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Úvod 
Adenokarcinóm prostaty je celosvetovo jedno z najčastejších onkologických ochorení u mužov 
postihujúce prevažne staršiu generáciu, pričom sa celosvetovo uvádza viac ako jeden milión 
nových prípadov ročne. Nádor má vysokú incidenciu aj v dobre rozvinutých krajinách a práve 
v krajinách s vysokým životným štandardom pozorujeme jej neustály rast (Pernar a kol., 2018). 
Na Slovensku je incidencia karcinómu prostaty u mužov na druhom mieste po karcinóme 
hrubého čreva. Napriek dostupnej diagnostike a liečbe má Slovenská republika tretiu najvyššiu 
mortalitu na karcinóm prostaty v celej EU po Estónsku a Lotyšsku (ECIS, 2019). Včasné 
odhalenie a účinná terapia preto môžu výrazne zvýšiť prežitie pacientov.  
Pre diagnostiku karcinómu prostaty sa ukázalo byť významným vyšetrenie hladiny 
prostatického špecifického antigénu v sére. Pre jeho nízku senzitivitu, špecifickosť a slabú 
prediktívnu hodnotu sa ho však neodporúča používať na rutinný skríning. Neexistuje fixná 
hraničná hodnota hladiny PSA v sére, ktorá by odlíšila neagresívny karcinóm od agresívneho 
(Llop a kol., 2016). V súčasnosti nemáme k dispozícii spoľahlivú skríningovú metódu 
s dostatočnou senzitivitou a šprcificitou. Z toho dôvodu sú potrebné nové a spoľahlivejšie 
diagnostické markery. 
Zistilo sa, že aberantná glykozylácia je jednou z častých zmien pozorovaných pri malígnej 
transformácii. Zmeny zloženia glykokonjugátov ovplyvňujú mnohé deje súvisiace s malignitou. 
Existuje potenciál na využitie glykánov na zlepšenie včasnej diagnózy, ako biomarkerov pre 
prognózu a stratifikáciu a ako markerov špecifických terapeutických cieľov.  
Prínos v diagnostike karcinómu prostaty by mohla predstavovať aj kyselina sialová a jej 
hodnotenie v tkanive. Už v minulosti boli zistené jej zmeny v sére u pacientov s nádorovými 
chorobami (Scott a Munkley, 2019; Zhang a kol. 2019). Všeobecne sa zdá, že hladina sialyzácie 
v sére sa zvyšuje s rôznymi malignitami a vykazuje potenciál pre klinické aplikácie, najmä pri 
monitorovaní a prognóze chorôb. Cieľom práce je posúdiť zmeny sialylácie glykokonjugátov 
vo vzťahu k nádorovej transformácii v tkanive prostaty. Takéto hodnotenie s diferencovaním 
typu jej terminálnej väzby doposiaľ nebolo v dostupnej literatúre dokumentované.   
 

Metodika 

Analyzovali sme celkovo 24 prípadov chorobných zmien prostaty zahrňujúcich prípady 
benígnej hyperplázie prostaty (6 pacientov) a adenokarcinómu prostaty s rôznym Gleason 
skóre; 3+4 (6 pacientov), 4+4 (6 pacientov), 4+5 (6 pacientov). Na hodnotenie zmien 
glykozylácie bola využitá lektínová histochémia využívajúca lektíny špecifické pre kyselinu 
sialovú a to pre jej 2,3 väzbu leukoaglutinín Maackia amurensis (MAL) a -2,6 väzbu 
leukoaglutinín Sambucus nigra (SNA). 

 

 



Preparáty sme hodnotili vo svetelnom mikroskope, sústredili sme sa na posúdenie 
cytoplazmovej a luminálnej membránovej pozitivity hodnoteného markera. Nálezy sme 
vyjadrili semikvantitatívne s využitím semikvantitatívneho skóre nasledovne:  

0  negativita, 

0,5  slabá resp. nepravidelná pozitivita 

1  dobre hodnotiteľná pravidelná pozitivita 

2  silná pravidelná pozitivita 

3  veľmi silná pravidelná pozitivita 

Semikvantitatívne skóre DAB pozitivity (SDP) je vyjadrené ako priemer jednotlivých 
hodnotení ± SEM. 

