
1. ÚVOD

Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku (HNSCC) jsou pátou nejčastější skupinou 

maligních nádorů člověka. Celosvětově tvoří cca 6,5% všech malignit, v západní populaci je 

to asi 4% a v jihovýchodní Asii dokonce kolem 50% všech zhoubných nádorů (vzhledem 

k vysoké incidenci karcinomu nosohltanu). Celosvětově se incidence dlaždicobuněčných 

karcinomů hlavy a krku pohybuje okolo 500 000, v České republice je zjištěno zhruba 3 000 

nových případů za rok. Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou spojeny s vysokou 

morbiditou spojenou jak s primárním onemocněním, tak s následnou léčbou. Jejich 

biologické chování je typické agresivním lokoregionálním šířením, vysokou tendencí k 

recidivám a častým výskytem mnohočetných nádorů. Léčebné výsledky této skupiny nádorů 

se výrazně nezlepšují a to navzdory značným pokrokům, kterých bylo v posledních 

desetiletích dosaženo v chirurgii a onkologii. Pětileté přežití pacientů se dlouhodobě 

pohybuje mezi 50-60%. Dlaždicobuněčné karcinomy se mohou vyvinout v různých 

anatomických lokalitách, zahrnujících jak dutinu ústní, hltan (nosohltan, orofarynx, 

hypofarynx) a hrtan. Vzhledem k této orgánové specificitě mají tyto tumory různou 

klinickou prezentaci, prognózu přežití i léčebnou strategii. Incidence nádorů hlavy a krku je 

přibližně 3-4x vyšší u mužů než u žen, i když se tento rozdíl u některých skupin nádorů v 

posledních dekádách lehce stírá. Lze vysledovat významné geografické rozdíly ve výskytu –

obecně jsou tyto nádory častější v Indii a v jihovýchodní Asii. V Evropě byl pozorován 

vzrůstající trend incidence směrem od severu k jihu – vysoký výskyt nádorů hlavy a krku je 

tradičně popisován ve Francii, nízký výskyt ve skandinávských zemích.

1.1. Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku

1.1.1 Epidemiologie

Incidence dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku je celosvětově značně nerovnoměrná. 

Výskyt v jednotlivých regionech je do značné míry ovlivněn přítomností rizikových faktorů. 

V České republice je incidence nádorů horních cest dýchacích a polykacích 26,5/100 000 u 

mužů a 5,5/100 000 u žen. Hodnota u mužů přibližně odpovídá evropskému průměru, výskyt 

u žen je zhruba dvojnásobný. Průměrný věk manifestace je 60 let. V poslední dekádě je však 

pozorován nárůst incidence u mladších ročníků a vzrůstající podíl žen u nádorů popisované 

skupiny. To je dáno zejména stoupající prevalencí HPV pozitivních orofaryngeálních 

nádorů, kdy dochází téměř k setření předchozího rozdílu v prevalenci těchto nádorů mezi 

Severní Amerikou a Evropou. Švédská studie udává v posledních 3 dekádách výrazný nárůst 



HPV pozitivních biopsií z orofaryngeálních tumorů při využití stejných detekčních metod 

(23.3% v 70.tých letech, 29% v 80.tých letech, 57% v 90.tých letech, 68% mezi lety 2000 a 

2002, 77% mezi lety 2003 a 2005, a 93% mezi lety 2006 a 2007) (Nasman et al., 2009). 

Randomizovaná studie z USA nedávno zveřejnila HPV prevalenci 63,5% u orofaryngeálních 

karcinomů (Ang et al., 2010).

1.1.2 Patogeneze

Hlavní rizikové faktory, které jsou zodpovědné přibližně za 3/4 nádorů zejména v Evropě a 

Severní Americe, jsou kouření cigaret spojené s konzumací alkoholu. V Asii je to zejména 

žvýkání tabáku nebo betelových ořechů. Je udáváno, že 90% pacientů s nádory dutiny ústní 

má v anamnéze užívání tabáku.

Tabák obsahuje komplexní směs řady definovaných karcinogenů (specifické nitrosaminy, 

polycyklické aromatické uhlovodíky etc.). Jejich uplatnění v různých fázích karcinogeneze 

(iniciace, promoce) bylo opakovaně prokázáno. Z hlediska expozice je délka trvání 

významnější než její intenzita. Incidence karcinomů hlavy a krku je variabilní v různých 

geografických oblastech, kulturách a demografických skupinách. Rozdíly v incidenci se zdají 

být  do značné míry ovlivněny variabilní expozicí tabáku a jemu podobných substancí, 

včetně charakteru jejich expozice (Cullen et al., 1986; Devesa et al., 1995). Karcinom dutiny 

ústní v Evropě a USA tvoří cca. 3% všech malignit. V Bombaji, kde je dominantním 

rizikovým chováním žvýkání betelových ořechů však tvoří až polovinu všech 

diagnostikovaných malignit. V Evropě roste incidence dlaždicobuněčných karcinomů hlavy 

a krku směrem od severu k jihu, nejvyšší incidence je tradičně v okolí Středozemního moře.

Alkohol se v karcinogenezi sliznic hlavy a krku uplatňuje jako potentní faktor. Přispívá ke 

vzniku těchto malignit ve více jak 75% případů (Blot et al., 1988). V izolovaném působení je 

jeho efekt minoritní (Spitz et al., 1988). Hlavní klinický význam je v jeho potenciačním 

účinku při současné expozici tabáku. Při synergickém účinku těchto dvou rizikových faktorů 

je riziko vzniku nádorového onemocnění až 15krát vyšší než u běžné populace. Efekt 

alkoholu je závislý na absolutním požitém množství, bez ohledu na jeho koncentraci.

Viry jsou v dlouhodobém měřítku považovány za faktor uplatňující se v etiopatogenezi 

těchto zhoubných novotvarů. V současnosti je největší pozornost zaměřena na roli lidských 

papilomavirů (human papilloma viruses, HPV). Nedávné studie prokázaly, že 20-25% 

dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku je kauzálně spojeno s chronickou infekcí vysoce 



rizikovým kmenem HPV (HR HPV). Nejvyšší prevalence je tradičně detekována u 

tonsilárních karcinomů (50-60%) (Munoz et al., 2006; Parkin and Bray, 2006; Zheng and 

Baker, 2006). Dosud nebylo jasně vysvětleno, proč je HPV infekce nejvíce rozšířena 

v patrových tonzilách. Jedno z pravděpodobných vysvětlení předpokládá, že hlavní význam 

má přítomnost hlubokých krypt vystlaných jednovrstevným epitelem, což vytváří jednak 

velkou plochu epitelu přístupnou virové infekci a dále toto uspořádání usnadňuje průnik 

k bazálním vrstvám epitelu, které jsou pro virus cílové (Frisch and Biggar, 1999; Hafkamp et 

al., 2003; Klussmann et al., 2001). V kryptách je navíc nižší mechanická obměna epitelových 

buněk. Někteří autoři přirovnávají tonzilární epitel k epitelu děložního hrdla a tím vysvětlují 

jeho větší náchylnost k HPV infekci.

To, že HPV pozitivní karcinomy hlavy a krku představují komplexně odlišnou entitu, než nádory 

HPV negativní, je jasné též z odlišné reakce těchto tumorů na léčbu. V mnohých studiích bylo 

prokázáno, že HPV pozitivní karcinomy na léčbu reagují většinou lépe než karcinomy HPV 

negativní. Pacienti s HPV pozitivními tumory vykazují vyšší celkové přežití overall survival (OS) 

i disease-free survival (DFS). Mají též nižší riziko recidivy onemocnění (Hafkamp et al., 2008). 

Zprvu se zdálo, že HPV pozitivní nádory jsou pouze radiosenzitivnější (Mellin et al., 2000), což 

vysvětlovala teorie, že vliv onkoproteinu E6 na funkci p53 není tak významný pro reakci buňky na 

poškození, jako mutace v jeho genu. Buňky HPV pozitivních nádorů tak mají zřejmě do určité 

míry zachovánu schopnost apoptózy v reakci na záření. Jiné práce však dokumentovaly lepší 

výsledky přežití i u pacientů léčených pouze chirurgicky (Licitra et al., 2006), což naznačuje, že 

dochází k mnohem komplexnějším dějům, než pouze ke zvýšení radiosenzitivity. Nespornou, ale 

zatím málo objasněnou roli v protinádorové reakci organismu, hraje i imunogenicita viru. 

