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1. ÚVOD

Aktiny jsou ubikvitní eukaryotické proteiny uplatňující se v rámci různých funkcí 

včetně svalové   kontrakce,  buněčné   motility,   buněčného  transportu,  buněčné  adhezivity,  

fagocytózy, dělení a udržování tvaru a integrity buňky (Ramaekers et Bosman 2004, 

Vandekerckhove et Weber 1981). Asi polovina cytoplazmatického aktinu se v nesvalových 

buňkách vyskytuje jako aktinový monomer, což je globulární protein asociovaný s ATP (G-

aktin). Druhá polovina je polymerizovaná ve formě aktinových filament (F-aktin). Aktinová 

filamenta jsou polarizovaná a mají plus a minus konec. Každé aktinové vlákno představuje 

stočený řetězec složený z globulárních molekul aktinu směřujících stejným směrem podél osy 

vlákna (Reisler et Egelman 2007). Funkce aktinových vláken jsou modifikovány velkým 

počtem aktin-vázajících proteinů, které ovlivňují i stabilitu aktinových filament. Většina 

aktinových vláken je nestabilních, mohou však vytvářet i stabilní struktury jako například 

stresová vlákna, kontraktilní prstenec během buněčného dělení, stabilní struktury v mikroklcích 

či kontraktilní systém ve svalech (Alberts et al. 1998). 

U obratlovců je známo 6 izoforem aktinu charakterizovaných elektroforeticky, které se 

dělí do dvou tříd (Vandekerckhove et Weber    1981).   První   třída   zahrnuje    cytoplazma-

tický  β-aktin,   cytoplazmatický  γ-aktin a γ-hladkosvalový aktin. Do druhé třídy patří  α-kar-

diální aktin, α-skeletální aktin a α-hladko-svalový aktin (α-SMA). Geny jednotlivých izoforem 

jsou lokalizovány na odlišných chromozómech. Cytoplazmatický β-aktin a γ-aktin jsou 

ubikvitní. Další čtyři izoformy aktinu jsou tkáňově specifické a vyskytují se ve svalstvu 

skeletálním (α-skeletální aktin), kardiálním (α-kardiální aktin, α-skeletální aktin) a ve svalovině 

cév a zažívacího traktu (α- a γ-hladkosvalový aktin). 

Primární struktura aktinu je velice konzervativní napříč různými druhy. Stejně tak 

rozdíly mezi jednotlivými izoformami jsou velmi subtilní. Délka polypeptidového řetězce se 

mezi jednotlivými izoformami liší maximálně o jednu aminokyselinu (374 nebo 375 

aminokyselin). Rozdíly v sekvenci aminokyselin jsou lokalizovány hlavně v oblasti N-
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terminálního konce, který je exponován na povrchu molekul G-aktinu i na povrchu 

polymerizovaných aktinových filament (F-aktinu). Nejvíce jde o 25 odlišných aminokyselin 

mezi cytoplazmatickým γ-aktinem a α-skeletálním aktinem. Čtyři svalové izoformy aktinu jsou 

si vzájemně ještě podobnější, největší rozdíl v primární struktuře těchto polypeptidů je 8 

aminokyselin (Vandekerckhove et Weber 1981). Jednotlivé izoformy aktinu jsou in vivo i přes 

minimální strukturální rozdíly do určité míry funkčně heterogenní (Mounier et al. 1997; 

Khaitlina 2001). Mechanizmy této funkční heterogenity nejsou jednoznačně objasněny. 

Pravděpodobně se podílí různé další proteiny odlišně se vázající na N-terminální konec 

molekuly aktinu v závislosti na primární struktuře jednotlivých izoforem (Lehman et al. 2001). 

Během vývoje jsou v některých tkáních jednotlivé izoformy aktinu odlišně exprimovány 

a jejich exprese se může měnit. Příkladem jsou skeletální svaly, kde během embryonálního  

vývoje  zpočátku  převažuje  exprese  α-SMA  a  později  se  zvyšuje  exprese α-kardiálního  

aktinu  (Babai et al.  1990, Gunning et al.  1983). V   době  narození  převládne α-skeletální 

aktin, který pak zůstává hlavní izoformou dospělých skeletálních svalů (Moll et al. 2006). 

Podobný vývoj lze pozorovat i u svaloviny myokardu, ve které je exprese α-SMA během 

vývoje nahrazena α-skeletálním a α-kardiálním aktinem (Clement et al. 2007). Přechodná 

exprese α-SMA v časných fázích vývoje je nezbytná pro správný vývoj a funkci srdeční 

svaloviny. Mechanizmy tohoto působení nejsou jednoznačně objasněny, v úvahu připadají tři 

způsoby, které se mohou vzájemně doplňovat: 1) α-SMA může vytvářet jakési „lešení“ 

nezbytné pro organizaci kontraktilních proteinů během vývoje myofibril; 2) nezbytné pro 

správný vývoj srdeční svaloviny jsou mechanické stimuly a α-SMA může být hlavní 

přispěvatel při vzniku nitrobuněčné tenze (na rozdíl od α-skeletálního a α-kardiálního aktinu 

vytváří stresová vlákna); 3) exprese α-SMA může hrát roli v regulaci transkripce určitých genů 

kódujících transkripční faktory nezbytné pro správný vývoj srdeční svaloviny (Clement et al. 

2007).

1.1. Cytoplazmatický β- a γ-aktin
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Cytoplazmatický  β- a  γ-aktin  jsou  ubikvitní  proteiny,  které  se  vyskytují ve všech 

buňkách včetně svalových. Jedná se o proteiny účastnící se buněčné motility,  transportu, 

adhezivity a  dělení  a udržování tvaru a integrity buňky. Jejich prostorová lokalizace v buňce 

a funkce jsou i přes značnou strukturální homologii do určité míry odlišné. Gama-

cytoplazmatický aktin je preferenčně syntetizován a lokalizován v centrální části buňky, 

zatímco β-aktin se vyskytuje v oblasti vedoucího okraje pohybujících se buněk (Kashina 2006). 

Tato prostorová segregace nezabraňuje jednotlivým izoformám účastnit se na tvorbě polymerů 

v různých intracelulárních oblastech a strukturách. Gama-cytoplazmatický aktin se nicméně 

převážně vyskytuje v oblasti těla buňky kde vytváří silnější svazky inkorporované v nevětvenou 

síť a stresová vlákna. Oproti tomu β-aktin v oblasti vedoucího okraje pohybující se buňky 

vytváří řídkou dendritickou síť složenou z větvených, relativně krátkých filament (Bulinski 

2006). Teprve nedávno se podařilo objasnit možný mechanizmus odlišné funkce těchto dvou 

izoforem. Byl objeven první enzym specifický pro jednu izoformu aktinu – arginyltransferáza 

Ate1, který způsobuje posttranslační arginylaci cytoplazmatického β-aktinu na N-terminálním 

konci (Karakozova et al. 2006). Polymerizovaný filamentózní β-aktin tím na zevním povrchu 

získává výrazný pozitivní náboj zabraňující agregaci filament a vytváření silnějších svazků, což 

má význam při tvorbě řídké dendritické sítě aktinových filament v oblasti vedoucího okraje 

pohybující se buňky. Další efekty arginylace by mohly zahrnovat interakci s některými aktin-

vázajícími proteiny s následnou změnou vlastností aktinových filament a jejich schopnosti 

agregace.

1.2. Alfa- a γ-hladkosvalový aktin

Alfa- a γ- hladkosvalový aktin se typicky vyskytují v hladké svalovině cév a zažívacího 

traktu. V hladké svalovině cév převažuje α-SMA, naopak v hladké svalovině zažívacího traktu 

je dominantní izoformou γ-hladkosvalový aktin (Vandekerckhove et Weber 1981). Jak již bylo 
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zmíněno, během embryonálního vývoje je α-SMA  přechodně exprimován také v příčně 

pruhované kosterní svalovině a ve svalovině myokardu (Woodcock-Mitchell et al. 1988). Alfa-

hladkosvalový aktin se kromě hladké svaloviny vyskytuje také v myofibroblastech, 

myoepiteliích a pericytech (Chaponnier et Gabbiani 2004; DeNofrio et al. 1989; Hinz et al. 

2004; Schmitt-Gräff et al. 1994; Willems et al. 1994). Množství α-SMA je v případě 

myofibroblastů rozhodující faktor pro sílu kontrakce vyvinutou těmito buňkami, která je 

v případě exprese α-SMA podstaně vyšší než u buněk, které tuto formu neexprimují, nebo ji 

exprimují v menším množství. Jednoznačný mechanizmus zvyšování síly kontrakce není znám, 

pravděpodobně souvisí s integrací α-SMA do stresových vláken (Hinz et al. 2002; Katoh et al. 

1998). Ke zvýšení kontraktilního potenciálu fibroblastů a myofibroblastů není 

zapotřebí exprese těžkého řetězce hladkosvalového myozinu a pravděpodobně tedy α-SMA 

interaguje s nesvalovými myoziny, jejich koncentrace se však nezvyšuje a neovlivňuje  

kontraktilní potenciál těchto buněk (Hinz et al. 2001). 

Exprese α-SMA byla detekována i v různých fenotypicky odlišných buňkách a ná-

dorech (Eyden 2000). V roce 1997 pracovníci II. patologicko-anatomického ústavu popsali 

pozitivitu α-SMA v chrupavkových nádorech charakteru chondroblastomů (Povýšil et al. 

1997). Od té doby se této problematice věnovala větší pozornost, neboť bylo prokázáno, že 

samotná exprese α-SMA není dokladem hladkosvalové, myofibroblastické, myoepiteliální či 

pericytární diferenciace. Tyto nálezy byly potvrzeny i dalšími autory a exprese α-SMA byla 

v následujících letech popsána v chondroidních buňkách psího menisku (Mueller et al 1999), 

intervertebrální ploténky (Schneider et al. 1999), v chondrocytech lidské chrupavky s osteo-

artrotickými změnami (Kim et Spector 2000), v osteocytech a osteoblastech (Kinner et Spector 

2002), ve fibroblastech šlach a ligament (Spector 2001) a v chondromyxoidním fibromu 

(Nielsen et al. 1999). Dále byla prokázána exprese α-SMA v kultuře lidských 

mezenchymálních kmenových buněk. Tyto buňky mají potenciál se diferencovat v různé 

mezenchymální buňky včetně chondrocytů, osteoblastů, kardiomyocytů a adipocytů (Mackay et 

al. 1998; Pittenger et al. 1999; Toma et al. 2002). Bylo zjištěno, že pod vlivem TGF-β1 v těchto 
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buňkách i v odvozených kulturách chondrocytů koncentrace α-SMA zvyšuje (Hung et al 2006; 

Kinner et al. 2002a).   

1.3. Alfa-kardiální a α-skeletální aktin

Alfa-skeletální aktin a α-kardiální aktin bývají označovány jako tzv. sarkomerické 

aktiny. Tyto izoformy aktinu se typicky vyskytují v příčně pruhované a srdeční svalovině. 

Expresi α-kardiálního aktinu lze kromě srdeční svaloviny ve větším množství během 

embryonálního vývoje prokázat i ve skeletální svalovině. Postnatálně je tato izoforma aktinu ve 

skeletální svalovině nahrazena α-skeletálním aktinem a za normálních okolností je 

exprimována pouze v modifikovaných svalových buňkách v oblasti nervosvalového vřeténka 

a v určitém množství i v dalších buňkách skeletální svaloviny (Clement et al. 1999). Ve 

skeletální svalovině u dospělých tvoří podle některých literárních údajů méně než 5% 

přítomného množství sarkomerických aktinů (Ilkovski et al. 2005), jiné práce udávají o něco 

větší množství až na úrovni 10-15% (Ravenscroft et al. 2008). Výjimku představují okohybné 

svaly, ve kterých tvoří α-kardiální aktin kolem 65% sarkomerických aktinů, což je mírně pod 

úrovní množství této izoformy v srdeční svalovině (Ravenscroft et al. 2008).  Složení 

okohybných svalů, ve kterých jsou kromě vysokého procenta α-kardiálního aktinu exprimovány 

i další proteiny neobvyklé pro ostatní skeletální svalovinu, jako je například utrofin (fetální 

homolog dystrofinu), je pravděpodobně podkladem absence poškození těchto svalů při většině 

různých poruch skeletální svaloviny způsobených mutací genu ACTA1 pro α-skeletální aktin 

(Andrade et al. 2000; Ilkovski et al. 2005). Tyto kongenitální myopatie se na podkladě 

morfologických změn zjištěných při svalové biopsii dělí do tří základních tříd, které zahrnují

nemalinovou myopatii, intranuclear rod myopatii a aktinovou myopatii (Sparrow et al. 2003).

V současné době je u těchto onemocnění popsáno více než 170 různých mutací genu pro α-

skeletální aktin (Bonnemann et Laing 2004; Costa et al. 2004; Nowak et al. 1999, Ryan et al. 

