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Nádorová bunka

6 základných znakovsebestačnosť
v rastových

faktoroch

odolnosť voči
faktorom, ktoré
blokujú delenie

schopnosť odolnosť vočischopnosť
nekonečne

sa deliť

odolnosť voči
bunkovej
smrti

schopnosť
udržiavať 

tvorbu ciev 

invazívnosť
a tvorba
metastáz

Hanahan & Weinberg, 2000



Sebestačnosť v rastových faktoroch

Nádorová bunka

�zvýšená produkcia RF & 
autokrinná stimulácia 
(PDGF, FGF, VEGF)

�nadprodukcia 
receptorov pre RF   
(HER2, EGFR a i.)

�aktivačné mutácie v 
receptoroch 

�aktivačné mutácie v 
prenášačoch signálov 
(Src, Ras, Myc, MAPK)

= AKTIVÁCIA   
ONKOGÉNOV  



Nádorová bunka

Odolnosť voči faktorom, ktoré blokujú 
delenie

�strata, alebo narušená 
aktivita inhbítorov delenia
(INK)

�znížená produkcia 
receptorov pre inhibičné 
faktory (TGFR)

� strata kontaktnej inhibície 
inaktiváciou adhéznych
molekúl (APC)

= INAKTIVÁCIA   
ANTI-ONKOGÉNOV  



Nádorová bunka

Schopnosť nekonečne sa deliť �strata, alebo narušená 
aktivita regulátorov 
delenia (pRb) –
tzv imortalizácia

�zvýšená produkcia 
a/alebo aktivita 
telomerázy – zastavenie telomerázy – zastavenie 
„starnutia“ 

= INAKTIVÁCIA   
ANTI-ONKOGÉNOV 

+
AKTIVÁCIA 
TELOMERÁZY



Odolnosť voči bunkovej smrti

Nádorová bunka

�zvýšená produkcia 
proteínov blokujúcich 
bunkovú smrť (Bcl-2, IGF,
AKT, Myc)      

�znížená produkcia alebo 
inaktivácia proteínov    
podporujúcich bunkovú podporujúcich bunkovú 
smrť (p53, Bax, Fas)  

= AKTIVÁCIA 
FAKTOROV
PREŽÍVANIA

+
INAKTIVÁCIA   
INDUKTOROV SMRTI  



Schopnosť udržiavať tvorbu ciev

Nádorová bunka

�Strata alebo narušená 
funkcia regulátorov 
angiogenézy – VHL

� aktivácia onkogénov 
stimulujúcich produkciu 
angiogénnych faktorov
(Ras, EGFR)(Ras, EGFR)

�zvýšená produkcia faktorov 
stimulujúcich tvorbu a vetvenie 
ciev (VEGF, Ang-2)   

�Znížená produkcia 
faktorov stabilizujúcich 
cievy

� nedokonalá cievna sieť



Invazívnosť a tvorba metastáz

Nádorová bunka

�zvýšená produkcia 
faktorov 
spôsobujúcich 
štiepenie 
medzibunkovej 
hmoty a bazálnej
membrány

�Strata alebo znížená 
funkcia faktorov, 
ktoré udržiavajú 
medzibunkové 
kontakty (E 
cadherin)



Invazívnosť a tvorba metastáz

Nádorová bunka

� metastázy ako 
sekundárne nádory

� metastázy paralelne 
s primárnymi 
nádormi



Nádorová bunka

• získanie nových vlastností aktiváciou onkogénov
• strata kontroly nad delením, bunkovou smrťou, kontaktmi 

a ukotvením bunieka ukotvením buniek

Mutácie, delécie, zastavenie produkcie (silencing), zmnoženie génov =
dedičné zmeny (vzhľadom na organizmus alebo bunku)    



Nestačí jedna zmena

Záleží na poradí

A + B ≠ B + A



Nádorová bunka

závislosť na onkogénoch
+ 
hypersenzitivita na anti-onkogény



TERAPIA 
Konvenčná:
Chirurgická
Chemoterapia
Rádioterapia

Cielená:
Inhibícia onkoproteínov: Inhibícia onkoproteínov: 
Herceptin (HER2)
Gefitinib (EGFR)
Bevacizumab (VEGF)
Sorafenib (VEGFR)
Rapamycin (mTOR)

Obnovenie anti-onkoproteínov?  



Nádorová bunka

Aktivácia stresových
odpovedí

stres 
z poškodenia

DNA

stres 
z nedostatku / 
nadbytku 
kyslíka

proteo-
toxický stres

metabolický 
stres

mitotický 
stres 

stres z 
poškodenia
imunitnej 
kontroly



Stres z poškodenia DNA

Nádorová bunka

� nadmerné delenie vedie 
k hromadeniu chýb 
(mutácií) v DNA
-tzv. nestabilita genómu

� mutácie v reparačných 
génoch   
(a i.)(a i.)

� poškodenie/mutácie 
génov stresovej 
odpovede (ATM, p53, 
BRCA)



Stres z nesprávne spracovaných 
bielkovín

Nádorová bunka

� nestabilita genómu vedie 
k zmenám v produkcii 
bielkovín  

� to vedie k zmenám v 
hladinách rastových 
faktorov a blokátorov 
smrtismrti

� hromadenie bielkovín 
spôsobí ich nedokonalé 
spracovanie a tvorbu 
toxických agregátov

� závislosť na úprave 
štruktúry a odstránení 
nesprávnych bielkovín



Mitotický stres z nesprávneho 
rozdelenia chromozómov

Nádorová bunka

� nekontrolované delenie 
vedie k strate kontroly nad 
tvorbou mitotického aparátu