Toto vše však platí pouze u pacientů s nádory orofaryngu. V jiných anatomických lokalitách 

žádný rozdíl v prognóze HPV pozitivních versus HPV negativních pacientů pozorován nebyl. To 

může souviset zejména s tím, že prevalence HPV v jiných anatomických lokalitách než 

v orofaryngu je značně zanedbatelná.

Karcinom nosohltanu, bez ohledu na histologický subtyp (WHO I-III), geografickou či 

etnickou náležitost, je malignita spojená s infekcí virem Epstein-Barrové (EBV) (Connors et 

al., 1985; Fedder and Gonzalez, 1985). 

Dietní faktory. Na podkladě četných epidemiologických studií byl definován protektivní 

vliv konzumace zeleniny a ovoce bohatého na karotenoidy proti vzniku karcinomů sliznic 

horních cest dýchacích a polykacích (Gridley et al., 1992; Peto et al., 1981; Winn, 1995). 

Doposud nebylo přesně definováno, které z více než 500 karotenoidů představují specifické 



ochranné komponenty, jak se tyto uplatňují, či není-li protektivní efekt zprostředkován též 

jinými asociovanými mikronutrienty v potravinách na karotenoidy bohatých. Obecně je však 

přijímáno, že karotenoidy působí jako inhibitory epiteliální karcinogeneze. 

Faryngolaryngeální reflux v rámci refluxní choroby je v dlouhodobém měřítku 

uznávaným, a v řadě retrospektivních studií potvrzeným, faktorem spojeným se zvýšeným 

rizikem vzniku karcinomu hrtanu (El-Serag et al., 2001).

Genetická predispozice. Epidemiologické studie zaměřené na familiární agregaci HNSCC 

představovaly nepřímý důkaz významu genetického pozadí jejich vzniku (Foulkes et al., 

1995; Sidransky et al., 2003; Spitz et al., 1988).

Na podkladě molekulárně epidemiologických studií byla definována řada genů, ve kterých 

přítomnost určité konkrétní alely u daného jedince je asociována se zvýšeným a nebo naopak 

sníženým rizikem vzniku HNSCC. 

1.1.3 Molekulární charakteristika

Je celá řada molekulárních znaků, které mají vztah k patofyziologii dlaždicobuněčnýchvých 

karcinomů hlavy a krku. Obecně se tyto znaky dají rozdělit podle mnohastupňových 

fenotypových alterací, které vedou k maligní transformaci na: 

1. Získání autonomní proliferační aktivity (EGFR-receptor pro epidermální růstový faktor, 

HGFR-receptor pro hepatocytární růstový faktor atd.).

2. Inhibice růst tlumících signálů (alterace cyklinu D1, p27, p16, Rb proteinu, p53, atd.).

3. Únik mechanismům programované buněčné smrti (alterace bcl proteinů a BH3-only 

proteinů).

4. Imortalizace (zvýšený výskyt enzymu telomerázy v některých karcinomech).

5. Získání dostatečného cévního zásobení (iniciace neoangiogeneze: např. zvýšenou expresí 

receptorů pro vaskulární růstové faktory - VGFR, zvýšenou produkcí růstových 

angiogenních faktorů, např. hepatocytárního růstového faktoru, HGF atd.).



      6. Získání invazivního a metastatického fenotypu (abnormality v expresi integrinů, 

lamininů, matrix-metalloproteináz atd.).  

Dalším v posledních letech často diskutovaným faktorem je karcinogeneze způsobená viry. 

20-25% dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku je kauzálně spojeno s chronickou 

infekcí vysoce rizikovým kmenem HPV. Lidské papillomaviry infikují basální vrstvu 

keratinocytů drobnými abrazemi v kůži či sliznici. Pronikají skrz buněčnou membránu a 

dostávají se do jádra buněk. K jejich replikaci dochází výhradně v buněčném jádře a virová 

replikace a exprese je významně závislá na míře diferenciace keratinocytů. V časné fázi 

transkripce viru vede k expresi šesti nestrukturálních regulačních proteinů (E1, E2, E4, E6 a 

E7) v nediferencovaných či středně diferencovaných keratinocytech. E1 a E2 jsou 

zodpovědné za virovou replikaci a časnou transkripci virové DNA. Transkripce proteinu E4, 

který je schopen destrukce keratinových filament, pokračuje i v pozdní produktivní fázi HPV 

infekce, kdy usnadňuje uvolňování virových partikulí z buňky. Klíčovým dějem pro 

transformaci buňky v nádorovou je zvýšená exprese virových onkoproteinů E6 a E7. Ty jsou 

zodpovědné za transformaci buňky a způsobují přednádorové změny (dysplazie) 

v infikovaných buňkách. Protein E6 svou vazbou inhibuje tumor supresor p53 a tím inhibuje 

apoptózu poškozených buněk, a zároveň aktivuje buněčné telomerasy k produkci telomery 

repetitivních sekvencí a tím dochází k neomezené replikaci infikovaných buněk. Protein E7 

potencuje buněčné dělení svou vazbou na tumor supresor Rb (Retinoblastoma protein), který 

v normálních podmínkách svou vazbou inaktivuje transkripční faktor E2F. Ten, pokud není 

blokován proteinem Rb, způsobuje transkripci genů zapojených do DNA replikace 

buněčného dělení. E5 je další onkoprotein působící v nádorové transformaci buněk zvyšující 

aktivitu epidermálního růstového faktoru (EGF). Integrace HPV-DNA vysoce rizikového 

kmene do lidského genomu je považována za důležitý krok v maligní transformaci. Ve 

studiích cervikálních karcinomů bylo popsáno, že integrace virového genomu je 

rozhodujícím faktorem v přechodu dysplastických lézí do stádia mikroinvazivních 

karcinomů čili carcinoma in situ (Zheng and Baker, 2006).

Integrací virového genomu do DNA hostitelské buňky, dojde k porušení kódující oblasti pro 

časné proteiny E1 a E2 a k potlačení jejich exprese. Snížená exprese E2, coby represoru 

transkripce proteinů E6 a E7, způsobí nadměrnou produkci E6 a E7 vedoucí k významné 

selektivní růstové výhodě infikované buňky. Na druhé straně protein E6 specificky reaguje 

v genomu hostitelské buňky s tumor supresorem p53 a způsobuje jeho degradaci. Následná 

neschopnost buňky inhibovat buněčný růst a indukovat apoptózu vede ke genetické 



nestabilitě. Z toho vyplývá, že mutace proteinu p53 nejsou příčinou HPV-indukované 

karcinogeneze a tudíž jsou v těchto lézích zřídka identifikovány. Zároveň s tím protein E7 

inaktivuje tumor supresor protein Rb (Retinoblastoma gene), čehož následkem vzniká 

zvýšená transkripce faktoru E2F a upregulace proteinů p14 a p16 (Hafkamp et al., 2008).

1.1.4 Klinické příznaky a diagnostika

Klinické příznaky nádorů horních cest dýchacích a polykacích jsou dány zejména jejich 

anatomickou lokalizací. Je třeba pamatovat, že pro možný výskyt duplicitních tumorů, je 

vždy nutné provést vyšetření celé ORL oblasti. 

1.1.4.1. Nádory dutiny nosní a vedlejších dutin nosních (VDN)

Maligní nádory dutiny nosní a VDN jsou poměrně vzácné. Představují 3% všech nádorů

hlavy a krku a celkově 0,5% všech maligních onemocnění. Nejčastějším typem nádoru 

vyskytující se v této lokalitě je dlaždicobuněčný karcinom (přibližně v 70%), většinou 

vyrůstající z maxilární dutiny nebo z etmoidálních sklípků. Z dalších typů nádorů se zde 

vyskytuje adenokarcinom nebo adenoidně-cystický karcinom, dále maligní melanom 

nediferencovaný karcinom, lymfom či sekundárně metastáza tumoru jiné lokalizace. Zvláštní 

klinickou jednotkou je estezioneuroblastom – neurogenní tumor vycházející z čichového 

epitelu kraniálně od střední nosní skořepy. Tvoří jen asi 1-5% všech nádorů nosu a VDN a 

postihuje převážně mladé jedince do 35 let. 