2001). 
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Exprese α-kardiálního aktinu byla prokázána ve fetálních (umbilikálních) cévách a post-

natálně v buňkách hladké svaloviny cév při ateroskleróze, kde dochází k fenotypické přeměně

hladkosvalových buněk s alterací cytoskeletu. V rámci fenotypických změn v těchto buňkách 

dochází ke snížení exprese α-SMA, naopak se zvyšuje exprese exprese β-cytoskeletálního 

aktinu a dochází k expresi α-kardiálního aktinu. Distribuce α-kardiálního aktinu je v těchto 

buňkách obdobná jako distribuce cytokeratinu 8 a 18, což jsou intermediální filamenta typicky 

přítomná v dediferencovaných hladkosvalových buňkách (Bea et al. 2000). Exprese α-

kardiálního aktinu v příčně pruhované kosterní svalovině se výrazně zvyšuje při určitých 

patologických stavech jako je degenerativní atrofie, Duchennova svalová dystrofie a také 

během svalové regenerace (Moll et al. 2006). Význam α-kardiálního aktinu pro vývoj a funkci 

srdeční svaloviny není jednoznačně objasněn, je však známo, že mutace genu pro tuto izoformu 

aktinu vedou ke vzniku idiopatické dilatační kardiomyopatie a familiární hypertrofické 

kardiomyopatie (Mogensen   et  al.  1999,  Olson  et  al.  2005). 

V nádorech byla exprese α-kardiálního aktinu prokázána ve všech typech 

rabdomyosarkomů a rabdomyoblastové složce nefroblastomů (Schurch et al. 1998). Některé 

rabdomyosarkomy kromě toho také také exprimují α-SMA. Exprese α-skeletálního aktinu 

v rabdomyosarkomech je méně častá a vyskytuje se pouze u některých případů embryonálního 

subtypu tohoto nádoru, což může mít význam při odlišení ostatních subtypů rabdomyosarkomu. 

Tento fakt pravděpodobně souvisí s tím, že exprese jednotlivých izoforem aktinu 

v rabdomyosarkomech napodobuje vývojová stádia skeletální svaloviny. Rabdomyosarkomy 

exprimující pouze α-kardiální aktin a α-SMA napodobují časné fáze vývoje, zatímco exprese  

α-skeletálního aktinu je známkou vyšší diferenciace těchto nádorů (Clement et al. 2003). 

Vzácně se exprese α-kardiálního aktinu může vyskytovat v leiomyomech a leiomyosarkomech 

(Moll et al. 2006). 

Alfa-skeletální aktin postnatálně tvoří většinu sarkomerických aktinů příčně pruhované 

svaloviny. V srdeční svalovině je během embryonálního vývoje exprese α-SMA nahrazena α-

skeletálním a α-kardiálním aktinem (Clement et al. 2007). Postnatálně dochází ke snížení 
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exprese α-skeletálního aktinu, i u dospělých však tato izoforma tvoří asi 20% sarkomerických 

aktinů myokardu (Vandekerckhove et al. 1986). Exprese α-skeletálního aktinu se v buňkách 

srdeční svaloviny výrazně zvyšuje za určitých patologických stavů, jako je srdeční hypertrofie 

či některé kardiomyopatie, zůstává však nezměněna u idiopatické dilatační kardiomyopatie

(Adachi et al. 1998; Bakerman et al. 1990; Suurmeijer et al. 2003).

Z uvedeného přehledu vyplývá, že problematika exprese různých izoforem aktinů je 

značně komplikovaná, neboť v buňkách  některých tkání se vyskytují izoformy, které pro danou 

tkáň jsou oproti očekávání málo specifické. Tato skutečnost na jedné straně ukazuje, že tato 

problematika není stále dostatečně objasněna a vyžaduje další cílené studie. Na druhé straně je 

zřejmé, že interpretace pozitivních nálezů spojených s expresí aktinu především z hlediska 

diagnostických závěrů v bioptické praxi může být značně složitá a navíc spojená s určitými 

riziky v případech, kdy by výsledky imunohistochemických vyšetření nebyly hodnoceny v kon-

textu komplexního bioptického vyšetření, při kterém byl použit celý panel imuno-

histochemických vyšetření. Považovali jsme proto za užitečné zaměřit svoji pozornost na určité 

oblasti týkající se této problematiky, kterým  zatím nikdo nevěnoval pozornost nebo ve kterých 

zatím přetrvávají nejasnosti z hlediska exprese jednotlivých izoforem aktinu.       
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2. VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE

Práce   je   zaměřena   na  studium  výskytu  jednotlivých  izoforem  aktinu   (převážně 

α-SMA)  v některých  nesvalových i svalových normálních a patologicky změněných tkáních 

a nádorech. Soustřeďuje se na analýzu exprese aktinu na úrovni proteinu, ve vybraných 

případech se však zaměřuje i na analýzu jednotlivých izoforem aktinu na úrovni transkribované 

mRNA či ultrastrukturální analýzu. Další studovanou problematikou je v určitých případech 

i analýza exprese některých jiných proteinů jako je h-caldesmon, těžký řetězec 

hladkosvalového myozinu a desmin. Cíle práce lze shrnout do následujících bodů:

1. Analýza exprese jednotlivých izoforem aktinu v patologicky nezměněné, 

osteoartrotické,   posttraumaticky   změněné   a   transplantované   kloubní  chrupavce. 

2. Porovnání nálezů v hyalinní kloubní chrupavce s nálezy v ušní chrupavce reprezentující 

chrupavkovou tkáň elastického typu.

3. Analýza autologních kultur chondrocytů, které byly použity k transplantaci.

4. Porovnání  nálezů exprese izoforem aktinu v chrupavkových tkáních s nálezy u 

osteoplastických procesů reprezentovaných reaktivní osteoplazií, fibrózní dysplazií, 

osteoblastomem a osteosarkomem.

5. Analýza exprese α-SMA v buňkách některých nesvalových nádorů různé histogeneze se 

zaměřením na neuroektodermové nádory a karcinomy prsu.
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6. Analýza exprese aktinu v leiomyocelulárních nádorech dělohy po léčbě a v tzv. 

inkluzních tělíscích v leiomyomech zažívacího traktu a dělohy a objasnění charakteru

těchto tělísek.

Většina obsahu této práce byla detailně publikována v následujících článcích:

a) publikace s IF

1. Kaňa, R., Dundr, P., Tvrdík, D., Nečas, E., Povýšil, C.: Expression of actin isoforms in 

human auricular cartilage. Folia Biol. (Praha) 2006, 52: 167-72. (IF 0,387)

2. Dundr, P., Povýšil, C., Tvrdík, D., Mára, M.: Uterine leiomyomas with inclusion 

bodies: an immunohistochemical and ultrastructural analysis of 12 cases. Pathol. Res. 

Pract. 2007, 203: 145-51. (IF 1,080)  

3. Povýšil, C., Kaňa, R., Dundr, P., Tvrdík, D., Horák, M., Vaculík, J., Podškubka, A., 

Kubeš, R.: Distribution of chondrocytes containing α-smooth muscle actin in human 

normal, osteoarthrotic and transplanted articular cartilage. Pathol. Res. Pract. 2008, 204: 

883-890. (IF 1,080)

4. Dundr, P., Povýšil, C., Tvrdík, D.: Actin Expression in Neural Crest Cells Derived 

Tumors Including Schwannomas, Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors, 

Neurofibromas and Melanocytic Tumors. Pathol. Int. 2009, In Press (IF 1,371)

b) publikace bez IF

1. Povýšil, C., Ciprová, V., Dundr, P., Horáková, M.: Možnosti imunohistochemického 

odlišení leiomyocelulárních nádorů a nádorů s myogenní diferenciací. Cesk. Patol. 

2003, 39: 64-8.
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2. Povýšil, C., Dundr, P., Tvrdík, D., Podškubka, A., Kaňa, R., Horák, M.: Desmin-

positive and alpha-smooth muscle actin positive chondrocytes in human defective 

articular cartilage - preliminary report. Cesk. Patol. 2005, 41: 133-6.

3. Dundr, P., Povýšil, C., Tvrdík, D.: Leiomyoma of the gastrointestinal tract with 

intracytoplasmic inclusion bodies. Report of three cases. Cesk. Patol. 2006, 42: 139-44.
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3. MATERIÁL A METODY

3.1. Tkáně

Vyšetřované tkáně byly jednak získány během chirurgického zákroku, které jsme  

rutinně biopticky vyšetřovali na našem pracovišti, a dále tkáně odebrané v průběhu pitvy. 

Kromě toho byly studovány kultury chondrocytů použité k transplantaci v místě traumatických 

defektů, jedna z nich italského (Hyalograft® C) a druhá brněnského původu. 

3.1.1. Nenádorová tkáň chrupavky

Celkem jsme vyšetřili 82 vzorků nenádorové tkáně chrupavky. Z tohoto množství bylo:

1) 20 vzorků elastické chrupavky ušního boltce, která byla zastižena ve vzorcích odebraných 

pro bazaliomy či během plastické operace boltce.

2) 7 vzorků patologicky nezměněné chrupavky hlavice femuru (nekroptický materiál odebraný 

během pitvy pro náhlé úmrtí; 4 vzorky od mužů ve věku 23-45 let, 3 vzorky od žen ve věku 19-

37 let).

3) 15 vzorků patologicky nezměněné chrupavky hlavice femuru (bioptický materiál odebraný 

při fraktuře krčku femuru; 7 vzorků od mužů ve věku 57-72 let, 8 vzorků od žen ve věku 55-68 

let). 

4) 12 vzorků chrupavky hlavice femuru při osteoartróze (bioptický materiál odebraný během 

náhrady kyčelního kloubu; šest vzorků od mužů ve věku 52-67 let, 6 vzorků od žen ve věku 54-

70 let).

5) 7 vzorků tibiální chrupavky u hemofiliků (bioptický materiál odebraný během operace 

kolenního kloubu u pacientů s hemofilickou artropatií; 7 mužů ve věku 23-42 let).

6) 12 vzorků posttraumatických defektů chrupavky distálního femuru (bioptický materiál 

odebraný během preoperativní artroskopie z oblasti reziduální chrupavky v místě traumatického 

defektu; 12 mužů ve věku 23-35 let).
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7) 9 vzorků nově vytvořené chrupavky distálního femuru po transplantaci chondrocytů 

(bioptický materiál odebraný během kontrolní artroskopie 10 měsíců po transplantaci 

autologních chondrocytů (Hyalograft® C)z oblasti nově vytvořené chrupavky v místě 

původního defektu). Kromě toho jsme vyšetřili i vlastní kulturu chondrocytů použitou 

k transplantaci (Hyalograft® C) a pro srovnání kulturu brněnské provenience, která byla rovněž 

použita k transplantaci, avšak výsledky byly ověřeny pouze klinicky, bez odběru materiálu pro 

bioioptické vyšetření

Zpracování tkáně

Hlavice femuru byly nařezány na plátky šíře 3-5mm. Z periferie a centra povrchu 

kloubní hlavice jsme odebrali vzorky obsahující kloubní chrupavku i přilehlou kostěnou tkáň. 

Kromě toho byly z povrchu hlavice odebrány vzorky tvořené pouze chrupavkou. Vzorky 

obsahující i kostěnou tkáň byly fixovány v 10% pufrovaném formolu a dekalcifikovány v roz-

toku EDTA při 40 ºC. Vzorky tvořené pouze chrupavkou byly zpracovány bez odvápnění. 

3.1.2. Nesvalové nádory

3.1.2.1. Osteoplastické  reaktivní léze a nádory kostí

            K dispozici jsme měli po 2 případech reaktivní periostální osteoplazie, fibrózní 

dysplazie, osteoblastomu a osteoplastického osteosarkomu. Jednalo se tedy celkem o 10 

pozorování . Ve všech případech byl materiál odvápněn za pomoci EDTA.

3.1.2.2. Neuroektodermové nádory

Analyzovali jsme 591 případů neuroektodermových nádorů či jejich metastáz biopticky 

vyšetřených na našem pracovišti v rutinním provozu. Z tohoto počtu bylo 115 primárních 

maligních melanomů (95 kožních a 20 očních), 100 metastáz maligního melanomu (74 

z lymfatických uzlin, 19 z kůže a podkoží, 3 z peritonea a po jednom případu z plic, 
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nadledviny, nasofaryngu a kostní dřeně), 240 névocelulárních névů (155 intradermálních, 40 

smíšených, 30 junkčních a 15 dysplastických), 50 benigních schwannomů, 6 maligních 

schwannomů a 80 neurofibromů.

3.1.2.3. Epitelové nádory

V této skupině jsme zpracovali 87 karcinomů prsu biopticky vyšetřených na našem 

pracovišti v rutinním provozu. Z tohoto počtu bylo 38 invazivních duktálních karcinomů, 18 

invazivních lobulárních karcinomů, 8 smíšených invazivních lobulárních a duktálních 

karcinomů, 21 invazivních duktálních karcinomů se složkou DCIS (duktálního carcinoma in 

situ) a 2 medulární karcinomy.

