanive
môžu podporovať nádorovú progresiu. Výsledky experimentálnych a kli-
nických štúdií naznačujú, že imunitné bunky môžu pôsobiť na nádorový
rast stimulačne aj inhibične, v závislosti od zastúpenia jednotlivých typov
buniek v infiltrujúcej populácii, od stupňa progresie nádorového procesu.
Vzájomné interakcie medzi imunitnými a nádorovými bunkami; imunit-
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nými bunkami navzájom, sú podmienené komplexom reakcií, z ktorých
ešte mnohé nie sú objasnené.
Vo vnútronádorovom prostredí boli pozorované bunky vrodenej (ma-

krofágy, polymorfonukleárne leukocyty, v menšej miere NK-bunky) aj
získanej imunity (T-lymfocyty, dendritické bunky, príležitostne B-bun-
ky). Zvýšené množstvo buniek vrodenej imunity často koreluje so stup-
ňom angiogenézy a zlou prognózou.
NK-bunky sa zúčastňujú primárnych obranných reakcií. Podporujú

interakcie medzi dendritickými bunkami a T-lymfocytmi, maturáciu my-
eloidných DC a produkciu prozápalových cytokínov. Majú schopnosť re-
dukovať metastázovanie nádorových buniek. Sú indikátorom imunitnej
protinádorovej reakcie prostredníctvom cytotoxickej aktivity a sú efek-
tívne najmä proti nádorovým bunkám, ktoré majú tendenciu uniknúť
imunitnému dohľadu T-lymfocytov znižovaním expresie MHC molekúl I.
triedy. NK-bunky a ostatné cytotoxické lymfocyty sa využívajú v rámci
pasívnej imunoterapie.
V ľudských nádoroch sa polymorfonukleárne leukocyty často nevys-

kytujú a pravdepodobne to súvisí s tým, že sú „nahradenéÿ s nádorom
asociovanými makrofágmi (TAM) a myeloidnými supresorovými bun-
kami. Granulocyty sú významnými chemoatraktantmi makrofágov do ná-
dorovej strómy. Sú zdrojom MMP-9, ktorá podporuje progresiu nádoru.
Predpokladá sa, že imunosupresívny TGF-beta podporuje pronádorový
fenotyp neutrofilov. Neutrofily podobne ako ďalšie zápalové bunky pro-
dukciou rôznych cytokínov, chemokínov a iných signálov podporujú mig-
ráciu a invazívnosť nádorových buniek. Sprostredkúvajú nepriame adhé-
zie nádorových a endotelových buniek, prispievajú k transendoteliálnym
migráciám nádorových buniek. Neutrofily pôsobia ako stimulátory angi-
ogenézy prostredníctvom syntézy faktorov VEGF, HGF, MMP-2, IL-8,
ovplyvňujú osídľovanie metastatických ník.

Neutrofily podobne ako

ďalšie zápalové bunky
podporujú migráciu

a invazívnosť

nádorových buniek.

Lymfocyty, konkrétne tzv. nádor infiltrujúce lymfocyty sú z imunit-
ných buniek vo vnútornom prostredí nádoru najviac zastúpené. Považujú
sa za indikátora dobrej prognózy pri melanóme, karcinóme ovárií, prs-
níka, kolorektálnom karcinóme a ich prítomnosť sa považuje za prejav
efektívnej protinádorovej reakcie. Pri dlhodobej špecifickej protinádoro-
vej imunite sú dôležité pamäťové T-bunky. Ich prítomnosť korelovala
s dlhším prežívaním pacientov v pokročilom štádiu onkologického ocho-
renia. Niektoré podskupiny T-lymfocytov pôsobia naopak pozitívne pri
progresii nádoru. U pacientov s rôznym typom nádorovej choroby možno
detegovať zvýšenú hladinu regulačných CD4+ T-lymfocytov v perifér-
nej krvi, aj v samotných nádoroch. Prispievajú k zistenej imunosupresii
pri nádorovom ochorení. Inhibujú proliferáciu ostatných T-lymfocytov,
uvoľňujú cytotoxicky pôsobiace granuly voči cytotoxickýmT-lymfocytom
a „chrániaÿ nádorové bunky.
Význam B-lymfocytov v nádorovej biológii je málo objasnený. Aj