Většina běžně přítomných časných symptomů u pacientů s nádory dutiny nosní a VDN se 

nijak neliší od symptomů benigních zánětlivých sinonasálních onemocnění. To je důvodem 

převážně pozdní diagnostiky těchto pacientů, kteří byli primárně ve většině případů léčeni 

pro nejasně definovanou rinosinusitidu. Varovnými příznaky jsou hlavně nosní obstrukce, 

rinorhea a slizniční kongesce. Důležitá je unilateralita těchto obtíží. S postupujícím růstem 

tumorózní masy tyto nádory vedou k bolestem v obličeji a epistaxi. Dále se potom objevují 

symptomy související s invazí tumoru do orbity jako diplopie, exoftalmus, poruchy vízu, 

ptóza nebo edém víček. Progrese tumoru skrz bazi lební do přední jámy může vést 

k bolestem hlavy, neuropatiím hlavových nervů I. – VI. (nejčastěji je postižen n. abducens) a 

příležitostně k frontálním symptomům. Tumory invadující maxilu se mohou prezentovat 

jako masa postihující tvrdé patro.



Základním vyšetřením při suspekci na nádor v oblasti dutiny nosní či VDN je endoskopické 

vyšetření pomocí rinoskopické optiky. Při jakékoli suspekci je indikováno CT vyšetření 

VDN, které přináší rozhodující informaci o rozsahu a šíření nádorového procesu a zobrazí i 

případnou destrukci kostí.

1.1.4.2. Nádory dutiny ústní a orofaryngu

Nádory dutiny ústní zahrnují několik anatomických lokalit. Patří sem rty, přední dvě třetiny 

jazyka, bukální sliznice, spodina ústní, tvrdé patro, gingiva a retromolární trigonum. 

Incidence těchto nádorů je po světě značně nerovnoměrná, stoupá s věkem a muži jsou 

postiženi 2-4 krát častěji než ženy. Mezi nádory orofaryngu patří nádory kořene jazyka, 

patrové mandle, měkkého patra, zadní a laterální stěny faryngu. 

Nádory v dutině ústní se mohou prezentovat jako bělavé nebo zarudlé skvrny na bukální či 

lingvální sliznici (leukoplakie, erytroplakie), nehojící se ulcerace, krvácení z dutiny ústní, 

popřípadě nemožnost usadit zubní protézu při postižení dásní a tvrdého patra. Nádory 

orofaryngu převážně v počátečních stadiích onemocnění nemají specifickou 

symptomatologii. Často imitují příznaky chronického zánětu v této oblasti jako jsou škrábání 

či bolest v krku, pocit cizího tělesa, dysfagie, odynofagie, bolesti uší nebo rinolalie. 

S progresí nádoru se jednotlivé symptomy zvýrazňují, může se objevit foetor ex ore, fixace 

jazyka, poruchy artikulace, váhový úbytek. Trismus je již známkou hluboké infiltrace při 

postižení pterygoidních svalů. V některých případech pacient přichází až s nálezem krční 

rezistence, která je příznakem progrese tumoru do regionálních lymfatických uzlin.

Diagnostika tonzilárních karcinomů začíná aspekcí a palpací. Po odběru biopsie a verifikaci 

procesu je většina pacientů indikována k provedení panendoskopie v celkové narkóze k 

přesnějšímu posouzení rozsahu a operability nádoru a k vyšetření oblastí, které nejsou 

dostupné při ambulantním vyšetření, jako je například oblast jícnu. 

Rozsah nádoru a přítomnost regionálních metastáz zpřesní použití zobrazovací metody -

nejčastěji CT (computer tomography = počítačová tomografie), v některých případech MR 

(magnetická rezonance).

1.1.4.3. Nádory nosohltanu

Nádory nosohltanu představují poněkud odlišnou problematiku. V Evropě jsou poměrně 

vzácné, největší výskyt těchto nádorů je v jihovýchodní Asii, kde u mladých mužů 



představují třetí nejčastější malignitu vůbec. U části těchto nádorů je pozorována souvislost 

s chronickou EBV infekcí. Histologicky se jedná o 3 typy karcinomů: dlaždicobuněčný 

karcinom s rohověním, málo diferencovaný dlaždicobuněčný karcinom bez rohovění a 

nediferencovaný karcinom, dále pak lymfoepiteliom, lymfom, sarkom, adenoidně cystický 

karcinom, plazmocytom, melanom nebo rabdomyosarkom. Časnými příznaky jsou většinou 

jednostranná nosní obstrukce, epistaxe, příznaky z obstrukce Eustachovy tuby, jako je 

zalehnutí ucha, tinnitus, chronická středoušní sekrece (otitis media chronica secretorica), 

poruchy sluchu. V pozdějších stadiích pak cervikální lymfadenopatie, paréza hlavových 

nervů, především n. VI. V pozdních fázích se může vyskytnout Jacodův petrosfenoidální 

syndrom (úplná oftalmoplegie, atrofie zrakového nervu, senzitivní výpadky v obličeji, dále 

neuralgie trigeminu a parézy žvýkacího svalstva) nebo Villaretův retroparotideální syndrom 

(jednostranná paréza IX. až XII. hlavového nervu a krčního sympatiku manifestující se 

polykacími obtížemi, poruchou motility jazyka a krčních svalů). Až v 80% případů je již 

v době diagnózy přítomna infiltrace krčních uzlin. Přítomnost vzdálených metastáz 

(nejčastěji kostních) pak koreluje s N stagingem, např. pacienti s N0 stupněm (bez krčních 

uzlinových metastáz) mají incidenci vzdálených metastáz v 17% případů, pacienti s N3 

stupněm(postižení lymfatických uzlin v rozsahu větším než 6 cm) pak 73% incidenci 

vzdálených metastáz.

Diagnostickou metodou v tomto případě je endoskopická rinoepifaryngoskopie. Tumory 

nosohltanu nemají jasný klinický obraz a odlišení od prosté hypertrofie adenoidní tkáně je 

nejisté. Definitivní diagnosu potvrdí histopatologické vyšetření. CT či MR vyšetření je 

indikováno k určení rozsahu primárního tumoru a jeho šíření do okolních tkání – base lební, 

očnice, VDN, či intrakraniálně. Zároveň je možnost posouzení metastatického postižení 

krčních uzlinových metastáz. Standardně je též prováděn RTG hrudníku k vyloučení plicních 

metastáz.

1.1.4.4 Nádory hrtanu

Z hlediska klinických příznaků je nutné posuzovat nádory hrtanu dle anatomické lokalizace. 

Jinak se chovají a manifestují nádory supraglotis, glotis a subglotis.  Protože jen nepatrné 

změny v kontuře nebo tloušťce sliznice hlasivek působí změnu barvy hlasu typu dysfonie, 

pacienti s glotickým tumorem přicházejí v časnějším stadiu nemoci. Bohužel pacienti  s 

dlouhodobým abusem tabákových výrobků, trpící chronickou laryngitidou, často nevěnují 

tomuto příznaku náležitou pozornost. Obecně platí, že každý chrapot trvající déle než tři 



týdny, je indikací k laryngoskopickému vyšetření. Naproti tomu nádory supraglotis nepůsobí 

dlouhou dobu výraznější obtíže a často jsou proto diagnostikovány až v pokročilém stadiu. 

Před manifestací dysfonie u těchto pacientů se většinou objeví příznaky z rostoucí masy 

tumoru jako polykací obtíže, částečná obstrukce dýchacích cest, stridor, dušnost, aspirace. 

Navíc díky bohatší lymfatické drenáži nádory supraglotis častěji metastazují do krčních 

lymfatických uzlin. Přítomnost regionálních metastáz bývá uváděna v době diagnózy mezi 

25-50%.  Nádory subglotis jsou poměrně vzácné, představují 5% nádorů hrtanu. Jejich 

včasná diagnostika je poměrně obtížná, projevují se až v pozdějším stadiu dušností a 

dysfonií.

