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I. WSTĘP 
 
I-1. Somatostatyna i jej receptory 

 

Odkrycie w latach 70–tych ubiegłego stulecia przez Brazeau i wsp. [1] 

podwzgórzowego polipeptydu, hamującego wydzielanie hormonu wzrostu 

w przysadce, zapoczątkowało serię badań nad właściwościami tego związku. 

Ze względu na jego działanie polipeptyd ten nazwano somatostatyną (SST). 

Dziś wiadomo, Ŝe powstaje on z 116 aminokwasowej cząsteczki pre-

prosomatostatyny, z której oddziela się prosomatostatyna z 24-aminokwasowym 

peptydem sygnałowym, a w wyniku dalszych procesów proteolitycznych 

generowane są dwie główne, bioaktywne formy cząsteczkowe somatostatyny: 

SST-14 i SST-28, liczące odpowiednio 14 i 28 aminokwasów [2, 3]. Forma 

28-aminokwasowa stanowi NH2-terminalne rozszerzenie somatostatyny SST-14. 

Somatostatyna szeroko występuje w neuronach centralnego i obwodowego 

układu nerwowego, w przysadce, a takŜe w trzustce, nadnerczach, przewodzie 

pokarmowym, nerkach, prostacie, łoŜysku oraz w komórkach układu 

immunologicznego. Wywiera szereg róŜnorodnych efektów biologicznych: 

endo- i egzokrynnych. Mają one przewaŜnie charakter hamujący - polegają na 

hamowaniu sekrecji róŜnych hormonów (hormonu wzrostu -GH, tyreotropiny -

TSH, insuliny, glukagonu, gastryny, ghreliny, polipeptydu naczyniowo-

jelitowego - VIP), a takŜe na zmniejszeniu proliferacji komórkowej [4-6]. 

Jednym z najbardziej interesujących efektów SST, zwłaszcza w aspekcie prób 

leczenia chorób nowotworowych, jest jej działanie antyproliferacyjne [4, 5, 

7-12]. Somatostatyna działa zarówno cytostatycznie (hamowanie wzrostu), jak i 

cytotoksycznie (indukcja apoptozy), a takŜe hamuje angiogenezę [13-19]. Ze 

względu na krótki okres półtrwania (do 3 min) i konieczność stosowania w 

iniekcjach, natywna SST nie nadaje się do leczenia chorób o charakterze 

przewlekłym [20, 21, 22]. Zsyntetyzowanie analogów SST o przedłuŜonym 
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działaniu: najpierw oktreotydu, a następnie lanreotydu, pozwoliło na szerokie 

ich wprowadzenie do praktyki klinicznej [17, 23]. Somatostatyna, a takŜe jej 

syntetyczne analogi, wywierają swoje działanie za pośrednictwem specyficz-

nych receptorów (SSTR) obecnych na powierzchni komórek docelowych. 

Zdefiniowano pięć podtypów receptora SST: SSTR 1-5 [24-26]. Są one 

glikoproteinami [27]. NaleŜą do grupy receptorów błonowych posiadających 

siedem transmembranowych domen (TMD), połączonych α-helikalnie i związa-

nych z białkiem G [28, 29] (Ryc. 1). Zewnątrzkomórkowa NH2-terminalna 

domena posiada miejsca (N-CHO) dla glikozylacji. Ich ilość jest uzaleŜniona od 

podtypu receptora (np. cztery miejsca dla SSTR 2). Mostek dwusiarczkowy 

Cys 
115

-Cys
193

 wzmacnia dwie zewnętrzne pętle, a Cys
328

 umacnia wewnątrz-

komórkową COOH-terminalną domenę w błonie komórkowej [29]. Wewnątrz-

komórkowe pętle i domena COOH-terminalna są miejscem fosforylacji białek 

[30]. Podtypy receptora somatostatynowego kodowane są przez pięć 

odmiennych genów zlokalizowanych na róŜnych chromosomach [29, 31, 32]. 

I tak gen dla SSTR 1 znajduje się na chromosomie 14q13, gen dla SSTR 2 - na 

chromosomie 17q24, gen dla SSTR 3 - na chromosomie 22q13.1, gen dla SSTR 

4 - na chromosomie 20p11.1, a gen dla SSTR 5 jest zlokalizowany na 

chromosomie 16p12.13 [29, 33]. Gen dla receptora SSTR 2 koduje dwie 

izoformy: 2A i 2B o wspólnej sekwencji aminokwasów 1-331, a róŜnica 

pomiędzy receptorami SSTR 2A i SSTR 2B polega na długości i sekwencji ich 

COOH-terminalnego fragmentu łańcucha zlokalizowanego w cytoplazmie 

[34-37]. Podtyp SSTR 2A jest 369-aminokwasowym receptorem o pełnej 

długości, natomiast SSTR 2B stanowi krótszy, tzw. splice-variant o długości 

346 aminokwasów [29, 33]. Ostatnio zidentyfikowano takŜe dwa nowe warianty 

podtypu SSTR 5: SSTR 5B i SSTR 5C [38]. Powstają one przez „splisowanie” 

intronów w sekwencji kodującej genu, co warunkuje syntezę nowych 

receptorów, o nieco innej wielkości i sekwencji aminokwasów w porównaniu 

z SSTR 5. 
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Ryc. 1. Model receptora somatostatynowego (ludzki SSTR 2)  
(Reisine T. i Bell G., Molecular Biology of Somatostatin Receptors. Endocrine Reviews 

1995,16:427-442 – w modyfikacji własnej). 
 

Wiązanie się SS lub jej analogu z receptorem powoduje zmiany 

konformacyjne jego cząsteczki, co z kolei aktywuje szereg procesów bioche-

micznych (tzw. second messenger system). Poprzez aktywację białka G (białko 

wiąŜące guanidyno-trójfosforan - GTP ulega przekształceniu do guanidyno-

dwufosforanu - GDP), hamowana jest aktywność cyklazy adenylowej, co 

w konsekwencji prowadzi do obniŜenia poziomu cyklicznego adenozyno-

monofosforanu - cAMP w komórce [6, 28, 39]. Typ podjednostki białka G, 

zaangaŜowanej do reakcji transdukcji sygnałowej receptora SST (Gαi1-3 lub Gα0, 

Gαz, Gαq, Gα14, Gα16), zaleŜy zarówno od jej obecności w komórce jak i od 

podtypu i poziomu ekspresji samego receptora [29, 33, 40]. Interakcja ligandu 

z receptorem powoduje takŜe hamowanie aktywności kanałów wapniowych [41, 

42], stymuluje kinazy białkowe (MAPK - mitogen activated protein kinases) [6], 

a takŜe aktywuje fosfatazy fosfotyrozynowe (PTP) [31, 43, 44]. O ile 

hamowanie sekrecji hormonów i enzymów odbywa się poprzez hamowanie 
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cAMP i influxu wapnia - Ca
2+

, to działanie antyproliferacyjne kompleksu: 

ligand-receptor związane jest z aktywacją fosfataz fosfotyrozynowych i MAPK, 

jak równieŜ hamowaniem kinazy serynowo-treoninowej (Akt/PKB), 

a w konsekwencji telomerazy, a ponadto działaniem przez szlak sygnałowy 

kinazy fosfstydyloinozytolu (PI3K/AKT) [37, 45-48]. Selektywna indukcja 

apoptozy przez niektóre podtypy SSTR (SSTR 2 i SSTR 3) jest równieŜ efektem 

interakcji ligandu z receptorem [15, 22, 49, 50], a aktywacja SSTR 1 i SSTR 5 

przez nowy ligand TT-232 i translokacja kompleksu do jądra komórkowego 

zapoczątkowuje proces apoptozy z udziałem jądrowego receptora [51]. 

Aktywacja receptora przez agonistę zapoczątkowuje proces tzw. internali-

zacji [22, 37] wspólny dla wszystkich receptorów związanych z białkiem G 

(GPCRs – guanine-nucleotide protein – coupled receptors). Rozpoczyna się on 

w momencie agregacji kompleksu: hormon-receptor w specyficznych regionach 

błony komórkowej. Następuje desensytyzacja, czyli odczulenie receptora, 

zmniejszająca jego gęstość na powierzchni komórki. Kompleksy zostają wchło-

nięte do wnętrza komórki, gdzie przy udziale β-arestyny, podlegają procesom 

fosforylacji z udziałem kinaz białkowych. Oddzielenie się ligandu od zaktywo-

wanego receptora zapoczątkowuje wchłonięcie receptora do endosomów, gdzie 

receptor ulega defosforylacji. Fuzja w lizosomach powoduje ostatecznie degra-

dację receptora, zmniejszenie ilości mRNA i syntezy białka receptorowego – 

proces „down-regulation”. Obserwowany moŜe być takŜe tzw. recycling, czyli 

powrót funkcjonalnego receptora na powierzchnię komórki [52, 53]. WaŜnym 

aspektem internalizacji SSTR jest fakt, Ŝe mogą one ulegać homodimeryzacji 

(łączenie się dwóch cząsteczek tego samego podtypu receptora, np. SSTR 5 + 

SSTR 5) i heterodimeryzacji (łączenie się dwóch róŜnych podtypów receptora, 

np. SSTR 2A + SSTR 3), co powoduje ich zmiany funkcjonalne [54, 55]. 

Ostatnio stwierdzono, Ŝe heterodimeryzacja SSTR 2 i SSTR 5, oprócz większej 

efektywności w hamowaniu cyklazy adenylowej i hamowaniu wzrostu komórek 

przez selektywnego agonistę SSTR 2: L-779,976, przyspiesza recycling 

receptora SSTR 2, który wcześniej podlegał internalizacji [56]. Ponadto 

heterodimeryzacja moŜe polegać równieŜ na połączeniu receptora SST z innym 
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receptorem z grupy białek G, np. z dopaminowym (SSTR 5 + D2) [57, 58] lub 

z opioidowym (SSTR 2A+ µ-opioid-MOR-1) [59]. Tendencja do homo- 

i heterodimeryzacji zaleŜy od obecności podtypów receptora somatostatyno-

wego i ich gęstości oraz rodzaju komórki, w której występują [60]. 

W komórce SSTR wykrywalne są w błonie komórkowej oraz jako wynik 

internalizacji - na terenie cytoplazmy [61-64]. Poszczególne podtypy SSTR 

mogą występować pojedynczo lub łącznie w tej samej komórce [65, 66]. 

