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ABSTRAKT  

 

 Předkládaná práce se zabývá významem oxidačního stresu 

a katabolické dráhy hemu u jaterní kancerogeneze. Hepatocelulární karcinom (HCC) 

je nejčastější maligní nádor jater, nejčastěji vznikající v terénu jaterní cirhózy 

či chronických virových hepatitid. Jaterní kancerogeneze je spojená se zvýšeným 

oxidačním stresem. Cílem práce bylo stanovit expresi genů zapojených do regulace 

oxidačního stresu u pacientů s HCC.  

 Studie byly provedeny na souborech pacientů s HCC (n = 29) a zdravých 

kontrolních jedincích (n = 11), kdy byly stanoveny genové exprese hemoxygenázy 

(HMOX1), biliverdinreduktázy A a B (BLVRA/B), endoteliálního růstového faktoru A 

(VEGFA), NADPH oxidázy 2 (NOX2) a proteinu p22 v jaterní tkáni. Stejné genové 

exprese byly dále stanoveny v leukocytech periferní krve (PBL) u pacientů s HCC 

(n = 32) a u zdravých kontrol (n = 27). 

 Exprese BLVRA v jaterní tkáni i v PBL byla signifikantně zvýšená u pacientů 

s nádorovým onemocněním, podobně významně byla zvýšena i exprese NOX2 v PBL. 

Významně snížená exprese VEGFA byla prokázána v játrech i v PBL pacientů s HCC. 

Exprese ostatních studovaných genů se u pacientů s HCC a kontrolních jedinců nelišila. 

 Tato data jsou ve shodě a navazují na výsledky naší předchozí studie 

provedené na nemocných s chronickou hepatitidou C, u nichž byla exprese BLVRA také 

zvýšena, a navíc byla i prediktorem trvalé virologické odpovědi. Zvýšená exprese 

BLVRA tak představuje pravděpodobně zpětnovazebný mechanismus kontroly 

zvýšeného oxidačního stresu u pacientů s HCC.  

 

Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, biliverdinreduktáza, katabolická dráha hemu, 

jaterní cirhóza, oxidační stres 
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ABSTRACT 

 

 This thesis focuses on the importance of heme catabolic pathway in hepatic 

carcinogenesis. Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common primary malignant 

liver tumour. It is primarily caused by hepatic cirrhosis or chronic viral hepatitis. Hepatic 

carcinogenesis is associated with increased oxidative stress. Thus, our study aimed 

to assess the expression of the genes involved in the homeostasis of oxidative stress 

in patients with HCC. 

 The study was performed on patients with primary HCC (n = 29) and control 

subjects (n = 11), gene expressions of heme oxygenase 1 (HMOX1), biliverdin reductase 

A/B (BLVRA/B), endothelial growth factor (VEGFA), NADPH oxidase 2 (NOX2) 

and p22phox were analyzed in the liver tissue. The identical gene expressions were 

analyzed in peripheral blood leukocytes (PBL) in HCC patients (n = 32) and in healthy 

controls (n = 27). 

  Expression of BLVRA in liver tissue and in PBL was significantly increased 

in cancer patients, as was NOX2 expression in PBL. Expression of VEGFA in liver tissue 

and PBL was significantly decreased in cancer patients. The expression of the other 

genes studied did not differ between HCC patients and controls. 

 These data are consistent with the results of our previous study on patients 

with chronic hepatitis C, in which BLVRA expression was also increased, and was also 

a predictor of sustained virological response. Thus, overexpression of BLVRA is likely 

to be a feedback mechanism for controlling increased oxidative stress in HCC patients. 

 

Keywords: hepatocelullar carcinoma, biliverdin reductase, heme catabolic pathway, 

liver cirrhosis, oxidative stress 
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1 ÚVOD 

1.1 Hepatocelulární karcinom a oxidační stres 

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastější primární maligní nádor jater. 

Podle recentních epidemiologických studií je každým rokem celosvětově 

diagnostikováno odhadem 854 000 nových pacientů s HCC. S počtem 810 000 úmrtí 

ročně představuje HCC 6. nejčastější nádor a 4. nejčastější příčinu úmrtí na nádorové 

onemocnění v celosvětovém měřítku [1]. Incidence v České republice je dle recentních 

epidemiologických údajů udávána do 9 případů na 100 000 obyvatel za rok [2]. Jedná 

se o maligní onemocnění, které v téměř 90 % případů vzniká v terénu jaterní cirhózy. 

