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TIMP-2 potencjalnym markerem prognostycznym 
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TIMP-2 a potential prognostic marker in neuroblastoma group of tumors
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Wstęp. wzajemne oddziaływania między komórkami nowotworu i podścieliskiem mogą odgrywać kluczową 
rolę we wzroście guza, naciekaniu i tworzeniu przerzutów podczas rozwoju choroby nowotworowej. tIMP-2 jest elementem 
macierzy pozakomórkowej badanym obecnie w wielu nowotworach. 
Cel pracy. Ocena potencjalnej wartości prognostycznej ekspresji tIMP-2 w guzach pochodzenia neuroblastycznego. 
Materiał i metody. statystycznie zanalizowano obecność ekspresji tIMP-2 w 25 guzach pochodzenia neuroblastycznego 
w aspekcie wybranych cech histoklinicznych. 
Wnioski. w większości przypadków bez przerzutów, wznów i zgonu ekspresja tIMP-2 obserwowana była zarówno w ko-
mórkach nowotworowych, jak i w podścielisku. stwierdzono statystycznie znamienną korelację między ekspresją tIMP-2 
w podścielisku a (dojrzałym) typem histologicznym guza. 
Wnioski. ekspresja tIMP-2 jest potencjalnym markerem prognostycznym w guzach neuroblastycznych.
Słowa kluczowe: tIMP-2, neuroblastoma, prognoza.

Background. Interrelations between tumor cells and its stroma may play a crucial role in tumor growth, infiltration 
and metastases formation during the development of neoplastic disease. tIMP-2 is an element of extracellular matrix currently 
studied in many neoplasms. 
Objectives. the aim of the study was to evaluate the potential prognostic value of tIMP-2 expression in neuroblastoma group 
of tumors. 
Material and methods. statistical analysis of tIMP-2 expression in the group of 25 neuroblastic tumors according to chosen 
histopathological features was done. 
Results. tIMP-2 expression in both tumor cells and stroma was observed in majority of the cases without metastases, recur-
rences and death. there was statistically important correlation between tIMP-2 expression in stroma and histological (matured) 
type of the tumor. 
Conclusions. tIMP-2 expression is a potential prognostic marker in neuroblastoma group of tumors. 
Key words: tIMP-2, neuroblastoma, prognosis.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
guzy pochodzenia neuroblastycznego stanowią 8–10% 

wszystkich nowotworów złośliwych u chorych poniżej 15. 
r.ż. są również przyczyną 15% zgonów u dzieci leczonych 
z powodu chorób rozrostowych. etiopatogeneza tych no-
wotworów jest niezwykle skomplikowana [1]. Pierwsze 
obserwacje wskazujące na genetyczne podłoże guzów 
neuroblastycznych pochodzą z roku 1983 (współistnienie 
amplifikacji onkogenu Mycn i nadekspresji receptora b 
kinazy tyrozynowej – trkb). typowym dla neuroblastoma 
zaburzeniem molekularnym jest delecja krótkiego ramie-
nia chromosomu 1 i dodatkowa kopia chromosomu 17q. 
Jednakże w wielu przypadkach stwierdza się także nadmiar 
(1,2,6,78,12,13,17,18,22) lub brak (3,4,9,11,14) całych 
chromosomów, kopię ramion (2p i 12q) lub ich utratę (3p, 
4p, 9p, 11q, 14q). Ponadto odnotowano nadekspresję trka, 
trkc, P75, bcL2 [2]. złożoność obserwowanych zaburzeń 
sugeruje, że wzajemne oddziaływanie między powstającym 
guzem a jego otoczeniem będzie niezwykle skomplikowa-
ne. tkankowe inhibitory metaloproteinaz (tIMPs) przez 

hamowanie aktywności metaloproteinaz mają wpływ na 
przebudowę macierzy komórkowej. Uważa się, że tIMPs 
odgrywają znaczącą rolę w procesach wzrostu, angiogene-
zy i apoptozy (np. tIMP-2), a tym samym mogą wpływać na 
nowotworzenie [3]. O zainteresowaniu tym tematem auto-
rów pracy świadczy wcześniejsza publikacja [4]. 

Cel pracy 
Ocena potencjalnej wartości prognostycznej ekspresji 

tIMP-2 w guzach pochodzenia neuroblastycznego. 