Pro diagnostiku karcinomů hrtanu má největší přínos laryngoskopie – nepřímá, zvětšovací, 

přímá, mikrolaryngoskopie eventuelně fibrolaryngoskopie. Zobrazovací metody CT či MRI 

mají význam zejména u supraglotických či subglotických typů nádorů. Určují hlavně vztah 

k okolním strukturám a hloubce invaze, což může hrát rozhodující roli při volbě léčebné 

modality.

1.1.5 Léčba

1.1.5.1 Volba léčebné modality

Volba léčebné modality závisí na parametrech spojených s nádorem, jako je jeho lokalizace, 

diferenciace, velikost primárního tumoru, přítomnost regionálních eventuelně vzdálených 

metastáz, postižení životně důležitých orgánů a možnost radikálního odstranění. Ve druhé 

řadě ovlivňují rozhodnutí faktory týkající se pacienta, jako je jeho celkový stav, přítomnost 

komorbidit, compliance s léčbou a následná kvalita života po ukončení terapie.

V České republice mají dominující postavení v léčbě dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a 

krku chirurgie a radioterapie a jejich kombinace. Chemoterapie se uplatňuje hlavně u 

inoperabilních nálezů, záchovných protokolů a při neúnosnosti pacienta k chirurgické léčbě. 

V převážné většině v případě  resekabilních nádorů je volena primárně chirurgická terapie. 

Operačních přístupů je celá řada a jejich volba se řeší v závislosti na lokalizaci a velikosti 

primárního tumoru. Se vzrůstající radikalitou výkonu se zvětšují následky pro pacienta a klesá 

kvalita jeho života po léčbě. V případě rozsáhlejšího nálezu v oblasti primárního tumoru či 

přítomnosti postižení krčních uzlin následuje po chirurgické léčbě radioterapie. Radiace 

navazuje na operaci ideálně v intervalu 3-6 týdnů.

1.1.5.2 Záchovný protokol



Principem tohoto léčebného postupu je zachování určitého orgánu a jeho funkce použitím 

čistě onkologické léčby – chemoradioterapie v určitém léčebném schématu. V případě 

perzistence či recidivy onemocnění po absolvování záchovného protokolu zbývá jako 

poslední modalita chirurgie často ovšem s komplikovaným a prolongovaným hojením. 

Nicméně aplikací záchovného protokolu se část pacientů vyhne radikálnímu a často 

mutilujícímu zákroku, což má výhody hlavně ve skupině karcinom hrtanu, kde zůstane 

zachována funkce orgánu.

1.1.5.3 Uzliny

Vzhledem k tomu, že karcinomy hlavy a krku jsou typické častým regionálním šířením, 

součástí léčby je téměř u všech pacientů i léčba krčních uzlin. Léčebná modalita se zde řídí 

podle toho, jak byl léčen primární tumor. V případě chirurgie je léčbou krčních uzlin bloková 

disekce, pokud je primární léčbou radioterapie, jsou ozařována i krční pole. Blokové disekce 

se dělí podle rozsahu a podle šetření nelymfatických struktur krku (Tab. 1). 

Typ blokové disekce Operované oblasti Šetřené nelymfatické struktury

1. Radikální I-V 0

2. Modifikované I-V jedna nebo více z následujících: 

n. XI, v. jugularis interna, m. SCM

3. Selektivní některá oblast zpravidla šetřeny:

vynechána n. XI, v. jugularis interna, m. SCM

4. Rozšířená I-V + další skupina uzlin 0

nebo nelymf. struktura
Tab. 1. Blokové disekce dle rozsahu, převzato z Klozar et al.Speciální otorinolaryngologie, Galén 2005

Otázka léčby krčních uzlin v případě, že na základě klinického vyšetření či zobrazovací 

metody není suspekce na jejich postižení je následující. U orofaryngeálních karcinomů je 

vzhledem k častému výskytu subklinických metastáz od klasifikace T2 a výše elektivní léčba 

krčních uzlin indikována. Rozsah blokové disekce u N0 není přesně stanoven, ale zpravidla 

jde o selektivní ipsilaterální blokovou disekci krčních uzlin v rozsahu I až III (viz. obr.1). 

Využívá se i peroperační histologické vyšetření a v případě nálezu pozitivní uzliny je výkon 

rozšířen i na další oblasti. 



Obr.1. Klinické rozdělení oblastí na krku (použito z: Betka, J.; Černý, E. Atlas chirurgie hlavy a krku)

1.2. Volné nukleové kyseliny (VNK)

1.2.1. Mechanismy uvolnění volných nukleových kyselin do cirkulace

Existuje několik teorií, jak jsou volné nukleové kyseliny uvolňovány do krevního 

oběhu, přičemž jejich původ v plazmě není dosud plně objasněn. U zdravých jedinců se 

VNK objevují v krvi následkem apoptózy jednojaderných buněk jako jsou lymfocyty nebo 

monocyty. Tento mechanismus byl považován jako zdroj VNK též u onkologických 

pacientů. Tuto teorii však oslabuje fakt, že u pacientů se zhoubnými nádory je apoptóza v 

proliferujících buňkách potlačena. Jiným možný zdroj VNK v plazmě těchto pacientů 

odhaluje teorie mikrometastáz, kdy VNK jsou aktivně secernovány do cirkulace. Tato 

hypotéza ale byla zpochybněna výsledky Sorensona a Chena (Chen et al., 1999; Sorenson 

et al., 1994; Swarup and Rajeswari, 2007), kteří měřili vysoké koncentrace VNK v plazmě 

onkologických pacientů, které však nekorespondovalo s nízkou přítomností cirkulujících 

nádorových buněk v plazmě. Proto tato teorie byla též opuštěna. Další možností jak 



objasnit přítomnost vysokého množství VNK v plazmě je nádorová nekróza (Leon et al., 

1977; Nawroz et al., 1996). Naproti tomu po radioterapii se množství VNK v krvi snižuje 

až u 90% pacientů, což je vysvětlováno supresí proliferace nádorových buněk při 

radioterapii (Leon et al., 1977). Dalším možným zdrojem nukleových kyselin v plazmě je 

aktivní sekrece VNK nádorovými buňkami (Swarup and Rajeswari, 2007). Další hypotéza 

bere v úvahu přítomnost inhibitorů DNáz a Rnáz v plazmě či séru pacientů s nádorovým 

onemocněním. Zatímco v krvi zdravých jedinců jsou jen malá množství VNK 

pravděpodobně díky vysoké aktivitě těchto enzymů, v krvi onkologickým pacientů byla 

aktivita těchto enzymů značně snížená, což velmi podporuje tuto teorii (Frost and 

Lachmann, 1968).

1.2.2. Formy volných nukleových kyselin, jejich stabilita a integrita

VNK uvolněné z buněk nejsou v plazmě volně cirkulující, ale jsou vázány ve formě 

komplexů nebo jsou navázány určitými proteiny na membránu buněk (Giacona et al., 1998). 

Navíc jsou VNK vázány v proteolipidových komplexech (Wieczorek et al., 1985), popřípadě 

zahrnuty do tzv. apoptotických tělísek (Hasselmann et al., 2001b). Volná DNA je 

potencionálně stabilní molekula s fragmenty o velikosti 500bp až po 30kb (Chelobanov et al., 

2004). Nukleozómy, což jsou komplexy DNA s proteinovými komponentami, mohou být též 

identifikovány v cirkulaci. Holderrieder detekoval tyto komplexy v plazmě pacientů s 

nádorovým onemocněním či autoimunními chorobami. Prokázal, že měření hladiny 

nukleozómů v kombinaci s dalšími nádorovými markery, může být užitečné v hodnocení 

odpovědi organismu na radioterapii či chemoterapii (Holdenrieder et al., 2005).

