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Stwierdzenie obecnoci receptorów somatostatyny (SSTR) w guzach
neuroendokrynnych uwarunkowa³o
wspó³czesne metody ich diagnostyki i
terapii, i zaczyna tak¿e modyfikowaæ
podejcie do guzów chromoch³onnych. Wyniki badañ in vitro potwierdzaj¹ ekspresjê SSTR w pheochromocytoma, zw³aszcza podtypu 2A i 3, oraz
wskazuj¹, ¿e ich b³onowa lokalizacja
jest najistotniejsza dla dalszej diagnostyki z u¿yciem analogów somatostatyny. Scyntygrafia receptorowa z u¿yciem znakowanych analogów somatostatyny ma ju¿ uznany status komplementarnej metody w diagnostyce lokalizacyjnej guzów chromoch³onnych,
zw³aszcza z³oliwych. Badania na hodowlach komórkowych wskazuj¹ na
skutecznoæ dostêpnych obecnie analogów somatostatyny w kontrolowaniu
wzrostu i czynnoci hormonalnej guzów chromoch³onnych, niestety nie
potwierdzaj¹ tego badania kliniczne.
Wydaje siê, ¿e analogi o szerszym
spektrum dzia³ania w stosunku do
SSTR mog¹ to zmieniæ. Natomiast
obiecuj¹ce wyniki osi¹ga siê w terapii
za pomoc¹ znakowanych analogów.

Confirmation of somatostatin
receptors (SSTR) expression in neuroendocrine tumours has changed
their modern diagnosis and therapy,
and starts to influence the approach
to pheochromocytomas. In vitro studies have revealed the SSTR expression
in pheochromocytomas, particularly
subtype 2A and 3. They also have indicated that their confinement to cell
membranes is essential for successful diagnostics with the use of somatostatin analogues. Scintigraphy with
radiolabeled somatostatin analogues
is nowadays an approved complementary method of pheochromocytoma
localization, particularly the malignant
ones. Cell culture studies have indicated that the commercially available
somatostatin analogues are able to
control tumour growth and secretion.
Unfortunately these results have not
been confirmed by clinical studies. It
seems that the analogues with the
broader affinity to sstr may be a good
therapeutic option for pheochromocytoma patients. Promising results of
radiotherapy with labeled analogues
have been recently announced.

Somatostatyna jest hormonem i neuroprzekanikiem szeroko rozpowszechnionym
zarówno w orodkowym uk³adzie nerwowym, jak i poza nim. Hamuje ona wydzielanie wielu hormonów, ma dzia³anie antyproliferacyjne i indukuj¹ce apoptozê, hamuje
angiogenezê. Swoje dzia³anie wywiera poprzez specyficzne receptory, które zosta³y
wyizolowane dopiero w latach 90 XX-wieku. Nale¿¹ one do rodziny receptorów sprzê¿onych z bia³kiem G, wystêpuj¹ w piêciu
podtypach, z których typ 2 ma dwie izoformy A i B. Receptory dla somatostatyny
(SSTR) spotyka siê nie tylko w tkankach
zdrowych, ale te¿ w tkankach patologicznych, np. w guzach neuroendokrynnych.
Odkrycie receptorów somatostatynowych
(SSTR) w guzach neuroendokrynnych ca³kowicie zrewolucjonizowa³o spojrzenie na
diagnostykê i terapiê pacjentów z tymi nowotworami [1, 13,16].
Do nowotworów neuroendokrynnych
zalicza siê obecnie tak¿e guzy chromoch³onne, nowotwory wywodz¹ce siê z komórek
chromafinowych nadnerczy lub komórek
przyzwojowych [11]. Obecnoæ SSTR w tych

guzach determinuje wykorzystanie analogów somatostatyny w ich diagnostyce i terapii.
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Somatostatin receptors expression (SSTR1-SSTR5)
in pheochromocytomas

Celem pracy jest przedstawienie przegl¹du literatury dotycz¹cej ekspresji receptorów somatostatynowych w guzach chromoch³onnych oraz diagnostycznych i terapeutycznych konsekwencji tego faktu.
Ekspresja receptorów somatostatyny
w guzach chromoch³onnych.
Po raz pierwszy ekspresjê receptorów
dla somatostatyny w guzach chromoch³onnych i przyzwojakach wykazali Reubi i wsp.