PoniewaŜ SSTR występują nie tylko w tkankach prawidłowych, lecz takŜe 

w guzach nowotworowych, pozwala to przewidzieć pozytywną odpowiedź na 

stosowanie analogów SST w terapii nowotworów [67]. Wykorzystywane 

obecnie szeroko w lecznictwie analogi SST: oktreotyd i lanreotyd działają 

głównie na podtyp 2 i 5 receptora SST i dlatego nie zawsze są skuteczne 

w terapii guzów, w których występują wyłącznie pozostałe podtypy receptora 

(np. SSTR 1 w raku prostaty).  

Istnieją róŜnice w ekspresji SSTR pomiędzy guzami róŜnych typów, jak 

równieŜ wśród guzów tego samego rodzaju [67, 68]. W sytuacji, gdy badany 

nowotwór wykazuje ekspresję więcej niŜ jednego podtypu SSTR, nie moŜna 

przewidzieć, przez który z receptorów będzie działał analog somatostatyny. Stąd 

postuluje się zastosowanie selektywnego ligandu właściwego dla występującego 

w guzie podtypu receptora bądź multiligandów somatostatynowych, posiada-

jących powinowactwo do większości podtypów SSTR, a w związku z tym 

skuteczniej działających w danym nowotworze. Zsyntetyzowane kilka lat temu 

multiligandy: SOM 230 (pasireotyd), BIM 23268, KE 180 mają szerokie i 30-40 

razy większe niŜ oktreotyd powinowactwo do większości podtypów SSTR, 

dlatego teŜ stały się alternatywą dla stosowanych do tej pory oktreotydu 

i lanreotydu łączących się głównie z receptorem podtypu 2 i 5, a w mniejszym 

stopniu z podtypem 3 i praktycznie nie działających poprzez podtyp 1 i 4 [23, 

67, 69, 70]. 
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I-2. Techniki badawcze 
 

Istnieją róŜne techniki badawcze, które pozwalają na określenie obecności 

receptorów somatostatynowych w tkankach człowieka, w tym takŜe w guzach 

nowotworowych. W warunkach in vivo najbardziej przydatny jest octreoscan – 

scyntygrafia receptorowa z zastosowaniem analogu somatostatyny: oktreotydu 

znakowanego In
111

 (OctreoScan) [71], pentetreotydu znakowanego In
111

 [72] 

i oktreotydu znakowanego technetem (Tc
99m

 – EDDA/HYNIC-Tate = SS 

Octreotate) [73]. Metoda ta z duŜą dokładnością pozwala ocenić lokalizację 

guza, jego rozmiary w warunkach in vivo, jednakŜe warunkiem jej skuteczności 

jest występowanie w nowotworze podtypu SSTR 2. Natomiast badania ex vivo 

ekspresji receptora SST prowadzone są głównie za pomocą technik biologii 

molekularnej (głównie metodą łańcuchowej reakcji polimerazy – RT–PCR, 

metodą hybrydyzacji in situ – ISH, Northern-blotting) i w mniejszym stopniu za 

pomocą metody immunohistochemicznej. Pomimo swojej duŜej czułości (a po 

części z jej powodu) metoda PCR jest mniej uŜyteczna w diagnostyce klinicznej 

niŜ metoda immunohistochemiczna. Wymaga bowiem pobierania dodatkowego 

materiału, a takŜe daje (wprawdzie w bardzo ograniczonej ilości) fałszywie 

pozytywne wyniki spowodowane ekspresją SSTR w innych komórkach 

znajdujących się w obrębie guza, takich jak: komórki śródbłonka naczyń 

krwionośnych, komórki nacieku zapalnego i zdrowe komórki otaczające guz [37, 

67, 74]. Poza tym ta wysoce czuła technika RT-PCR nie odzwierciedla jednakŜe 

komórkowej lokalizacji SSTR i wymaga uŜycia metod potwierdzających 

umiejscowienie białka receptorowego w komórkach nowotworowych. Immuno-

histochemiczna metoda detekcji receptorów z zastosowaniem specyficznych dla 

danego podtypu receptora przeciwciał, moŜe być traktowana jako uzupełniająca, 

a nawet równorzędna z metodami biologii molekularnej czy diagnostyką 

obrazową bowiem moŜna ją stosować w normalnie wyposaŜonym laboratorium 

histopatologicznym, bez dodatkowej specjalistycznej aparatury, wykorzystując 

odczynniki dostępne na rynku. Testy przeprowadza się na rutynowo 

wykonywanych preparatach parafinowych, archiwizowanych w pracowniach 
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patomorfologii, a czas oczekiwania na wynik wynosi około 24 godzin. Metoda 

ta przewaŜa nawet nad uŜytecznością dwóch pozostałych ze względu na niŜsze 

koszty odczynników (biologia molekularna), krótszy czas niezbędny do uzyska-

nia wyników, a takŜe na brak potrzeby stosowania materiału radioaktywnego 

(scyntygrafia receptorowa). Metoda RT-PCR w swojej dokładności wymaga 

poza tym izolacji świeŜego (lub głęboko zamroŜonego) materiału operacyjnego, 

kosztownego sprzętu i odczynników. Otrzymane wyniki nie zawsze odzwiercie-

dlają obecność receptora w badanej tkance, z uwagi na moŜliwość uzyskania 

w/w fałszywie dodatnich wyników. Jako jedyna metoda identyfikacji recep-

torów w guzie nie moŜe być stosowana, gdyŜ wykrywane tą metodą mRNA 

receptora nie jest dostatecznym potwierdzeniem jego obecności pod postacią 

białka. W badaniu RT-PCR wykrywa się bowiem materiał genetyczny, a nie 

samo białko receptorowe, które jest właściwym punktem docelowym dla SST 

i jej analogów. Poza tym nie zawsze gen dla SSTR ulega ekspresji, tak jak to ma 

miejsce w gruczolakoraku trzustki. Ponadto moŜe teŜ występować w formie 

zmutowanej i nie jest wówczas wykrywalny techniką RT-PCR [23]. 
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II. CEL PRACY 
 
 

Guzy o charakterze endokrynnym wykazują obecność receptorów somato-

statynowych SSTR 1-5 o róŜnym nasileniu. Szeroko zbadana została ich 

ekspresja w gruczolakach przysadki, a takŜe w guzach neuroendokrynnych 

przewodu pokarmowego. Badania te były jednak prowadzone głównie metodą 

łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), natomiast badania z uŜyciem metody 

immunohistochemicznej są nieliczne. Prace na temat występowania receptorów 

somatostatynowych w nowotworach innych gruczołów dokrewnych, takich jak 

nowotwory tarczycy i nadnerczy są równieŜ nieliczne i prezentują sprzeczne 

wyniki. Dlatego teŜ w swoich badaniach podjęłam próbę immuno- 

histochemicznej oceny ekspresji podtypów receptora somatostatynowego SSTR 

1-5 w nowotworach tych gruczołów, a prezentowana praca jest podsu- 

mowaniem obserwacji własnych na tle dotychczasowego piśmiennictwa.  

Celem własnych badań była systematyczna ocena obecności wszystkich 

pięciu podtypów SSTR (z uwzględnieniem izoformy SSTR 2A i SSTR 2B) 

w ludzkich guzach nadnerczy, tarczycy, gruczolakach przysadki i w guzach 

neuroendokrynnych. W przypadku chorób tarczycy równolegle wykonano takŜe 

badania na poziomie molekularnym (RT-PCR) i przeprowadzono ocenę 

zgodności wyników uzyskanych tymi dwiema metodami. 
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III. MATERIAŁ I METODY 
 
 
III-1. Metoda immunohistochemiczna – IHC 
 

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycz-

nego w Łodzi, nr RNN/97/06/KE. 

W badaniach własnych wykorzystano materiał archiwalny. Preparaty 

parafinowe, archiwizowane w Zakładzie Neuroendokrynologii, pochodziły od 

pacjentów poddanych operacjom usunięcia guza i były wcześniej rutynowo oce-

niane pod względem histopatologicznym. Skrawki parafinowe, o grubości 

4-5 µm badano immunohistochemicznie z zastosowaniem poliklonalnych króli-

czych przeciwciał przeciwko karboksyterminalnym fragmentom określonych 

podtypów ludzkiego receptora somatostatynowego (Gramsch Laboratory, 

Schwabhausen, Niemcy): SSTR 1 (przeciwciało SS-840, właściwe dla 

sekwencji aminokwasów 377-391 w białkowym łańcuchu receptora), SSTR 2A 

(SS-800, właściwe dla sekwencji aminokwasów 355-369), SSTR 2B (SS-860, 

właściwe dla sekwencji aminokwasów 342-356), SSTR 3 (SS-850, dla 

sekwencji aminokwasów 381-395), SSTR 4 (SS-880, właściwe dla sekwencji 

374-388) oraz SSTR 5 (SS-890, właściwe dla sekwencji 350-364). Procedura 

barwienia wykonana była zgodnie z wcześniej opisaną metodą [75]. 

Determinanty antygenowe odzyskiwano podczas wstępnej inkubacji preparatów 

w 0,01 M buforze cytrynianowym o pH 6,0 w kuchence mikrofalowej o mocy 

720 W (2x) i 420 W (1x). Aby zminimalizować aktywność endogennej 

peroksydazy skrawki inkubowano w metanolu zawierającym 0,3% H2O2 

w temperaturze pokojowej przez 30 min. Niespecyficzne wiązanie hamowane 

było podczas 30 minutowej preinkubacji w temperaturze pokojowej z 3% 

normalną surowicą kozią. Przeciwciała stosowano w rozcieńczeniu 1:1000 

w buforze TRIS o pH 7,6 zawierającym 2% normalną surowicę kozią. Po 

całonocnej inkubacji w temp. 4
o
C w komorze wilgotnej, preparaty inkubowano 
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w obecności drugiego przeciwciała (biotynylowane kozie antykrólicze 

przeciwciało - Ab, w rozcieńczeniu 1:800, DAKO, Dania). Stosowano system 

streptawidynowo-biotynowy. Chromogenem uŜytym do wizualizacji odczynu 

była 3, 3’- diaminobenzydyna - DAB. W kontroli negatywnej pierwsze przeciw-

ciało zastąpiono normalną surowicą kozią. Nasilenie odczynu na odpowiednie 

białka receptorowe oceniano półilościowo, opisując odczyn intensywny jako 

(+++), umiarkowany (++), słaby (+) i odczyn śladowy jako (+/-). Oceniano 

takŜe lokalizację wykrytych receptorów: błonową lub cytoplazmatyczną. 

