Deti a nádorové ochorenia

Ľudský organizmus tvorí veľa typov buniek, ktoré sa líšia tvarom
aj veľkosťou, majú v tele rôzne funkcie a vznikli v procese
diferenciácie.
Zdravé bunky sa v tele správajú a množia (proliferujú)
kontrolovaným spôsobom. Bunkové delenie, rast a obnova tkanív
sú kontrolované. Ak v genóme bunky nastanú zmeny
podporujúce proliferáciu, bunka sa začne nekontrolovateľne
deliť.
Nekontrolovanou proliferáciou vznikne abnormálna masa tkaniva
– nádor. Vznik samotného nádoru je viacstupňový proces následok postupného zlyhávania genetickej kontroly delenia
buniek.
Agresivita nádoru sa prejavuje tým, že nádorové bunky prenikajú
do okolia a rozrušujú orgán, v ktorom rastú a tkanivo prestáva
plniť svoje funkcie kvôli dediferenciácii buniek.
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- deti po preliečení na onkologické ochorenie idú do školy radi
- spolupráca s rodičmi pri návrate dieťaťa do školy, čo si má
dieťa doštudovať, zabezpečiť informácie o preberanej látke
- ako dlho dokáže dieťa vydržať v škole prvé dni
- zabezpečiť operatívny kontakt na rodičov v prípade problémov
- presne si zistiť, ktoré aktivity dieťa môže a ktoré nemôže robiť
- zistiť, či lieky, ktoré dieťa berie môže ovplyvniť jeho kognitívne
schopnosti
- pripraviť deti v triede na prípadné odlišnosti u chorého dieťaťa
a vysvetliť ich príčinu
- nádorové ochorenia zvyknú mať rýchlejší priebeh ako u
dospelých, ale deti zvyknú tolerovať liečbu dobre

https://www.youtube.com/watch?v=8s8i77IpRmc
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Childhood cancers make up less than 1% of all cancers diagnosed
each year.
About 10,380 children in the United States under the age of 15 will be
diagnosed with cancer in 2016.
Childhood cancer rates have been rising slightly for the past few
decades.
Because of major treatment advances in recent decades, more than
80% of children with cancer now survive 5 years or more.
Overall, this is a huge increase since the mid-1970s, when the 5-year
survival rate was about 58%. Still, survival rates vary depending on
the type of cancer and other factors.
After accidents, cancer is the second leading cause of death in
children ages 1 to 14.
About 1,250 children younger than 15 years old are expected to die
from cancer in 2016.
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Aké procesy prebiehajú v bunkovom cykle?
1. vytváranie komponentov rastúcej bunky
2. rozdeľovanie komponentov do dcérskych buniek
- dôležité je riadenie jednotlivých aktivít tak, aby proces prebehol správne
- G1(gap) fáza
- S (synthesis) fáza
- G2 (gap) fáza
- M (mitosis) fáza

- syntéza mRNA, proteínov, organel, príprava na
replikáciu DNA
- replikácia DNA
- syntéza mRNA, proteínov, organel, príprava na
mitózu
- mitóza a cytokinéza

POZOR! bunkový cyklus nie je mitóza,
mitóza je len časťou bunkového cyklu
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Bunkový cyklus
- G1, S, G2, M fáza
- systém regulácie bunkového cyklu musí v správnom čase
aktivovať enzýmy a iné proteíny nevyhnutné na začatie
každého kroku a po ukončení procesu musia byť zase
deaktivované
- každý krok musí byť korektne ukončený skôr ako začne
nasledujúci krok
napr. nová replikácia DNA nesmie začať skôr ako bunka
prejde mitózou a dorastie do správnej veľkosti
- regulačný systém musí reagovať na vonkajšie podmienky