V ďalšom kroku sme intenzitu pozitivity kvantifikovali s použitím histomorfometrického 
software ImageJ, v. 1.52p (Abramoff a kol., 2004, Schindelin, 2012) s využitím metód 
morfometrickej analýzy obrazu (Nguyen, 2013) a vyjadrili ako skóre DAB intenity (SDI), kde 
0 je minimálna teoretická intenzita, 1 maximálna teoretická intenzita.  

Výsledky boli vyhodnotené štatisticky, použitím štatistického software Graph Pad Prism (ver. 
8.2.1). Normalita hodnôt bola overená použitím D'Agostino Pearson omnibus normality a 
Shapiro-Wilk testu. Výsledky boli analyzované použitím Kruskal-Wallisovho 
neparametrického testu. Hodnoty p<0,05 boli považované za signifikantné. 

 
Výsledky 
V tkanive prostaty sme sledovali prítomnosť glykokonjugátov tak s 2,3 ako aj s 2,6 
väzbou kyseliny sialovej, s výraznou dominanciou kyseliny sialovej viazanej 2,6 väzbou. 
Porozovali sme pokles pozitivity glykokonjugátov v súvislosti s nádorovou transformáciou 
v tkanive. Zmeny nastali aj v závislosti od gradingu nádoru, pričom pri vyššom gradingu nádoru 
sme zaznamenali najväčší pokles sialylácie. 
V tkanive normálnej prostaty dominovala najmä veľmi silná cytoplazmová a luminálna 
membránová pozitivita 2,6 viazanej sialovej kyseliny, ako aj prevažne pravidelná luminálna 
pozitivita 2,3 viazanej sialovej kyseliny. Cytoplazmová pozitivita 2,3 sialyzovaných 
glykokonjugátov bola len slabá. Ložiská s prostatickou intraepitelovou neopláziou vykazovali 
mierny pokles pozitivity sialyzovaných glykokonjugátov, ktorý však nebol signifikantne 
odlišný v porovnaní s tkanivom normálnej prostaty. 
V súvislosti s nádorovou transformáciou dochádzalo k signifikantnému poklesu cytoplazmovej, 
aj luminálnej pozitivity 2,6 sialyzovaných glykokonjugátov (obr.1,3). Pokles bol výraznejší 
v prípade nádorov s vyšším Gleason skóre a bol potvrdený aj morfometrickou kvantifikáciou 
(obr. 2).  
Pokles cytoplazmovej pozitivity 2,3 viazanej sialovej kyseliny bol významnejší iba v 
prípadoch nádorov s vyšším Gleason skóre (obr.1,3). Rozdiel sa ukázal byť výraznejší pri 
morfometrickom hodnotení, kde signifikantný pokles 2,3 viazanej sialovej kyseliny bol 
pozorovaný v prípadoch karcinómov prostaty s rôznym Gleason skóre a tiež v prípadoch 
prostatickej intraepitelovej neoplázie (obr. 4).  
Nádorová transformácia sa nespájala so signifikantnými zmenami luminálnej membránovej 
pozitivity 2,3 sialyzovaných glykokonjugátov. 
 
 
 
 

 



 
Tkanivo 

normálnej prostaty 
Gleason 3 Gleason 4 Gleason 5 

2,3 väzba 
(MAL) 

cytoplazma 
0,75 ± 0,14 

0,5 ± 0,06 
ns 

0,44 ± 0,06 
ns 

0,31 ± 0,06 
* 

2,3 väzba 
(MAL) 

luminálna poz. 
1,93 ± 0,19 

0,64 ± 0,08 
ns 

0,53 ± 0,08 
*** 

0,24 ± 0,07 
*** 

2,6 väzba 
(SNA) 

cytoplazma 
2,83 ± 0,08 

1,81 ± 0,07, 
*** 

1,1 ± 0,1,  
**** 

0,90 ± 0,1, 
**** 

2,6 väzba 
(SNA) 

luminálna poz. 
2,63 ± 0,1 

1,33 ± 0,33 
ns 

1,33 ± 0,06 
*** 

1,04 ± 0,04 
*** 

Obr. 1 Semikvantitatívne skóre DAB pozitivity (SDP) v tkanive normálne prostaty a 
adenokarcinóme prostaty s rôznym Gleason skóre. ns p>0,05, * p<0,05, ** p<0,01, *** 
p<0,001, **** p<0,0001 v porovnaní s tkanivom normálnej prostaty  

 
 

 
Obr. 2 Morfometrická analýza intenzity expresie glykokonjugátov v 2,6 väzbe.  