3.1.3. Leiomyocelulární nádory

3.1.3.1. Leiomyomy s inkluzními tělísky

Analyzovali jsme tři náhodně zastižené případy leiomyomů zažívacího traktu 

s inkluzními tělísky, konkrétně dva ze žaludku a jeden z jícnu (dva bioptické a jeden 

nekroptický případ). Následně jsme cíleně se zaměřením na výskyt intracytoplazmatických 

tělísek prohlédli 447 leiomyomů od 200 pacientek biopticky vyšetřených na našem pracovišti 

v rutinním provozu (428 typických leiomyomů, 11 celulárních leiomyomů, 3 atypické (bizarní) 

leiomyomy, 2 mitoticky aktivní leiomyomy, 2 epiteloidní leiomyomy a 1 lipoleiomyom). V této 

skupině jsme nalezli dalších 12 leiomyomů s inkluzními tělísky, které jsme podrobili následné 

analýze. Jednalo se o 10 typických leiomyomů a dva atypické (bizarní) leiomyomy. 

3.1.3.2. Leiomyomy po léčbě

V této skupině  jsme vyšetřili  celkem 14  leiomyomů (9  po léčbě  a 5  bez  předchozí 

terapie). Tři z nich byly od pacientek, které prodělali předchozí hormonální léčbu (terapie 

agonisty gnRH). Dalších 6 případů bylo od pacientek po provedené ischemizaci leiomyomů 
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(z toho tři případy po laparoskopické disekci děložních tepen a tři po embolizaci uterinní 

arterie). Jako kontrolní skupinu jsme vyšetřili 5 typických leiomyomů bez prodělané léčby.

3.2. Imunohistochemická vyšetření

Imunohistochemická vyšetření byla provedena na 3-4μm silných řezech montovaných 

na skla krytá poly-L-lyzinem. Použili jsme standardní avidin-biotin peroxidázovou metodu. 

Jako chromogen byl použit diaminobenzidin, jako enzym křenová peroxidáza. V některých 

případech jsme alternativně použili jako chromogen fast red a jako enzym alkalickou fosfatázu. 

Pozadí jsme dobarvili Mayerovým hematoxylinem. U vybraných nádorů jsme provedli 

současné vyšetření s použitím dvou primárních protilátek s vizualizací každé reakce jiným 

chromogenem. V těchto případech byla použita peroxidáza jako enzym a diamino-benzidin 

jako chromogen a  alkalická fosfatáza jako enzym a fast red jako chromogen.

Všechny vzorky byly vyšetřeny s protilátkou proti α-SMA (monoklonální, klon 1A4, 

1:100, Dako, Glostrup, Denmark) a svalově specifickému aktinu (monoklonální, klon HHF35,

1:100, Dako), což je protilátka reagující se všemi třemi izotypy α-aktinu (kosterního, srdečního 

a hladkého svalstva) a s γ- hladkosvalovým aktinem. Kromě těchto protilátek byla 

v jednotlivých analyzovaných skupinách provedena i vyšetření s dalšími protilátkami:

1) Případy ze skupiny nenádorové tkáně chrupavky byly vyšetřeny s protilátkou proti S-100 

proteinu (1:400, Dako) a desminu (1:200, Dako). Některé z těchto případů byly vyšetřeny 

s protilátkou proti CD34 (1:200, Immunotech S.A., Marseille, France).

2) Osteoplastické reaktivní léze a nádory kostí jsme vyšetřili kromě výše popsaných protilátek 

proti α-SMA a svalově specifickému aktinu od firmy Dako také s protilátkou proti α-SMA od 

firmy Sigma (1:400, Sigma).

3) Případy ze  skupiny  neuroektodermových   nádorů,   ve   kterých  byla   prokázána exprese 

α-SMA, byly vyšetřeny s protilátkou proti desminu (1:200, Dako), h-caldesmonu (1:50, Dako) 

a těžkému řetězci hladkosvalového myozinu (1:50, Dako). V těchto případech byla také 
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zjišťována koexprese α-SMA a S-100 proteinu v jednotlivých nádorových buňkách současným 

vyšetřením s protilátkou proti aktinu a S-100 proteinu s použitím odlišných chromogenů 

(diaminobenzidin a fast red).

4) Případy ze skupiny karcinomů prsu s prokázanou expresí α-SMA byly vyšetřeny 

s protilátkou proti desminu (1:200, Dako), h-caldesmonu (1:50, Dako), S-100 proteinu (1:400, 

Dako), těžkému řetězci hladkosvalového myozinu (1:50, Dako), CD10 (1:20, Neo Markers, 

Fremont, CA, USA), p63 (1:25, Dako), vimentinu (1:50, Dako), cytokeratinům 5/6 (1:50, 

Dako), cytokeratinu 14 (1:20, Novocastra, Newcastle, UK), cytokeratinům 34βE12 (1:10, 

Dako), estrogenovým receptorům (1:40, Novocastra), progesteronovým receptorům (1:50, 

Novocastra) a c-erbB-2 (1:1, Novocastra).   

5) Případy ze skupiny leiomyomů s inkluzními tělísky dělohy byly vyšetřeny s protilátkou proti 

desminu (1:200, Dako), h-caldesmonu (1:50, Dako), vimentinu (1:300, Bio-Genex, San Ramon, 

CA, USA), CD68 (klon KP1, 1:20, Dako), myogeninu (1:50, Dako), myoD1 (1:50, Dako), α1-

antitrypsinu (1:25, Dako), IgG (1:600, Dako), cytokeratinům CAM 5.2 (1:10, Becton-

Dickinson,  Mountain  View,  CA,  USA),  kappa  lehkým   řetězcům ( 1:5000,  Dako) a lambda 

lehkým řetězcům (1:5000, Dako). U leiomyomů zažívacího traktu byl dostatek materiálu 

k dispozici pouze v jednom případu, u kterého jsme provedli kromě výše popsaných vyšetření 

i vyšetření s protilátkou proti cytokeratinům AE1/AE3 (1:50, Dako), β-aktinu (1:20000, Abcam 

Limited, Cambridge,UK), F-aktinu (1:200, Abcam Limited), cytokeratinu 7 (1:25, Dako), 

cytokeratinu 18 (1:50, Dako), cytokeratinu 19 (1:50, Dako), cytokeratinu 20 (1:50, Dako), 

CD34 (1:200, Immunotech S.A., Marseille, France), cytokeratinům 34βE12 (1:50, Dako), 

cytokeratinům MNF 116 (1:100, Dako), S-100 proteinu (1:400, Dako) a CD117 (1:400, Dako).

6) Leiomyomy po prodělané léčbě byly vyšetřeny s protilátkou proti proti desminu (1:200, 

Dako),  h-caldesmonu   (1:50, Dako),  vimentinu  (1:300, Bio-Genex, San Ramon,  CA, USA) 

a sarkomerickému aktinu (1:10, Dako). Kontrolní skupina leiomyomů bez léčby byla vyšetřena 

s protilátkou proti sarkomerickému aktinu (1:10, Dako).
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3.3. RT-PCR analýza

Ve vybraných případech nenádorové tkáně chrupavky byla použita metoda RT-PCR 

s použitím primerů na všech 6 známých izoforem aktinu a desmin (Tabulka 1). Použili jsme 

deparafinované vzorky tvořené pouze chrupavčitou tkání. Celkem jsme touto metodou 

analyzovali 17 vzorků (5 z patologicky nezměněné kloubní chrupavky, 5 z elastické chrupavky 

ušního boltce, 5 z chrupavky s osteoartrotickými a posttraumatickými změnami a 2 vzorky 

z nově vzniklé chrupavky odebrané 10 měsíců po autologní transplantaci chondrocytů). 

Dále jsme metodou RT-PCR s použitím primerů na všech 6 známých izoforem aktinu 

vyšetřili dva typické leiomyomy bez předchozí léčby a celkem 6 leiomyomů po prodělané léčbě 

(dva případy po léčbě gnRH, dva po embolizaci děložní arterie a dva po laparoskopické disekci 

děložních tepen). 

Izolace celkové RNA, syntéza cDNA a RT-PCR analýza byly provedeny podle 

standardních postupů (Tvrdík et al. 2005). Podmínky PCR byly následující: denaturace při 95 

ºC 3 minuty, annealing při 57 ºC 1 minutu a extenze při 72 ºC 1 minutu. Následovalo 45 cyklů 

s podmínkami: denaturace při 95 ºC 1 minutu, annealing při 45-57 ºC 1 minutu a extenze při 72 

ºC 1 minutu. Celá reakce byla ukončena závěrečnou extenzí trvající 10 minut při 72 ºC.

3.4. Elektronmikroskopické vyšetření

Vyšetření bylo  provedeno na tkáni původně fixované ve formaldehydu a zalité do 

parafinových bloků. Materiál fixovaný v glutaraldehydu jsme neměli k dispozici. Části tkáně 

určené pro elektronmikroskopické vyšetření byly skalpelem vyříznuty z parafinového bloku, 

následně zavodněny a dofixovány kyselinou osmičelou. Poté byla tkáň znovu odvodněna a za-

lita do epoxidové pryskyřice. Z takto zpracované tkáně byly zhotoveny polotenké a následně 

ultratenké řezy.

Analyzovány byly celkem 3 případy ze skupiny leiomyomů s inkluzními tělísky se 

zaměřením na ultrastrukturu jednotlivých typů tělísek a 4 případy ze skupiny 

neuroektodermových nádorů se zaměřením na přítomnost mikrofilament.
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4. VÝSLEDKY

4.1. Chrupavková tkáň

Analýza exprese jednotlivých izoforem aktinu v patologicky nezměněné, 

osteoartrotické, posttraumaticky změněné a transplantované kloubní chrupavce, v kulturách 

chondrocytů použitých při transplantaci a v elastické chrupavce ušního boltce vyzněla 

následovně:

4.1.1. Imunohistochemické vyšetření

Ve  všech případech  jsme ve větší části chondrocytů prokázali expresi S-100 proteinu 

a v některých chondrocytech expresi α-SMA, která byla rozsahem shodná s výsledky  vyšetření  

s   protilátkou  proti  svalově  specifickému  aktinu.   Přesná   lokalizace a množství buněk 

exprimujících α-SMA jsou uvedeny v následujím textu a v tabulce 2.  

4.1.1.1. Normální kloubní chrupavková tkáň

Malé množství chondrocytů exprimujících α-SMA bylo nalezeno ve všech vrstvách 

chrupavky, jejich distribuce v hlubokých vrstvách se však v jednotlivých případech lišila (Obr. 

1). Shodným rysem ve všech případech byla exprese α-SMA asi ve 20% chondrocytů 

povrchové vrstvy chrupavky. Převážnou většina aktin pozitivních chondrocytů byly buňky 

vřetenitého tvaru. Distribuce těchto buněk přitom byla zcela nepravidelná. Známky zonální 

distribuce jsme nezjistili. Expresi desminu ani CD34 jsme v žádném vzorku nenalezli.

4.1.1.2. Elastická chrupavka ušního boltce

Asi 60% chondrocytů v periferních částech elastické chrupavky exprimovalo α-SMA. 

V hlubokých oblastech byla exprese této izoformy aktinu nalezena v <10% chondrocytů. Ve 4 

případech (z 20 analyzovaných) byly zastiženy ojedinělé chondrocyty exprimující CD34, které 
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se vyskytovaly v úzké zóně pod perichondriem. Expresi desminu jsme v žádném vzorku 

neprokázali.

4.1.1.3 Osteoartroticky změněná kloubní chrupavka

V preparátech barvených hematoxylin-eozinem byly zřetelné degenerativní změny 

chrupavky s patrnou fragmentací tkáně, superficiální fibrilací a snížením výšky chrupavčité 

tkáně, event. se známkami edématozního prosáknutí a ojedinělými nekrotickými chondrocyty. 

V některých oblastech byly patrny reparativní změny s tvorbou chrupavky fibrózního typu, 

jinde převažovaly oblasti s tzv. klonální proliferací chondrocytů a místy byla chrupavka 

obvyklého vzhledu. V oblastech nahrazených fibrózní chrupavkou se v mezibuněčné hmotě 

nacházely nepravidelně orientované snopce kolagenního vaziva. 

Buňky exprimující α-SMA se vyskytovali hlavně v oblastech tzv. klonální proliferace 

a v oblastech, kde v rámci reparativních procesů vznikla  chrupavčitá tkáň fibrózního typu 

(Obr. 2). V místech klonální proliferace se jednalo skupiny chondrocytů, které se 

v histologickém obraze nijak nelišily od ostatních chrupavkových buněk, jejich pozitivita 

v reakci k průkazu aktinu byla nápadně zřetelná. V oblastech , které měly strukturu podobnou 

normální chrupavce, byla exprese α-SMA v nečetných chondrocytech nepravidelná ve všech 

zónách a počet pozitivních buněk se lišil případ od případu. Většina aktin pozitivních buněk 

současně exprimovala S-100 protein. Expresi desminu ani CD34 jsme v žádném ze vzorků 

nenalezli.