V 10 % případů se nádor vyskytuje mimo jaterní cirhózu, především v terénu 

nealkoholové steatohepatitidy (NASH) a chronické infekce virem hepatitidy B (HBV). 

Jaterní kancerogeneze je komplexní proces zahrnující všechny proonkogenní 

a protektivní mechanismy. V teorii maligní transformace jde o tzv. koncept více kroků. 

Klíčovým mechanismem je vznik chronického jaterního onemocnění, jaterní cirhózy 

a dysplastických uzlů, dále mutace postihující alespoň jeden onkogenní nebo tumor 

supresorový gen [3]. V procesu jaterní kancerogeneze hraje klíčovou roli oxidační stres 

za účasti reaktivních forem kyslíku a dusíku (RONS). Oxidační stres lze definovat jako 

poruchu rovnováhy mezi produkcí RONS a antioxidační kapacitou organismu. Mezi 

RONS se řadí volné radikály, což jsou vysoce reaktivní molekuly s nespárovaným 

valenčním elektronem; dále také sloučeniny, které snadno oxidují jiné látky nebo se na 

radikály mění. 

Mezi tzv. vnitřní zdroje RONS patří například dýchací řetězec, kdy dochází 

k významné produkci superoxidu komplexem I a III. K tvorbě superoxidu a dalších 

RONS dochází také pomocí enzymu NADPH oxidázy (NOX) u oxidačního vzplanutí 

neutrofilů, kdy jsou tyto cytotoxické látky využity při fagocytóze. Izoenzym NOX2 

je vysoce exprimován v neutrofilech, kde po aktivaci vede k oxidačnímu vzplanutí a tím 

k antimikrobiální aktivitě [4]. K aktivaci dochází díky interakci jednotlivých proteinů, 

NOX2 vytváří komplex s proteinem p22, který jej stabilizuje a zajišťuje vazbu k ostatním 

podjednotkám [5].  

Při neregulovaném a dlouhodobém vzniku ROS dochází k poškození 

hepatocytu včetně jeho DNA. Patogeneze HCC je velmi komplikovaná, jednotlivé kroky 

kancerogeneze jsou různé u různých příčin onemocnění. Je již popsána celá řada 
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mutací genů kódujících tumorsupresorové proteiny, transkripční faktory či regulační 

proteiny signalizačních drah, které jsou zapojeny do jaterní kancerogeneze [6]. 

Za nejdůležitější klíčové mutace se považují mutace genů regulujících buněčný cyklus, 

telomerázu, oxidační stres, dále signalizační kaskády AKT / mTOR / MAPK a Wnt. 

Kromě toho dochází k epigenetickým modifikacím, zejména methylaci DNA a regulaci 

pomocí nekódujících RNA (miRNA) [7].  

HCC je hypervaskularizovaný nádor, mediátory angiogeneze by tak mohly mít 

využití jako diagnostické i prognostické ukazatele v managementu HCC [8]. Vaskulární 

endoteliální růstový faktor A (VEGFA) je nejsilnější přímo působící mediátor 

angiogeneze za fyziologických i patofyziologických podmínek [9]. Sérové hladiny 

VEGFA odrážejí stupeň jaterního poškození, u pacientů s HCC v terénu HCV 

podmíněné jaterní cirhózy jsou signifikantně zvýšené [10]. 

 

1.2 Katabolická dráha hemu 

Hem je cyklický tetrapyrrol s centrálně vázaným atomem železa, který 

je součástí hemoproteinů, je exprimován ve většině tkání [11]. Mezi funkce 

hemoproteinů patří transport kyslíku (hemoglobin, myoglobin), metabolismus 

xenobiotik (cytochrom P-450), buněčná signalizace (guanylátcykláza), účastní se 

transportu elektronů v dýchacím řetězci a jsou součástí antioxidačních systémů [12]. 

Katabolická dráha hemu je současně syntetickou dráhou bilirubinu. V prvním kroku 

dochází za spotřeby NADPH a dvou atomů kyslíku k rozštěpení cyklického 

tetrapyrrolového kruhu na biliverdin enzymem hemoxygenázou (HMOX). Uvolňuje 

se oxid uhelnatý a železnatý kationt. Následně dochází za pomocí biliverdinreduktázy 

(BLVR) k redukci centrálního methinového můstku biliverdinu na methylenový, čímž 

vzniká za další spotřeby NADPH bilirubin.  