napriek tomu, že sa B-lymfocyty len príležitostne vyskytujú v nádoro-
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vom tkanive, v sérach onkologických pacientov možno detegovať špeci-
fické protilátky voči nádorovým antigénom. Nádorové bunky teda majú
schopnosť vyvolať u pacientov humorálnu imunitnú odpoveď. Produkcia
protilátok je viazaná najmä na oblasť lymfatických uzlín, sleziny a iné
lymfoidné tkanivá odkiaľ sú prostredníctvom krvnej a lymfatickej cesty
transportované do nádorového tkaniva. Zvýšené množstvo plazmatických
buniek v malígnom tkanive bolo pozorované u pacientov s nemalobun-
kovým karcinómom pľúc a spája sa s tendenciou k metastázovaniu a so
zníženým prežívaním pacientov. V prípade niektorých nádorov prsníka
bolo opísané, že ich prítomnosť naopak koreluje s lepšou prognózou.
Dendritické bunky (DC) patria z funkčného hľadiska k významným

antigén prezentujúcim bunkám a ich špecifické vlastnosti sa snažia využiť
mnohé výskumné tímy v nádorovej imunoterapii. DC kultivujú s nádo-
rovými antigénmi a využívajú ako bunkové vakcíny s cieľom aktivovať
cytotoxický účinok T-lymfocytov voči nádorovým bunkám. Myeloidné
DC po dozrievaní indukujú TH1 imunitné odpovede a považujú sa za
iniciátorov špecifických imunitných reakcií voči nádorovým antigénom.
Ich výskyt v ľudských nádoroch je veľmi zriedkavý. Nádor stimuluje do-
zrievanie tých DC, ktoré podporujú diferenciáciu imunosupresorových
buniek. Pozitívným prognostickým faktorom je teda nielen počet DC ale
tiež „správnaÿ funkcia.
Myeloidné supresorové bunky sú pomerne časté v nádoroch. Sú atra-

hované z kostnej drene do nádoru nádorovými faktormi GM-CSF, VEGF
a IL-10, migrujú do lymfatických uzlín a narúšajú signalizáciu DC v pro-
cese prezentácie antigénov. V nádoroch reprezentujú nádorové myeloidné
supresorové bunky inhibujúce imunitné funkcie. V súčasnosti sa tieto
supresorové bunky považujú za významné činitele dysfunkcie imunitných
buniek u onkologických pacientov nielen v nádoroch, ale aj v cirkulácii.
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Imunitný systém v kontexte

s nádorovým procesom

10.1 Protinádorové reakcie imunitného systému

Progresia nádoru a vznik nádorovej masy je mnohostupňový proces,
ktorý prebieha prostredníctvom série genetických zmien v priebehu me-
siacov alebo rokov. Počas tohto obdobia môžu byť novovznikajúce nádo-
rové bunky detekované hostiteľským imunitným systémom s následkom
eliminácie. Imunitný systém odpovedá tvorbou lokálnych a systémových
reakcií. Nádory sú však geneticky nestabilné a heterogenita nádorov je
podmienená vznikom nových variantov buniek, ktoré môžu byť rezis-
tentné voči imunitným reakciám. Údaje získané z experimentálnych štú-
dií a klinických pozorovaní posledných rokov preukázali, že hostiteľský
imunitný systém sa zúčastňuje na vývine, progresii nádorového procesu,
ako aj v kontrole metastázovania.

Hostiteľský imunitný
systém sa zúčastňuje

na vývine, progresii
nádorového procesu,

ako aj v kontrole

metastázovania.

Protinádorová imunita je sprostredkovaná makrofágmi, NK-bunkami,
granulocytmi, T-bunkami, protilátkami, zložkami komplementu, C-reak-
tívnym proteínom, manózu viažúcim proteínom, sérovým amylo-
idom. Rastúci nádor uvoľňuje nádorové antigény, množstvo cytokí-
nov / chemokínov, ktoré atrahujú bunky imunitného systému do nádoro-
vého tkaniva a postihnutých lymfatických uzlín. Dendritické bunky (DC)
dozrievajú na IL-12 sekretujúce bunky, prezentujú antigény T-bunkám
s následkom diferenciácie CD8+ cytotoxických buniek TH1-typu. DC do-
kážu indukovať generáciu pomocných TH1-typ CD4+ T-buniek produku-
júcich IFN-gama a IL-2, ktoré pomáhajú rozšíriť populáciu cytotoxických
buniek špecifických na nádorové antigény. V reakcii na molekuly MHC II
dokážu DC indukovať aj produkciu regulačných T-buniek (Treg), ktoré
prispievajú k inhibícii protinádorovej špecifickej imunity a ovplyvňujú
prognózu choroby.
Názory, že u pacientov s nádorom prebieha špecifická protilátková od-

poveď voči nádorovým bunkách vychádzajú zo sledovaní, že séra niekto-
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rých pacientov rozpoznávajú špecifické antigény selektívne exprimované
na vlastných nádorových bunkách, ale nie na normálnych bunkách. Pro-
tilátky môžu pôsobiť deštruktívne buď priamo, väzbou na „strategickéÿ
molekuly, čím zablokujú prenos signálov, alebo tak, že spustia v nádoro-
vých bunkách apoptózu. Pretrvávajú snahy definovať antigény špecifické
pre nádory.
Protinádorové protilátky boli zistené proti intracelulárnym antigé-

nom, ako aj proti membránovo-viazaným antigénom, pričom bunková
lokalizácia rozpoznaného antigénu má prognostický význam. Protilátky
detegované proti intracelulárnym proteínom korelujú so zlou prognózou,
kým protilátky proti komponentom bunkového povrchu korelujú s lepšou
prognózou.