4.1.1.4. Chrupavka ze spodiny kloubních defektů po traumatu

Ve všech vyšetřených vzorcích odebraných z oblasti traumatických defektů chondrocyty 

exprimující α-SMA tvořili většinu buněčné populace a to ve všech zastižených oblastech 

chrupavky (Obr. 3Aitom do). Je nutno dodat, že většinou jsme zastihli pouze spodní vrstvy 

zbývajícího kloubního krytu a část přilehlé subchondrální kosti.   V jednom případu byla 

v chondrocytech nalezena exprese desminu. Buňky exprimující desmin byly převážně 
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lokalizovány v hloubi hyalinní chrupavky nad zónou kalcifikované chrupavčité tkáně (Obr. 

3C). Expresi CD34 jsme v žádném vzorku neprokázali.

4.1.1.5. Nově vytvořená chrupavka po transplantaci chondrocytů

Ve vzorcích odebraných 10 měsíců po autologní transplantaci chondrocytů z oblasti 

nově vytvořené chrupavky měla tkáň charakter hyalinní chrupavky s příměsí chrupavčité tkáně 

fibrózního typu. Distribuce chondrocytů v matrix byla iregulární, stejně tak sloupcovité 

uspořádání buněk v hluboké zóně bylo nepravidelné. Zóna kalcifikované chrupavčité tkáně byla 

neúplná. Tento nález indikoval inkompletní maturaci nově vytvořené chrupavky. Všechny 

buňky byly vitální. V subchondrální kostěné tkáni byly známky remodelace, o čemž svědčila 

přítomnost osteoklastů na povrchu kostních trámečků nebo dokonce uzurujících spodní část 

nově vytvořené kloubní chrupavky. Ve většině chondrocytů byla nalezena exprese α-SMA 

(Obr. 3B) většinou simultánně s pozitivitou S-100 proteinu. Pozitivita S-100 proteinu dokládala 

chondrogenní diferenciaci. Průkaz desminu a CD34 vyzněl negativně.

4.1.1.6. Kultury buněk použitých k transplantaci

Exprese α-SMA byla prokázána v obou vyšetřovaných kulturách. V kultuře buněk 

italské provenience (Hyalograft® C) použité při transplantaci převažovaly vřetenité elementy 

exprimující α-SMA bez současné exprese CD34 či S-100 proteinu (Obr. 3C). Tyto buňky 

nevykazovaly žádné rysy typické pro chondrocyty, spíše připomínaly fibroblasty event. 

myofibroblasty. Některé ležely volně, jiné byly v těsném kontaktu s vlákny esteru kyseliny 

hyaluronové, která byla použita jako nosič. Vlákna nosiče se barvila hematoxylinem v modrém 

odstínu. Všechny buňky byly přibližně stejně vyzrálé, známky diferenciace směrem 

k chondrocytům jsme nepozorovali.

V kultuře brněnské provenience, která byla použita v jiných případech k transplantaci 

(u těchto pacientů však nebyl proveden odběr nově vytvořené chrupavky pro potřeby 

bioptického ověření) se naopak jednalo o buňky s cytologickými rysy chondrocytů, které 
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přibližně ve 20% exprimovaly α-SMA i S-100 protein. Expresi CD34 jsme neprokázali. Mezi 

buňkami se nacházel nefibrilární materiál s malým množstvím fibrinu. Všechny buňky byly 

přibližně diferencovány na stejném stupni vyzrálosti. 

4.1.2. RT-PCR analýza 

Ve  všech  vyšetřených  vzorcích  jsme  prokázali  přítomnost  mRNA α-SMA a β- a γ-

cytoplazmatického aktinu (Obr. 4). V jednom vzorku odebraném z místa defektu chrupavky po 

traumatu byla prokázána přítomnost mRNA desminu (jednalo se o vzorek, ve kterém byla 

exprese desminu prokázána rovněž imunohistochemicky) (Obr. 5).

4.2. Nesvalové nádory

4.2.1. Osteoplastické reaktivní léze a nádory kostí

            Ve všech vyšetřených případech, u nichž bylo možno na základě histologického 

vyšetření spolehlivě stanovit bioptickou diagnózu, jsme zaznamenali různě vyjádřenou expresi 

α-SMA s protilátkou od firmy Sigma, ojediněle pak s protilátkou proti stejné izoformě aktinu 

od firmy Dako či s protilátkou proti tzv. svalově specifickému aktinu také od firmy Dako (klon 

HHF 35). Pozitivita byla zřetelná především v místech novotvorby kostní tkáně u případů 

reaktivní osteoplazie, pro kterou svědčily lemy osteoblastů na povrchu kostních trámců.

pozitivitu jsme však zaznamenali i u osteoblastomu a fibrózní dysplazie. Osteoblasty byly na 

řadě míst zřetelně pozitivní včetně jejich cytoplazmatických výběžků nacházejících se ve tkáni 

kostních trámců. Pozitivitu vykazovaly i některé z osteocytů uložených v kostních trámcích 

v blízkosti osteoblastů. V případě  osteocytů nebylo možno vysledovat žádnou zákonitost, 

podle které by se jejich pozitivita řídila. Větší počet pozitivních osteocytů jsme jednoznačně 

pozorovali u případů reaktivní osteoplazie a fibrózní dysplazie (Obr. 6A, B). U obou typů 

afekcí, jak známo, převažují struktury nelamelární kosti charakteru kosti fibrózní. U obou 

těchto afekcí jsou kostní trámce většinou obklopeny vazivovou tkání sestávající z fibroblastů 
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a myofibroblastů. Ve vyšetřených případech osteosarkomů byla exprese α-SMA nepravidelná 

pouze v některých nádorových buňkách. 

4.2.2. Neuroektodermové nádory

4.2.2.1. Imunohistochemické vyšetření

Z celkového počtu 591 vyšetřených nádorů jsme prokázali přítomnost nádorových 

buněk exprimujících α-SMA v sedmi případech. Lokalizací i rozsahem stejná pozitivita byla 

zjištěna vyšetřením s protilátkou proti svalově specifickému aktinu. Jednalo se o čtyři 

metastázy maligního melanomu, jeden primární maligní melanom, jeden benigní schwannom 

a jeden maligní schwannom (Obr. 7-12). Množství nádorových buněk exprimujících α-SMA 

bylo variabilní v rozsahu 5-30%. U šesti z těchto nádorů byla zjištěna přítomnost nádorových 

buněk současně exprimujících S-100 protein a α-SMA. Zároveň jsme ve všech těchto případech 

prokázali v některých nádorových buňkách pouze expresi α-SMA se ztrátou exprese S-100 

proteinu. Desmin, h-caldesmon ani těžký řetězec hladkosvalového myozinu se v těchto šesti 

případech nepodařilo v nádorových buňkách prokázat. V sedmém nádoru (maligní schwannom) 

byly přítomny oddělené populace nádorových buněk exprimujících S-100 protein a α-SMA bez 

současné koexprese těchto markerů. V některých nádorových buňkách exprimujících α-SMA 

byla v tomto případě současně prokázána exprese desminu.

Z dalších vyšetřených markerů všechny primární maligní melanomy difúzně 

exprimovaly S-100 protein a místy Melan A i HMB45. V metastázách maligního melanomu 

byla zjištěna částečná ztráta exprese všech těchto markerů.

4.2.2.2. Elektronmikroskopické vyšetření

Celkem jsme vyšetřili 4 případy, ve kterých byla imunohistochemickým vyšetřením 

prokázána   exprese   α-SMA.  Konkrétně   se   jednalo  o  tři  metastázy maligního melanomu 

a benigní schwannom. Typická mikrofilamenta s elektrondenzními tělísky charakteru 
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aktinových filament se nám v žádném z případů nepodařilo prokázat. Výsledky vyšetření však 

byly výrazně limitovány předchozí fixací ve formolu a zalitím tkáně do parafínu.

4.2.3. Epitelové nádory

Z celkového počtu 87 analyzovaných karcinomů prsu byla zastižena exprese α-SMA ve 

dvou případech. 

První případ byl invazivní duktální karcinom (grade 3) se složkou duktálního carcinoma 

in situ (grade 3). Exprese α-SMA a rozsahem stejná pozitivita s protilátkou proti svalově 

specifickému aktinu byla zastižena v <5% nádorových buněk v invazivní složce (Obr. 13A). 

Expresi estrogenových receptorů, progesteronových receptorů, c-erbB-2, vimentinu, desminu, 

h-caldesmonu, S-100 proteinu, těžkého řetězce hladkosvalového myozinu, p63, CD10, 

cytokeratinu 14, cytokeratinů 5/6 ani 34βE12 jsme neprokázali. 

Druhý případ představoval invazivní duktální karcinom (grade 3), ve kterém jsme 

expresi α-SMA prokázali v 70-80% nádorových buněk (Obr. 13B). Rozsahem stejná pozitivita 

byla zastižena i s protilátkou proti svalově specifickému aktinu. Nádorové buňky 

neexprimovaly desmin, h-caldesmon, S-100 protein, těžký řetězec hladkosvalového myozinu, 

p63,   CD10, cytokeratin 14    ani cytokeratiny 5/6  a  34βE12. Exprese   estrogenových      

a progesteronových receptorů byla přítomna v <5% jader nádorových buněk. Při vyšetření 

s protilátkou c-erbB-2 byla v nádorových buňkách patrná silně intenzivní kompletní 

membránová pozitivita (skóre 3+). Fokálně jsme v nádorových buňkách prokázali expresi 

vimentinu (<10% buněk). 

4.3. Leiomyocelulární nádory

4.3.1. Analýza exprese aktinu v tzv. inkluzních tělíscích v leiomyomech zažívacího traktu 

a dělohy a jejich bližší charakterizace
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Z analyzovaných leiomyomů s inkluzními tělísky byly tři nádory ze zažívacího traktu 

a dalších 12 z dělohy. Nádory zažívacího měly průměr 5 mm, velikost 4x3x2 mm a 30x30x25 

mm). Histologicky se jednalo o leiomyomy obvyklé struktury v jejichž cytoplazmě (v 5-70% 

buněk) byla přítomna tělíska, která byla v barvení hematoxylin-eozinem v jednom případu 

eozinofilní, v dalších dvou případech nezbarvená či bazofilní.

Základní charakteristiky leiomyomů dělohy jsou uvedeny v tabulce 3. Na histologické 

úrovni se jednalo v deseti případech o typické a ve dvou o atypické (bizarní) leiomyomy (Obr. 

14). V cytoplazmě nádorových buněk (v rozsahu <10 - >80% buněk) byla přítomna tělíska 

stejného charakteru jako v cytoplazmě tří leiomyomů zažívacího traktu. V barvení 

hematoxylin-eozinem byla ve všech případech přítomna  tělíska eozinofilní, v pěti  případech 

i variabilní množství tělísek nezbarvených či bazofilních. Speciálním barvením metodou PAS 

jsme prokázali, že eozinofilní tělíska jsou PAS negativní, zatímco bazofilní či v barvení 

hematoxylin-eozinem nezbarvená tělíska jsou PAS pozitivní. Přítomnost intra-

cytoplazmatických tělísek vedla v některých případech typických leiomyomů dělohy 

k rabdoidnímu vzhledu nádorových buněk či buňky napodobovaly rabdomyoblasty (Obr. 15).

4.3.1.1. Imunohistochemická vyšetření

Ze tří případů leiomyomů zažívacího traktu byl dostatek tkáně ke kompletnímu 

imunohistochemickému vyšetření k dispozici pouze v jednom případu. Ve všech případech 

jsme v nádorových buňkách prokázali expresi α-SMA, svalově specifického aktinu, desminu, 

h-caldesmonu a fokálně vimentinu. Výsledky imunohistochemických vyšetření v intra-

cytoplazmatických tělískách se lišily podle toho, jednalo-li se o eozinofilní/ PAS negativní 

tělíska či bazofilní (nezbarvená)/ PAS pozitivní tělíska. Intracytoplazmatická tělíska pozitivní 

v barvení metodou PAS byla při všech imunohistochemických vyšetřeních negativní. Výjimkou 

byl jeden případ, u kterého jsme v některých tělískách prokázali slabou nepříznačnou pozitivitu 

s protilátkou proti cytokeratinům CAM 5.2 a cytokeratinu 18. V jednom případu, ve kterém 

byla přítomna tělíska negativní v barvení metodou PAS, jsme v těchto tělískách prokázali 
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přítomnost α-SMA a slabě desminu. Kompletní výsledky imuno-histochemických vyšetření 

jsou uvedeny v tabulce 4. 

