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Abstrakt: 

V posledních dvou desetiletích je významná snaha nalézt neinvazivní markery v diagnostice, 

predikci a monitorování účinnosti terapie maligních onemocnění. Cirkulující nádorové buňky 

(CTC) mají možnost splnit všechny tyto kritéria. Monotematická práce se v úvodu věnuje 

problematice CTC a jejich současnému využití v klinické medicíně. V přehledném článku je 

shrnut aktuální stav využití CTC u gynekologických malignit. V další publikaci je originální 

článek na téma CTC u karcinomu endometria. Popisuje úspěšný záchyt vitálních CTC u 75% 

testovaných pacientek. Identifikuje CTC jako individuální marker onemocnění bez spojitosti se 

stadiem, stupněm (grade) nebo postižením lymfatických uzlin. 

V druhé polovině se práce věnuje endometrióze, benignímu, ale často recidivujícímu 

onemocnění zhoršující kvalitu života u žen v reprodukčním věku. Multicentrická studie 

popisuje úspěšnou izolaci cirkulujících endometriálních buněk (CEC) u žen s histologicky 

potvrzenou endometriózou v různém stadiu onemocnění i subjektivními potížemi pacientek. 

Z celkových 423 vzorků bylo úspěšně izolováno 78.4%. CEC byly sledovány u 11 pacientek 

v různých fázích menstruačního cyklu, při čemž nejvyšší počet CEC byl detekován těsně po 

ovulaci. Cytomorfologickou a následně molekulární analýzou byly zjištěny buněčné typy a 

geny charakteristické pro jednotlivé fáze cyklu umožňující vysvětlení dynamiky patofyziologie 

endometriózy. Poslední originální článek disertační práce je pilotní studie detekce CEC u 

pacientek se spontánním pneumotoraxem s podezřením na katameniální charakter. U všech 20 

vyšetřovaných pacientek byly prokázaný CEC, které následnou molekulární analýzou byly 

rozděleny na dvě skupiny. Profil těchto dvou skupin korespondoval s perioperačním nálezem, 

co by vysvětlovalo dvě patofyziologické cesty šíření endometriózy do hrudní dutiny (brániční 

fenestrace vs. hematogenní šíření). Klinickým přínosem této studie by byla včasná diagnostika 

možné etiologie endometriózy, efektivnějšího terapeutického zásahu a sledování gynekologem 

ke snížení riziku recidivy. 
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Abstract: 

In the last two decades there is an enormous effort to discover a non-invasive marker to 

diagnose, predict and monitor therapy effect of malignant diseases. Circulating tumor cells 

(CTC) have the ability to fulfil all these criteria. The introduction of the monothematic thesis 

deals with the problematics of CTC in general and its application in clinical medicine. It is 

followed by the author’s first publication, which reviews the current status of CTC in 

gynecological malignancies. The next publication is an original article about CTC in patients 

with endometrial carcinoma. It reports a successful isolation of vital CTC in 75% of tested 

patients and identifies CTC as an individual marker of the disease without correlation to the 

stage, grade or lymph nodes involvement.  

The second part of this thesis deals with endometriosis, a benign but often recurrent disease 

worsening the life quality of women in reproductive age. The multicentre study presents a 

successful isolation of circulating endometrial cells (CEC) in patients with histologically 

proven endometriosis with various stages and symptoms. From the total of 423 samples 78.4% 

were CEC positive. Eleven patients were monitored during their menstrual cycle and CEC 

tested in different phases, being the early post-ovulatory period in which the highest CEC 

number was detected. Cytomorphologic and later molecular analysis showed characteristic cell 

types and genes for different phases, which could lead to better understanding of endometriosis 

dynamics. The last original article of this thesis is a proof-of-concept study which demonstrates 

successful isolation and characterization of CEC in patients with spontaneous pneumothorax 

with very suspect catamenial involvement. In all the 20 patients CEC were detected and with 

further molecular analysis divided in to two groups. The gene expression profile of the two 

groups corresponded with the intraoperative findings, which would explain the two 

pathophysiological routes of endometriosis spread to the thoracic cavity (diaphragm 

fenestration vs. hematogenous spread). The clinical value of this original study would be the 

early diagnostics of endometriosis etiology, more effective therapy management and a follow 

up by the gynaecologist to lower the risk of recurrence. 
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1. Úvod 

