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Úvod  

Aktivitu serín/treonínovej kinázy mTOR ovplyvňujú rôzne podnety z prostredia. Jeho 
deregulácia často vedie k malígnej transformácii buniek, preto je mTOR aj terapeutický cieľ 
niektorých liečiv. MTOR je v cicavčích bunkách priamy cieľ rapamycínu, ktorý pôsobí na 
bunku antiproliferatívne (1). U cicavcov vytvára mTOR dva komplexy s rozdielnou 
štruktúrou, funkciou a citlivosťou na rapamycín (2). Signálna dráha sprostredkovaná mTOR1 
komplexom sa podieľa cez aktiváciu p70S6K na zvýšenej syntéze proteínov a 
pyrimidínových báz. Downstream efektory mTORC1 ako sú ATF4, SREBP, HIF1α, PGC1α 
a TFEB sa podieľa na zvýšenej aktivácii glykolýzy, syntéze lipidov, tvorbe lyzozómov, 
mitochondrii a inhibícii autofágie (3). Hlavná funkcia, ktorú reguluje mTORC2 cez PKC je 
reorganizácia cytoskeletu (2). Výsledkom deregulácie mTOR dráhy je malígna transformácia 
bunky pomocou procesov ako zmena metabolizmu, inhibícia autofágie a reorganizácia 
cytoskeletu (1).    

Rab proteíny sú malé GTP viažuce proteíny a patria do spoločnej nadrodiny 
s proteínmi Ras. Ich mutácia ovplyvňuje rôzne mechanizmy v bunke a podporuje 
karcinogenézu viacerých druhov nádorov (4). Do rodiny Rab patrí približne 70 proteínov. Sú 
naviazané na povrchu membrán bunkových organel a jednotlivé typy Rab regulujú špecifický 
typ vnútrobunkového membránového transportu (5). Rab1 a Rab2 sú umiestnené na 
endoplazmatickom retikule a regulujú transport vezikúl a ich obsahu do Golgiho aparátu. 
Medzi iné minoritné funkcie Rab1 patrí regulácia bunkovej proliferácie cez notch 
signalizáciu, regulácia autofágie a migrácie bunky. Jeho zvýšená expresia je asociovaná 
s ochoreniami ako kardiomyopatia, Parkinsonova choroba a perzistencia intracelulárnej 
infekcie Legionella pneumophila (6).  

Viaceré štúdie popisujú onkogénny potenciál Rab1A cestou mTOR dráhy pri rôznych 
typoch karcinómov tráviaceho traktu. Aj keď presnú úlohu Rab1A v malígnej transformácii 
nepoznáme, jeho zvýšená expresia je negatívny prognostický faktor v 5 a viac ročnom 
prežívaní pacientov. So stúpajúcou výškou expresie Rab1A, stúpa expresia efektorov mTOR 
dráhy, aj samotného mTOR. Medzi tieto efektory patrí EGFR, AKT, S6K. Z toho vyplýva, že 
Rab1A ovplyvňuje aktivitu mTORC1 práve cez tieto efektory (7). Hlavný regulátor, ktorý 
podľa aktuálneho množstva substrátov zabezpečuje optimálne množstvo živín pre bunku je 
mTORC1. Pre túto signálnu dráhu a následnú syntézu proteínov je vezikulárny transportný 
systém medzi endoplazmatickým retikulom a Golgiho aparátom dôležitý. Tento systém 
zabezpečuje aj prenos signálov o množstve živín do jadra. Knockdown Rab1A v bunkách 
embryonálnej obličky, kolorektálneho karcinómu a hepatocelulárneho karcinómu zoslabuje 
schopnosť aktivovať mTORC1 (6).  

Zo všetkých novo-diagnostikovaných typov tumorov tvorí karcinóm hrubého čreva 
a rekta ročne približne 10%. Jeho výskyt je vysoký hlavne vo vyspelých krajinách, pričom 