U leiomyomů dělohy byl dostatek tkáně ke kompletnímu imunohistochemickému 

vyšetření ve všech 12 případech. Nádorové buňky exprimovaly ve všech případech α-SMA, 

svalově specifický aktin, desmin a slaběji h-caldesmon a fokálně vimentin. Výsledky imuno-

histochemických vyšetření v intracytoplazmatických tělíscích se stejně jako v případech 

leiomyomů zažívacího traktu lišily podle toho, jednalo-li se o eozinofilní/ PAS negativní tělíska 

či bazofilní (nezbarvená)/ PAS pozitivní tělíska. Bazofilní (nezbarvená)/ PAS pozitivní 

intracytoplazmatická tělíska byla při imunohistochemických vyšetřeních zcela negativní (Obr. 

16). V eozinofilních/ PAS negativních tělíscích jsme imunohistochemickým vyšetřením 

prokázali přítomnost α-SMA, desminu a h-caldesmonu (Obr. 17). Pozitivita imuno-

histochemických reakcí byla silnější v periferii inkluzí, zatímco v jejich centrálních částech 

byla slabá a v některých tělíscích zcela negativní.

4.3.1.2. Elektronmikroskopické vyšetření

Celkem jsme provedli analýzu tří případů se zaměřením na ultrastrukturu 

intracytoplazmatických tělísek. Jeden z nich byl leiomyom zažívacího traktu, ve zbylých 

případech se jednalo o typické leiomyomy dělohy. Nádorové buňky vykazovaly typické znaky 

buněk hladké svaloviny, tj. byly obdány většinou inkompletní bazální laminou, těsně kopírující 

jejich cytoplazmatickou membránu, cytoplazmatická membrána vytvářela pinocytární vakuoly 

a v cytoplazmě byly svazky myofilament s denzními zónami. 

Ve všech nádorech byla zastižena intracytoplazmatická tělíska bez patrné vazby na 

cytoplazmatickou membránu či organely. Jednalo se o dva rozdílné typy tělísek. Jeden typ 

tělísek byl tvořen variabilně agregovanými filamenty. V periferii tělísek místy převažovala 

filamenta charakteru mikrofilament (aktinových filament) s patrnými elektrondenzními tělísky, 

jinde byla tělíska tvořena filamenty charakteru intermediálních filament či filamenta byla 

vzájemně promísená (Obr. 18 A). V některých inkluzích se nacházely degenerativně změněné 



                                                                       29

cytoplazmatické organely. Tento typ tělísek odpovídal eozinofilním/ PAS negativním tělískům. 

Druhý typ tělísek byl tvořen denzním granulárním materiálem bez patrné fibrilární struktury 

(Obr. 18 B,C). Tento typ tělísek odpovídal bazofilním (nezbarveným)/ PAS pozitivním 

tělískům. Přechod mezi jednotlivými typy tělísek jsme nenalezli.

4.3.2. Analýza exprese aktinu v leiomyocelulárních nádorech po léčbě

V této části naší práce jsme se zaměřili na analýzu exprese aktinu (α-hladkosvalového 

a sarkomerického) a některých dalších proteinů a na stanovení přítomnosti mRNA metodou 

RT-PCR. Hodnocení rozsahu a charakteru změn souvisejících s prodělanou léčbou nebylo 

náplní dizertační práce, podrobný rozbor těchto nálezů souvisejících s embolizací děložních 

tepen jsme publikovali jinde (Dundr et al. 2006). 

4.3.2.1. Imunohistochemická vyšetření

Ve všech 9 vyšetřených případech leiomyomů po léčbě i v kontrolní skupině neléčených 

nádorů jsme prokázali expresi α-SMA, desminu, h-caldesmonu a vimentinu. Rozsahem stejná 

pozitivita jako s protilátkou proti α-SMA byla nalezena i s protilátkou proti svalově 

specifickému aktinu. Expresi sarkomerického aktinu jsme neprokázali v žádném z případů po 

léčbě ani v leiomyomech bez léčby. Celkově je možno shrnout, že jsme u žádného z vy-

šetřených případů nezaznamenali rozdíly oproti neléčeným nádorům stejné histogeneze. 

4.3.2.2. RT-PCR analýza

Ve všech 8 vyšetřených vzorcích jsme prokázali přítomnost mRNA α-SMA a β- a γ-

cytoplazmatického aktinu. Přítomnost dalších mRNA jiných izoforem aktinu jsme nezjistili.
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5. DISKUSE

Aktiny jsou ubikvitní eukaryotické proteiny uplatňující se v rámci různých funkcí 

včetně svalové kontrakce, buněčné motility, buněčného transportu, buněčné adhezivity, 

fagocytózy, dělení a udržování tvaru a integrity buňky (Alberts et al. 1998; Ramaekers et 

Bosman 2004). U obratlovců je známo jejich 6 izoforem ( Vandekerckhove et Weber 1981). 

Cytoplazmatický β-aktin a γ-aktin jsou ubikvitní. Další čtyři izoformy aktinu jsou tkáňově 

specifické a vyskytují se ve svalstvu skeletálním (α-skeletální aktin), kardiálním (α-kardiální 

aktin, α-skeletální aktin) a ve svalovině cév a zažívacího traktu (α- a γ-hladkosvalový aktin). 

Alfa-hladkosvalový aktin se kromě hladké svaloviny typicky vyskytuje i v jiných buňkách jako 

jsou myofibroblasty, myoepitelie a pericyty (Chaponnier et Gabbiani 2004; DeNofrio et al. 

1989; Hinz et al. 2004; Schmitt-Gräff et al. 1994; Willems et al. 1994). 

V roce 1997 pracovníci II. patologicko-anatomického ústavu popsali expresi α-SMA 

v buňkách chrupavkových nádorů charakteru chondroblastomů a navrhli označit tyto buňky 

jako myochondroblasty a myochondrocyty (Povýšil et al. 1997). Přítomnost aktinových 

filament byla v této práci prokázána i ultrastrukturálně. Od té doby se této problematice 

věnovala větší pozornost, neboť bylo prokázáno, že samotná exprese α-SMA není dokladem 

hladkosvalové, myofibroblastické, myoepiteliální či pericytární diferenciace. Tyto nálezy byly 

potvrzeny i dalšími autory a exprese α-SMA byla v následujících letech popsána 

v chondroidních buňkách psího menisku (Mueller et al 1999), v hojících se defektech psí 

kloubní chrupavky (Wang et al. 2000), v intervertebrální ploténce (Schneider et al. 1999), 

v chondrocytech lidské chrupavky s osteoartrotickými změnami (Kim et Spector 2000), 

v osteocytech a osteoblastech (Kinner et Spector 2002), ve fibroblastech šlach a ligament 

(Spector 2001) a v chondromyxoidním fibromu (Nielsen et al. 1999). Dále byla prokázána 

exprese α-SMA v kultuře lidských mezenchymálních kmenových buněk a bylo zjištěno, že při 

diferenciaci v chondrocyty pod vlivem TGF-β1 se koncentrace této izoformy aktinu zvyšuje 

(Hung et al. 2005; Kinner et al. 2002a). 
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V naší práci jsme potvrdili přítomnost exprese α-SMA v osteoartroticky změněné 

kloubní chrupavce, která je výraznou měrou vyjádřena hlavně v oblastech tzv. klonální 

diferenciace a v místech, kde v rámci reparativních procesů vznikla chrupavčitá tkáň fibrózního 

typu. Kromě toho jsme prokázali expresi α-SMA i v některých chondrocytech patologicky 

nezměněné kloubní chrupavky a v elastické chrupavce ušního boltce, což dosud nebylo 

popsáno. V patologicky nezměněné kloubní chrupavce byla exprese α-SMA vyjádřena 

nejvýrazněji  ve  vřetenitých   chondrocytech  první zóny. Dále jsme prokázali expresi α-SMA 

v defektní kloubní chrupavce po traumatu, v nově vytvořené kloubní chrupavce po 

transplantaci a v kulturách buněk použitých k transplantaci. V kultuře chrupavkových buněk 

italské provenience (Hyalograft® C) převažovaly vřetenité buňky exprimující α-SMA bez 

současné exprese S-100 proteinu. V kultuře brněnské provenience se naopak jednalo o buňky 

s rysy chondrocytů exprimující α-SMA i S-100 protein. V jednom případu jsme ve vzorku 

chrupavky odebraném ze spodiny defektu po traumatu kromě α-SMA nalezli i expresi desminu.

Význam exprese α-SMA jakožto jedné z kontraktilních izoforem aktinu v buňkách 

patologicky nezměněné i různým způsobem poškozené chrupavky zůstává nejasný. Jeho úloha 

může být v přenosu intracelulární tenze do extracelulární matrix, což může ovlivňovat kromě 

jiného i tkáňově specifické uspořádání této matrix (Grodzinski et al. 2000; Kim et Spector 

2000, Kinner et Spector 2002). V případě elastické chrupavky ušního boltce se mohou 

chondrocyty exprimující α-SMA podílet spolu s elastickými vlákny na neobvyklé elasticitě této 

chrupavky a  její  schopnosti   měnit   tvar  pod  vlivem  mechanických  podnětů   bez   

poškození   tkáně. Z literatury také není jasné, jestli je exprese α-SMA  v chondrocytech 

přítomna trvale, či jde o výsledek patologického procesu nebo mechanické zátěže. Ukazuje se 

však, že exprese α-SMA v buňkách kloubní chrupavky i menisku může být regulována určitými 

růstovými faktory, jako je např. TGF-β1, který expresi α-SMA v těchto buňkách zvyšuje, či 

PDGF, který expresi α-SMA naopak snižuje (Hung et al. 2005; Kinner et al. 2002a; Zaleskas et 

al. 2001). Tyto závěry však vyplynuly ze studií v podmínkách in vitro. Výsledky naší studie 

ukázaly, že určité procento chondrocytů exprimujících α-SMA je přítomno i v patologicky 
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nezměněné chrupavce včetně chrupavky ušního boltce, nicméně jejich množství se v případě 

poškození v rámci osteoartrózy i posttraumatických změn v kloubní chrupavce zvyšuje.

Další oblastí na kterou jsme se v naší studii zaměřili byla exprese α-SMA v buňkách 

některých nesvalových nádorů. Záměrně jsme jako základní studovanou oblast vybrali některé 

z periferních neuroektodermových nádorů vznikajících z buněk crista neuralis, zahrnující 

benigní i maligní nádory ze Schwannových buněk a nádory s melanocytární diferenciací. 

Důvodem výběru skupiny neuroektodermových nádorů byl fakt, že z pokusů in vitro je známo, 

že některé kultury nádorových buněk neuroektodermového původu jeví tendenci k diferenciaci 

ve směru různých potenciálních linií, zahrnujících kromě buněk s  fenotypem   melanocytů 

a Schwannových buněk i buňky charakteru myofibroblastů/ hladkosvalové buňky (Joseph et al. 

2004). Jedna buňka může dát vzniknout různým buněčným typům včetně neuronů, 

Schwannových buněk a myofibroblastů. Může také docházet k fenotypické konverzi mezi 

jednotlivými typy buněk s existencí přechodných stádií, ve kterých buňky kromě 

melanocytárních markerů či markerů Schwannových buněk exprimují i  myofibroblastické/ 

hladkosvalové markery (Dupin et al. 2000; Dupin et Le Douarin 2003; Real et al. 2005; Satoh 

et al. 1993). Poměrně málo je však známo o expresi markerů myofibroblastů/ hladké svaloviny 

v nádorech tohoto původu v podmínkách in vivo a v literatuře jsme nenalezli žádnou studii, 

která by se této problematice věnovala.

Ze skupiny melanocytárních nádorů je exprese α-SMA známá v dezmoplastickém 

melanomu (Kay et al. 2004, Longacre et al. 1996, Riccioni et al. 1999, Winnepenninckx et al. 

2003). V jiných typech melanomů je exprese α-SMA vzácná a byla popsána pouze ve třech 

kazuistických případech. Jeden z těchto případů představovala metastáza maligního melanomu 

do lymfatické uzliny, ve které je popisována exprese S-100 proteinu a α-SMA (Bishop et al. 

1993). Desmin a svalově specifický aktin se podle autorů nepodařilo prokázat, což je 

překvapující vzhledem k tomu, že protilátka proti svalově specifickému aktinu pokrývá 

spektrum γ-hladkosvalového aktinu a všech tří α-izoforem včetně α-SMA. Ve druhém 

popsaném případu se také jednalo o metastázu melanomu do lymfatické uzliny (Banerjee et al. 
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1996). Část nádorových buněk v tomto případu exprimovala S-100 protein, v jiných oblastech 

nádoru byla patrna ztráta exprese S-100 proteinu a nádorové buňky exprimovaly α-SMA, 

desmin a reagovaly s protilátkou proti svalově specifickému aktinu. Posledním případem byl 

primární melanom kůže s rabdoidními buňkami, z nichž některé v inkluzích exprimovaly α-

SMA a cytokeratiny (Borek et al. 1998). 

