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Seznam použitých zkratek 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ASCO American Society of Clinical Oncology 

CA 19-9 Carbohydrate nebo cancer antigen CA 19-9 

CEA karcinoembryonální antigen 

Cut- off diskriminační hladina 

e Eulerovo číslo, základ přirozených logaritmů (e=2,718) 

ECO Evropský obezitologický kongres (European Congress on Obesity) 

EGF epidermal growth factor 

EGTM European Group on Tumour Markers 

FGF růstový faktor pro fibroblasty 

ICAM intercelullar adhesion molecule 

IDF Mezinádorní diabetologická federace (Internat. Diabetes Federation) 

IGF-1 insuline-like growth factor 

IL interleukin 

KRK kolorektální karcinom 

MAP multi-analyte profiling, metoda multiplexové analýzy 

MMP matrix metaloproteinázy 

N/A údaj nebyl k dispozici (not available) 

OS celkové přežití (overal survival) bez ohledu na příčinu úmrtí 

PCR polymerázová řetězová reakce 

PFS přežívání bez příznaků progrese (progression free survival) 

RNA ribonukleová kyselina 

ROC (receiver operating characteristic) 

RT-PCR polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí 

TGF transforming growth factor 
TIMP-1 tissue inhibitor of metalloprotease 

TK thymidinkináza 

TPA tkáňový polypeptidový antigen 

TPS tkáňový specifký tkáňový polypeptidový antigen 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VCAM vascular cell adhesion molecule 
VEGF vascular endothelial growth factor (angiogenní faktor) 

xMAP technologie multiplexové analýzy 
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1. ÚVOD 
Nádory tlustého střeva a konečníku patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou úmrtností mezi tři 
nejčastěji se vyskytující nádorová onemocnění (Boyle 2002, La Vecchia 1992). V České republice (ČR) tvoří 
kolorektální karcinom (KRK) 12,1 % všech nádorů u mužů a 13,7 % všech nádorů u žen, což představuje po 
karcinomu plic u mužů a karcinomu prsu u žen hlavní nádorovou lokalizaci. Zatímco v Asii či v Africe 
incidence tohoto onemocnění vykazuje značný pokles a v USA a v zemích západní Evropy se incidence 
příliš nemění, ve státech střední a jihovýchodní Evropy dramaticky narůstá (ASCO 1996, La Vecchia 1992).  

V ČR je v produktivním věku od 35 do 64 let incidence zhoubného nádoru tlustého střeva v Evropě nejvyšší 
u mužů a pátá nejvyšší u žen. U nádorů konečníku je v ČR incidence v této věkové kategorii nejvyšší 
v Evropě u mužů i žen. V letech 1959-1991 došlo v ČR k nárůstu hrubé incidence o 341 % (muži 343 %, 
ženy 339 %) u nádorů tlustého střeva a o 164 % (muži 171 %, ženy 158 %) u nádorů rekta. (Pecen 2000) 

Incidence výrazně narůstá s věkem (ve věku 50 let: 0,39 nemocných na 1000 obyv./rok, ve věku 80 let: 4,5 
nemocných na 1000 obyv./rok). Nejvyšší výskyt je v pozdním věku nad 70 let, kde KRK tvoří 21,2 % všech 
nádorů u žen (je na prvním místě před nádory prsu) a 20,2 % všech nádorů u mužů (kde je na druhém místě 
po plicních nádorech). (La Vecchia 1992, Kaušitz 2003, Pecen 2000). 

V ČR jsou většinou diagnostikovány nádory kolorekta až  ve III. a IV. klinickém stádiu (celkem 45 % nádorů 
u mužů a 47 % nádorů u žen), což je velmi nepříznivá situace. Synchronní nádory tlustého střeva, tzv. 2 
nebo více tumorů, které se vyskytují současně se nachází u 2-5 % nemocných, metachronní nádory (tzn. 
nová primární léze u nemocného, kde již dříve byla provedena resekce pro karcinom) jsou popisovány 
u 20-30 % nemocných. Varovný je fakt, že ČR má u kolorektálních nádorů celosvětově nejvyšší mortalitu 
(52,7/100 000 obyv.). 

Histologicky se jedná ve více než 90% o adenokarcinomy s různým stupněm diferenciace. Zřídka se objevují 
dlaždicobuněčné karcinomy, karcinoidy, lymfomy a sarkomy. (Lawrence 1998) 

Vzhledem k tomu, že příčinou nádorových onemocnění bývá akumulace genetických změn v buňkách, 
dochází (až na výjimky) k exponenciálnímu růstu incidence nádorového onemocnění v závislosti na věku 
(Pecen 2000) 

Trendem současného výzkumu je nejen snaha o komplexní charakteristiku příčin vzniku nádorového bujení, 
ale především podrobná charakteristika mnohastupňové kaskády metastatického procesu (Ghesani 2003). 
Podrobný popis efektorových genů a jejich proteinových produktů (Kment 1999,Krause 2001, Vogelstein 1988), které 
ovlivňují jednotlivé pochody metastatické kaskády má velký význam především pro vývoj nových léků 
a terapeutických postupů. V praxi to znamená přechod od léčebných postupů, které vedou k pouhému 
zastavení buněčného dělení či buněčného růstu, k ovlivnění jednotlivých fází nádorového vývoje (korekce 
genetického defektu nádorových buněk, inhibice metastatické kaskády, inhibice angiogeneze, apod.). Cílem 
podrobného poznávání charakteristiky jednotlivých nádorových onemocnění je snaha o individualizaci 
přístupu, zlepšování kvality života a prodloužení přežívání onkologicky nemocných. 

1.1. Parametry biologické aktivity u kolorektálního 
karcinomu 

V poslední době se zkoumá v souvislosti s nádorovým procesem mnoho nových látek a parametrů, u kterých 
je známo, že se vyskytují i u jiných onemocnění, např. u zánětlivých procesů či autoimunitních procesů. 



Úvod 

6 

Z tohoto důvodu se již nyní tyto nové parametry nemohou nazývat nádorovými markery, ale obecně se 
nazývají parametry biologické aktivity.  

1.1.1. Matrix metaloproteinázy 

Jedná se o skupinu proteolytických enzymů, které působí svým proteolytickým účinkem na bazální 
membránu endotelií a extracelulární matrix. V současné době je klasifikováno přes 20 matrix 
metaloproteináz, a jsou rozděleny do následujících podskupin: kolagenázy, gelatinázy, stromelysin a MMP 
membránového typu. 

Dříve byla úloha matrix metaloproteináz spojována pouze s degradací bazální membrány extracelulární 
matrix. V poslední době se ukazuje, že matrix metaloproteinázy ovlivňují nejen invazi nádoru do 
bezprostředního okolí, intra a extravazaci nádorových buněk, ale ovlivňují také migraci buněk v místě tvorby 
vzdálených metastáz. Hrají též významnou úlohu v procesu angiogeneze a to vytvářením prostoru pro nově 
vznikající cévy, podporou mobility endotelií a invazí buněk nádoru do cév. Antagonisticky proti 
proteolytickému účinku matrix metaloproteináz působí inhibitory matrix metaloproteináz TIMP (tissue 
inhibitor of metalloproteinase). Jejich účinek spočívá ve stabilizaci bazální membrány, která se pod vlivem 
TIMP stává intaktní vůči účinku proteolytických enzymů a znesnadňuje invazi nádorových buněk a endotelií. 
Význam intenzivního zkoumání těchto látek spočívá především v možnosti léčebné intervence, kdy 
stabilizace bazální membrány a inhibice proteolytických enzymů může mít zásadní význam v kauzální léčbě 
metastáz. 

1.1.2. Adhezívní molekuly 

Tato skupina zahrnuje asi 70 látek imunoglobulinového typu. Tyto molekuly mají zásadní význam nejen 
v celé řadě fyziologických procesů (embryogeneze, imunitní reakce, reparace poškozených tkání), ale 
uplatňují se i v celé řadě procesů patologických. V případě adheze agregátů nádorových buněk s krevními 
destičkami se uplatňují především selektin E, a dále imunoglobuliny ICAM-1, ICAM-2 a VCAM-1, které se 
v interakci s cytokiny podílejí na aktivaci endotelu a následné adhezi agregátů destiček a metastatických 
nádorových buněk k endotelu. Dělí se do následujících podskupin: Integriny, selektiny, Imunoglobuliny 
(ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3 a VCAM-1), kadheriny a ostatní (CD 22, CD 24, CD 44 a CEA).  

1.1.3. Faktory regulující angiogenézu 

Angiogeneze je proces, při kterém se primitivní vaskulatura nemodeluje a expanduje. Tím dochází 
k novotvorbě cév, které se mohou vzájemně propojovat a větvit. Jedná se o vícestupňový proces 
(angiogenní kaskáda), který je regulován řadou faktorů. Za fyziologického stavu jsou angiogenní faktory 
v dynamické rovnováze s faktoryantiangiogenními. 