Sporadické buňky jsou v krevním řečišti zastoupeny v poměru k ostatním elementům 

v minimálním množství. U zdravého jedince jsou eliminovány imunitním systémem, u 

patologického procesu mohou být zdrojem vzdálených metastáz. V gynekologii je jejich výskyt 

popisován mimo onkologických onemocnění také u endometriózy. Cirkulující nádorové buňky 

(CTC) jsou izolovány u maligních onemocnění a cirkulující endometriální buňky (CEC) jsou 

detekovány u endometriózy. Předkládaná disertační monotematická práce přináší důležité 

poznatky o úspěšné izolaci a poukazuje na možnosti dalšího výzkumu a využití těchto buněk 

v klinické praxi. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

V posledních letech je snaha o nalezení metody, která je mini-invazivně schopna potvrdit a 

specifikovat onemocnění, odhadnout prognózu, efektivně monitorovat terapii a včas odhalit 

možnou recidivu. Výzkum byl zaměřen na využití cirkulujících sporadických buněk 

v léčbě a diagnostice u maligních onemocnění (detekcí CTC), jakož i u benigních 

onemocnění (CEC u endometriózy).  

Cirkulující sporadické buňky jsou možným biomarkerem, který by mohl vyhovět výše 

uvedeným nárokům. Cílem bylo zjistit korelaci CTC se stadiem onemocnění (v našem 

případě karcinomu endometria). Úkolem byla izolace viabilní CTC a jejích dlouhodobá 

kultivace, což umožní další studium onemocnění. 

Významným cílem plánovaného výzkumu bylo využití izolační metody využívané 

doposud pouze při onkologické diagnostice u pacientek s endometriózou. Detekované 

buňky po filtraci periferní krve jsme nazvali cirkulující endometriální buňky (CEC). Následně 

jsme získané buňky podrobili genové analýze, jejíž výsledky by sloužily k dalšímu výzkumu 

daného onemocnění. Získané zkušenosti a poznatky jsme využili ve studii, ve které je cílem 

popis výskytu a molekulární charakteristiky CEC u žen se spontánním pneumotoraxem s 

podezřením na katameniální charakter. 

Souhrnem byly stanoveny následující otázky-hypotézy: 

2.1. Existuje korelace stadia nádorového onemocnění s přítomností živých CTC? Je možná 

dlouhodobá kultivace in vitro vyizolovaných CTC? 

2.2. Je možno využití cirkulujících endometriálních buněk v diagnostice a monitorování 

endometriózy? 

2.3. Je možné cirkulující endometriální buňky využít v diagnostice a léčbě u pacientek se 

spontánním pneumotoraxem?  
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3. Materiál a metodika 

3.1. Izolace CTC 

Sporadické buňky: cirkulující nádorové buňky (CTC) a cirkulující endometriální buňky (CEC) 

jsme získali odběrem periferní krve. Izolace buněk z venózní krve proběhla metodou filtrace. 

Systém obsahuje membránu s póry o velikosti 8 µm, přes které je filtrováno cca 8 ml krve. Na 

membráně se spolu s leukocyty nebo makrofágy zachytí i patologické buňky jako nádorové 

nebo endometriální. Významnou výhodou oproti jiným metodám je zachování životnosti buněk 

(viability) a tedy možnost následné kultivace. Po 3 až 6 denní kultivaci, během které dochází 

k odumření většiny leukocytů a makrofágů, aplikujeme na vzorky fluorescenční barvení 

(NuceBlue™, CellTracker™, MitoTracker™) a pod fluorescenčním mikroskopem hodnotíme 

cytomorfologii buněk. 

3.2. Cytomorfologická analýza 

Cytomorfologická analýza se skládá ze dvou kroků. V prvním, jsou při zvětšení 10x-20x 

lokalizovány viabilní buňky, ve druhém při zvětšení 40x-60x jsou pozorovány detaily 

cytoplazmy, jádra s jadérky a mitochondrie. Mikroskopický obraz je digitalizován a snímky 

uloženy ke kontrolnímu čtení zkušeným vědeckým pracovníkem nebo patologem. Všechny 

vzorky jsou analyzovány dvěma různými specialisty.  

Po cytomorfologické analýze je membrána s buňkami fixována sušením k další 

imunohistochemické analýze nebo uskladnění v RLT bufferu k další RNA analýze. 

Imunohistochemická analýza slouží k potvrzení endometriálního původu sporadických buněk 

v periferní krvi u pacientek s endometriózou. Rutinně se k diagnostice endometriózy užívá 

CD10, ESR a VIM protilátky. 

