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Seznam zkratek 

BMP - kostní morfogenetický protein, patří mezi transformující růstové proteiny, podílí se na 

   apoptóze buněk neurální lišty; z angl. bone morphogenetic protein 

cDNA - komplementární deoxyribonukleová kyselina, vzniklá zpětným přepisem (reverzní  

   transkripcí) z RNA do DNA; z angl. complementary deoxyribonucleic acid 

CGH - komparativní genomická hybridizace, z angl. comparative genomic hybridization 

CNA - cirkulující nukleová kyselina, z angl. circulating nucleotic acid 

DNA - deoxyribonukleová kyselina, z angl. deoxyribonucleic acid 

EGFR - receptor pro epidermální růstový faktor, z angl. epidermal growth factor receptor 

FISH - fluorescenční in-situ hybridizace, z angl. fluorescence in-situ hybridization 

GOH  - amplifikace genetického materiálu, z angl. gain of heterozygosity 

HD - vysoké rozlišení, z angl. high definition (většinou v souvislosti s endoskopií) 

HNSCC - spinocelulární karcinom hlavy a krku, z angl. head and neck squamous cell  

      carcinoma  

HPV - lidský papilomavirus, z angl. human papillomavirus 

IGF - insulinu podobný růstový faktor, z angl. insulin like growth factor 

LOH  - ztráta heterozygosity, z angl. loss of heterozygosity 

M1 - sliznice 1 cm od okraje nádoru (v popisu vzorků; M = okraj, z angl. margin) 

M2  - sliznice 2 cm od okraje nádoru (v popisu vzorků) 

mRNA - mediátorová ribonukleová kyselina, z angl messenger ribonucleic acid 

N  - normální sliznice bez známek dysplazie (v popisu vzorků) 

NBI - zobrazení v úzkopásmovém spektru světla, z angl. narrow band imaging  

PCR - polymerázová řetězová reakce; z angl. polymerase chain reaction 

PD  - receptor podílející se na programované buněčné smrti, apoptóze, z angl. programed 

    cell death 

PI3K - fosfatidylinositol-3-kináza 

PIK3CA - katalytická podjednotka fosfatidylinositol-3-kinázy  

RNA  - ribonukleová kyselina, z angl. ribonucleic acid  

RT-PCR nebo qPCR - polymerázová řetězová reakce v reálném čase nebo kvantitativní PCR; 

    z angl  real-time (quantitative) PCR  

T  - primární nádor (v popisu vzorků) 

Treg - regulační T lymfocyty 

TSG - tumor supresorový gen, z angl. tumor suppressor gene 

VEGF - vaskulární endoteliální růstový faktor, z angl. vascular endothelial growth factor 
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Abstrakt: 

Spinocelulární karcinom hlavy a krku (HNSCC, head and neck squamous cell carcinoma) je 

nejčastějším zhoubným nádorem ORL oblasti. Prognostické a prediktivní informace, získané 

na podkladě molekulárně genetického rozboru procesu kancerogeneze u HNSCC, jsou 

nezbytné pro zhodnocení a individualizaci léčby i výběr optimální léčebné modality. A 

v případě chirurgického výkonu i optimální resekce tumoru s cílem dosáhnout co nejlepší 

kvality života a nejdelšího přežití.  

Studium časné kancerogeneze (nebo též karcinogeneze) je založeno na poznání, že histologicky 

normální tkáň v okolí nádoru vykazuje na molekulární úrovni preneoplastické změny. 

Molekulárně genetické změny v histologicky normální tkáni přilehlé k nádoru tak mohou hrát 

zásadní roli při ozřejmění procesu kancerogeneze.  

Disertační práce shrnuje současné poznatky o časné kancerogenezi u spinocelulárního 

karcinomu hlavy a krku a uvádí molekulárně biologické trendy, které mohou přispět 

k detailnějšímu poznání časné fáze kancerogeneze u tohoto typu karcinomu a tím i zlepšit 

detekci, výhledově pak i léčbu tohoto zhoubného onemocnění.  

Nosným tématem práce je detekce mikrosatelitních lézí pomocí fragmentační analýzy ve tkáni 

nádorové, ve tkáních nenádorových v blízkosti nádoru a ve tkáni dostatečně vzdálené od 

nádoru. Výsledky práce přispívají k potvrzení teorie plošné kancerizace i na molekulární úrovni 

a v rámci vědeckého týmu zaměřeného na studium HNSCC na Klinice otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku 1.LF UK jsou podkladem pro řadu dalších následných projektů, které 

jsou zmíněny v diskuzi. 
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Abstract: 

Squamous cell carcinoma is the most frequent malignant tumour of head and neck.  