klesajúci trend v niektorých krajinách môžeme pozorovať vďaka zmene životne štýlu 
a skríningovej kolonoskopii (8). Cieľom tejto práce je pomocou metódy imunohistochémie 
dokázať zvýšenú expresiu Rab1A v cytoplazme buniek kolorektálnych tumorov. Na 
potlačenie mTOR dráhy sa v liečbe kolorektálnych tumorov používajú mTOR inhibítory. 
Molekula mTOR je ale schopná rýchlo vyvinúť mechanizmy rezistencie, aby sa voči tejto 
liečbe ubránila a bunky sa ďalej rýchlo delili. Aby sme zlepšili účinok inhibítorov mTOR 
a potlačili vznik rezistencie je potrebné aby sme sa zamerali na inhibíciu ďalších 
alternatívnych ciest jeho aktivácie (9). Ak takáto rezistencia na inhibítory mTOR vznikne pri 
liečbe CRC, tak vieme v liečbe pokračovať kombináciou inhibítorov efektorov mTOR dráhy 
ako napríklad inhibítorom VEGF alebo anti-EGFR (10). Pri vzniku rezistencie na mTOR 
inhibítory, by mohli byť teoreticky ako ďalšie inhibítory efektorov mTOR dráhy používané 
inhibítory Rab1A. Naším cieľom bolo zistiť či existuje významná závislosť medzi výškou 
expresie Rab1A a gradingom tumoru, jeho veľkosťou, prítomnosťou metastáz do 
lymfatických uzlín, vekom a pohlavím pacientov. Ak by sa závislosť potvrdila, tieto údaje by 
mohli byť nápomocné v určení prognózy pacientov s nádorovým ochorením kolorekta.  

 
Materiál a metódy  

Pracovali sme s 29 bioptickými vzorkami, ktoré boli získané v rokoch 2020 – 2021 z 
Fakultnej nemocnice Trnava a Ústavu patologickej anatómie LF UK a UNB. 26 bioptických 
vzoriek boli nádory z kolorekta – prevažne adenokarcinómy. 3 bioptické vzorky boli 
z tenkého čreva – adenokarcinómy a neuroendokrinné tumory. Všetky vzorky boli fixované v 
4% roztoku formaldehydu, zaliate do parafínových bločkov a narezané na 5 μm rezy. Každá 
vzorka bola zafarbená hematoxilínom a eozínom. Imunohistochemickým farbením sme sa 
pokúšali dokázať vo vzorkách prítomnosť Rab1A a mTOR. Výsledkom našej práce bolo 28 
vzoriek vo farbení hematoxilín eozín, 28 vzoriek s vizualizovaným Rab1A a 9 vzoriek 
s vizualizovaným mTOR pomocou imunohistochémie.   

Pri imunohistochemickom vyšetrení boli vzorky spracované podľa štandardného 
imunohistochemického protokolu. Pri farbení Rab1A sme primárne protilátky v riedení 1:100 
inkubovali 1 hodinu. Pri farbení mTOR sme použili primárne protilátky v riedení 1:50, ktoré 
sme inkubovali 24 hodín. Na vizualizáciu sme použili systém DAB. Tkanivá sme 
vyhodnocovali v mikroskope Motic a obrázky boli zhotovené pomocou Canon Power Shot 
S50. V každej z 29 vzoriek po imunohistochemickom farbení Rab1A sme určovali expresiu 
Rab1A, ktorá korelovala s intenzitou zafarbenia cytoplazmy buniek. Ako druhý parameter pri 
týchto vzorkách sme určovali, koľko buniek vo vzorke vykazovalo expresiu Ra1A. Následne 
sme hodnotu intenzity vynásobili percentuálnym počtom zafarbených buniek a tým sme zistili 
hodnotu Rab1A skóre pre jednotlivé vzorky. Vo veľkom počte vzoriek boli prítomné aj 
zdravé epitelové bunky. V týchto vzorkách sme videli, že zdravé bunky oproti nádorovým 
nemajú takmer žiadnu, alebo len veľmi malú expresiu Rab1A. Z celého súboru tkanivových 
vzoriek sme vybrali 9, v ktorých sme pomocou imunohistochémie vizualizovali mTOR. 
Overenie pravdivosti našich hypotéz, o závislosti medzi výškou expresie Rab1A a klinicko-
patologickými znakmi sme zisťovali výpočtom Χ2-testu a hodnoty p. Výpočty sme realizovali 
pomocou programu Excel. 

 
Výsledky  
 

Naša práca bola zameraná hlavne na výskyt Rab1A v kolorektálnych karcinómoch. 
V 22 z 25 vzoriek sa nám podarilo dokázať, že expresia Rab1A je v nádorových bunkách 
oproti okolitým zdravým bunkám zvýšená.  

