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SOUHRN 

Práce se zabývá studiem přítomnosti Helicobacter pylori v lymfatické tkáni orofaryngu a změnami 

exprese vybraných cytokinů v souvislosti s imunitní odpovědí vyvolanou touto bakterií. Helicobacter pylori 

(HP) je známým žaludečním patogenem. V žaludku způsobuje rozvoj chronického zánětu, vředové choroby, 

ale i maligních nádorů jako je žaludeční adenokarcinom nebo MALT lymfom. Vzhledem k předpokládané 

orálně-orální cestě přenosu HP byla v minulosti zkoumána oblast dutiny ústní jako možný rezervoár infekce. 

Informace o možné kolonizaci orofaryngu jsou dosud neúplné, zveřejněno bylo několik prací, které přinesly 

rozporuplné výsledky. Nesourodost výsledků je dána především rozmanitostí použitých detekčních technik. 

Patogenetické působení HP v lymfatické tkáni orofaryngu nebylo dosud zkoumáno. Předpokládá se, že by 

HP mohl být zapojen do patogeneze chronického zánětu, ale i karcinogeneze této oblasti.  

V této práci byla zkoumána přítomnost HP v lymfatické tkáni orofaryngu u pacientů s tonzilárním 

karcinomem, chronickou tonzilitidou a syndromem obstrukční spánkové apnoe pomocí real-time PCR. U 

části pacientů byl následně vyšetřen i žaludek na přítomnost HP infekce pomocí ureázového dechového 

testu a PCR. V séru pacientů byly zjišťovány specifické protilátky proti HP a dále hladiny cytokinů (EGF a 

TGF-beta1), které jsou známy svými účinky při karcinogenezi epitelu. Rozdíly v expresi iNOS, eNOS a 

kaspázy 3 byly detekovány ve tkáni. 

Výsledky ukázaly, že lymfatická tkáň orofaryngu je osídlena HP u vysokého procenta osob. 

Nebyly nalezeny významné rozdíly v osídlení u osob s tonzilárním karcinomem, chronickou tonzilitidou či 

zdravou tonzilární tkání. Genotypová analýza orofaryngeálních kmenů ukázala, že převažovaly méně 

virulentní kmeny HP. Detekce žaludečního infekce ukázala, že HP může být přítomen v orofaryngu 

nezávisle na žaludku. Porovnání orofaryngeálních a žaludečních genotypů ukázalo, že jedinec může hostit 

rozdílné kmeny HP v obou lokalizacích.  

Cytokinová analýza ze séra pacientů neukázala statisticky významné rozdíly v sérových hladinách 

EGF a  TGF-beta 1 u různých diagnóz v porovnání HP negativních a HP pozitivních osob. Lze z toho 



 

usuzovat, že infekce HP nevyvolává systémovou cytokinovou odpověď. Ve tkáni byly popsány 

morfologické rozdíly v expresi iNOS, eNOS a kaspázy-3 u různých diagnóz.  

Výsledky dosažené v této práci přispívají k poznání o HP u člověka. Byla potvrzena významná 

extragastrická lokalizace infekce. Přímé zapojení HP v orofaryngeální karcinogenezi se zdá být 

nepravděpodobné. Vliv HP na změny sérových hladin EGF a TGF-beta 1 nebyl prokázán. Nelze však 

vyloučit vliv HP na rozvoj chronického zánětu a hypertrofie lymfatické tkáně orofaryngu lokálním 

ovlivněním imunitní odpovědi hostitele.  

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The thesis focuses on detection of Helicobacter pylori (HP) in the oropharyngeal lymphatic tissue 

and changes of selected cytokines expression according to the inflammatory response to the HP infection. 

HP is well known gastric pathogen, which leads to the development of chronic gastritis, gastric ulcers and 

malignancies such as gastric carcinoma or MALT lymphoma. According to the supposed way of 

transmission of this bacterium, oral cavity was investigated for HP presence recently. Data about possible 

colonisation of oropharyngeal tissue are insufficient. Several papers were published with inconsistent 

results. This inconsistency is due to different investigation methods used. The pathogenetic effect of HP in 

the oropharyngeal tissue was not investigated. It is supposed, that HP could lead to inflammation or 

carcinogenesis of oropharyngeal tissue in the same way as in gastric mucosa. 

The presence of HP in oropharyngeal tissue samples of patients suffering from tonsillar carcinoma, 

chronic tonsillitis or obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) was investigated in this study. Real-time 

PCR was used. Part of the patients was investigated for gastric HP presence using UBT and PCR. Specific 

anti-HP antibodies and levels of EGF and TGF-beta 1 were detected in sera. Differences in iNOS, eNOS 

and caspase-3 were detected in tissue samples using immunohistochemistry. 

The results confirmed the HP colonisation of lymphatic tissue in high numbers of patients. No 

significant differences were found when comparing different oropharyngeal pathologies. The frequent 

presence of low-virulent HP genotypes was shown by gene analysis. Detection of gastric HP showed that 

oropharyngeal HP presence could be independent to gastric infection. Oropharyngeal and gastric HP strains 

comparison showed that different strains can be harboured in both localisations in an individual. 

No significant differences in EGF and TGF-beta 1 serum levels were found among HP positive and 

HP negative patients according to different diagnoses. This can be concluded that HP infection does not 

elicit the systemic cytokine response of the host immune system. Morphologic differences in iNOS, eNOS 

and caspase 3 expression were found in different oropharyngeal pathologies.   



 

The results brought new information about human HP infection. Important extragastric site of HP 

infection was confirmed. The results show, that direct connection of HP and oropharyngeal carcinogenesis 

is unlikely. HP does not influence the serum levels of EGF and TGF-beta 1. The possibility that local 

affection of immune system response could lead to chronic inflammation or hypertrophy of oropharyngeal 

lymphatic tissue can not be disconfirmed. 
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1. PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

1.1. Cytokiny a orofaryngeální patologie  

 Cytokiny jsou somatickými buňkami tvořené informační a regulační molekuly, 

které mohou být sekretované nebo zakotvené v cytoplazmatické membráně a které 

autokrinně, epikrinně nebo endokrinně ovlivňují fyziologické funkce buněk organismu, 

morfogenezu a homeostázu celého organismu. Po vazbě na membránové receptory, 

prostřednictvím signalizační kaskády ovlivňují metabolismus zásahové buňky a její genovou 

expresi (Šterzl, 2007). Cytokiny jsou zapojeny v mnoha procesech, jako je např. regulace 

imunitního systému či buněčný růst. Cytokiny je možné rozdělit podle převažující funkce do 

několika skupin: 

a) prozánětlivé cytokiny 

b) protizánětlivé cytokiny 

c) cytokiny s aktivitou růstových faktorů 

d) cytokiny uplatňující se v buněčně zprostředkované imunitě (TH1) 

e) cytokiny uplatňující se v humorální imunitě (TH2)  

f) cytokiny s antivirovým účinkem (interferony) 

 Důležitou složkou imunitního systému jsou (kromě mnoha dalších) T-lymfocyty. 

Jsou rozdělovány podle přítomnosti koreceptorových molekul CD4 nebo CD8 na T-

lymfocyty pomocné (TH) a T-lymfocyty cytotoxické (TC). TH buňky lze dále rozdělit podle 

hlavních cytokinů, které produkují na TH1 (produkují zejména IL-2 a IFN-gama) a TH2 

(produkují hlavně IL-4, Il-5, Il-6 a IL-10. Dále byly popsány TH0 buňky produkující směs 

cytokinů 1. a 2. typu, TH3 buňky charakteristické intenzivní produkcí TGF-beta a Tr1 buňky 

produkující velká množství IL-10 (Hořejší, 2005).  
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V oblasti orofaryngu se setkáváme s mnoha různými patologickými procesy, např. 

s chronickým zánětem a s nádorovým onemocněním. Mechanismu vzniku nádorů a buněčné 

nádorové transformace je věnována značná pozornost v rámci onkologie i buněčné biologie. 

Jsou zkoumány imunitní mechanismy u zdravých tkání i v průběhu patologických procesů. 

Výjimečná pozornost je věnována cytokinům a regulačním molekulám zapojeným ve 

stimulaci buněčné proliferace, neoangiogeneze nebo inhibici apoptózy.  

V literatuře je dáván do přímé souvislosti chronický zánět s karcinogenezí. Akutní 

zánět jako fyziologická odpověď na poranění, chemické či fyzikální dráždění nebo infekci 

vede ke zvýšené produkci cytokinů. Produkce prozánětlivých cytokinů je s postupem hojení 

vystřídána produkcí protizánětlivých cytokinů. Oproti tomu u chronického zánětu se proces 

destrukce tkání a reparace prolíná. To je provázeno angiogenezí a fibrotizací tkání (Philip et 

al., 2004). V oblasti orofaryngu se setkáváme s chronickými záněty tonzil, rekurentními 

tonzilitidami či prostou tonzilární hypertrofií. Chronické a rekurentní tonzilitidy jsou dávány 

do souvislosti s bakteriální infekcí (nejčastěji beta-hemolytickými streptokoky). Oproti tomu 

idiopatická tonzilární hypertrofie nemá souvislost s infekcí a často se vyskytuje u syndromu 

obstrukční spánkové apnoe (OSAS) (Lopez-Gonzalez et al., 1998). V literatuře nalézáme jen 

ojedinělé práce zabývající se cytokinovou expresí u chronických a rekurentních tonzilitid 

(Agren et al., 1995). U rekurentních tonzilitid byla prokázána vysoká přítomnost cytokinů 

TH2 odpovědi (Andersson et al., 1994). 

V souvislosti s orofaryngeálními neopláziemi byly zkoumány různé cytokiny, např. 

hladiny IL-6 a TNF-alfa (Brailo et al., 2006). Za významný faktor ovlivňující nádorový růst 

je považován epitelový růstový faktor (EGF - Epithelial Growth Factor). Jedná se o 

globulární protein o hmotnosti 6.4 kDa, složený z 53 aminokyselin. Má proliferační účinky 

na epitelové buňky a může vést k jejich dediferenciaci. EGF je spolu s TGF-alfa hlavním 

ligandem pro EGFR (receptor pro EGF), známý také jako Erb1. Jedná se o 170-kDa 

transmembránovou tyrosin kinázu. Bylo prokázáno, že EGFR je normálně exprimován ve 
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zdravé tkání a zvýšeně exprimován ve tkáních epitelových nádorů jako jsou (kromě dalších) 

karcinomy hlavy a krku (Mrhalova et al., 2005). V normálních buňkách je EGFR - 

tyrosinkinázová (EGFR-TK) signalizace přísně regulována. U nádorových buněk je porucha 

regulace signální dráhy EGFR-TK jedním z klíčových faktorů nekontrolovatelného růstu. 

Aktivace EGFR autokrinní stimulací vede ke zvýšení proliferace nádorových buněk, inhibici 

apoptózy, zvýšení invazivity nádoru, aktivaci angiogeneze, metastazování a vzniku 

rezistence k radioterapii i chemoterapii. Tumory se zvýšenou expresí EGFR jsou spojeny s 

horší prognózou (Kopp et al., 2003). 

V poslední době je rovněž zkoumán vliv transformujícího růstového faktoru beta 

(TGF-beta - Transforming Growth Factor) na karcinogenezi. TGF-beta existuje nejméně 

v pěti izoformách (TGF-beta 1, TGF-beta 2, TGF-beta 3, TGF-beta 4, TGF-beta 5), které 

vykazují 70-80% homologie v sekvenci aminokyselin. TGF-beta 1 převažuje a je téměř 

všudypřítomný, zatímco ostatní izoformy jsou exprimovány v omezeném spektru buněk 

a tkání (Barnard et al., 1990). TGF-beta má za fyziologických podmínek řadu aktivit. 

Reguluje proliferaci a diferenciaci buněk, embryonální vývoj, hojení ran a angiogenezi. Ve 

většině buněk převážně inhibuje proliferaci – zastavuje buněčný cyklus ve fázi G1, ale za 

určitých okolností může stimulovat růst některých buněk. Toto protichůdné působení je dáno 

typem buňky na kterou působí a na přítomnosti dalších růstových faktorů (Roberts et al., 

1985). TGF-beta reguluje diferenciaci zvláště neurálních buněk v ontogenezi CNS, potlačuje 

proliferaci i funkci výkonných T-buněk, makrofágů a granulocytů a redukuje 

produkci faktoru nekrotizujícího nádory (TNF). TGF-beta je derivován také z buněk zánětu 

a fibroblastů, účastní se zánětlivých procesů a hojení ran. Je klíčovým faktorem chronizace 

zánětu, fibrotizace tkání a metastatického procesu. Nadprodukce TGF-beta byla prokázána 

při bakteriálních, parazitárních a virových onemocněních, u zhoubných nádorů, popálenin, 

po ozařování a chemoterapii, je rovněž charakteristická pro všechny chronické zánětlivé 

procesy. TGF-beta je významným regulátorem produkce a exocytózy mezibuněčné hmoty. 

Stimuluje fibroblasty a jiné buňky k produkci proteinů mezibuněčné hmoty a proteinů pro 
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adhezi buněk včetně fibronektinu, kolagenu a integrinů. Současně také snižuje produkci 

enzymů odbourávajících mezibuněčnou hmotu a stimuluje produkci jejich inhibitorů. 

V nádorových buňkách byly popsány mutace signální dráhy TGF-beta. Tyto mutace 

způsobují rezistenci nádorových buněk k inhibici růstu zprostředkované TGF-beta a tím 

umožňují nekontrolovanou proliferaci buněk. Zvýšení produkce TGF-beta v nádorových 

buňkách zvyšuje jejich proteolytickou aktivitu a tím i jejich invazivitu. 