[18]. Oznaczone metodami autoradiograficznymi SSTR stwierdzono w 73% pheochromocytoma (z czego 36% charakteryzowa³o
siê wysok¹ gêstoci¹ receptora) i 93% paraganglioma (wysoka gêstoæ SSTR w
43%). Kolejne prace potwierdzi³y ich spostrze¿enia. Epelbaum i wsp. [2] zaobserwowali (pos³uguj¹c siê podobn¹ metodyk¹ co
Reubi i wsp. [18]), ¿e si³a wi¹zania somatostatyny z jej receptorami w guzie chromoch³onnym nie zale¿y od jego lokalizacji (nad-
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nerczowa vs. pozanadnerczowa), z³oliwoci, wielkoci czy wydalania metanefryn.
Natomiast by³a ona istotnie wy¿sza w guzach nie gromadz¹cych MIBG. Autorzy ci
wykazali ponadto obecnoæ w pheochromocytoma mRNA wszystkich 5 podtypów receptorów somatostatynowych.
Kimura i wsp. [5] potwierdzili obecnoæ
SSTR typu 2A we wszystkich 15 zbadanych
przez nich guzach chromoch³onnych, zarówno ³agodnych, jak i z³oliwych. Tak¿e przerzuty odleg³e do p³uc i w¹troby wykazywa³y
dodatnie odczyny immunohistochemiczne i
dodatnie wyniki hybrydyzacji in situ w kierunku tego podtypu SSTR Hofland i wsp.
[4] stwierdzili cytoplazmatyczn¹ lokalizacjê
SSTR 1 w 4 z 5 badanych pheochromocytoma, a b³onow¹ ekspresjê SSTR 2 w 3 z 5
przypadków.
Mundschenk i wsp. [14] stwierdzili metodami immunohistochemicznymi ekspresjê
ró¿nych podtypów SSTR w 94% z 52 zbadanych guzów chromoch³onnych (pochodz¹cych od 35 pacjentów), w 48% przypadków wykazano obecnoæ co najmniej dwóch
podtypów. W przeciwieñstwie do typowych
guzów neuroendokrynnych w badanej grupie najczêciej wykrywano podtyp 3 SSTR
(90,4%), nastêpnie podtyp 2A (25%), 5
(15,4%), 4 (10,4%) i 1 (7,7%). Autorzy nie
stwierdzili zale¿noci pomiêdzy wzorcem
ekspresji SSTR a np. z³oliwoci¹ nowotworu, jedynie w guzach zlokalizowanych pozanadnerczowo znamiennie czêciej obserwowano podtyp SSTR 2A. Guzy obustronne pochodz¹ce od jednego pacjenta charakteryzowa³y siê jednakowym modelem
ekspresji SSTR, natomiast w 2 przypadkach
z³oliwych pheochromocytoma stwierdzono
brak niektórych podtypów w przerzutach nowotworu lub jego wznowie, które by³y obecne w guzie pierwotnym. W badanej grupie
SSTR 1, 4 i 5 wykrywane by³y jedynie w cytoplazmie komórek nowotworowych, natomiast SSTR 2A g³ównie w obrêbie b³ony komórkowej. Ekspresja SSTR 3 by³a natomiast
znacznie bardziej heterogenna: dominowa³
wzorzec b³onowy (28 przypadków), w 8 przypadkach stwierdzano SSTR 3 jedynie w cytozolu, a w 10 przypadkach zarówno w cytoplazmie, jak i w obrêbie b³ony komórkowej. Autorzy oceniali tak¿e ekspresjê krótkiej formy somatostatyny (SS-14) w tkankach nowotworu, stwierdzaj¹c i¿ wraz z utrat¹ zró¿nicowania w guzach o z³oliwym charakterze zmniejsza siê stê¿enie tego hormonu. Z 20 przypadków, w których wykazano
obecnoæ SS-14, w 17 stwierdzano g³ównie ródkomórkow¹ ekspresjê SSTR 3, natomiast w 3 przypadkach podtyp SSTR 2A,
czêciowo zlokalizowany w obrêbie cytozolu. Obserwacje o SSTR 3 jako dominuj¹cym
typie receptora w guzie chromoch³onnym
(seria 7 przypadków) potwierdzili Unger i
wsp. [22].
W serii 10 guzów chromoch³onnych, w
których ekspresjê receptorów dla somatostatyny badano za pomoc¹ RT-PCR, stwierdzono, ¿e dominowa³ typ 1 SSTR, nie stwierdzono natomiast obecnoci SSTR 5 [21].