Prognostic and predictive information as an individual imprint of molecular-genetic analysis of 

HNSCC will help to determine the best indivicual treatment. And in case of surgical appraoch 

the optimal resection with adequate quality of life and long-term survival.  

Study of early cancerogenesis in our project is based on knowledge, that histological normal 

mucosa next to tumor shows preneoplastic molecular alterations. Molecular genetic changes in 

a histological normal mucosa harbouring a tumor may play a principal role in revealing of early 

cancerogenesis process. 

Molecular-genetic analysis of cancerogenesis in HNSCC reveals prognostic and predictive 

factors, which are necessary for evaluation and decission for the best individual treatment. This 

is the concept of tailored medicine 

The text summarizes current knowledge of early cancerogenesis in HNSCC and presents 

molecular-biological trends, which are necessary to discover details of early cancerogenesis 

and thus to get a tool for better detection as well as treatment of malignant disease. 

The study is based on fragment analysis of microsatelites lesions in tumor tissue in comparison 

to adjacent mucosa and the healthy mucosa. Results show significant molecular-biological 

differences in all three types of tissue and confirms the theory of field cancerization at molecular 

level, thus contributing to a molecular biology reasearch of HNSCC at the ENT dept. of the 

1st Faculty of Medicine of the Charles University. 
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1. Úvod 

Spinocelulární neboli dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC, head and neck 

squamous cell carcinoma) je celosvětově pátým nejčastějším karcinomem a v ČR postihuje 

ročně přes tisíc pacientů. Pro jeho biologické chování je typická agresivní lokální invazivita, 

lokoregionální rekurence a nádorové duplicity. Rizikové faktory zůstávají obecně známé 

(kouření, alkohol), některé další (HPV aj.) se detekují až v posledních dvou dekádách (Tachezy 

et al. 2009). Hlavním důvodem, proč zůstává pětileté přežití pod 50 % i přes zavádění nových 

endoskopických diagnostických vyšetření (HD, NBI endoskopie), i přes zavádění nových 

operačních postupů (endoskopické výkony, funkční bloková disekce aj.), přístrojů (laser, 

harmonický skalpel) či onkologických schémat u lokálně pokročilého nádoru (Zábrodský et al. 

2014), spočívá v tom, že až dvě třetiny případů jsou diagnostikovány v pozdních stadiích. 

V rámci zachování radikality operace může dojít i k poškození, které znamená estetický i 

funkční deficit a zhoršenou kvalitu života pooperačně, a proto je nezbytný v klinické 

diagnostice i terapii multidisciplinární přístup (Lo Nigro et al. 2010). Hlavním problémem ORL 

výkonů bývá míra zachování radikality v rámci kompletního odstranění nádorové tkáně 

s okolním lemem zdravé tkáně. Důležitá je snaha nalézt optimální nástroj pro posouzení míry 

radikality resekce, a to i na molekulární úrovni (Kozakiewicz et al. 2018). Vznik zhoubného 

nádoru je komplexní proces akumulace molekulárně genetických změn od normální po 

nádorovou buňku, přičemž počet genetických změn stoupá se stupněm malignity zhoubného 

procesu, zdaleka ne vždy ale histologický obraz odpovídá stupni molekulárně genetických 

změn ve vyšetřované tkáni (Brieger J et al. 2006). 

Jedná se zejména o imunitní mechanismy, jejichž alterace se hlavní měrou podílejí na rozvoji 

zhoubného tumoru, a to i vyvolaného virem. Imunogenicita viru je významným činitelem 

v procesu kancerogeneze a samozřejmě i v protinádorové reakci organismu (Bouček et al. 

2009). Pacienti s HPV pozitivními tumory vykazují vyšší celkové přežití i nižší riziko recidivy 

onemocnění. To platí zejména u pacientů s nádory orofaryngu (Rotnaglova et al. 2010).  

Subpopulace T lymfocytů, která potlačuje aktivaci a proliferaci efektorových T buněk, je známa 

jako regulační T lymfocyty (Treg). Víme, že Treg jsou součástí normálně fungujícího 

imunitního systému, ale hrají kritickou roli při navození tolerance vůči antigenům 

exprimovaným na vlastních buňkách organismu, a to i buňkách nádorových. Jako negativní 

prognostický parametr u některých typů malignit bylo popsáno jak zvýšené zastoupení Treg 

v periferní cirkulaci pacientů, tak i jejich akumulace v nádorovém mikroprostředí. Tento vztah 
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byl prokázán i u dlaždicobuněčných karcinomů v oblasti hlavy a krku (HNSCC) (Lukešová et 

al. 2014). 