 

TGF-beta může ovlivnit tumorigenezi cestou aktivace makrofágové supresorové 

aktivity, která ovlivňuje funkci T lymfocytů, které jsou součástí přirozené obrany organismu 

proti nádorovému bujení (Alleva et al., 1995). Bylo popsáno rozdílné působení TGF-beta, 

který působí jako silný supresor nádorového bujení v časných stádiích tumorigeneze 

a naopak jako potenciátor tumorigeneze v pokročilejších stadiích. Je to vysvětlováno ztrátou 

odpovědi receptoru k ligandu, defekty v signální kaskádě TGF-beta, potenciací epitelo-

mezenchymální transformace a zapojením aberantních signálních mechanismů, které vedou 

k posílení metastatického fenotypu (Prime et al., 2004). V normálních buňkách působí TGF-

beta protinádorově tím, že inhibuje proliferaci buněk nebo že podporuje buněčnou 

diferenciaci a apoptózu. V pokročilejších stádiích tumorigeneze ztrácejí buňky citlivost 

k TGF-beta a tím k inhibici svého růstu. Poté, co dojde k nárůstu rezistence vůči TGF-beta, 

začnou samotné nádorové buňky i buňky stromatu zvýšeně produkovat tento faktor. 

Následkem jeho zvýšené produkce se nádorové buňky stanou invazivnějšími a vzrůstá jejich 

metastatický potenciál. TGF-beta rovněž přímo stimuluje angiogenezi. Tento účinek se může 

rovněž spolupodílet v stimulaci růstu nádoru (Blobe et al., 2000).  

 

Další významnou regulační molekulou ovlivňující angiogenezi je NO (oxid 

dusnatý). Schopnost nádorových buněk vyvolávat tvorbu nových cév (neoangiogeneze) je 

kritickým faktorem určujícím růst nádoru, stejně tak jako jeho schopnost regionálního šíření 

a metastazování (Folkman, 1995; Gallo et al., 1998; Brennan et al., 2001). NO vzniká ve 

formě reaktivního radikálu působením NO syntáz (NOS) při přeměně L-argininu na L-
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citrulin. NO se účastní procesů zánětlivých i tumorózních nejen ovlivněním angiogeneze, ale 

rovněž apoptózy, buněčného cyklu, vasodilatačními a antiagregačními účinky a rovněž 

ovlivněním exprese různých prozánětlivých molekul (např. cyklooxygenázy 2) (Blais and 

Rivest, 2001). V lidském těle jsou přítomny 3 různé NO syntázy: nNOS (neuronální), eNOS 

(endoteliální) a iNOS (inducibilní) (Brennan et al., 1999). Za fyziologického stavu je NO 

produkován konstitutivní – endoteliální NO syntázou. V průběhu zánětu a ischemie dochází 

v endotelu, leukocytech a jiných buňkách k expresi indukovatelné NO syntázy – iNOS. 

Tento děj podporují prozánětlivé cytokiny (např.: INF-gama, IL1, IL6, TNF-alfa), 

lipopolysacharidy nebo destičky aktivující faktore (PAF). Snížení exprese iNOS působí 

protizánětlivé cytokiny (např.: IL4, IL8, IL10). V spinocelulárních karcinomech byl 

zaznamenán vyšší výskyt iNOS a eNOS (Gallo et al., 1998; Bentz et al., 1999). Za 

normálních okolností velké množství NO tvořené hlavně fagocytujícími leukocyty pomocí 

iNOS slouží jako mediátor obrany proti intracelulárním patogenům a tumorózním buňkám. 

Vysoké koncentrace NO však mohou být toxické a vést k preneoplastickému poškození tkání 

zabrzděním apoptózy a vyvoláním mutací (Sakaguchi et al., 1999; Kim et al., 2003; Wang et 

al., 2005). Produkce NO indukovaná NO syntázami je rovněž spojována se vznikem různých 

dalších molekul s oxidativním potenciálem (N2O3, ONOOH atd.), které mohou reagovat 

s DNA, buněčnými membránami i mitochondriemi a vést k mutacím a neoplastické 

transformaci (Correa and Miller, 1998). 

 

Otázkou zůstává, zda je exprese cytokinů u orofaryngeálních patologií omezena na 

místo produkce a má vliv pouze parakrinní či epikrinní nebo jestli mohou být tyto hladiny 

natolik významné, aby se projevily celkovou elevací zachytitelnou v séru a případně mohly 

ovlivnit odpověď organismu i systémově. Spojitost s chronickým tonzilárním zánětem a 

bakteriální infekcí byla již zmíněna. Jedná se o známé bakteriální kmeny, které jsou snadno 

detekovatelné rutinními mikrobiologickými metodami. V poslední době se začíná uvažovat i 

o vlivu dalších agens, která mohou být zapojena do orofaryngeální patologie. Jako příklad 

lze uvést již dobře známou infekci human-papilloma viry (HPV) a jejich zapojení 
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v orofaryngeální karcinogenezi (Klozar et al., 2008). Obdobně se v poslední době začíná 

uvažovat o infekci Helicobacter pylori jako možném kofaktoru orofaryngeální patogeneze.  

1.2 Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori (HP) je spirální mikroaerofilní gramnegativní bakterie. Infekce 

HP je pokládána za hlavní příčinu chronické gastritidy a hraje důležitou úlohu v patogenezi 

dalších gastroduodenálních onemocnění jako je vředová choroba, žaludeční lymfom 

a žaludeční karcinom (Israel and Peek, 2001). Infekce HP je pokládána za jednu z 

nejčastějších chronických bakteriálních infekcí u lidí (Cave, 1996). Výskyt infekce HP je 

odhadován mezi 40 – 80 % v závislosti na zeměpisné oblasti, věku, rase, etnicitě a 

socioekonomickém stavu země (Bures et al., 2006). Klinické projevy (např. vředová 

choroba) se však objeví jen u 10 - 15% z nich. Většina však zůstává celý život 

asymptomatická. To je pravděpodobně způsobeno různým stupněm virulence kmenů HP 

a dále různou imunitní odpovědí hostitele (Stromberg et al., 2003). 

 

Přesto, že se jedná o velmi rozšířenou infekci, otázka cesty přenosu nákazy nebyla 

dosud uspokojivě vyřešena. Lidský organismus je považován za jediný rezervoár infekce HP, 

která se může šířit mezi osobami orálně-orální nebo fekálně-orální cestou (Brown, 2000). 

Pokud jsou uvažovány tyto cesty přenosu, předpokládá se, že HP může být přítomen v dutině 

ústní. HP byl detekován ve slinách a zubním plaku (Kim et al., 2000). V žaludeční sliznici je 

výskyt HP úzce svázán s přítomností slizniční lymfatické tkáně, takzvané MALT (mucosa 

associated lymphatic tissue) (Cammarota et al., 1997). Obdobná lymfatická tkáň se nalézá 

v hltanu v tzv. Waldayerově okruhu. Proto se v poslední době výzkum soustředí na 

zjišťování přítomnosti HP v tonzilární a také adenoidní tkáni.  

 

Působení HP v žaludeční sliznici bylo v minulosti podrobně popsáno (Tummala et 

al., 2004). Detailnější informace o působení HP v orofaryngeální sliznici však chybí. HP je 

vybaven několika mechanismy k překonání hostitelské obrany (Portal-Celhay and Perez-
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Perez, 2006). Kyselé prostředí žaludku překonává produkcí ureázy, která metabolizuje ureu 

na oxid uhličitý a amoniak, který neutralizuje žaludeční kyselinu. HP je schopen se aktivně 

pohybovat skrz vrstvu žaludečního hlenu a adheruje k epitelovým buňkám za pomoci řady 

adhezivních proteinů (Sachs et al., 2003). Po adhezi k hostitelským buňkám vyvolává HP 

silnou imunitní odpověď, která však není schopná infekci odstranit, ale vede k rozvoji 

chronického zánětu (Crabtree, 1996). Infekce perzistuje dokud není infikovaný jedinec 

přeléčen kombinací antibiotik spolu s inhibitory protonové pumpy (proton pump inhibitors - 

PPI) (Portal-Celhay and Perez-Perez, 2006).  

 

Poškození sliznice vyvolané HP je způsobeno kombinací přímého vlivu 

bakteriálních toxinů a vlivu zánětlivé odpovědi imunitního systému hostitele. Chemické 

produkty HP atrahují buňky imunitního systému do lamina propria sliznice (Blanchard et al., 

2004). HP vede k vyzrávání a aktivaci dendritických buněk. Tato aktivita je zprostředkována 

Toll-like receptory (Toll-like receptors), které jsou exprimovány na antigen prezentujících 

buňkách, a vede k zahájení NK (natural killer) a TH1 efektorové odpovědi (Portal-Celhay and 

Perez-Perez, 2006). TH1 polarizované lymfocyty produkující IFN – gama a spolu 

s aktivovanými NK buňkami hrají důležitou roli při rozvoji závažných patologií (Hafsi et al., 

2004). Infekce HP v žaludeční sliznici je spojena s produkcí prozánětlivých 

i imunomodulačních cytokinů. Byly popsány změny v sekreci IL-8, IL-1beta, IL-6, IL-12, 

IL-18, TNF-alfa (Stromberg et al., 2003). Tyto cytokiny jsou produkovány buňkami 

imunitního systému a rovněž epitelovými buňkami sliznice. V souvislosti s poškozením 

žaludeční sliznice, zvýšenou proliferací a nádorovou transformací žaludečního epitelu byly 

popsány rovněž změny v expresi EGF, EGFR (Konturek et al., 1997; Keates et al., 2001; 

Schiemann et al., 2002), TGF-beta (Stromberg et al., 2003) a iNOS (Mannick et al., 1996; 

Sakaguchi et al., 1999). Bylo zjištěno, že zvýšenou stimulaci makrofágů k produkci iNOS 

a NO způsobuje HP produkovaná ureáza (Gobert et al., 2002).  
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Odpověď hostitelských buněk je závislá na produkci faktorů virulence HP 

(Blanchard et al., 2004). Nejvýznamnější faktory virulence spojené s žaludečními 

patologiemi jsou CagA (cytotoxic associated gene A) a VacA (vacuolizating cytotoxin A). 

 

 

1.3 Faktory virulence  

Analýza bakteriálního geonomu vedla k identifikaci genů kódujících faktory 

virulence, jedná se o geny uskupené  v tzv. ostrůvku patogenicity (PAI – pathogenicity 

island) (Mobley, 1996), z nichž nejvýznamnější je cagA gen (cytotoxin – asociovaný gen A), 

který kóduje vysokomolekulární a vysoce imunoreaktivní protein CagA přítomný asi u 60% 

kmenů HP (Van Doorn et al., 1999). Kmeny HP produkující CagA jsou ve srovnání s cagA 

negativními kmeny spojeny se zvýšeným rizikem vážných žaludečních patologií (peptických 

vředů, atrofické gastritidy, žaludečního karcinomu) (Portal-Celhay and Perez-Perez, 2006). 

Vstřikování bakteriálních proteinů do cytoplazmy žaludečních buněk je zprostředkováno 

bakteriálním sekrečním systémem typu IV (multimolekulární komplex zprostředkující 

translokaci bakteriálních faktorů do hostitelské buňky) (Segal et al., 1999; Oliveira et al., 

2006). Tímto způsobem se CagA může dostávat do cytoplazmy hostitelských buněk 

a stimulovat buněčnou signalizaci interakcí s mnoha hostitelskými molekulami (např. 

kinázami skupiny Src). Tato interakce vede ke zvýšené produkci cytokinů a regulačních 

molekul (Guillemin et al., 2002) a může být spojena se zahájením nádorové transformace 

(Segal, 1997; Tummala et al., 2004; Hatakeyama, 2006).  

 

Některé kmeny HP vyvolávají vakuolizaci hostitelských buněk. Bylo zjištěno, že 

tento jev je vyvolán tzv. vakuolizačním cytotoxinem (VacA), který se dostává do hostitelské 

buněčné membrány a indukuje vakuolizaci cytoplazmy (Cover and Blaser, 1992). Je 

kódován genem vacA, který nesou všechny kmeny HP. Pouze asi 50% kmenů však 

produkuje VacA protein (Portal – Celhey, Perez – Perez, 2006). Je to dáno variabilitou 

v primární sekvenci vacA genu. Byly zaznamenány rozdíly v signální sekvenci (s1a, s1b, s1c, 
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s2) genu a v centrálním regionu (m1, m2). Kmeny s s1 typem signální sekvence alel 

produkují funkční VacA toxin, naopak kmeny s s2 typem mají malou cytotoxickou aktivitu. 

Za velmi toxické jsou považovány kmeny s1/m1 a jsou spojovány s mnoha formami 

gastritidy, atrofie a intestinální metaplázie (Miehlke et al., 2000; Hocker and Hohenberger, 

2003). Kmeny s1/m2 se vyznačují střední nebo malou produkcí VacA a kmeny s2/m2 VacA 

neprodukují. (Van Doorn et al., 1998). Nálezy kmenů s2/m1 jsou v literatuře popisovány jen 

ojediněle (Letley et al., 1999; Martinez et al., 2001).  

