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Úvod
Metalothioneiny (MT) patfií do skupiny intracelulárních, nízkomolekulárních, na cystein bohat˘ch proteinÛ o molekulové

hmotnosti 6-10 kDa. MT se skládá ze dvou vazebn˘ch domén α a β, které jsou sloÏeny z cysteinov˘ch klastrÛ. Sulfhydrylové

zbytky cysteinÛ se úãastní kovalentní vazby atomÛ kovÛ. V pfiípadû jednomocn˘ch iontÛ kovÛ je MT schopen vázat celkem aÏ

12 atomÛ. Lidské MT patfií do I. tfiídy metalothioneinÛ a jsou kódovány rodinou genÛ tvofiící 10 isoforem. Vzniklé proteiny jsou

rozdûleny do ãtyfi skupin: MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4. MT-1 a MT-2 jsou exprimovány v lidském organismu ubikvitnû ve velmi

nízk˘ch koncentracích. K primárním rolím MT v organismu patfií udrÏování homeostázy zinku, detoxikace tûÏk˘ch kovÛ a ochra-

na pfied oxidativním stresem. Exprese MT je indukovatelná mnoha exogenními a endogenními faktory jako jsou UV záfiení, tûÏ-

ké kovy, stresové hormony, volné kyslíkové radikály, mediátory zánûtu, infekt, trauma nebo onkogeneze.

Recentní v˘zkumy podporují názor o roli MT v bunûãné proliferaci a diferenciaci resp. v kancerogenezi. MT lze povaÏovat

za protein závisl˘ na bunûãném cyklu a za marker proliferace exprimovan˘ v S fázi bunûãného cyklu. Tato teorie byla potvrze-

na imunohistochemickou verifikací zv˘‰ené exprese MT u mnoha histologicky rozliãn˘ch typÛ nádorÛ (prsu, tlustého stfieva, led-

vin, moãového mûch˘fie, plic, ovaria, prostaty, slinné Ïlázy, nosohltanu, hrtanu). Exprese MT vût‰inou korelovala s vysokou pro-

liferaãní kapacitou bunûk, s agresivitou biologického chování nádorÛ, predikovala hor‰í parametry pfieÏití, souvisela s rezistencí

na radio, resp. chemoterapii. V̆ sledky jednotliv˘ch studií hodnotící míru exprese MT v nádorové tkáni i jeho vztah k histopato-

logick˘m parametÛm a prognose onemocnûní nejsou vzájemnû konsistentní. Za negativní prognostick˘ faktor mÛÏe b˘t povaÏo-

ván na základû publikovan˘ch v˘sledkÛ napfiíklad u duktálního karcinomu prsu, malobunûãného karcinomu plic nebo maligní-

ho melanomu. Naopak sníÏená exprese byla popsána u hepatocelulárního karcinomu. Pfiedpokládá se, Ïe subcelulární lokalizace

MT ovlivÀuje jeho funkãnost; závisí na typu tumoru, rÛstové fázi, diferenciaci a apoptotickém indexu. V nenádorové tkáni domi-

nuje cytoplasmatická lokalizace MT, v nádorové buÀce naopak pfievaÏuje nukleární lokalizace MT.

Aãkoliv je MT protein pfieváÏnû intracelulární, nízké koncentrace byly zji‰tûny také v extracelulárních tekutinách jako plas-

ma, Ïluã, moã. K elevaci plasmatick˘ch koncentrací metallothioneinu dochází s rostoucím vûkem, pfii expozici xenobiotikÛm,

oxidativnímu stresu, u nûkter˘ch typÛ hepatopatií (primární biliární cirhosa, primární sklerotizující choangitis), akutního zánûtu,

autoimunních onemocnûní.

Materiál a metodika
Klinick˘ materiál
Zkouman˘ soubor tvofiili pacienti s maligními nádory hlavy a krku léãení na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní

nemocnice U svaté Anny v Brnû v roce 2006. Podmínkou zafiazení byla histologická verifikace dfiíve neléãeného maligního tumo-

ru hlavy a krku. Vylouãeni byli pacienti s hematologick˘mi malignitami, recidivami primárních tumorÛ a pacienti s duplicitami.

