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Cíle: Katepsin B (KB) je thiol – dependentní proteáza nalézající se v lysosomech savčích buněk. Jeho aktivita u maligních
nádorů byla studována především u karcinomu prsu, plic a u kolorektálního karcinomu. Cílem práce je zmapovat aktivitu
katepsinu B u karcinomu močového měchýře.
Tab.1 – Charakteristika souboru
n=46

Ø věk
67,6 (26–91)

Grading malignity
(LG : low grade
HG : high grade)

Nádory
(povrchové : SBT
Invazivní : IBT)

Muži 34

67,2 (26–86)

LG: 17

SBT : 20

Ženy 12

68,7 (46–91)

HG : 29

IBT : 26

Metody: Vyšetření exprese katepsinu B u nemocných s uroteliálním karcinomem močového měchýře
jsme prováděli pomocí imunohistochemického vyšetření tkání fixovaných ve formolu a zalitých do
parafinu. Po klasickém zpracování tkáně (fixace přikrojené tkáně v pufrovaném roztoku 4%
formaldehydu, standardní histologické zpracování tkáně do podoby parafinového bloku) a následném
pečlivém zhodnocení bioptického materiálu v přehledném barvení hematoxylinem a eosinem jsme
vybrali parafinový blok s reprezentativní nádorovou populací vhodnou pro imunohistochemické
stanovení exprese katepsinu B. Na rotačním mikrotomu jsme nakrájeli z parafinového bloku
histologické řezy silné 1-2 mikrometry. Po usušení, deparafinaci a zavodnění histologických řezů jsme
v tkáni blokovali zbytkovou aktivitu endogenní peroxidázy roztokem 3% peroxidu vodíku. Následně
jsme na promyté histologické řezy aplikovali směs dvou myších monoklonálních protilátek (klony
CB131, výrobce Novocastra a AbD Serotec, ředění 1:40) specificky reagujících s katepsinem B. Reakce
antigenu s protilátkou nevyžadovala revitalizaci antigenního epitopu. Po inkubaci se směsí primárních
protilátek a po promytí preparátů jsme detekovali vazbu primární protilátky na epitop antigenu
pomocí sekundární polyklonální protilátky značené biotinem. Po inkubaci se sekundární protilátkou a
po promytí preparátů jsme aplikovali křenovou peroxidázu značenou streptavidinem. Vazbou avidin –
biotin došlo k navázání peroxidázy na sekundární protilátku. Následně jsme na tkáně aplikovali směs
substrátu pro peroxidázu (peroxid vodíku) a kosubstrátu (3,3´-diaminobenzidin tetrahydrochlorid). Po
promytí jsme jádra dobarvili roztokem Harrisova hematoxylinu. Po odvodnění tkáně a prosycení
xylenem jsme preparáty zamontovali do solakrylu. Hodnocení výsledku imunohistochemického
vyšetření (vznik hnědého precipitátu v místě vazby primární protilátky) jsme prováděli ve světelném
mikroskopu. Expresi katepsinu B (cytoplasmatickou granulární pozitivitu nádorových buněk - katepsin
B – lysozomální proteáza) jsme hodnotili semikvantitativně, a to jak intenzitu výsledného zbarvení - ve
stupních 0, 1+, 2+, 3+(obr. Č.1, 2, 3 a 4), tak počet pozitivních nádorových buněk (procentuální
vyjádření).
Rozsah nádoru stanovíme standardním způsobem. Soubor nemocných je diferencován podle gradingu
malignity a nádorové invaze. Charakteristika souboru je uvedena v tabulce č. 1.

Tab.2 – Výsledky
n=46
KB -

15

Grading malignity
LG/HG
5/10

KB +

31

12/19

SBT/IBT

14/17

6/9

Výsledky:
V této době máme v rámci probíhající prospektivní studie zhodnoceny nálezy výsledky u 46 nemocných. U 31/46 (67 %) nemocných hodnotíme jejich nádor jako
katepsin B pozitivní. Exprese katepsinu B v nádorové tkáni v závislosti na gradingu malignity a invazi nádoru je uvedena v tabulce č.2.
Závěry Definitivní zodpovězení otázky - jaká je aktivita KB u karcinomu močového měchýře - bude možné až po stanovení jeho exprese u většího počtu
nemocných, a další analýze výsledků v závislosti na gradingu malignity a nádorové invaze.
Práce je podporována grantem IGA č. NT/11415-5.