Málo prací se zabývá možnými mechanismy, kterými je chráněna volná RNA před 

aktivitou plazmatickým proteáz. RNA je velmi labilní molekula, snadno degradovatelná 

všudypřítomnými proteázami. Některé studie prokázaly přítomnost jak endogenní tak 

exogenní volné RNA v plazmě. To dokazuje, že RNA je nejakým způsobem chráněna před 

účinkem plazmatických nukleáz. Pravděpodobně je obsažena v apoptotických tělískách nebo 

vázána v lipoproteinových komplexech. Helfnawy nechal filtrovat plazmu a sérum skrz 

membránu s 0,2 um póry, přičemž po filtraci byla koncentrace plazmatické RNA ve filtrátu 

značně snížená. Helfnawy též prokázal, že endogenní plazmatická RNA zůstává stabilní 

nejméně po 3 hodiny po odběru při pokojové teplotě ať už v krvi nebo v plazmě (El-Hefnawy 

et al., 2004). Naproti tomu přidaná exogenní RNA byla okamžitě degradována plazmatickou 

aktivitou Rnáz a navíc přidané komerčně vyráběné inhibitory Rnáz této degradaci exogenní 



RNA nezabránily. V jiném experimentu Wong použil jako modelový systém pacienty s 

karcinomem nosohltanu k analýze integrity plazmatické RNA. Výsledky ukázaly signifikantní 

rozdíl v integritě RNA mezi pacienty s karcinomem nosohltanu a kontrolní skupinou zdravých 

jedinců. Integrita plazmatické RNA byla snížena u onkologických pacientů a navíc korelovala 

se stádiem onemocnění (Wong et al., 2006).

Jako velmi pravděpodobný zdroj VNK jsou v současné době považovány exozómy. 

Exozómy jsou membránové vezikuly o průměru 40-100nm nitrobuněčného původu, které jsou 

uvolňovány do plazmy splynutím multivezikulárních tělísek s buněčnou membránou u mnoha 

typů buněk. Pravděpodobně jsou nástrojem intercelulární komunikace. Exozómy do 

současnosti byly identifikovány v mnoha tělních tekutinách jako je krev, moč, sliny, amniová 

tekutina, synoviální tekutina, maligní ascites, bronchoalveolární laváž či mateřské mléko. 

Nedávné objevy, že exozómy obsahují inaktivní formy mRNA i microRNA, které mohou být 

transportovány do jiných buněk a zde aktivně fungovat, iniciovaly mnohé projekty zabývající 

se profilováním microRNA pocházejících právě z cirkulujících exozómů. Zvýšená sekrece 

exozómů nádorovými buňkami je dokázána zvýšenými hodnotami exozómů v plazmě v 

pozdních stádiích nádorového onemocnění a zároveň overexpresí markerů charakteristických 

pro určité typy nádorových buněk. Tyto výsledky podporují důležitost exozómů v 

diagnostických a biomarkerových studiích (Croce, 2009; Fleischhacker and Schmidt, 2007; 

Galamb et al., 2009).

1.2.3. Metody detekce volných nukleových kyselin

První pokusy stran izolace volných nukleových kyselin se datují do 40. let minulého století, 

ale jejich význam a širší využití se začalo rozvíjet až v 90. letech minulého století. První 

pokusy byly založeny na phenol-chloroform extrakci odvozené od původní metody dle 

Chromczynskiho Sacchiho (Chomczynski and Sacchi, 1987), nyní se již víceméně využívá 

komerčně vyráběných kitů. V naší práci jsme testovali komerčně dostupné kity na izolaci 

virových nukleových kyselin např. QIAmp Viral RNA Mini Kit (Qiagen), SV Total RNA 

Isolation system (Promega), Eppendorf Perfect RNA Eukaryotic mini reagent set (Brinkman 

Instruments Inc.), Magna Zorb DNA Mini-Prep Kit (Cortex Biochem) and TriBD Reagent 

(Sigma), nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí kitů s magnetickými kuličkami - Mag 

MAX Viral RNA Isolation Kit (Ambion Inc., Foster City, CA, USA). Konzistentní množství 

VNK je možné získat z 100-500 ul séra dle použité metody extrakce. Jak zmíněno již výše, 

nevýhodou analýzy VNK je jejich velmi malé množství dostupné pro další analýzu. Dřívější 



experimenty pracující s ideou koncentrace větších objemů plazmy nebo séra jsou dnes 

považovány již za obsolentní. Souvisí to hlavně s vývojem nových metod detekce, které 

umožňují zachytit pikogramová množství vzorku. Kvantitativní real-time PCR přiblížila 

senzitivitu detekce k 90%, v případě stanovení např. chromozomu Y ve fetální DNA až ke 

100%. V posledních 15 letech  se objevilo několik studií založených na RT-PCR detekci 

markerů různých nádorových onemocnění – karcinomu mammy, plic, kolorektální karcinom, 

hepatální karcinomy, maligní melanom (Hasselmann et al., 2001a; Mueller et al., 2009), 

karcinomy hlavy a krku (Li et al., 2006). Největší nevýhodou těchto přístupů je, že lze 

testovat přítomnost jen jednoho markeru, popřípadě skupiny markerů. Proto je v posledních 

letech nejslibnější metodou analýza na mikročipových platformách, kde leze detekovat celý 

lidský transkriptom. Li a kol. byli první, kdo se zaměřil na globální transkriptom séra pacientů 

s nádory hlavy a krku (Collado et al., 2007; Li et al., 2006). Následovalo mnoho více či méně 

relevantních studií zabývajících se profilováním karcinomů hlavy a krku na mikročipech 

(Jensen et al., 2015; Mascolo et al., 2012a; Mascolo et al., 2012b)(Chen et al., 2013).

1.2.4. Aplikace volných nukleových kyselin v nádorové diagnostice

První zmínky o možných výhodách detekce VNK v nádorové diagnostice se objevily 

v 90. letech minulého století (Sorenson et al., 1994). Leon jako první popsal rozdíly 

v koncentraci volné DNA v plazmě mezi onkologickými pacienty a zdravými jedinci již 

v roce 1977 (Leon et al., 1977). Později se zjistilo, že koncentrace NK v plazmě není 

konstantní, ale mění se v čase a nezávisí pouze na nádorové progresi. Proto v současné době 

není dostačující pouze měření koncentrace VNK, ale přesnější informaci můžeme získat 

detekcí specifických nádorových markerů. V plazmě stejně tak jako v tkáních onkologických 

pacientů se objevují typické změny pro karcinogenezi – mutace onkogenů, tumor 

supresorových genů, mikrosatelitové alterace, chromozomální aberace, bodové mutace. 

K detekci těchto single tumour associated mutations je využívána alelově specifická PCR, 

která umožňuje stanovení mutované sekvence v plazmě již ve velmi nízké koncentraci.

Chromozomální přestavby jsou dalším možným procesem vyskytujícím se u nádorových 

onemocnění. Mikrosomální instabilita, především ztráta heterozygozity (LOH), byla 

pozorována jak v nádorové tkáni, tak v cirkulující DNA. Sérové LOH detekce se zdají být 

dobrým markerem  v predikci prognosy onemocnění a odpovědi na léčbu např. u maligního 

melanomu (Taback et al., 2004) nebo karcinomů prsu (Maguire et al., 2005).

Kromě alterací genomu, jsou známy  i epigenetické mutace přítomné v séru onkologických 



pacientů. DNA metylace je fyziologický proces aktivní ve zdravých buňkách. Tato 

epigenetická mutace může vést k utlumení genové exprese při nezměněném genomu. 

Metylace CpG sekvence v promotorovém regionu tumor supresorových genů (TSG) vede ke 

„vypnutí“ některých genů. Metylace TSG byla popsána v časných stadiích kancerogeneze u 

hepatálních karcinomů (Chan et al., 2008), plicních karcinomů (Pan et al., 2009), karcinomů 

prsu (Van der Auwera et al., 2009), a solidních tumorů jako orofaryngeálních (Righini et al., 

2007), esofageálních (Kawakami et al., 2000), kolorektálních karcinomů (Grutzmann et al., 

2008; Jubb et al., 2003) a tumorů ovarií (Melnikov et al., 2009). Cirkulující RNA jako 

potencionální nádorový marker v séru onkologických pacientů se objevuje poprvé v roce 

1987 (Wieczorek et al., 1987). Záhy se ukazuje jako specifičtější marker než cirkulující DNA. 

V posledních  20 letech dochází k velkému rozvoji izolace a využití volné cirkulující RNA u 

různých typů nádorů – karcinomů mammy, plic, jater, prostaty, kolorektálních karcinomů, 

folikulárních lymfomů, maligního melanoma, esophageálního karcinomu  dalších 

spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Některé studie se zabývají hledáním konkrétního 

markeru na úrovni mRNA, který má potencionální prediktivní hodnotu, např. Her-2  HNRNP-

B1 mRNA u bronchogenních karcinomů, PSMA a CEA mRNA u karcinomů prostaty.

