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Vyu�ití prùkazu lysozomálních enzymù v cytologické diagnostice

Zdenìk Lojda, Jitka Kobilková, Eva Havránková

The use of lysozomal enzymes in cytological diagnostics

Souhrn

Enzymy pericelulární proteolysy mají dùle�itou roli pøi
�íøení nádorového bujení. Práce pojednává o mo�nosti prù-
kazu aktivity lysozomálních enzymù endometria a cervixu
pomocí histochemické metody, kterou vypracoval Lojda.
Betagalaktozidáza je silnì pozitivní pøi adenokarcinomech
endometria a negativní pøi skvamozním karcinomu cervi-
xu. Nena�li jsme �ádné podobné práce, které by se zabývali
z tohto pohledu rolí lysozomálních enzymù v reproduktiv-
ních orgánech (obr. 8).

Klíèová slova: lysozomální enzymy, cytodiagnostika, Loj-
dova metoda, malignita, uterus, endometrium.

Summary

It is known that the enzymes of pericellular proteolysis
play an important role in malignant growth. The article
concerns the activity of lysozomal enzymes and their locali-
ty in the endometrium and cervix, by histochemistry accor-
ding to Lojda�s method. Beta-galactosidaze is strongly posi-
tive in adenocarcinoma of the endometrium and negative in
squamous cancer of the cervix. We have not found any sui-
table work concerning the role of lysozomal enzymes in the
reproductive organs (Fig. 8).
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Posuzování biologické aktivity nádorových bunìk je stále
nedokonalé. V poslední dobì jsme vìnovali pozornost prù-
kazu lysozomálních enzymù (kyselá fosfatáza, betagalakto-
zidáza, esteráza, betaglukuronildáza, acetylbeta-D-glukoza-
minidáza, dipeptidyl peptidáza I a II, katepsín B) a enzymùm
pericelulární proteolýzy (urokináza, plasmin). Schmitt a spol.
(1992) toti� upozornili, �e se katepsin B spolu s urokinázou
a plasminem pravdìpodobnì podílejí na �íøení nádorového
bujení (v primárním lo�isku i pøi metastazování), nebo� je-
jich aktivita v séru je v tìchto pøípadech vysoká. Dosud ne-
byla systematickému studiu tìchto enzymù u dìlo�ních kar-
cinomù vìnována pozornost. Proto jsme se svým studiem
sna�ili vyplnit tuto mezeru. Pou�ili jsme histochemického
prùkazu, nebo� jedinì histochemický pøístup umo�òuje loka-
lizaci aktivity enzymù, a tak i pochopení jejich mo�né úèasti
na �íøení nádorového procesu.

Metody

V na�í práci jsme pou�ili metody, které vypracoval Lojda
(1979, 1991, 1996). Studie byla provedena na kryostatových
øezech, pøipravených z rychle zmrazených vzorkù odebraných
z nádorové tkánì získané ihned po operaci. Po fixaci ve for-
molových parách (2 minuty) jsme prokazovali aktivity enzy-
mù zmínìnými metodami. Pokusili jsme se také vyu�ít tìchto
metod v cytologickém vy�etøení. Studie mìla ukázat význam
tìchto metod pøedev�ím pro diferenciální diagnózu a pøi sle-
dování klinických parametrù také pro posouzení biologického
chování nádorové buòky. Z uvedených enzymù se ukázal výz-
namný prùkaz kyselé betagalaktozidázy a také katepsinu B.

Výsledky

V tkáòových øezech vzorkù karcinomu endometria je v ná-
dorových buòkách prokazatelná aktivita kyselé betagalakto-
zidázy (obr. 1).

Naproti tomu je reakce na betagalaktozidázu v nádorových
buòkách spinocelulárního karcinomu negativní. Pozitivnì
reagují jen makrofágy a T-lymfocyty (obr. 2).
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Obrázek 1. Karcinom endometria. V nádorových buòkách
prokazatelná aktivita kyselé betagalaktozidázy.

Obrázek 2. Spinocelulární karcinom. Reakce na betaga-
laktozidázu je negativní. Pozitivnì reagují jen makrofágy
a T-lymfocyty.

Obrázek 3. Pronikající spinocelulární karcinom cervixu �
výrazná aktivita katepsinu B (positivní fluorescence v pá-
su nádorových bunìk v dolní èásti obrazu).

Obrázek 4. Detail adenokarcinomu endometria, stupnì 2,
po polychromatickém barvení.
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Obrázek 5. Adenokarcinom � výrazná aktivita kyselé be-
tagalaktozidázy.

Obrázek 6. Spinocelulární karcinom cervixu � pronikají-
cí nádorový èep.

Obrázek 7. Spinocelulární karcinom cervixu v klasickém
cytologickém zpracování.