Vzorky plné krve k anal˘ze byly odebrány pfied zahájením terapie. V na‰em souboru bylo hodnoceno celkem 98 pacientÛ s veri-

fikovan˘mi karcinomy hlavy a krku, z nichÏ bylo 86 muÏÛ a 12 Ïen, vûkov˘ prÛmûr ãinil 62 let (medián 62±9; min 40, max 88). 

Nejãastûj‰í lokalizací nádorÛ byl orofarynx (29), larynx (25), hypofarynx (13) a dutina ústní (12) ostatní lokalizace byly zastou-

peny jen okrajovû (dutina nosní a pnd -5, nasofarynx -1, slinné Ïlázy -3, metastázy do krãních uzlin neznámého prima -4, koÏní

nádory –5, parafaryngeální nádor –1).

Dle histologické klasifikace pfievaÏoval jednoznaãnû spinocelulární karcinom, v 89 pfiípadech. Ostatní histologické typy se

vyskytovaly vyjimeãnû (adenokarcinom –3, velkobunûãn˘ karcinom –1, drobnobunûãn˘ karcinom –1, karcinom z acinárních

bunûk –1, bazocelulární karcinom –3).

Pfii rozdûlení spinocelulárních karcinomÛ dle stupnû diferenciacejsme nejãastûji nalezli typ stfiednû diferencovan˘ (33) dále

nízce diferencovan˘ (28), dobfie diferencovan˘ (10) a nediferencovan˘ (5). U ostatních nebyla diferenciace stanovena.

Pokroãilost onemocnûní byla hodnocena dle mezinárodní TNM klasifikace. Bez ohledu na lokalitu byla vût‰ina nádorÛ dia-

gnostikována aÏ v pokroãilém stadiu. (st IV- 59, st III- 19, st II- 8, st I- 8). RovnûÏ podle hodnot T pfievaÏovaly lokálnû pokroãi-

lé nádory (T 4- 40, T 3- 23, T2-17, T 1-13). O relativnû vysokém metastatickém potenciálu svûdãí nádorové postiÏení krãních

lymfatick˘ch uzlin témûfi u 60% pacientÛ v dobû verifikace (N+ vs N0 : 59 vs 34). Vzdálené metastázy jsou u karcinomÛ hlavy

a krku vzácné, vyskytly se pouze ve dvou pfiípadech.

Obecnû lze fiíci, Ïe v souladu s dostupn˘mi literárními zdroji byly diagnostikovány laryngeální nádory v ãasnûj‰ím stadiu

(T1+2 vs T3+4 : 9vs16; N 0 vs N+ : 15 vs 10; st I+II vs III+IV: 8 vs 17), narozdíl od karcinomÛ orofaryngu a dutiny ústní (T1+2

vs T3+4 : 13 vs 28; N 0 vs N+: 9 vs 32; st I+II vs III+IV: 3 vs 38) a zejména od karcinomÛ hypofaryngu (T1+2 vs T3+4: 3 vs 10;

N 0 vs N+: 2 vs 11; st I+II vs III+IV: 1vs 12).
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Pfiíprava vzorkÛ pro elektroanalytické stanovení metalothioneinu
Ze získan˘ch vzorkÛ plné krve bylo odebráno 100 ûl a umístûno na 15 min. pfii 99°C do termobloku (Eppendorf 5430, USA).

Poté byly vzorky ochlazeny na 4°C a centrifugovány pfii 4°C, 15 000 g po dobu 30 min. (Eppendorf 5402, USA). Metalothione-

iny patfií k termostabilním proteinÛm, které zÛstávají pfiítomné v roztoku i po jeho tepelné denaturaci. Takto pfiipravené vzorky

byly analyzovány námi upraven˘m postupem adsorptivní pfienosové techniky (AdTS) s diferenãní pulsní voltametrií (DPV) na

pfiístroji AUTOLAB v klasickém tfiíelektrodovém uspofiádání. AdTS DPV parametry byly následující: ãas akumulace 120 s, poãá-

teãní potenciál –0,6 V, koneãn˘ potenciál –1,6 V, modulaãní ãas 0,057 s, ãasov˘ interval 0,2 s, potenciálov˘ krok 1,05 mV/s,

modulaãní amplituda 250 mV, Eads = 0 V, teplota 20°C. MnoÏství analyzovaného vzorku bylo 5 µl.