Omezené množství studií se věnuje stanovení globálního transkriptomu využitím expresního 

profilování na mikročipech. Tyto studie mají většinou malou výpovědní hodnotu vzhledem k 

omezenému množství stanovených vzorků. V roce 2006 publikoval Li a  kol. experiment, kde 

hodnotil traskriptom u pacientů s karcinomy dutiny ústní. Identifikoval více než 300 rozdílně 

exprimovaných genů u onkologických pacientů ve srovnání s ormální populace. Navazovaly 

studie s karcinomy mammy (O'Driscoll et al., 2008), kolorektálními karcinomy (Galamb et 

al., 2009), atd.

V současné době stojí  v popředí zájmu evaluace mikroRNA. MikroRNA jsou funkční, 22nt, 

nekódující úseky RNA, které ovlivňují genovou expresi. Hrají klíčovou roli v buněčných 

procesech zahrnujících proliferaci, diferenciaci, apoptózu, motilitu, morfogenesi a další 

(Croce, 2009; Fleischhacker and Schmidt, 2007). Počáteční studie u bronchogenních 

karcinomů (Yanaihara et al., 2006), následovaly studie u karcinomů pankreatu, prostaty

(Nilsson et al., 2009), maligních melanomů (Logozzi et al., 2009) a karcinomů hlavy a krku

(Chang et al., 2008; Kimura et al., 2010; Liu et al., 2009; Severino et al., 2013).

Nedávno se objevila studie spojující overexpresi miR-196a a sní spojenou downregulaci 

Annexinu A1 (ANXA1) s radioresistencí dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku (Suh et 

al., 2014).



1.3 Nádorové stroma

Klasicky se dají nádory rozdělit na benigní a maligní. Maligní nádor v plném slova smyslu se 

dá definovat jako soubor populace buněk s přechodně neomezeným růstem a schopností růstu 

v nejméně ve třech kompartmentech: v původním kompartmentu, ze kterého tumor vyrůstá, 

v mezenchymu tkáně, do které tumor vrůstá (tzv. invazivní fronta nádoru) a  do tzv. 

vzdáleného kompartmentu, který umožňuje regionální či vzdálené metastázy. 

Zatímco některé nádory se vyskytují disperzně v tkáních v podobě „suspenze“, příkladem je 

možné uvést leukemie, jiné tumory tvoří solidní tkáňové masy-tzv. solidní nádory. Solidní 

epitelové nádory se skládají ze dvou základních komponent, z vlastních nádorových buněk a 

z nádorového stromatu. Nádorové stroma obsahuje řadu buněk – fibroblasty produkující 

extracelulární matrix, endotelové buňky, makrofágy, žírné buňky a další buňky imunitního 

systému. Kromě buněčných elementů se zde nacházejí i cévy, produkty rozpadu buněk, 

plazmatické proteiny, proteoglykany, glykosaminoglykany, fibrin, kolagen (především typ I, 

III), fibronektin, fibroblasty aj.

Nádorové stroma se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Pokrok v biologii buňky v 

posledních letech změnil pohled na jeho funkční význam. Klasicky je stroma považováno za 

prostředí vhodné k růstu neokapilár nutných k zásobení nádorového epitelu kyslíkem a 

živinami. Nyní se ukazuje, že stroma je aktivní mikroprostředí umožňující růst a šíření nádoru 

(Lorusso and Ruegg, 2008), které zároveň modifikuje biologii nádoru a umožňuje vznik tzv. 

maligních kmenových buněk mechanismy obdobnými jako u tkáňových kmenových buněk 

(Li and Neaves, 2006; Plzak et al., 2010; Polyak and Weinberg, 2009).

1.3.1. Epitelio-mezenchymální transformace

Nejpočetnější buněčnou populací v nádorovém stromatu představují fibroblasty. Obecně se 

tyto fibroblasty označují tumory asociující fibroblasty (CAFs-cancer associated fibroblasts), 

pro které je charakteristické exprese α-SMA a ACTA2 obdobně jako pro myofibroblasty 

uplatňující se v procesu kontrakce rány a hojení. Rozdíl mezi těmito a normálními fibroblasty 

je, že CAFs jsou trvale aktivovány, nekonvertují zpět na normální fibroblasty a nepodléhají 

klasické apoptóze (Li and Liu, 2007). Původ tumor asociujících fibroblastů, není stále jasný. 

Je několik teorií, které se snaží vysvětlit jejich původ. Jedna z nich uvažuje o fúzi nádorových 

buněk s pozičně blízkými rezidentními fibroblasty (Duelli and Lazebnik, 2003), jiná teorie 

zvažuje jejich původ z CAFs prekurzorů buněk aktivované kostní dřeně (Ganss, 2006). V 

současné době se velmi intenzivně studuje teorie vzájemné epitelio-mezenchymální 



transformace (EMT). Tato interakce je zásadní v embryonálním vývoji a přiznává se jí i 

významná role při maligní transformaci a progresi.

Epitelo-mezenchymální transformace byla poprvé popsána v roce 2005 Elizabeth Hay 

z Harvardské univerzity v Bostonu právě na rozdílném chování epiteliálních a 

mesenchymálních buněk v pochodech embryogeneze a tumorigeneze (Hay, 2005). Definovat 

EMT bychom mohli jako změnu epiteliálních buněk v jejich morfologii a biologickém 

chování provázené změnou adheze, zvýšením migrační aktivity a rezistencí 

k anoikis/apoptóze. 

Jak již bylo výše zmíněno EMT může být objektivizována změnou a expresí molekulárních 

markerů. Obecně uznávanými markery EMT je zvýšená exprese N-kadherinu, vimentinu, 

jadérková lokalizace β-kateninu, zvýšená produkce transkripčních faktorů jako Snail 1(Snail), 

Snail 2(Slug), EF1/ZEB1, SIP1/ZEB2, E47, který inhibuje produkci E-cadherinu (Huber et 

al., 2004; Petersen et al., 2003; Yokoyama et al., 2003).

Popisuje se celá řada molekulárních kaskád, které při aktivaci vedou k epitelomezenchymální 

transformaci. Jednou z nich je aktivace tyrosinkinásových receptorů, spuštěním kaskády 

Ras/Raf/MAPK, končící aktivací transkripčních faktorů Snail/Slug. Jiný příklad kaskády 

iniciovanou aktivací tyrosinkinázového receptoru je Ras/PI3K/AKT. Netyrosinkinásové 

kaskády jsou představovány transkripčními faktory SHIP-1, Crk, Rhoa, Smad2, Notch, 

Hedgehog, NF-κB (Thiery, 2003).

V procesu kancerogenese hraje EMT dle některých literárních údajů velkou roli, neboť 

umožňuje zatím neagresivním benigním nádorovým buňkám (neinvazivní a neschopné 

metastazovat) stát se invazivními, tedy se schopností prorůstat do okolní tkáně a zakládat 

vzdálené metastázy (Li et al., 2007; Potenta et al., 2008). CAF přítomné ve stromatu vykazují 

silnou biologickou aktivitu: fibroblasty izolované ze spinocelulárních karcinomů hlavy a krku 

nebo kožních basaliomů jsou schopny ovlivnit fenotyp normálních keratinocytů a umožnit 

jejich dediferenciaci na epidermální kmenové buňky (exprese keratinu 19, keratin 8) (Lacina 

et al., 2007a; Lacina et al., 2007b) a maligní kmenové buňky. CAF také produkují a secernují 

řadu solubilních faktorů, které modulují biologické chování okolních buněk. Zvláštní roli v 

těchto procesech hrají endogenní lektiny z rodiny galektinů.

1.3.2. Galektiny

Lektiny jsou proteiny, které nemají charakter enzymů či protilátek a jsou schopné specificky 

rozpoznat sacharidové struktury (Barondes, 1988; Kocourek, 1982). S lektiny se setkáváme u 

všech živých organismů od virů po živočichy. Nejdůležitější strukturní součástí molekuly 



každého lektinu je doména rozpoznávající sacharidy (Carbohydrate Recognition Domain, 

CRD). 