HMOX má dvě izoformy – HMOX1 (inducibilní izoenzym) a HMOX2 

(konstitutivní izoenzym), dále je také někdy popisovaná HMOX 3, která vykazuje 90 % 

homologie s HMOX 2. HMOX katalyzuje přeměnu hemu na biliverdin, oxid uhelnatý 

a železo. Izoforma HMOX1 je indukována faktory vyvolávající oxidační stres, aktivace 

exprese HMOX1 je považována za adaptační odpověď buňky na tyto podněty [13]. 

Zvýšená enzymatická aktivita má také cytoprotektivní, neurotransmiterové 
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a protizánětlivé účinky [14]. Přestože tedy zvýšená exprese HMOX přináší určitá 

pozitiva pro buňku, role v kancerogenezi zůstává dosud kontroverzní [15]. 

Dalším enzymem je BLVR, redukující biliverdin na bilirubin. Tento ubikviterní, 

převážně cytosolický enzym hraje velmi významnou roli v buněčné ochraně před 

zvýšeným oxidačním stresem [16]. Jsou popsány dvě izoformy tohoto enzymu – 

BLVRA, hlavní izoenzym BLVR u dospělých; BLVRB, predominantní enzym degradace 

biliverdinu u plodu [17]. BLVRA působí též jako transkripční faktor [18], unikátní 

serin/threonin/tyrosin kináza [19], membránový receptor účastnící se imunitních reakcí 

[20]. Jeho role v karcinogenezi stále není plně objasněna [21]. 

 

2 HYPOTÉZY A CÍLE STUDIE 

Práce navazuje na naší předchozí studii analyzující expresi enzymů 

katabolické dráhy hemu u pacientů s HCV infekcí. Byla prokázána významně zvýšená 

exprese BLVRA v krvi a v jaterní tkáni infikovaných pacientů v porovnání se zdravými 

kontrolami. Bazální exprese BLVRA byla asociována s odpovědí na protivirovou terapii 

[22]. V této práci byla též zavedena a validována RealTime PCR metodika na stanovení 

exprese HMOX a BLVRA v jaterní tkáni a v periferních leukocytech (PBL). Hypotézy 

naší práce vycházely z výsledků této studie - exprese vybraných genů asociovaných 

s oxidačním stresem by měla být zvýšená ve vzorcích jaterní tkáně a v PBL u pacientů 

s HCC v porovnání se zdravými kontrolami. 

 

Cíle studie: 

1) stanovit expresi genů katabolické dráhy hemu - HMOX1, BLVRA, BLVRB a dále 

NOX2, proteinu p22 a VEGFA v jaterní tkáni a v PBL pacientů s histologicky 

verifikovaným HCC a u zdravých kontrol; 

2) prokázat korelaci mezi genovou expresí výše uvedených genů v játrech a v PBL 

pacientů s HCC. 

 

V průběhu zpracování vzorků jsme si určili ještě následující dílčí cíle: 

Porovnání exprese výše stanovených genů ve vzorcích jaterní tkáně u následujících 

skupin: 
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a) pacienti s maligními nádory versus zdravé kontroly; 

b) pacienti s HBV a HCV infekcí versus zdravé kontroly; 

c) pacienti s HCC v terénu NASH versus pacienti s NASH bez HCC.  

 

3 METODICKÁ ČÁST 

3.1 Charakteristika souboru 

Studie byla prováděna u pacientů s ložiskovým postižením jater, tito pacienti 

byli sledováni a léčeni v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici 

Praha v letech 2011-2014. U pacientů byla indikována CT-navigovaná biopsie ložiska 

před zahájením další léčby (n=53). U pacientů primárně indikovaných k resekci nádoru 

(n=6) byl materiál získán z resekátu. 

K analýze byly dále použity vzorky jaterní tkáně získané necílenou jaterní 

biopsií (n=38). Indikací k tomuto výkonu bylo stanovení stupně fibrózy či definitivní 

potvrzení diagnózy. Jako kontrolní skupina vzorků ke stanovení genové exprese v jaterní 

tkáni byly vybrány necílené jaterní biopsie celkem 11 pacientů, u kterých byly 

v histologickém vyšetření prokázány minimální nebo žádné změny v jaterní tkáni. 

U 5 pacientů se jednalo o nealkoholové ztučnění jater (NAFLD), 3 pacienti měli v jaterní 

biopsii minimální změny a 3 pacienti normální histologický nález. Následně byla 

doplněna analýza u dalších vzorků v rámci dílčích cílů i u pacientů s virovými 

hepatitidami B a C a NASH. 

