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Cíl práce
Cílem na‰í práce bylo monitorovat sérové hladiny angiogenních faktorÛ v prÛbûhu chirurgické léãby nemocn˘ch s renálním

karcinomem (RCC) pomocí víceparametrové anal˘zy (protein array) a ovûfiit, zda zátûÏ spojená s operaãním v˘konem bude pro-

vázena zmûnami hladin angiogenních faktorÛ v séru.

Soubor nemocn˘ch
Svûtlobunûãn˘ renální karcinom byl diagnostikován u 32 pacientÛ (11 Ïen a 21 muÏÛ, ∅ vûk 65,9 rokÛ, SD 10,8, medián (57,0

– 74,5) v období od fiíjna 2005 do záfií 2006. U v‰ech nemocn˘ch byl odstranûn primární nádor ledviny, 8 krát byla provedena par-

ciální resekce, 24 krát nefrektomie (11x vpravo, 13x vlevo). Diagnóza renálního karcinomu byla potvrzena histologicky (u v‰ech

pacientÛ se jednalo o svûtlobunûãn˘ karcinom ledviny), 13 pacientÛ mûlo v dobû operace I. stadium, 2 pacienti II. stadium choro-

by, 8 pacientÛ bylo ve III. stadiu choroby a 9 pacientÛ ve IV. stadiu choroby. Bunûãn˘ grading dle Fuhrmanové byl u jednoho paci-

enta I., u 5 pacientÛ I-II, u 13 pacientÛ II, u dvou pacientÛ II-III, u osmi pacientÛ III, u tfiech pacientÛ III-IV (AJCC staging, 6th

Edition, 2002). Nemocní s RCC byli rozdûleni do tfií skupin podle stadií choroby. První skupina zahrnovala 15 pacientÛ v I. a II.

stadiu choroby, druhá skupina 8 pacientÛ ve III. stadiu choroby a tfietí skupina 9 pacientÛ ve IV. stadiu choroby. Kontrolní soubor

tvofiilo 14 zdrav˘ch dobrovolníkÛ, 8 muÏÛ, ¤ vûk 56,3 roky medián (50,8 -72,4) a 6 Ïen, ∅ vûk 53,7 rokÛ medián (47,9 -69,8)
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Metoda
Pro stanovení hladiny angiogenních faktorÛ byla pouÏita metoda protein arrays firmy RayBiotech (USA), RayBio Human

Angiogenesis Antibody Array I.

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí software ARES ARay Evaluation System (Baria, Czech Republic). V̆ sledná koncent-

race jednotliv˘ch proteinÛ je vyjádfiena jako relativní intenzita (hodnota) zbarvení spotÛ vzhledem ke kontrolám. Statistické porov-

nání namûfien˘ch hodnot bylo provedeno pomocí programu Sigmastat verze 2.0.

V˘sledky
Na rozdíl od prací sledujících produkci IL-8 u jin˘ch malignit, jsme nalezli pfii porovnání skupiny zdrav˘ch osob a nemoc-

n˘ch s RCC statisticky v˘znamné rozdíly v hladinách pfied operací u pacientÛ III.(p=0,040) a IV. stadia (p=0,017). Pooperaãnû

do‰lo k signifikantnímu poklesu hladin IL-8 u v‰ech skupin pacientÛ jiÏ 7. den po operaci.

Hladiny PDGF v séru nemocn˘ch s RCC I.-III. stadia byly v˘znamnû zv˘‰ené oproti skupinû zdrav˘ch osob (p=0,017

u I.+II. stadia, p=0,029 u III. stadia). U pacientÛ IV. stadia byla pfiedoperaãní hodnota PDGF signifikantnû niÏ‰í oproti kontrol-

nímu souboru (35,49+3,95, p=0,032). V prÛbûhu sledování byl zaznamenán u pacientÛ IV. stadia vzestup PDGF, kter˘ 8. t˘den

dosáhl statistické v˘znamnosti (p=0,003). V pfiedoperaãních odbûrech jsme zaznamenali signifikantnû niÏ‰í hladiny PDGF u nemoc-

n˘ch IV. stadia (35,49 + 3,96) oproti stadiu I.+II. (p<0,001) a III. (p=0,005). Statisticky v˘znamn˘ rozdíl mezi pacienty I.+II.

a IV. stadia pfietrvával i 7. den (p=0,046). U pacientÛ IV. stadia se hladina PDGF signifikantnû zv˘‰ila 8. t˘den po operaci opro-

ti pfiedoperaãní hodnotû.