3.3. Molekulární analýza  

Molekulární analýza vzorků probíhá pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce 

(qPCR) s možností testování až 24 genů v jednotlivých vzorcích. Identifikace genů se zvýšenou 

expresí v CTC a CEC je dosažena porovnáním molekulárního profilu plné krve (ještě před 

filtrací membránou) a buněk separovaných na membráně. Z uchovaných vzorků v RLT bufferu 

jsme RNA izolovali pomocí RNeasy Mini Kit (QIAGEN) a poté je koncentrace RNA měřena 

přístrojem NanoDrop (Thermo Fisher Scientific). Produkce cDNA probíhá pomocí vysoko 

kapacitní cDNA Reverse Transciption Kit (Thermo Fisher Scientific), genová analýza probíhá 

s využitím Taqman sond. Detailní popis izolování buněk, imunohistochemie a genové analýzy 

je popsán v jednotlivých publikacích v příloze disertační práce. 

 

4. Výsledky a hodnocení hypotéz 
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4.1. Korelace mezi stadiem onemocnění a přítomnosti živých CTC u žen s karcinomem 

endometria 

4.1.1. Výsledky 

Studie byla zaměřena na pacientky s karcinomem endometria. Do studie bylo zařazeno 92 

pacientek s různým histologickým typem a stádiem onemocnění, u kterých byly CTC 

detekovány v 75% případech. CTC pozitivita nesouvisela se stadiem onemocnění ani 

s metastazováním do spádových lymfatických uzlin. Důležitým aspektem studie byla úspěšná 

dlouhodobá kultivace izolovaných nádorových buněk až 6 měsíců. Kultivované buňky mohou 

sloužit jako cenný materiál k dalšímu zkoumání genové analýzy i ke stanovení chemorezistence 

při managementu personalizované terapie karcinomu endometria. 

4.1.2.  Diskuze 

Tekutá biopsie (liquid biopsy) znamená revoluci v onkologii všeobecně a má předpoklady hrát 

významnou roli v personalizované terapii nemocných. Vedle děložního aspirátu, cfDNA, 

ctDNA, cirkulující miRNA a EPC řadí CTC mezi potencionálně využitelné v hodnocení 

prognózy karcinomu endometria a plánování pooperační terapie. Předpokladem je, že 

kombinováním těchto metod identifikujeme mutace, které nám pomůžou v strategii přístupu 

pokročilého onemocnění, časné detekce recidivy a personalizovaném přístupu u terapeutické 

rezistence vedoucí k relapsu. 

4.1.3. Závěry 

Vysoká pozitivita CTC i u dobře diferencovaných karcinomů v časném stádiu upozorňuje na 

potenciál šíření metastáz tohoto onemocnění. Neprokázali jsme korelaci mezi CTC a stádiem, 

stupněm a postižením lymfatických uzlin značící jejich individuální charakter s eventuální 

možnosti využití i při monitoringu efektivity léčby. Velkou výhodou metody izolace je i možná 

další kultivace živých CTC s následnou funkční a molekulární analýzou. 

 

4.2. Cirkulující endometriální buňky: Nový zdroj informací o dynamice endometriózy 

4.2.1. Výsledky 

Studie byla koncipovaná jako prospektivní a multicentrická (Polsko, Itálie a Česká republika, 

ve které spolupracovalo 9 center). Ze 423 vzorků byly CEC detekovány ve 331 případech 

(pozitivita 78 %). Důkladným cytomorfologickým vyšetřením byly zjištěny epiteliální, 

glandulární a buňky podobné kmenovým (stem cell-like). Pozitivita vzorků se nelišila mezi 

jednotlivými pracovišti, a ve všech typech i stadiích endometriózy se detekovali CEC bez 

výraznější kvantitativní odchylky. 
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K výběru nejvíce specifických genů endometriózy jsme dospěli porovnáním genové analýzy 

získané z tkáně ovariální endometriózy (endometriomu) a venózní krve (s cirkulujícími 

endometriálními buňkami) u stejné pacientky. Celkově bylo do analýzy zahrnuto 20 genů. 

Dle klastrové analýzy výsledků qPCR byla vybrána skupina genů (KRT18, KRT19, VIM, 

NANOG), které dále sloužily k identifikaci CEC v dalších vzorcích a doporučujeme jejich 

využití i v budoucích pracích na CEC.  