Rostlinné lektiny byly popsány před více jak sto lety v souvislosti jejich schopností 

shlukovat erytrocyty a některé jiné buňky, avšak jejich význam není zcela jasný. 

Živočišné (endogenní) lektiny dělíme na základě strukturního uspořádání na pět tříd: C-

lektiny, I-lektiny, galektiny (S-lektiny), pentraxiny a P-lektiny.

Galektiny patří mezi endogenní lektiny dříve nazývané S-lektiny, které jsou charakterizovány 

specifickou CRD a afinitou k ß-galaktosidům. Nacházejí se především v extracelulární matrix, 

v buněčném jádře, cytoplazmě a buněčné membráně (Chiesa et al., 1999). Doposud bylo 

popsáno minimálně 14 zástupců rodiny galektinů. 

    Dle struktury se dají rozdělit do 3 skupin. 

1. „Prototype“ typ-jsou složeny z peptidového řetězce s jednou CRD ( galectin -1,- 2, -5, -7, -

10, -11, -13, -14) 

2. „Tandem repeat“ typ- dvě CRD spojené krátkým peptidovým řetězcem (galektin -4, -6, -8, 

-9,  -12)

3. „Chimera typ“-CRD je lokalizovaná na C-konci molekuly, v oblasti N-konce je přítomna 

nelektinová doména bohatá na prolin, glycin a tyrozin (galektin-3).

TYP GALEKTINU SCHÉMA 

STRUKTURY

ZÁSTUPCI

Proto typ – nekovalentní homo-

dimery, obě části mají stejnou CRD 

se specifitou pro stejný oligosacharid

galektin-1, -2, -5, -7, -10, 

-11, -13, -14

Chimera typ – obsahuje CRD na C 

konci aminokyselinového řetězce, N 

konec oligosacharid neváže

galektin-3,

Tandem-repeat typ – obsahuje dvě 

kovalentně vázané CRD s různou 

specifitou

galektin-4 -6, -8, -9, -12



  Tab. 2. Klasifikace galektinů dle struktury

Galektiny se uplatňují v široké škále biologických dějů, kde se podílejí na regulaci 

proliferace, diferenciace, apoptózy a modulaci mezibuněčné interakce a interakce s 

extracelulární matrix a to jak v normě, tak i za patologických stavů. V kancerogenezi se

uplatňují především galektin-1, -3, -7 (Chiariotti et al., 2004; Plzak et al., 2001).

K nejvíce prozkoumaným galektinům ve vztahu ke kancerogenezi patří galektin-1, galektin-3.

Galektin-1 (molekulární hmotnost 14,5 kDa) se vyskytuje v mnoha tkáních (kostní, svalová, 

srdeční, placenta, lymfatická). Jeho působení je poměrně široké, uplatňuje se v dějích jako 

buněčná adheze, imunomodulace,  zánětlivé procesy, regulace buněčného růstu, apoptóza, 

pre-mRNA splicing. V předchozích studiích byla prokázána zvýšená přítomnot tohoto 

galektinu jak v nádorové tkáni, tak při reparativních procesech v hojící se tkáni (Klima et al., 

2009; Saussez et al., 2009a; Saussez et al., 2009b). V obou případech je též dokumentována 

přítomnost SMA-pozitivních CAF secernujích Gal-1 (Wu et al., 2011). Obecně je zvýšená 

exprese Gal-1 brána jako negativní prognostický faktor u karcinomů hrtanu (Saussez et al., 

2007). Je popsán též jeho pozitivní vliv na angiogenezi, imunitní regulaci zprostředkovanou 

regulačními T buňkami a též klíčová role v potlačení efektu tumor supresor genu p 16 (Andre 

et al., 2007; Thijssen et al., 2006; Wang et al., 2009; Wu et al., 2011).

Galektin-3 se podobně jako galektin-1 vyskytuje v buňkách (jádro/cytoplazma) a 

v mezibuněčné hmotě. Vyskytuje se jak v normálních keratinocytech, tak v nádorovém 

epitelu. V tomto kontextu je důležité zmínit, že jeho zvýšená exprese může potlačovat efekt 

Gal-1 na maligní buňky. Míra exprese Gal-3 se zvyšuje s diferenciací a koreluje s keratinizací 

dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku (Thijssen et al., 2006). 

1.4. Analýza genové exprese pomocí mikročipů

Kompletní lidský genom se skládá ze zhruba 3 bilionů párů bází a je odhadováno, že obsahuje 

20 000-25 000 genů – informačních jednotek obsahujících nezbytné informace pro tvorbu 

proteinů nebo funkčních RNA molekul (tRNA, rRNA, mikroRNA…) skrze proces 

transkripce (exprese) do mRNA a následné translace do sekvence aminokyselin, které tvoří 



protein. Geny jsou exprimovány a proteiny tvořeny podle individuálních potřeb buňky nebo 

celého organismu. Všechny geny nejsou aktivovány a exprimovány ve stejném čase. 

Informace o tom, které geny jsou aktivovány v tkáni v určitém stavu a čase se nazývá profil 

genové exprese. Genová exprese může být měřena kvantitativně podle množství mRNA ve 

vzorku. Množství mRNA ve vzorku může být jednoduše změřeno technologií DNA 

mikročipu, která k tomuto účelu byla původně navržena. DNA mikročipy měřící expresi genu 

se nazývají expresní čipy.

Znalost profilu genové exprese vzorku  je užitečná informace, která  pomáhá rozlišit různé 

druhy vzorků. Různé profily exprese znamenají odlišné chování buňky ve specifických 

podmínkách.

V medicíně pomáhá porovnání genových expresí mezi různými tkáněmi pochopit 

epidemiologii a příčiny onemocnění. V případě onkologických onemocnění pomáhá 

zodpovědět otázky, proč jinak homogenní skupina pacientů ( co se týká klinické klasifikace i 

stagingu onemocnění) vykazuje rozdílnou odpověď na léčbu i rozdílné přežití. Zvýšená či 

snížená exprese genu může rozhodovat o vývoji onemocnění a být také jeho jedinou příčinou. 

Ve zdravém organismu je genová exprese velmi přísně kontrolována. Exprese genu může být 

od jeho normálu modifikována různými mechanismy. Nejběžnějšími jsou poškozený 

mechanismus regulace genové transkripce přes alteraci různých signálních drah a genové 

aberace (delece, amplifikace).

1.4.1. Princip mikročipů

Základní princip DNA mikročipového experimentu spočívá v navázání krátkých fragmentů 

DNA (oligonukleotidů) známé sekvence zvané sondy, navržené k reakci s cílovými DNA 

fragmenty vzorků zájmu, na pevný podklad (sklíčko, plast, nylonovou membránu), kde jsou 

imobilizovány v mikroskopických oblastech (spotech). Spoty jsou na sklíčku uspořádány 

obvykle se stejnými vzdálenostmi ve tvaru matice desítek/stovek sloupců a desítek/stovek 

řádků. Z cílového vzorku, který má být analyzován, se nejprve vyizolují molekuly zájmu 

(DNA nebo mRNA). Molekula mRNA je přepsána do cDNA a amplifikována použitím RT-

PCR. DNA je amplifikována pomocí PCR. Amplifikovaná DNA (cDNA) je označena 

fluorescenčním barvivem (nejčastěji Cy3 nebo Cy5). To se nazývá přímé značení. U 



nepřímého značení je nejprve reagující skupina, obvykle primární amin, včleněna do cDNA, a 

pak je v oddělené reakci připojeno k cDNA barvivo Cy3 nebo Cy5.

Následně probíhá hybridizace zkoumaných vzorků na jednořetězcové sondy na sklíčku.

Dvouřetězcová molekula DNA (cDNA) je denaturována teplotou okolo 100°C. Při této 

teplotě jsou vodíkové vazby, které drží komplementární páry bází a tudíž helixové řetězce 

pohromadě, přerušeny a šroubovice se velmi rychle odděluje do dvou samostatných řetězců. 