Natomiast w przypadku 3 guzów badanych
przez Kubotê i wsp. [8] stwierdzono jedynie
obecnoæ mRNA SSTR 1 i SSTR 2A.
W badaniach w³asnych, obejmuj¹cych
do chwili obecnej grupê 3 chorych, stwier406

dzono ekspresjê SSTR 2A (3/3), 3 (2/3) oraz
s³ab¹ ekspresjê SSTR 5 w jednym przypadku (dane wstêpne  niepublikowane).
Wydaje siê, ¿e ró¿nice w modelu ekspresji receptorów somatostatynowych widoczne w poszczególnych grupach pacjentów badanych przez autorów przedstawianych prac, wynikaj¹ w du¿ym stopniu z ich
liczebnoci, mog¹ te¿ wi¹zaæ siê z wykorzystaniem ró¿nych technik do oceny ekspresji podtypów tych receptorów.
Ekspresja receptorów dla
somatostatyny a diagnostyka
obrazowa guzów chromoch³onnych
Oko³o 20 lat temu podjêto pierwsze próby zastosowania znakowanych analogów
somatostatyny w diagnostyce guzów wywodz¹cych siê z komórek chromafinowych,
pocz¹tkowo przyzwojaków [10]. Reubi i wsp.
[18] wykazali obecnoæ SSTR w tkankach
przyzwojaka w przypadku dodatniego wyniku scyntygrafii z u¿yciem 123I[Tyr3]octreotydu lub 111In[DTPA-D-Phe1]oktreotydu (Octreoscan). Autorzy ci te¿ jako pierwsi wykorzystali t¹ technikê w diagnostyce guzów chromoch³onnych, uzyskuj¹c dodatni wynik badania u jednego z 2 pacjentów z potwierdzon¹ pooperacyjnie ekspresj¹ SSTR.
Cytowani uprzednio Mundschenk i wsp.
[14] ocenili ekspresjê sstr w zale¿noci od
wyników przedoperacyjnego badania scyntygraficznego z wykorzystaniem Octreoscanu. Oko³o 50% pacjentów z dodatnim wynikiem badania wykazywa³o zgodnie z oczekiwaniami ekspresjê b³onow¹ SSTR 2A. W
przypadku jego braku stwierdzano obecnoæ
SSTR 3, ca³kowicie lub przynajmniej czêciowo zwi¹zanego z b³on¹ komórkow¹.
Ujemny wynik scyntygrafii receptorowej wi¹za³ siê z brakiem SSTR 2A i 3 lub jedynie
cytoplazmatyczn¹ lokalizacj¹ SSTR 3. Wyniki badania wskazuj¹ na koniecznoæ b³onowej ekspresji SSTR dla mo¿liwoci skutecznej diagnostyki za pomoc¹ znakowanych izotopami analogów somatostatyny.
Inne prace oceniaj¹ce moc diagnostyczn¹ scyntygrafii z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny nie podejmowa³y problemu zale¿noci pomiêdzy wynikami badañ a ekspresj¹ SSTR [6,12,20].
Choæ czu³oæ metody jest wyranie ni¿sza
w porównaniu do scyntygrafii z 123I-MIBG,
pozwala ona na wykrycie odleg³ych przerzutów nie uwidacznianych za pomoc¹ innych
technik diagnostycznych, jest wiêc badaniem komplementarnym, zw³aszcza w ocenie z³oliwych guzów chromoch³onnych i w
pozanadnerczowej lokalizacji guzów. Równie¿ w materiale pochodz¹cym z naszego
orodka stwierdzono wyranie lepsze obrazy u chorych ze z³oliwym guzem chromoch³onnym (dane niepublikowane).