� to spôsobí nesprávne 
rozdelenie chromozómov

� vznikajú bunky s � vznikajú bunky s 
abnormálnym karyotypom

� zvyšuje sa nestabilita a 
mutácie

� mení sa „kostra“ bunky



Stres z nedostatku / nadbytku 
kyslíka

Nádorová bunka

� abnormálne delenie – rýchly 
rast nádorového tkaniva, 

� zvýšená spotreba kyslíka a 
nefunkčná cievna sieť –
hypoxia

� adaptačné odpovede (>100 � adaptačné odpovede (>100 
génov) –
agresívne vlastnosti

� závislosť na regulátoroch 
hypoxickej odpovede

� rezistencia na terapiu

� reoxygenácia – ROS –
oxidačný stres – poškodenie 
DNACA IX

HIF



Metabolický a nutričný stres, acidóza

Nádorová bunka

� hypoxia – anaeróbny 
metabolizmus – závislosť na 
glykolytických enzýmoch
(GLUT, LDH, PDK)

� potlačenie dýchania 
(inaktivácia SDH, FH) 

� acidobázická nerovnováha –
závislosť na regulátoroch pH 
(MCT1, NHE1, CA IX)

� aktivácia „samopožierania“ v 
čase nutričného nedostatku     



Stres z poškodenia imunitnej 
kontroly

Nádorová bunka

�potlačenie imunitnej 
odpovede

� znížená prezentácia 
antigénov (MHC)

� produkcia chemokínov a 
prostaglandínov (COX) a prostaglandínov (COX) a 
supresia cytotoxických 
buniek



Význam prostredia v nádorovom tkanive

Nádorová stróma, cievna sieť a imunitné bunky

� závislosť na heterotypickej signalizácii 
(FGF, TGFβ, SDF-1, cytokines)



Nádorová bunka: 

závislosť na onkogénoch + 
hypersenzitivita na anti-onkogény +
závislosť na neonkogénnych proteínoch



TERAPIA 
Konvenčná:
Chirurgická
Chemoterapia (DNA poškodenie)
Rádioterapia 

Cielená:
Senzitizácia na stres alebo
nadmerný stres:nadmerný stres:
geldanamycin (HSP90), hypertermia
bortezomib (proteazóm)
celecoxib (COX2)
sorafenib, sunutinib (VEGFR, mTOR, etc.)
taxol, vinkristine (mikrotubuly)
cisplatina (inaktívny BRCA2)
Inhibítory pH regulácie (CA IX) 
Imunoterapia





Nádorová heterogenita
� paralelná 

prítomnosť rôznych 
typov buniek

� paralelná      
prítomnosť buniek 
rovnakého pôvodu 
ale s rôznymi 
zmenami zmenami 

� vplyv fyziologických 
faktorov   
v mikroprostredí

� ko-selekcia 
subpopulácií 
buniek



Súčasná liečba

� zameraná na 
jednotlivé znaky a 
vlastnosti buniek

� rutinne dostupné 
detekčné a     
diagnostické metódy diagnostické metódy 
sú nedostatočné 

� nedostatočná 
znalosť tumoru a 
pacienta (imunita a 
genetické pozadie)      

� problém rezistencie 
a repopulácie



Budúcnosť

� identifikácia terapeutických terčov a stratifikácia pacientov

Detekcia mnohonásobných zmien 

– molekulárna diagnostika 

- array a proteomické technológie- array a proteomické technológie



Budúcnosť

� identifikácia terapeutických terčov a stratifikácia pacientov



Budúcnosť

� eliminácia 
nádorov 
pomocou 
ortogonálnej 
kombinačnej 
terapie

� súčasná 

� cielená terapia
(chemo, IR, 
imunoterapia, 
hypertermia)

� génová terapia
� bunková 

terapia

� súčasná 
aplikácia a 
synergia



Úloha základného a klinického výskumu

� identifikovať kritické podmienky a „uzlové body“, definovať 
vhodné markery a terče, overiť ich význam v predklinických 
experimentoch

� vyvinúť vhodné detekčné reagencie a metódy a liečebné 
stratégie, overiť ich význam v predklinických experimentoch 

� uskutočniť klinické testovanie 



Úloha základného a klinického výskumu

� identifikovať kritické podmienky, definovať vhodné markery a 
terče, overiť ich význam v predklinických experimentoch

HYPOXIA

Zhoršená odpoveď
na konvenčné 
liečebné 

HIF

liečebné 
modality 
Zlá prognóza

CA IX



Úloha základného a klinického výskumu

� vyvinúť vhodné detekčné reagencie a metódy a liečebné 
stratégie, overiť ich význam v predklinických experimentoch 



� identifikácia terapeutických terčov a stratifikácia pacientov

Stratifikácia pacientov a voľba liečebnej 
stratégie

Monitoring rekurencie

Detekcia solubilnej formy CA IX

v telesných tekutinách

In vivo zobrazovanie so 

značenými inhibítormi CA IX

C
A

 I
X

m
o

c
k

HypoxiaNormoxia



� identifikácia terapeutických terčov a stratifikácia pacientov

Stratifikácia 
pacientov
a
voľba liečebnej 
stratégie

Wilex AG



Úloha základného 
a klinického výskumu
� CA IX ako indikátor prognózy
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Úloha základného a klinického výskumu

� CA IX ako terapeutický terč – inhibítory aktivity CA IX

H



Budúcnosť
� eliminácia 

nádorov 
pomocou 
ortogonálnej 
kombinačnej 
terapie

Frekvencia úniku = ν1

Frekvencia úniku = ν2

Index rekurencie RI=N.ν1.ν2........



Budúcnosť
� liečiť cielene a s 

personalizovaným 
prístupom

� premeniť nádorové 
choroby z 
terminálnych 
na chronické na chronické 

� systémový 
prístup

� koncentrovaná
podpora 

� spolupráca 
vedcov 
a klinikov