Je prokázáno, že námi až doposud používaná histopatologická diagnostika chorobných procesů 

tkání je na subcelulární úrovni nepoměrně složitější a komplexnější, než v současnosti stále 

platný zlatý standard histopatologického vyšetření (Braakhuis et al. 2005). Molekulárně 

biologické studie zaměřené na proces kancerogeneze HNSCC ale potvrdily množství 

genetických aberací i v nenádorové tkáni přiléhající k nádoru. Teorie geneticky alterovaného 

pole v histologicky normální tkáni je potvrzena mnoha studiemi z poslední doby a byly 

publikovány neúplné modely molekulární kancerogeneze u HNSCC. Bylo potvrzeno, že k 

„molekulárně genetické dysplázii“ dochází i v tkáni histologicky normální (Brieger et al. 2003).  

Díky kombinaci chirurgie a radioterapie, zlepšení chirurgických technik, novým 

chemoterapeutickým režimům a zavedení „orgán zachovávajících terapeutických režimů” se 

v současné době přeci jenom zlepšují vyhlídky pacienta s HNSCC nejenom na vyléčení, ale i 

slušnou kvalitu života, a to i v těžších stadiích nemoci, navíc zavedení cílené biologické terapie 

představuje další krok směrem k lepšímu přežití (Smilek. 2010, Kozakiewicz et al. 2018). 

Důvodem selhání léčby může být progrese molekulárně genetických změn v histologicky 

normální tkáni přilehlé k nádoru a také různá úroveň nastavení imunitního systému 

jednotlivého pacienta. Je známo mnoho genů, jejichž exprese je v nádorové tkáni změněna 

oproti tkáni zdravé. Základním kritériem je míra jejich exprese (up/down regulace) ve 

vyšetřované tkáni – zatímco ve zdravé tkáni převažují TSG nad onkogeny, u nádorových buněk 

je tomu naopak. Porucha regulace exprese onkogenů je rizikovým faktorem přispívajícím ke 

vzniku maligní transformace (Brieger et al. 2003). Nastane-li v určité oblasti orgánového 

systému akumulace genetických změn posléze vedoucí ke vzniku nádoru, dochází v této tkáni 

ke změně exprese genů oproti tkáni molekulárně zdravé. Počet genetických změn se zvyšuje od 

zdravé přes preneoplastickou až po nádorovou tkáň. Rozsah klonální expanze molekulárních 

změn v preneoplastické, histologicky zdravé tkáni v blízkém okolí nádoru souvisí s procesem 

časné kancerogeneze a růstem nádoru (Braakhuis et al. 2005). V procesu kancerogeneze hrají 

ústřední roli mechanismy protinádorové imunity a jejich poruchy (Bouček et al. 2010, Plzák et 

al. 2019). 

Zlatým standardem v terapii HNSCC zůstává i dnes primární chirurgická léčba tumoru, při 

přítomnosti regionálních metastáz doplněná o blokovou krční disekci, při rozsáhlejších 

tumorech (T3, T4) či přítomnosti regionálních metastáz (N1–3) je v případě operability 

chirurgická léčba následována adjuvantní onkologickou terapií (radioterapie nebo 
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chemoradioterapie).  Zřejmé je ale, že i tato schémata mají svá omezení a nežádoucí efekty, a 

to zejména vysokou toxicitu a omezenou selektivitu. I proto je velká naděje upřena 

k molekulárně biologickým terapeutickým postupům, které představují cílený specifický zásah 

do procesu kancerogeneze a nejsou pro organismus tolik toxické. Cílem cílené biologické či 

molekulárně biologické léčby je zasažení nádorové buňky na úrovni regulačních a signálních 

proteinů, které jsou ve zdravé tkáni nepřítomné, neaktivní nebo marginální. Velké úsilí se 

věnuje imunitním mechanismům, protože je zřejmé, že zastoupení jednotlivých subpopulací 

buněk imunitního systému v mikroprostředí nádoru přímo souvisí s rozvojem a prognózou 

onemocnění. Analýza zastoupení lymfocytárních subpopulací by mohla být jedním z údajů 

ovlivňujících naše rozhodování při volbě terapie či plánování dispenzarizace pacienta, a to i u 

HNSCC. V posledních letech jsme tedy svědky nástupu cílené či biologické terapie pomocí 

monoklonálních protilátek i u HNSCC. Příkladem jsou monoklonální protilátky anti-EGFR 

(cetuximab), anti-VEGF (bevacizumab) nebo anti-PD-1 (pembrolizumab, nivulomab). 