Celkem bylo analyzováno 32 krevních vzorků pacientů s HCC, u 23 pacientů 

byl HCC histologicky verifikovaný, u 9 pacientů bez histologické verifikace byla diagnóza 

HCC stanovena pomocí zobrazovacích metod (CT a/nebo MR). Důvodem neprovedení 

cílené jaterní biopsie byl v těchto případech nesouhlas pacienta, dále pokročilost 

základního onemocnění či kontraindikace výkonu. 

Do studie byly dále použity krevní vzorky zdravých dobrovolníků (n=27), jednalo 

se o studenty a zaměstnance Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Práce byla provedena v souladu s principy Helsinské 

deklarace, všechny osoby zařazené do studie podepsaly informovaný souhlas, studie 

byla registrována v mezinárodní databázi www.clinicaltrials.gov pod ID: NCT 00842205. 

 

http://www.clinicaltrials.gov/
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3.2 Odběr vzorků a uchování 

Necílená jaterní biopsie byla prováděna standardní perkutánní aspirační 

technikou modifikovanou Menghiniho jehlou, cílené biopsie z ložisek pod CT kontrolou 

poté poloautomatickou tru-cut bioptickou jehlou Precisa. Dále byly do studie zařazeny 

vzorky jater získané z chirurgické resekce ložiska (6 pacientů), v tomto případě byl 

použit materiál o objemu max. 125 mm3. Část jaterní tkáně byla vložena do 10% 

formalinu k histologickému vyšetření, další část byla ihned uložena do RNAlateru 

(Ambion Diagnostics, Austin, TX, USA) a skladována při -20 °C. Krev byla nabírána do 

PAXgene Blood RNA Tubes (PreAnalytix, Hombrechtikon, Switzerland) a poté 

skladována při -20°C do izolace RNA.  

 

3.3 Analytické metody 

Izolace RNA z jater a PBL 

Jaterní tkáň byla po rozmrazení vyjmuta z RNAlateru, dále přidán lyzační roztok 

z kitu RNeasy Mini (Qiagen, Dallas, TX, USA) a bylo provedeno její mechanické 

rozrušení sonikátorem. Pomocí stejného kitu byla následně provedena izolace RNA. 

Kvalita a kvantita byla kontrolována spektrofotometricky. Poměr R 260nm/280nm byl 

použit k posouzení čistoty vzorků. 

Po rozmražení krve odebrané do PAXgene Blood RNA Tubes byla provedena 

izolace RNA pomocí PAXgene kit (Qiagen, Dallas, TX, USA). Kvalita a kvantita byla 

kontrolována spektrofotometricky. Poměr R 260nm/280nm byl použit k posouzení čistoty 

vzorků. 

 

Reverzní transkripce 

cDNA byla syntetizována z 0.2 g celkové RNA ve finálním objemu 20 g za 

použití High-Capacity cDNA kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) podle 

doporučení výrobce. Vzorky cDNA byly naředěny vodou (5x), validace vzorků byla 

provedena spektrofotometricky, následné skladování materiálu probíhalo při -20 °C. 

 

Stanovení genové exprese 

Navržení primerů bylo provedeno pomocí programu Primer 3 

(http://frodo.wi.mit.edu/primer3/), následně byly připraveny v Generi Biotech (Hradec 

http://frodo.wi.mit.edu/primer3/
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Králové). Relativní exprese námi stanovených genů byla vztažena k HPRT (hypoxantin 

fosforibosyl transferáza) jako k  interní kontrole. Validace HPRT jako interní kontroly byla 

provedena Ing. Subhanovou v práci Katalytická dráha hemu u chronické hepatitidy C 

[22]. qPCR bylo prováděno na celkovém objemu vzorku 20 l, obsahující 4 l 5x zředěné 

cDNA získané při revezní transkripci, 1x SYBR Green Master Mix (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) a 200 nM (400 nM pro BLVRB, 1000 nM pro p22) forward 

a reverse primery. Vzorky byly analyzovány v 96 jamkové destičce v tripletech na ABI 

PRISM 7500 Sequence Detector System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Rozdíl v expresi byl vypočten jako 2-ct. Produkty PCR byly následně podrobeny 

analýze křivky tání. 