- systém regulácie bunkového cyklu musí v správnom čase
aktivovať enzýmy a iné proteíny nevyhnutné na začatie každého
kroku a po ukončení procesu musia byť zase deaktivované
- každý krok musí byť korektne ukončený skôr ako začne
nasledujúci krok
napr. nová replikácia DNA nesmie začať skôr ako prejde mitózou a
dorastie do správnej veľkosti
- regulačný systém musí brať do úvahy vonkajšie podmienky
- u mnohobunkových organizmov musí regulačný systém reagovať
na signály od ostatných buniek napr. stimuly k deleniu ak je
potrebný väčší počet buniek; ak funguje nesprávne môže dôjsť k
vzniku rakoviny
- počet buniek môže byť regulovaný programovanou bunkovou
smrťou
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Systém regulácie bunkového cyklu
- bunkový cyklu má viacero kritických miest, kde sa výnimočne
efektívne uplatňujú regulačné mechanizmy
- ak dôjde k porušeniu priebehu niektorého kroku ostatné kroky sú
oddialené alebo pozastavené
- kontrolné body:
kontrolný bod v G1 fáze: kontroluje dosiahnutie potrebnej veľkosti
bunky (tento krok je závislý na prísune živín a iných faktoroch
extracelulárneho prostredia), ostane zablokovaný ak okolité
podmienky nie sú vhodné na proliferáciu
kontrolný bod v G2 fáze: tiež kontroluje veľkosť bunky, kontroluje
kompletnú replikáciu DNA
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- systém regulácie bunkového cyklu je založený na cyklicky
aktivovaných proteínkinázach
- tieto proteíny iniciujú alebo regulujú replikáciu DNA, mitózu a
cytokinézu
- najbežnejším spôsobom ako môže bunka meniť aktivitu proteínu je
fosforylácia alebo defosforylácia
- proteínkinázy sú prítomné počas celého bunkového cyklu, ale
aktivované sú len v určitej dobe a potom sú rýchlo deaktivované
- špecifické proteínkinázy sú aktivované v špecifických fázach cyklu
- zapínanie a vypínanie proteínkináz zabezpečujú iné proteíny – cyklíny
- cyklíny nemajú samé nemajú žiadnu enzýmovú aktivitu, ale ich väzbou
na proteínkinázy sa tieto môžu aktivovať
- kinázy systému regulácie bunkového cyklu sa preto nazývajú cyklindependentné proteínkinázy resp. Cdk
- na rozdiel od Cdk sa koncentrácia cyklínov počas bunkového cyklu
mení

Rodiny cyclínov a cyclíndependentných kináz
• U živočíšnych buniek je prechod cez G1 kontrolný
bod kontrolovaný komplexami Cdk4 a Cdk6 s Dtypom cyclínov. Cdk2/cyclin E complexy neskôr v
G1 fáze podmieňujú neskôr prechod z G1 do S
fázy.
Cdc2/cyclin B complexy
regulujú prechod z G2 do M
fázy.
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• Kontrolné body
Na začiatku G21 fázy (cyklin D, Cdk4, Cdk6); na konci G1 fázy
(cyklin E, Cdk2) po G1- kontrolnom bode bunka podstupuje
replikáciu DNA, aj keď sú odstránené extracelulárnej signály
stimulujúce rastu a delenie. Nahromadenie G1-cyklinov na
konci G1 fázy spúšťa transkripciu génov pre G1/S-cyklíny,
ktoré začínajú deje vedúce k replikácii DNA. G1-CDK aktivita
začína fosforyláciu Rb-proteínu (retinoblastoma proteín),
inhibítora progresie bunkového cyklu. Fosforylácia inaktivuje
Rb-proteín, čo umožní regulačnému proteínu E2F aktivovať
expresiu génov S fázy.

Regulácia G1 progresie a iniciácia S fázy je často narušená u
nádorových buniek, čo vedie k neobmedzenému bunkovému
rastu a proliferácii. Strata alebo mutácie Rb-proteínu je často
spájaná s nadmernou proliferáciou a nádorovým ochorením.