Hladiny leptinu u pacientÛ I.+II. a III. stadia pooperaãnû stoupaly. U pacientÛ I.+II. stadia dosáhla hladina leptinu statistické

v˘znamnosti oproti kontrolní skupinû 7. den po operaci (p=0,011) a 8. t˘den po operaci (p<0,001). U pacientÛ III. stadia byl pro-

kázán statisticky v˘znamn˘ rozdíl oproti kontrolnímu souboru aÏ 8. t˘den po operaci (p=0,003). Ve skupinû pacientÛ I+II. stadia

oproti pacientÛm IV. stadia byly sérové hladiny leptinu signifikantnû vy‰‰í jak pfied operací (p=0,022), tak 7. den operaci (p=0.035)

a 8. t˘den operaci (p<0,001). Hladina leptinu u nemocn˘ch IV. stadia byla signifikantnû niÏ‰í 8. t˘den po operaci oproti nemoc-

n˘m III. stadia (p<0,001). Hladina leptinu se signifikantnû zv˘‰ila u pacientÛ I.+II. a III. stadia 8. t˘den po operaci.

Diskuze
V na‰em sdûlení se vûnujeme rozboru tfiech analytÛ (IL-8, PDGF a leptinu), které vykazovaly v prÛbûhu chirurgické léãby

a následného sledování statisticky v˘znamné kolísání sérov˘ch hladin.

IL-8 byl pfiedoperaãnû signifikantnû zv˘‰en u nemocn˘ch stadia III a IV RCC; zv˘‰ení u stadia I+II bylo nesignifikantní, stej-

nû jako rozdíly v sérov˘ch hladinách mezi jednotliv˘mi stadii. IL-8 je v˘znamn˘m chemoatraktantem neutrofilÛ. Zajímav˘m

pozorováním byl pooperaãní pokles CXCL8 (IL-8) jak u nemocn˘ch stadia I+II a III RCC s radikálním chirurgick˘m v˘konem,

tak u nemocn˘ch IV. stadia RCC, u kter˘ch bylo provedeno odstranûní nebo pouze zmen‰ení primárního loÏiska. MoÏn˘m vysvût-

lením na‰ich nálezÛ je pravdûpodobnost, Ïe metastatická loÏiska mají odli‰nou angiogenní aktivitu neÏ primární tumor [9]. Tuto

pfiedstavu potvrzují i klinická pozorování, kdy po odstranûní primárního RCC bylo pozorováno zpomalení rÛstu nebo dokonce

regrese metastáz. Vzhledem k poklesu IL-8 v séru jiÏ 7. den po operaci je moÏné CXCL8 povaÏovat za faktor spojen˘ s nádo-

rem, kter˘ vypovídá o velikosti a moÏná i rÛstové aktivitû RCC. 

Na novotvorbû cév se prostfiednictvím solubilních faktorÛ podílejí i krevní destiãky. PDGF je syntetizován nejen trombocy-

ty, ale i dal‰ími buÀkami, napfiíklad endoteliálními buÀkami a mikrofágy [2,7]. PDGF vykazuje chemoatraktivní efekt vÛãi neu-

trofilÛm a monocytÛm. Tím se zapojuje do regulaãní sítû modulující funkci makrofágÛ. PDGF je dÛleÏit˘m faktorem pfii formo-

vání lumen novotvofien˘ch cév [3,6,10,12].

Klatte a kol. pozorovali u skupiny 33 pacientÛ krátce po operaci sníÏenou hladinu PDGF v periferní krvi, v renální venózní

krvi odebrané peroperaãnû byla hladina vy‰‰í [8]. Na‰i nemocní se IV. stadiem RCC mûli pfiedoperaãnû signifikantnû niÏ‰í séro-

vé hladiny PDGF v porovnání s nemocn˘mi se stadiem I+II (p<0,001) a III (p=0,005) RCC. Porovnáním hodnot kontrolního sou-

boru s nemocn˘mi s RCC IV. stadia byly pfiedoperaãnû zji‰tûny statisticky niÏ‰í hodnoty PDGF (p=0,032). V porovnání s kon-

trolním souborem do‰lo 8. t˘den po operaãním v˘konu u nemocn˘ch IV. stadia k signifikantnímu vzestupu PDGF (p=0,003).

Tento jev mÛÏe mít fiadu pfiíãin. Pooperaãní vzestup mÛÏe b˘t vyvolán operaãní zátûÏí a s ní spojenou stimulací imunitního

systému. Jinou pfiíãinou mÛÏe b˘t paraneoplastická koagulopatie spojená se zv˘‰enou tvorbou cévních uzávûrÛ, pfii které dochá-

zí k aktivaci a zapojení krevních destiãek. Popsané nálezy sníÏen˘ch hodnot PDGF u nemocn˘ch IV. stadia RCC oproti nemoc-

n˘m s I.+II. a III. stadiem lze povaÏovat za dal‰í doklad poruchy mechanizmÛ nespecifické bunûãné imunity, kdy pfii nádorové

progresi je alterována funkce monocyto-makrofágov˘ch bunûk, zatímco produkce jin˘ch angiogenních faktorÛ, napfi. angioge-

ninu, a tím i angiogeneze zÛstávají zachovány. Makrofágy, které se tak v poãáteãní fázi rozvoje nádoru podílejí neÏádoucím zpÛ-

sobem na novotvorbû cév, nejsou u pokroãil˘ch stadií tumoru schopny nejen zajistit cytotoxickou protinádorovou odpovûì, ale

sniÏuje se i jejich role pfii neovaskularizaci. V této fázi onemocnûní je rÛst nádorov˘ch cév pod regulaãním vlivem jin˘ch proan-

giogenních signálÛ [1]. 

