Cirkulující nádorové buňky (CTCs) u karcinomu ledviny
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Úvod do problematiky

Metody

Cirkulující nádorové buňky (CTC z angl. Circulating tumor cells)
představují spojení mezi primárním tumorem a sekundárními
nádorovými ložisky, metastázami.

Do studie byly zařazeni pacienti podstupující chirurgickou
léčbu ledviny pro přítomný zhoubný novotvar s cílem zjištění
přítomnosti nádorové diseminace v krvi pomocí testování CTC.

Vyšetření CTC spadá do kategorie vyšetření, které jsou označovány
pojmem tekutá biopsie, jehož cílem je získat co nejvíce informací o
vlastnostech heterogenního nádorového onemocnění za ideálně
minimálních invazních zásahů.

Periferní krev (2 x 8ml , EDTA) byla odebírána v několika
časových bodech (viz. odběrové schéma), ideálně min. 3
odběry. Celkem bylo zhodnoceno 441 odběrů u cca 160
pacientů.

Nádorové onemocnění se vyvíjí a CTC představují prostředek
monitorování onemocnění v čase. Dle nově definované tzv. tekuté
dynamické medicíny (z angl. liquid dynamic medicine) [1], kdy je
pacient sám sobě kontrolním subjektem, se v rámci CTC vyšetření
hodnotí zejména vývoj onemocnění v čase. Vyšetření přispívá k
personalizaci onkologické léčby.

Pro separaci CTC dle velikosti byla použita separační kolona a
protokol MetaCell® [2]
CTC přítomnost v krvi je hodnocena na základě
cytomorfologické a molekulární analýzy v daném časovém
bodě ( viz odběrové schéma).
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Výsledky a závěry
CTCs byly detekovány nezávisle na pořadí odběru u cca 90% pacientů s
karcinomem ledvin podstupujících operaci.
U C64 pacientů byl odběr proveden opakovaně (3x), u 23 pacientů se
opakoval (4x) . Data poukazují na přítomnost CTC taky v stadiích po operaci
(týdne, rok)
Analýza genové exprese identifikovala zvýšenou genovou expresi ve skupině
CTC v porovnání s frakcí bílých krvinek pro geny: KRT18, VIM. Tyto geny je
možné použít pro identifikaci CTC v dalších analýzách.
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Obr. 1 CTC – buňky
izolovány u pacienta s
karcinomem
ledviny,
barveny
fluorescenčně
(Jádro:
NucBlue,
Cytomplasma Celltracker.
Měřítko = 10 µM.

Obr. 3 Relativní množství RNA po analýze genové exprese
(GE) A. porovnání GE ve třech časových bodech odběrů (
1, 2, 3) B. Porovnání GE ve skupině CTC se zvýšenou
expresí PD-L1
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Analýza CTC
1. Cytomorfologická analýza buněk
membráně po krátké in vitro kultivaci

obohacených

na

Buňky jsou barveny vitálním fluorescenčním barvením (NucBlue,
Celltracker )a hodnoceny jsou následující cytologické parametry: velikost
buňky, velikost buněčného jádra, okraje jaderné membrány, struktura
heterochromatinu, přítomnost jadérek, buněčná proliferace, plasticita,
deformabilita a schopnost prorůstat separačním membránou

2. Analýza genové exprese pomocí kvantitativní polymerázové
PCR (qPCR) - testovány jsou vybrané s tumorem-asociované
geny (TAGs): EPCAM, MUC1, velikst KRT6, KRT7KRT18, KRT19,
VIM, CD24, CD44, CD68, CD45, CD274, VEFG , VEGFR, HER2

Jak je možné, že jsou CTC přítomny v krvi i 6 týdnů po odstranění
primárního tumoru ? Odpověď stále nemáme …
Každopádně jsme prokázali, že charakter izolovaných CTC se v průběhu
jednotlivých odběrů mění. Změny byly charakterizovány na úrovni genové
exprese.

Obr. č. 2 Relativní množství RNA po analýze genové exprese (GE)
zobrazeno v klastrech (GenEx vs.6, MultiD)

Za nejzajímavější z terapeutického pohledu považujeme změněnou
expresi VEGF a PD-L1 u některých pacientů, kterou je možné využít k
indikaci anti-angiogenetické a anti-PDL1 léčby. Exprese VEGF a PD- L1
definuje rozdílné klastry pacientů ( viz obr. č.3a)

6. týden po operaci byl zaznamenán pokles exprese markerů CD24, CD44,
jejichž exprese je připisována buňkám charakteru kmenových buněk (viz
obr. č. 3A).
Zvýšená exprese PD-L1 je signifikantně asociována se zvýšenou expresí
CD44 ( viz obr. 3B).
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