 

Biochemické analýzy 

Biochemické parametry (ALT, AST, GGT, ALP a bilirubin) byly stanoveny 

rutinní analýzou na automatickém analyzátoru Cobas R8000 Modular analyzer (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Hematologické parametry byly také 

stanoveny na automatickém analyzátoru – INR na ACL500 (Instrumentation 

Laboratoirym Bedford, Massachusetts, USA); hemoglobin a trombocyty na Sysmex 

XE-500 a XT-2000i (Sysmex Corporation, Kobe, Japan). 

 

3.4 Statistická analýza 

Vzhledem k nenormální distribuci jsou data popsána jako medián a IQ rozmezí. 

Korelace mezi expresí v játrech a v krvi byla provedena pomocí Spearmanova 

korelačního koeficientu. Rozdíly mezi jednotlivými studovanými skupinami byly 

vyhodnoceny pomocí Mann-Whitneyho testu na hladině významnosti 0.05. 

 

4 VÝSLEDKY 

Celkem bylo zpracováno 59 vzorků jaterní tkáně získané cílenou biopsií 

či z resekátu, 38 vzorků jater z necílené jaterní biopsie. Z 33 vzorků jaterní tkáně 

s histologicky potvrzeným HCC bylo do finální analýzy zahrnuto 29 vzorků (u 4 vzorků 

jater nebyly získány validní výsledky). Krevní vzorky byly zpracovány u 32 pacientů 
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s prokázaným HCC. Do konečné analýzy bylo také zahrnuto 27 krevních vzorků 

zdravých dobrovolníků. 

V analyzovaném souboru pacientů s HCC byl medián věku pacientů 69 let, 

HCC byl zachycen 4 x častěji u mužů než u žen. Nejčastější příčinou vzniku HCC byla 

NASH, prokázaná u 10 pacientů, následovaná alkoholovým poškozením jater 

u 7 pacientů. U 3 pacientů se na vzniku jaterního onemocnění stejnou měrou podílel 

alkohol i NASH. Chronická infekce virem hepatitidy C (HCV) se jako etiologická příčina 

jaterního onemocnění vyskytovala u 5 pacientů. V našem souboru byli dále 2 pacienti 

s HBV, u 1 pacienta se jednalo o hereditární hemochromatózu a u 1 pacienta o fibrózu 

etiologicky blíže neurčenou. Celkem u 4 pacientů se neprokázala žádná jaterní choroba. 

Celkem 26 pacientů mělo odlišný histologický nález než HCC. U 5 pacientů se 

nepotvrdilo žádné nádorové onemocnění – u 2 pacientů byla popsána chronická HCV 

infekce, u 1 pacienta jaterní cirhóza a 2 pacienti měli jaterní biopsii bez nálezu maligních 

buněk či jiného zásadního patologického nálezu. Dále byly zachyceny 2 benigní nádory 

– angiomyolipom a hepatocelulární adenom. Mezi maligními nádory jater byl nejčastější 

cholangiocelulární karcinom celkem u 10 pacientů. Poměrně často se jednalo 

o sekundární nádory jater – metastázy kolorektálního karcinomu u 3 pacientů, 

malobuněčného karcinomu u 2 pacientů a dlaždicobuněčného karcinomu u 1 pacienta. 

U 3 pacientů se objevily poměrně vzácné jaterní nádory – epiteloidní 

hemangioendoteliom, dále hemangiopericytom a solidní fibrózní tumor jater (s nízkým 

maligním potenciálem). 

Do analýzy byly zahrnuty vzorky jater celkem 38 pacientů, u nichž byla necílená 

jaterní biopsie prováděna ke stanovení definitivní diagnózy či stupně jaterní fibrózy. Mezi 

jednotlivými příčinami jaterního onemocnění byla stejnou měrou zastoupena HBV a HCV 

infekce, každá u 11 pacientů. U 5 pacientů byla potvrzena NASH, u 5 pacientů NAFLD. 

Celkem u 6 pacientů byly v jaterní biopsii zachyceny pouze minimální změny tkáně či 

normální jaterní tkáň. Tyto vzorky spolu s 5 vzorky pacientů s NAFLD byly vybrány jako 

kontrolní skupina. 
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Exprese sledovaných genů u nemocných s HCC 

Exprese sledovaných genů ve vzorcích jaterní tkáně nemocných s HCC 

Ve vzorcích jaterní tkáně pacientů s HCC (n = 29) byla zjištěna v porovnání 

s kontrolní skupinou (n = 11) významně zvýšená exprese BLVRA (1.14 ± 0.76 vs. 0.41 

± 0.024, p = 0.001) a významně snížená exprese VEGFA (0.55 ± 0.32 vs. 1.21 ± 0.28, 

p ˂ 0.001). U ostatních sledovaných genů nebyl v jejich expresích zjištěn statisticky 

významný rozdíl. 