Po vypočítaní hodnoty Rab1A skóre, sme hľadali koreláciu medzi týmto skóre, teda 
výškou expresie Rab1A a rôznymi klinicko-patologickými vlastnosťami. Naša hlavná 



hypotéza bola, že so stúpajúcim gradingom bude stúpať aj expresia Rab1A. Okrem závislosti 
medzi diferencovanosťou nádoru a Rab1A expresiou, sme skúmali aj závislosť od pohlavia, 
veku, veľkosti primárneho nádoru a metastáz do lymfatických uzlín. Vek pacientov sme 
rozdelili podľa mediánu na vek <69 rokov a ≥ 69 rokov. Závislosť medzi štádiom ochorenia 
a expresiou Rab1A sme objektívne zisťovať nemohli, pretože nemám informácie 
o prítomnosti vzdialených metastáz. Podľa výpočtu hodnoty mediánu expresie Rab1A sme 
rozdelili vzorky do dvoch skupín. Skupina s nízkou expresiou má hodnotu Rab1A skóre <100 
a skupina s vysokou expresiou Rab1A dosahuje hodnotu ≥100. Medzi jednotlivými klinicko-
patologickými znakmi a Rab1A expresiou sme zisťovali štatisticky významnú závislosť 
pomocou výpočtu, pričom platí, že α = 0,05. Ak by sa závislosť medzi spomínanými 
premennými potvrdila, výsledkom by bolo, že p < 0,05 a hodnota Χ2 > Χ2 kritická hodnota. 
V našom prípade sa ale závislosť medzi žiadnym klinicko-patologickým znakom a Rab1A 
expresiou nepotvrdila.  

Po dokázaní prítomnosti expresie Rab1A, sme zo vzoriek vybrali 7 adenokarcinómov 
kolorekta, 1 NET kolorekta a 1 adenokarcinóm tenkého čreva, v ktorých sme zisťovali 
prítomnosť mTOR. Na výpočet zisťovania závislosti medzi gradingom, expresiou Rab1A 
a expresiou mTOR sme použili len 8 vzoriek z kolorekta. Na hodnotenie závislosti sme 
použili rovnakú metódu ako pri Rab1A. Skutočnosť, že v bunkách s Rab1A pozitivitou sme 
dokázali aj pozitivitu mTOR naznačuje, že Rab1A ovplyvňuje upstream a downstream 
efektory mTOR dráhy, čo vedie v konečnom dôsledku ku zvýšenej aktivácii tejto dráhy a tým 
sa v bunke spúšťajú procesy podporujúce karcinogenézu. Pri zisťovaní závislosti medzi 
výškou expresie Rab1A a mTOR a medzi gradingom nádorov a mTOR sa nám ani jednu 
z týchto závislostí nepodarilo dokázať.  

 

 

Graf 1. Počet pozitívnych a negatívnych vzoriek z kolorekta na expresiu Rab1A 

 
 

 

 

 

88%

12%

Pozitívne vzorky na expresiu Rab1A Negatívne vzorky na Expresiu Rab1A



 

Tabuľka 1. Závislosť medzi klinicko-patologickými znakmi a výškou Rab1A expresie 

 Rab1A expresia    

Klinicko-patologický 
znak 

Nízka Vysoká Χ2 
Χ2 

kritická 
hodnota 

p - 
hodnota 

Stupeň diferencovanosti:      
G1 
G2 
G3 

3 (30%) 8 (53%) 
7,275 9,488 0,429 6 (60%) 6 (40%) 

1 (10%) 1 (7%) 
Pohlavie:      

Ž 
M 

6 (60%) 8 (53%) 
9,307 15,507 0,649 

4 (40%) 7 (47%) 
Vek:      
<69 
≥ 69 

5 (50%) 7 (47%) 
13,381 15,507 0,397 

5 (50%) 8 (53%) 
Veľkosť tumoru:      

T1 
T2 
T3 

T4a 
T4b 

0 (0%) 1 (7%) 

42,819 46,194 0,446 
2 (20%) 2 (13%) 
3 (30%) 9 (60%) 
2 (20%) 3 (20%) 
3 (30%) 0 (0%) 

Metastázy do LU:      
N0 

N1a 
N1b 
N1c 
N2a 

7 (70%) 8 (53%) 

24,042 46,194 0,978 
0 (0%) 0 (0%) 

2 (20%) 4 (27%) 
0 (0%) 1 (7%) 