 

Mezi další faktory virulence patří adheziny, které jsou důležité pro adhezi 

k epiteliálním buňkám žaludeční sliznice (Gisbert and Pajares, 2004). Adhezinů byla 

popsána celá řada (např.: HpaA – sialyllaktózu vázající protein, adhezin rozpoznávající 

fosfatydilethanolamin, adhezin rozpoznávající komponenty extracelulární matrix) (Lingwood 

et al., 1992; Evans et al., 1993; Valkonen et al., 1997). Významný je zejména BabA protein 

vázající Lewisb krevní antigen, který je přítomen u osob s krevní skupinou 0 a který je 

vyjádřen jak na erytrocytech, tak  i epiteliálních buňkách hostitele. BabA gen, kódující tento 

protein, má dvě alely- babA1 a babA2. Virulenci vyjadřuje hlavně alela babA2, jejíž 

přítomnost je spjata s vyšším výskytem peptických vředů a adenokarcinomu žaludku u 

pacientů s antigenem Lewisb (Blanchard et al., 2004). BabA2 často koexistuje společně s 

vacA s1 a cagA alelami (Kusters et al., 2006). 

 

1.4. Helicobacter pylori indukovaná karcinogeneze 

 

Dle IARC (International Agency for Research on Cancer) je HP klasifikován jako typ I. – 

karcinogenní pro lidský organismus (1994). Přesto mechanismus karcinogenního účinku 

nebyl dosud přesně popsán. Zvažovány jsou následující možnosti: 
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1) HP může působit jako přímý mutagen: interakce intracelulárních signálních 

proteinů a CagA může vést k nahromadění mnohočetných změn v genomu buňky 

a vyvolat zahájení karcinogeneze (Hatakeyama, 2006).  

2) HP produkovaný VacA může působit imunosupresi zastavením proliferace 

T buněk imunitního systému (Boncristiano et al., 2003).  

3) HP může vyvolat buněčnou proliferaci zvýšením hladin různých cytokinů 

a regulačních molekul, které spolupůsobí při tumorózní transformaci buněk 

(Konturek et al., 1997; Sakaguchi et al., 1999; Keates et al., 2001; Gobert et al., 

2002; Schiemann et al., 2002; Wang et al., 2002). Dosavadní znalosti o zapojení 

cytokinů a regulačních molekul v regulačních mechanismech epitelových buněk 

směřují nejvyšší zájem na EGF, TGF-beta a NO syntázy (viz výše). V poslední 

době je významně zkoumáno rovněž zapojení těchto molekul v onkogenezi 

v oblasti hlavy a krku (Gallo et al., 1998; Rubin Grandis et al., 1998; Sakaguchi et 

al., 1999; Gobert et al., 2002; Schiemann et al., 2002).  

 

1.5 Orální a orofaryngeální Helicobacter pylori 

Při předpokládaném orálně-orálním či fekálně-orálním přenosu lze očekávat 

přítomnost HP rovněž v dutině ústní a orofaryngu. Pokusy o detekci HP v těchto lokalitách 

však až dosud přinášely rozporuplné výsledky. První pozitivní detekce byly publikovány 

v zubním plaku a ve slinách (Allaker et al., 2002; Karczewska et al., 2002). Následně byl HP 

zkoumán rovněž v lymfatické tkaní orofaryngu a rovněž nazofaryngu. Výsledky 

publikovaných prací shrnuje Tab. 01. 
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Autor Počet Vzorek Diagnostická metoda Počet pozitivních vzorků

Di Bonaventura et al. 36 tonzilární stěr kultivace, imunohistochemie 0 (0%)
Di Bonaventura et al. 75 tonzilární stěr a biopsie PCR 0 (0%)
Unver et al. 19 adenoidní tkáň CLO test 11 (58%)
Skinner et al. 50 tonzilární tkáň CLO test,  imunohistochemie 0 (0%)
Uygur-Bayramicli et al. 27 tonzilární tkáň histologie,  imunohistochemie 0 (0%)
Yilmaz et al. 50 tonzilární a adenoidní tkáň CLO test 0 (0%)
Cirak et al. 23 tonzilární a adenoidní tkáň PCR (16S ribosomální RNA, 7 ( 30%) pozitivních na HP                                     

CagA) 5 z nich (71%) pozitivních na cagA  gen

Yilmaz et al. 38
adenoidní tkáň, středoušní 
sekret

PCR (23S ribosomální RNA) 12 (67%) středoušních sekretů                

 1 (5%) adenoidních vegetací

Pitkaranta et al. 20
adenoidní tkáň, středoušní 
sekret

kultivace 0 (0%)

Khademi et al. 56 tonzilární a adenoidní tkáň CLO test 27 (48%)
Bitar et al. 25 adenoidní tkáň RUT, histologie, PCR (UreA) 21 (84%) pozitivních RUT,                          

4 (16%) pozitivních histologicky                     
0 (0%) pozitivních PCR

Bulut et al. 71 tonzilární a adenoidní tkáň PCR (cagA  - glm M gene) 29 (24,6%) pozitivních na HP
17 z nich (58,6%) s pozitivitou cagA

Bitar et al. 28 adenoidní tkáň kultivace, RUT,  PCR 0 (0%) středoušních sekretů                             
středoušní sekret (urease-C, geny adhesivních 10 (77%) adenoidních vegetací RUT                  

podjednotek) 0 (0%) PCR
Yilmaz et al. 22 středoušní sekret, kultivace, PCR (16S RNA) středoušních sekrety: 2 pozitivní kultivačně, 7 PCR                                                                                                                                

sliznice promontoria, sliznice: 1 kultivačně, 7 PCR       
tonzilární a adenoidní tkáň adenoidní vegetace: 11 (50%) kultivačně, 14 (64%) PCR

tonzilární tkáň:12 (55%) kultivačně, 14 (64%) PCR

Tab. 01 Přehled prací zabývajících se detekcí HP v orofaryngu a nazofaryngu (CLO – 

Campylobacter-like Organism test, RUT – rychlý ureázový test) 

 

Několik prací se rovněž soustředilo na možnou souvislost HP s nádorovým 

onemocněním oblasti hlavy a krku. Rovněž byly získány spíše nekonzistentní výsledky (Tab. 

02). Nesrovnalosti ve výsledcích publikovaných prací lze přičítat širokému spektru použitých 

vyšetřovacích metod (viz níže).  
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Autor Počet Vzorek Diagnostická metoda Počet pozitivních vzorků

Grandis et al. 42 21 HNSCC                               serologie - IgG protilátky 57% s SCC                                               
21 kontrol bez nádoru 62% kontrol

Aygenc et al. 58 26 laryngeálních SCC                      serologie - IgG protilátky 73% s SCC                                             
32 kontrol bez nádoru 41% kontrol

Okuda et al. 116 116 žaludečních a orálních  RT-PCR, kultivace 46,6% žaludečních vzorků                                                        
vzorků 12,1% orálních stěrů      
včetně 58 orálních SCC 100% stěrů z orálních SCC

Rubin et al. 61 6x těžká laryngeální dysplasie                                 serologie 38 seropositivních ( včetně
5x tonzilární SCC    všech tonsilárních SCC)
50x jiné SCC

Akbayir et al 100 50 laryngeálních SCC                 histopatologické a  28 (56%) SCC,
50 benigních laryngeálních imunohistochemické 0% benigních histologicky            
afekcí metody 0% ověřeno immunohistochemicky

Kanda et al. 31 31 HNSCC                        PCR, kultivace,  21 seropositivních                                                 
imunohistochemie, 0 PCR, kultivačně či 
serologie z moči imunohistochemicky

Nurgalieva et al. 230 119 laryngeálních nebo            serologie - IgG protilátky 32,8% s SCC                                            
faryngeálních SCC    27,0% kontrol
111 kontrol bez nádoru

Kizilay et al. 99 69 laryngeálních SCC                      histologie - HE, 0%
30 kontrol bez nádoru modifikovaný Giemsa

Tab. 02 Přehled prací zabývajících se souvislostí HP s neopláziemi (HNSCC –spinocelulární 

karcinom hlavy a krku, SCC – spinocelulární karcinom) 

1.6 Možnost zapojení infekce Helicobacter pylori do orofaryngeální patogeneze 

Za extragastrický rezervoár infekce HP je považován zubní plak (Karczewska et al., 

2002). Otázka kolonizace lymfatické tkáně orofaryngu HP nebyla dosud uspokojivě 

zodpovězena. Zda HP v této lokalizaci může ovlivnit imunitní odpověď hostitele nebylo 

zatím zkoumáno. Předpokládá se, že by HP v lymfatické orofaryngeální tkáni Waldayerova 

okruhu mohl aktivovat imunitní systém (např. cestou aktivace dendritických buněk) 

a zasahovat do exprese různých cytokinů a tím podporovat vznik chronického zánětu 

a případně působit jako přímý karcinogen této oblasti.  

1.7 Diagnostika Helicobacter pylori 

Diagnostika HP byla v minulosti detailně propracována v gastroenterologii. Pokusy 

o detekci HP v jiných lokalizacích (např. v dutině ústní a orofaryngu) se v minulosti 

setkávaly s různým úspěchem (Dowsett and Kowolik, 2003). Rutinně používané detekční 

testy lze rozdělit na metody neinvazivní a invazivní. Při detekci HP v jiné lokalizaci než 
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v žaludku je zpravidla potřeba použít některý z invazivních testů, založený na detekci 

bakterie v materiálu odebraném biopsií. 

a) neinvazivní testy 

Ureázový dechový test (UBT- Urea Breath Test) – je považován za nejpřesnější 

neinvazivní test (Malfertheiner et al., 2002). Test je založen na detekci žaludeční ureázové 

aktivity HP, která štěpí značenou 13C ureu, podanou vyšetřované osobě. Urea je rozštěpena 

na NH4
+ a 13C značený HCO3

-. Ten je následně vydechován jako 13CO2 . Z dynamiky změn 

poměrů 13CO2/
12CO2 ve vydechovaném vzduchu lze určit přítomnost infekce HP. Test byl 

popsán již v roce 1987 (Graham et al., 1987), od té doby vzniklo několik modifikací. Rozdíly 

existují ve způsobu podání značené urey, času měření i metodách měření. Za zlatý standard 

je považována hmotnostní spektrometrie, dále je užívána např. metoda NDIRS 

(nondispersive infrared spectrometry).  UBT je koncipován k detekci žaludeční infekce. 

V žaludku dochází k dostatečnému kontaktu mezi bakterií a podanou značenou ureou. 

Zajímavou modifikaci použili ve své práci Loster a spol. (Loster et al., 2006), kteří nechali 

vyšetřované osoby pouze vyplachovat ústa roztokem značené urey a následně prováděli 

měření. 

Detekce antigenu HP ve stolici (Stool Antigen Test) – jedná se o řadu komerčně 

vyráběných testů založených na imunoenzymových či imunochromatografických metodách 

(Dzierzanowska-Fangrat et al., 2006). Zejména u dětí se pokládá za dobrý ekvivalent 

dechového testu (Van Doorn et al., 2001). Principem testu je vazba antigenů HP na 

polyklonální králičí anti-H protilátku a stanovení probíhá in vitro metodou ELISA. Výsledná 

reakce se hodnotí vizuálně (změna barvy) či fotometricky při 450 nm (Hep, 2003). 

 

Na pomezí invazivních a neinvazivních testů je řazena sérologická detekce 

protilátek proti HP. Rutinně jsou stanovovány protilátky IgG, IgA a IgM. Ze séra lze rovněž 
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určit přítomnost protilátek proti CagA. Stanovení protilátek probíhá metodou ELISA se 

senzitivitou 92% a specificitou 96% (Megraud, 1995).  

 

b) invazivní testy 

 

Tyto testy jsou založeny na zpracování tkáňového vzorku získaného biopsií. 

V gastroenterologii se jedná o vzorky žaludeční sliznice získané při endoskopickém 

vyšetření. Tyto testy jsou v poslední době s různými výsledky aplikovány při diagnostice HP 

v mimožaludečních lokalizacích. 

 

Histologie – využívá se různých barvicích technik – např. hematoxylin-eosin, 

Giemsa, Warthin Starry, Gimenez a Genta (Rotimi et al., 2000). Histologie je přínosná při 

diagnostice žaludeční infekce, kde je dosahováno senzitivity i specificity v závislosti na 

zkušenostech hodnotícího patologa až 96% (Hep, 2003). V žaludku dle dostupných 

informací nemůže přežívat žádná jiná bakterie. Pokud je ale vyšetřován vzorek s častou 

přítomností jiných bakteriálních kmenů, jako např. vzorky tkáně orofaryngu, pak je výtěžnost 

této diagnostické techniky značně omezena (Dowsett and Kowolik, 2003). 

 

Rychlý ureázový test (RUT – Rapid Urease Test) či obdobný CLO 

(Campylobacter-like Organism) test je založen na detekci produkce ureázy HP. 

V přítomnosti živých bakterií dochází produkovanou ureázou ke štěpení urey a ke změně pH, 

ovlivňující barvu přítomného indikátoru (Qureshi et al., 1992). V případě vyšetřování 

žaludečních vzorků se jedná o velice přesnou, rutinně využívanou metodu. Použití k detekci 

infekce v jiných oblastech může být značně zavádějící tam, kde se mohou vyskytovat i jiné 

ureázu produkující bakteriální kmeny jako např.: Streptococcus spp., Haemophilus spp. 

a Actinomyces spp. (Dowsett and Kowolik, 2003).  
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Kultivace byla donedávna považována za zlatý standard diagnostiky HP. Tato 

metoda při detekci žaludeční infekce dosahuje 80-90% senzitivity a 90-100% specificity 

(Hep, 2003). Kultivace je značně náročná na provedení – odebraný materiál musí být uložen 

ve speciálním transportním mediu, včas dopraven do laboratoře ke zpracování. Kultivace 

trvá zpravidla 3-7 dnů a vyžaduje mikroaerofilní prostředí (s koncentrací kyslíku 5–6 %, 

koncentrací CO2 5–10 % a nadbytkem dusíku 80–85 %). Kultivace HP ze vzorků z dutiny 

ústní a orofaryngu se ukázala být velmi obtížná. V literatuře jsou uváděny jen ojedinělé 

případy úspěšné kultivace v těchto vzorcích (Dowsett and Kowolik, 2003). Vysvětlení nabídl 

Ishihara (Ishihara et al., 1997), když prokázal in-vitro inhibici růstu HP některými orálními 

bakteriálními kmeny.  