V dnešní medicíně je často skloňována individualizace léčby. Je ale zřejmé, že v současnosti 

nelze vyrábět jeden lék pro jednoho pacienta, ani nelze každého pacienta léčit veškerými 

dostupnými přípravky, neboť se jedná o velice nákladnou léčbu. Určitá pravidla v rozhodování, 

komu lék podat a komu ne, přináší výzkum potenciálních markerů. Markery v užším slova 

smyslu mohou být exprimovány pouze určitou částí nádorových buněk, u jednotlivých pacientů 

různě významně zastoupených. Fragmentační analýza byla zavedena v 90. letech 20. století 

jako metoda detekce různé délky repetitivních chromozomálních sekvencí, známých jako 

mikrosatelity (zkr. MS, z angl. microsatelite). Tato metoda je s úspěchem využívána pro 

studium genetických onemocnění vzhledem k vysokému polymorfismu a velmi rozšířeným 

oblastem mikrosatelitů v genomu. Polymerázová řetězová reakce amplifikuje tyto vybrané 

sekvence a dvě alely jsou pomocí kapilárové elektroforézy separovány a kvantifikovány. 

Termín „ztráta heterozygosity“ (loss of heterozygosity, zkr. LOH), který v obecném slova 

smyslu znamená ztrátu jedné z alel u heterozygota, většinou představuje ztrátu či nefunkčnost 

tumor supresorového genu. Ztráta heterozygosity byla popsána poměrně často u solidních 

tumorů, včetně HNSCC. Tato metoda je použitelná i k detekci amplifikovaných oblastí genomu 

(tj. lokusů, které ukrývají onkogeny). V literatuře se dokonce objevil termín GOH (gain of 

heterozygosity). Zisky genomického materiálu (gains) v oblasti 3q26-27 mají vysokou 

prevalenci u HNSCC a byla také potvrzena korelace vzhledem k přežití, což potvrzují studie 

využívající např. komparativní genomové hybridizace (comparative genomic hybridization, 

zkr. CGH) (Brieger et al 2003, 2006).   
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Při studiu exprese genů je zásadní porovnání exprese genů ve zdravé a v patologické tkáni. Při 

studiu exprese genů je třeba nejprve izolovat RNA, poté ji převést reverzní transkripcí na 

stabilnější cDNA (komplementární DNA, která je otiskem exprimovaného genu) a tuto 

detekovat kvalitativně (např. biočip) či semikvantitavně (např. real-time PCR). Porovnáním 

výsledků mezi tkání zdravou a patologickou se určí, nakolik je daný gen v příslušné tkáni 

exprimován. Na podkladě analýzy pomocí biočipu a real-time PCR získaných výsledků je 

možné určit tzv. target geny, tedy ty, které jsou ve zvýšené míře exprimovány v nádorové či 

přednádorové tkáni. Za předpokladu, že v histologicky normální tkáni přilehlé k nádoru jsou 

přítomny molekulárně genetické změny, vede další akumulace genetických změn k 

transformaci zdravé buňky v maligní, nádorovou tkáň. Akceptujeme-li teorii klonální expanze, 

tedy že je molekulárně alterována i histologicky zdravá tkáň v těsném okolí nádoru, pak 

srovnání míry exprese genu mezi molekulárně postiženou tkání (v těsném okolí nádoru) a 

molekulárně zdravou tkání (odebranou v dostatečné vzdálenosti od nádoru) může určit 

potenciální target geny, které jsou zapojeny do časných fází kancerogeneze.  

V rámci časné diagnostiky a diagnostiky recidiv se zkoumá možnost využití nukleových 

kyselin cirkulujících v krvi a slinách pacientů pro detekci možných prekurzorových genů či 

genů zodpovědných za rekurenci HNSCC pomocí mikroarrayí. Detekce mimobuněčné RNA 

v plazmě a séru by mohla sloužit jako jakási „tekutá biopsie“ bez nutnosti probatorních excizí 

solidní tkáně (Čapková et al. 2014).  

 

 

 

2. Hypotézy a cíle 

A)  

Za předpokladu, že jsou fragmentační analýzou detekovatelné i amplifikace genetického 

materiálu, prokázat, že jsou molekulárně genetické změny přítomny i v histologicky zdravé 

tkání přiléhající k nádoru. 

B)  

Určit, které lokusy a případně geny mohou být zodpovědné za proces kancerogeneze u HNSCC. 
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3. Materiál a metodika 

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů léčených pro spinocelulární karcinom hlavy a krku 

v oblasti orofaryngu. Všichni byli léčeni primárně chirurgicky, přičemž byl odstraněn primární 

nádor, histologicky zdravá tkáň v okolí nádory a pokud byla indikována, tak i blokovou krční 

dissekcí. Stadium choroby bylo hodnoceno podle kritérií UICC (International Union against 

cancer). Do studie byly zařazeny pouze případy pokročilé nemoci, tzn. stadia III-IV.   Od 

pacientů byly odebrány vzorky z nádoru (označeno jako T – tumor) a z histologicky zdravé 

tkáně ve vzdálenosti 1 a 2 cm od okraje nádoru (označeny jako M1 a M2 – mucosa).  Normální 