U dospělého jedince je angiogeneze vysoce potlačena. Většina nádorů u lidí perzistuje in situ po dlouhé 
měsíce až roky bez známek cévní novotvorby. Neovaskularizace začne, jakmile nádorové ložisko dosáhne 
velikosti 1-2 mm3 (asi 106 buněk) a přívod kyslíku a živin prostou difúzí přestává pro výživu buněk a jejich 
dělení stačit. Limitace zásobení živinami udržuje rovnovážné tempo mezi replikujícími a zanikajícími 
buňkami. Po určitou dobu je proliferace v rovnováze s apoptózou. Hypoxický nádor je geneticky nestabilní, 
vznikají v něm četné mutace (např. mutace genu p 53, která vede k potlačení produkce antiangiogenního 
trombospondinu). Objevuje se nový fenotyp se zvýšenou produkcí VEGF a dalších angiogenních faktorů . 
Tato změna je označovaná jako „angiogenní switch“. Angiogenní zvrat zahrnuje změnu lokální rovnováhy 
mezi stimulátory a inhibitory růstu mikrocév. Nadprodukce angiogenních faktorů není však dostačující, musí 
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rovněž dojít k supresi inhibitorů, které za normálních okolností brání endotel před mitogenními stimuly. Mezi 
angiogenní faktory patří: MMP, TNF α, angiopoetiny, FGF β, VEGF, EGF, PDGF a PAI – 1. Naopak 
antiangiogenetický účinek mají FGF β, Trombospodin, TGF- β, angiostatin, PF-4, interferon α, β, IL-12, 
IL-18 a endostatin. 

Z klinického pohledu umožňuje neovaksularizace růst, invazivitu a metastazování nádoru, což vede ke 
klinické symptomatologii nádorového onemocnění. Většinou nádory začínají být klinicky zřejmé až po 
angiogenním zvratu,což nesouvisí s agresivitou nádoru. Za určitých okolností mohou být také vzdálené 
metastázy suprimovány cirkulujícími inhibitory z primárního ložiska a začnou růst až po jeho odstranění. 

Novotvorba cév je procesem, bez kterého nemůže organizmus přežít, ale je i základní podmínkou progrese 
a metastazování nádorového onemocnění. Různé mechanizmy inhibice angiogeneze mohou být v budoucnu 
přínosem v terapii nádorového onemocnění a výsledky prvních klinických studií jsou povzbudivé.  

1.1.4. Faktory apoptózy 

Růst nádorových buněk je podmíněn nejen nekontrolovatelným buněčným dělením, ale také zvýšenou 
schopností přežívat. Většina nádorových buněk získala rezistenci vůči mechanismům vedoucím k jejich 
programovanému zániku – apoptóze. Narušení signalizace apoptózy je obecným předpokladem existence 
a rozvoje nádorových buněk.  

1.2. Metody stanovení parametrů biologické aktivity 
Parametry biologické aktivity lze detekovat v tkáních imunohistochemicky nebo v cytosolu nádorové buňky 
(celulární markery) nebo cirkulují v krvi či jiných tělních tekutinách (humorální markery) a stanovují se 
zpravidla pomocí metod imunoanalytické analýzy. V současné době jsou používány jak ve výzkumu, tak 
i v rutinní praxi a stále se dnes více uplatňují do mnoha dalších oblastí, kde je vyžadováno specifké, rychlé 
a levné stanovení určité látky v přítomnosti dalších komponent. Nekmodernější metodou, která nachází dnes 
uplatnění i u analýzy parametrů biologické aktivity, patří multiplexová analýza. Tato nová technologie je 
založena na principu kombinace imunoanalýzy a průtokové cytometrie s fluorometrickou detekcí. 
Nejmodernější systémy, které využívají této technologie za použití mikrokuliček xMAP, umožňují simultánní 
analýzu až 100 analytů v jednom vzorku. (Howarda 1995) 
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2. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 
Cílem doktorandské práce je vyšetřit široké spektrum parametrů, které je možno charakterizovat jako 

parametry biologické aktivity nádoru nebo u nichž se souvislost s nádorovým procesem předpokládá 

(C-peptid, inzulín, leptin a adiponektin). 

1. Provést základní epidemiologické sledování pacientů s metabolickým syndromem a zjistit výskyt 

KRK, parametry, které se uplatňují v etiopatogenezi a faktory ovlivňující vývoj a prognózu KRK 

2. Stanovit předoperační hladiny následujících parametrů a stanovit jejich diskriminační hodnoty 

(cut-off), porovnat sérové hladiny všech parametrů u pacientů s kolorektálním karcinomem se 

sérovými hladinami osob kontrolní skupiny, stanovit jejich senzitivity při optimálních specificitách -

Onkofetální: CEA, mucinové: CA 19-9, proliferační a cytokeratinové: TK ,TPA a TPS, interleukiny: 

IL-6 a IL-10, metaloproteinázy a inhibitory: MMP-9 a TIMP-1, adhezívní molekuly a markery 

angiogeneze: ICAM-1, VCAM-1, VEGF, markery metabolismu: C-peptid a inzulín, adiponektin 

a leptin. 

3. Stanovit vzájemné korelace jednotlivých parametrů. 

4. Určit senzitivity jednotlivých parametrů při dvou v praxi nejčastěji používaných specificitách 90% 

a 95%. 

5. Posoudit možnost využití sledovaných parametrů v rutinní praxi pro screening,  primární 

diagnostiku, pro prognózu, sledování průběhu onemocnění, pro kontrolu efektu a monitoraci 

léčby. 
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3. MATERIÁL A METODIKA 

3.1. Soubory pacientů 

3.1.1. Soubor pacientů s kolorektálním karcinomem. 

Do souboru byly zařazeni pacienti, kteří byli operováni v letech 2001-2006 na Chirurgické klinice FTN 
v Praze 4 (Přednosta doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.) a na Chirurgické klinice FN Plzeň (Přednosta: 
prof. MUDr. Vladimír Třeška, DrSc.). Později operovaní pacienti již nebyli do souboru zařazováni s ohledem, 
abychom dosáhli u všech pacientů alespoň 2-letého sledování pooperačního průběhu. 

Zařazovacími kritérii pro studii bylo jednak klinické stadium I.-III (dle UICC) a resekce R0 - tedy kdy není 
prokázaný žádný reziduální nádor ani makroskopicky ani mikroskopicky. 

Do studie byly postupně zařazováni pacienti, kteří splnili kritéria k zařazení tak, jak jsou uvedena v kapitole 
o souboru pacientů s kolorektálním karcinomem. Pacienti byli průběžně zařazováni v letech 2001 – 2006. 
Pacienti po roce 2006 již nebyli do tohoto souboru zařazeni, abychom dosáhli u všech pacientů alespoň 2-
letého sledování pooperačního průběhu. V době vyhodnocení studie je teprve 9 pacientů zařazeno po dobu 
5-let, kompletní počet pacientů projde pětiletým sledováním až v roce 2011. Pacienti byli sledováni na 
onkologických pracovištích a v případě zjištění progrese, bylo jako datum progrese uvedeno datum prvního 
klinického vyšetření, kdy byla progrese objektivně prokázána na základě fyzikálního a laboratorního 
vyšetření a na základě výsledků zobrazovacích či endoskopických metod. Před ukončením vyhodnocení 
bylo ověřeno, v jakém stádiu onemocnění se právě nacházejí, či zda-li ještě žijí. Z celého souboru zatím 
zemřelo 36 nemocných a u 24 nemocných došlo k progresi či recidivě onemocnění. Tato čísla jsou poměrně 
nízká, protože nebyli zařazeni pacienti s klinickým stádiem IV. 

Tabulka č. 1. Počty pacientů zařazených v jednotlivých obdobích: 

174 celkem Počet úmrtí 
nově/celkem 

Počet pacientů 
v remisi 

Počet pacientů 
s progresí nově 

/celkem 

Počet 
cenzorovaných 

pacientů 
1- leté sledování 22/22 152 0 0 
2- leté sledování 5/27 147 0 0 
3- leté sledování 7/34 68 5/5 39 
4- leté sledování 1/35 55 11/16 71 
5- leté sledování 1/36 1 8/24 129 
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Obrázek č.1. Grafické znázornění podskupin v jednotlivých letech 
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Pozn. Jako „cenzorováno“ jsou označeni pacienti, kteří ještě ve studii tohoto období nedosáhli. 

U všech pacientů podrobná anamnéza cílená na údaje o metabolických a nádorových onemocnění, ev. jejich 
rizikových faktorech, dále fyzikální vyšetření s cíleným zaměřením na přítomnost jednotlivých složek 
metabolického syndromu a na výskyt rizikových faktorů pro vznik kolorektálního karcinomu.  