 

 

 

Exprese sledovaných genů v PBL nemocných s HCC 

Ve vzorcích PBL pacientů s HCC (n = 32) byla zjištěna v porovnání s kontrolní 

skupinou (n = 27) významně zvýšená exprese BLVRA (1.17 ± 0.46 vs. 0.90 ± 0.29, 

p = 0.012), stejně tak jako exprese NOX2 (1.91 ± 1.21 vs. 1.22 ± 0.52, p = 0.003). 

Podobně jako v jaterní tkáni byla v této skupině vzorků v porovnání s kontrolní skupinou 

významně snížena exprese VEGFA (1.37 ± 0.78 vs. 1.57 ± 0.51, p = 0.025). U ostatních 

sledovaných genů nebyl v jejich expresích zjištěn statisticky významný rozdíl. 
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Exprese sledovaných genů u maligních nádorů 

Analýza exprese všech studovaných genů byla dále provedena ve skupině 

vzorků zahrnující všechny typy maligních jaterních nádorů (n = 39) vs. selektované 

kontroly (n = 11). Do této skupiny byly zahrnuty primární maligní nádory jater (HCC 

a CCC) a jaterní metastázy. Ve shodě s předchozími výsledky byla zjištěna významně 

zvýšená exprese BLVRA (1.34 ± 0.98 vs. 0.41 ± 0.24, p ˂ 0.001). Exprese VEGFA byla 

významně snížená (0.60 ± 0.34 vs. 1.21 ± 0.28, p ˂ 0.001). U ostatních sledovaných 

genových expresí nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Ačkoli vyšetřovaný soubor nebyl příliš velký pro dílčí analýzy, pokusili jsme se 

porovnat exprese sledovaných genů u některých podskupin nemocných. Provedli jsme 

tedy srovnání exprese sledovaných genů ve vzorcích jater nemocných s HCC na 

podkladě virové hepatitidy B a C (n = 22) s kontrolními jedinci (n = 11). V této analýze 

byla zjištěna významně snížená exprese VEGFA (0.76 ± 0.29 vs. 1.21 ± 0.28, p ˂  0.001), 

zatímco exprese ostatních sledovaných genů se nelišila. Při srovnání expresí 

sledovaných genů ve vzorcích jater pacientů s HCC na podkladě NASH (n = 10) se 

vzorky jater jedinců s NASH (n = 5) nebyly zjištěny významné rozdíly. Možným důvodem 

by mohla být malá velikost výběrového souboru. 
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Korelace mezi sledovanými genovými expresemi v biopsiích HCC 

a odpovídajícími vzorky PBL  

Žádná korelace mezi sledovanými genovými expresemi v játrech a krvi se 

neprokázala. Korelace exprese BLVRA v játrech a PBL je zřejmá, nicméně statisticky 

nevýznamná (p=0,21), což může být způsobeno velmi slabou silou statistického testu 

(0,236). Na takto malém souboru jsme tedy nebyli schopni korelaci statisticky potvrdit. 

 

5 DISKUZE 

Jaterní kancerogeneze je komplexní proces, který není dosud zcela 

prozkoumán. Nicméně bylo již opakovaně popsáno, že zvýšení oxidačního stresu či 

naopak nefunkčnost antioxidačních systémů významně přispívá ke vzniku a progresi 

HCC [23]. První publikovaná práce, demonstrující jednoznačný vliv oxidačního stresu 

v procesu karcinogeneze, prokázala transformaci myších fibroblastů [24]. Tento koncept 

byl opakovaně prokázán dalšími pracemi, například na zvířecím modelu 

u superoxiddismutázy deficientních myší je popisován zvýšený výskyt HCC [25]. Stejně 

tak byla popsána úloha NOX při patogenezi jaterní fibrózy a karcinogenezi vyvolané 

TGF-β (transforming growth factor-β) [26]. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, 

že bilirubin, jedna z nejdůležitějších endogenních antioxidačních látek [27], je silným 

inhibitorem NOX [28, 29]. Oxidační stres je tedy klíčovým faktorem iniciace a progrese 

jaterní kancerogeneze za různých patologických podmínek [30, 31].  