2) G2-kontrolný bod (DNA replikačný
kontrolný bod) zaisťuje, že bunka nevstúpi
do mitózy kým nebude genóm
zreplikovaný. Prebiehajúca syntéza DNA
blokuje aktiváciu M-CDK.
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G1 a G2-kontrolné body slúžia aj ako kontrolné body pri
poškodení DNA (DNA damage checkpoint).

Bunkový cyklus je zastavený pri
poškodení DNA v neskorej G1 fáze
(zabraňuje vstup do S fázy) a v
neskorej G2 fáze (zabraňuje vstup do
mitózy).
Zastavenie v týchto kontrolných
bodoch poskytuje bunke čas na
opravu poškodenej DNA.

3) Metafázny kontrolný bod (spindle-attachment
checkpoint) zaisťuje, že pred vlastným začatím
separácie sesterských chromatíd v anafáze, budú
všetky chromozómy správne pripojené k mitotickému
vretienku. Kontrolný mechanizmus odhaľuje
nepripojené kinetochory a blokuje anafázu. Keď sú
všetky chromozómy pripevnené k vretienka M-CDK
aktivuje APC (anaphase-promoting complex). APC je
ubikvitin ligáza, ktorá kontroluje deštrukciu niektorých
mitotických regulačných proteínov.
Jedným z týchto regulačných proteínov je securin, ktorý
inhibuje aktivitu separázy. Keď je securin degradovaný,
separáza štiepi kohezinový komplex, ktorý drží pohromade
sesterské chromatidy a tie sa potom môžu oddeliť k pólom
vretienka.
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Variation in Cell Cycle Cyclins
Cyclin-dependent kinases
Cdk2
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Cdk1 resp. Cdc2
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Má bunkový cyklus u mnohobunkových
organizmov osobité vlastnosti?
- u mnohobunkových organizmov musí regulačný
systém reagovať na signály od ostatných buniek
napr. stimuly k deleniu ak je potrebný väčší počet
buniek
- počet buniek môže byť regulovaný programovanou
bunkovou smrťou
- ak regulačný systém bunkového cyklu funguje
nesprávne môže dôjsť k vzniku rakoviny
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Sú v jednotlivých tkanivách aktívne rovnaké úseky DNA?
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Je viac potenciálne aktívnych či inaktívnych úsekov DNA?

Mení sa počas diferenciácie množstvo využívanej DNA?
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Aký je rozdiel medzi toti a uni potentnou bunkou?

Aký je vzťah medzi aktívnymi génmi a funkciami?

http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/preloaderStemCells.swf
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Diferenciácia - princíp
- bunka mení svoje morfologické, fyziologické a
biochemické vlastnosti
- je to spôsobené tým, že sa exprimujú odlišné gény
(DNA sa realizuje formou proteínov)

Čo spôsobí, že sa exprimujú odlišné gény?
- faktory ovplyvňujúcimi génovú expresiu
(fyzikálne, chemické)
- prichádzajúce z prostredia
- prichádzajúce od iných buniek
- bunková signalizácia – bude v prednáške
neskôr v semestri

Diferenciácia - princíp

faktor 1
faktor 4
faktor 2
faktor 3

faktor 5

faktor 6
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v ľudskom tele sa bunky diferencujú podľa toho akú
funkciu majú plniť
- môžu plniť svoju funkciu ako jednotlivé bunky
- alebo ako súčasť tkaniva resp. orgánu
- v oboch prípadoch však musia fungovať v súčinnosti so
všetkými ostatnými tkanivami v organizme
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Opakom diferenciácia je dediferenciácia

Dediferenciácia
- strata špecifických vlastností
- návrat do bunkového cyklu
často sa pozoruje pri inkubácii buniek v in vitro podmienkach
- často sa pozoruje pri vytváraní imortalizovaných bunkových línií
- proces, počas ktorého bunky strácajú svoje špecifické vlastnosti,
ktorými sa odlišujú od kmeňových aj iných diferencovaných buniek
- zmeny môžu prebiehať v dôsledku absencie vhodných stimulov z
vonkajšieho prostredia
- dochádza tu ku zmenám v génovej expresii
- následne sa syntetizujú iné funkčne dôležité proteíny
- mení sa schopnosť bunky vykonávať svoje pôvodné funkcie
- môže to byť sprevádzané aj zmenenou morfológiou bunky
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Čiastočná hepatektómia
•
1.
2.
3.
•