4.2.2. Diskuze 

Cytomorfologickou a následně molekulární analýzou byly zjištěny buněčné typy a geny 

charakteristické pro jednotlivé fáze cyklu umožňující vysvětlení dynamiky patofyziologie 

endometriózy. Studie spolu s aktuálně dostupní literaturou teoretizuje jednak o podobné iniciaci 

šíření endometriózy jako metastázování maligních nádorů a rovněž vznikem vzdálených 

ložisek prostřednictvím mesenchymálních kmenových endometriálních buněk. 

4.2.3. Závěry 

CEC je individuální marker endometriózy bez spojitosti se stádiem a typem onemocnění a 

subjektivními potíži pacientky. Nejvyšší počet CEC je detekován bezprostředně po ovulaci. 

Během menstruačního cyklu se mění cytomorfologické složení i genový profil CEC dle fáze 

cyklu. Omezená exprese estrogenových receptorů a absence progesteronových receptorů by 

v budoucnu mohla personalizovat konzervativní léčbu endometriózy. Detekce buněk 

podobajících se kmenovým buňkám podporuje hypotézu endometriózy jako onemocnění 

kmenových buněk. 

 

4.3. Cirkulující endometriální buňky u žen se spontánním pneumotoraxem 

4.3.1. Výsledky 

Ve všech 40 vzorcích u 20 žen hospitalizovaných pro spontánní pneumotorax s katameniálním 

charakterem byly detekované CEC (100 % pozitivita). Z 20 pacientek mělo 7 (35%) počet 

izolováných CEC více než 100, z těchto 7 měli 3 (43%) potvrzená ložiska endometriózy na 

pleuře nebo noduly v plicní tkáni a u 5 (72%) to byla opakovaná epizoda pneumotoraxu. 

Z tohoto můžeme uvažovat spojitost vysokého počtu CEC a katameniálním pneumotoraxem. 

In vitro kultivací jsme pozorovali rostoucí i aktivně se dělící individuální CEC i shluky buněk. 

Zvýšenou expresi ve vzorků od pacientek s pneumotoraxem jsme zaznamenali u genů VIM, 

KRT18, NANOG, CD10 a ESRRA. Porovnáním genových profilů jsme detekovali dva různé 

fenotypy CEC: první fenotyp u pacientek s potvrzenou endometriózou bránice a druhy fenotyp 

ve spojitosti s endometriálními ložisky na pleuře. V porovnání molekulárního profilu vzorků 

od pacientek se spontánním pneumotoraxem se vzorky pacientek s histologicky prokázanou 
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pánevní endometriózou, byla u žen po spontánním pneumotoraxu signifikantně zvýšena 

exprese HER2, což spolu s KRT18 může sloužit jako specifický marker k identifikaci epizod 

pneumotoraxu. 

4.3.2. Diskuze 

Studie poskytuje možnou odpověď výběru žen se známou endometriózou s rizikem vzniku 

spontánního pneumotoraxu. Na druhou stranu při podezření na katameniální charakter 

spontánního pneumotoraxu a nálezu CEC je možné pacientku gynekologicky vyšetřit pro 

pravděpodobnou etiologii endometriózy a zahájit následnou léčbu ke snížení riziku recidivy. 

Pro chirurgy by včasná diagnostika endometriální etiologie pomohla ve volbě vhodného 

zákroku již při začátku prezentace pneumotoraxu a vyloučilo jinou etiologii potíží. 

4.3.3. Závěry 

Prezentujeme úspěšnou izolaci CEC u všech pacientek se spontánním pneumotoraxem 

s podezřením na katameniální charakter. Genetická analýza CEC poukazuje na různé 

patofyziologické pochody, korespondující s perioperačním nálezem (brániční fenestrace vs. 

pleurální implantace ložisek endometriózy). Signifikantní elevace genu HER2 ve vzorků CEC 

u žen se spontánním pneumotoraxem může sloužit jako marker u žen s již známou 

endometriózou pro vznik pneumotoraxu v budoucnu. Při první epizodě pneumotoraxu a nálezu 

CEC je časné odeslání ke gynekologické konzultaci a potvrzení endometriózy s následnou 

léčbou klíčové ke snížení rizika opakujících se pneumotoraxů. 

 

5. Souhrn 

CTC a CEC jsou potencionálními nástroji v diagnostice a terapii v tzv. personalizované 

medicíně. Je potřeba dalších studií k podložení prezentovaných dat, které vedou k přesvědčení 

i širší odborné veřejnosti k budoucímu klinickému využití těchto sporadických buněk. 
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