 

Imunohistochemie – k detekci HP v extragastrických lokalizacích je užívána pouze 

experimentálně. Tkáňové řezy jsou inkubovány nejčastěji s králičími polyklonálními 

protilátkami proti HP s následným užitím streptavidin-biotin-peroxidázového kitu 

a dobarvením hematoxylinem (Akbayir et al., 2005).  

 

Metody molekulární diagnostiky v současné době přinášejí nejvíce možností 

detekce a rovněž i typizování kmenů HP. Používány jsou různé modifikace polymerázové 

řetězové reakce - PCR. Tyto metody jsou dosud užívány jen pro experimentální účely. Při 

pokusech o detekci orálního a orofaryngeálního HP bylo užito mnoho variací PCR 

diagnostiky. Popsané modifikace se liší užitými primery a sondami k detekci různých úseků 

helicobacterové DNA. Byly použity různé primery (např. pro ureázový gen, 16S ribozomální 

RNA geny a další). Specificita a sensitivita různých primerů se však může významně lišit 

(Song et al., 1999).  
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce je zaměřena na studium možné kolonizace orofaryngeální 

lymfatické tkáně Helicobacter pylori a detekci rozdílů v sérové a tkáňové expresi vybraných 

cytokinů a regulačních molekul. 

Cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

A. Průkaz přítomnosti HP v lymfatické tkáni orofaryngu u různých patologií a zjištění 

možného vlivu HP při orofaryngeální karcinogenezi 

B. Genotypizace orofaryngeálních kmenů HP a porovnání se žaludečními genotypy 

C. Stanovení hladin vybraných cytokinů v séru pacientů v závislosti na přítomnosti 

orofaryngeální infekce HP  

D. Stanovení exprese iNOS ve tkáňových vzorcích zdravých a zánětlivě změněných 

tonzil a tonzilárních karcinomů  
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3. MATERIÁL A METODIKA 

3.1 Sběr biologického materiálu 

Všechny vzorky byly odebírány s příslušným informovaným souhlasem pacientům 

kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole, kteří byli operování pro 

spinocelulární karcinom tonzily, chronickou tonzilitidu nebo syndrom obstrukční spánkové 

apnoe (OSAS). Podmínkou pro zařazení do studie bylo období minimálně 2 měsíců bez 

použití antibiotik, vyřazeni byli rovněž pacienti, kteří v minulosti prodělali eradikaci HP. 

Celkově bylo do studie zařazeno 104 osob, z toho 41 s karcinomem tonzily, 38 

s chronickou tonzilitidou a 25 s OSAS. U poslední jmenované skupiny byla předpokládána 

přítomnost zdravé tonzilární tkáně. Indikací k chirurgickému výkonu u těchto osob bylo 

provedení plastiky měkkého patra (UPPP – uvulo-palato-pharyngo plastika), jejíž součástí 

byla ve všech případech rovněž i tonzilektomie. 

U všech pacientů byla před výkonem odebrána srážlivá krev standardní venepunkcí 

do dvou zkumavek Vacuette (GBO, Kremsmunster, Austria). Jedna zkumavka byla použita 

na rutinní zjištění sérových protilátek proti HP metodou ELISA. Druhá zkumavka byla do 1 

hodiny od odběru centrifugována rychlostí 3 tisíce otáček za minutu po dobu 10 minut. 

Následně bylo odděleno sérum a zamraženo v kapalném dusíku. Před dalším zpracováním 

bylo sérum uskladněno v mrazicím boxu při teplotě -80 ºC. 

V úvodu chirurgického výkonu po zavedení endotracheální intubace pak byly 

odebrány tkáňové vzorky tonzilárních karcinomů a tonzil za přísně sterilních podmínek, 

dříve, než byla aplikována anestetika nebo dezinfekční prostředky do dutiny ústní. Vzorky 

byly vloženy do transportního media pro kultivační průkaz (thioglykolátový bujon) a do 

MicrotestR M4RT transport media (Remel Inc., USA) pro PCR zpracování. Dále byly 

odebrány tkáňové vzorky, které byly fixovány ve 4% paraformaldehydu. 
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Při pozitivním průkazu HP v orofaryngu bylo 20 osob vyšetřeno UBT na přítomnost 

HP v žaludku. U osmi byl výsledek pozitivní. Následně 6 z nich podstoupilo gastroskopii a 

byla provedena genotypizace žaludečního HP. 

3.2 Vyšetření vzorků 

A) detekce specifických sérových protilátek proti HP ve třídách IgG, IgA, IgM metodou 

ELISA 

B) tkáň – detekce přítomnosti HP - kultivace, PCR 

C) vyšetření žaludečního HP – UBT, gastroskopie, PCR 

D) cytokinový profil ze séra – Human cytokine microarray 

E) detekce EGF a TGF-beta 1 v séru - metodou ELISA 

F) iNOS, eNOS, kaspázy 3 ve tkáních - imunohistochemie 

 

ad A) Kvantitativní stanovení specifických protilátek proti HP  v sérech 

vyšetřovaných osob bylo prováděno ve třídách IgG, IgA a IgM komerčními testy (EIA- 

H.pylori, Test- Line, ČR). Stanovení bylo vyjádřeno indexem pozitivity (IP = poměr 

průměrných absorbancí testovaného séra a cut-off) a hodnoceno jako pozitivní pro IP > 1,2. 

Testy byly uskutečněny na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN dle 

následujícího postupu: 
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1. ředění kontrol a testovaných vzorků  

2. dávkování kontrol a ředěných vzorků 

3. inkubace 30 min. při 37 °C 

4. odsátí a promytí jamek 5 krát 

5. dávkování konjugátu 

6. inkubace 30 min. při 37 °C 

7. odsátí a promytí jamek 5 krát 

8. dávkování jednosložkového substrátu (TMB-Complete) 

9. inkubace 15 min. při 37 °C 

10. dávkování zastavovacího roztoku (H2SO4) 

11. fotometrické měření při 450 nm 

ad B) Kultivace: Vzorky ke kultivaci byly ihned po odběru vloženy do 

transportního media (thioglykolátový bujon). Kultivační vyšetření bylo prováděno 

v mikroaerobním prostředí (Anaerocult C, Merck, NJ, USA) při 37ºC po dobu 4-7 dní. 

Kultivační půdy byly připraveny z Columbia agaru obohaceného 4-10% koňské krve a 7% 

koňského séra. K základu zahřátému na 80ºC byla přidána obohcovadla A a B (Dulab, 

Dubné, Česká republika). Identifikace se opírala o mikroskopickou morfologii bakterií, o 

morfologii kolonií a průkaz enzymové aktivity ureázy, katalázy a oxidázy. Kmeny byly 

pasážovány na tuhých kultivačních půdách, přeočkovány vždy po 3-4 dnech inkubace při 

37ºC v mikroaerofilním prostředí. 

Izolace DNA: izolace byla provedena na MagNA Pure Compact System 

(Tegimenta AG, Rotkreuz, Switzerland) protokolem "Total_NA 400_100" s užitím MagNA 

Pure Compact Nucleic Acid Isolation Kit I (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) a 

MagNA Pure Bacteria Lysis Buffer (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland). Vzorky 

izolované DNA byly uchovány při -80°C až do provedení genotypizace. 
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PCR amplifikace a genotypizace: pro genotypizaci byly vyvinuty 3 PCR TaqMan 

eseje ve spolupráci TIB-Molbiol, Berlin, Germany. Eseje byly cíleny na cagA gen, signální 

sekvenci a střední oblast (middle region) vacA genu. Primery použité k detekci HP byly 

následující: cagA F (+), cagA R (-), HPMGF (+), HPMGR (-), VAF1F (+) and VAXR (-) 

podle vanDoorna a spol. (Van Doorn et al., 1998; Van Doorn et al., 1999) (Tab. 03). 

Gen Popis Počet bází Pořadí nukleotidů
cagA cagA F (+)  24 5 - TTG ACC AAC AAC CAC AAA CCG AAG - 3               

cagA R (-) 22 5 - CTT CCC TTA ATT GCG AGA TTC C - 3
vacAs VA1F (+) 21 5 - ATG GAA ATA CAA CAA ACA CAC - 3                                

VA1R (-) 19 5 - CTG CTT GAA TGC GCC AAA C - 3 
vacAm HPMGF (+),  21 5 - CAG AGC CAC TTT CAA TAA CGA - 3                       

HPMGR (-), 21 5 - CGT CCA AAT AAT TCC AAG GG - 3  

Tab. 03 Primery užité při genotypizaci HP 

Hybridizační sondy TaqMan byly vytvořeny pro detekci specifických sekvencí 

cagA , vacA m1 a vacA m2. Pro cagA esej byly vytvořeny FAM-BBQ značené sondy 

(detekce na 530 nm), pro střední sekvenci vacA FAM-BBQ značené TM sondy pro M1 (530 

nm) a HEX-BBQ značené TM sondy pro M2 (560 nm).  

TaqManR real-time PCR eseje probíhaly na zařízení LightCyclerR, v. 2.0 (šestikanálovou 

detekcí: 530, 570, 610, 640, 670 a 705 nm). Byl použit komerčně vyráběný LightCyclerR 

TaqManR MasterMix (Roche Applied Science, Basel, Switzerland) - 15 µl MasterMixu 

včetně primerů a sond a 5 µl vzorku izolátu DNA na 20 µl kapiláru.  

Pro real-time PCR esej k detekci signální sekvence vacA genu byly použity hybridizační 

sondy S1a LC (LC610), S1b LC (LC640) a S2 LC (LC705) dohromady s komerčním 

LightCyclerR FastStart DNA MasterPLUS HybProbe (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) - 

15 µl MasterMixu včetně primerů a sond a 5 µl vzorku izolátu DNA na 20 µl kapiláru (Tab. 

04).  
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Gen Popis Počet bází Pořadí nukleotidů Detekce/nm
cagA cag_TM 28 6FAM-ATA ACG CTG TCG CTT CAT ACG ATC CTG A--BBQ 530
vacA S S1a_LC 21 LC Red610-GCR TTR GTC AGC ATC ACA CCG--PH 610

S1b_LC 21 LC Red640-GCG TTG ATT AGY KCC ATA CCG--PH 640
S2_LC 21 LC Red705-GCT AAY ACG CCA AAY GAT CCC--PH 705

vacA M M1_TM 30 6FAM-ACC ACC ATT ACC CGT ATC AAT ACC TTT AAA--BBQ 530
M2_TM 26 HEX-CTA GTG TTT AGC CCG TTA TCG CTC TT--BBQ 560  

Tab. 04 Hybridizační sondy užité při genotypizaci HP 

Amplifikace probíhaly vždy v 45 cyklech, s denaturací při 95ºC po dobu 10 minut 

v prvním cyklu a následně 10 s v každém dalším cyklu. Teploty pro annealing byly 

nastaveny na 58 a 68ºC po dobu 10, 15 a 20 s v závislosti na použitých sondách dle 

doporučení výrobce. Polymerace s následnou detekcí pak v každém cyklu probíhala při 72ºC 

po dobu 45 s. Analýza dat byla provedena pomocí Roche LightCycler software version 3.5.3. 

 

Obr. 01 Příklad amplifikačního programu pro vacA S1 a S2. 
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Obr. 02 Příklad amplifikačního programu pro vacA M1 a M2. 
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ad C) UBT: Všichni pacienti byli vyšetřováni nalačno. Testovacího nápoj se 

skládal z 75mg 13C-urey rozpuštěné ve 200ml pomerančového džusu bez chemické 

konzervace. Vzorky dechu byly odebírány do dechového dvojsáčku následovně: 

a) první dechový vzorek (spodní plicní výdech) v 0 min – bazální nulová hodnota  

b) druhý dechový vzorek po 30 minutách po podání substrátu  

Vyhodnocení: IRIS-SW verze 2.3, vyhodnocení podle DOB (Delta Over Baseline – 

rozdíl vůči nulové hodnotě) – změna poměru 13CO2/
12CO2  za 30 min po podání substrátu. 

Vyhodnocení testů probíhalo ve spolupráci s Oddělením gastroenterologie Nemocnice 

milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Tab. 05). 

DOB (o/oo) Interpretace nálezu 
0-2,5 negativní 

2,5-5 šedá zóna (možná interference s některými léky) 

≥5 pozitivní 

Tab. 05 – Rozmezí hodnocení UBT 

Gastroskopie: pacienti byli vyšetřeni na oddělení gastroenterologie Nemocnice 

milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Vyšetření probíhalo s použitím 

intravenózní sedace (Diazepam 5 mg), bez použití slizničních anestetik. Během vyšetření 

byla posuzována přítomnost slizničních změn charakteristických pro helicobacterovou 

chronickou gastritidu. U všech pacientů byl odebrán vzorek sliznice těla a antra žaludku. 