 

III-2. Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie 
rzeczywistym – Real–Time PCR 

 

Całkowite RNA izolowano z 1 g zamroŜonej tkanki przy uŜyciu zestawu 

Magna Pure Compact RNA Isolation Kit (Roche Molecular Biochemicals) od 

dziewięciu pacjentów operowanych z powodu chorób tarczycy. Uzyskane RNA 

było następnie traktowane enzymem DNazą I (Ambion). Komplementarne DNA 

syntetyzowano biorąc tą samą ilość całkowitego RNA (0,5 µg/reakcję) przy 

uŜyciu oligo(dT) i iScript cDNA synthesis Kit (Bio-Rad Laboratories, Inc., 

USA) zgodnie z instrukcją producenta. UŜyte do reakcji PCR startery (patrz 

Tabela 1) zostały zsyntetyzowane przez Pracownię Sekwencjonowania 

i Syntezy Oligonukleotydów OLIGO IBB PAN (Warszawa, Polska) (sekwencje 

oligonukleotydów wg: [76, 77]). Badanie PCR w czasie rzeczywistym zostało 

przeprowadzone przy uŜyciu aparatu iCycler iQ System (Bio-Rad Laboratories, 

Inc., USA). Warunki reakcji dopracowano w oparciu o gradientowy PCR. 

StęŜenie zaamplifikowanego DNA było mierzone w oparciu o pomiar fluore-

scencji SYBR Green I. Po kaŜdej reakcji wykreślano krzywą topnienia celem 

stwierdzenia specyficzności powstałego produktu. 

Ilościowa ocena techniką PCR w czasie rzeczywistym została przeprowa-

dzona trzykrotnie: 1 µl matrycy cDNA na 25 µl reakcji. Mieszanina iQ 

supermix (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA) zawierała SYBR Green Supermix 

w ostatecznym stęŜeniu 1x. Reakcja była przeprowadzana w 96-dołkowych 
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płytkach do reakcji PCR (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA) w następujących 

warunkach: 95
o
C - 3 min, a następnie po 50 cykli 95

o
C – 10 sec, 60

o
C – 30 sec 

i 72
o
C – 30 sec. Krzywą topnienia wykreślano bezpośrednio po amplifikacji 

poprzez podwyŜszanie temperatury o 0,4°C, zaczynając od 60°C przez 85 cykli 

trwających 10 sekund kaŜdy. Obecność pojedynczego produktu była 

stwierdzana w oparciu o występowanie tylko jednego piku na krzywej topnienia. 

Podczas kaŜdego eksperymentu równolegle przeprowadzano reakcję RT-PCR 

dla kontrolnego genu referencyjnego (HPRT). Dla kaŜdego eksperymentu 

sporządzano 3-punktową krzywą standardową dla komercyjnie dostępnego RNA 

przepisanego na cDNA (100 µl w stęŜeniu 50 ng/µl; Applied Biosystems) 

w rozcieńczeniach: 1x, 10x, 100x. 

Wartości liczbowe otrzymane dla kontrolnego genu referencyjnego HPRT 

przyjęto jako wynik negatywny (score 0,0), pozostałe wyniki ekspresji mRNA 

obliczano w stosunku do ilości tego genu i wyraŜono w jednostkach arbitral-

nych. 
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Tabela 1. Rodzaje primerów stosowanych w reakcji RT-PCR. 
 

Nazwa 
primera Sekwencje oligonukleotydów 

Wielkość 
produktu 
PCR, bp 

Dostep-
ność w 

GenBank 

HPRT 
(forward)  
HPRT 
(reverse) 

5’TGCTTTCCTTGGTCAGGCAGTAT 3’ 
 
5'TCAAATCCAACAAAGTCTGGCTTATATC 3' 

109 [76] 
NM 

000194 

SSTR 1 
(forward) 
SSTR 1 
(reverse) 

5'TATCTGCCTGTGCTACGTGC 3' 
 
5'GATGACCGACAGCTGACTCA 3' 

217 [77] 
NM 

001049 

SSTR 2A 
(forward)  
SSTR 2A 
(reverse) 

5'ATGCCAAGATGAAGACCATCAC 3’ 
 
5’TGAACTGATTGATGCCATCCA 3’ 

171 [76] 
NM 

001050 

SSTR 3 
(forward)  
SSTR 3 
(reverse)  

5'CTGGGTAACTCGCTTGGTCATCTA 3’ 

 
5'AGCGCCAGGTTGAGGATGTA 3' 

86 [76] 
NM 

001051 

SSTR 4 
(forward) 
SSTR 4 
(reverse) 

5'ATCTTCGCAGACACCAGACC 3' 
 
5'ATCAAGGCTGGTCACGACGA 3' 

321 [76] 
NM 

001052 

SSTR 5 
(forward)  
SSTR 5 
(reverse) 

5'GTGACAACAGGACGCTGGT 3' 
 
5’TGGTGACGGTCTTCATCTTG 3' 

156 [77] 
NM 

001053 
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IV. WYNIKI 
 
 
IV-1. Ekspresja podtypów receptora somatostatynowego 
w guzach nadnerczy 
 

Dotychczasowe dane z literatury, dotyczące receptora somatostatynowego 

w guzach nadnerczy, przedstawiają róŜnorodne wyniki w zaleŜności od zastoso-

wanej metody badań. Mundschenk i wsp. [78] wykazali obecność SSTR 3 

w 90% immunohistochemicznie badanych przypadkach pheochromocytoma, 

SSTR 2A - w 25%, SSTR 4 - w 10%, SSTR 5 - w 15% oraz SSTR 1 – jedynie 

w 8% przypadków. W doświadczeniach wykonanych tą samą metodą, Unger 

i wsp. [79] ocenili, Ŝe 50% raków nadnerczy (4 przypadki) wykazywało 

obecność SSTR 2A i SSTR 3. Co jednak ciekawe, w Ŝadnym z nich nie 

występował podtyp 1 receptora. Prawie wszystkie badane przez tych autorów 

przypadki choroby Cushinga (9 pacjentów) i zespołu Conna (5 pacjentów) 

charakteryzował pozytywny odczyn dla podtypów 1-5. Wśród 7 gruczolaków 

nieczynnych hormonalnie, obecność pozytywnego odczynu na SSTR 1, SSTR 

2A i SSTR 3 stwierdzono w 2/3 przypadków. Ekspresję podtypu SSTR 5 

wykazywały prawie wszystkie gruczolaki nieczynne hormonalnie. Ponadto 

w kaŜdym z badanych przypadków guzów chromochłonnych nadnerczy 

występował immuno- pozytywny odczyn dla podtypu 3 SSTR, natomiast 

ekspresję SSTR 1, SSTR 2A i SSTR 5 stwierdzono jedynie w 30% badanych 

nowotworów. Kolejne badania Unger i wsp. dotyczące nowotworów nadnerczy 

wykazały podobny profil immunoekspresji SSTR 1-5 [80]. Zwrócono przy tym 

uwagę na wysoki stopień ekspresji SSTR 4 w gruczolakach wydzielających 

kortyzol. Pasquali i wsp. [81] stwierdzili ekspresję SSTR 3 w 90% badanych 

guzów chromochłonnych, a podtyp 2A jedynie w 25%. Natomiast pozostałe 

podtypy SSTR były obecne w jeszcze mniejszym procencie. RóŜnorodność 

otrzymywanych wyników potwierdza się równieŜ w pracach oceniających 

ekspresję receptorów SST za pomocą technik biologii molekularnej, głównie 
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PCR. Podtyp SSTR 1 występował prawie we wszystkich badanych przypadkach 

guzów chromochłonnych, przy nieobecności SSTR 5 mRNA [82]. Natomiast 

w pheochromocytoma, badanych autoradiograficznie przez Epelbauma i wsp. 

[83] stwierdzono obecność głównie mRNA dla SSTR 2 i SSTR 4, podczas gdy 

ekspresja mRNA dla SSTR 5 wyraŜona była tylko w 6% przypadków. W pra-

cach Kimury i wsp. [84], a takŜe Mudschenka i wsp. [78] opisano cyto-

plazmatyczną lokalizację podtypów SSTR 1, SSTR 4 i SSTR 5, natomiast 

SSTR 2A występował w błonie komórkowej, a SSTR 3 zarówno w błonie 

komórkowej, jak i w cytoplazmie. Hofland i wsp. [85] obserwował ekspresję 

SSTR 2A w błonie komórkowej, a Reubi i wsp. [86] posługując się innym 

specyficznym przeciwciałem (R2-88) opisali błonową i cytoplazmatyczną 

lokalizację SSTR 2A w guzach chromochłonnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 1. Silny odczyn SSTR 1 w gruczolaku kory nadnerczy, zlokalizowany 

w błonie komórkowej i w cytoplazmie. (Pow. x400) 
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Wyniki badań własnych równieŜ wskazują, Ŝe guzy nowotworowe 

nadnerczy, zarówno wywodzące się z kory, jak i rdzenia narządu, mają 

w większości silną ekspresję receptorów somatostatynowych (Tab. 2). 

Wszystkie badane gruczolaki kory nadnerczy (11 przypadków) wykazywały 

w róŜnym nasileniu dodatnie odczyny na SSTR 1, SSTR 2A, SSTR 2B, SSTR 3 

i SSTR 5 (Fot. 1).  

 

 
Tabela 2. Ekspresja podtypów receptora somatostatynowego SSTR 1-5 w 
guzach nadnerczy. (Uwzględnione są tylko przypadki z silnym i umiarkowanym 
odczynem immunohistochemicznym). 
 

SSTR 
Lp. 