Základní charakteristika tohoto souboru je uvedena v Tabulce č. 2. Tento soubor byl podrobně analyzován, 
byly provedeny odběry séra před operací. Byla povedena i potřebná vyšetření k vyloučení známých faktorů, 
které by mohly ovlivňovat výsledky laboratorních stanovení parametrů biologické aktivity (závažné jaterní či 
renální insuficience). 
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Tabulka č. 2. Základní epidemiologická charakteristika souboru pacientů s kolorektálním 
karcinomem (N = 174)  

 Počet % 

Žena 111 63,79 Základní 
údaje 

pacienta 
Pohlaví 

Muž 63 36,21 

0 116 69,88 

Hyper-chol. 15 9,04 

Hyper-TAG 5 3,01 

Smíšená 30 18,07 

Hyperlipoproteinémie

N/A 8 

0 137 81,55 

1. typ 1 0,60 

2. typ 30 17,86 
Diabetes mellitus 

N/A 6 

0 83 49,40 

Hypertenze 85 50,60 

Parametry 
MS 

Arteriální hypertenze 

N/A 6 

 

Pozn.:  

Jako hyperlipoproteinémie byla stanovena hladina TAG > 2 mmol/l nebo celkový cholesterol > 6,0 mmol/l 
nebo pokud byl pacient farmakologicky léčen. 

Pacient s arteriální hypertenzí byl pacient, který byl léčen minimálně monoterapií antihypertenzívním 
lékem. 

Jako pacient s diabetem byl označen pacient, který již byl dispenzarizován v diabetologické poradně, nový 
záchyt diabetu při předoperačním vyšetření jsme nediagnostikovali. 

Pacienti s diabetem byli podrobeni velmi podrobné anamnéze, kde jsme sledovali i dobu trvání diabetu před 
vznikem kolorektálního karcinomu. Data této pilotní studie byla prezentována na mezinárodních 
obezitologických konferencích - ECO 2004 a IDF 2004.  
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Tabulka č. 3. Základní demografická data pacientů s kolorektálním karcinomem (N = 174)  

 Jednotka Průměr Směrodatná 
odchylka Medián Minimum Maximum 

Věk roky 65,95 ± 10,36 66,00 39,00 89,00 
Výška m 1,71 ± 0,09 1,71 1,50 1,97 
Váha kg 80,78 ± 13,19 80,00 52,00 120,00 
BMI kg . m-2 27,74 ± 4,14 27,08 18,55 41,52 

Tabulka č. 4. Základní onkologická charakteristika souboru pacientů s kolorektálním karcinomem (N = 174) 

Colon 81 47,65 

Rectum a sigmoideum 89 52,35 Lokalizace 

N/A 6 

Adenokarcinom 166 96,4 

Mucinózní 5 2,87 

Kolorektální 
karcinom 

Histologie 

N/A 3 1,72 

Chemoterapie 52 34,21 

Radioterapie 18 11,64 

Chemoradioterapie 18 11,84 

Žádná 64 42,11 

Druh léčby 

N/A 22 

Adjuvantní 67 44,08 

Neoadjuvantní 21 13,82 

Paliativní 1 0,66 

Žádná 63 41,45 

Pooperační 
léčba 

Typ léčby 
v následujícím období 

N/A 22 

Závažná 7 4,02 
Ano 

Nezávažná 39 22,41 

Ne  128 73,56 

Pooperační 
komplikace 

 N/A 0 

C 34 Karcinom plic 1 0,57 

C 50 Karcinom prsu 1 0,57 

C 53 Karcinom děložního hrdla 1 0,57 

C 61 Karcinom prostaty 1 0,57 

Výskyt 
duplicity 
nádoru 

Žádná duplicita  170 97,7 

Nádor 15 8,62 

Jiná příčina 20 11,49 Příčina úmrtí 

Pacient žije 139 79,89 
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3.1.2. Kontrolní skupina pacientů 

Kontrolní skupinu tvořilo 50 pacientů, kteří byli podrobně vyšetřeni na odd. preventivní kardiologie a u nichž 
v době odběru kontrolního vzorku séra nebyla klinicky prokázána přítomnost nádorového onemocnění. Při 
výběru těchto pacientů byl kladen především důraz na to, aby odpovídala skupině patologické především 
v BMI. 

Aby byla vyloučena polymorbidita nemocných v pokročilejším věku, která by mohla mít vliv na stanovení 
diskriminačních hodnot parametrů biologické aktivity je kontrolní skupina složena z výrazně mladších 
jedinců. Přesto je zatížena vysokým výskytem hyperlipoproteinémií, která souvisí s vyšším BMI, které bylo 
předpokladem výběru pacienta do souboru. 

Tabulka č. 5. Základní epidemiologická charakteristika kontrolního souboru (N=50) 

 Počet % 

Žena 23 46 Základní 
údaje 

pacienta 
Pohlaví 

Muž 27 54 

0 23 46 

Hyper-chol. 
Hyper-TAG 

Smíšená 
27 54 Hyperlipoproteinémie 

N/A 0 

0 50 100 

1. typ 0 0 

2. typ 0 0 
Diabetes mellitus 

N/A 0 

0 31 62 

Hypertenze 19 38 

Parametry 
MS 

Arteriální hypertenze 

N/A 0 
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Tabulka č. 6. Základní demografická data kontrolní skupiny (N = 50)  

 Jednotka Počet 
vyšetření Průměr Směrodatná 

odchylka Medián Minimum Maximum 

Věk roky 50 48,26 ± 10,74 50,00 27,00 64,00 
Výška m 50 173,99 ± 9,25 173,25 157 198,00 
Váha kg 50 82,09 ± 17,49 84,15 51,10 115,00 
BMI kg ⋅ m-2 50 26,92 ± 4,27 28,48 17,17 34,33 

Obrázek č.2. Porovnání základní epidemiologické charakteristiky kontrolního a patologického souboru: 
(Údaje v %, věk v letech) 
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3.2. Laboratorní analýzy 

3.2.1. Preanalytika 

Krev na stanovení základních biochemických parametrů i specifkých parametrů biologické aktivity 
nádorového onemocnění byla odebírána z loketní žíly vždy v ranních hodinách (mezi 6-8 hodinou ranní) po 
minimálně 8-hodinovém nočním lačnění. Sérum získané centrifugací bylo rozděleno na minimálně 3 aliquoty 
a bylo skladováno až do analytického stanovení při teplotě -70°C. Všechny parametry biologické aktivity 
nádoru byly stanoveny na Oddělení nukleární medicíny, Úsek imunoanalýzy (vedoucí prof. MUDr. Ondřej 
Topolčan, CSc.) pomocí komerčních diagnostických souprav dle doporučení jednotlivých výrobců. Přehled 
jednotlivých použitých laboratorních analýz a jejich charakteristika je uvedena v Tabulce č. 7.  
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3.2.2. Metodika stanovení 

Metody pro stanovení parametrů biologické aktivity, které jsou v současné době nejvíce používány, jsou 
přehledně probrány v teoretické části. Velká část experimentálních parametrů byla stanovována 
nejmodernější technologií multiplexové analýzy (xMAP), což umožnilo stanovení mnoha parametrů přímo 
z velmi malého vzorku biologického materiálu. Přehled ostatních použitých metod pro stanovení parametrů 
biologické aktivity je uveden v následující Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7. Metody stanovení sledování parametrů biologické aktivity. 

Skupina Parametr Výrobce Metoda Jednotky: 
Onkofetální markery CEA Beckman Coulter CLIA ng/ml 
Mucinové markery CA 19-9 Beckman Coulter CLIA IU/ml 

Proliferativní 
markery TK Beckman Coulter REA IU/l 

TPA DiaSorin IRMA IU/l Cytokeratinové 
markery TPS IDL Sweden IRMA IU/l 

I-CAM Linco-Millipore xMAP ng/ml 
Adhezívní molekuly 

V-CAM Linco-Millipore xMAP ng/ml 

IL 6 Linco-Millipore xMAP pg/ml Interleukiny 
IL 10 Linco-Millipore xMAP pg/ml 

Inhibitor MMP TIMP-1 R&D Systems EIA ng/ml 
Metaloprotein MMP 9 Linco-Millipore xMAP ng/ml 
Angiogenní f. VEGF Linco-Millipore xMAP pg/ml 

C-peptid Linco-Millipore xMAP pM 
Inzulín Linco-Millipore xMAP pM 

Adiponektin Linco-Millipore xMAP Μg/ml 
Parametry 

metabolismu 
Leptin Linco-Millipore xMAP pM 

Byly rovněž stanoveny rovněž u obou skupin základní biochemické parametry, aby bylo vyloučeno zařazení 
pacientů s těžkou jaterní či renální insuficiencí, která má dle literatury významný vliv na zvýšení sérových 
hladin některých parametrů. 