Vzorky byly uloženy do transportního média MicrotestR M4RT (REMEL Inc., USA)  a dále 

dopraveny do laboratoře k PCR diagnostice. 
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ad D) K vyšetření cytokinového profilu byly použity kity RayBio Human 

Cytokine Antibody Array 3 (RayBiotech, Inc., Atlanta, Georgia, USA). Zpracování proběhlo 

na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN dle postupu doporučeného 

výrobcem následovně: 

Zmražené vzorky séra byly rozmraženy, další postup probíhal za pokojové teploty: 

a) Blokování a inkubace 

1. přidání 2 ml blokovacího pufru (1X Blocking Buffer) k membráně a inkubace 30 

minut  

2. slití blokovacího pufru a inkubace membrány s 1 ml neředěného séra 1 hodinu  

3. slití vzorků z membrán a trojí promytí 2ml promývacího pufru (1X Wash Buffer I), 

5 minut na jedno promytí  

4. dvojí promytí 2 ml promývacího pufru (1X Wash Buffer II), 5 minut na jedno 

promytí  

5. příprava pracovního roztoku pro primární protilátky: přidání 100 µl blokovacího 

pufru do zkumavky s biotin-konjugovanými protilátkami, jemné promíchání a přelití 

do zkumavky s 2 ml blokovacího pufru.  

6. přidání 1 ml naředěných biotin-konjugovaných protilátek k membráně, inkubace 

1 hodinu 

7. promytí dle kroku 3 a 4 

8. přidání 1000x ředěného HRP-konjugovaného streptavidinu k membráně 

9. inkubace 2 hodiny 

10. promytí dle kroku 3 a 4 
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b) Detekce  

1. přidání 250 µl detekčního pufru C (1X Detection Buffer C) a 250 µl detekčního pufru 

D (1X Detection Buffer D) k membráně umístěné na plastikovou destičku dodávanou 

s kitem, inkubace 2 minuty  

2. slití detekčních reagencií, překrytí membrány plastikovou destičkovou  

3. detekce signálu chemiluminiscenčním systémem  

c) Analýza  
Provedení analýzy výsledků užitím softwaru RayBio Analysis Tool  
 

ad E) K detekci EGF a TGF-beta 1 byly použity komerčně vyráběné ELISA kity 

Human EGF ELISA Kit a Human TGF-beta 1 ELISA Kit (RayBiotech, Inc., Atlanta, 

Georgia, USA). Detekce probíhala po rozmražení vzorků sér za pokojové teploty dle postupu 

doporučeného výrobcem v laboratoři Endokrinologického ústavu následovně:  

1. příprava všech reagencií, vzorků a standardů dle instrukcí  

2. přidání 100 µl standardu a vzorku do odpovídajících komůrek, po přikrytí inkubace 

2,5 hodiny 

3. slití roztoku a čtyřnásobné promytí roztokem (1x Wash Buffer) – přidání 300 µl 

promývacího roztoku do každé komůrky multikanálovou pipetou, při každém kroku 

kompletní odstranění roztoku, na konci vyklepání zbylého roztoku 

4. přidání 100 µl připraveného roztoku biotin-konjugovaných protilátek do každé 

komůrky, inkubace 1 hodina 

5. slití roztoku, opakované promytí (krok 2) 

6. přidání 100 µl streptavidinového roztoku do každé komůrky, inkubace 45 minut 

7. slití roztoku, opakované promytí (krok 2) 

8. přidání 100 µl roztoku TMB One-Step Substrate do každé komůrky, inkubace 

v temnu 30 minut 
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9. přidání 50 µl zastavovacího roztoku (Stop solution), neprodleně detekce na vlnové 

délce 450 nm 

 

ad F) detekce iNOS imunohistochemicky probíhala v laboratoři Ústavu pro 

histologii a embryologii 1. LF UK. Ve tkáních byla zároveň detekována exprese eNOS a 

kaspázy 3. Tkáňové vzorky byly ihned po odběru na operačním sále fixovány v 4% 

depolymerovaném paraformaldehydu (PFA) ve fosfátovém pufru (phosphate buffer base-

saline – PBS, pH 7,4). Vzorky byly po 24 hodinách vyprány v pufru a zpracovány pro zalití 

do parafinu (odvodnění, projasnění, prosycení parafinem, zalití do parafinu). Parafinové 

bloky byly uchovány v chladničce. Před provedením imunohistochemických metod byly na 

mikrotomu připraveny řezy o tloušťce 7µm. Po deparafinaci (2x xylen – 2x 96% ethanol a 

převedení do vody) byly řezy použity k průkazu daných antigenních determinant. 

Byla provedena třístupňová imunoperoxidázová reakce s využitím následujících primárních 

protilátek: Purified Mouse Anti - iNOS Type II Mab (BD Transduction Lab., USA) 1:100, 

Anti-Rabbit Polyclonal NOS-3 (Santa Cruz Biotechnology, USA) 1:100, a Cleaved Caspase-

3 Rabbit Monoclonal Antibody (Cell Signalling Technology, USA) 1:200. Jako sekundární 

protilátky byly použity biotin-konjugované protilátky: Goat-Anti-Rabbit IgG in PBS (Sigma-

Aldrich, USA) 1:200 nebo Goat-Anti-Mouse IgG in PBS (Sigma-Aldrich, USA) 1:400. 

Vazba protilátek byla vizualizována pomocí Vectastain ABC Elite kit peroxidase (VECTOR 

lab., USA) a Diaminobenzidine (DAB) peroxidase substrate solution (DAKO Cytomation, 

Denmark) jako barvivem. Všechny tkáňové řezy byly dobarveny hematoxylinem. Po 

zamontování řezů do Permafloru byly výsledky odečítány na mikroskopu Leica LM 

a digitálně pořízena fotodokumentace. 

 

 



 29 

Příklad postupu u iNOS (parafínové řezy) 
 

1. deparafinace, vypírání ve vodě  

2. PBS-5 minut 

3. cílené odhalení antigenních struktur- TRIS-hydoxymethylaminomethan pH 9,5 – 

mikrovlnná trouba- 560W- 1 minuta, 240W- 5 minut 

4. proprání destilovanou vodou 5 minut 

5. blokování endogenní peroxidázové aktivity- 70% methanol- 5 minut, 1% peroxid 

vodíku 5 minut 

6. proprání destilovanou vodou 5 minut 

7. PBS-5 minut 

8. blokování nespecifických vazebných míst pro imunoglobulin - 2% telecí sérum 

v PBS- 30 minut 

9. oplach ve 3 lázních PBS – 3 x 5 minut 

10. aplikace primární protilátky proti antigenním determinantám - NOS 2 (1:100)- 

inkubace 60 minut ve vlhké komoře při pokojové teplotě 

11. propláchnutí ve 3 lázních PBS- 3 x 5 minut 

12. inkubace s biotin-konjugovanou sekundární protilátkou Goat-Anti-Mouse IgG 

(1:200)- 30 minut 

13. PBS- 3 x 5 minut 

14. aplikace Vectastain ABC Elite kit peroxidase (1:50)- 30 minut 

15. PBS- 3 x 5 minut 

16. aplikace enzym-specifického substrátového roztoku (DAB) 

17. dobarvení jader hematoxylinem 3-4 minuty 
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3.3 Statistická analýza 

Statistická analýza byla prováděna pomocí testů programu Statistica. Použit byl 

Fisherův exaktní test, Chí-kvadrát test a analýza rozptylu ANOVA. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Sérologie 

Protilátky byly zjišťovány celkem u 104 osob. Z toho 41 ve skupině nádorové, 38 

ve skupině chronické tonzilitidy a 25 ve skupině OSAS. U skupiny nádorové byla zjištěna 

séropozitivita u 32 osob (78,05%), u skupiny pacientů s chronickou tonzilitidou u 13 osob 

(34,21%). Rovněž vysoká pozitivita byla nalezena u skupiny OSAS – u 18 osob (72%). 

Statisticky významné rozdíly byly nalezeny mezi skupinou nádorovou a skupinou chronické 

tonzilitidy (Chí - kvadrát test: p=0.0001) a mezi skupinou OSAS a skupinou chronické 

tonzilitidy (Chí - kvadrát test: p=0.0049) (Graf 01). 
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Graf 01 Přítomnost specifických protilátek proti HP 
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4.2 Kultivace 

Materiál na kultivaci byl nabrán celkem u 45 pacientů (11 osob s karcinomem, 22 

s chronickou tonzilitidou a 12 s OSAS). Kultivačně pozitivní průkaz byl zjištěn pouze ve 3 

vzorcích – 1x karcinom, 2x tonzilitida. 

4.3 PCR 

Materiál pro PCR diagnostiku byl získán celkem od 56 osob (23 karcinomů, 20 

chronických tonzilitid a 13 OSAS). Přítomnost HP ve tkáni byla real-time PCR metodou 

zjištěna u 17 nádorů (73,91%), 14 tonzilitid (70,0%) a 9 OSAS (69,23%) (Graf 02). 

Statisticky významné rozdíly nebyly nalezeny mezi skupinou nádorovou a skupinou 

chronické tonzilitidy (Chí - kvadrát test: p=0.7754), mezi skupinou OSAS a skupinou 

chronické tonzilitidy (Chí - kvadrát test: p=0.9625), ani mezi skupinou nádorovou a OSAS 

(Chí - kvadrát test: p=0.7632) (Graf 01). 
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Graf 02 PCR pozitivita HP infekce ve tkáni orofaryngu 
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4.4 Genotypizace orofaryngeálních kmenů 

Distribuci nalezených genotypů v jednotlivých skupinách ukazuje Tab. 04 a Graf 

03. Výsledky ukazují převahu s1b (56,7%) a m2 (59,5%) alel vacA genu a jen ojedinělou 

přítomnost cagA genu (13,5%) v orofaryngeálních genotypech. Jako velice vzácný lze 

hodnotit kmen HP s genotypem s2/m1. Ve třech případech byl detekován smíšený genotyp 

HP: 1x s1a/s1b, 1x s1a/s2 a 1x m1/m2.  

  

Genotyp Tonzilární karcinom Chronická tonzilitida OSAS
negativní 6 6 4
s1a/m1 3 1 1
s1a/m2 2 2 4
s1a/s1b/m2 1 0 0
s1b/m1 3 2 1
s1b/m2 3 5 3
s2/m1 1 0 0
s2/m2 0 1 0
s1a/s2/m2 1 0 0
s1a/m1/m2 0 1 0
CagA s1a/m1 1 0 0
CagA s1b/m1 0 2 0
CagA s1b/m2 2 0 0

celkem 23 20 13
pozitivních 17 14 9  

Tab. 04 Orofaryngeální genotypy HP 
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Graf 03 Orofaryngeální genotypy HP 

 

4.5 Porovnání výsledků PCR a sérologií 

U nádorové skupiny souhlasil výsledek sérologie s PCR u 16 osob z 23 

vyšetřených. U 6 osob byly výsledky rozdílné. U skupiny chronické tonzilitidy odpovídaly 

výsledky u 12 osob z 20 vyšetřených a u skupiny OSAS u 8 z 13 vyšetřených. Významný je 

nález u cekem 12 osob (3 s karcinomem, 7 s tonzilitidou a 2 s OSAS), které měli PCR 

pozitivitu v orofaryngu bez detekovatelných protilátek v séru (Tab. 05). Ve dvou případech 

chronické tonzilitidy byla rovněž nalezena kultivační pozitivita bez přítomnosti protilátek 

v séru. 
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Diagnóza PCR + / serologicky + PCR - / serologicky - PCR - / serologicky + PCR +/ serologicky -
Tonzilární karcinom 14 2 3 3
Chronická tonzilitida 7 5 1 7
OSAS 7 1 3 2

Tab. 05 Porovnání výsledků PCR a sérologií 

4.6 UBT 

Z pacientů, u kterých byla prokázána přítomnost orofaryngeálního HP bylo vybráno 

20 (9 karcinomů, 6 tonzilitid a 5 OSAS), u kterých byla vyšetřena přítomnost žaludeční 

infekce pomocí UBT. Pouze u 8 z nich byla nalezena žaludeční pozitivita. U šesti z nich byla 

dále provedena gastroskopie s odběrem vzorků ke genotypizaci žaludečního HP. Jeden 

pacient gastroskopii odmítl a jedna pacientka podstoupila eradikaci na jiném pracovišti. 

 

4.7 Porovnání orofaryngeálních a žaludečních genotypů 

 

Gastroskopicky byla přítomnost HP potvrzena u všech 6 osob. U 4 z nich byly 

nalezeny slizniční změny odpovídající chronické gastritidě. Všichni pacienti však byli 

klinicky bez žaludečních obtíží. Porovnání žaludečních a orofaryngeálních genotypů ukázalo 

významné rozdíly u stejných osob (Tab. 06). Tři pacienti (1, 2 a 5) měli v žaludku cagA 

pozitivní kmen HP, ale negativní v orofaryngu. Dva z nich rovněž vykazovali rozdíly 

v signální sekvenci vacA genu (1 a 5). U pacienta č. 6 byly nalezeny rozdíly pouze v signální 

sekvenci vacA. Dva pacienti (3 a 4) nesli v žaludku a orofaryngu stejný kmen HP.  