Rozpoznanie 
histopatologiczne 

1 2A 2B 3 4 5 

1. 
Gruczolaki kory 

nadnerczy 
11/11 
100% 

9/11 
81,8% 

8/11 
72,7% 

10/11 
90,9% 

2/11 
18,2% 

11/11 
100% 

2. Raki kory nadnerczy  
1/2 

50% 
1/2 

50% * 1/2 
50% - 2/2 

100% 

3. 
Rozrost kory 
nadnerczy  

1/1 
100% * * * - 1/1 

100% 

4. 
Guzy chromochłonne 
(pheochromocytoma) 

6/7 
85,7% 

5/7 
71,4% 

4/7 
57,1% 

6/7 
85,7% 

1/7 
14,3% 

5/7 
71,4% 

(-) odczyn immunonegatywny 

(*) odczyn śladowy lub bardzo słaby 
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Większość preparatów charakteryzowała mieszana lokalizacja receptorów: 

cytoplazmatyczno-błonowa z przewagą jednej z nich w poszczególnych przy-

padkach. Podtyp pierwszy receptora somatostatynowego – SSTR 1, jak równieŜ 

SSTR 5 dawał silny i umiarkowany odczyn we wszystkich badanych przypad-

kach, z przewagą połoŜenia cytoplazmatyczno-błonowego (Fot. 2).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 2. Silna reakcja immunohistochemiczna SSTR 5 w gruczolaku kory 

nadnerczy w lokalizacji cytoplazmatyczno-błonowej. (Pow. x400) 

 

Ekspresja SSTR 2A wyraŜona była w 9/11 guzów (81,8%), a immuno-

pozytywna reakcja dla SSTR 2B o silnym lub umiarkowanym nasileniu 

występowała w 8/11 przypadków (72,7%). Podtypy te widoczne były na terenie 

cytoplazmy komórkowej, w błonie komórkowej lub w mieszanym połoŜeniu 

cytoplazmatyczno-błonowym. Podtyp SSTR 3 o tej samej intensywności 

i lokalizacji występował w 10/11 guzów (90,9%). W pięciu przypadkach 

(45,5%) nie stwierdzono obecności SSTR 4, natomiast w dwóch innych (18,2%) 
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odczyn był umiarkowany. W dwóch przypadkach badanych raków kory 

nadnerczy znaleziono jednocześnie wszystkie podtypy SSTR oprócz SSTR 4. 

We wszystkich nowotworach złośliwych występował SSTR 5, a w 50% SSTR 1, 

SSTR 2A i SSTR 3.  

W jedynym preparacie wykonanym od pacjenta z rozrostem kory nadnerczy 

spowodowanym ektopowym wydzielaniem ACTH, obecny był silny odczyn na 

SSTR 1 i umiarkowany na SSTR 5 z lokalizacją odpowiednio: cytoplazmatyczną 

i mieszaną: cytoplazmatyczno-błonową. W siedmiu badanych guzach chromo-

chłonnych nadnerczy stwierdzono jednocześnie cztery podtypy receptora SST: 

1, 2A, 2B, 3 i 5, natomiast immunopozytywny odczyn o silnym lub 

umiarkowanym nasileniu obserwowano dla SSTR 1 i SSTR 3 w 6/7 przypadków 

(85,7%), dla SSTR 2A i SSTR 5 w 5/7 (71,4%), a dla SSTR 2B w 4/7 (57,1%). 

Nie stwierdzono obecności SSTR 4 w 6 przypadkach (85,7%), natomiast 

w jednym z nich SSTR 4 występował z umiarkowanym nasileniem (1/7 = 

14,3%). Podtypy SSTR występowały w guzach chromochłonnych w cyto-

plazmie, jak równieŜ w błonie komórkowej (Fot. 3). 
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Fot. 3. Ekspresja SSTR 3 w cytoplazmie komórek guza chromochłonnego. 
(Pow. x400) 
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IV-2. Ekspresja podtypów receptora somatostatynowego 
SSTR 1-5 w niektórych w chorobach tarczycy 
 

RóŜnorodność otrzymywanych wyników obserwuje się równieŜ w zakresie 

występowania SSTR 1-5 w chorobach tarczycy. Uzyskane przez róŜnych 

autorów dane nie zawsze wzajemnie się pokrywają. England i wsp.[87], 

obserwowali pozytywną immunoreakcję w preparatach parafinowych badanych 

tkanek tarczycy w zaleŜności od rodzaju jej patologii. I tak 100%-ową ekspresję 

SSTR 1, 2A, 2B, 4 i 5 odnotowano w raku pęcherzykowym tarczycy, podczas 

gdy odczyn immunohistochemiczny dla SSTR 3 był negatywny. U pacjentów 

z rakiem brodawkowatym wykryto SSTR 1, 2B, 3 i 4 w 83%, SSTR 2A w 66%, 

a SSTR 5 w 100% przypadków. W wolu wieloguzkowym SSTR 2A, 3 i 4 

występowały w 82% , SSTR 2B i 5 w 94%, a SSTR 1 w 88% ocenianych zmian 

patologicznych. Inni autorzy [88-90] badając ekspresję genów receptorowych za 

pomocą metod biologii molekularnej zaobserwowali ponadto, Ŝe mRNA dla 

SSTR 2 było ledwo wykrywalne w rakach tarczycy [88, 89], a mRNA dla 

SSTR 1 w ogóle nie wykryto [90]. Obserwowano równieŜ duŜą rozbieŜność 

w zakresie ekspresji mRNA dla SSTR 4 - od poziomu niewykrywalnego [88, 

90] aŜ po ekspresję receptora ”ponad dwukrotnie większą od poziomu tła” [89]. 

JednakŜe część z tych badań była prowadzona na liniach komórkowych 

nowotworów tarczycy (MRO-87 i WRO-82). 

We własnych badaniach wykazano, Ŝe podtypy receptora somatostatyno-

wego szeroko występują w patologicznie zmienionych tyreocytach, w odróŜ-

nieniu od normalnego nabłonka pęcherzyków tarczycy. Ekspresja SSTR 

charakteryzowała się duŜym zróŜnicowaniem i zmiennym stopniem nasilenia 

podtypów 1-5 (Tab. 3). W badaniach immunohistochemicznych pod uwagę 

brany był jako dodatni tylko odczyn umiarkowany i silny.  
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Tabela 3. Występowanie podtypów receptora somatostatynowego SSTR 1-5  
w rakach tarczycy i w łagodnych zmianach gruczołu tarczowego, oceniane 
metodą immunohistochemiczną - IHC. (Uwzględnione są tylko przypadki z silnym 
i umiarkowanym odczynem immunohistochemicznym). 

 

SSTR 
Lp. 

Rozpoznanie 
histopatologiczne 1 2A 2B 3 4 5 

1. 

Raki tarczycy  
(rak brodawkowaty, 
nisko zróŜnicowany 
rak tarczycy) 

4/4 
100% 

2/4 
50% 

1/4 
25% 

2/4 
50% 

1/4 
25% 

1/4 
25% 

2. 

Łagodne zmiany 
tarczcy  
(wole tarczycy,  
wole guzkowe, 
rozrost guzkowy, 
przewlekłe 
zapalenie tarczycy) 

4/5 
80% 

2/5 
40% 

3/5 
60% 

3/5 
60% - 2/5 

40% 

3. 

Raki i łagodne 
zmiany tarczycy -
ogółem  
(pozycja 1+2) 

8/9 
88,8% 

4/9 
44,4% 

4/9 
44,4% 

5/9 
55,5% 

1/9 
11,1% 

3/9 
33,3% 

(-) odczyn immunonegatywny 
 

 

 

Stwierdzono, Ŝe SSTR 1 był dominującym podtypem receptora w rakach 

i w łagodnych zmianach gruczołu tarczowego (8/9 = 88,8%) (Fot. 4).  

W mniejszym stopniu występował SSTR 3 (5/9), SSTR 2A i SSTR 2B (po 

4/9) oraz SSTR 5 (3/9) (odpowiednio: 55,5%, 44,4% i 33,3%) (Ryc. 2), (Fot. 5).  

 



IV. Wyniki 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 4. Ekspresja SSTR 1 w raku brodawkowatym tarczycy. Silny odczyn 
immunohistochemiczny zlokalizowany w cytoplazmie komórek guza. (Pow. x400) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 5. Śladowy odczyn immunohistochemiczny na SSTR 2A w łagodnym 

rozroście gruczołu tarczowego (Pow. x200) 
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Ryc. 2. Występowanie podtypów receptora somatostatynowego SSTR 1-5  
w rakach tarczycy i w łagodnych zmianach gruczołu tarczowego, oceniane 

metodą immunohistochemiczną. 
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W tej serii doświadczeń dokonano równieŜ oceny ekspresji genu dla 

poszczególnych podtypów SSTR za pomocą metody reakcji łańcuchowej 

polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). Zaobserwowano pewne 

róŜnice w porównaniu z badaniem immunohistochemicznym. Wyniki badań 

molekularnych w chorobach tarczycy wskazują na zwiększoną ekspresję mRNA 

dla SSTR 3 (9/9) i SSTR 2 oraz SSTR 1 (8/9) (odpowiednio 100% i 88,8%). 

Ekspresję mRNA dla SSTR 4 i SSTR 5 obserwowano z mniejszą częstotli-

wością, bo w 4/9 (44,4%) oraz w 5/9 (55,5%) przypadków. Równolegle do 

oceny ekspresji genu, przeprowadzono ocenę zgodności wyników, uzyskanych 

tymi dwiema metodami badań. Ocena ta dotyczyła zgodności zarówno 

w zakresie wyników pozytywnych, jak i negatywnych (Tab. 4).  

 
 
Tabela 4. Ekspresja podtypów SSTR 1- 5 w rakach tarczycy i łagodnych 
zmianach gruczołu tarczowego - zestawienie wyników uzyskanych metodą RT-
PCR, metodą immunohistochemiczną i ocena zgodności wyników uzyskanych za 
pomocą obu metod. 
 

Lp. Rodzaj metody SSTR 1 SSTR 2 SSTR 3 SSTR 4 SSTR 5 

1. 

Metoda RT-PCR 
8/9 

88,8% 
8/9 

88,8% 
9/9 

100% 
4/9 

44,4% 
5/9 

55,5% 

2. 