3.3. Statistické vyhodnocení 
Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software S.A.S. (Statistical Analysis Software) release 8.02 
a programu STATISTICA release 5.1. Pro měřené parametry v celém souboru byly počítány základní 
statistické údaje jako průměr, směrodatná odchylka, rozptyl, medián, minimum a maximum. Vybrané 
statistické údaje byly též zpracovány graficky do histogramů. Na porovnání distribucí jednotlivých parametrů 
v různých skupinách a podskupinách, vzhledem k distribucím těchto proměnných, byly použity 
neparametrické testy a to dvouvýběrový Wilcoxonův test. Pro zjištění závislostí zkoumaných znaků s 
ohledem k negausovskému rozdělení těchto proměnných byl použit Spearmanův pořadový korelační 
koeficient. Pomocí specificit a senzitivit dané metody byly stanoveny optimální referenční meze (cut-off) mezi 
skupinami a podskupinami pro danou metodu a dále byla vypočtena celá ROC křivka. Délka přežití a DFI 
(disease free interval) byly spočteny užitím Kaplan-Meierovy metody odhadu. Pro zjištění vlivu daných 
proměnných na délku přežívání a (DFI) pak byl užit Coxův regresní model. 
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4. VÝSLEDKY 

Tabulka č. 8. Základní deskriptivní statistika parametrů biologické aktivity nádoru u pacientů s kolorektálním 
karcinomem: (N=174) 

Parametr Jednotka Průměr Směrodatná 
odchylka Medián Minimum Maximum 

CEA ng/ml 5,98 ± 12,58 2,00 0,00 85,00 

CA 19-9 IU/ml 25,03 ± 60,41 10,05 0,70 606,00 

TK IU/l 6,84 ± 9,34 4,70 0,40 80,00 

TPA IU/l 61,87 ± 68,35 44,00 0,00 375,00 

TPS IU/l 82,89 ± 127,14 43,50 0,00 905,00 

I-CAM ng/ml 119,58 ± 49,28 108,97 30,46 434,72 

V-CAM ng/ml 1052,00 ± 258,56 1053,00 472,57 1816,00 

IL-6 pg/ml 18,14 ± 25,11 6,49 0,56 142,09 

IL-10 pg/ml 10,27 ± 21,02 5,55 0,64 209,92 

TIMP-1 ng/ml 180,16 ± 51,99 164,20 104,40 153,40 

MMP-9 ng/ml 929,10 ± 290,74 484,91 135,04 2528,00 

VEGF pg/ml 209,43 ± 217,19 139,60 12,31 1475,00 

C-peptid pM 590,47 ± 1029,00 300,52 20,09 6930,00 

Inzulín pM 226,07 ± 625,90 65,82 6,20 4500,00 

Adiponektin  µg/ml 12,34 ± 8,04 9,60 2,80 39,00 

Leptin pM 896,91 ± 1104,00 465,83 6,20 4676,00 
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Tabulka č. 9. Základní deskriptivní statistika parametrů biologické aktivity nádoru u kontrolního souboru 
zdravých jedinců. 

Parametr Jedn. Průměr Směrodatná 
odchylka Medián Minimum Maximum 

CEA ng/ml 1,92 ± 1,35 1,50 0,30 6,90 

CA 19-9 IU/ml 8,08 ± 7,72 5,20 0,80 32,00 

TK IU/l 7,22 ± 4,05 5,90 2,90 21,70 

TPA IU/l 24,50 ± 38,37 10,00 10,00 240,00 

TPS IU/l 51,26 ± 52,05 35,00 10,00 236,00 

I-CAM ng/ml 126,88 ± 44,42 114,42 53,68 249,28 

V-CAM ng/ml 1049,25 ± 213,43 1016,28 660,16 1734,86 

IL-6 pg/ml 3,71 ± 11,69 1,21 0,57 82,13 

IL-10 pg/ml 1,24 ± 1,55 0,64 0,64 10,36 

TIMP-1 ng/ml 145,01 ± 22,79 143,60 108,60 207,20 

MMP-9 ng/ml 468,62 ± 190,12 431,88 166,12 944,27 

VEGF pg/ml 134,51 ± 83,73 112,65 3,20 377,22 

C-peptid pM 273,24 ± 167,87 256,41 48,62 1046,10 

Inzulín pM 73,55 ± 88,02 42,17 11,46 496,02 

Adiponektin µg/ml 12,82 ± 4,90 12,36 5,33 25,00 

Leptin pM 509,90 ± 357,93 408,24 8,40 1336,39 
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Tabulka č. 10. Porovnání hodnot parametrů biologické aktivity nádorů mezi skupinou s kolorektálním 
karcinomem (N = 174) a mezi kontrolní skupinou zdravých osob (N = 50). Wilcoxonův test 

Kontrolní skupina 
N=50 

Skupina s kolorektálním 
karcinomem 

N= 174 Parametr Jedn. 

Průměr Směrod. 
odchylka 95. percentil Průměr Směrod. 

odchylka 95. percentil

p-hodnota 

CEA ng/ml 1,92 ± 1,35 4,30 5,98 ± 12,58 24,10 0,0388 

CA 19-9 IU/ml 8,08 ± 7,72 24,90 25,03 ± 60,41 96,10 0,0003 

TK IU/l 7,22 ± 4,05 18,30 6,84 ± 9,34 22,00 0,0021 

TPA IU/l 24,50 ± 38,37 57,00 61,87 ± 68,35 229,00 <0,0001

TPS IU/l 51,26 ± 52,05 172,00 82,89 ± 127,14 248,00 0,0995 

I-CAM ng/ml 126,88 ± 44,42 228,45 119,58 ± 49,28 219,18 0,1566 

V-CAM ng/ml 1049,25 ± 213,43 1463,77 1051,65 ± 258,56 1504,91 0,9944 

IL-6 pg/ml 3,71 ± 11,69 11,52 18,14 ± 25,11 74,84 <0,0001

IL-10 pg/ml 1,24 ± 1,55 3,46 10,27 ± 21,02 39,21 <0,0001

TIMP-1 ng/ml 145,01 ± 22,79 188,20 180,16 ± 51,99 282,00 <0,0001

MMP-9 ng/ml 468,62 ± 190,12 911,67 529,10 ± 290,74 1033,32 0,2646 

VEGF pg/ml 134,51 ± 83,73 324,02 209,43 ± 217,19 668,61 0,1665 

C-peptid pM 273,24 ± 167,87 546,20 590,47 ± 1029,00 22,74 0,0087 

Inzulín pM 73,55 ± 88,02 294,68 226,07 ± 625,90 1058,40 0,0138 

Adiponektin  µg/ml 12,82 ± 4,90 25,00 17,61 ± 6,51 28,87 <0,0001

Leptin pM 509,90 ± 357,73 1258,83 896,91 ± 1104,00 3897,58 0,4727 
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Obrázek č. 3. Grafické porovnání průměrných hodnot parametrů, u kterých nebyly prokázány mezi kontrolní 
a patologickou skupinou statisticky významné rozdíly (Statistické významnosti viz tabulka č. 10) 
Na ose Y je pro větší přehlednost použito logaritmické měřítko. 
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Obrázek č. 4. Grafické porovnání průměrných hodnot parametrů, u kterých byly prokázány statisticky 
významné rozdíly mezi kontrolní a patologickou skupinou (Statistické významnosti viz tabulka č. 10). 
Na ose Y je pro větší přehlednost použito logaritmické měřítko. 
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Pozn.: Statistické významnosti: ** p < 0,0001; *p < 0,05 
Byly vypočítány korelace mezi jednotlivými parametry u pacientů s KRK i u kontrolní skupiny. V následující 
tabulce jsou uvedeny pouze statisticky významné korelace, podrobný komentář je v kapitole „Diskuse“. 

S t a t i s t i c k y  v ý z n a m n é

S t a t i s t i c k y  n e v ý z n a m n é
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Tabulka č.11. Statisticky významné korelace u skupiny pacientů s KRK 

KRC Kontrolní skupina Kolelace mezi 
parametry r = p-hodnota r = p-hodnota 

CEA x.CA 19-9 0,33762 0,0002  NS 

CEA x. ICAM 0,30048 0,0009  NS 

CEA x C-peptid  NS 0,40191 0,0042 

TK vs. CA 19-9 0,33167 0,0032  NS 

TK x TPA 0,62628 0,0003  NS 

TK x TPS 0,47800 0,0001  NS 

TK x TIMP 0,43420 0,0020  NS 

TK x IL 10  NS 0,44551 0,0012 

TK x C-peptid 0,56949 0,0013  NS 

TPA x TPS 0,41444 0,0002 0,67567 0,0001 

TPA x VCAM  NS 0,51118 0,0001 

TPS x VCAM  NS 0,61434 0,0001 

ICAM x VCAM  NS 0,38724 0,0055 

TIMP-1 x leptin 0,40264 0,0074  NS 

TIMP-1 x inzulín  NS 0,36812 0,0085 

IL6 x adiponektin 0,41313 0,0059  NS 

IL 10 x leptin  NS 0,47938 0,0004 

Leptin x BMI 0,56952 0,0001 0,53677 0,0001 

Leptin x C-peptid 0,54461 0,0001  NS 

Leptin x inzulín 0,51235 0,0001 0,37016 0,0081 

C-peptid x inzulín 0,69972 0,0001 0,54326 0,0001 

C-peptid x BMI 0,26885 0,0011 0,45591 0,0009 

Inzulín x BMI 0,27728 0,0007 0,49673 0,0002 
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Tabulka č. 12. Coxův regresní model celkového přežití bez ohledu na příčinu 
(univariační analýza) – seřazeno dle statistické významnosti 

