
ABSTRAKT 

Pevné nádory představují komplexní struktury, které zahrnují kromě transformovaných buněk 

cévy, složky extracelulární matrix (ECM), rozpustné molekuly a širokou paletu různých typů 

buněk. Tyto složky dohromady tvoří nádorové mikroprostředí. Z buněčných typů, které jsou 

součástí nádorového mikroprostředí, mají největší vliv na prognózu pacienta tumor infiltrující 

lymfocyty (TIL). Jejich přítomnost navíc nabývá na významu i s rozvojem biologických terapií 

immune checkpoint inhibitory (ICIs). Stěžejní roli TIL reflektují i nové přístupy v diagnostice 

nádorů, ilustrované zejména metodou Imunoskóre (dnes používanou v klinické praxi), založenou 

na kvantifikaci a lokalizaci CD3+ a CD8+ TIL v tenkém řezu nádorovou tkání. Otevřenou otázkou 

zůstává, nakolik informace získaná z 2D řezu reflektuje skutečnou situaci v 

inherentně trojrozměrném nádorovém mikroprostředí. Je to zejména rozvoj nových metodických 

přístupů, které usnadňují získání 3D histologické informace je klíčový k zodpovězení této otázky. 

V teoretické části této práce je nejdříve nastíněna heterogenita nádorového mikroprostředí a role 

buněk imunitního systému v něm. Na množství příkladů je poté ilustrována role prostorové 

heterogenity a její případný vliv na histopatologické hodnocení nádoru s důrazem na TIL. Detailně 

je popsán vývoj, provedení, princip klasifikace a přínosy či nedostatky metody Imunoskóre. Ta je 

ilustrativním příkladem metody založené na lokalizaci TIL, avšak postrádá informaci o 3D 

heterogenitě v nádorové tkáni. Dále jsou popsány metodické přístupy aplikované v 3D histologii, 

zejména s důrazem na projasňování tkáně (z anglického „tissue clearing“), lightsheet mikroskopii 

a následnou analýzu získaných dat.  

Vzhledem k široké paletě metod pro projasnění tkáně bylo v experimentální části této práce 

otestováno několik z nich (CUBIC, 3DISCO, PACT). S ohledem na nejlepší projasnění tkáně, 

kompatibilitu se značením a kompatibilitu se zobrazováním v použitém lightsheet mikroskopu 

byla zvolena jako nejvhodnější CUBIC metoda. Práce popisuje metodické přístupy umožňující 

optimalizaci značení protilátkami či malými fluorescenčními molekulami s využitím korelace 

cytometrie a mikroskopie či s využitím semikvantitativní automatické analýzy obrazu v ImageJ. 

Testovaná byla i alternativní metoda zobrazování projasněných vzorků pomocí strukturované 

iluminace. Její využití je limitováno na vzorky s nízkým pozadím či malým množstvím značených 

struktur. Ačkoliv se nepodařilo provést analýzu TIL ve 3D z důvodu nekompatibility protilátek 

s detekcí TIL v projasněných vzorcích, bylo na alternativně značené tkáni demonstrováno 

projasnění, barvení, snímaní a analýza buněk ve 3D. Tato práce představuje paletu metodických 

přístupů využitelných při 3D analýze tkání a následném porovnání výstupů 2D a 3D histologie. 