 Katabolická dráha hemu hraje důležitou roli v ochraně před zvýšeným 

oxidačním stresem [16]. Úloha HMOX1 v karcinogenezi je nadále kontroverzní. Zatímco 

například u karcinomu pankreatu byla zvýšená exprese HMOX1 negativním 

prognostickým faktorem ovlivňujícím odpověď na léčbu [32], jiné klinické studie ukazují, 

že u pacientů s aktivnější variantou genu HMOX1 je méně pravděpodobné, že se u nich 

vyvinou zhoubná nádorová onemocnění [33]. Protektivní role HMOX1 byla popsána na 

zvířecím modelu jaterní kancerogeneze, kdy snížená exprese HMOX1 vedla ke 

zvýšenému počtu malignit [34]. 

 V naší práci jsme neprokázali, že by byla HMOX1 rozdílně exprimována 

u pacientů s HCC, ani v játrech či v periferních leukocytech. Exprese BLVRA však byla 

u těchto pacientů významně zvýšena, a to jak v nádorové tkáni, tak i v PBL. Tato zjištění 
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jsou ve shodě s publikovanými výsledky De Giorgiho a kol., na souboru pacientů s HCC 

v terénu HCV infekce [35]; ale i s výsledky naší předchozí práci na souboru HCV 

infikovaných pacientů, u nichž byla exprese BLVRA také zvýšena, a navíc byla 

i prediktorem setrvalé virologické odpovědi [22].  

 Práce autorů Melle a kol., ukazovala zvýšenou expresi také druhého 

izoenzymu biliverdinreduktázy BLVRB [36], potenciálně prokarcinogenní efekt tohoto 

enzymu byl popsán v experimentální práci Huana a kol. [37]. Naše výsledky však 

prokázaly pouze mírné, statisticky nevýznamné zvýšení exprese BLVRB u pacientů 

s HCC v porovnání s kontrolními jedinci.  

 Význam zvýšení exprese BLVRA může být vysvětlen několika způsoby. 

Může se jednat o zpětnou stimulaci antioxidačními systémy, což pravděpodobně také 

funguje u HCV infikovaných pacientů, jak jsme prokázali v naší předchozí práci [22]. 

Pacienti, kteří odpověděli na protivirovou terapii, měli mnohem vyšší expresi BLVRA 

v porovnání s non-respondéry na léčbu [22]. Tuto hypotézu dále potvrzuje příznivý efekt 

BLVRA v prevenci stárnutím navozeného oxidačního stresu [38]. BLVRA je známý 

aktivátor mnoha proliferačních intracelulárních signálních drah [21] a je také senzorem 

intracelulární hypoxie, kdy se její exprese v reakci na hypoxii významně zvyšuje [39]. 

Zdá se tedy, že ke zvýšení exprese BLVRA v klinických i experimentálních pracích vede 

vícero mechanismů. Nicméně i přesto se zdá naše vysvětlení dostatečně 

pravděpodobné – tj. ke zvýšené expresi BLVRA docházív důsledku zvýšeného 

oxidačního stresu. Dokládá to také zvýšená exprese NOX2 v PBL pacientů s HCC. 

Zvýšená exprese BLVRA může působit jako mechanismus zpětné vazby k vychytávání 

superoxidu nadprodukovaného zvýšeným NOX2 [23]. 

V naší práci jsme prokázali významně sníženou expresi VEGFA u pacientů 

s HCC v játrech i v krvi. VEGFA hraje významnou roli v nádorové angiogenezi, exprese 

VEGFA a potažmo míra vaskularizace nádoru koreluje s nepříznivou prognózou [40], 

inhibice angiogeneze je součástí protinádorové léčby. V případě HCC byl popsán vliv 

velikosti nádoru a stupně jeho diferenciace na expresi VEGFA, exprese se snižovala 

u dediferencovaných nádorů a nádorů větších než 3 cm [41]. Podle recentních studií se 

ukazuje, že exprese VEGFA je zvýšená na začátku kancerogeneze respektive u malých 

tumorů bez vaskulární invaze, v pokročilých stádiích klesá [42]. Vysvětlením je 
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pravděpodobně nejen oscilace angiogeneze, ale také rozdílný mechanismus 

angiogeneze v různých fázích vzniku a růstu nádoru. 