1 (10%) 2 (13%) 

 

Tabuľka 2. Závislosť medzi výškou expresie mTOR, Rab1A a gradingom nádorov 

 intenzita mTOR expresie    

 1 2 3 Χ2 
Χ2 

kritická 
hodnota 

p - 
hodnota 

Grading:       
G1 
G2 
G3 

3 (60%) 1 (50%)  
5,800 9,488 0,509 2 (40%)   

 1 (50%) 1 (100%) 
Rab1A 

expresia: 
      

0 
30 

100 
200 

1 (20%)   

5,400 12,592 0,741 
 1 (50%)  

2 (40%)   
2 (40%) 1 (50%) 1 (100%) 

 

 



Diskusia 

Informácie z GLOBOCAN 2020 dokazujú, že na Slovensku mal v roku 2020 
kolorektálny karcinóm najvyššiu incidenciu zo všetkých malignít. Až 4821 pacientov bez 
rozdielu pohlavia a veku malo novo-diagnostikovaný nádor kolorekta. Pri zisťovaní výšky 
expresie Rab1A v GIT tumoroch sa zistilo, že v nádorových bunkách je signifikantne zvýšená 
expresia, v porovnaní v okolitým, zdravím tkanivom. Medzi skúmanými nádormi bol aj CRC. 
Potvrdená bola aj štatisticky významná závislosť medzi výškou expresie a prognózou 
pacientov. Čím vyššia expresia Rab1A bola u pacienta dokázaná, tým nižšie je jeho 5 – ročné 
prežívanie. Po knockdowne Rab1A došlo k inhibícii in vitro proliferácie karcinómu žalúdka  
(7). Podľa zistení z inej štúdie bola dokázaná závislosť medzi výškou expresie Rab1A 
a klinicko-patologickými znakmi a to veľkosťou, hĺbkou invázie tumoru a zlou prognózou 
(11). Hľadanie závislosti medzi Rab1A expresiou a klinicko-patologickými znakmi v CRC 
viedlo k zisteniu, že existuje štatisticky významná závislosť medzi výškou expresie a TNM 
štádiom, množstvom metastáz do lymfatických uzlín a prítomnosťou peritoneálnych metastáz. 
V tomto prípade bolo spracovaných 100 vzoriek a primárne protilátky Rab1A sa inkubovali 
90 minút (12). Výsledky v ďalších podobných štúdiách sa zhodujú a dokazujú, že existuje 
významná závislosť medzi výškou expresie Rab1A a rôznymi klinicko-patologickými 
znakmi. Počty spracovaných vzoriek v štúdiách presahovali 130 a dĺžka inkubácie Rab1A 
protilátok trvala dlhšie ako 2 hodiny (13–15). 

V prípade nášho spracovania a vyhodnotenia vzoriek sa nám podarilo čiastočne splniť 
cieľ tým, že sme dokázali zvýšenú expresiu Rab1A aj mTOR v bunkách kolorektálnych 
tumorov oproti okolitému zdravému tkanivu. Okrem toho sme dokázali, že zvýšená expresia 
Rab1A je aj v nádoroch tenkého čreva. Výsledky nášho spracovania vzoriek ale nedokazujú 
štatisticky významnú závislosť medzi výškou expresie Rab1A a klinicko-patologickými 
znakmi ani závislosť medzi výškou expresie Rab1A a mTOR. Prínosom tejto práce je 
porovnanie nášho pracovného postupu s ostatnými štúdiami, kde sme zistili pravdepodobné 
príčiny nášho neúspechu. Tieto informácie môžu byť využité pri ďalšom pokuse dokázať 
výšku expresie Rab1A v solídnych tumoroch. Medzi pravdepodobné príčiny nezistenia 
korelácie s klinicko-patologickými znakmi je malý počet bioptických vzoriek, ktoré sme 
vyhodnocovali (28 vzoriek), jednotlivé vzorky neboli rovnomerne zastúpené v jednotlivých 
stupňoch gradingu, ktorý bol hlavným objektom nášho záujmu. V prípade väčšieho počtu 
vzoriek by bolo možné porovnať expresiu Rab1A v adenokarcinómoch a NEToch samostatne. 
Na lepšiu vizualizáciu Rab1A a mTOR odporúčame zvážiť použitie nižšieho riedenia 
a predĺženia doby inkubácie. Automatizácia procesu imunohistochemického farbenia by bola 
tiež prínosom, nevýhodou je však potreba vyššieho množstva primárnej protilátky Rab1A. 