Parametr (jednotka) Odhad 
parametru 

Standardní 
chyba Poměr rizik Chí-kvadrát p-hodnota 

N 0,6774 0,2009 1,969 11,3708 0,0007 

T 0,6884 0,2416 1,991 8,1216 0,0044 

G (Grading) 0,6408 0,2313 1,898 7,6739 0,0056 

CA 19-9 (IU/ml) 0,0037 0,0017 1,004 4,5078 0,0337 

Věk (roky) 0,0422 0,0212 1,043 3,9646 0,0465 

TPS (IU/l) 0,0021 0,0012 1,002 3,1346 0,0766 

TIMP-1(IU/l) 0,0067 0,0040 1,007 2,7977 0,0944 

TPA (IU/l) 0,0042 0,0025 1,004 2,7852 0,0951 

CEA (ng/ml) -0,0024 0,0177 0,998 0,0189 0,8906 

VEGF (pg/ml) 0,0017 0,0008 1,001 2,3740 0,1234 

Leptin (pM) 0,0002 0,0001 1,000 1,9504 0,1625 

Adiponektin (µg/ml) 0,0681 0,0585 1,071 1,3567 0,2441 

IL-6 (pM) 0,0060 0,0056 1,006 1,1278 0,2882 

C-peptid (pM) -0,0001 0,0002 1,000 0,4535 0,5007 

IL-10 (pg/ml) 0,0038 0,0063 1,004 0,3665 0,5449 

MMP-9 (ng/ml) -0,0003 0,0007 1,000 0,0267 0,6057 

I-CAM (ng/ml) -0,0020 0,0041 0,998 0,2391 0,6248 

V-CAM (ng/ml) 0,0002 0,0007 1,000 0,0536 0,8169 

Inzulín (pM) -0,0001 0,0003 1,000 0,0081 0,9282 

BMI (kg . m-2) -0,0027 0,0421 0,997 0,0040 0,9495 
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Předchozí tabulka ukazuje, jak izolovaně jednotlivé parametry ovlivňují celkové přežití pacienta. 
Obecně se riziko stanovuje jako: 
 

 

 

e = Eulerovo číslo = 2,718 

Toto riziko by znamenalo porovnání se situací, kdy by se parametr rovnal nule, což se v praxi u většiny 

parametrů nevyskytuje. Proto se vždy porovnávají rizika mezi pacienty navzájem nebo mezi pacientem 

a střední hodnotou kontrolní skupiny, apod. 

Význam lze demonstrovat na porovnání rizika celkového přežití (OS) dvou náhodných pacientů pro 

stanovení CA 19-9, kde je odhad parametru 0,0037): 

Pacient a (č. 129) má předoperační hodnotu CA 19-9 78,4 IU/ml 

 RR = e (78,4 x 0,0037) 

 RR = 1,333 

 

Pacient B (č. 95) má předoperační hodnotu CA 19-9 12,0 IU/ml 

 RR = e (12,0 x 0,0037) 

 RR = 1,045 

 

Porovnání: RRA : RRB = 1,28 

To tedy znamená, že pacient A, který má hodnotu nádorového markeru CA 19-9 78,4 IU/ml – tedy výrazně 

nad cut-off, má 1,28x vyšší riziko, že nepřežije dané období. 

V Tabulkách č. 12 a 13 jsou seřazeny parametry, podle významnosti jak se podílejí na riziku vzniku recidivy 

či jak ovlivňují celkové přežívání. 

Protože je v daném souboru málo recidiv (z důvodu vyřazení klinického stádia. IV a z důvodu, že někteří 

pacienti jsou teprve 2 roky po zákroku), tyto parametry se velmi obtížně vyhodnocují a často nedosahují 

statistické významnosti. 

RR = e 
([hodnota parametru] x [odhad parametru]
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Obrázek č. 5. Odhad celkového přežití (OS) - Coxův regresní model celkového přežití bez ohledu na příčinu 
(univariační analýza) 

 

Odhad byl proveden metodou Kaplan-Meier. Na ose X je čas (v letech), na ose Y je pravděpodobnost, že 

pacient, který je zařazen do našeho souboru přežije alespoň tento příslušný čas. 

Např. 

Pravděpodobnost, že pacient přežije období 2 let je 84,5% což není jen nejvíce věrohodný odhad, ale 

i realita, neboť všichni zařazení pacienti dosáhli 2-letého sledování a 84,5 % přežilo toto období, tj. 15,5% 

zemřelo do 2 let. 

Pravděpodobnost, že pacient přežije období 3 let je 80,2 %, tudíž se očekává, že na konci 3- letého období 

nepřežije 19,8% pacientů. 
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Tabulka č. 13. Coxův regresní model - čas do progrese – PFS  
(univariační analýza) – seřazeno dle významnosti 

 Odhad 
parametru 

Standardní 
chyba Poměr rizik Chí-kvadrát p-hodnota 

Věk (roky) -0,0681 0,2886 0,934 5,6434 0,0183 

CA 19-9 (IU/ml) 0,0046 0,0020 1,005 5,5118 0,0189 

CEA (ng/ml) 0,0264 0,0120 1,027 4,8419 0,0278 

TPA (IU/ml) 0,0048 0,0022 1,005 4,7413 0,0294 

Adiponektin (µg/ml)  -0,3561 0,1679 0,700 4,4973 0,0339 

ICAM (ng/ml) 0,0095 0,0045 1,010 4,4430 0,0350 

V-CAM (ng/ml) 0,0017 0,0009 0,998 3,144 0,0739 

VEGF (pg/ml) 0,0015 0,0010 1,002 2,5098 0,1131 

TK (IU/ml) -0,0934 0,0785 0,911 1,4164 0,2340 

Leptin (pM) -0,0258 0,0258 0,975 0,9926 0,3191 

Hmotnost (kg) 0,01 0,03 1,01 0,16 0,6849 

Leptin (pM) -0,0179 0,0214 0,982 0,7053 0,4010 

Inzulín (pM) -0,0002 0,0004 1,000 0,4030 0,5255 

IL-6 (pg/ml) 0,0048 0,0078 1,005 0,3844 0,5353 

TPS (IU/ml) 0,0007 0,0016 1,001 0,1888 0,6640 

BMI (kg . m-2) -0,0159 0,0513 0,984 0,0954 0,5679 

C-peptid (pM) 0,0000 0,0002 1,000 0,0689 0,7929 

MMP-9 (ng/ml) 0,0001 0,0006 1,000 0,0268 0,8699 

TIMP-1 (ng/ml) -0,0003 0,0040 1,000 0,0044 0,9471 

IL-10 (pg/ml) 0,0002 0,0142 1,000 0,0002 0,9886 
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Předchozí Tabulka č. 15 Coxova regresního modelu pro bezpříznakové přežívání (PFS) ukazuje, jak 

izolovaně jednotlivé parametry ovlivňují přežívání pacienta bez klinických známek recidivy či progrese 

onemocnění. Například vyšší věk nebo vyšší hodnoty adiponektinu snižují riziko či progrese onemocnění. 

Což lze například vysvětlit menší agresivitou tumoru v pokročilém věku. Otázka adiponektinu je podrobně 

diskutována v kapitole „Diskuse“. 

Obecně se toto riziko stanovuje podle stejného vzorce, který byl použit pro výpočet rizika celkového přežití 

(OS): 

 

 

 

e = Eulerovo číslo = 2,718 

Toto riziko by znamenalo porovnání se situací, kdy by se parametr rovnal nule, což se v praxi u většiny 

parametrů nevyskytuje. Proto se opět porovnávají rizika mezi pacienty navzájem nebo mezi pacientem 

a kontrolní skupinou, apod. 

Význam lze demonstrovat na porovnání rizika pro bezpříznakové přežití (PFS) dvou náhodných pacientů pro 

stanovení CA 19-9, kde je odhad parametru 0,0046. Pro demonstraci jsou použiti stejní pacienti, jako byli 

použiti pro stanovení rizika celkového přežití (OS) 

Pacient a (č. 129) má předoperační hodnotu CA 19-9 78,4 IU/ml 

 RR = e (78,4 x 0,0046) 

 RR = 1,43 

Pacient B (č. 95) má předoperační hodnotu CA 19-9 12,0 IU/ml 

 RR = e (12,0 x 0,0046) 

 RR = 1,06 

Porovnání: RRA : RRB = 1,36 

To tedy znamená, že pacient A, který má hodnotu nádorového markeru CA 19-9 78,4 IU/ml – tedy výrazně 

nad cut-off, má 1,36x vyšší riziko, že u něj vznikne recidiva či dojde k progresi onemocnění. 

RR = e ([hodnota parametru] x [odhad parametru]
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Obrázek č. 6. Odhad bezpříznakového přežití (PFS) - Coxův regresní model bezpříznakového přežití bez 
ohledu na příčinu (univariační analýza) 

 

Odhad byl proveden metodou Kaplan-Meierové. Na ose X je čas (v letech), na ose Y je pravděpodobnost, že 

pacient, který je zařazen do našeho souboru přežije bez klinických známek recidivy či progrese onemocnění 

alespoň tento příslušný čas. 

Např.  