Metoda 
immunohistochemiczna  

8/9 
88,8% 

4/9 
44,4% 

5/9 
55,5% 

1/9 
11,1% 

3/9 
33,3% 

3. Zgodność pomiędzy 
metodą RT-PCR i 
metodą immuno- 
histochemiczną 
(zarówno pozytywna jak 
i negatywna) 

7/9 
77,7% 

7/9 
77,7% 

7/9 
77,7% 

2/9 
22,2% 

9/9 
100% 
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I tak oto 100%-tową zgodność otrzymano dla SSTR 5, jednakowo po 

77,7% (w 7/9 przypadków) dla SSTR 1, SSTR 2 i SSTR 3, natomiast 

w przypadku SSTR 4 zgodność wyników była najniŜsza i wynosiła jedynie 

22,2% (2 przypadki) (Ryc. 3), (Fot. 6).  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fot. 6. Silny cytoplazmatyczny odczyn immunohistochemiczny na SSTR 4  
w raku brodawkowatym tarczycy. (Pow. x200) 
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Ryc. 3. Ekspresja receptorów SSTR 1-5 w rakach tarczycy i łagodnych zmianach 
gruczołu tarczowego - zestawienie wyników uzyskanych metodą RT-PCR i 
metodą immunohistochemiczną (IHC) oraz ocena zgodności wyników 
uzyskanych za pomocą obu metod. 
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Fakt braku pozytywnej korelacji pomiędzy ekspresją białka receptorowego 

(dodatni odczyn immunohistochemiczny) a ekspresją genu dla danego receptora 

(ujemny wynik RT-PCR) i odwrotnie (ujemny wynik IHC przy dodatnim 

wyniku mRNA) wymaga wyjaśnień w dalszych badaniach, aczkolwiek juŜ teraz 

moŜna wziąć pod uwagę kilka przyczyn. Jedną z nich moŜe być niŜsza czułość 

metody immunohistochemicznej, co moŜe prowadzić do fałszywie negatywnych 

wyników. Po drugie, w opisywanych preparatach guzów tarczycy zauwaŜono 

pozytywny odczyn na SSTR takŜe w innych elementach niŜ komórki pęcherzy-

kowe tarczycy, takich jak śródbłonek naczyń krwionośnych, komórki limfa-

tyczne i komórki okołopęcherzykowe, przez co ekspresja mRNA w metodzie 

RT-PCR moŜe dawać wyniki fałszywie dodatnie. Na koniec naleŜy zauwaŜyć, 

Ŝe proces ekspresji mRNA nie zawsze jest zsynchronizowany z procesem 

syntezy białka receptorowego. 

Analizowany materiał badawczy był zbyt mały, aby formułować ostateczne 

wnioski dotyczące róŜnic pomiędzy łagodnymi a złośliwymi zmianami 

w gruczole tarczowym, jednakŜe zauwaŜono niską ekspresję SSTR 2 w słabo 

zróŜnicowanym raku tarczycy. Ponadto warto zauwaŜyć, Ŝe w tkance tarczycy 

zmienionej nowotworowo, ekspresja SSTR 1, SSTR 2A i SSTR 2B moŜe 

przebiegać z lokalizacją błonową lub cytoplazmatyczną, podczas gdy w tkance 

nienowotworowej występowanie tych receptorów było tylko cytoplazmatyczne. 

Własne wstępne wyniki tej serii doświadczeń pozwalają wysnuć wniosek, 

Ŝe w leczeniu guzów tarczycy moŜe być uŜyteczny multiligand lub selektywny 

agonista receptora somatostatynowego SSTR 1. 
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IV-3. Podtypy receptora somatostatynowego w gruczolakach 
przysadki 
 

Guzy somatotropowe i klinicznie nieczynne gruczolaki są najczęściej 

omawianą grupą guzów przysadki [91-97]. W zaleŜności od uŜytej metody 

(IHC, PCR, ISH-hybrydyzacja in situ, scyntygrafia receptorowa) róŜnie przed-

stawiały się wyniki badań. Pawlikowski i wsp. [97] opisują 100% obecność 

SSTR 2A i SSTR 5 oraz 95% SSTR 2B i 92% SSTR 3 w guzach przysadki, 

wydzielających hormon wzrostu. TakŜe Herder i Lamberts [17] oraz Hofland 

i Lamberts [94] potwierdzają udział głównie SSTR 2 i SSTR 5 w regulacji 

wydzielania hormonu wzrostu w akromegalii. Florio i wsp. [98] zidentyfikowali 

SSTR 2 mRNA w 77%, SSTR 1 i SSTR 3 mRNA w 69%, SSTR 5 mRNA 

w 60% przypadków somatotropinoma, a Taboada i wsp. [96] : 52% SSTR 5 

mRNA i 39% SSTR 2 mRNA. Metodą hybrydyzacji in situ stwierdzono wysoką 

ekspresję SSTR 2 i 5 [91], a kombinowaną metodą biologii molekularnej 

(RT-PCR) i scyntygrafii receptorowej Nielsen i wsp. [92] wykazali 100% 

ekspresję SSTR 2 mRNA oraz brak SSTR 4 we wszystkich 7 badanych 

przypadkach akromegalii. Jedynie w badaniach Matrone i wsp. [99] stwierdzono 

dominację SSTR 1 (56%) u pacjentów z akromegalią, słabo reagujących lub 

opornych na leczenie analogami somatostatyny o przedłuŜonym działaniu.  

PoniewaŜ chorzy z guzami prolaktynowymi przysadki leczeni są głównie 

farmakologicznie - ligandami receptora dopaminowego D2, a tylko pacjenci nie 

reagujący na ten rodzaj terapii poddawani są operacji usunięcia guza, więc 

rzadko uzyskuje się materiał do badania histopatologicznego. Istnieje jednakŜe 

zgodność wśród autorów prac, dotycząca wysokiej częstości występowania 

SSTR 5 w guzach prolaktynowych [94, 95, 100-102]. Według obserwacji 

Hoflanda i Lambertsa [94], SSTR 5 jest głównym podtypem receptora, decydu-

jącym o odpowiedzi na działanie SST. Podtyp SSTR 2 wg tych autorów 

występuje w mniejszym stopniu. W podsumowaniu, dokonanym przez 

Pawlikowskiego [95], większość gruczolaków prolaktynowych wykazywało 

ekspresję SSTR 1, SSTR 2 i SSTR 5, natomiast SSTR 3 występował w 1/3 
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przypadków. Greenman i Melmed [100] w trzech guzach ocenianych metodą 

odwrotnej transkryptazy połączonej z reakcją łańcuchowej polimerazy, 

stwierdzili 100% obecność SSTR 3, ale tylko w jednym z nich występował 

SSTR 5. Jaquet i wsp. [102] wykazali obecność mRNA dla SSTR 5 we 

wszystkich dziesięciu badanych guzach prolaktynowych, jednocześnie wska-

zując na wysoką ekspresję mRNA dla SSTR 1 oraz fakt występowania w tych 

guzach mRNA dla SSTR 2 , ale w o wiele mniejszym stopniu.  

Gruczolaki gonadotropowe obok guzów nieaktywnych hormonalnie, przed 

operacją zwykle uznawane są za klinicznie nieczynne gruczolaki przysadki 

(CNFPA - clinically non-functioning pituitary adenomas). Dopiero immuno-

histochemiczna ocena profilu hormonalnego guzów, pozwala na zakwalifiko-

wanie ich do odpowiedniej grupy. Taboada i wsp. [96] wykazali, Ŝe SSTR 3 jest 

dominującym podtypem receptora SST w tych guzach w 11/19 przypadków 

(58%), a SSTR 1 i SSTR 2 w 3/19 (16%). Wśród 13 gruczolaków gonadotro-

powych ocenianych przez Pawlikowskiego i wsp. [93], 100% ekspresję 

wykazano dla SSTR 2B i SSTR 5. W 11/13 przypadkach występował SSTR 1, 

2A, a SSTR 3 w 11/12. W przypadku gruczolaków nieaktywnych, pozytywną 

immunoekspresję wykazano w 100% dla SSTR 1, SSTR 2B i SSTR 5. W nieco 

mniejszym nasileniu znaleziono SSTR 2A (4/5) i 3 (3/5). Immunopozytywność 

dla SSTR 4 stwierdzono w 4/5 przypadków. TakŜe Hofland i Lamberts [94] 

stwierdzili występowanie SSTR 2 w znacznej ilości guzów gonadotropowych. 

Z drugiej, strony Zatelli i wsp. [103] obserwowali ekspresję SSTR 1 i SSTR 3 

w 68% przypadków, SSTR 2 w 88%, SSTR 4 w 64% a SSTR 5 w 36% 

przypadków CNFPA, wśród których były gruczolaki gonadotropowe oraz guzy 

nieaktywne hormonalnie. W podsumowaniu dokonanym przez grupę Ferone 

i wsp. [104] wskazuje się na dominację SSTR 3 w gonadotropinoma, w mniej-

szym stopniu występowanie SSTR 2 i jeszcze rzadziej SSTR 1.  

Podobnie jak we wcześniej omawianych guzach przysadki, równieŜ 

w guzach kortykotropowych nie ma całkowitej zgodności co do uzyskanych 

wyników, aczkolwiek sugeruje się, Ŝe SSTR 5 dominuje i jest najwaŜniejszy 

w regulacji wydzielania ACTH w chorobie Cushinga [104-106], a takŜe 
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w niektórych przypadkach choroby Nelsona [94]. Wymienia się takŜe SSTR 3, 

który znaleziono w jednym z dwóch badanych guzów, wydzielających ACTH 

[100]. 

W tej części pracy własnej podsumowano wyniki badania techniką 

immunohistochemiczną ekspresji wszystkich podtypów receptora somatosta-

tynowego SSTR 1-5, łącznie z izoformami 2A i 2B, w zaleŜności od fenotypu 

hormonalnego guza przysadki. Wiele z nich uznano przed operacją jako 

klinicznie nieczynne, natomiast po szczegółowych badaniach (rozpoznanie 

kliniczne, pomiar stęŜenia hormonów we krwi pacjenta, immunohistochemiczne 

oznaczenie występowania hormonów po operacyjnej izolacji guza) moŜliwa 

była ostateczna kwalifikacja do odpowiedniej grupy gruczolaków przysadki. 

Dodatkowo, po raz pierwszy w literaturze dokonano opisu dystrybucji SSTR 

w wielohormonalnych gruczolakach przysadki, odpowiadając na pytanie czy 

fakt współwystępowania GH lub ACTH w guzie ma związek ze zwiększoną 

ekspresją danego podtypu receptora. Na podstawie procentowej częstości wystę-

powania, określono wzory immunoekspresji SSTR 1-5. Jako pozytywne brano 

pod uwagę przypadki z silnym i umiarkowanym odczynem immunohisto-

chemicznym, który pozwalał przewidywać pozytywną odpowiedź na działanie 

analogów SST. 

Gruczolaki przysadki reprezentują grupę guzów z duŜym zróŜnicowaniem 

ekspresji podtypów receptora somatostatynowego. Tabela 5 obrazuje procento-

wy udział SSTR 1-5 w poszczególnych grupach gruczolaków. 
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Tabela 5. Ekspresja podtypów SSTR w róŜnych guzach przysadki oceniana 

metodą immunohistochemiczną.(Uwzględnione są tylko przypadki z silnym 

i umiarkowanym odczynem immunohistochemicznym). 

 

SSTR 

Lp. 