Materiał i metody
w badaniu przeanalizowano 25 guzów pochodzenia 

neuroblastycznego. grupa złożona była z neuroblastoma 
differentiating type – 10 przypadków (40%), neuroblastoma 
poorly differentiated – 9 przypadków (36%), ganglioneuro-
blastoma – 3 przypadki (12%) i ganglioneuroma – 3 przy-
padki (12%). dwanaście guzów wycięto u dziewczynek 
(48%), 13 – u chłopców (52%). najmłodszy pacjent miał 

* finansowanie pracy z środków Ue oraz budżetu państwa – program zPOrr, działanie 2.6 oraz pracy własnej UM w łodzi 502-18-526. 
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jeden miesiąc, najstarszy – 13 lat. 7 osób zmarło (28%), 
przerzuty rozpoznano u 12 osób (48%), a wznowy – u 6 
(24%). stopień zaawansowania oceniono na IV w 10 przy-
padkach (40%), III – w 6 (24%), II – w 5 (20%), I – w 4 
przypadkach (16%). skrawki nowotworów wykorzystano 
do badań immunohistochemicznych z przeciwciałem anty- 
-tIMP-2. ekspresję oceniano jakościowo: 0 – brak odczynu, 
1 – 25% komórek „pozytywnych” ekspresja niska, 26–75% 
– średnia, > 75% – wysoka. 

za  pomocą pakietu systat for windows Version 5.03. po-
szukiwano istnienia zależności między ekspresją tIMP-2 a ty-
pem histopatologicznym, obecnością przerzutów i wznów, 
wiekiem, płcią i zgonem. Istotność statystyczną przyjęto na 
poziomie p < 0,05.

Wyniki

ekspresję tIMP-2 odnotowano w 19 przypadkach (95% 
– w pięciu przypadkach odczyn ze względów technicznych 
uznano za niewiarygodny). w 4 przypadkach obserwowa-
no bardzo silny odczyn w cytoplazmie komórek nowotwo-
rowych (+++, fot. 1), w 8 przypadkach – ekspresję średniego 
stopnia (++), w trzech przypadkach – odczyn cytoplazma-
tyczny oceniono jako słaby (+). w pozostałych przypadkach 
ekspresja tIMP-2 obserwowana była wokół komórek nowo-
tworowych i wewnątrz rozet (++). w większości przypad-
ków bez przerzutów, wznów i zgonu ekspresja tIMP-2 ob-
serwowana była zarówno w komórkach nowotworowych, 
jak i w podścielisku. 

Fotografia 1. wysoka ekspresja tIMP-2 w komórkach neurobla-
stoma. Pow. 400 x

nie wykazano istnienia znamiennych korelacji między 
ekspresją tIMP-2 a badanymi cechami histoklinicznymi, 
z wyjątkiem typu histopatologicznego nowotworu. spośród 
18 przypadków guzów o typie I (przypadki neuroblastoma 
i ganglioneuroblastoma) jedynie dwa wykazywały ekspresję 
tIMP-2 w podścielisku (11,1%), natomiast ekspresja bada-
nego markera w podścielisku w guzach typu II (ganglioneu-
roma) obserwowana była we wszystkich przypadkach (2/2 
przypadki, p = 0,003) (ryc. 1).

Rycina 1. ekspresja tIMP-2 w podścielisku w zależności od 
typu guza neuroblastycznego

Dyskusja 

tIMP-2 jest tkankowym inhibitorem metaloproteinazy-2 
znajdującym się w większości tkanek i płynów ustrojowych. 
w literaturze podaje się, że wykazuje działanie antyapopto-
tyczne i antyangiogenne, a więc bierze udział w procesach 
ważnych z punktu widzenia etiopatogenezy i progresji cho-
roby nowotworowej [4]. w przeprowadzonych przez nas 
badaniach obserwowano nasilony odczyn z tIMP-2 w cy-
toplazmie komórek nowotworowych guzów neuroblastycz-
nych. w przypadkach lepiej rokujących odczyn z tIMP-2 
był silniejszy, jednak zależność ekspresji tIMP-2 od wystę-
powania przerzutów, wznów i zgonów nie była statystycz-
nie istotna. Jest to zgodne z wynikami badań dotyczących 
innych nowotworów złośliwych [3, 5]. 

w naszych badaniach ujawniono statystycznie zna-
mienną zależność między ekspresją tIMP-2 w podścielisku 
od typu histologicznego nerwiaka zwojowego. w guzach 
neuroblastycznych o korzystnym rokowaniu – ganglioneu-
roma, immunoekspresja tIMP-2 była znacznie silniejsza 
niż w pozostałych mniej dojrzałych typach (neuroblastoma 
i ganglioneuroblastoma). ekspresja tIMP-2 w podścielisku 
wydaje się więc być markerem korzystnym prognostycz-
nie, który wskazuje na dojrzałość nowotworu. Jest to tak-
że zbieżne z antyangiogenną rolą tego inhibitora. należy 
również zauważyć, że mnogość zaburzeń wiodących do 
rozwoju różnych form guzów neuroblastycznych, a nawet 
różnorodność obserwowana w tym samym typie histolo-
gicznym, jest potencjalną przyczyną niemożności uchwy-
cenia statystycznej zależności w tej grupie guzów [6]. 

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, 
co może wyjaśniać zarówno różnorodność wzoru ekspresji 
(w komórkach nowotworu i w podścielisku), jak i jej krań-
cowo różne nasilenie o odrębnym wzorze w praktycznie 
każdym zbadanym przypadku. 

Wnioski
ekspresja tIMP-2 jest potencjalnym markerem progno-

stycznym w guzach neuroblastycznych.
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