Pokles expresie sialyzovaných glykokonjugátov v 2,6 väzbe v prípade malígnych nádorov 
prostaty bol preukázaný aj morfometricky. SDI, skóre DAB intenzity 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Expresia 2,6 (A-C) a D-Fsialyzovaných glykokonjugátov k nádoroch 
prostaty . Počas nádorovej transformácie v tkanive prostaty dochádza k poklesu expresie, ktorý 
je výraznejší v nádorových ložiskách s vyšším Gleason score. A,D Gleason 3, B,E Gleason 4, 
C,F Gleason 5, Lektínová histochémia, 400x 
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Obr. 4 Morfometrická analýza intenzity expresie glykokonjugátov v 2,3 väzbe.  Pokles 
expresie sialyzovaných glykokonjugátov v 2,3 väzbe v prípade malígnych nádorov ako aj 
dysplastických zmien v tkanive prostaty bol výraznejšie hodnotiteľný pomocou morfometrickej 
analýzy obrazu. SDI, skóre DAB intenzity 
 
Diskusia 
Výsledky nášho pozorovania naznačujú rozdiely v sialyzácii, ktoré súvisia s malígnou 
transformáciou v tkanive prostaty. Pozorované zmeny naznačujú, že sialyzácia v karcinómoch 
prostaty sa znižuje nepriamo úmerne s agresivitou nádoru. V prípade sialyzácie v 2,6 väzbe 
bola prítomná zjavná klesajúca tendencia ako v luminálnej membránovej, tak aj cytoplazmovej 
pozitivite v nádoroch so zvyšujúcim sa Gleason skóre. Mierny pokles nastal aj v  prostatickej 
intraepiteliálnej neoplázii. Tieto výsledky sme potvrdili aj morfometricky. Sialyzácia s 2,3 
väzbou nemala tak zjavne pozorovateľné zmeny ako sialyzácia v 2,6 väzbe. Tieto zistenia 
by mohli byť zaujímavé aj vo vzhťahu k hodnoteniu agresívnych a neagresívnych nádorov. 
Zaujímavá je komparácia výsledkov v predloženej práci so štúdiami, ktoré sledovali zmeny 
sialylácie v sére. Pri karcinóme prostaty sa hladiny kyseliny sialovej skúmali ako doplnok 
k vyšetreniu hladiny PSA pri predikcii malignity prostaty. U pacientov s nádorom prostaty boli 
zistené signifikantne zvýšené hladiny kyseliny sialovej a to najmä viazanej 2,3 väzbou v 
porovnaní s benígnou hyperpláziou prostaty (Scott, Munkley, 2019).  
Zvýšená hladina SA v sére mala vysokú senzitivitu a špecificitu v diagnostike kostných 
metastáz u  pacientov s nádorovou transformáciou prostaty (Zhang a kol., 2019). Zvýšená 
hladina kyseliny sialovej v sére môže byť taktiež zaujímavý pomocný marker hlavne v prípade, 
ak nie je PSA dostatočne výpovedné (Michalakis a kol., 2012) a je nezávislým prognostickým 
faktorom karcinómu prostaty ako aj vzniku vzdialených metastáz (Zhang a kol., 2019) a 
agresivity nádoru (Tkac a kol., 2019). V našom prípade sme zaznamenali vo vzorkách pokles 
sialyzácie, čo nás vedie k hypotéze, že nami pozorovaný pokles môže súvisieť so zvýšeným 
uvoľňovaním sialyzovaných proteínov do séra. 
Naše výsledky ukazujú, že zmeny počas malígnej transformácie v tkanive prostaty sú 
sprevádzané zmenami v sialyzácii bunkových glykokonjugátov. Hodnotenie sialyzovaných 
proteínov v nádoroch prostaty môže predstavovať zaujímavý potenciálny prognostický alebo 
diagnostický marker.  
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