Rodzaj guza 
przysadki 

 w zaleŜności od jego 
fenotypu 

hormonalnego 1 2A 2B 3 4 5 

1. Guzy somatotropowe 
(somatotropinoma) 

7/9 
77,8% 

6/9 
66,6% 

5/9 
55,5% 

6/9 
66,6% - 8/9 

88,8% 

2. Guzy prolaktynowe 
(prolactinoma) 

2/3 
66,7% 

2/3 
66,7% 

3/3 
100% 

3/3 
100% - 3/3 

100% 

3. Guzy gonadotropowe 
(gonadotropinoma) 

4/22 
18,2% 

4/22 
18,2% 

5/22 
22,7% 

6/22 
27,3% * 

3/22 
13,6% 

4. Guzy kortykotropowe 
(corticotropinoma) 

4/5 
80% 

5/5 
100% 

2/5 
40% 

4/5 
80% 

4/5 
80% 

* 

3/5 
60% 

5. Guzy nieaktywne 
(adenoma inactivum) * * * * 

3/4 
75% 

* 
* 

6. 

Guzy 
wielohormonalne 

(adenoma 
plurihormonale)  
GH-dodatnie 

3/7 
42,8% 

1/7 
14,3% 

3/7 
42,8% 

1/7 
14,3% * 4/7 

57,1% 

7. 

Guzy 
wielohormonalne 

(adenoma 
plurihormonale)  
GH-ujemne 

3/4 
75% 

2/4 
50% 

2/4 
50% 

2/4 
50% * 3/4 

75% 

8. 

Guzy 
wielohormonalne 

(adenoma 
plurihormonale)  

ACTH-dodatnie 

3/6  
50% 

3/6  
50% 

2/6 
33,3% 

3/6  
50% * 3/6 

50% 

9 

Guzy 
wielohormonalne 

(adenoma 
plurihormonale)  
ACTH-ujemne 

3/6  
50% 

2/6 
33,3% 

2/6 
33,3% 

2/6 
33,3% * 3/6 

50% 

(-) odczyn immunonegatywny 

(*) odczyn śladowy lub bardzo słaby 
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Wzory immunoekspresji receptora przedstawiały się następująco:  

 

guzy somatotropwe: SSTR 5>SSTR 1>SSTR 2A=SSTR 3> SSTR 2B, 

guzy prolaktynowe: SSTR 2B=SSTR 3=SSTR 5>SSTR 1=SSTR 2A, 

guzy gonadotropowe: SSTR 3>SSTR 2B>SSTR 1=SSTR 2A>SSTR 5, 

guzy kortykotropowe: SSTR 2A>SSTR 1=SSTR 3>SSTR 5>SSTR 2B, 

guzy wielohormonalne, GH-dodatnie:  

SSTR 5>SSTR 1=SSTR 2B, 

guzy wielohormonalne, GH-ujemne:  

SSTR1=SSTR 5>SSTR 2A=SSTR 2B=SSTR 3, 

guzy wielohormonalne, ACTH-dodatnie:  

SSTR1=SSTR 2A=SSTR 3=SSTR 5>SSTR 2B, 

guzy wielohormonalne, ACTH-ujemne:  

SSTR 1= SSTR 5>SSTR 2A=SSTR 2B=SSTR 3. 
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W gruczolakach przysadki, podobnie jak w guzach nadnerczy i tarczycy, 

obserwowano róŜnorodną ekspresję SSTR 1-5, tak pod względem ilościowym, 

jak i lokalizacyjnym.  

Wyniki prac własnych potwierdzają doniesienia innych autorów o przewa-

dze SSTR 5 (88,8%) w guzach somatotropowych, wskazując jednocześnie na 

znaczący udział w tych guzach SSTR 1 (77,8%) (Fot. 7). We wszystkich guzach 

prolaktynowych ocenianych w doświadczeniach własnych stwierdzono obec-

ność SSTR 2B, SSTR 3 i SSTR 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 7. Odczyn immunohistochemiczny na SSTR 1 w guzie przysadki u chorego 

z akromegalią. (Pow. x600) 

 

Grupa gruczolaków gonadotropowych została wyłoniona spośród guzów 

zdiagnozowanych przed operacją jako klinicznie nieczynne gruczolaki przysadki 

(CNFPA – clinical non-functioning pituitary adenomas). Dopiero na podstawie 

pooperacyjnego badania immunohistochemicznego zostały one zakwalifikowane 

do gonadotropinoma. Podtypy SSTR nie były tu licznie prezentowane. 

Ich procentowy udział wynosił maksymalnie 27,3% i 22,7%, odpowiednio dla 

SSTR 3 i SSTR 2B. Wśród CNFPA wyróŜniona została grupa gruczolaków 
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nieaktywnych (adenoma inactivum) czyli immunonegatywnych dla wszystkich 

badanych hormonów w badaniu IHC. W tej grupie gruczolaków odnotowano 

jedynie słabe odczyny dla wszystkich podtypów SSTR, łącznie z SSTR 4. 

Podtyp czwarty SSTR nie wykazywał zwiększonej ekspresji w Ŝadnej z grup 

gruczolaków przysadki, jedynie w adenoma inactivum i corticotropinoma 

obserwowano większy od pozostałych, procentowy udział słabo dodatniego 

odczynu na SSTR 4 - odpowiednio 75% i 80% (Tab.5). Poza tym nie stwier-

dzono, tak jak to sugerowano we wcześniejszych pracach, dominacji SSTR 5 

w gruczolakach przysadki wydzielających ACTH. Własne badania wykazały 

100% ekspresję SSTR 2A oraz jednakową ekspresję SSTR 1 i SSTR 3 

(po 80%). Ponadto w grupie guzów kortykotropowych zaobserwowano niŜszą 

średnią wieku pacjentów (ok. 38 lat) niŜ w pozostałych guzach przysadki.  

Jak wspomniano wcześniej, po raz pierwszy dokonano opisu dystrybucji 

SSTR w wielohormonalnych gruczolakach przysadki, odpowiadając na pytanie 

czy fakt występowania GH lub ACTH w guzie ma związek ze zwiększoną 

ekspresją danego podtypu receptora. Badania wykazały wspólną cechę dla tych 

guzów w postaci zwiększonej immunopozytywności SSTR 1 i SSTR 5 (średnio 

54,5% i 58%). Natomiast wyraźny wzrost występowania tych dwóch podtypów 

(po 75%) zaznaczony był w gruczolakach wielohormonalnych – immuno-

negatywnych dla hormonu wzrostu. Podtypy SSTR 2A, SSTR 2B i SSTR 3 były 

immunopozytywne równieŜ w większej ilości (po 50%). Nasuwa to wniosek, Ŝe 

ekspresja SSTR 1, SSTR 5 i pozostałych, oprócz SSTR 4, podtypów SSTR 

w wielohormonalnych gruczolakach przysadki nie jest uzaleŜniona od 

wydzielania przez komórki guza hormonu wzrostu. Fakt nieobecności GH 

w komórkach wielohormonalnego gruczolaka przysadki moŜe wręcz promować 

komórki tego gruczolaka do zwiększonej produkcji białka receptorowego. Nie 

zanotowano róŜnicy w ekspresji SSTR 1, SSTR 2B i SSTR 5 wśród gruczo-

laków wielohormonalnych, ACTH – dodatnich i ujemnych (Fot. 8). Jedynie 

w przypadku SSTR 2A i SSTR 3 obserwowano zwiększoną immuno-

reaktywność wsród gruczolaków ACTH-dodatnich. Odnotować naleŜy takŜe 
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większą niŜ w innych, SSTR 3 – immunonegatywność w guzach GH-pozytyw-

nych i ACTH–ujemnych (42,8% i 50%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 8. Cytoplazmatyczna lokalizacja SSTR 2B w wielohormonalnym 
gruczolaku przysadki, ACTH –ujemnym. (Pow. x400) 

 
 

IV-4. Występowanie podtypów receptora somatostatynowego 
w guzach neuroendokrynnych (NET) 
 

Wcześniejsze prace dotyczące ekspresji podtypów receptora SST w guzach 

neuroendokrynnych opisują dominację SSTR 2 w ponad 80% guzów endokryn-

nych trzustki i przewodu pokarmowego [107, 108]. Pośród 20 rakowiaków, 

badanych przez Kimurę i wsp. [84], wszystkie z wyjątkiem dwóch przypadków 

(90%) wykazywały umiarkowaną lub silną immunoreaktywność SSTR 2A, 

zlokalizowaną głównie w błonie komórkowej, a w mniejszym stopniu na terenie 

cytoplazmy komórkowej guza. Przypadki rakowiaków badane przez Herdera 

i wsp. [32] równieŜ charakteryzowały się dominacją SSTR 2. Nasir i wsp. [64] 



IV. Wyniki 41 

zbadali immunohistochemicznie 11 przypadków przerzutów rakowiaków z jelita 

cienkiego do wątroby i stwierdzili ekspresję SSTR 1 w 63%, SSTR 2 było 

immunopozytywne w 81%, SSTR 3 w 72%, SSTR 4 w 54%, a SSTR 5 w 91%. 

Podtypy te zlokalizowane były głównie na terenie cytoplazmy, chociaŜ 

odnotowano takŜe połoŜenie błonowe. W pracy Kulaksiza i wsp. [63] immuno-

histochemiczna ocena występowania podtypów receptora SST w rakowiakach 

ujawniła 37% SSTR 1, 86% SSTR 2A, 71% SSTR 3 i 83% SSTR 5. Papotti 

i wsp. [61] przedstawili wyniki badań wykonanych metodą IHC, w których w 15 

guzach Ŝołądkowo-jelitowo-trzustkowych (gastroenteropancreatic endocrine 

tumors - GEP), immunoreaktywność SSTR 2 i SSTR 5 znaleziono w 12/15 

(80%) guzach a SSTR 3 w 9/15 (60%). Dyskusja pomiędzy autorami prac 

dotyczy takŜe lokalizacji SSTR 2, badanej przy uŜyciu tego samego rodzaju 

przeciwciał (SS-800 z firmy Gramsch Lab.). Niektórzy uwaŜają, Ŝe ten podtyp 

SSTR występuje tylko w połoŜeniu błonowym [61, 63], jako integralna 

membranowa forma receptora. Inne prace, w tym równieŜ własne, opisujące 

immunohistochemiczną lokalizację SSTR 1-5 w guzach róŜnego typu, stosując 

te same rodzaje przeciwciał (SS-840, SS-800, SS-850, SS-890) w utrwalonych 

preparatach parafinowych notują zarówno cytoplazmatyczne, jak i błonowe 

połoŜenie SSTR 2A [65, 66, 78, 109-111]. RóŜnorodne wyniki otrzymywano 

takŜe w badaniach wykonywanych metodami biologii molekularnej. Jais i wsp. 