V˘sledky
Pfii anal˘ze namûfien˘ch hodnot MT nebyla v popsaném souboru nalezena souvislost mezi koncetracimi MT a vûkem ani roz-

díly mezi pohlavími (muÏi: n=86; prÛmûr 8,76; medián 9,40 +4,79 Ïeny n=12; prÛmûr 7,53; medián 8,28±5,02) p=0,37. 

V̆ sledky byly statisticky hodnoceny a korelovány se standardními klinick˘mi a histopatologick˘mi parametry.

V závislosti na lokalitách nádoru nebyly zji‰tûny statisticky v˘znamné rozdíly v hladinách MT (larynx vs hypofarynx vs oro-

farynx vs cavum oris) p=0,95 (Kruskal–Wallis).

Vzhledem ke zcela jednoznaãné pfievaze histologického typu spinocelulárního karcinomu nebylo moÏné provést validní srov-

nání s dal‰ími histologicky odli‰n˘mi malignitami.

RÛzné stupnû diferenciace, grading, spinocelulárních karcinomÛ se rovnûÏ neli‰ily hodnotami MT (dobfie vs stfiednû vs nízce

vs nediferencovan˘ typ spinocelulárního karcinomu) p=0,95 (Kruskal–Wallis).

MT v˘znamnû nesouvisel s pokroãilostí nádorÛ v Ïádném ze srovnávan˘ch parametrÛ, tj. s hodnotami T (T1+2 vs 3+4: p=0,89

Mann–Whitney; p=0,75 Kruskal–Wallis), N (N0 vs N+: p=0,98 Mann–Whitney; p=0,15 Kruskal–Wallis), ani stadiem (st I+II vs

st III+IV: p=0,75 Mann–Whitney; p=0,77 Kruskal–Wallis).

Tab. 1: rozdûlení pacientÛ dle lokalizace nádoru

Závûr
Na základû dostupn˘ch literárních informací hraje ve sloÏitém procesu karcinogeneze svou zatím neúplnû objasnûnou roli

také MT. Imunohistochemicky byla na mnoha studiích potvrzena zv˘‰ená exprese MT u rÛzn˘ch typÛ nádorÛ. âasto jeho hod-

noty korelovaly s nízk˘m stupnûm diferenciace, pokroãilostí nádorÛ, metastatick˘m ‰ífiením; tj. zv˘‰ená exprese MT byla v tûch-

to pfiípadech navrÏena za negativní prognostick˘ faktor.

V popsaném souboru byly analogicky porovnávány hladiny MT v plné krvi se standardními, v praxi etablovan˘mi, klinick˘-

mi a patologicko-anatomick˘mi parametry nádorÛ. Hypotézy a moÏné souvislosti mezi v˘‰e zmínûn˘mi charakteristikami a MT

se na na‰em souboru nepotvrdily. Koncentrace MT v krvi nekorelovala s TNM, stagingem ani gradingem nádorÛ. Neli‰ila se sta-

tisticky v˘znamnû ani mezi jednotliv˘mi lokalizacemi hlavy a krku.

Otázkou do budoucnosti zÛstává moÏnost srovnání MT s parametry pfieÏití (OAS a DFS) pfii dlouhodobûj‰ím sledování paci-

entÛ; tj. selekce pacientÛ s hor‰í prognosou vyÏadující rasantnûj‰í protinádorovou léãbu.

lokalita n T1+2 T3+4 I+II III+IV N0 N+ MT

larynx 25 9 16 8 17 15 10 9,91±4,83

hypofarynx 13 3 10 1 12 2 11 9,22±5,16

orofarynx 29 9 20 2 27 7 22 9,79±5,19

cavum oris 12 4 8 1 11 2 10 9,06±4,87