 
 



 
Obrázok 1. Adenokarcinóm sigmy, G1 prechod, Rab1A skóre 100 z 200 
 
 

 
Obrázok 2. Adenokarcinóm colon ascendens, G1, mTOR intenzita zafarbenia 2 z 3 
  



 
Obrázok 3. Adenokarcinóm tenkého čreva, G3, Rab1A skóre 200 z 200 
 
 

 
Obrázok 4. Adenokarcinóm tenkého čreva G3, mTOR intenzita zafarbenia 3 z 3 
 

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra pre projekt: Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho 

syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom, kód 

ITMS: 313011V578, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 



Zoznam použitej literatúry  
1.  Murugan AK. mTOR: Role in cancer, metastasis and drug resistance. Seminars in 

Cancer Biology. 01. december 2019;59:92–111.  
2.  Pópulo H, Lopes JM, Soares P. The mTOR Signalling Pathway in Human Cancer. Int J 

Mol Sci. 10. február 2012;13(2):1886–918.  
3.  Sharma A, Janocha AJ, Hill BT, Smith MR, Erzurum SC, Almasan A. Targeting 

mTORC1-mediated Metabolic Addiction Overcomes Fludarabine Resistance in 
Malignant B Cells. Mol Cancer Res. september 2014;12(9):1205–15.  

4.  Bento CF, Puri C, Moreau K, Rubinsztein DC. The role of membrane-trafficking small 
GTPases in the regulation of autophagy. J Cell Sci. 01. marec 2013;126(5):1059–69.  

5.  Bhuin T, Roy JK. Rab proteins: The key regulators of intracellular vesicle transport. 
Experimental Cell Research. 15. október 2014;328(1):1–19.  

6.  Yang XZ, Li XX, Zhang YJ, Rodriguez-Rodriguez L, Xiang MQ, Wang HY, et al. Rab1 
in cell signaling, cancer and other diseases. Oncogene. november 2016;35(44):5699–
704.  

7.  Xu M, Shao X, Kuai X, Zhang L, Zhou C, Cheng Z. Expression analysis and implication 
of Rab1A in gastrointestinal relevant tumor. Scientific Reports. 16. september 
2019;9(1):13384.  

8.  Dekker E, Tanis PJ, Vleugels JLA, Kasi PM, Wallace MB. Colorectal cancer. The 
Lancet. 19. október 2019;394(10207):1467–80.  

9.  Formisano L, Napolitano F, Rosa R, D’Amato V, Servetto A, Marciano R, et al. 
Mechanisms of resistance to mTOR inhibitors. Critical Reviews in 
Oncology/Hematology. marec 2020;147:102886.  

10.  Wang XW, Zhang YJ. Targeting mTOR network in colorectal cancer therapy. World J 
Gastroenterol. 21. apríl 2014;20(15):4178–88.  

11.  Xinyu S, Zhengwu C, Menglin X, Jiading M, Junfeng W, Chunli Z. Prognosis, 
Significance and Positive Correlation of Rab1A and p-S6K/Gli1 Expression in Gastric 
Cancer. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. 30. jún 2019;19(11):1359–67.  

12.  Wang ZK, Cheng ZW, Chen SJ, Zhu XG, Gu YP, Yang XD, et al. Aberrant expression 
of Rab1A and its prognostic significance in human colorectal cancer. European Review 
for Medical and Pharmacological Sciences. júl 2018;22(14):4509–17.  

13.  Xu M, Shao X, Li H, Zhang Z, Zhou C, Cheng Z. Clinical value and potential 
association of Rab1A and FoxM1 aberrant expression in colorectal cancer. Sci Rep. 19. 
november 2020;10:20160.  

14.  Cheng Z, Shao X, Xu M, Wang J, Kuai X, Zhang L, et al. Rab1A promotes proliferation 
and migration abilities via regulation of the HER2/AKT-independent mTOR/S6K1 
pathway in colorectal cancer. Oncol Rep. máj 2019;41(5):2717–28.  

15.  Shao X, Cheng Z, Xu M, Tan Z, Gao L, Wang J, et al. Pooled analysis of prognostic 
value and clinical significance of Rab1A expression in human solid tumors. Medicine. 
december 2019;98(50):e18370.  

 