Protinádorové
protilátky boli zistené

proti intracelulárnym

antigénom, ako aj
proti membránovo-

viazaným antigénom,

pričom bunková
lokalizácia rozpozna-

ného antigénu má
prognostický význam.

Existujú dve kategórie

nádorových antigénov:
– antigény špecifické

pre nádory

– antigény asociované
s nádormi

Existujú dve kategórie nádorových antigénov:

• antigény špecifické pre nádory (TSA); produkty mutovaných gé-
nov, abnormálneho štiepenia normálnych proteínov v nádorovej
bunke, abnormálne formy glykoproteínov

• antigény asociované s nádormi (TAA), ktoré sa nachádzajú aj na
niektorých normálnych bunkách

Najznámejšie TAA sú diferenciačné antigény leukemických buniek,
antigény melanómov, onkofetálne antigény (karcinoembryonálny antigén,
alfa1-fetoproteín), prostatický špecifický antigén (PSA), adhezívna mo-
lekula epitelových buniek (EpCAM).

Mnohé nádory
unikajú imunitnému

systému potlačením

expresie MHC
triedy I a II.

Absenciu efektívnych protinádorových reakcií interpetujú viaceré teó-
rie. V prípade nádorových buniek (antigénov) absentujú signály stimulu-
júce pohyb dendritických buniek (DC) do lymfatických uzlín a uvoľnova-
nie kostimulačných faktorov. Aj napriek tomu, že bol potvrdený priamy
kontakt lymfocytov a nádorových buniek v týchto prípadoch však išlo
o interakcie s neaktivovanými lymfocytmi. Až keď nádor dosiahne určitú
veľkosť, nastanú apoptotické deje a vznikajú aktivačné signály pre DC.
Absencie protinádorových imunitných dejov tiež potvrdzuje, že nádorové
antigény sú imunitným systémom vnímané ako vlastné alebo vlastné po-
zmenené. Naviac mnohé nádory unikajú imunitnému systému potlače-
ním expresie MHC triedy I a II. Príkladom imunitnej reakcie nezávislej
od MHC je cytotoxická aktivita NK-buniek smerovaná voči nádorovým
bunkám s nízkou expresiou MHC. Paradoxne niektoré nádorové bunky
vo zvýšenej miere exprimujú molekuly, ktoré predstavujú ligandy pre
NKG2D receptory NK-buniek. V prípade buniek karcinómu prsníka bola
pozorovaná priama cytotoxická reakcia T-buniek na bunky exprimujúce
polymorfický epitelový mucín (PEM). PEM má vo svojej extracelulárnej
doméne viackrát sa opakujúcu sekvenciu 20-tich aminokyselín. Pravde-
podobne sa tento repetitívny súbor viaže k receptorom T-buniek bez
potreby prezentácie MHC.

Každý nádor formuje

jedinečné prostredie,

ktoré obsahuje
aj imunosupresívne

faktory s lokálnym

a/alebo systémovým
pôsobením.
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Každý nádor formuje jedinečné prostredie, ktoré obsahuje aj imuno-
supresívne faktory s lokálnym a/alebo systémovým pôsobením. To môže
podmieňovať zníženú prítomnosť, neúčinnosť či absenciu protinádoro-
vých reakcií v organizme s nádorom. S vekom k tomuto stavu prispieva
progresívna remodelácia imunitného systému s redukovanou aktiváciou
imunitných buniek a zvýšená reaktivita na tolerogénne stimuly.

10.2 Pôsobenie imunitného systému v prospech nádorov

Vzhľadom na túto

komplexnosť
bol termín

„imunodohľadÿ
nahradený termínom

„imunokorekciaÿ.

V súčasnosti je zrejmé, že vzťah medzi imunitným systémom a nádorom
je vysoko komplexný. Vzhľadom na túto komplexnosť bol termín „imu-
nodohľadÿ nahradený termínom „imunokorekciaÿ. V rámci nej existujú
tri fázy:

1. eliminácia,

2. rovnováha

3. únik.