 

Č. Diagnóza Orofaryngeální genotyp Žaludeční genotyp Gastritida
1. Tonzilární karcinom CagA- s1a/m1 CagA+ s1a/s1b/m1 -
2. Tonzilární karcinom CagA- s1b/m2 CagA+ s1b/m2 -
3. Tonzilární karcinom CagA+ s1b/m2 CagA+ s1b/m2 +
4. OSAS CagA- s1a/m2 CagA- s1a/m2 +
5. OSAS CagA- s1a/m2 CagA+ s1a/s1b/m2 +
6. Chronická tonzilitida CagA+ s1b/m1 CagA+ s1a/m1 +  

Tab. 06 Porovnání orofaryngeálních a žaludečních genotypů HP 
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4.8 Cytokiny 

Použité arraye neprokázaly významné rozdíly v sérové expresi panelu cytokinů v 

porovnání diagnóz bez závislosti na přítomnosti HP infekce (Tab. 07, 08 a 09). 
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HP 064 HP 074 HP 081 HP 085 HP 089 HP 094 HP 098 HP 099 HP 104 HP 111

Pos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Neg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

angiogenine 0,23 23,53 36,27 25,20 39,91 30,04 32,16 35,16 50,19 31,69 46,93
EGF 1,26 6,69 8,14 15,01 19,61 7,82 11,24 8,00 3,52 6,14 2,86
ENA-78 0,17 3,09 8,05 3,47 2,80 1,04 5,61 4,53 1,29 3,97 1,44
GCSF 0,05 0,26 0,20 0,11 0,31 0,23 0,24 0,23 1,01 0,22 1,28
GMCSF 0,66 0,39 1,87 0,24 0,59 0,53 0,74 1,75 0,75 1,77 0,81
GRO 0,34 4,68 31,19 3,20 7,45 4,81 9,65 17,45 75,23 17,07 87,66
GRO-α 0,11 0,18 0,67 0,13 0,31 0,21 0,27 0,53 1,77 0,54 1,19
I-309 1,33 1,28 2,79 0,98 1,59 1,26 1,54 1,98 2,97 1,94 2,78
IFN-γ 0,12 0,18 0,43 0,14 0,11 0,17 0,23 0,39 0,79 0,40 0,87
IGF-I 0,12 0,23 0,80 0,35 0,10 0,29 0,40 1,03 1,54 0,49 1,45
IL-10 0,18 0,20 0,64 0,18 0,36 0,20 0,20 0,60 0,45 0,50 -1,19
IL-12 0,09 0,19 0,43 0,10 0,26 0,20 0,19 0,44 0,39 0,36 0,43
IL-13 0,05 0,19 0,27 0,16 0,29 0,20 0,17 0,24 0,40 0,20 0,43
IL-15 0,02 0,12 0,39 0,11 0,05 0,16 0,20 0,36 0,32 0,29 0,33
IL-1α 0,36 0,38 0,56 0,30 0,34 0,80 0,57 0,70 2,98 0,48 2,62
IL-1β 0,10 0,05 0,40 0,17 0,09 0,06 0,15 0,31 0,59 0,33 0,48
IL-2 -0,16 0,14 0,06 0,08 0,06 0,13 0,07 0,18 -2,42 0,26 0,06
IL-3 0,09 0,28 0,58 0,21 0,32 0,23 0,24 0,63 -0,28 0,64 -3,78
IL-4 0,25 0,57 0,61 0,48 0,68 0,53 0,53 0,66 0,65 0,64 0,50
IL-5 0,13 0,45 0,33 0,35 0,41 0,32 0,31 0,42 0,10 0,43 0,32
IL-6 0,25 0,57 0,64 0,33 0,43 0,37 0,40 0,41 8,64 0,50 10,59
IL-7 0,08 0,28 0,65 0,26 0,39 0,20 0,33 0,53 0,29 0,49 0,27
IL-8 0,17 0,27 0,87 0,26 0,98 0,29 1,09 0,99 12,41 1,28 16,57
Leptin 0,20 17,67 26,28 37,12 3,60 30,88 49,34 64,93 101,00 5,70 112,82
MCP-1 0,14 3,50 6,60 4,99 5,44 2,66 4,60 7,34 15,35 11,88 18,48
MCP-2 0,03 0,42 3,03 0,51 0,87 0,45 0,49 2,18 1,34 2,95 1,48
MCP-3 0,25 0,48 1,36 0,48 0,76 0,49 0,53 1,28 1,90 1,37 1,29
MCSF 0,27 0,25 0,36 0,22 0,04 0,19 0,22 0,36 0,74 0,61 0,48
MDC 0,28 15,29 22,08 29,34 41,72 20,64 25,68 19,20 4,56 15,09 5,32
MIG 1,55 1,28 3,48 1,57 2,18 1,43 1,55 3,29 3,80 2,76 3,70
MIP-1δ 0,58 7,39 16,08 8,38 15,04 9,76 9,33 12,94 21,04 13,36 20,53
Oncostatin M 0,52 0,70 2,09 0,72 1,30 0,74 0,92 2,14 4,58 1,73 5,36
PDGF-BB 0,15 20,04 34,31 21,96 43,37 26,97 28,34 29,56 0,59 26,73 0,30
RANTES 1,13 7,46 11,91 7,82 14,86 8,88 11,12 10,40 2,51 10,94 2,58
SCF 0,20 0,14 0,48 0,15 0,46 0,17 0,14 0,56 0,99 0,44 1,24
SDF-1 0,18 0,15 0,67 0,10 0,42 0,25 0,25 0,61 0,44 0,63 0,67
TARC 0,11 0,39 3,03 1,69 1,63 0,59 0,78 1,15 0,37 1,31 0,77
TGF-β1 0,13 -0,05 0,44 -0,07 0,04 0,05 0,31 0,35 0,13 0,19 0,21
TNF-α 0,05 0,22 0,45 0,24 0,27 0,20 0,25 0,53 0,43 0,60 0,33
TNF-β 0,13 0,26 0,65 0,32 -0,08 0,29 0,34 0,66 0,70 0,76 0,63
Thrombopoetin 0,11 0,10 0,35 0,10 0,18 0,07 0,12 0,32 0,24 0,35 0,29
VEGF 0,17 0,17 0,46 0,22 0,16 0,05 0,06 0,45 0,43 0,48 0,46

Sample Blank

 

Tab. 07 Cytokinový profil Human Cytokine Array III – skupina tonzilárního karcinomu 
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HP 058 HP 073 HP 079 HP 080 HP 083 HP 088 HP 092 HP 093 HP 108

Pos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Neg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

angiogenine 0,23 44,57 46,56 44,66 40,76 46,29 38,07 38,61 53,18 41,80
EGF 1,26 5,33 4,81 14,89 3,37 3,63 14,72 12,98 10,32 4,34
ENA-78 0,17 6,03 6,36 8,16 6,79 5,11 2,76 5,21 8,13 2,49
GCSF 0,05 0,02 1,08 0,34 0,91 1,02 0,11 0,15 0,40 0,24
GMCSF 0,66 0,94 2,13 1,37 1,21 2,01 0,80 0,82 1,75 1,00
GRO 0,34 13,46 11,85 13,74 24,76 20,97 7,01 11,84 11,74 9,67
GRO-α 0,11 0,24 1,35 0,54 -0,08 0,85 0,10 0,24 0,60 0,26
I-309 1,33 2,07 3,55 2,93 2,96 4,76 1,51 1,56 3,41 1,60
IFN-γ 0,12 0,40 0,96 0,90 0,91 1,12 0,03 0,23 0,71 0,21
IGF-I 0,12 0,37 2,24 1,53 1,29 1,37 0,32 0,14 1,89 0,32
IL-10 0,18 0,38 1,05 0,64 0,72 0,89 0,47 0,29 0,68 0,32
IL-12 0,09 0,29 1,20 0,83 0,76 1,13 0,04 0,23 0,88 0,19
IL-13 0,05 0,22 0,82 0,39 0,58 0,61 -0,03 0,17 0,38 0,19
IL-15 0,02 0,34 1,00 0,56 0,43 0,77 0,03 0,17 0,58 0,14
IL-1α 0,36 0,60 1,74 0,92 2,07 2,32 0,54 0,40 0,80 0,50
IL-1β 0,10 0,05 0,76 0,64 0,59 0,98 0,12 0,13 0,57 0,16
IL-2 -0,16 -0,01 1,10 0,35 0,05 0,37 0,00 -0,07 0,40 -0,04
IL-3 0,09 0,30 1,06 0,60 0,40 0,67 0,21 0,35 0,98 0,52
IL-4 0,25 0,71 1,63 1,49 1,39 1,44 0,53 0,62 1,59 0,79
IL-5 0,13 0,43 1,23 0,68 0,65 0,79 0,33 0,45 0,87 0,52
IL-6 0,25 0,58 1,22 0,76 1,39 1,14 0,34 0,42 0,90 0,53
IL-7 0,08 0,29 0,70 0,56 0,44 0,67 0,28 0,31 0,71 0,37
IL-8 0,17 0,45 0,95 0,81 0,70 1,07 0,27 0,41 0,69 0,43
Leptin 0,20 130,25 28,68 119,50 27,23 79,20 81,33 40,15 83,74 2,99
MCP-1 0,14 3,98 7,40 5,42 6,23 2,74 1,41 11,05 7,14 5,60
MCP-2 0,03 0,72 4,08 3,40 4,05 3,96 0,51 0,55 4,85 0,81
MCP-3 0,25 0,63 2,96 2,54 2,57 2,35 0,53 0,56 2,42 0,78
MCSF 0,27 0,27 0,53 0,30 0,23 0,40 0,20 0,20 0,18 0,50
MDC 0,28 13,22 5,83 41,76 3,28 6,15 38,79 32,05 35,71 8,65
MIG 1,55 2,26 4,22 4,79 3,50 4,15 2,19 2,16 4,79 2,19
MIP-1δ 0,58 12,68 17,05 21,14 27,46 24,71 13,35 12,08 22,70 17,80
Oncostatin M 0,52 1,31 2,57 2,55 1,61 2,32 1,27 1,11 2,86 1,19
PDGF-BB 0,15 44,08 36,18 52,91 39,48 52,70 34,49 40,16 51,72 39,82
RANTES 1,13 18,85 17,30 18,46 23,93 23,14 14,16 14,55 19,02 16,07
SCF 0,20 0,36 1,15 0,79 0,52 1,06 0,29 0,18 0,69 0,39
SDF-1 0,18 0,45 1,02 1,07 1,29 1,12 0,27 0,30 0,93 0,33
TARC 0,11 0,70 1,17 2,03 3,33 1,51 0,44 1,05 1,84 0,95
TGF-β1 0,13 0,48 0,66 0,83 -0,37 0,86 0,27 0,13 0,66 0,46
TNF-α 0,05 0,28 1,37 0,62 0,53 0,21 0,21 0,26 0,61 0,39
TNF-β 0,13 0,41 1,49 0,82 0,65 0,49 0,31 0,44 0,91 0,54
Thrombopoetin 0,11 0,24 0,54 0,44 0,43 0,33 0,14 0,19 0,48 0,27
VEGF 0,17 0,31 0,41 0,45 -0,07 0,39 0,11 0,26 0,39 0,35

Sample Blank

 

Tab. 08 Cytokinový profil Human Cytokine Array III – skupina chronických tonzilitid 



 39 

HP 057 HP 062 HP 063 HP 065 HP 066 HP 071 HP 082

Pos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Neg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

angiogenine 0,23 26,65 34,43 52,68 35,61 69,73 32,70 47,09
EGF 1,26 5,40 18,73 11,28 3,97 8,65 3,86 19,73
ENA-78 0,17 2,14 4,71 4,36 4,94 31,83 5,40 7,38
GCSF 0,05 0,22 0,31 0,36 0,26 0,86 0,58 5,12
GMCSF 0,66 0,39 0,73 1,40 0,83 1,59 1,16 5,14
GRO 0,34 5,79 23,42 16,58 7,94 25,06 12,93 17,00
GRO-α 0,11 0,18 0,54 0,61 0,35 0,66 0,49 3,66
I-309 1,33 0,65 2,75 3,41 1,61 8,99 2,99 6,60
IFN-γ 0,12 0,17 0,89 0,86 0,41 4,01 0,61 3,90
IGF-I 0,12 0,21 1,32 1,93 0,44 14,28 0,96 5,61
IL-10 0,18 0,21 0,66 0,71 0,30 0,80 0,54 2,76
IL-12 0,09 0,20 0,81 0,73 0,34 2,35 0,64 4,23
IL-13 0,05 0,22 0,37 0,19 0,22 0,70 0,38 4,12
IL-15 0,02 0,12 0,54 0,52 0,26 0,79 0,27 6,12
IL-1α 0,36 0,38 1,15 1,13 0,76 15,74 1,42 4,44
IL-1β 0,10 0,07 0,61 0,74 0,19 1,35 0,56 3,01
IL-2 -0,16 0,07 0,35 0,27 0,14 17,44 0,41 4,35
IL-3 0,09 0,28 1,18 0,67 0,39 1,08 0,85 4,18
IL-4 0,25 0,52 1,77 1,32 0,61 23,19 1,20 4,35
IL-5 0,13 0,40 0,72 0,78 0,50 15,82 0,58 6,58
IL-6 0,25 0,33 0,61 0,74 0,37 2,20 0,87 5,32
IL-7 0,08 0,23 0,50 0,42 0,53 0,66 0,42 4,07
IL-8 0,17 0,31 1,30 0,99 0,65 1,24 0,70 14,37
Leptin 0,20 1,86 103,72 33,65 13,13 106,46 34,68 26,37
MCP-1 0,14 3,41 7,92 9,45 4,20 11,74 6,53 9,03
MCP-2 0,03 0,64 6,17 4,31 0,73 24,90 3,87 8,54
MCP-3 0,25 0,57 2,70 2,30 0,58 12,87 1,55 5,30
MCSF 0,27 0,20 0,49 0,22 0,26 1,22 0,72 3,22
MDC 0,28 13,15 39,23 37,53 5,37 44,65 4,18 43,74
MIG 1,55 1,61 3,69 4,79 1,87 4,72 3,57 8,45
MIP-1δ 0,58 16,10 19,71 20,30 9,18 43,27 16,87 20,44
Oncostatin M 0,52 0,66 1,55 2,66 0,93 3,80 2,21 4,06
PDGF-BB 0,15 25,26 39,10 54,42 33,01 77,87 37,02 49,59
RANTES 1,13 10,06 18,18 20,46 12,92 29,15 17,12 20,22
SCF 0,20 0,21 0,55 0,79 0,21 13,95 0,68 4,04
SDF-1 0,18 0,25 0,41 0,99 0,37 25,05 0,68 4,27
TARC 0,11 0,42 3,20 1,64 1,57 26,41 0,94 4,98
TGF-β1 0,13 -0,88 -0,17 0,79 0,63 0,82 0,51 4,50
TNF-α 0,05 0,18 0,48 0,55 0,27 32,23 0,66 4,74
TNF-β 0,13 0,32 0,91 0,82 0,39 31,43 0,95 4,81
Thrombopoetin 0,11 0,15 0,53 0,62 0,16 5,67 0,38 7,78
VEGF 0,17 0,18 0,31 0,18 0,10 0,73 0,35 3,19

Sample Blank

 

Tab. 09 Cytokinový profil Human Cytokine Array III – skupina OSAS 
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Sérové hladiny EGF 

Analýza sérových hladin EGF v závislosti na diagnóze neukázala statisticky 

významné rozdíly (p=0,3638, analýza rozptylu ANOVA) (Tab. 10). 