Pravděpodobnost, že pacient přežije období 2 let je 100 % což není jen nejvíce věrohodný odhad, ale 

i realita, neboť všichni zařazení pacienti, kteří 2- leté období přežili zůstali ve stadiu remise, tj. u nikoho 

nebyly zjištěny známky recidivy či progrese onemocnění. 

Pravděpodobnost, že pacient přežije období 3 let ve stádiu remise je 96,2 %. 

Dále jsme se zabývali porovnáváním senzitivit při různých hodnotách specificit. – viz graf č. 8. Obecně platí, 

že pokud již pacienta sledujeme v období folllow-up, lze říci, že potřebujeme co nejvyšší senzitivitu, která 

může být na úkor specificitu tak aby byl záchyt recidivy co nejčasnější. 

Naopak pro primární či diferenciální diagnostiku je snaha použít co nejvyšší spefificitu, abychom zbytečně 

nezatěžovali pacienty zbytečným vyšetřováním, pokud bychom použili nižší specificity. 
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Obrázek č. 7. Grafické znázornění senzitivit jednotlivých parametrů v provnání s požadavky na ideální 
marker pro screening a diagnostiku. 
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Z tohoto grafu je zřejmé, že žádný ze stanovených parametrů nesplňuje přísná kritéria pro screening (ASCO 

2000), kde by takový parametr musel dosahovat senzitivity 97% při 95% specificitě. Žádný z těchto parametrů 
nemá zatím ani diagnostickou významnost tak, aby splňoval kriteria pro primární diagnostiku (dle EGTM). 
(Duffy 2003) Podle nich musí parametr pro primární diagnostiku dosahovat buď senzitivity 75% při 95% 
specificitě nebo senzitivity 85% při 90% specificitě. 

Obrázek č. 8. Grafické porovnání senzitivit parametrů při různých specificitách mezi kontrolní a patologickou 
skupinou 
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5. DISKUSE 
Optimální prací pro konfrontaci našich výsledků s výsledky publikovanými ve světě je práce Sabriny Hundt 

a kol. z roku 2007 (Hundt 2007), kde je diskutováno velké množství parametrů biologické aktivity kolorektálního 

karcinomu. Z této studie lze vypozorovat obrovskou variabilitu ve velikosti sledovaných skupin, používaných 

diskriminačních hladin (cut-off), ve specificitách i v senzitivitách parametrů. 

Tabulka č. 14. Přehled publikovaných prací (Hundt 2007)  

 Celkem prací/ 
2005-doposud n Cut-off Senzitivita (%) 

CEA 19/2 28-332 2,5-10 28-54 

CA 19-9 13/0 34-204 35-50 22-50 

TPA 1/1 169 72 70 

VEGF 4/1 26-279 108-459 35-64 

Z tabulky vyplývá, že většina prací je poměrně staršího data, protože diagnostické používání parametrů 

biologické aktivity je dáno existujícími doporučenými postupy a pro většinu markerů je k dispozici velmi málo 

dat. V současné době však v souvislosti se snahou po cílené volbě terapie a snaze monitorovat efekt léčby 

bude zájem o parametry biologické aktivity nepochybně stoupat. Z pohledu velikosti souboru se řadí naše 

soubory spíše do skupiny velkých souborů, protože velký počet studié byl prováděn na souborech do 50 

osob v patologické skupině. 

O diagnostickém využití TK u kolorektálního karcinomu existuje pouze málo prací (Robertson 1995, Svobodová 2007, 

O´Neil 2001). V nich se porovnávají vyšší hodnoty TK pouze u kolorektálního karcinomu klinického stádia IV., 

u časnějších stádií bez klinických symptomů nebyly zjištěny signifikantně vyšší hodnoty TK. V našem 

patologickém souboru nebyly zjištěny zvýšené hodnoty TK. V tomto kontrolním souboru jsme naopak zjistili 

vyšší hodnoty TK, což si vysvětlujeme možností počínající infekce, která však nebyla klinicky zřejmá. Vliv na 

tyto hodnoty by mohlo mít nevhodné načasování odběru vzorku kontrolní skupiny (únor, březen), kdy je 

riziko virových onemocnění významně vyšší. 

Byly zjištěny vyšší hodnoty TIMP-1 v patologické skupině, což lze vysvětlit tím, že zařazení pacienti jsou 

v relativně počínajících klinických stádiích I.-III., kdy má ještě TIMP převahu nad MMP. Soubor se 

stanovením TIMP na české populaci zatím nebyl publikován, v mezinárodních publikacích jsou data jsou 

zatím rozporuplná. Ke shodným výsledkům došel i Holten-Andersen v r. 2002 (Holten-Andersen 2002). 

V současnosti je parametru TIMP-1 připisován i stimulační účinek na buněčný růst (Docherty et al. 1992, Haykawa et al. 

1992). Zatímco v pozdější pracích je popisován spíše jeho inhibiční účinek na apoptózu (Guedez 1998, Li et al 1999) . 

Metabolické parametry jsou sledovány již řadu let jako rizikové faktory vzniku kolorektálního karcinomu. (Kaaks 

2000). Jednou z největších takových studií byla European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

(EPIC), kde bylo prokázáno, že inzulínorezistence určována pomocí sérové hladiny C-peptidu je 

jednoznačně rizikovým faktorem vzniku kolorektálního karcinomu. (Jenab et al. 2007) Vysoká hladina cirkulujícího 

inzulínu ovlivňuje buněčnou proliferaci a apoptózu. Inzulín vede přímo i nepřímo k vzestupu aktivity IGF-1 



Diskuse 

29 

(Insulin growth factor-1) a k poklesu bioaktivity jeho vazebných proteinů. Naproti tomu prací o konkrétních 

sérových hladinách inzulínu a C-peptidu v době vzniku a rozvoje kolorektálního karcinomu je málo. U 

našeho souboru jsme prokázali signifikantně zvýšenou hladinu jak inzulínu tak i C-peptidu, ale neprokázali 

jsme vztah hladin těchto parametrů k bezpříznakovému období ani k celkovému přežití. 

V současné době je k dispozici celá řada studií o adiponektinu jako rizikovém faktoru kolorektálního 

karcinomu Bylo prokázáno, že čím je nižší hladina adiponektinu, tím je vyšší riziko vzniku kolorektálního 

karcinomu (Wei et al. 2005) . Prací zabývajících se změnami adiponektinu u osob s existujícím kolorektálním 

karcinomem je málo. Naše zjištění, že nemocní s kolorektálním karcinomem mají signifikantně vyšší hladinu 

adiponektinu než kontrolní skupina se zdá být v rozporu s literaturou. Rozpor je zdánlivý, Feroni a kol. 2007 

ve své práci prezentuje, že nízké hladiny adiponektinu jsou především u pokročilých stádií a že predikují 

recidivu. Medián naší kontrolní skupiny se prakticky shoduje s mediánem Feroniho a kol. 2007 (12,4 vs. 13,1 

µg/ml). V našem souboru nemocných s kolorektálním karcinomem se jednalo především o nemocné 

v časných stádiích a byl zde i menší počet recidiv. Kromě toho jsme jednoznačně prokázali, že čím vyšší 

hodnota adiponektinu, tím delší bylo přežití a tím menší riziko recidivy. Naše pozorování je i v souladu 

s další prací (Sugivama et al. 2009) , kde bylo prokázáno na tkáňových kulturách, že adiponektin inhibuje růst 

nádorových buněk přes aktivaci AMPK. Z našeho zjištění však vyplývá, že pro odhad perspektivy, ale i pro 

korigování úvahy o stadiu onemocnění má stanovení adiponektinu velký význam, i když se v praxi vůbec 

neprovádí. Dále se v poslední době se objevují práce o významu sledování dynamických změn adiponektinu 

v pooperačním období. Nízké hladiny adiponektinu v pooperačním období zvyšují riziko zánětlivých 

pooperačních komplikací u kolorektálního karcinomu(Matsuda 2009). Vzhledem k tomu, že jsme hladiny 

adiponektinu již pooperačně nesledovali a že výskyt zánětlivých pooperačních komplikací byl velmi nízký, 

nebyl adiponektin za tímto účelem vyhodnocován. V současné době je intenzivně studován jeho význam 

a zaváděn do praxe u plicního karcinomu ve FN Plzeň. 

V Tabulce č. 11 jsou uvedeny všechny vysoce významné statistické korelace, kde p bylo menší než 0,01 

a současně i korelační koeficient r. Žádný s korelačních parametrů nelě korelační koeficient vyšší než 

0,8000. Proto se o žádné ze zjištěných korelací nedá říci, že by umožňovala náhradu jednoho parametru 

druhým nebo že existuje mezi parametry příčinná souvislost. Ale přsto existence signifikantního vztahu něco 

napovídá o vzájemných regulačních mechanismech mezi parametry. U parametrů biologické aktivity se 

vyskytovaly korelace prakticky jen v nádorové skupině. Korelovaly spolu především parametry, které mají 

význam při aktivaci proliferativních dějů. Patří mezi ně proliferační marker TK či cytokeratiny. Řada autorů 

mezi cytokeratinové markery řadí pouze cytokeratiny TPA a TPS, které spolu korelovaly v kontrolní skupině. 