čiastočná hepatektómia, pri ktorej sú odstránené
2/3 pečene potkana
zvyšné lobusy sa zväčšia na toľko, že celková
kapacita sa obnoví
úplne resekované lobusy nenarastú znovu
celý proces trvá 5-7 dní
čiastočná hepatektómia je často používaná
– nie je tu poškodenie tkaniva ani zápal
– podnet na stimuláciu regenerácie je jasne
definovaný

Čiastočná hepatektómia
• regenerácia je proporcionálna množstvu
odstráneného tkaniva pečene.
• pri malých resekciách (<10%) môže dôjsť
ku kompletnej regenerácii pečene.
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Objem tkaniva pečene je precízne
regulovaný
• Z veľkého malému
psovi
- keď je pečeň z
veľkého psa
transplantovaná
malému psovi,
veľkosť pečene sa
zmenšuje pokým nie
je proporcionálna k
veľkosti tela.

• Xenotransplantácia
• V dvoch prípadoch
pečeň paviána
transplantovaná
človeku narástla do
týždňa do veľkosti
normálnej ľudskej
pečene

Po PHx, čo sa aktivuje?
• Regenerácia epitelov závisí od malej
skupiny progenitorových alebo kmeňových
buniek
• Po PHx prebieha proliferácia všetkých
existujúcich dospelých populácií buniek
intaktného orgánu
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Čo ovplyvňuje proliferáciu
hepatocytov?
•

Viacero parametrov ovplyvňuje
dĺžku trvania medzi PHx a
začiatkom DNA syntézy

1. denný svetelný cyklus
2. príjem potravy
3. a ešte ďalšie

Ako dlho trvá, kým sa začne
syntetizovať DNA?
• U potkana je to 10 až 12 hodín.
– ale kinetika bunkovej proliferácie mierne
kolíše v závislosti od druhu.

• Prvý vrchol DNA syntézy v hepatocytoch
je pozorovateľný v priebehu 24 hodín,
menší vrchol je pozorovateľný medzi 36 a
48 hodinami.
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Koľko bunkových cyklov potrebujú hepatocyty,
aby obnovili pôvodnú hmotu pečene?

• 2/3 pečeňového tkaniva je
odstráneného,
Je potrebných 1,66 proliferačných
cyklov na každý zvyšný hepatocyt.
Väčšina hepatocytov (95% u mladých
a 75% u veľmi starých potkanov) vo
zvyšných lobusoch prejde jedným
alebo dvoma proliferačnými cyklami.

Čo sa udeje po proliferácii
hepatocytov?
• hepatocyty poskytujú mitogénne stimuly, ktoré
iniciujú proliferáciu ďalších hepatálnych buniek
- kinetika bunkovej proliferácie
- rastové faktory produkované proliferujúcimi
hepatocytmi
• po 2 - 3 dňoch – všetky typy buniek v pečeni
proliferujú.
• na 3 - 4 deň – histológia pečene dokazuje
zhluky malých hepatocytov obklopujúcich
kapiláry.
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Diferenciácia - princíp
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Ľudské embryonálne kmeňové bunky
Large Characterized cGMP Banks

Human Embryonic
Stem Cells
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... išlo by to aj opačne????
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Stem Cell Discoveries Win Nobel Prize
2012

John B. Gurdon of the University of
Cambridge & Shinya Yamanaka of
Kyoto University the Nobel Prize in
Medicine

1962

http://www.leicamicrosystems.com/science
-lab/nobel-prize-2012-inphysiology-or-medicinefor-stem-cell-research/
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