 

  

Tab. 10 Sérové hladiny EGF podle diagnóz (hodnoty uvedeny v pg/ml) 
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Porovnání sérových hladin EGF neukázalo statisticky významné rozdíly v závislosti 

na přítomnosti protilátek proti HP u karcinomů (p=0,5984, ANOVA), tonzilitid (p=0,6429, 

ANOVA) ani OSAS (p=0,2334, ANOVA) Při porovnávání skupin v závislosti na PCR 

průkazu HP ve tkáni orofaryngu rovněž nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly 

u karcinomů (p=0,9846, ANOVA), tonzilitid (p=0,7606, ANOVA), ani OSAS (p=0,2285, 

ANOVA). (Tab.11, 12 a 13). 

 

 

Tab. 11 Sérové hladiny EGF u karcinomů podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 
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Tab. 12 Sérové hladiny EGF u tonzilitid podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 
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Tab. 13 Sérové hladiny EGF u OSAS podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 
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Sérové hladiny TGF-beta 1 

Analýza sérových hladin TGF-beta 1 v závislosti na diagnóze neukázala statisticky 

významné rozdíly (p=0,6545, analýza rozptylu ANOVA) (Tab. 14). 

 

  

Tab. 14 Sérové hladiny TGF-beta 1 podle diagnóz (hodnoty uvedeny v pg/ml) 
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Porovnání sérových hladin TGF-beta 1 neukázalo statisticky významné rozdíly 

v závislosti na přítomnosti protilátek proti HP u karcinomů (p=0,7028, ANOVA), tonzilitid 

(p=0,3621, ANOVA) ani OSAS (p=0,1319, ANOVA). Při porovnávání skupin v závislosti 

na PCR průkazu HP ve tkáni orofaryngu rovněž nebyly nalezeny statisticky významné 

rozdíly u karcinomů (p=0,5757, ANOVA), tonzilitid (p=0,6993, ANOVA), ani OSAS 

(p=0,2324, ANOVA) (Tab. 15, 16 a 17). 

 

 

Tab. 15 Sérové hladiny TGF-beta 1 u karcinomů podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 

 



 46 

 

Tab. 16 Sérové hladiny TGF-beta 1 u tonzilitid podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 
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Tab. 17 Sérové hladiny TGF-beta 1 u OSAS podle sérologické a PCR pozitivity HP  

(S- séronegativní, S+ séropozitivní, PCR – negativní dle PCR, PCR + pozitivní dle PCR) 
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Detekce iNOS, eNOS a kaspázy 3 ve tkáni 

Zpracováno bylo celkem 17 vzorků tonzilárního karcinomu, 11 vzorků chronické 

tonzilitidy a 8 vzorků pacientů s OSAS s předpokládanou zdravou tonzilární tkání. 

Exprese iNOS byla nalezena v nádorové tonzilární tkáni, stejně tak jako ve tkáni 

chronické tonzilitidy a klinicky zdravých tonzil. Nejvyšší iNOS pozitivita byla nalezena ve 

tkáni chronické tonzilitidy – v cytoplazmě endotelových buněk drobných cév lymfatické 

tkáně (Obr. 03). Produkce iNOS v nádorové tkáni byla prokázána ve velkém množství 

v cytoplazmě endotelových buněk malých vén a méně pak v cytoplazmě mononukleárů 

v pojivové tkáni (Obr. 04 a 05). Lokalizace iNOS v klinicky zdravé tonzilární tkáni byla 

ozřejmena v cytoplazmě endotelových buněk malých vén v lymfatických folikulech 

(Obr. 06). 

Nejvyšší pozitivita eNOS byla nalezena v endoteliálních buňkách kapilár vysoce 

vaskularizovaných oblastí tonzilárního karcinomu. U chronické tonzilitidy byla nalezena 

variabilní exprese eNOS v cévách tonzilární lamina propria, silná eNOS reakce byla 

nalezena ve venulách s vysokým endotelem. V klinicky zdravé tonzilární tkáni byla nalezena 

exprese eNOS v buňkách povrchového epitelu a ve velkém množství v cytoplazmě 

endoteliálních buněk drobných vén.  

Pouze ojedinělé buňky produkující kaspázu 3 byly nalezeny v tonzilárních 

karcinomech. U chronické tonzilitidy byla nalezena vyšší exprese kaspázy 3 v zárodečných 

centrech lymfatických folikulů, ale pouze slabá pozitivita v interfolikulární zóně a 

povrchovém dlaždicovém epitelu tonzil. Ve zdravé tonzilární tkáni byla nalezena exprese 

kaspázy 3 jen ojediněle v některých vzorcích v lymfatických folikulech.  
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Obr. 03 Chronická tonzilitida –detekce iNOS. Pozitivita (hnědý reakční produkt) 

v endotelu malých cév v lymfatické tkáni. Zvětšení 40x.  
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Obr. 04 Tonzilární karcinom - detekce iNOS. Exprese iNOS v cytoplasmě endoteliálních 

buněk malých stromálních vén karcinomu. Zvětšení 63x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Obr. 05 Tonzilární karcinom - detekce iNOS. Produkce iNOS je patrná v některých 

mononukleárech v pojivové tkáni stromatu karcinomu.  Zvětšení 63x.  
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Obr. 06 Zdravá tonzilární tkáň - detekce iNOS. Reakční produkt demonstruje pozitivitu 

iNOS v cytoplasmě endotelových buněk malých vén v lymfatické tkáni zdravé tonzily. 

Zvětšení 63x. .  
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5. DISKUSE 

Jedním z cílů předkládané disertační práce bylo odpovědět na otázku možné 

kolonizace lymfatické tkáně orofaryngu HP. V literatuře dosud nebyly podány přesvědčivé 

důkazy o helicobacterové infekci této lokalizace. Na rozdíl od zubního plaku, který je nyní 

považován za možný extragastrický rezervoár HP (Riggio and Lennon, 1999; Karczewska et 

al., 2002), práce dosud publikované zabývající se detekcí orofaryngeální infekce HP přinesly 

rozporuplné výsledky (Skinner et al., 2001; Cirak et al., 2003). Detekce orofaryngeálního HP 

je udávána v rozmezí 0-90% (Dowsett and Kowolik, 2003). Vzhledem k tomu, že byly 

různými autory použity rozdílné metody detekce, nebylo možné dojít k hodnotitelným 

závěrům. Jako nevhodné detekční metody pro diagnostiku orofaryngeálního HP se jeví často 

používané testy RUT a CLO. Přítomnost jiných ureázu-produkujících bakteriálních kmenů 

v orofaryngu může vést k falešně pozitivním výsledkům. Kultivace se ukázala jako velmi 

náročná a málo odolná vůči zevním vlivům, které mohou zcela znemožnit úspěšnou detekci. 

Autorem použitá detekční metoda real-time PCR může být považována za metodu 

s dostatečnou senzitivitou i specificitou (Schabereiter-Gurtner et al., 2004). Dosažené 

výsledky jednoznačně prokazují přítomnost HP v lymfatické tkáni orofaryngu. Faktem 

zůstává, že PCR metodika umožňuje zjistit přítomnost bakteriální DNA, nelze však určit zda 

se jedná o DNA pocházející z živých nebo mrtvých bakterií. Doplňující výsledky kultivace 

i přes velmi nízké počty pozitivních výsledků svědčí pro možnou přítomnost viabilních a 

dělení schopných bakterií. Nízké počty pozitivních kultivací lze vysvětlit velkou citlivostí 

HP k nepříznivým vlivům během transportu vzorků i během manipulace v laboratoři. Rovněž 

významné osídlení tkáně orofaryngu ostatními bakteriálními kmeny může mít značný vliv na 

neúspěšnost kultivace HP. Použitá PCR metodika umožňuje provést nejen detekci 

přítomnosti HP infekce, ale rovněž i genotypizaci kmenů přímo ve tkáni.  

Při porovnání počtů osob s prokázanou orofaryngeální infekcí HP mezi různými 

diagnózami nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Původní předpoklad, že by se 
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orofaryngeální infekce HP mohla podílet na orofaryngeální karcinogenezi jako přímý 

mutagen se nepodařilo potvrdit. Vzhledem k vysokým procentům pozitivních výsledků u 

chronického zánětu, ale i u OSAS skupiny, u které předpokládáme zdravou tonzilární tkáň, 

se zdá být přímé karcinogenní působení HP v této lokalizaci nepravděpodobné. Analogická 

situace však nastává i v žaludku, kdy promořenost obyvatelstva HP je udávána mezi 40-80 % 

(Bures et al., 2006), vážné žaludeční obtíže jako je gastroduodenální vředová choroba nebo 

žaludeční karcinom však má jen 10 -15% infikovaných (Blanchard et al., 2004). V 

prospektivní studii Uemury et al. (2001) se vyvinul žaludeční karcinom u 36 osob z celkem 

1236 infikovaných HP v žaludku. 

Virulence kmenů HP se liší podle produkce toxinů. Tato produkce je dána 

přítomností genů faktorů virulence, z nichž nejdůležitější jsou cagA a vacA gen. Hlavní 

karcinogenní působení HP je dáváno do souvislosti s přítomností cagA genu a kombinací 

s1/m1 alel vacA genu (Ferreira et al., 2008). Metaanalýza provedená Huangem et al. (2003) 

ukázala, že riziko vzniku žaludečního karcinomu je dvakrát vyšší u osob, které mají 

protilátky proti CagA. Provedená analýza orofaryngeálních genotypů ukázala převahu s1/m2 

kombinace alel vacA genu. cagA gen byl nalezen pouze v 5 (13,5%) případech. To znamená, 

že v oblasti orofaryngu převažovaly kmeny HP vyznačující se menší virulencí. V porovnání 

s geografickou epidemiologickou studií žaludečních genotypů HP, kterou provedli van 

Doorn et al. (1999) se distribuce jednotlivých alel vacA genu a přítomnost cagA genu 

výrazně liší. Jako převažující alela signální sekvence vacA genu je udávána v Evropě alela 

s1a (88,8%) a alela střední sekvence m1 (54,5%). cagA gen byl nalezen v 72,1% vzorků. 

Výsledky analýzy orofaryngeálních genotypů však ukazují převahu s1b (56,7%) a m2 

(59,5%) alel vacA genu a jen ojedinělou přítomnost cagA genu v orofaryngeálních 

genotypech. Jako velice ojedinělý nález lze hodnotit nalezený kmen HP s genotypem s2/m1. 

Nález tohoto genotypu byl v literatuře publikován jen v ojedinělých případech (Letley et al., 

1999). Nález smíšeného genotypu u tří kmenů HP není vzácný a byl již v literatuře popsán 

(Martinez et al., 2001).  
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Detekce žaludeční infekce HP u osob s prokázanou přítomností HP v orofaryngu 

pomocí UBT ukázala, že HP může v orofaryngu existovat nezávisle na žaludeční infekci. 

Z dvaceti vyšetřených osob se zjištěnou přítomností HP v orofaryngu byla žaludeční infekce 

nalezena pouze u osmi. UBT je považován za nejpřesnější neinvazivní test (Malfertheiner et 

al., 2002) k detekci žaludečního HP. Pozitivní výsledky UBT byly potvrzeny PCR 

diagnostikou ze tkáňových vzorků žaludeční sliznice získaných při gastroskopii. Porovnání 

genotypů HP z orofaryngu a žaludku u stejných osob ukázalo, že jedinec může hostit více 

než jeden kmen HP v různých lokalizacích. Rozdíly byly nalezeny v přítomnosti cagA genu 

i ve struktuře vacA genu.  

První práce zabývající se porovnáním orálních a žaludečních kmenů HP používaly 

restrikční endonukleázovou analýzu, metodu DNA fingerprintingu a PCR analýzu 

polymorfismů jednovláknové konformace (SSCP) (Shames et al., 1989; Khandaker et al., 

1993; Zhang and Lu, 1997; Hu et al., 2002). Nalezeny byly shodné kmeny HP v žaludku 

a dutině ústní. První porovnání žaludečních a orálních kmenů HP PCR genotypizací provedli 

Wang et al. (2002) a následně i Burgers et al. (2008). Pomocí PCR byly nalezeny v obou 

případech rozdílné genotypy v žaludku a dutině ústní.  