V naší studii jsme nalezli expresi α-SMA v některých nádorových buňkách v jednom 

primárním kožním melanomu a ve čtyřech melanomových metastázách. Ve všech případech 

alespoň některé nádorové buňky současně s α-SMA exprimovaly S-100 protein, v části 

buněčné populace byla zastižena ztráta jeho exprese. Expresi desminu, h-caldesmonu ani 

těžkého řetězce hladkosvalového myozinu jsme v žádném případu neprokázali. 

Ve skupině námi analyzovaných nádorů ze Schwannových buněk jsme nalezli jeden 

případ benigního a jeden maligního schwannomu s přítomností nádorových buněk 

exprimujících α-SMA. V případě benigního schwannomu jsme v nádorových buňkách nalezli 

současnou expresi S-100 proteinu a α-SMA, což dosud nebylo v literatuře popsáno. V malig-

ním schwannomu byly přítomny oddělené populace nádorových buněk exprimující S-100 

protein a α-SMA bez současné koexprese těchto markerů v jednotlivých nádorových buňkách. 

Část nádorových buněk exprimujících α-SMA v tomto případě současně exprimovala desmin. 

Expresi těžkého řetězce hladkosvalového myozinu ani h-caldesmonu jsme neprokázali. Nález 

jsme hodnotili jako maligní schwannom s heterologními elementy charakteru hladkosvalové 

složky, což je vzácná varianta dosud popsaná pouze v jednom případu (Rodriguez et al. 2007). 

V literatuře byla exprese α-SMA u nádorů ze Schwannových buněk popsána pouze v maligních 

schwannomech u krys a v buněčných kulturách odvozených z těchto nádorů (Satoh et al. 1993, 

Yamate et al. 2003). Jedna práce popsala výskyt buněk exprimujících α-SMA u několika 

benigních schwannomů, koexprese s S-100 proteinem však nebyla zastižena a nález byl 

hodnocen jako příměs nenádorových buněk charakteru myofibroblastů v oblasti regresivních 

změn v místě jizvení a hyalinizací (Anderson et Salter 2005).
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Pokud jde o expresi α-SMA v epitelových nádorech, provedli jsme zatím pouze analýzu 

menšího počtu karcinomů prsu. V analyzované skupině jsme nalezli dva případy, ve kterých 

nádorové buňky exprimovaly α-SMA. Exprese α-SMA či dalších myoepiteliálních markerů se 

poměrně vzácně může vyskytovat u karcinomů prsu s bazálním imunofenotypem (Livasy et al. 

2006). Bazální imunofenotyp jsme však v žádném z našich případů neprokázali. Další markery, 

které by svědčili pro myoepiteliální diferenciaci ani exprese dalších markerů hladkosvalové/ 

myofibroblastické diferenciace nebyla zastižena. Význam exprese α-SMA je v těchto případech 

nejasný. Na jedné straně  se může jednat o buňky inkompletně diferencované směrem 

k myoepiteliím. Druhá možnost je, že exprese aktinu je projevem počínající metaplazie 

epitelové nádorové komponenty směrem k hladkosvalové nádorové komponentně jak je to dnes 

interpretováno v některých případech  tzv.metaplastických karcinomů (McCluggage 2002). Lze 

však zvažovat i aberantní expresi α-SMA při fenotypické konverzi nádorových buněk na 

podkladě zevních stimulů či změnám fenotypu/ genotypu na podkladě mutací vznikajících 

v nádorové buňce. Ve studiu problematiky exprese α-SMA v karcinomech prsu i v dalších 

epitelových nádorech se chystáme pokračovat na větším souboru případů.

Ukazuje se, že exprese α-SMA v buňkách, ve kterých se tato izoforma normálně 

nevyskytuje, je poměrně častý fenomén. Exprese jednoho proteinu (v tomto případě α-SMA) 

však sama o sobě není známkou transdiferenciace, tj. přeměny jednoho diferencovaného 

buněčného typu v jiný. V případě transdiferenciace v hladkou svalovinu by kromě ztráty 

exprese původních imunofenotypických markerů měla být vyjádřena i exprese dalších markerů 

hladké svaloviny (jako je h-caldesmon či těžký řetězec hladkosvalového myozinu), event. 

obecných svalových markerů (desmin).

Poslední námi studovanou oblastí byla analýza exprese aktinu v leiomyocelulárních 

nádorech a v intracytoplazmatických tělíscích, která se v těchto nádorech vzácně vyskytují

(Alroy et al. 1983; Lin et al. 1996; Matsukuma et al. 2004). Zaměřili jsme se na srovnání 

imunohistochemicky detekované exprese různých izoforem aktinu a analýzu mRNA 

jednotlivých izoforem aktinu metodou RT-PCR v typických leiomyomech dělohy bez léčby a 
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po prodělané léčbě ať už hormonální (terapie agonisty gnRH), či ischemizační (léčebná 

embolizace děložní arterie či laparoskopická disekce děložních tepen). Zajímalo nás, jestli 

v souvislosti s regresivními a následnými reparativními změnami indukovanými léčbou 

nenastává změna exprese jednotlivých izoforem aktinu, jako je tomu např. u příčně pruhované 

svaloviny (Moll et al. 2006). Žádné změny oproti leiomyomům bez léčby jsme však na úrovni 

exprese jednotlivých izoforem aktinu ani na úrovni mRNA neprokázali. 

Pokud jde o leiomyomy s intracytoplazmatickými tělísky, výskyt různých typů 

cytoplazmatických tělísek je dobře známý v některých nádorech i nenádorových buňkách, 

v leiomyocelulárních nádorech je však poměrně vzácný (Alroy et al. 1983; Lin et al. 1996;

Matsukuma et al. 2004). Obecně se jedná se o nepříznačný jev nejrůznější etiopatogeneze, 

jehož podkladem často bývá agregace různých typů filament, která jsou u jednotlivých lézí 

odlišná. Například tělíska tvořená agregovanými intermediálními filamenty (některými 

cytokeratiny a vimentinem) se vyskytují u maligního rabdoidního nádoru ledviny a atypického 

teratoidního/ rabdoidního nádoru CNS (Haas et al. 1981; Weeks et al. 1989). Tělíska stejného 

charakteru lze pozorovat i u extrarenálních maligních rabdoidních nádorů pro které je stejně 

jako pro maligní rabdoidní nádory ledviny typická delece či mutace genu hSHF5/INI1 na 

chromozómu 22q11.2 (Biegel et al. 1999; Hoot et al. 2004). Tato tělíska se však vyskytují i u 

široké skupiny nádorů s rabdoidními rysy, které jsou histogeneticky odlišné od maligního 

rabdoidního nádoru ledviny a atypického teratoidního/ rabdoidního nádoru CNS a postrádají 

typickou deleci či mutaci genu hSHF5/INI1 (Parham et al. 1994). Výskyt buněk s rabdoidními 

rysy byl popsán u řady obvykle agresivních nádorů včetně maligního melanomu, plicního 

adenokarcinomu, světlobuněčného karcinomu ledviny, endometriálního stromálního sarkomu, 

nediferencovaného sarkomu dělohy, maligního smíšeného mülleriánského nádory a některých 

dalších maligních nádorů (Abbott et al. 2004; Attems et Lintner 2001; Bittesini et al. 1992; 

Fitko et al. 1990; Kim et al. 1996; Knapik et al. 2001; Mount et al. 1995; Tanimoto et al. 1996). 

Vzácně jsou buňky s rabdoidními rysy popsány i v benigních nádorech nejčastěji slinných žlaz 

(Franquemont et Mills 1993). Na našem pracovišti jsme v nedávné době popsali výskyt 
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rabdoidních buněk u adrenokortikálního adenomu a diferencovaného adamantinomu fibuly

(Dundr et al. 2006; Povýšil et al. 2004). 

Intracytoplazmatická filamentózní inkluzní tělíska jsou diagnostickým rysem infantilní 

digitální fibromatózy („inclusion body fibromatosis“) (Canioni et al. 1991; Choi et al. 1990; 

Zardawi et Earley 1982). Tělíska obdobného charakteru  byla  popsána i  v dalších  buňkách  

a nádorech, ve kterých jsou v cytoplazmě nádorových buněk přítomna hojná aktinová 

filamenta. Konkrétně se jednalo o stromální buňky phyllodes tumoru prsu (Hiraoka et al. 1994), 

blíže nezařazených fibroepiteliálních nádorů prsu (Bittesini et al. 1994, Ng et al. 1999)        

a endocervikálních polypů (Aneiros-Cachaza et al. 1986, Yusoff et al. 1998). Dále byly 

popsány dva leiomyomy obsahující intracytoplazmatická tělíska obdobného charakteru, jeden 

z nich v močovém měchýři a druhý intracerebrálně (Alroy et al. 1983, Lin et al. 1996) a série 

18 leiomyomů tlustého střeva s intracytoplazmatickými eozinofilními tělísky, která však v práci 

nejsou dostatečně zdokumentována (Matsukuma et al. 2004). V typických hladkosvalových 

nádorech dělohy nebyla intracytoplazmatická tělíska dosud  popsána, jsou však zmiňována 

u atypických (bizarních) leiomyomů, u kterých mohou vést k výskytu rabdoidních buněk          

a buněk napodobujících rabdomyoblasty (Parker et al. 2005). Vzácně jsou zmiňována i u epi-

teloidních leiomyomů a leiomyosarkomů (Levine et Mittal 2002). Na ultrastrukturální úrovni 

byly v jedné práci popsány fibrilární agregáty intermediálních a aktinových filament v buňkách 

hladké svaloviny myometria i v leiomyomech, na úrovni světelné mikroskopie však byly buňky 

myometria i leiomyomů bez patrných inkluzních tělísek (Eyden et al. 1992). Výskyt denzních 

granulárních tělísek, které jsme popsali v naší práci autoři nezmiňují. 

Literární údaje o složení a etiopatogenezi těchto tělísek nejsou jednoznačné. 

Předpokládá se, že v případě infantilní digitální fibromatózy jde o abnormální agregáty 

aktinových filament (Choi et al. 1990). V jednom případu však byla u této nemoci popsána 

tělíska, ve kterých byl imunohistochemicky prokázán vimentin (Canioni et al. 1991). 

V některých studiích se imunohistochemicky nepodařilo složení inkluzí u některých případů 

blíže ozřejmit a výsledky všech reakcí byly negativní, což bylo vysvětlováno působením 
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formaldehydu (Mukai et al. 1992). V leiomyomech zažívacího traktu byla v tělíscích popsána 

kromě aktinu i přítomnost desminu (Matsukama et al. 2004). 

V naší práci jsme při studiu této problematiky nejprve analyzovali tři případy 

leiomyomů zažívacího traktu s inkluzními tělísky. Následně jsme provedli analýzu velkého 

počtu  leiomyomů  dělohy  se  zaměřením  na  výskyt   těchto   intracytoplazmatických tělísek 

a jejich podrobnou imunohistochemickou a ultrastrukturální analýzu. Popsali jsme výskyt 

intracytoplazmatických   tělísek  u   typických  leiomyomů   dělohy  a potvrdili  jejich   výskyt 

u atypických (bizarních) leiomyomů. Zjistili jsme, že stejně jako u atypických (bizarních) 

leiomyomů i v případech typických leiomyomů mohou tělíska vést k neobvyklé morfologii 

nádorových buněk s rabdoidními rysy či s rysy rabdomyoblastů, což může mít praktický 

význam  v bioptické  diagnostice.  Domníváme  se,  že  jsme  vysvětlili literárně sporné údaje 

o složení těchto tělísek. Podle výsledků naší studie jde o dva odlišné typy tělísek. Jeden typ 

tělísek je v barvení hematoxylin-eozin eozinofilní, je negativní v barvení metodou PAS             

a imunohistochemicky v něm lze prokázat α-SMA, desmin a h-caldesmon. Ultrastrukturálně je 

tento typ tvořen abnormálními agregáty aktinových a intermediálních filament. Druhý typ 

tělísek je v barvení hematoxylin-eozin bazofilní (nezbarvený) a je PAS pozitivní. Imuno-

histochemicky se v tomto typu tělísek nepodařilo prokázat přítomnost α-SMA ani inter-

mediálních filament (kromě jednoho případu se spornou nejspíše arteficiální pozitivitou při 

vyšetření s protilátkou proti cytokeratinům CAM 5.2 a cytokeratinu 18). Ultrastrukturálně jsou 

tato tělíska tvořena denzním granulárním materiálem bez patrné fibrilární struktury či vazby na 

membránu. U tohoto typu tělísek se může jednat o progresi agregace filament se ztrátou 

vláknité struktury, avšak nenalezli jsme přechodnou formu a etiopatogeneticky je jejich vznik 

nejasný.
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6. ZÁVĚR

Pozitivní výsledky reakcí k průkazu hladkosvalového aktinu jsou obvykle chápány jako 

doklad diferenciace nádoru směrem k hladké svalovině event. k myoepiteliím, myofibroblastům

či pericytům. V prvém případě se obvykle hladkosvalový charakter léze ještě ověřuje 

vyšetřením k průkazu h-caldesmonu.