Procesy prebiehajúce vo fáze eliminácie sa najviac podobajú prvot-
ným predstavám o protinádorovej aktivite imunitného systému. Rastúci
nádor poškodzuje tkanivo a zápalové signály sú rozpoznávané bunkami
vrodenej imunity (NK-bunky, DC, T-bunky, makrofágy). Po fáze akút-
neho zápalu prebiehajú procesy adaptívnej imunity voči špecifickým ná-
dorovým antigénom. Ak je pokus o elimináciu nádoru neúspešný, tak
nádor a imunitný systém dosiahnu „rovnováhuÿ a imunitný systém sa
správa tak, akoby chcel udržať existenciu nádoru. V tejto fáze, lymfocyty
a IFN-gama vyvíjajú selekčný tlak na nádorové bunky, ktoré sú geneticky
nestabilné. Prevláda aktivita cytotoxických CD8+ a NK-buniek. Nádo-
rové tkanivo má tendenciu v prípadoch konštantného „tlakuÿ imunitného
systému podstúpiť genetické zmeny (produkcia buniek bez cieľového an-
tigénu pre T-bunky), ktoré zvýšia jeho imunitnú rezistenciu. Po mno-
hých sériách selekcie, ktoré podmieňujú rezistenciu nádorových buniek
voči imunitným útokom sa začína úniková fáza, v ktorej nádorové bunky
majú tendenciu progredovať aj v prítomnosti neporušeného imunitného
systému. Na inhibícii apoptózy sa výrazne podieľa aj transkripčný faktor
STAT3, ktorý je značne aktivovaný v imunitných a nádorových bunkách.
Aktivácia STAT3 inhibuje maturáciu dendritických buniek, imunitné re-
akcie a vlastne napomáha nádorovým bunkám sa „ukrývaťÿ pred imu-
nitným systémom.

Rastúci nádor vytvára

stratégie, ktorými
by sa vyhol alebo

obmedzil pôsobenie

imunitného systému.

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že rastúci nádor vytvára stratégie,
ktorými by sa vyhol alebo obmedzil pôsobenie imunitného systému. Tieto
názory vychádzajú zo skutočnosti, že u onkologických pacientov je možné
iba zriedka pozorovať efektívnu nádor-špecifickú imunitnú reakciu. Na-
viac je nádorová progresia často spojená so:
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• sekréciou imunosupresívnych faktorov a

• zníženou expresiou antigénov MHC triedy I.

Mnoho nádorových buniek produkuje cytokíny (VEGF, TGF-beta),
ktoré inhibujú vývin a funkciu T-buniek. TGF-beta ako imunosupreso-
rový faktor významne ovplyvňuje proliferáciu, aktiváciu a diferenciáciu
imunitných efektorových buniek. V mnohých typoch nádorov bola po-
tvrdená sekrécia ďalších imunosupresívnych mediátorov IL-6 a IL-10.
IL-6 býva exprimovaný vo vnútornom prostredí nádoru u pacientov

s kolorektálnym karcinómom. Koreluje s nepriaznivou progresiou ochore-
nia. Významne moduluje reaktivitu T-buniek vo vnútronádorovom pro-
stredí. IL-10 má pleiotropný účinok na funkcie T-buniek. Inhibuje ich
proliferáciu, znižuje expresiu adhéznych molekúl a antigénov MHC triedy
I, II. U pacientok s ovariálnym karcinómom možno často v sére, perito-
neálnom exsudáte a nádorovom tkanive detekovať vysoké hladiny cytokí-
nov, ktoré inhibujú expresiu imunitu aktivujúcich cytokínov ako sú IL-2
a IL-4. Predpokladá sa, že aj to prispieva k signálnym defektom v aktivite
T-lymfocytov u pacientov s pokročilým štádiom nádorového ochorenia.

10.3 Chronický zápal ako predispozícia nádoru

Už Virchow predpokladal, že nádor má pôvod v oblastiach s chronickým
zápalom. Prvotné domnienky o úlohe nenádorových buniek v nádorovom
procese vychádzajú zo štúdia zápalových procesov. Mnohé typy nádorov
sú spojené s lokálnou zápalovou odpoveďou, a preto v súčasnosti exis-
tujú reálne predpoklady, že nádorové ochorenie a zápalová reakcia spolu
súvisia. Doposiaľ ešte nebolo oficiálne deklarované, že by zápal mohol
iniciovať nádorový proces. Existuje však množstvo dôkazov o tom, že zá-
palová reakcia moduluje rast a progresiu nádoru. Zápal často predchádza
vznik nádoru.