[112] wykazał, Ŝe wśród 6 rakowiaków z 38 guzów GEP, ekspresja 

poszczególnych podtypów SSTR była następująca: 5/6 (83%) SSTR 1 mRNA, 

po 6/6 (100%) SSTR 2 mRNA, SSTR 4 i SSTR 5 oraz 1/6 (17%) SSTR 3 

mRNA. TakŜe Reubi i wsp.[113] oraz Wulbrand i wsp. [114] opisywali 

zróŜnicowaną ekspresję SSTR w rakowiakach, gdzie mRNA dla SSTR 3 było 

słabo wyraŜone lub nieobecne. 

Wyniki badań własnych wskazują, Ŝe podtypy SSTR występują w guzach 

neuroendokrynnych w sposób bardzo zróŜnicowany i specyficzny dla kaŜdego 

badanego przypadku. Charakterystyczne jest współwystępowanie kilku 

podtypów w jednej badanej tkance, z róŜną lokalizacją i intensywnością. 

W grupie badanych guzów neuroendokrynnych dominował SSTR 1 w 10/17 
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przypadków (58,8%), natomiast SSTR 5 znaleziono w 9/17 (52,9%), SSTR 3 

w 7/17 (41,2%) (Tab. 6). 

 
Tabela 6. Ekspresja podtypów SSTR w róŜnych guzach neuroendokrynnych 
oceniana metodą immunohistochemiczną. (Przedstawione są tylko przypadki 
z silnym i umiarkowanym odczynem immunohistochemicznym). 

 

Rozpoznanie 
histo-

patologiczne 
SSTR 1 SSTR 2A SSTR 2B SSTR 3 SSTR 4 SSTR 5 

Guzy neuro-
endokrynne 

(NET) 

10/17 
58,8% 

6/18 
33,3% 

1/15 
6,6% 

7/17 
41,2% - 9/17 

52,9% 

(-) odczyn immunonegatywny 
 

 

SSTR 2A znaleziono w 6/18 (33,3%), zarówno na terenie cytoplazmy jak 

i w błonie komórkowej (Fot. 9, 10). Poza tym, SSTR 2A występował częściej 

niŜ SSTR 2B. W Ŝadnym z badanych guzów neuroendokrynnych nie 

stwierdzono immunopozytywnego odczynu dla podtypu 4 (Ryc. 4). W niektó-

rych przypadkach widoczny był jedynie pozytywny odczyn dla SSTR 4 

w śródbłonku naczyń (Fot. 11). 
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Fot. 9. Błonowe lokalizacja SSTR 2A w guzie neuroendokrynnym trzustki.  

(Pow. x400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 10. Ekspresja SSTR 2A o lokalizacji cytoplazmatyczno-błonowej 
w przerzucie rakowiaka. (Pow. x200) 
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Fot. 11. Dodatni odczyn na SSTR 2A w śródbłonku naczyń przy ujemnym 

odczynie w komórkach guza neuroendokrynnego grasicy. (Pow. x400) 
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Ryc. 4. Występowanie podtypów receptora somatostatynowego (SSTR) w 
róŜnych guzach neuroendokrynnych oceniane metodą immunohistochemiczną. 
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V. PODSUMOWANIE 
 
 

Podsumowując, wyniki prac własnych dotyczących występowania pod-

typów receptora SSTR w guzach endokrynnych wskazują na duŜą róŜnorodność 

ekspresji tych podtypów, a takŜe ich zróŜnicowaną lokalizację (Fot. 12, 13). 

Zachodzi pytanie, czy błonowa lub cytoplazmatyczna lokalizacja białka 

receptorowego wewnątrz komórki świadczy o aktywności receptora. UwaŜa się, 

Ŝe cytoplazmatyczna lokalizacja prezentuje nowozsyntetyzowane albo zinterna-

lizowane białko receptora membranowego [110] lub jest artefaktem związanym 

z procesem utrwalania tkanki. Niektórzy badacze jako immunopozytywny 

odczyn na SSTR 2 traktują tylko błonową, a dla SSTR 3 i SSTR 5 – tylko 

cytoplazmatyczną obecność receptora w guzach neuroendokrynnych [115, 116], 

co przekłada się na skuteczność terapii analogami somatostatyny. Receptory 

somatostatynowe naleŜą do rodziny błonowych receptorów związanych 

z białkiem G. MoŜna więc wysnuć wniosek, Ŝe to właśnie immunopozytywność 

receptorowa połoŜona w błonie komórkowej jest kompatybilna z funkcją, jaką 

SSTR w niej pełni. Wcześniejsze doświadczenia potwierdzają taką tezę [86, 

117]. Z drugiej strony, wcześniejsze badania własne wykazały silną dodatnią 

korelację między łącznym nasileniem odczynu na SSTR 2A i SSTR 2B 

niezaleŜnie od jego lokalizacji, a odpowiedzią na oktreotyd u chorych 

z akromegalią [97]. Ostatnie wyniki własne wskazują takŜe, Ŝe największy 

znamienny spadek wydzielenia GH po podaniu oktreotydu wystąpił u pacjentów 

z cytoplazmatyczną lokalizacją SSTR 5, jak równieŜ SSTR 2A i 2B 

w komórkach guza somatotropowego [118]. Wydaje się więc, Ŝe cytoplazma-

tyczne, a nie błonowe połoŜenie SSTR 2A, 2B i 5 jest powiązane z silniejszym 

hamowaniem GH w teście z oktreotydem. Kolejne prace z pewnością będą 

prowadzone, aby wyjaśnić biologiczne i kliniczne znaczenie cytoplazmatycz-

nego połoŜenia receptora w komórce. 
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Prezentowane w pracy wyniki potwierdzają wysoką uŜyteczność immuno-

histochemicznego badania ekspresji receptorów somatostatynowych z zastoso-

waniem specyficznych dla danego podtypu receptora przeciwciał – metody, 

postulowanej jako równorzędnej z metodami biologii molekularnej czy diagno-

styką obrazową. Ze względu na to, Ŝe receptory somatostatynowe występują 

w guzach endokrynnych w sposób bardzo zróŜnicowany i specyficzny dla 

danego przypadku, decyzję o podjęciu odpowiedniego leczenia powinno się 

podejmować po wnikliwej indywidualnej analizie kaŜdego przypadku guza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. 12. Odczyn imunohistochemiczny na SSTR 2A o lokalizacji 
cytoplazmatyczno-błonowej w somatotropowym guzie przysadki. (Pow. x600) 
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Fot. 13. Wyraźny odczyn immunohistochemiczny na SSTR 2A o lokalizacji 
błonowej w guzie przysadki u chorego z akromegalią. (Pow. x400) 
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VI. WNIOSKI 
 
 

1. Guzy nadnerczy, tarczycy, przysadki oraz guzy neuroendokrynne 

wykazują ekspresję podtypów receptora somatostatynowego SSTR 1-5 

w sposób bardzo zróŜnicowany i specyficzny dla danego przypadku. 

Istnieją róŜnice w ekspresji SSTR 1-5 pomiędzy guzami róŜnych typów, 

jak równieŜ wśród guzów tego samego rodzaju. 

2. W guzach nadnerczy dominuje SSTR 5, w mniejszym stopniu 

występuje SSTR 1. 

3. Podtyp SSTR 1 jest dominującym podtypem w rakach i w łagodnych 

rozrostach gruczołu tarczowego.  

4. Wykazano 100% zgodność pomiędzy metodą immunohistochemiczną - 

IHC i techniką RT-PCR dla SSTR 5. 

5. Ekspresja podtypów receptora somatostatynowego w gruczolakach 

przysadki zaleŜy od fenotypu hormonalnego guza: 

• w guzach somatotropowych dominują dwa podtypy receptora: SSTR 5 

(88,8%) i SSTR 1 (77,8%),  

• we wszystkich guzach prolaktynowych stwierdzono obecność SSTR 

2B, SSTR 3 i SSTR 5,  

• w gruczolakach gonadotropowych stwierdzono niską ekspresję SSTR, 

wynoszącą maksymalnie dla SSTR 3 - 27,3%, a dla SSTR 2B - 

22,7%.  

• we wszystkich gruczolakach przysadki wydzielających ACTH- 

corticotropinoma stwierdzono ekspresję SSTR 2A, a występowanie 

SSTR 1 i SSTR 3 w 80% przypadków. 
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•  po raz pierwszy wykazano w wielohormonalnych gruczolakach przy-

sadki (adenoma plurihormonale) zwiększoną immunopozytywność dla 

SSTR 1 i SSTR 5, a ekspresja tych podtypów nie była związana 

z sekrecją hormonu wzrostu przez komórki guza.  

6. W guzach neuroendokrynnych (NET) dominowały podtypy: SSTR 1 

(58,8%) i SSTR 5 (52,9%), natomiast SSTR 3 stwierdzono w 41,2% a 

SSTR 2A w 33,3% przypadków. 

7. SSTR 1-5 charakteryzują się błonową lub cytoplazmatyczną dystry-

bucją w komórce. 

8. Przedstawione w pracy wyniki potwierdzają wysoką uŜyteczność 

immunohistochemicznej metody badania ekspresji receptorów somato-

statynowych. 
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IX. STRESZCZENIE  
 

Badanie ekspresji podtypów receptora somatostatynowego 
w ludzkich guzach endokrynnych 

 

 

Somatostatyna (SST) - podwzgórzowy polipeptyd odkryty w latach 70-tych 

ubiegłego wieku, szeroko występuje w neuronach centralnego i obwodowego 

układu nerwowego, w przysadce, a takŜe w trzustce, nadnerczach, przewodzie 

pokarmowym, nerkach, prostacie, łoŜysku oraz w komórkach układu 

immunologicznego. Wywiera szereg róŜnorodnych efektów biologicznych: 

endo- i egzokrynnych, polegających głównie na hamowaniu sekrecji róŜnych 

hormonów (hormonu wzrostu -GH, tyreotropiny, insuliny, glukagonu, gastryny, 

ghreliny, VIP), a takŜe zmniejszeniu proliferacji komórkowej. To ostatnie 

działanie SST jest jednym z najbardziej interesujących efektów SST, zwłaszcza 

w aspekcie prób leczenia chorób nowotworowych. Somatostatyna działa 

zarówno cytostatyczne (hamowanie wzrostu), jak i cytotoksyczne (indukcja 

apoptozy), a takŜe hamuje angiogenezę. Somatostatyna, a takŜe jej długo 

działające syntetyczne analogi, wywierają swoje działanie za pośrednictwem 

specyficznych receptorów obecnych na powierzchni komórek docelowych. 