DNA byla vyizolována z lymfocytů periferní krve (označeno jako N – normal). Buňky pro 

fragmentační analýzu byly získány z parafinových řezů barvených HE pomocí laserové 

mikrodissekce, která umožňuje morfologickou kontrolu vzorku odebraného genetického 

materiálu cílových buňek, např. nádorových (omezení buněk vaziva apod.). K dostatečné 

analýze bylo odebráno cca 25mm2 z daného řezu. DNA izolace byla provedena pomocí  

proteinkinázy K. Získaná DNA byla ošetřena fenol-chlororformem a precipitována ve 100% 

etanolu.  Ke zvýšení informativnosti jednotlivých primerů jsme použili detekci heterozygotů 

pro jednotlivé primery pomocí gelové elektroforézy.  

K sekvenaci bylo použito následujících 11 primerů (D3S3689, D3S3575, D3S1268, D3S3886, 

D3S3712, D3S1614, D3S3715, D3S3565, D3S3609, D3S1580 a D3S1601). Chromozomální 

lokusy a sekvence primerů jsou k dispozici v databázi ENSEMBL (http://www.ensembl.org). 

Všechny primery byly značeny fluorescenčně (6-FAM). Polymerázová řetězová reakce byla 

provedena ve směsi 25 µl reakční směsi obsahující 2 µl s obsahem 10ng/µl genomové DNA, 

1.1 µl roztoku každého z primerů (100 µM fluorescenčně značený primer), 0.5 µl 10 mM dNTP, 

2.5 µl PCR pufru z PCR Optimizer Kit, 0.25 µl z 5 u./ µl Taq polymerázy a vody. PCR byla 

provedena na přístroji GenAmp PCR 2400, 35 cyklů (denaturace 95° C /1 min./, zchlazení na 

55–62°C (v závislosti na nastavení primeru) na 30 sekund a zvýšení na 72°C na 30 sekund. 

Amplifikované produkty PCR byly analyzovány kapilární elektroforézou na přístroji ABI 

Prism 310 genetic analyzer. 12 µl deionizovaného formamidu bylo kombinováno s 0.5 µl 

Genescan 500 TAMRA size standard a 2 µl produktu PCR v každém geneticky analyzovaném 

vzorku. Vzorky byly denaturovány v zahřívacím bločku po dobu 2 minut na 90 °C, zchlazeny 

během 2 minut na ledové tříšti a vloženy do analyzátoru. K analýze a kvantifikaci výsledků 

pomocí elektrohistogramů byl použit software GeneScan. Zisky (gains) byly definovány 

následující rovnicí: (T1/T2)/(N1/N2) ˂ 0.8 nebo ˃ 1.2   

kde T1, T2 a N1, N2 jsou vrcholy křivek (peak) relativní fluorescence alel.  
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4. Výsledky 

Fragmentační analýza vzorků z tumoru a normální tkáně 

Analyzovali jsme kompletní sadu vzorků (T, M1, M2 a N) od všech 20 pacientů pomocí 11 

mikrosatelitních primerů. Celkově, procento informativních vzorků (tj. heterozygotů) kolísalo 

u zvolených primerů mezi 15 % (3/20) a 90 % (18/20) pro analyzované lokusy. 

V nádorových vzorcích byly zisky genetického materiálu od 38 % v informativním lokusu 

(lokus 3q25.31, MS marker D3S3689) do 85 % v lokusu 3q28 (marker D3S1601). Ve 

slizničních vzorcích histologicky zdravé tkáně odebrané ve vzdálenosti 1 cm od okraje nádoru 

byla detekována nejnižší úroveň zisků v lokusu 3q28 (marker D3S1601) s 8 % a nejvyšší v 

lokusu 3q26 (markery D3S1268 a D3S3886) s 33 %. Ve slizničních vzorcích histologicky 

zdravé tkáně odebrané ve vzdálenosti 2 cm od okraje nádoru byly zisky 0 % (lokusy 3q26.1 a 

3q26.32 – markery D3S3886 a D3S3715) až 30 % (lokus 3q28 – marker D3S1580). 

Celkové zisky ve všech informativních lokusech a analyzovaných vzorcích byly 67 u těch 

z primárního tumoru, 22 % u M1 vzorků a 15 % u M2 vzorků. Lze tedy shrnout, že jsme 

detekovali zisky v minimálně jednom vyšetřovaném mikrosatelitu dlouhého raménka třetího 

chromozomu u všech vzorků z primárníc tumorů, 15/20 M1 vzorků a 10/20 M2 vzorků. 