Obrázek 8. Aktivita kyselé betagalaktozidázy je v cytose-
dimentu spinocelulárního karcinomu cervixu negativní.
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V buòkách pronikajícího spinocelulárního karcinomu cer-
vixu je výrazná aktivita katepsinu B (obr. 3; positivní fluores-
cence v pásu nádorových bunìk v dolní èásti obrazu).

Cytologické stìry získané z nádorového lo�iska �tìteèko-
vou technikou, byly fixovány isopropylalkoholem a barveny
Papanicolaouovou metodou. Pro prùkaz lysozomálních en-
zymù jsme stìr z lo�iska protøepali v Tyrodovì roztoku a po-
øídili cytosedimenty buï �utovým cytosedimentátorem nebo
pøípravkem �Cytoshuttle�.

Na obrázku 4 je zachycen detail adenokarcinomu endo-
metria stupnì 2, po polychromatickém barvení. Buòky toho-
to adenokarcinomu ukazují právì tak jako øezy výraznou ak-
tivitu kyselé betagalaktozidázy (obr. 5).

Detail histologického obrazu spinocelulárního karcinomu
cervixu, zachycující pronikající nádorový èep je na obrázku
6. Obrázek 7 ukazuje tentý� karcinom v klasickém cytolo-
gickém zpracování. Aktivita kyselé betagalaktozidázy je v cy-
tosedimentu tohoto karcinomu negativní (obr. 8). Pozitivnì
reagují jen makrofágy a T-lymfocyty.

Závìr

Z na�í studie vyplývá, �e:
a) kyselá betagalaktozidáza má význam pro prùkaz ade-

nokarcinomu dìlohy. Její pøítomnost v nádorových buòkách
vyluèuje, �e se jedná o spinocelulární karcinom;

b) nádorové buòky, které dávají positivní reakci na katep-
sin B a pøi prùkazu kyselé betagalaktozidázy jsou negativní,
jsou buòky spinocelulárního karcinomu;

c) u nádorových duplicit umo�òuje prùkaz kyselé betaga-
laktozidázy posouzení podílu cylindrocelulární a spinocelu-
lární slo�ky.
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P.T.
Slovenský výbor Èeskoslovenskej lekárskej
spoloènosti J.E. Purkyòu
v Bratislave

Dòa 29. novembra 1947 bol na 154. vedeckej schôdzi býv.
Èsl. gynekologicko-pôrodníckej spoloènosti z Prahy ustano-
vený Slovenský odbor spoloènosti s nasledujúcim predsed-
níctvom:
Predseda � prof. MUDr. Svetozár � t e f á n i k,
podpredseda � prof. MUDr. Teodor S c h w a r z,
tajomník � MUDr. Tibor K l a è a n s k ý,
pokladník � doc. MUDr. Samuel K a d l e è í k.

Po ustanovení odboru bola prevedená náborová akcia èle-
nov a bolo získaných 52 nových èlenov spoloènosti.

Po reorganizácii lekárskych spoloèností a zalo�ení jednot-
nej Èeskoslovenskej lekárskej spoloènosti J.E. Purkynì, bolo
na èlenskej schôdzi Slovenského odboru, 23.VI. 1951 jedno-
hlasne prijaté zaèlenenie odboru, za prítomnosti 38 èlenov
z celého Slovenska, do novej celo�tátnej lekárskej organizá-
cie � Èsl. lekárskej spoloènosti J.E. Purkynì.

Nábor èlenstva do novoutvorenej Èsl. gynekologicko-pô-
rodníckej sekcie Èsl. spoloènosti J.E. Purkynì bol prevedený

Z HISTÓRIE SLOVENKEJ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ SPOLOÈNOSTI

Ústredným výborom z Prahy, ktorý rozposlal na v�etkých
èlenov na Slovensku èlenské prihlá�ky.
Slovenský odbor usporiadal 5 vedeckých èlenských schôdzí, a to:
1.) 23.VI.1951 v Bratislave,
2.) 1.XII.1951 v Ko�iciach,
3.) 10.X.1952 (Celo�tátna schôdza spoloènosti v Ko�iciach),
4.) 6.XII.1952 v Bratislave,
5.) 21.III.1953 v Turè. Martine.

Nedostatkom organizaènej èinnosti odboru bola chýbajú-
ca úprava spolkového pomeru odboru k základnej Gyneko-
logicko-pôrodníckej sekcii v Prahe a nejasnos� o povinnosti
náborovej akcie èlenov.

Dúfame, �e na základe usnesení pripravovaného celo�tát-
neho sjazdu v Prahe, budú tieto otázky rie�ené.

Ve¾kou preká�kou èinnosti odboru bol nedostatok finan-
èných prostriedkov na úhradu cestovných výloh èlenov, naj-
mä asistentov, zamestnancov Lekárskej fakulty, ktorá na tieto
úèely nemá plánovanú úhradu.

Bolo by �iadúce v záujme èastej�ieho uskutoènenia schô-
dzok, zabezpeèi� úhradu cestovného.

MUDr. T. Klaèanský Prof. MUDr. S. �tefánik
tajomník predseda