Při vyšetření genetických mutací se naprostá většina studií opírá o vyšetření 

vzorků jaterní tkáně získané resekcí, tudíž se tedy jedná o HCC velmi časného nebo 

časného stádia. Je tedy otázkou, zda jsou výsledky genetického profilování těchto málo 

pokročilých HCC validní pro jiná, pokročilejší stádia. Dalším problémem je vývoj 

jednotlivých mutací v průběhu vzniku HCC, nevíme tedy, zda jsou výsledky platné 

a použitelné během celé délky nádorového onemocnění [43]. U HCC je kromě 

intratumorové heterogenity známá také intertumorová heterogenita, kdy dochází ke 

vzniku několika geneticky odlišných nádorových ložisek ve stejných játrech. Dle 

dostupných výsledků studií zkoumajících klonalitu multimodálních nádorů se jedná 

o metastázy u 20 – 40 % pacientů, v ostatních případech jde o de novo vzniklé nádory 

v cirhotickém terénu [44-46]. Tyto výsledky by mohly vysvětlovat primární a sekundární 

rezistenci na systémovou léčbu. Zavedení vyšetření genetického podtypu nádoru do 

rutinní praxe a jeho začlenění do stagingu povede k přesnějšímu určení léčebné 

modality, ať už v podobě adjuvantní terapie pro rizikové skupiny pacientů či určení 

optimální sekvence systémové léčby. 

Je na místě také zdůraznit význam PBL jako biologického materiálu, který má 

být použit pro studium genové exprese. Odběr tohoto materiálu je snadný, také výsledky 

genové exprese jsou ve srovnání s výsledky z jaterní tkáně spolehlivější. Hodnocení 

genové exprese specificky ve vzorku karcinomu jater navíc často komplikuje přítomnost 

nekrotické tkáně [39]. 

Další možností by mohlo být stanovení cirkulujících microRNA (miRNA) v krvi, 

u některých jako např. miRNA-18a, miRNA-221 a miRNA-22 byla již asociace s HCC 

popsána [47]. Studie kandidátních miRNA jako markerů HCC v současnosti probíhá 

v Hepatologické laboratoři ÚLBLD 1. LF UK. 

 

6 ZÁVĚR 

HCC je celosvětově velmi časté nádorové onemocnění, v globálním kontextu 

se pohybuje na předních příčkách příčin úmrtí v důsledku maligního onemocnění. 

Vzhledem k jeho výskytu téměř vždy v terénu jaterní choroby je dobře známá riziková 
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populace pro vznik HCC. Efektivita screeningu je přes dostupnost ultrasonografie jater 

nedostatečná. V současnosti žádný ze zavedených onkomarkerů nezvyšuje efekt 

screeningu. 

Cílem bylo stanovit expresi genů katabolické dráhy hemu - HMOX1, BLVRA, 

BLVRB a dále NOX2, genu kódujícího protein p22 a VEGFA v jaterní tkáni a v PBL 

pacientů s HCC a u zdravých kontrol. Výsledky ukázaly zvýšenou expresi BLVRA 

v játrech a PBL u HCC pacientů, což by mohl být mechanismus zpětné vazby pro 

kontrolu zvýšeného oxidačního stresu spojeného s progresí HCC, doprovázený také 

zvýšením exprese NOX2 v PBL těchto pacientů. Ve shodě s těmito zjištěními byla 

zjištěna zvýšená exprese BLVRA u všech maligních jaterních nádorů v našem souboru. 

Korelaci mezi genovou expresí výše uvedených genů v játrech a v PBL pacientů s HCC 

jsme neprokázali. Také nebyl zjištěn rozdíl mezi expresí daných genů ve skupině 

pacientů s virovými hepatitidami B a C, ani ve skupině pacientů s NASH. 

Hodnocení genové exprese konkrétně u HCC je ztíženo prakticky téměř vždy 

přítomnou nekrózou nádorové tkáně, PBL je tedy vhodným biologickým materiálem pro 

studium genové exprese poskytujícím spolehlivé výsledky. 

Tato data jsou ve shodě s výsledky naší předchozí studie provedené na 

nemocných s chronickou hepatitidou C, u nichž byla exprese BLVRA také zvýšena. 

Zvýšená exprese BLVRA u pacientů s HCC, chronickou hepatitidou C a patrně i s dalšími 

závažnými onemocněními jater tak představuje slibný diagnostický či prognostický 

marker, který by mohl nalézt uplatnění v klinické medicíně. 
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