Korelace fragmentační analýzy a CGH 

Provedli jsme korelaci mezi přítomností zisků detekovatelných fragmentační analýzou a 

předchozí CGH analýzou publikovanou naší skupinou. CGH analýza ukázala zisky u 14/20 

vzorků z nádorů (70 %) v oblastech 3q. Pomocí fragmentační analýzy jsme zjistili, že všechny 

CGH-negativní vzorky z nádorové tkáně byly pozitivní alespoň v jednom lokusu. Na druhou 

stranu, ne všechny informativně pozitivní lokusy z CGH byly detekovány jako amplifikované 

při fragmentační analýze. Jenom 4 z 20 M1 vzorků (20 %) měly definované amplifikace 

v oblastech 3q. Pomocí fragmentační analýzy bylo detekovaných jako pozitivních 15 vzorků 

(75%). Mezi M2 vzorky, 12 z 20 (60 %) bylo detekovaných jako pozitivní při použití 

fragmentační analýzy, ale žádný nebyl pozitivní při CGH. To naznačuje vysokou senzitivitu 

fragmentační analýzy a vysokou četnost molekulárně již změněných, premaligních buněk 

s malými chromozomálními aberacemi. Histopatologicky diagnostikované dysplazie byly 

asociovány s častou imbalancí alel. Zaznamenali jsme 9 M2 vzorků diagnostikovaných jako 

lehká až středně těžká dysplazie s detekovatelnými zisky (gains) oproti pouze třem lehkým 

dysplaziím, u kterých nebyly prokázány zisky v CGH. Stejně tak, pouze 3 vzorky se zisky 

v CGH v oblastech 3q byly histopatologicky normální oproti pěti bez zisků. 
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V dalších navazujících studiích, na kterých se autor spolupodílel, bylo prováděno studium 

kancerogeneze u HNSCC několika dalšími metodami, zejména pak analýza jednotlivých genů 

pomocí real-time PCR nebo analýza genové exprese pomocí microarraye – biočipové 

technologie, a to i u cirkulujících nukleových kyselin. 

 

5. Diskuze  

Vznik zhoubného procesu je komplexní proces akumulace molekulárně genetických změn od 

normální po nádorovou buňku, tzv. vícestupňový proces kancerogeneze. Počet genetických 

změn stoupá se stupněm malignity zhoubného procesu, zdaleka ne vždy ale histologický obraz 

odpovídá stupni molekulárně genetických změn ve vyšetřované tkáni. Je prokázáno, že i 

histologicky normální tkáň v okolí nádoru vykazuje molekulárně genetické odchylky, které jsou 

předstupněm maligního zvrhnutí histologicky doposud normální buňky. Klasická 

histopatologická Slaughterova teorie plošné kancerizace – field cancerization je s rozvojem 

molekulárně genetických postupů posunuta na další, subcelulární úroveň. Genetické změny v 

histologicky normální tkáni přilehlé k nádoru tedy pravděpodobně hrají zásadní roli při 

ozřejmění procesu kancerogeneze. Zároveň jsou tyto změny pravděpodobným podkladem pro 

častější rekurenci nemoci ve vyšších stadiích, kdy jsme u kohorty našich pacientů potvrdili 

množství molekulárních změn i v okolí, tedy v histologicky nenádorové tkáni. Tyto rekurence 

vznikají v ponechaných tkáních obsahujících prekurzorové léze. Senzitivní detekce těchto lézí, 

resp. molekulárně poškozených buněk či okrsků tkáně by měla velký dopad na zlepšení přežití 

pacientů s HNSCC. Na základě výše uvedených výsledků by mohla být fragmentační analýza 

chromozomální oblasti 3q26 pokládána za vhodný diagnostický nástroj. Chromozomální lokus 

3q26 se ukazuje být jedním z vhodných kandidátů, které obsahují onkogeny zodpovědné za 

rozvoj HNSCC.  

Naše data ukazují, že nádorové změny u HNSCC jsou detekovatelné pomocí fragmentační 

analýzy (založené na PCR) při použití primerů cíleně zvolených z chromozomálního lokusu 

3q26 ve všech našich nádorových vzorcích. Je pozoruhodné, že 1 cm od nádoru jsou 

amplifikace 3q26 zaznamenatelné v 75 % vzorků a ve vzorcích odebraných 2 cm od nádoru 

v 60 %. Ve studii, která porovnávala stejné vzorky pomocí CGH analýzy, jsme zjistili zisky 

(gains) v 70 % nádorových vzorků, 20 % slizničních vzorků odebraných 1 cm od nádoru a v 

žádném slizničním vzorku ze vzdálenosti 2 cm od nádoru. Toto indikuje vyšší senzitivitu metod 

založených na PCR, kterými jsou detekovány malé mutace v tkáni v blízkosti HNSCC, oproti 

větším, rozsáhlejším mutacím detekovatelným např. pomocí CGH. 
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Z výsledků naší studie vyplývá, že amplifikace markerů pro oblasti 3q25.32, 3q26.1, 3q27.2 a 

3q28 (D3S3575, D3S3712, D3S3609, D3S1601) jsou dostatečné pro detekci amplifikace 3q26 

u všech 20 nádorových vzorků. Nicméně, abychom detekovali zisky v alelách v maximální 

možné míře s alespoň jedním pozitivním lokusem (3q-) i ve vzdálenějších vzorcích, je vhodné 

analyzovat všech 11 podoblastí. I proto může být užitečné pracovat s jiným panelem primerů 

nebo využít k analýze jiný nejčastěji postižený lokus u HNSCC jako např. 11q nebo 15q za 

účelem dosáhnutí srovnatelné nebo vyšší senzitivity s menším počtem markerů. 