Zápal často

predchádza vznik
nádoru. Prítomnosť leukocytov v nádoroch bola spočiatku považovaná za ob-

raz obranných reakcií organizmu a tieto názory pretrvávali až kým nebolo
preukázané, že bunky vrodenej imunity (hlavne makrofágy) aktívne mo-
dulujú nádorový proces.

Infiltrácia leukocytov

a angiogenéza, teda

procesy chronického
zápalu, sa považujú

za nevyhnutné

procesy nádorovej
progresie.

Infiltrácia leukocytov a angiogenéza, teda procesy chronického zá-
palu, sa považujú za nevyhnutné procesy nádorovej progresie. Štúdie
preukázali, že náchylnosť na nádorové ochorenie narastá v prípadoch,
keď je tkanivo vystavené opakovaným zápalom. Dlhodobé užívanie ne-
steroidných protizápalových látok znižuje riziko vzniku mnohých typov
nádorov.
Rôzne typy malignít možno spájať s poškodením tkaniva v dôsledku

bakteriálnej, vírusovej alebo parazitárnej infekcie. Zvýšené riziko vzniku
nádorovej choroby sa preukázalo v súvislosti s chronickými črevnými
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Obrázok 15. Prepojenie chronického zápalu s nádorom.

ochoreniami, ako je napríklad ulcerózna kolitída. Experimentálne aj kli-
nické štúdie potvrdili úlohu schistozomiázy pri skvamocelulárnych nádo-
roch močového mechúra. Vírusy hepatitídy môžu indukovať svojím chro-
nickým pôsobením na pečeňové bunky hepatocelulárny karcinóm, vírus
hepatitídy C sa spája aj s B-bunkovým lymfómom. Helicobacter pylori
bol označený World Health Organization za karcinogén pre schopnosť in-
dukovať adenokarcinómy a primárne lymfómy žalúdka. Práve Helicobac-
ter je ideálnym modelovým systémom na štúdium mechanizmov, ktorými
chronický infekčný/zápalový stav prispieva k malígnemu procesu.
Predpokladá sa, že zápalové lézie predstavujú ideálne prostredie pre

vývin nádoru. Cez generáciu reaktívnych foriem kyslíka a dusíka po-
tom leukocyty spôsobujú poškodenie DNA v proliferujúcich sa bunkách.
Neustály zápalový stav môže spôsobiť alterácie v kritických signálnych
dráhach zodpovedných za udržiavanie bunkovej homeostázy, čo má za
následok dysreguláciu rastu. Chronický zápal sa preto spája so zvýšenou
konverziou normálnych buniek na premalígne štádium (obr. 15).

Zápal má svoj

podiel vo všetkých

troch štádiách
karcinogenézy.

Zápal má svoj podiel vo všetkých troch štádiách karcinogenézy (ini-
ciácia, promócia a progresia). Pozorovania, že zápalové bunky a mediá-
tory sú prítomné vo väčšine, ak nie vo všetkých nádoroch naznačujú,
ako môže zápal nepriamo podporovať nádorový rast cez vplyv na feno-
typ a funkcie buniek špecifických a vrodených imunitných reakcií. Štú-
die, ktoré boli zamerané na opis významu zápalových buniek v nádo-
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rovej biológii, naznačujú ich dvojaké pôsobenie. Na jednej strane zápa-
lové bunky pod špecifickou stimuláciou uvoľňujú protinádorové cytokíny
a priamo zabíjajú nádorové bunky. Cez produkciu antiangiogénnych cy-
tokínov nepriamo inhibujú progresiu nádoru. Na druhej strane veľa štú-
dií preukázalo, že prispievajú k progresii nádorového procesu. Zápalové
bunky sekréciou prozápalových cytokínov, rastových faktorov, enzýmov
degradujúcich matrix vytvárajú také podmienky prostredia, ktoré pod-
porujú apoptózu normálnych buniek a stimulujú kompenzačnú prolife-
ráciu v záujme udržania homeostázy tkaniva. Pretrvávajúce humorálne
imunitné reakcie podmieňujú infiltráciu a aktiváciu imunitných buniek
do proneoplastického prostredia, kde tieto bunky prispievajú k remode-
lácii tkaniva, stimulujú angiogenézu a nádorovú progresiu. U pacientov
s chronickým zápalovým stavom bolo pozorované, že v postihnutom tka-
nive zvýšenie procesov humorálnej imunity spolu s poklesom cytotoxickej
aktivity T-buniek zvyšuje riziko vzniku nádoru.

V mnohých ľudských
nádoroch je infiltrácia

makrofágov spojená
so zlou prognózou

a koreluje

s angiogenézou
a progresiou

nádorového procesu.