Mają one charakter glikoproteinowy i wiadomo, Ŝe naleŜą do grupy receptorów 

błonowych posiadających siedem obszarów transmembranowych i związanych 

z białkiem G. Zdefiniowano pięć podtypów receptora SST: SSTR 1-5. Podtyp 

SSTR 2 posiada dwie izoformy: 2A i 2B, a ostatnio zidentyfikowano takŜe dwa 

nowe warianty podtypu SSTR 5: SSTR 5B i SSTR 5C. Receptory somato-

statynowe występują nie tylko w tkankach prawidłowych, lecz takŜe w guzach 

nowotworowych, co pozwala przewidzieć pozytywną odpowiedź na stosowanie 

analogów SST. DuŜa róŜnorodność ekspresji podtypów SSTR 1-5 w gruczo-

lakach przysadki, a takŜe w guzach neuroendokrynnych przewodu pokarmo-

wego moŜe częściowo wyjaśniać dlaczego w niektórych guzach tego typu, 
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obserwuje się brak odpowiedzi na działanie analogów somatostatyny o przedłu-

Ŝonym działaniu, takich jak oktreotyd i lanreotyd, wiąŜących się głównie 

z podtypem receptora 2 i 5. Prace na temat występowania receptorów 

somatostatynowych w nowotworach innych gruczołów dokrewnych, takich jak 

nowotwory tarczycy i nadnerczy są nieliczne i prezentują sprzeczne wyniki. 

Badania te były jednak prowadzone głównie metodą łańcuchowej reakcji 

polimerazy (PCR), natomiast mniej badań przeprowadzono z uŜyciem metody 

immunohistochemicznej. Dlatego teŜ w swoich badaniach podjęłam próbę 

immunohistochemicznej oceny ekspresji podtypów receptora somatostatyno-

wego SSTR 1-5 (z uwzględnieniem izoform SSTR 2A i 2B) w nowotworach 

tych narządów, a prezentowana praca jest podsumowaniem obserwacji 

własnych na tle dotychczasowego piśmiennictwa. W przypadku chorób tarczy-

cy, równolegle wykonane zostały takŜe badania na poziomie molekularnym 

(RT-PCR) i przeprowadzono ocenę zgodności wyników uzyskanych tymi 

dwiema metodami. Omawiając występowanie SSTR w gruczolakach przysadki, 

po raz pierwszy dokonałam opisu dystrybucji SSTR w guzach wielohormonal-

nych tego gruczołu, odpowiadając na pytanie czy fakt współwystępowania GH 

lub ACTH w guzie ma związek ze zwiększoną ekspresją danego podtypu 

receptora. Na podstawie procentowej częstości występowania, określiłam wzory 

immunoekspresji SSTR 1-5 w gruczolakach przysadki. Otrzymane wyniki 

upowaŜniają do formułowania następujących wniosków: 

 
1. Guzy nadnerczy, tarczycy, przysadki oraz guzy neuroendokrynne 

wykazują ekspresję podtypów receptora somatostatynowego SSTR 1-5 

w sposób bardzo zróŜnicowany i specyficzny dla danego przypadku. 

Istnieją róŜnice w ekspresji SSTR 1-5 pomiędzy guzami róŜnych typów, 

jak równieŜ wśród guzów tego samego rodzaju. 

2. W guzach nadnerczy dominuje SSTR 5, w mniejszym stopniu 

występuje SSTR 1. 
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3. Podtyp SSTR 1 receptora somatostatynowego jest dominującym 

podtypem w rakach i w łagodnych rozrostach gruczołu tarczowego.  

4. Wykazano 100% zgodność pomiędzy metodą immunohistochemiczną - 

IHC i techniką RT-PCR dla SSTR 5. 

5. Ekspresja podtypów receptora somatostatynowego w gruczolakach 

przysadki zaleŜy od fenotypu hormonalnego guza: 

• w guzach somatotropowych dominują dwa podtypy receptora: SSTR 

5 (88,8%) i SSTR 1 (77,8%),  

• we wszystkich guzach prolaktynowych stwierdzono obecność SSTR 

2B, SSTR 3 i SSTR 5,  

• w gruczolakach gonadotropowych stwierdzono niską ekspresję 

SSTR, wynoszącą maksymalnie dla SSTR 3 - 27,3%, a dla SSTR 2B 

- 22,7%,  

• we wszystkich gruczolakach przysadki wydzielających ACTH- 

corticotropinoma stwierdzono ekspresję SSTR 2A, a występowanie 

SSTR 1 i SSTR 3 w 80% przypadków. 

•  po raz pierwszy wykazano w wielohormonalnych gruczolakach 

przysadki (adenoma plurihormonale) zwiększoną immunopozytyw-

ność SSTR 1 i SSTR 5, a ekspresja tych podtypów nie była 

związana z sekrecją hormonu wzrostu przez komórki guza,  

6. W guzach neuroendokrynnych (NET) dominowały podtypy: SSTR 1 

(58,8%) i SSTR 5 (52,9%), natomiast SSTR 3 stwierdzono w 41,2% a 

SSTR 2A w 33,3% przypadków. 

7. SSTR 1-5 charakteryzują się błonową lub cytoplazmatyczną dystry-

bucją w komórce. 
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8. Przedstawione w pracy wyniki potwierdzają wysoką uŜyteczność 

immunohistochemicznej metody badania ekspresji receptorów somato-

statynowych. 
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X. SUMMARY 
 
 

Investigation of somatostatin receptor subtypes expression 
in human endocrine tumors 

 
Somatostatin (SST) – a hypothalamic polipeptide discovered in 70-ies of 

last century, is widely distributed in the central and peripheral nervous system, 

the pituitary gland and other tissues such as the pancreas, adrenals, intestine, 

kidneys, prostate, placenta and the cells of immune system. It exerts a number of 

different endo- and exocrine biological effects, predominantly of inhibitory 

nature. Somatostatin inhibits hormones secretion (GH, TSH, insulin, glucagon, 

gastrin, ghrelin, VIP). One of the most encouraging aspects of somatostatin 

effects, particularly in the context of tumor diseases therapy, is its 

antiproliferative action. It acts as both cytostatic (growth inhibition) as well as 

cytotoxic (apoptosis induction) agent. It inhibits also the angiogenesis process. 

Somatostatin as well as its synthetic analogs act via specific receptors which are 

present on the surface of the target cells. These receptors are glycoproteins and 

belong to a group of seven transmembrane domains linked with the G protein. 

Five subtypes of the SST receptor have been identified i.e. SSTR 1-5 with two 

splicing variants (2A and 2B) of the type 2 receptor. Recently, the new two 

variants of SSTR 5 (SSTR 5B and SSTR 5C) have been identified. The highly 

variable expression of SSTR subtypes in pituitary adenomas and neuroendocrine 

tumors of gastrointestinal tract, may partially explain why some tumors of this 

type do not respond to therapeutic action. This kind of therapy currently applies 

long-acting somatostatin analogs like octreotide or lanreotide which act mainly 

via SSTR 2 and SSTR 5 subtypes of somatostatin receptors. The studies 

describing the expression of somatostatin receptor subtypes in other endocrine 

tumors like thyroid and adrenal gland tumors are still rare and often confusing. 

They applied mainly to the molecular biology methods (mainly PCR). 
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Immunohistochemical investigations are not numerous. Thus in my investi-

gations I have taken a trial of immunohistochemical estimation of somatostatin 

receptor subtypes (including 2A and 2B SSTR isoforms) in surgically treated 

human adrenal tumors, thyroid tumors, pituitary adenomas and neuroendocrine 

tumors. In case of thyroid tumors, additionally molecular biology method was 

used (Real-Time PCR) to correlate the results obtained with both techniques. 

During my pituitary adenomas investigations, I could observed the distribution 

of somatostatin receptor subtypes in plurihormonal adenomas in order to answer 

the question if the immunopositivity of GH or ACTH is linked or not to more 

abundant expression of particular SSTR subtypes. For the first time, I could 

described this kind of correlation. The pattern of SSTR immunostaining in 

pituitary adenomas, estimated according to the frequency of appearance and 

expressed in percentage rate was made. Being based on the obtained results, 

I have drown the following conclusions: 

1. The adrenal gland tumors, thyroid tumors, pituitary adenomas and 

neuroendocrine tumors exhibit the somatostatin receptor subtypes 

expression in a varied manner being specific in each case. There are 

variable levels both in different group of tumors as well as in the tumors 

of the same type. 

2. In the adrenal gland tumors SSTR 5 is the dominant subtype of 

somatostatin receptor, SSTR 1 is expressed at the lower level. 

3. Subtype SSTR 1 is the dominant form in the thyroid gland tumor and 

hyperplasia. 

4. It was demonstrated the 100% of correlation between immunohisto-

chemical - IHC and RT-PCR methods for SSTR 5. 

5. The expression of all somatostatin receptor subtypes (SSTR 1-5) in 

pituitary adenomas depends on the hormonal phenotype of the tumor: 

•  in somatotropinomas dominate two subtypes of receptor: SSTR 5 

(88,8%) and SSTR 1 (77,8%),  

• in all prolactinomas SSTR 2B, SSTR 3 and SSTR 5 were found,  
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• gonadotroph adenomas demonstrated the low level of SSTR, with the 

strongest expression for SSTR 3 (27,3%) and SSTR 2B (22,7%),  

• in all of pituitary adenomas secreting ACTH – corticotropinomas, 

SSTR 2A was found and in 80% of cases the expression of SSTR 1 and 

SSTR 3 was detected, 

•  the enhanced immunpositivity for SSTR 1 and SSTR 5 in 

plurihormonal pituitary adenomas was demonstrated for the first time; 

the expression of these somatostatin receptor subtypes does not depend 

on GH secretion by tumor’s cells.  

6. In the neuroendocrine tumors the subtypes SSTR 1 (58,8%) and SSTR 

5 (52,9%) are most often expressed, however the subtypes 3 and 2A 

were found in 41,2% and 33,3% of cases respectively.  

7. SSTR 1-5 characterized membrane and cytoplasmic distribution in the 

cells of tumors.  

8. The results presented in my studies confirm the high utility of 

immunohistochemical method to investigate the expression of 

somatostatin receptor subtypes. 

 
 