Definovat okrajové excize bez nádoru, resp. okrajové excize bez molekulární dysplazie může 

být vlastně v mnoha případech nemožné. Růst a rozvoj v agresivní nádorovou tkáň nebo druhý 

primární tumor jsou výsledkem klonální evoluce v histologicky normální, ale molekulárně 

preneoplasticky změněné sliznici, kdy se během mnohastupňového procesu vyvíjí infiltrativní 

nádor. Pokud tedy slizniční, histologicky nemaligní vzorky v naší studii sdílejí stejné zisky 

(gains) jako vzorky z nádorů, pak naše data podporují předpokládaný mechanismus společného 

původu z preneoplastického pole či oblasti, tedy že v amplifikovaných lokusech jsou geny 

zodpovědné za časnou fázi kancerogeneze.  

Informace o vyšší pravděpodobnosti možnosti rozvoje infiltrativního karcinomu by vedla 

k možnosti časné intervence a lepšího zacílení léčby. Tím se myslí přesnější chirurgický zákrok, 

modernější strategie chemoradioterapie, ale i imunoterapie a další, tedy cílené, moderní a do 

klinické praxe zaváděné metody. Nelze nezmínit, že Nobelovu cenu za medicínu za rok 2018 

získali James P. Allison a Tasuku Hondžó "Za objev rakovinové léčby inhibicí negativní 

imunitní regulace". Velmi nadějným preparátem je monoklonální protilátka proti PD-1. PD-1 

(programed cell death 1) je receptor na povrchu buněk, který se řadí mezi tzv. kontrolní body 

(checkpoints) imunitního systému. Signalizace přes PD-1 je jedním z mechanismů indukce a 

udržení periferní tolerance tím, že vede k indukci apoptózy efektorových T-buněk a k inhibici 

apoptózy T-reg.  Signalizace přes PD-1 mohou využít nádorové buňky pro únik před imunitním 

systémem, což vede k toleranci nádoru. Bylo prokázáno, že regulační T lymfocyty přímo 

korelují s časnou recidivou HNSCC (Bouček et al. 2010). Terapeutické zacílení této dráhy 

monoklonální protilátkou, tedy inhibitorem PD-1, má za následek zlepšení T-buněčné odpovědi 

proti nádorovým onemocněním. Je namístě zmínit fakt, že porucha signalizace přes PD-1 může 

pomáhat nádorovým buňkám pro únik před imunitním systémem, což může vést k toleranci 

nádoru. Je známa také role PD-1 a vztah k PI3K (fosfatidylinositol-3-kináza). Hlavní funkcí 

receptoru PD-1 je negativní regulace imunitní odpovědi, to vede ke stimulaci apoptózy. 

Signalizace přes PD-1 vede k inhibici PIK3. Důsledkem inhibice této signální dráhy je 
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zastavení buněčného cyklu. Katalytická podjednotka alfa fosfatidiylinositol-3-kinázy 

(PIK3CA), která plní funkci onkogenu, má lokus v oblasti 3q26.32, jejíž amplifikace jsme ve 

studii prokázali jak v oblasti 1 cm, tak 2 cm od okraje nádoru. Je tedy zřejmé, že mikroprostředí 

v okolí nádoru, které obsahuje i imunitně kompetentní buňky, a alterace jejich normální funkce 

charakterizovaná zvýšenou expresí PIK3CA, se může spolupodílet na progresi nádorových 

změn. Monoklonální protilátka proti PD-1, např. pembrolizumab či nivolumab, ve svém 

důsledku zvyšuje T-buněčnou odpověď a zprostředkovává tedy protinádorovou odpověď. 

V současné době platí, že tato je velmi nadějnou imunoterapetickou metodou, která je již 

zavedena v kombinované terapii u pokročilého onemocnění nejenom u melanomu a karcinomu 

močového měchýře, ale i u HNSCC (Plzák et al. 2019). 