Rozhodujúcu úlohu v proneoplastických procesoch majú najmä zá-
palové bunky vrodeného imunitného systému – makrofágy a príbuzné
myeloidné línie. V mnohých ľudských nádoroch je infiltrácia makrofágov
spojená so zlou prognózou a koreluje s angiogenézou a progresiou nádoro-
vého procesu. Okrem makrofágov aj žírne bunky a neutrofily, cez uvoľňo-
vanie mnohých faktorov, podporujú zápalové prostredie a vývin nádoru.
Vzťah medzi zápalovým a nádorovým procesom naznačuje aj zistenie, že
Ang-1 pochádzajúci zo žírnych buniek stimuluje rast myelómov. K nádo-
rovému vývinu prispievajú aj niektoré podskupiny T lymfocytov (CD4+
T-lymfocyty).

Pri definovaní vzťahu

medzi nádorovým
a zápalovým procesom

možno predpokladať

externé a interné
prepojenie.

Pri definovaní vzťahu medzi nádorovým a zápalovým procesom
možno predpokladať externé (ako zápalový stav zvyšuje riziko vzniku
nádoru) a interné prepojenie (ako genetické poruchy navodzujú zápal
a iniciujú nádorový rast). Interné prepojenie naznačuje skutočnosť, že
viacero onkogénov, ktoré sú významné pri vývine nádorov u ľudí, pod-
porujú tiež vznik zápalového prostredia.
Schopnosť regulovať tvorbu zápalových mediátorov majú aj tumor-

supresorové proteíny. Po väzbe TGF-beta na receptor je eliminovaný jeho
tumorsupresorové pôsobenie a dochádza k syntéze chemokínov (CXCL5,
CXCL12), ktoré atrahujú myeloidné supresorové bunky. O týchto bun-
kách je známe, že inhibujú špecifické protinádorové reakcie a priamo
facilitujú metastázovanie.

Zápalové cytokíny
môžu pôsobiť

ako iniciátory
nádorového rastu.

Pri zápalovom procese dochádza k abnormálnej regulácii nešpecific-
kých prozápalových cytokínov ako IL-1, IL-6, IL-23, IFN-gama a TNF.
Zápalové cytokíny môžu pôsobiť ako iniciátory nádorového rastu pria-
mou stimuláciou proliferácie buniek. Bolo preukázané, že ich nerovnováha
prispieva k progresii premalígnych stavov na malígne. Naviac polymor-
fizmy génov pre prozápalové cytokíny sa vyskytuje častejšie u jedincov
so zvýšeným rizikom výskytu onkologického ochorenia. Význam zápalu
v nádorovej biológii naznačuje aj skutočnosť, že rovnováha prozápalových
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a protizápalových cytokínov sa manifestuje aj na systémovej úrovni a má
úlohu pri vývine kachektického syndrómu u onkologických pacientov.
Chemokíny majú významnú úlohu pri polarizácii protinádorových

imunitných odpovedí a indukcii angiogenézy. Determinujú zastúpenie bu-
niek priamo v nádore i v jeho okolí. Zvýšené hladiny chemokínov sti-
mulujú infiltráciu zápalových buniek. Prispievajú k dysfunkcii a proná-
dorovému pôsobeniu buniek organizmu. Receptory pre chemokíny boli
detegované na nádorových bunkách a expresia príslušných ligandov bola
zistená v oblasti primárnych nádorov aj metastáz. Napríklad receptor
CXCR4 a jeho ligand CXCL12 podporujú prežívanie nádorových buniek
v nevýhodných podmienkach a sú významné pri tvorbe metastáz. Bolo
preukázané, že expresia CXCR4 v primárnych ľudských nádoroch kore-
luje s metastázovaním do lymfatických uzlín pri kolorektálnom karcinóme
a karcinómoch prsníka, pečene, ezofágu.

Aktivovaný

transkripčný
faktor NF-κB

je jedným z hlavných

prepojení medzi
zápalom a nádorovým

rastom.

Aktivovaný transkripčný faktor NF-κB je jedným z hlavných prepo-
jení medzi zápalom a nádorovým rastom. Má funkciu ako tumor pro-
mótor a významne reguluje procesy vrodenej imunity a zápalu. Dráha
NF-κB je prísne regulovaná na mnohých úrovniach. V rámci signálnej
dráhy dochádza k fosforylácii inhibítora NF-κB účinkom IκB kinázy. Ná-
sledne je NF-κB translokovaný do jadra, kde indukuje transkripciu rôz-
nych génov pre cytokíny (IL-1beta, TNF, IL-6, IL-8), angiogénne faktory,
antiapoptické látky, adhézne molekuly, enzýmy pre syntézu prostaglandí-
nov, inducibilnú NO-syntázu. Bolo preukázané, že deficiencia inhibítorov
tejto dráhy je spojená s vyššou náchylnosťou tkaniva k zápalovým reak-
ciám a vzniku nádoru. V nádorových bunkách sa dráha NF-κB aktivuje
v dôsledku genetických alterácií. NF-κB podporuje nádorový rast inhibí-
ciou apoptózy onkobuniek a abnormálnou reguláciou mnohých cytokínov
a rastových faktorov. Na základe mnohých štúdií bola potvrdená úloha
NF-κB v iniciácii a progresii nádorov gastrointestinálneho traktu a pe-
čene, pri ktorých mal významnú úlohu aj zápal.