Leptin, z adipocytÛ odvozen˘ cytokin, kter˘ je úzce spjat s obezitou, má vliv na karcinogenezi, vykazuje mitogenní aktivi-

tu, chrání nádorové buÀky pfied apoptózou a stimuluje nádorovou angiogenezi [13]. Hladina sérového leptinu pozitivnû koreluje

s BMI (body mass index). ProtoÏe obezita je jedním z rizikov˘ch faktorÛ renálního karcinomu, sledovali Horiguchi a kol. vztah
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mezi leptinem a rozvojem renálního karcinomu [4]. Ve své práci (u 57 pacientÛ) zjistili, Ïe sérová hladina leptinu byla signifi-

kantnû vy‰‰í u pacientÛ s prokázanou venózní invazí. Nemocní s RCC bez uzlinov˘ch a vzdálen˘ch metastáz s vy‰‰í sérovou hla-

dinou leptinu mûli krat‰í interval pfieÏití do progrese neÏ pacienti s niÏ‰í hladinou leptinu. Horiguchi a kol. sledovali efekt lepti-

nu rovnûÏ na buÀkách my‰ího renálního karcinomu. Zjistili, Ïe leptin podporuje invazivitu my‰ích renálních karcinomov˘ch

bunûk [5].

Produkce sérového leptinu adipocyty prudce klesá bûhem hladovûní. Dosud není jasné, zda leptin spolu s dal‰ími cytokiny

hraje regulaãní roli v akutní fázi zánûtu vedoucímu ke hladovûní a malnutrici, nebo zda je známkou tukového a hmotnostního

úbytku spojeného s nádorov˘m onemocnûním. Zdá se, Ïe deregulace hladiny leptinu u pacientÛ s nádorov˘m onemocnûním nesou-

visí s nádorovou anorexií [11]. Sérové hodnoty leptinu u zdrav˘ch kontrol i nemocn˘ch s RCC vykazovaly velké individuální

rozpûtí a smûrodatné odchylky v hodnocen˘ch skupinách dosahovaly aÏ 50% prÛmûrn˘ch hodnot. Pfiedoperaãní hodnoty lepti-

nu se u nemocn˘ch s RCC I. aÏ IV. stadia neli‰ily od zdrav˘ch kontrol. V období pooperaãní rekonvalescence se u nemocn˘ch

s RCC I.+II. a III. stadia zvy‰ovaly a dosáhly statistické v˘znamnosti 8. t˘den u stadia I.+II. a 7. den a 8. t˘den u stadia III. Nemoc-

ní s metastazujícím RCC mûli oproti nemocn˘m s I.+ II. stadiem signifikantnû niÏ‰í hodnoty leptinu jak v pfiedoperaãních, tak

pooperaãních odbûrech. Nemocní IV. stadia mûli váhov˘ úbytek. U nemocn˘ch III. stadia RCC pfievaÏovaly pfiedoperaãnû kata-

bolické procesy. Odstranûní nádoru vedlo k jejich zastavení a navození anabolick˘ch regulací. Tento v˘voj se odrazil i v signifi-

kantním zv˘‰ení leptinu mezi nemocn˘mi s RCC III. a IV. stadia 8. t˘den po operaci. 

Závûr
Multiparametrovou anal˘zou s provedenou komerãní soupravou RayBio Human Angiogenesis Antibody Array 1 od firmy

RayBiotech, Inc. USA. jsme stanovili sérové hladiny angiogenních faktorÛ u nemocn˘ch s rÛzn˘mi stadii RCC. Sérové hladiny

IL-8, PDGF a leptinu vykazovaly u nemocn˘ch s RCC statisticky v˘znamné zmûny v prÛbûhu osmi t˘dnÛ (pfied, 7. den a 8. t˘den

po operaci) v závislosti na pokroãilosti nádoru a jeho pfiítomnosti. Zdá se, Ïe pokles IL-8 koreluje s velikostí tumoru. Naproti

tomu se hodnota sérového leptinu zvy‰ovala u zotavujících nemocn˘ch (I.+II. a III stadium) po úspû‰ném odstranûní tumoru, ne

v‰ak u nemocn˘ch IV. stadia po nefrektomii. VyuÏití IL-8 a leptinu k monitorování léãby RCC je tfieba ovûfiit na vût‰ím poãtu

nemocn˘ch.
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