Je pravděpodobné, že pro nenádororovou buňku je nutná rovnováha cytoskeletonu buňky. 

Okamžitě při porovnání korelací mezi metabolickými parametry je zřejmé , že v konrolní skupině daleko lépe 

korelují mezi sebou metabolické parametry a BMI. Naproti tomu ale korelace leptinu s C-peptidem či 

inzulínem nebo C peptidem a inzulínem mezi sebou jsou výraznější ve skupině KRK. Souvisí to nepochybně 

s inzulinorezistencí a její nepochybnou významnou rolí při vzniku a rozvoji kolorektálního karcinomu. 

Význam stanovení biologické aktivity nádoru pro monitoraci a honocení efektu adjuvantní i paliativní 
terapie byl prodrobně zhodnocen a publikován, a to nejen u kolorektálního karcinomu, ale i u dalších 

nádorů. 
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6. ZÁVĚRY 
1. Provedli jsem rozsáhlé epidemiologické šetření vzájemného vztahu mezi kolorektálním karcinomem 

a diabetem. Výsledky byly publikovány. 
• Dále probíhá prospektivní sledování cca 500 pacientů s metabolickým syndromem s cílem najít 

nejvíce rizikovou kombinaci jednotlivých složek metabolického syndromu pro vznik KRK. Výsledky 
byly prezentovány na mezinárodní obezitologické konferenci ECO 2004. 

• Byl také sledován význam mezi dobou existence jednotlivých složek metabolického syndromu 
a vznikem KRK. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci IDF 2004. 

• Tyto výsledky jsou ve výše uvedených přílohách uvedeny pouze jako pilotní. Protože se jedná 
o rozáhlou prospektivní studii s očekávaným výskytem nové události – vzniku KRK – je zvykem 
u epidemiologických studií tohoto typu delšího sledovacího období, minimálně 10 let´, aby byla data 
statisticky významná. 

2. Soubor, který byl předmětem vlastní práce, byl unikátní: 
• Z hlediska počtu zařazených pacientů v časných klinických stádiích onemocnění. Většina 

publikovaných prací sleduje menší soubory nebo je v nich zařazeno velké procento pacientů 
s metastatickým postižením. 

• Počtem a různorodostí sledovaných parametrů, což umožnilo lepší posouzení vzájemných korelací 
a regulačních vztahů. 

• Jedná se prakticky o první soubor, kde ke sledování biologické aktivity kolorektálního karcinomu 
byla použita multiplexová analýza. Dosud publikované práce se týkají ovariálního karcinomu, 
karcinomu prsu a prostaty. 

• U nemocných s kolorektálním karcinomem jsme prokázali signifikantní zvýšení následujících 
parametrů: 

o CEA – karcinoembryonální marker je signifikantně zvýšen u nemocných s kolorektálním 
karcinomem, je prognostickým faktorem pro bezpříznakové přežití (PFS), ale ne pro celkové 
přežití (OS). 

o CA 19-9 - mucinový marker je rovněž signifikantně zvýšen u nemocných s kolorektálním 
karcinomem. Je sice zvýšen v nízkém procentu případů, ale když je zvýšen, pak je výrazně 
nepříznivým prognostickým faktorem, a to jak pro bezpříznakové i celkové přežití (PFS 
i OS).  

o TPA – cytokeratinový marker, jehož vzestup souvisí pravděpodobně s buněčným dělením, 
poškozením cytoskleletonu při expanzi nádoru a i předpokládanou inhibicí apoptózy. Při 
zvýšení hodnoty nad diskriminační hodnotu cut-off se významně zvyšuje riziko recidivy 
nádoru. Zdá se, že u kolorektálního karcinomu je specifičtější než cytokeratinový marker 
TPS. 

o Interleukiny IL-6 a IL-10: Oba tyto markery jsou vysoce signifikantně zvýšeny u nemocných 
s kolorektálním karcinomem. Vzestup těchto markerů je důkazem pro teorii o úloze zánětu 
při vzniku a rozvoji nádorů. 

o TIMP-1 – inhibitor metaloproteináz byl v patologické skupině významně zvýšen, což souvisí 
s jeho biologickou proliferační a antiapoptotickou aktivitou. 

o C-peptid a inzulín - Tyto změny souvisí s inzulínovou rezistencí, která vede k buněčné 
proliferaci a k inhibici apoptózy. a výzamno měrou se nepochybně podílí na vzniku a rozvoji 
KRK. 

o Adiponektin – námi zjištěné signifikantní zvýšení hodnot souvisí se složením souboru. Jedná 
se o nemocné v časném stadiu kolorektálního karcinomu a s nízkým výskytem recidiv. 
Hladiny korelovaly s prognózou (přežitím i bezpříznakovým stádiem, tedy pFS i OS). 

• Neprokázali jsme signifikantní změny v hladinách cytokeratinu TPS, adhezívních molekul, 
angiogenetických faktorů a leptimu. 

3. Prokázali jsme významné rozdíly mezi kontrolní skupinou a skupinou s KRK ve vzájemných korelacích 
mezi jednotlivými parametry: 
• U skupiny s KRK existuje korelace mezi CEA a CA 19-9, TK a CA 19-9, TPA, TPS, TIMP-1 

a C-peptidem, tj. mezi všemi parametry, které hrají roli v podpoře buněčné proliferace. Žádná taková 
závislost v kontrolní skupině neexistovala. 
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• V kontrolní skupině existovala podstatně těsnější korelace mezi oběma sledovanými cytokeratiny 
a navíc existovala korelace cytokeratinů s adhezívními molekulami. 

• U metabolických parametrů byly přítomny korelace jak ve skupině KRK ta ve skupině kontrolní. 
• V nádorové skupině spolu výrazně korelovaly leptin s C-peptidem a inzulínem a C-peptid 

s inzulínem. 
• V kontrolní skupině jsme nalezli výraznější korelaci mezi metabolickými parametry a BMI. 
• Ze zjištěných korelací vyplývá, že u nemocných jsou zcela rozdílné regulační mechanismy 

uplatňující se v buněčném růstu. 
4. Při posouzení klinického využití jednotlivých parametrů na základě jejich senzitivit jsme zjistili, že: 

• Senzitivita, která by byla diagnosticky využitelná u časných stádií kolorektálního karcinomu, byla 
pouze u IL-10 senzitivita vyšší než 50% při 95% specificitě a u IL-6 byla senzitivita vyšší než 50% při 
90% specificitě. Lze tedy uvažovat o jejich využití jako doplňkových markerů. 

• Všechny ostatní parametry včetně CEA a CA19-9 měly velice nízké senzitivity při specificitě 90% 
i 95%, což je plně v souladu s dostupnými literárními údaji. 

• TPA vykazuje sice velmi vysokou senzitivitu, ale až při specificitách pod 85%. Cut-off pro tak nízké 
specificity se ale v praxi nepoužívají. (dle ROC křivky)  

• Využití parametrů biologické aktivity nádoru bylo předmětem paralelní pilotní studie a výsledky jsou 
součástí impaktované publikace, ze které vyplynuly následující závěry: 

o Při adjuvantní terapii v závislosti na efektu léčby: 
 se typickým způsobem mění hladiny TK 
 Sérové hladiny CEA a CA 19-9 jsou v mezích normy před zahájením léčby i v celém 

jejím průběhu, a proto nedochází léčbou k jejich ovlivnění. 
o Při paliativní léčbě v závislosti na efektu léčby : 

 se typickým způsobem mění TK obdobně jako při adjuvantní terapii 
 Sérové hladiny CEA a CA 19-9 při úspěšné léčbě klesají někdy dokonce se i zcela 

normalizují. Naopak při neúspěšné léčbě trvale stoupají 
5. Zhodnocení výsledků pro rutinní praxii 

a. Pravidlům pro screening žádný se sledovaných parametrů nevyhovuje. 
b. Rovněž pro časnou primární diagnostiku nádoru neexistuje v současné době žádný 

vhodný parametr ani jejich kombinace. 
c. Některé parametry mají význam pro stanovení prognózy onemocnění: 

 Zvýšená hodnota CA 19-9 znamená vždy nepříznivé prognózy, a to jak ve vztahu 
k recidivě, tak i ve vztahu k celkové úmrtnosti. 