Autokrinná a para-

krinná signalizácia
zápalových buniek

prostredníctvom
rôznych mediátorov

podmieňuje vhodné

podmienky nielen pre
nádorovú progresiu,

ale aj iniciáciu

malígneho procesu.

Autokrinná a parakrinná signalizácia zápalových buniek prostredníc-
tvom rôznych mediátorov (cytokíny, chemokíny, rastové faktory, prote-
ázy, lipidy a iné typy molekúl) podmieňuje vhodné podmienky nielen pre
nádorovú progresiu, ale aj iniciáciu malígneho procesu.
Vzájomný vzťah medzi nádormi a imunitným systémom je mimo-

riadne zložitý a prebieha od inhibície nádorového rastu imunitnými bun-
kami až po stimuláciu nádorovej progresie.
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Použité skratky

ACTH adrenokortikotropný hormón

ADCC antibody dependent cellular cytotoxicity, od protilátok
závislá bunkami sprostredkovaná cytotoxicita

AEG astrocyte elevated gene

ALL akútna lymfoblastická leukémia

AML akútna myeloblastická leukémia

ANG angiopoietín

APC adenomatous polyposis coli, tumor supresorový gén

ATRA all-trans retinoic acid, all-trans retinová kyselina

ATM ataxia telangiectasia mutated kinase, kináza
sprostredkujúca odpoveď na poškodenie DNA

BAX BCL2 associated X protein, proapoptotický proteín

BAK BCL2 antagonist/killer, proapoptotický proteín

BBB blood brain barrier, hematoencefalická bariéra

BCL2 B-CLL and lymphoma 2, antiapoptotický proteín alebo
skupina antiapoptotických proteínov

BER base excision repair, bázová excízna oprava

BRCA breast related cancer antigen, tumor-supresorový gén

CAF cancer associated fibroblasts, fibroblasty asociované
s nádorom

CBF core binding factor, transkripčný faktor

CD cluster of differentiation, označenie pre povrchové antigény

CDC complement-dependent cytotoxicity, cytotoxicita závislá
na komplemente

CDK cyclin-dependent kinase, cyklín-dependentná kináza

CLL chronická lymfatická leukémia

CML chronická myeloidná leukémia

COX cyklooxygenáza

CRH kortikoliberín

111
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CSC cancer stem cells, nádorové kmeňové bunky

CXC podrodina chemokínov

CTC circulating tumor cells, cirkulujúce nádorové bunky

CytC cytochróm C

DC dendritic cells, dendritické bunky

DLBCL diffuse large B-cell lymphoma, difúzny veľkobunkový
lymfóm

DLL delta like ligand

DR direct reversion, priama oprava poškodenia

DNA deoxyribonukleová kyselina

DNMT DNA methyltransferase, DNA metyltransferáza

DSB double-strand break repair, oprava dvojreťazcových
zlomov

DTC disseminated tumor cells, diseminované nádorové bunky

EBV Epstein Barrovej vírus

ECM extracelulárna matrix

EGF(R) epidermal growth factor receptor, receptor
pre epidermový rastový faktor

EMT epithelial to mesenchymal transition

EpCAM epithelial cell adhesion molecule, spoločný epiteliálny
antigén

ERBB tyrozínkinázový receptor (tiež známy ako HER)

ER estrogénové receptory

ERK extracelular signal-related kinase, kináza regulovaná
extracelulárnym signálom

FAK focal adhesion kinase, proteinkináza dôležitá
v integrínovej signalizácii

FADD Fas associated death domain

FasL Fas ligand, ligand receptora smrti Fas

FGF(R) fibroblast growth factor receptor, receptor
pre fibroblastový rastový faktor

FLK 1 tyrozínkinázový receptor VEGFR2

FLT 1 tyrozínkinázový receptor VEGFR1

GAP GTPase activating protein, proteín aktivujúci GTPázu
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G-CSF granulocyte colony stimulating factor, faktor stimulujúci
kolónie granulocytov

GIST gastrointestinal stromal tumors

GIT gastrointestinálny trakt

HDAC históndeacetyláza

HER human epidermal (growth factor) receptor
(tiež známy ako ERBB)