Pacienti vybraní k detekci orofaryngeálního HP byli selektováni ze skupiny osob 

s orofaryngeální patologií a byla u nich doplněna detekce HP v žaludku, na rozdíl od výše 

citovaných prací, u kterých byli pacienti selektováni ze skupiny s primárně žaludečními 

obtížemi, kteří podstoupili gastroskopii a následně u nich byla doplněna orální detekce HP. 

Dle literatury je toto první případ detekce žaludečních genotypů u osob bez žaludečních 

obtíží. Rozdíl je rovněž v použití tkáňových vzorků lymfatické tkáně orofaryngu. Ve všech 

výše zmíněných pracích byl HP detekován ve slinách nebo v zubním plaku. Lze usuzovat, že 

sliny mohou být zdrojem žaludečního HP, který se do dutiny ústní může dostávat např. 

cestou gastroezofageálního refluxu. Oproti tomu v tonzilární tkáni předpokládáme trvalou 

kolonizaci nezávislou na žaludeční infekci. Tato hypotéza byla podpořena výsledky UBT, 
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kdy žaludeční infekce byla nalezena pouze u 8 z 20 osob s prokázanou přítomností HP 

v orofaryngu.  

Burgers (2008) ve své práci uvádí nález 10 případů s pozitivním HP ve slinách, bez 

prokazatelných specifických protilátek proti HP v séru. Toto je rovněž ve shodě s výsledky 

dosaženými v této práci, kdy byl nalezen HP v orofaryngu u 12 osob bez prokazatelné 

protilátkové odpovědi. Vysvětlením by mohla být časná detekce HP po primární infekci, kdy 

ještě nedošlo k protilátkové odpovědi. Bylo zjištěno, že protilátky vznikají až několik měsíců 

po infekci (Hep, 2003). Dále musíme zvažovat možnost, že HP kolonizuje oblast orofaryngu, 

aniž by vyvolával imunitní odpověď hostitele. Této hypotéze napovídá fakt, že u 9 z 12 osob 

bez protilátkové odpovědi byl v orofaryngu nalezen méně virulentní genotyp HP (s1/m2). 

Dalším vysvětlením je možná přítomnost kokoidních forem HP. Jedná se o viabilní formu 

bakterie, kterou nelze kultivovat konvenčními mikrobiologickými technikami a vyznačuje se 

sníženou virulencí. HP se v této formě vyskytuje v nepříznivém prostředí (Andersen and 

Rasmussen, 2009). 

Dosud nebyla ani uspokojivě vyřešena otázka přenosu HP. Pokud uvažujeme cestu 

orálně-orální či fekálně-orální, lze předpokládat nález shodného kmene HP v orofaryngu 

a žaludku u stejné osoby. K nálezu rozdílných genotypů v obou lokalizacích zatím chybí 

přesné vysvětlení. Jednou z možností by mohla být inokulace směsí kmenů HP a následně 

jejich rozdílné osídlení různých oblastí dle citlivosti kmenů. Lze předpokládat, že oblast 

orofaryngu je pro HP méně příznivá a dokáží ji osídlit pouze odolnější kmeny. Za jeden 

z nepříznivých faktorů růstu a množení HP byla označena přítomnost jiných bakteriálních 

kmenů, které dokázaly růst HP zastavit při pokusech in-vitro (Ishihara et al., 1997). V dutině 

ústní a orofaryngu lze předpokládat osídlení mnoha různými bakteriálními kmeny (Karaman 

et al., 2009). 

 V literatuře publikovaná epidemiologická data o prevalenci infekce HP se často 

opírají o sérologickou detekci specifických protilátek proti HP. Prevalence infekce v České 
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republice je udávána 45–83 % (Bures et al., 2008). Přítomnost protilátek proti HP byla 

dávána do souvislosti se žaludeční infekcí. Data získaná v předkládané práci však svědčí 

o možnosti přítomnosti HP infekce v jiných lokalizacích bez závislosti na žaludeční infekci. 

Tento fakt je třeba zvažovat při budoucích epidemiologických studiích, kdy je třeba hodnotit 

nejen přítomnost protilátek, ale i zjišťovat přesnou lokalizaci infekce.  

Poškození sliznice vyvolané HP je výsledkem přímého působení bakteriálních 

toxinů a rovněž také působení zánětlivé odpovědi imunitního systému hostitele vyvolané 

bakterií. Chronický zánět s převažující Th1 odpovědí nepřímo přispívá k poškození sliznice. 

TH1 polarizované lymfocyty produkující IFN – gama a spolu s aktivovanými NK buňkami 

hrají důležitou roli při rozvoji závažných patologií (Hafsi et al., 2004). Infekce HP 

v žaludeční sliznici je spojena s produkcí prozánětlivých i imunomodulačních cytokinů. Byly 

popsány změny v sekreci IL-8, IL-1-beta, IL-6, IL-12, IL-18, TNF-alfa (Stromberg et al., 

2003). Tyto cytokiny jsou produkovány buňkami imunitního systému a rovněž epitelovými 

buňkami sliznice. Tento fakt je dobře prozkoumán a popsán v žaludeční sliznici (Crabtree, 

1998). Předpokládalo se, že zvýšená produkce prozánětlivých cytokinů v žaludeční sliznici 

vyvolaná HP by mohla ovlivnit i hladiny cirkulujících sérových cytokinů a mít tak nepřímo 

i systémové účinky. Nálezy publikované v literatuře dosud tento předpoklad nepotvrdily. 

Bayraktaroglu et al. (2004) neprokázali elevaci sérových hladin IL6, IL 8 a TNF-alfa u HP 

infikovaných osob. Russo et al. (2001) prokázali zvýšené hladiny TNF-alfa v séru osob 

infikovaných HP. U IL8, IL10 a IFN-gama nebylo prokázáno zvýšení sérových hladin 

v závislosti na infekci HP. Di Bonaventura et al. (2007) nezjistili elevaci sérových hladin 

IL1, IL6, IL8 a TNF-alfa u osob s infekcí HP. S tím souhlasí i výsledky získané autorem 

předkládané disertační práce, kdy byla použita RayBio Human Cytokine Antibody Array 3 

k detekci cytokinového profilu. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v sérových 

hladinách jednotlivých cytokinů u osob s prokázanou infekcí HP a osob neinfikovaných, 

rovněž nebyly nalezeny významné rozdíly při porovnání skupin podle diagnóz.  
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V souvislosti s poškozením žaludeční sliznice, zvýšenou proliferací a nádorovou 

transformací žaludečního epitelu byly popsány rovněž změny v expresi EGF, EGFR 

(Konturek et al., 1997; Keates et al., 2001; Schiemann et al., 2002), TGF-beta (Stromberg et 

al., 2003) související s infekcí HP. Tyto cytokiny se významně podílí i při karcinogenezi 

v oblasti hlavy a krku (Grandis and Tweardy, 1993; Rubin Grandis et al., 1998; Karcher et 

al., 1999). Aktivace EGFR autokrinní stimulací vede ke zvýšení proliferace nádorových 

buněk, inhibici apoptózy, zvýšení invazivity nádoru, aktivaci angiogeneze, metastazování 

a vzniku rezistence k radioterapii i chemoterapii. Tumory se zvýšenou expresí EGFR jsou 

spojeny s horší prognózou. (Kopp et al., 2003). V nádorových buňkách byly popsány mutace 

signální dráhy TGF-beta. Tyto mutace způsobují rezistenci nádorových buněk k inhibici 

růstu zprostředkované TGF-beta a tím umožňují nekontrolovanou proliferaci buněk. Zvýšení 

produkce TGF-beta v nádorových buňkách zvyšuje jejich proteolytickou aktivitu a tím 

i jejich invazivitu (Alleva et al., 1995).  

 

Zvýšená exprese těchto molekul ve sliznici žaludku vlivem infekce HP byla 

popsána (Romero-Adrian et al., 2009). Možnost, že by zvýšená žaludeční produkce 

ovlivňovala i hladiny v séru a tím by mohla ovlivňovat nádorové procesy systémově, nebyla 

dosud zkoumána. Stejně tak nebyla zkoumána lokální produkce cytokinů v oblasti 

orofaryngu, kde byla prokázána přítomnost HP. Předkládaná disertační práce byla zaměřena 

na detekci sérových hladin EGF a TGF-beta 1, k zjištění, zda infekce HP může elevovat tyto 

hladiny systémově. Výsledky ukazují, že nedochází k statisticky významnému zvýšení 

hladiny cirkulujících cytokinů v porovnání osob HP pozitivních a HP negativních. Rovněž 

porovnání mezi jednotlivými skupinami podle diagnóz neukázalo významné rozdíly. Lze 

z toho usuzovat, že tyto cytokiny působí lokálně, tedy parakrinně nebo autokrinně a nemají 

systémový účinek. Další výzkum by se proto měl soustředit na zjištění produkce těchto 

molekul, lokálně v tkáni orofaryngu v souvislosti s HP infekcí.  
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Ve tkáni byla zjišťována exprese iNOS, eNOS a kaspázy 3. Cílem bylo nalézt 

změny v lokalizaci exprese těchto molekul v závislosti na diagnóze. Při rozvoji nádorového 

bujení se spolupodílí dva významné děje. Jedním z nich je nekontrolovaný růst buněk, 

následovaný vystupňovanou neoangiogenezí. tento proces je mediován NO, syntetizovaným 

NO syntázami. Druhým procesem je zabrždění programované smrti – apoptózy. Výkonným 

enzymem apoptózy je kaspáza 3. Tumory nemohou přesáhnout objem 1-2 mm3  bez tvorby 

nových cév - neoangiogeneze. Musí proto produkovat angiogenní růstové faktory (Folkman, 

1990). Angiogeneze potenciovaná NO hraje významnou roli při progresi růstu tumorů a 

rozvoji uzlinových metastáz (Brennan et al., 2001). NO je signální molekulou, produkovaná 

NO syntázami v endotelových buňkách cév zásobujících tkáň tumoru. Množství 

produkovaných NO syntáz ukazuje intenzitu angiogeneze (Gallo et al., 1998; Bentz et al., 

1999; Brennan et al., 1999). V předkládané disertační práci byla porovnávána exprese dvou 

NO syntáz (iNOS a eNOS) morfologicky. Ve shodě s dosud publikovanými pracemi, byla 

nalezena vysoká intenzita angiogeneze u tonzilárních karcinomů, kde byla popsána silná 

exprese iNOS i eNOS v endotelových buňkách. Exprese eNOS ve venulách s vysokým 

endotelem v lamina propria u chronické tonzilitidy naznačuje možnou roli v regulaci 

cirkulace lymfocytů.  

 

Inhibice apoptózy je považována za jeden z hlavních faktorů obrany nádorových 

buněk před imunitním systémem organismu. Kaspáza 3 je markerem apoptózy (Earnshaw et 

al., 1999). Apoptóza byla ozřejmena jen v ojedinělých buňkách tonzilárního karcinomu. U 

chronické tonzilitidy byly apoptotické buňky nalezeny převážně ve skupinách maturujících 

B-lymfocytů. Jen ojedinělé apoptotické buňky byly nalezeny ve zdravé tonzilární tkáni.  

 

Ze získaných výsledků vyplývá, že lokalizace exprese iNOS, eNOS a kaspázy 3 se 

u karcinomu, chronického zánětu a zdravé tonzilární tkáni významně liší. Tento nález by 

mohl být využitelný jako morfologický marker sloužící k rozlišení chronického zánětu od 

maligních procesů.  
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V budoucnu bude vhodné zaměřit pozornost na lokální působení HP v lymfatické 

tkáni orofaryngu. Změny v expresi některých cytokinů způsobené HP, které byly popsány 

v žaludeční sliznici lze předpokládat i ve tkáni orofaryngu. V případě, že v orofaryngeální 

tkáni mohou přežívat i kmeny HP s vysokou virulencí, lze očekávat translokaci toxinů do 

buněk orofaryngu a následnou cytokinovou odpověď shodnou s odpovědí slizničních buněk 

žaludku. Tento předpoklad dosud nebyl potvrzen ani vyvrácen.  
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6. ZÁVĚRY 

Nejdůležitější výsledky disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

 

A. Bylo potvrzeno, že HP může kolonizovat orofaryngeální lymfatickou tkáň. Byla 

nalezena vysoká incidence orofaryngeální infekce HP nejen u karcinomů, ale i u 

benigních onemocnění orofaryngu. Možný vliv HP při rozvoji orofaryngeální 

karcinogenezi se nepodařilo prokázat. 

B. Genotypizace orofaryngeálních kmenů prokázala rozdíly oproti převažujícím 

kmenům nalézaným v žaludku. Kmeny se liší zejména nižší přítomností cagA 

genu. Rovněž byly převážně nalezeny kmeny HP nesoucí alely vacA genu, které 

jsou považovány za méně virulentní. Bylo prokázáno, že infekce HP může být 

v orofaryngu přítomná nezávisle na žaludeční infekci.  

C. Analýza cytokinové odpovědi v séru pacientů s orofaryngeální infekcí HP 

neprokázala významné rozdíly v porovnání s pacienty HP negativními. Lze říci, 

že orofaryngeální infekce HP nezvyšuje systémovou cytokinovou odpověď. 

D. Analýza exprese iNOS, eNOS a kaspázy 3 prokázala rozdílnou tkáňovou expresi 

těchto molekul při porovnání různých diagnóz. Rozdíly byly nejpatrnější u eNOS 

a kaspázy 3. V budoucnu by mohly tyto molekuly být použity jako markery 

k rozlišení benigních a maligních onemocnění při histopatologické diagnostice. 
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