Pokud  pomineme  nádory  a nádorovité afekce fibroblastického, myofibroblastického 

a myoepiteliálního původu, u kterých je exprese α-SMA dobře známou součástí 

imunofenotypu, je nutné s expresí této izoformy aktinu běžně počítat u řady benigních               

i maligních chondrogenních nádorů i v chondrogenní a osteoplastické komponentě 

osteosarkomu a může se také například vyskytovat u epiteloidní varianty angiogenních nádorů 

různé biologické povahy (Hasegawa et al. 1995). Podle našich nálezů u skupiny 

osteoplastických procesů různé biologické povahy lze expresi α-SMA zjistit rovněž v osteo-

blastech a části osteocytů těchto lézí především tam, kde probíhá přestavba a v oblastech 

tvořených pletivovou nelamelární kostí.

Výjimečná exprese α-SMA v některých neuroektodermových a epitelových nádorech    

a je pravděpodobně   nejzajímavější  u   melanomu,  včetně  jeho  metastáz.  Může  se samo-

zřejmě jednat o málo významný přidružený fenomén, ale na druhé straně tento jev může 

souviset s existencí klonu buněk odlišných biologických vlastností lišících se od zbývající 

většinové populace. Vlivy, které by mohly za tímto fenoménem stát jsou zatím neznámé, může 

být indukován zevními stimuly (např. působení TGF-β1, reakce na trauma s indukcí vzniku 

stresových vláken), nebo jde o změny na úrovni genomu buňky s aberantní expresí proteinu při 

genetických modifikacích vedoucích ke kancerogenezi (Banerjee et Eyden 2008). Význam 

tohoto jevu zůstává neobjasněn. Nález buněk exprimujících α-SMA v malém bioptickém 

vzorku však může v diagnostické patologii naše uvažování svést úplně jiným a hlavně 

nesprávným směrem, především za situace, kdy nebylo provedeno komplexní 

imunohistochemické vyšetření.



                                                                       39

Exprese α-SMA některými chondrocyty a kostními buňkami může ukazovat na jejich 

určitou příbuznost s myofibroblasty. Je velmi pravděpodobné, jak je známo z literatury, že 

všechny tři typy buněk vznikají ze společné prekurzorové mezenchymové buňky (Hung et al. 

2006; Mackay et al. 1998; Pittenger et al. 1999; Toma et al. 2002). V současné době máme jen 

omezené možnosti pro jejich odlišení u konkrétních patologických lézí. Poměrně velká část 

nádorových buněk i nenádorových chondrocytů exprimuje S-100 protein. Pro osteoblasty         

a osteocyty je naopak poměrně charakteristickým markerem exprese osteokalcinu. Nikdy se 

však pozitivita těchto reakcí netýká všech buněk dané populace. Proto je třeba při rozpoznávání 

těchto mezenchymových buněk brát v úvahu přítomnost některých cytologických odlišností     

a především pak rozdílů ve vzhledu a složení produkované mezibuněčné hmoty (Sandel et 

Aigner 2001). Nález imunohistochemicky prokazatelné exprese α-SMA tedy může situaci 

v histopatologické diagnostice za určitých okolností spíše zkomplikovat, než aby nám 

rozhodování ulehčil. Takových situací je však v diagnostické patologii přes veškerý pokrok 

v imunohistochemii a v jiných metodách více, což jen dokládá obrovskou plastičnost 

patologických procesů.

Značný teoretický význam by mohly mít nálezy chondrocytů exprimujících α-SMA 

v kloubní chrupavce a chrupavce ušního boltce. Prokázali jsme, že u patologicky nezměněné 

kloubní chrupavky lze tyto buňky identifikovat převážně jen v povrchové vrstvě, která nejspíše 

hraje roli v procesu regenerace i reparace a vřetenité chondrocyty pravděpodobně představují 

jakousi záložní jednotku (Buckwalter et Mankin 1998). Jejich růstová potence však zatím 

nebyla spolehlivě ověřena. V této souvislosti je zajímavé, že množství buněk exprimujících α-

SMA často narůstá v kloubních chrupavkách s artrotickými změnami kloubů (Campbell et al. 

2007). Souvisí to zřejmě se skutečností, že kloubní defekty se často hojí a nahrazují tkání 

s charakteristikami chrupavky vazivové. V místech fibrilace kloubní chrupavky s tzv. 

klonálními změnami se obvykle nacházejí lakunární buňky s identickým fenotypem a tak lze 

předpokládat, že vysvětlení tohoto jevu může být komplikovanější (Sandell et Aigner 2001).
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Význam prekurzorových buněk chondrogenní řady exprimujících α-SMA velmi 

pravděpodobně dokumentují i nálezy ve tkáňových kulturách, které byly použity k transplantaci 

chondrocytů při léčbě posttraumatických defektů kloubní chrupavky. V kultuře italského 

původu dominovaly vřetenité buňky zřetelně exprimující α-SMA. Tyto buňky daly vzniknout 

nové kloubní chrupavce, která po 10 měsících od transplantace obsahovala velké množství 

chondrocytů exprimujících α-SMA a S-100 protein. Lze tedy předpokládat, že buňky 

exprimující α-SMA na jedné straně představují mladší elementy blízké buňkám prekurzo-

rovým a snad i elementům vazivové chrupavky. Pro to by svědčily i nálezy nádorových 

chrupavkových buněk exprimujících α-SMA blízkých chondroblastům v kostních nádorech 

charakteru benigního chondroblastomu a chondromyxoidního fibromu (Nielsen et al. 1999). Na 

druhé straně se jedná o buňky, které budou pravděpodobně mít schopnost značné proliferace, 

samozřejmě též pod vlivem účinku místních faktorů. S postupem „dozrávání“ nově narostlé 

kloubní chrupavky by velmi pravděpodobně došlo k její přestavbě v chrupavku čistě hyalinního 

typu, to jsme však u našich pacientů neměli možnost ověřit, neboť odběr dalších vzorků 

v pozdějším období po operaci nebyl možný z etických důvodů.

Přítomnost fibrilárních forem svalového aktinu významnou měrou ovlivňuje morfo-

logický obraz nádorových buněk na mikroskopické úrovni. Na jedné straně tyto buňky někdy 

mají eozinofilní cytoplazmu jako je tomu u chondroblastomu a u epiteloidních forem 

angiosarkomu. Na druhé straně se v buňkách obsahujících množství fibrilárního aktinu mohou 

vyskytovat intracytoplazmatické inkluze. Tento fenomén byl u nádorů hladké svaloviny 

rozpoznán teprve nedávno a jeho podstata zůstává nedořešena (Lin et al. 1996; Matsukuma et 

al. 2004). Z hlediska diagnostického má však jeho znalost nepochybně určitý význam, neboť

přítomnost intracytoplazmatických tělísek může být podkladem neobvyklého rabdoidního 

vzhledu nádorových buněk, event. buňky s těmito tělísky mohou napodobovat rabdomyoblasty. 

Zapotřebí je také odlišitit např. malakoplakická tělíska nebo inkluze virového původu i jiná 

infekční agens uložená v intracytoplazmatické lokalizaci.
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Znalost situací provázených expresí svalově specifických izoforem aktinu 

v nesvalových tkáních a nádorech má teoretický význam a zároveň má i své uplatnění 

v diagnostické patologii. Studium této problematiky proto není v žádném případě samoúčelné. 

Námi získané poznatky znovu potvrdily dnes již dobře známou zkušenost, že při imuno-

histochemickém vyšetření patologických procesů je nezbytné používání panelu protilátek. 

Neúplné vyšetření může vést k nesprávným závěrům, neboť např. expresi α-SMA v některých 

nesvalových buňkách a nádorech původně nikdo nepředpokládal a dosud není běžně známa.

.
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7. SUMMARY

In our study, we showed that healthy articular cartilage as well as human auricular 

cartilage contain chondrocytes expressing α-smooth muscle actin (α-SMA). We confirmed the 

occurence of α-SMA expression in chondrocytes of human articular cartilage with 

osteoarthrotic changes. Moreover, we found that α-SMA expression predominate in arthrotic 

cartilage in areas of clonal grouping of chondrocytes and in newly formed cartilage with a 

predominance of fibrocartilage developed after chondrocyte transplantation. In one case of 

cartilage with osteoarthrotic changes we observed expression of desmin in some chondrocytes. 

It is interesting that we observed a predominance of actin positive spindle cells in the culture of 

chondrocytes (Hyalograft® C) used for transplantation. These cells differed from  chondrocytes  

not  only  by  their  shape  but  also  by their  immunophenotype, because S-100 protein positive 

prechondrocytes did not occur. However, transplantation in these patients was successful, as we 

verified during arthroscopic bioptic examination 10 months postoperatively. In all examined 

cases, chondrocytes of the newly developed cartilage express S-100 protein and α-SMA.

Another part of our study focused on expression of α-SMA and other markers of smooth 

muscle in nonmuscle tumors. A total of 591 of neuroectodermal tumors and 87 epithelial 

tumors was analysed by means of immunohistochemistry. Selected tumors from the group of 

neuroectodermal tumors were examined ultrastructurally. As a main topic of this part of our 

study we selected neural crest cells derived neuroectodermal tumors. The reason was that

several in vitro studies showed that differentiation of neural crest derived cells can be reversed, 

resulting eventually in phenotype conversion between neural crest lineages, including 

melanocytic, schwannian and myofibroblastic lineage. This transdifferentiation could generate 

an intermediate cell type, which along with melanocytic or Schwann cell markers expres 

myofibroblastic/ smooth muscle markers. However, little is known about the expression of 

smooth muscle/ myofibroblastic markers in tumors arising from neural crest derived cells. In 

our study, α-SMA expression was found in one primary cutaneous melanoma, four melanoma 
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metastases and one case each benign and malignant schwannoma. In all cases but malignant 

schwannoma, some of the actin positive tumor cells showed co-expression of S-100 protein, 

whereas others were S-100 protein negative. Desmin, smooth muscle myosin heavy chain, and 

h-caldesmon were negative in the tumor cells. The part of malignant schwannoma with α-SMA

expression showed focal desmin expression, however, S-100 protein was in these areas of the 

tumor negative. This tumor represents malignant schwannoma with heterologous smooth 

muscle elements. Moreover, in the group of epithelial tumors, we found one case of invasive 

ductal breast carcinoma showing α-SMA expression without expression of other smooth 

muscle/ myoepithelial markers. The results of this part of our study showed that α-SMA

expression could be found in some neural crest derived tumors on rare occasions. According to 

the in vitro studies and the potential of multilineage differentiation of neural crest cells, this 

phenomenon could represent a divergent differentiation ("transdifferentiation") of Schwann 

cells and melanocytes towards smooth muscle cells or myofibroblasts. However, other 

immunohistochemical markers as well as ultrastructural features of differentiation towards 

smooth muscle cells or myofibroblasts were absent. Based on these findings, this phenomenon 

should be probably regarded as an aberrant expression of α-SMA in tumor cells rather than as 

an evidence of transdifferentiation towards smooth muscle/ myofibroblasts. From the practical 

point of view, we should be aware of the possibility of α-SMA positivity in some neural crest 

cells derived tumors to avoid an incorrect diagnosis of a myogenic tumor, especially in the 

melanoma metastases and in cases in which the available biopsy material is limited. 

Analysis of 87 cases of breast carcinoma showed α-SMA expression in two cases of 

invasive ductal carcinoma. Other markers of myoepithelial or smooth muscle/ myofibroblastic 

differentiation were absent. The expression of α-SMA or other myoepithelial markers was 

described in breast carcinomas with the basal phenotype. However, the expression of high 

molecular weight cytokeratin (“basal keratins”) was not found in neither of our cases. As in the 

cases of neuroectodermal tumors, we regard this phenomenon as an aberrant expression of α-
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SMA in tumor cells without basal immunophenotype. The analysed group of breast carcinomas 

was, however, too small, and our results are preliminary only.