HGF hepatocyte growth factor, rastový faktor pre hepatocyty

HPA hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna

HIF hypoxia inducible factor, faktor indukujúci hypoxiu

HSP heat shock protein, proteín tepelného šoku

HSPG heparánsulfátové proteoglykány

CHK check point kinase, kináza kontrolného bodu
v bunkovom cykle

ICAM intercellular cell adhesion molecule, adhezívna
molekula

IFN inteferón

IGF insulin-like growth factor, rastový faktor podobný
inzulínu

IL interleukín

JAK Janus kinase, JAK kináza

LOH loss of heterozygosity, strata heterozygozity

LOXL lysyl oxidase like protein

MAP mitogen activated proteins, mitogénom aktivované
proteíny

MAPK mitogen activated protein kinase, mitogénom
aktivovaná proteínkináza

MDR multi-drug resistance, mnohopočetná lieková
rezistencia

MDM2 mouse double minute 2 gene, gén bunkového cyklu

MDS myelodysplastický syndróm

MEK mitogen-activated ERK kinase, mitogénom aktivovaná
proteínová kináza fosforylujúca ERK

MET tyrozínkinázový receptor, mesenchymal to epithelial
transition
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MiRNA mikroRNA

MMP matrix metaloproteázy

MMR methyl-directed mismatch repair, oprava chybne
spárovaných báz

MTDH metadherín

mTOR mammalian target of rapamycine, rapamycínový
cieľový receptor cicavcov

NER nucleotide-excision repair, nukleotidová excízna oprava

NFkappaB nuclear faktor kappa B

NHL non-Hodgkin lymphoma, nehodginský lymfóm

NK natural killers

NO nitric oxid, oxid dusnatý

NSCLC non small cell lung cancer, nemalobunkový karcinóm
pľúc

OPG osteoprotegerín – falošný receptor pre RANKL

PAI plasminogen activator inhibitor, inhibítor aktivátora
plazminogénu

PARP poly(ADP-ribose)polymeráza

PDGF platelet derived growth factor, rastový faktor krvných
doštičiek

PI3K phosphatidylinositol 3 kinase, kináza fosforylujúca
fosfatidylinozitol

PIGF placenta induced growth factor

PKC proteinkináza C

PPAR peroxisome proliferator-activated receptor

PTEN phosphatase and TENsin homolog, fosfatáza

PTK protein tyrosine kinase, proteín s tyrozínkinázovou
aktivitou

PTHrP proteín asociovaný s paratyroideálnym hormónom

RANK receptor activator for nuclear factor kappa B,
receptor aktivujúci nukleárny faktor kappa B

RANKL RANK ligand, cytokín zo skupiny TNF

RANTES rastový faktor pochádzajúci z doštičiek

RAR retinoid acid receptor, receptor pre kyselinu
retinovú
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Rb retinoblastoma protein, tumor-supresorový proteín

RHO RAS homolog

ROS reactive oxygen spieces, reaktívne metabolity kyslíka

SCF stem cell factor, rastový faktor pre kmeňové bunky

SCLC small cell lung cancer, malobunkový karcinóm pľúc

SDF stromal cell-derived factor (chemokín známy ako
CXCL12)

SERM selective estrogen receptor modifiers

SMAC second mitochondria-induced activator of caspases

SPARC secreted protein acidic and rich in cysteine, proteín
bazálnej membrány

STAT signal transducer and activator of transcription,
prenášač signálu a transkripčný aktivátor 3

TAA tumor associated antigens, antigény asociované
s nádormi

TAM tumor associated macrophages, s nádorom asociované
makrofágy

tPA tissue plasminogen activator, tkanivový aktivátor
plazminogénu

TGF transforming growth factor, transformujúci rastový
faktor

TF tkanivový faktor

TIMP tissue inhibitor of metalloproteinases, tkanivový
inhibítor metaloproteináz

TKI tyrosine kinase inhibitor, inhibítor tyrozínkinázy

TNF tumor necrosis factor, faktor nekrotizujúci nádory

TPO trombopoetin

TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand, apoptózu
indukujúci ligand príbuzný s TNF

TSA tumor specific antigens, antigény špecifické pre nádory

TSP trombospondín

uPA urokinázový plazminogénový aktivátor

VCAM vascular cell adhesion molecules, adhézne molekuly

VHL Von Hippel - Lindau, tumor-supresorový proteín
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VEGFR1+ hematopoetické progenitorové bunky

VEGF vascular endothelial growth factor, vaskulárny
endoteliálny rastový faktor

VLA4 very late antigen, integrín známy aj ako alpha4beta1

Wnt Wingless-type protein, signálny proteín
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