Analogi somatostatyny w leczeniu
guzów chromoch³onnych
Dotychczasowe doniesienia w wiêkszoci nie potwierdzaj¹ skutecznoci leczenia
z³oliwych guzów chromoch³onnych w stadium rozsiewu nowotworowego za pomoc¹
dostêpnych obecnie analogów somatostatyny [9,17] (w takich kategoriach jak: zmniejszenie nasilenia objawów, obni¿enie cinienia têtniczego krwi, zmniejszenie wydzielania katecholamin), nie analizuj¹ te¿ efektów
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leczenia w zale¿noci od ekspresji poszczególnych typów SSTR. Jedynie praca Zatelli
i wsp. [23] przedstawia ekspresjê SSTR w
komórkach jednego pheochomocytoma oraz
odpowied komórek tego guza na ró¿ne
analogi somatostatyny. Potwierdzili oni ekspresjê SSTR 1, 2, 3 i 4 oraz zmniejszenie
wydzielania chromograniny A, adrenaliny i
noradrenaliny oraz obni¿on¹ ¿ywotnoæ komórek w hodowli tkankowej pod wp³ywem
somatostatyny, lanreotydu i selektywnego
agonisty SSTR 2 (BIM 23 120). Selektywny
agonista SSTR 5 (BIM 23 206) nie wykazywa³ takiego dzia³ania.
Trwaj¹ prace nad nowymi analogami
somatostatyny o szerszym spektrum ni¿ lanreotyd czy oktreotyd, które wykazuj¹ powinowactwo g³ównie do SSTR typu 2A i 5, a
znacznie s³absze do typu 3 i 1. Jednym z
takich peptydów jest pasireotyd (SOM 230),
którego wp³yw na pierwotne linie komórkowe pheochromocytoma oceniali i porównywali z dzia³aniem oktreotydu Pasquali i wsp.
[15], po uprzednim potwierdzeniu ekspresji
mRNA dla SSTR w komórkach. Oba analogi powodowa³y zmniejszenie ¿ywotnoci komórek, indukcjê apoptozy i redukcjê sekrecji katecholamin, ale SOM 230 by³ wyranie
skuteczniejszy. Silniejszy efekt dzia³ania
SOM 230 mo¿e wi¹zaæ siê z jego wiêkszym
powinowactwem do SSTR 3, poprzez który
somatostatyna indukuje apoptozê [19].
Dodatnie wyniki scyntygrafii receptorowej z analogami somatostatyny oraz potwierdzenie ekspresji receptorów typu 2A w
z³oliwych guzach chromoch³onnych stwarzaj¹ podstawê do zastosowania tzw. gor¹cych analogów somatostatyny w terapii tych
nowotworów. Grupê 28 pacjentów leczonych
w ten sposób (25 za pomoc¹ [90Y]DOTATOC, oraz 3 za pomoc¹ [90Y]DOTATOC i
[177Lu]DOTATOC) przedstawili Forrer i wsp.
[3]. Przy braku istotnej toksycznoci hematologicznej i nefrologicznej, uzyskali oni czêciow¹ remisjê w 2, s³absz¹ odpowied w
5, stabilizacjê choroby w 13, mieszan¹ odpowied w 2 i dalsz¹ progresjê choroby w 6
przypadkach. Czas do progresji wynosi³
pomiêdzy 3 a 42 miesi¹ce. Wyniki badania,
wskazuj¹, ¿e ten rodzaj terapii mo¿e byæ
skuteczn¹ alternatywn¹ w przypadku niepowodzenia innych form leczenia. To badanie
kliniczne nie potwierdza te¿ przypuszczeñ
Kolby`ego i wsp. [7], którzy postulowali i¿,
pomimo potwierdzonej obecnoci SSTR 2 w
z³oliwych pheochromocytoma, jego ekspresja jest zbyt s³aba, aby leczenie za pomoc¹
znakowanych radionuklidami analogów somatostatyny by³o mo¿liwe.
Wnioski
Obecnoæ funkcjonalnych SSTR w guzach chromoch³onnych, zarówno ³agodnych,
jak i z³oliwych, stwarza podstawy do zastosowania somatostatyny i jej analogów w
diagnostyce i terapii tego typu guzów. Informacje p³yn¹ce z badañ in vitro, dotycz¹ce
modelu ekspresji SSTR oraz ich lokalizacji
mog¹ ukierunkowaæ poszukiwania odpowiednich do tego celu peptydów. Dostêpne
obecnie analogi somatostatyny nie kontroluj¹ wzrostu i czynnoci hormonalnej guza
w badaniach klinicznych, natomiast po wyznakowaniu ich za pomoc¹ izotopów emituj¹cych promieniowanie b stanowi¹ ciekaA. Hubalewska-Dydejczyk i wsp.

w¹ alternatywê dla dotychczas stosowanych
metod leczenia z³oliwych pheochromocytoma. W wietle uzyskiwanych wyników
najbardziej obiecuj¹ce wydaj¹ siê byæ analogi wykazuj¹ce powinowactwo do SSTR 3.
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