V budoucnu by se mohlo jednat v predikci informativních změn i o průkaz neinvazivními 

metodami, např. vyšetřením ze slin nebo i z krve. Tyto metody byly rozpracovány v dalších 

studiích výzkumné skupiny ORL kliniky 1.LU UK a FN v Motole, kdy byly zkoumány např. 

cirkulující nukleové kyseliny v periferní krvi u pacientů s HNSCC. Naše dřívější studie 

zaměřené celý genom vycházely z analýzy solidní tkáně, přičemž prokázaly odlišnosti mezi 

tumorózní tkání a tkání odebrané z histologicky zdravé sliznice v okolí nádoru. Podařilo se 

prokázat, že v peritumorozní tkáni (1 cm od okraje nádoru) je vyšší parakrinní sekrece 

některých růstových faktorů (např. IGF-2, BMP-4). Tato vyšší aktivita může vysvětlovat 

biologické změny stromálních fibroblastů v keratinocyty různého fenotypu, přičemž některé 

aktivované keratinocyty získávají vzhled keratinocytů dlaždicobuněčného karcinomu nebo 

keratinocytů hojící se kůže. 

 

Obor Experimentální chirurgie studia Biomedicíny rozhodně neznamená začít experimentovat 

se zavedenými chirurgickými technikami. Je nicméně možné, a dokonce velmi pravděpodobné, 

že lepší poznání časné kancerogeneze pomůže diagnostikovat malignitu v nižších stadiích 

onkologického onemocnění s jasně lepšími výsledky stran morbidity i přežití.  

Na druhou stranu, stále bohužel platí, že část pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a 

krku, má leckdy nízké socio-ekonomické zázemí, zanedbává preventivní vyšetření, o své zdraví 

nepečuje (byť ne u všech pijanů a kuřáků tomu tak musí být). Tato typická skupina našich 

pacientů nedává příliš optimismu k výrazně lepším diagnostickým výsledkům na základě časné 

kancerogeneze. Tito bývají diagnostikováni během pokročilé kancerogeneze. A proto se vyplatí 

nezapomínat „staré dobré“ chirurgické postupy, přístupy a techniky, které mohou zachraňovat 

život onkologicky nemocného i v pozdějších vyšších stádiích. 
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V našich zemích je převažující primární léčebnou modalitou i u pokročilého HNSCC, pokud je 

operabilní, stále chirurgie.  Onkologická terapie u HNSCC spíše adjuvantní, samotná 

radioterapie může být i primární, zejména u karcinomu tonzily nebo karcinomu hrtanu. To, zda 

je důvodem nižší cena ohodnocení lékaře oproti stavu v severozápadní Evropě či Severní 

Americe ve srovnání s nepoměrně vyššími náklady na běžnou chemoradioterapii, případně ještě 

nepoměrně dražší biologickou terapii, je otázka do celospolečenské diskuze a spíše pro politiky. 

Ostatně i nastavení ohodnocení práce zdravotníků v našich zemích ve středně-dlouhodobém 

horizontu je dobré zvolit tak, aby i v budoucnu jsme měli vůbec nějaké lékaře, kteří budou 

zajišťovat složitější chirurgické výkony, nejenom v ORL oboru.  

 

6. Závěr 

ad A) 

Prokázali jsme, že molekulárně genetické změny ve formě mikrosatelitních aberací 

(amplifikací) jsou přítomny i v histologicky zdravé tkání přiléhající k nádoru. Jejich počet je 

nepřímo úměrný vzdálenosti od nádoru, tedy je nejvyšší v tkáni těsně přiléhající k nádoru a se 

zvyšující se vzdáleností od nádorové tkáně jich ubývá.  

Výsledky této studii přispívají k průkazu geneticky alterovaného pole v okolí nádoru, tedy že 

v histologicky zdravé tkáni v okolí nádoru jsou již přítomny prekurzorové geny (onkogeny) 

zodpovídající za časnou fázi kancerogeneze. 

ad B) 

Mezi zkoumanými lokusy jsme prokázali vysokou prevalenci genetických změn v oblasti 3q26-

28 nejenom v nádorové, ale i přilehlé histologicky zdravé tkáni. Je zmíněna možná role 

amplifikace genetického materiálu v lokusu 3q26. 

Bližší zacílení výzkumu na jednotlivé lokusy v kombinaci s ostatními metodami, jako jsou 

CGH, ale i metody genové exprese a proteomiky, včetně analýzy cirkulujících nukleových 

kyselin, pomůže odhalit geny zodpovědné za časnou fázi kancerogeneze a tím snad i jejich 

využití jako markerů rozvoje nebo recidivy maligního onemocnění.  

Tyto metody byly rozpracovány v další studii výzkumné skupiny ORL kliniky 1.LU UK a FN 

v Motole, kdy byly zkoumány cirkulující nukleové kyseliny v periferní krvi u pacientů 

s HNSCC, a která je v příloze disertační práce uvedena ve formě publikovaného článku. 
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