The last part of our study focused on actin expression in leiomyocellular tumors and in 

inclusions, which could be on rare occasion found in leiomyocellular tumors. We performed 

immunohistochemical and RT-PCR analysis of 5 typical leiomyomas and 9 cases of typical 

leiomyomas after therapy. The group of leiomyomas after therapy included three cases treated 

by gnRH agonists, three cases by uterine artery embolization, and three cases by laparoscopic 

dissection of uterine vessels. The results in both groups of leiomyomas (ie. treated and 

untreated) were similar and we did not found any differency in expression of actin isoforms or 

in synthesis of mRNA. Moreover, we analysed 15 cases of leiomyoma with inclusion bodies, 

three of them from gastrointestinal tract and 12 from uterus. The results of our study showed 

that there are two types of inclusions. One of them are ultrastructurally characterized by a 

filamentous structure with various proportions of abnormally aggregated intermediate and actin 

filaments. These inclusions are eosinophilic and PAS negative. The results of 

immunohistochemical examination showed that these inclusions consisted of α-SMA and 

intermediate filament. The other type of inclusions are ultrastructurally densely granular, some

of them with a central core. These inclusions are basophilic or unstained on hematoxylin-eosin 

stained slides, PAS positive, and showed negative immunohistochemical staining. From the 

uterine leiomyomas, 10 cases represent the typical leiomyomas and 2 atypical (bizarre) 

leiomyomas. Our findings suggest that these inclusions could be detected in various type of 

leiomyoma and are not restricted to any specific type. The morphology of the leiomyomas with 

such bodies is unusual and, in some cases, the smooth muscle tumor cells with intracytoplasmic 

inclusion bodies may show rhabdoid or skeletal-muscle like features. The differentiation 

between smooth muscle tumors and tumors with rhabdoid and/ or skeletal-muscle like cells and 

other neoplasms of different histogenesis, such as extrarenal rhabdoid tumors and tumors with 

rhabdomyomatous or rhabdomyosarcomatous differentiation, is important because it may have 

an impact on the prognosis and treatment of these neoplasms.
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9. PŘÍLOHY

Tabulka 1. Seznam primerů použitých pro RT-PCR analýzu.

Gen Primer Sekvence (5´ to 3´) Ta

(°C)

PCR produkt 

(bp)

-SKA sense TTCCATTTTCTTCCACAGGG 53 103

-SKA antisense GCTGCCATCGTAAACTGACA 53 103

-SMA sense AGGTAACGAGTCAGAGCTTTGGC 53 199

-SMA antisense CTCTCTGTCCACCTTCCAGCAG 53 199

-CAA sense CCTTCTCTCTCCATCTACCTTCC 47 177

-CAA antisense AGGTTGCAAGTCCTAGTCTGG 47 177

-SMA sense CCACCTTCCAGCAGATGTG 47 155

-SMA antisense AGGCTTGTAGGTTTTAATGTTTCA 47 155

-actin   sense AGGCCAACCGCGAGAAGATGACC 53 332

-actin   antisense GAAGTCCAGGGCGACGTAGCAC 53 332

-actin   sense GTCTGTGGCTTGGTGAGTCT 57 166

-actin   antisense GAAACTGGGTCCTACGGCTT 57 166

Dezmin sense TCAGCTTCAGGAACAGCAGG 57 224

Dezmin antisense GGTGTCGGTATTCCATCATC 57 224

Ta = annealing temperature; bp = base pairs; -SKA = alfa-skeletální aktin; -SMA alfa-

hladkosvalový aktin; -CAA = alfa-kardiální aktin; -SMA = gama-hladkosvalový aktin  
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Tabulka 2. Souhrnné výsledky analýzy exprese α-hladkosvalového aktinu v chrupavce.

Typ vyšetřené tkáně Počet 

případů

Věk α-SMA pozitivní chondrocyty

superficiální 

vrstva

hluboké oblasti

Normální hlavice femuru (náhlé 

úmrtí – nekroptický materiál)

7 19-46 18 % 10 %

Normální hlavice femuru (po 

fraktuře krčku)

15 55-72 22 % 15 %

Hlavice femuru při osteoartróze 12 52-70 100 % buněk v oblastech klonálního 

seskupení

80 % ve fibrokartilaginózní tkáni

Tibiální chrupavka u hemofiliků 7 23-42 80 % ve fibrokartilaginózní tkáni

Posttraumatické defekty distálního 

femuru

12 23-35 - 80 %

Chrupavka distálního femuru po 

transplantaci chondrocytů

9 23-35 80 % 80 %

Elastická chrupavka ušního boltce 20 - 60% <10%

CELKEM 82
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Tabulka 3. Leiomyomy dělohy s inkluzními tělísky. 

Případ Věk 

(roky)

Diagnóza Velikost 

(cm)

Množství inkluzí 

(% nádorových 

buněk)

Množství PAS 

pozitivních inkluzí 

(%)

1 47 Leiomyom 5 65 5

2 49 Leiomyom 3.8 <10 -

3 47 Leiomyom 4.5 30 25

4 56 Leiomyom 2.4 >80 -

5 30 Leiomyom 3.6 <10 5

6 28 Leiomyom 3 50 -

7 56 Leiomyom 1.6 60 5

8 67 Leiomyom 1.8 40 -

9 55 Leiomyom 5.5 >80 10

10 51 Leiomyom 3.7 <10 -

11 23 Atypický leiomyom 5.9 60 -

12 43 Atypický leiomyom 7.5 25 -
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Tabulka 4. Leiomyomy zažívacího traktu.

Případ 1 Případ 2 Případ 3             
Nádorové 
buňky

Inkluzní 
tělíska

Nádorové 
buňky

Inkluzní 
tělíska

Nádorové 
buňky

Inkluzní 
tělíska

α-SMA + - + + + -
MSA + - + + + -
β-actin + - NP NP NP NP
F-actin + - NP NP NP NP
Dezmin + - + c+- + -
Vimentin + - + - + -
H-caldesmon + - + - + -
S-100 protein - - - - - -
CD 117 - - - - - -
Cytokeratin 
CAM 5.2

- a+- - - - -

Cytokeratin 
AE1/AE3

- - - - NP NP

Cytokeratin 
34βE12

- - NP NP NP NP

Cytokeratin 
MNF116

- - NP NP NP NP

Cytokeratin 7 - - NP NP NP NP
Cytokeratin 18 - b-+ - - - -
Cytokeratin 19 - - NP NP NP NP
Cytokeratin 20 - - NP NP NP NP
CD 34 - - - - - -
a pozitivita asi ve 30% inkluzních tělísek
b slabá pozitivita asi ve 20% inkluzních tělísek
c slabá pozitivita asi v 15% inkluzních tělísek
Použité zkratky: α-SMA = α-hladkosvalový aktin; MSA = svalově specifický aktin; NP = 
nebylo provedeno; + = pozitivní výsledek; - = negativní výsledek
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Obrázek 1. Kloubní chrupavka bez patologických změn. Exprese α-hladkosvalového aktinu 

v chondrocytech povrchové zóny (zvětšení 200x).
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Obrázek 2. Kloubní chrupavka při osteoartróze. Exprese α-hladkosvalového aktinu v oblastech 

tzv. klonální proliferace (zvětšení 200x). 
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Obrázek 3. Exprese α-hladkosvalového aktinu v chondrocytech kloubní chrupavky 

s posttraumatickými změnami (A) (zvětšení 150x). Exprese α-hladkosvalového aktinu 

v chondrocytech nově vytvořené kloubní chrupavky vzniklé v místě původního defektu 10 

měsíců po autologní transplantaci chondrocytů (B) (zvětšení 400x). Exprese dezminu 

v některých chondrocytech chrupavky z oblasti spodiny traumatického defektu (C) (zvětšení 

100x). Exprese α-hladkosvalového aktinu v kultuře buněk použitých k transplantaci (D) 

(zvětšení 400x).
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Obrázek 4. RT-PCR analýza jednotlivých izoforem aktinu v kloubní chrupavce bez 

patologických změn. Použité zkratky: bp = base pairs; -SKA = alfa-skeletální aktin; -SMA 

alfa-hladkosvalový aktin; -CAA = alfa-kardiální aktin; -SMA = gama-hladkosvalový aktin. 
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Obrázek 5. RT-PCR analýza jednotlivých izoforem aktinu v kloubní chrupavce s osteoartrózou. 

Použité zkratky: bp = base pairs; -SKA = alfa-skeletální aktin; -SMA alfa-hladkosvalový 

aktin; -CAA = alfa-kardiální aktin; -SMA = gama-hladkosvalový aktin.
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Obrázek 6. Exprese α-hladkosvalového aktinu v osteocytech a osteoblastech u reaktivní 

osteoplazie (A) a fibrózní dysplazie (B) (hematoxylin-eozin, zvětšení 200x).
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Obrázek 7. Primární maligní melanom kůže tvořený buňkami epiteloidního vzhledu (A) 

(hematoxylin-eozin, zvětšení 200x). Exprese α-hladkosvalového aktinu v některých 

nádorových buňkách (B) (zvětšení 400x).
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Obrázek 8. Metastáza maligního melanomu do inguinální lymfatické uzliny (A) (hematoxylin-

eozin, zvětšení 100x). Duální imunohistochemické vyšetření ke stanovení exprese α-

hladkosvalového aktinu (diaminobenzidin - hnědá) a S-100 proteinu (fast red - červená) (B) 

(zvětšení 300x). Některé nádorové buňky exprimují pouze S-100 protein, jiné pouze α-

hladkosvalový aktin, fokálně je patrná koexprese obou markerů.
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Obrázek 9. Metastáza maligního melanomu na peritoneum (A) (hematoxylin-eozin, zvětšení 

200x). Exprese S-100 proteinu patrná ve většině nádorových buněk (B) (zvětšní 200x). Exprese 

α-hladkosvalového aktinu patrná v některých nádorových buňkách (C) (zvětšení 100x).
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Obrázek 10. Exprese α-hladkosvalového aktinu v metastáze maligního melanomu do axilární 

lymfatické uzliny (zvětšení 200x).
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Obrázek 11. Benigní schwannom s patrnou složkou charakteru Antoni A a Antoni B (A) 

(hematoxylin-eozin, 200x). Exprese α-hladkosvalového aktinu ve složce Antoni B (B) (zvětšení 

200x). Duální imunohistochemické vyšetření ke stanovení exprese α-hladkosvalového aktinu 

(diaminobenzidin - hnědá) a S-100 proteinu (fast red - červená) (B) (zvětšení 300x). 

V oblastech Antoni A je patrná pouze exprese S-100 proteinu, v oblastech Antoni B je patrná 

exprese S-100 proteinu i α-hladkosvalového aktinu (C) (zvětšení 100x). Koexprese obou 

markerů v některých nádorových buňkách v oblasti Antoni B při velkém zvětšení  (D) (400x).
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Obrázek 12. Maligní schwannom. Nádorové buňky vřetenitého tvaru s nepravidelnými jádry 

s hrubým chromatinem, patrnými jadérky a fokálně s mitózami (A) (hematoxylin-eozin, zvětšní 

400x). Přechod mezi typickou oblastí maligního schwannomu (vlevo nahoře) a heterologní 

komponentou s hladkosvalovou diferenciací  (B) (hematoxylin-eozin, zvětšení 200x). Exprese 

α-hladkosvalového aktinu ve většině nádorových buněk v oblasti heterologní komponenty (C) 

(zvětšení 200x). Duální imunohistochemické vyšetření ke stanovení exprese α-hladkosvalového 

aktinu (diaminobenzidin - hnědá) a S-100 proteinu (fast red - červená). Nádorové buňky 

exprimují pouze S-100 protein či α-hladkosvalový aktin, koexprese obou markerů 

v jednotlivých nádorových buňkách nebyla zastižena (zvětšení 400x).
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Obrázek 13.  Exprese α-hladkosvalového aktinu v některých buňkách invazivního duktálního 

karcinomu grade 3 (A) (400x). Jiný případ invazivního duktálního karcinomu grade 3 s expresí 

α-hladkosvalového aktinu ve většině nádorových buněk (B) (400x).
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Obrázek 14. Atypický leiomyom dělohy s intracytoplazmatickými eozinofilními tělísky 

(hematoxyli-eozin, 400x).
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Obrázek 15. Typický leiomyom dělohy s intracytoplazmatickými eozinofilními tělísky 

s buňkami rabdoidního vzhledu (A) (hematoxylin-eozin, 400x) a s buňkami napodobujícími 

rabdomyoblasty (B) (hematoxylin-eozin, 400x).
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Obrázek 16. Typický leiomyom dělohy s bazofilními intracytoplazmatickými tělísky (A) 

(hematoxylin-eozin, 400x), která se barví metodou PAS (B) (400x). Imunohistochemické 

vyšetření s protilátkou proti α-hladkosvalovému aktinu s patrnou expresí této izoformy aktinu 

v nádorových buňkách, s negativním výsledkem reakce v inkluzních tělískách (400x).
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Obrázek 17. Typický leiomyom dělohy s eozinofilními intracytoplazmatickými tělísky (A) 

(hematoxylin-eozin, 400x). Imunohistochemické vyšetření s protilátkou proti α-

hladkosvalovému aktinu s patrnou expresí této izoformy aktinu v nádorových buňkách včetně 

inkluzních tělísek (400x).
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Obrázek 18. Ultrastruktura jednotlivých typů inkluzí. Jeden typ tělísek je tvořený variabilně 

agregovanými filamenty charakteru mikrofilament (aktinových filament) s patrnými elektron 

denzními tělísky (A). Druhý typ tělísek je tvořen denzním granulárním materiálem bez patrné 

fibrilární struktury (B,C).
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	Ta = annealing temperature; bp = base pairs; -SKA = alfa-skeletální aktin; -SMA alfa-hladkosvalový aktin; -CAA = alfa-kardiální aktin; -SMA = gama-hladkosvalový aktin