 Angiogenetický faktor VEGF je prognostickým faktorem pro celkové přežití. 
 CEA je parametrem, který souvisí především s progresí onemocnění. 
 Interleukiny se jeví být vhodnými perspektivními doplňkovými 1nádorovými markery 
 C-peptid je vhodným markerem pro prevenci kolorektálního karcinomu. 
 Adiponektin je vhodným markerem pro odhad, zda-li jde o pokročilé stádium nádoru 

a jaké je riziko recidiv. 
d. Parametry biologické aktivity nádoru jsou vhodné využít pro monitoraci terapie: 

Doporučená kombinace: TK, CEA a CA 19-9 
 
Z výše uvedených fakt vyplývá, že se neustále dynamicky rozvíjejí znalosti o biologické aktivitě nádorů. 
Získané informace jsou v největší míře užívány především pro objasnění etiopatogeneze nádorového 
onemocnění. Během posledních let bylo vyvinuto a vyhodnoceno mnoho sérových testů, které by měly 
sloužit k k časné detekci kolorektálního karcinomu. Zatím jen zlomek informací má praktické využití v rutinní 
klinické praxi. Cílem je využít znalostí o biologické aktivitě nádorového onemocnění od prevence přes 
diagnostiku až po terapii. Znalosti o biologické aktivitě by měly umožnit stanovit současně se stanovením 
diagnózy i prognózu nemocného a volbu individuálního léčebného plánu , dále pak i optimální 
dispenzarizační péči nemocného. Znalosti o biologické aktivitě nádoru by měly umožnit podporovat 
přirozenou rovnováhu mezi látkami vedoucími k růstu s látkami růst brzdícími. V praxi to znamená dostat 
nekontrolované nádorové bujení do regulovaných mantinelů, což by v léčbě znamenalo přechod od empirie 
ke kauzalitě. 
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7. SOUHRN 
Kolorektální karcinom (KRK) patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou úmrtností mezi 
nejčastější nádorová onemocnění. Předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění je časná diagnostika. 
Během posledních let bylo vyvinuto mnoho laboratorních testů, které by měly sloužit k časné detekci 
kolorektálního karcinomu. Zatím jen zlomek informací má však praktické využití v rutinní klinické praxi. Cílem 
dizertační práce bylo vyšetřit široké spektrum parametrů u pacientů s časným stádiem KRK a zjistit jejich 
význam pro rutinní praxi, neboť tyto faktory mohou hrát potenciální regulační úlohu při vzniku či kontrole 
nádorového bujení. 

U pacientů s KRK (N=174) jsme stanovili předoperační hladiny následujících parametrů biologické aktivity 
nádoru: CEA, CA 19-9, TK ,TPA, TPS, IL-6, IL-10, MMP-9, TIMP-1, ICAM-1, VCAM-1, VEGF, C-peptid, 
inzulín, adiponektin a leptin a porovnali jsme jejich sérové hladiny s hladinami osob kontrolní skupiny (N=50). 
U některých stanovených markerů lze považovat námi zjištěné hodnoty kontrolní skupiny za stanovení 
referenčních intervalů použité metodiky včetně diskriminační hodnoty (cut-off). U nemocných s KRK jsme 
prokázali signifikantní zvýšení následujících parametrů: CEA, CA 19-9, TPA, IL-6, IL-10,TIMP-1, C-peptidu 
a inzulínu a adiponektinu. Pouze dva z těchto parametrů nádorový marker CA 19 -9 a metabolický parametr 
adiponektin jsou vysoce nepříznivými prognostickými faktory. Pokud jsou zvýšeny, ovlivňují jak 
bezpříznakové tak i celkové přežití (PFS i OS). CEA a TPA jsou při zvýšení hodnoty nad diskriminační 
hodnotu cut-off nádoru prognostickými faktory pro bezpříznakové přežití (PFS), ale ne pro celkové přežití 
(OS). U dalších faktorů jsme souvislost s prognózou neprokázali, ale jejich sledování má význam pro lepší 
pochopení etiopatogeneze onemocnění. IL-6 a IL-10 – jejich vzestup je důkazem pro teorii o úloze zánětu při 
vzniku a rozvoji nádorů. Změny TIMP-1 – jsou dalším důkazem proteorii o jeho uplatnění v buněčné 
proliferaci a útlumu apoptózy Změny metabolických parametrů C-peptidu a inzulínu - jejichž změny souvisí 
s inzulínovou rezistencí. Ta hraje významnou roli v buněčné proliferaci a v inhibici apoptózy. Adiponektin – 
hladiny korelovaly s prognózou (přežitím i bezpříznakovým stádiem, tedy PFS i OS). 

Kromě posuzování absolutních hodnot námi sledovaných parametrů jsme vyhodnotili i jejich senzitivity při 90 
a 95% specificitě. Klinicky použitelná senzitivita pro časná stádia KRK byla pouze u IL-10 při 90 i 95% 
specificitě a u IL-6 při 90% specificitě. Lze uvažovat o jejich využití jako perspektivních doplňkových 
markerů. Naše zjištění velice nízké senzitivity nádorových markerů CEA a CA19-9 u KRK ve stádiu I.-III je 
plně v souladu s literaturou. Originální je naše sledování vybraných nádorových markerů v průběhu 
cytostatické léčby, kde jsme prokázali, že pro monitoraci adjuvantní léčby je vhodná pouze TK a pro 
monitoraci paliativní léčby lze použít kromě TK i CEA a CA 19-9. TK npři úspěšné adjuvantní terapii po 
každém cyklu typicky stoupá a do začátku dalšího cyklu se normalizuje. Naproti tomu při neúspěšné léčbě 
trvale stoupá. CEA a CA 19-9 jsou během adjuvantní léčby trvale v mezích normy. Před zahájením paliativní 
léčby jsou vždy všechny markery zvýšené a při úspěšné léčbě klesají nebo se dokonce normalizují. Naopak 
při neúspěšné paliativní léčbě všechny trvale stoupají. 

Závěrem lze říci, že v současné době neexistuje žádný vhodný parametr ani jejich kombinace použitelná pro 
screening nebo pro časnou diagnostiku nádoru. Některé parametry však mají nepochybně význam pro 
stanovení prognózy onemocnění a především pro monitorování průběhu léčby. Další prohlubování znalostí 
o biologické aktivitě nádoru by mělo umožnit dosáhnout pomocí cílené léčby přirozené (fyziologické) 
rovnováhy mezi látkami vedoucími k buněčnému růstu s látkami růst brzdícími tak, jak je tomu u zdravého 
organizmu. 
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8. SUMMARY 
Colorectal cancer (CRC) has been considered to be the most frequent cancer disease based on prevalence 
rate and mortality rate. The earlier diagnostics provides the better therapy outcomes. Many new laboratory 
tests and techniques for early detection of CRC have been developed recently. Not many of the can be used 
for daily routine clinical practice so far. The aim of this dissertation thesis was to measure a large spectrum 
of parameters in patients with early stage of CRC and to evaluate them for routine practice, as they may play 
a potential regulatory role in cancer development and control process. 

Pre-operative serum levels of the following parameters were measured in patients with CRC (N=174): CEA, 
CA 19-9, TK, TPA, TPS, IL-6, IL-10, MMP-9, TIMP-1, ICAM-1, VCAM-1, VEGF, C-peptide, insulin, 
adiponectin and leptin. Their serum levels were compared with serum levels of control group patients 
(N=50). Our results of some measured parameters of control group represent the reference intervals, 
including discrimination values (cut-off). Signification increase of the following parameters was found in 
patients with CRC: CEA, CA 19-9, TPA, IL-6, IL-10, TIMP-1, C-peptide, insulin and adiponectin. Only two of 
these parameters – CA 19 - and metabolic parameter adiponectin represent highly unfavorable prognostic 
factors. If they are elevated they affect both progression free interval and overall survival (PFI and OS). 
When CEA and TPA are elevated above cut-off, they are considered to be prognostic factors for progression 
free interval (PFI), but not for overall survival (OS). No relation between prognosis and other factors was 
found, but their monitoring may help for better understanding of etiology and pathogenesis of the disease. 
IL-6 a IL-10 – their elevation supports the theory of an inflammatory role in cancer initialization and 
development. TIMP-1 plays a role in cellular proliferation and inhibition of apoptosis. Changes of metabolic 
parameters C-peptide and insulin are related to insulin resistance. It plays an important role in cellular 
proliferation and in inhibition of apoptosis. Adiponectin – its levels correlated with prognosis (survival and 
progression free interval, PFS and OS). 

In addition to interpretation of absolute values of the parameters we have also evaluated their sensitivities at 
90 and 95% specificity. Sensitivity for potential clinical use for early stages of CRC was found only for IL-10 
at 90 and 95% specificity and for IL-6 only at 90% specificity. They could be potentially considered as 
perspective additional parameters. Our finding of a very low sensitivity of tumor markers CEA and CA 19-9 
for CRC in early stages I.-III. is fully corresponding with literature data. When monitoring some parameters 
during chemotherapy course we have found that only TK seems to be important for adjuvant therapy control, 
but TK and CEA and CA 19-9 can be used of palliative therapy monitoring. TK increases after every 
chemotherapy cycle but it decreases before the beginning of the following cycle if the therapy is successful. 
But it is continuously increasing if the therapy is unsuccessful. CEA and CA 19-9 are permanently within 
reference intervals in adjuvant therapy. Before palliative therapy beginning all the parameters are elevated 
and they decrease if the therapy is successful. But all of them continuously increase if the therapy is 
unsuccessful. 

We can conclude that there has been no either appropriate parameter nor any combination of them currently 
usable for screening or early diagnosis of CRC. But some of the parameters are important for prognosis 
estimate and particularly for therapy monitoring. Further intensive study of tumor biological activity should 
result in development of targeted therapy, which should support to establish natural (physiological) 
equilibrium between substances promoting and inhibiting cellular growth, similarly like in healthy organism. 
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