Podle specifických podmínek je denaturace DNA reverzibilní (vratná). Jednořetězcová DNA 

má tendenci vázat se s komplementárními řetězci, vytváří tak samostatný dvouřetězcový 

hybrid (duplex). Tento proces se nazývá DNA hybridizace. Fluorescenčně označené 

denaturované (jednořetězcové) molekuly vzorkové DNA (cDNA) se váží k sondám s 

komplementárními sekvencemi, vytváří tak dvouřetězcové hybridy (jeden řetězec utvořený 

sondou, druhý označenou cílovou DNA). Vlastnosti fluorescenčních barviv poskytují detekci

těchto komplexů za použití laserových skenerů. Laser jisté vlnové délky excituje 

fluorescenční barvivo přítomné v každém spotu mikročipu a barvivo emituje záření, které je 

zachycováno fotonásobičem. Množství emitovaného signálu je přímo úměrné s množstvím

barviva ve spotu na mikročipu. Tyto hodnoty jsou získány a kvantitativně vyjádřeny na 

skeneru, který tak vytváří obrázek mikročipového sklíčka.

Každé fluorescenční barvivo je excitováno podle odlišných UV vlnových délek, tato vlastnost 

umožňuje porovnávat dva vzorky na stejném mikročipovém sklíčku. Často je účelné 

porovnávat míru exprese např. RNA z nádorového vzorku s RNA vyizolovanou z referenční 

tkáně. V tom případě je každá mRNA naznačena jinou fluorescenční barvou a kompetují 

spolu ve vazbě na mikročip. Pokud se naváže na sondu více nádorové mRNA, poskytuje spot 

signál v její barvě a znamená to overexpresi daného genu v nádorové tkáni oproti normální 

referenční tkáni (viz obr. 2b dále v textu).

1.4.2. Technické aspekty mikročipů

Mikročipová sklíčka jsou vyráběna buď komerčně nebo na zakázku v jednotlivých 

laboratořích. Výhodou komerčních mikročipů je jejich vysoká kvalita. Na druhé straně, má 

zakázková výroba mikročipů výhodu v přizpůsobení se genům, které jsou skryté, a že 

mikročipy mohou být vyráběny v malých sériích. Existují dvě hlavní techniky, které se 

používají k výrobě mikročipu (nebo umístění sond do spotů v pevném podkladu).



Při spotování jsou sondy (oligonukleotidy, cDNA klony) syntetizovány ještě dříve, než jsou 

naneseny na povrch čipu, a pak jsou umístěny (spotovány) na povrch mikročipu. Tato 

procedura je vykonávána robotickou rukou s jemnými jehlami. Jelikož lze sondy a tisková 

místa jednoduše přizpůsobovat, je tato technika celosvětově používána k výrobě zakázkových 

mikročipů výzkumnými týmy ve vlastních laboratořích. 

Speciální přístup používá namísto velkých pevných podloží mikroskopické kuličky. Sondy 

jsou umístěny na mikroskopické kuličky, které jsou pak náhodně umístěny na povrch 

mikročipu v malých kapkách. Tento přístup se používá u Illumina čipů, které byly použity v 

našem experimentu.

Při in situ syntéze jsou krátké sekvence sond syntetizovány přímo na sklíčku. Tato technika je 

obvykle aplikována s krátkými sekvencemi sond (oligonukleotidy). Metoda používaná pro in-

situ syntézu je založena na fotolitografické syntéze. Zde světlo a maskující agenti citlivosti na 

světlo jsou použiti k "sestavení" sekvence jednoho nukleotidu najednou napříč celým čipem 

(Pease et al., 1994). Každá sonda, která je prodloužena, je selektivně "odmaskována 

(odhalena)" použitím světla a mřížky. Pak je čip omyt roztokem obsahujícím samotný 

nukleotid zájmu. Nukleotidy se váží jen na odmaskované sondy. Následně se uskutečňuje 

maskovací reakce a další sada sond je odmaskována v rámci přípravy pro vystavení vlivu 

jiného nukleotidu. Tento proces je opakován, dokud nejsou všechny sady sond sestaveny do 

své plné délky.

Expresní mikročipy jsou dostupné ve formě cDNA mikročipů, kde jsou sondami 500-5000 

párů bází dlouhé cDNA klony vybraného genu nebo známé sekvence, a ve formě 

oligonukleotidových mikročipů, kde jsou sondy reprezentovány oligonukleotidy, velmi 

krátkými sekvencemi (obvykle ne více než 25 párů bází). Nejběžnější oligonukleotidové čipy 

jsou GenChip čipy (výrobce: Affymetrix Inc., GeneChip), obvykle zvané Affymetrix čipy.

Kromě expresních mikročipů zaměřených na studium exprese genů (mRNA) existují čipové 

technologie umožňující sledování cytogenetických aberací – Array CGH (Array-based 

Comparative Genomic Hybridization). Komparativní hybridizací cílové DNA je možné zjistit 

delece a amplifikace v rozsahu desítek kilobází.

1.4.3. Analýza genové exprese u karcinomů hlavy a krku



Mikročipové analýzy mohou sloužit jak ke studiu vybraných genů, tak k objevení dosud 

neznámých genů. Dříve byly tyto studie využívány k odhalení molekulárních markerů 

určitého nádorového onemocnění pomocí identifikace rozdílně exprimovaných genů mezi 

normální tkání a tkání nádoru. V současné době analýzou genové exprese identifikujeme 

subtypy karcinomů hlavy a krku definováním určitých genových setů (Sahu and Grandis, 

2011) (Tab.3).

Tab. 3. Geny zodpovědné za karcinogenezi nádorů hlavy a krku dle literatury

Kontrolované (supervised) genové studie využívají mikročipovou analýzu předem 

definovaných genů k rozlišení exprese mezi dvěma skupinami (např. normální tkáň a tkáň 

nádoru), naproti tomu nekontrolované (unsupervised) genové studie jsou využívány k 

vyhledávání nových potencionálně rozdílně exprimovaných genů z velkého poolu cDNA 

sekvencí.

Existuje řada genů s prokázanou souvislostí s karcinogenezí nádorů hlavy a krku. Receptor 

pro epidermální růstový faktor (EGFR) je rozsáhle studován jako terapeutický cíl i jako 



prognostický faktor dlaždicobuněčných karcinomů. Více než 90% těchto nádorů vykazuje 

overexpresi EGFR a s ní spojenou horší prognózu jak celkového přežití tak lokoregionální 

kontrolu onemocnění (Ang et al., 2002; Chung et al., 2006a). Vzhledem k centrální roli EGFR 

v karcinogenezi dlaždicobuněčných karcinomů bylo vyvinuto několik terapeutických metod 

zahrnující monoklonální protilátky proti EGFR, tyrosin kinázové inhibitory, antisense 

oligonukleotidy a krátké interferující RNA ovlivňující jak extracelulární i intracelulární 

doménu tak proces translace. V současné době je však v klinické praxi využívána pouze 

monoklonální protilátka proti EGFR – Cetuximab (Bonner et al., 2006; Vermorken et al., 

2008). Dalšími proteiny významně se uplatňující v signálních drahách HNSCC jsou přenšeče 

signálu a aktivátory transkripce STAT3 proteiny. Studie prokázaly,  že exprese pSTAT3 v 

HNSCC je spojována s kratším přežitím (Masuda et al., 2002; Seethala et al., 2008). 

Hypermetylace E-cadherinu se ukazuje také jako nezávislý faktor lepšího celkového přežití u 

pacientů s nádory hlavy a krku. Mezi další molekulární markery uplatňující se v 

karcinogenezi dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku patří např. IL-6, CAF, VEGF, I-4, 

IL-8, GCSF, PTEN, SERPINB13 (Bandoh et al., 2010; Byers et al., 2010; de Koning et al., 

2009; Duffy et al., 2008; Pattje et al., 2010).



2. CÍLE PRÁCE

 porovnat globální transkriptom séra pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a 

krku a séra zdravých jedinců

 definovat diferenčně exprimované geny zodpovědné za maligní transformaci buněk 

(porovnání s aktuálními poznatky)

 porovnat globální transkriptom sér pacientů před operací a 1 rok od ukončení léčby s 

trankriptomem sér kontrolní skupiny

 porovnat výskyt CAF (cancer associated myofibroblasts) ve vztahu s 

imunohistochemickou detekcí galektinu 1 a 3 v nádorové tkáni, normálním epitelu 

(NE) a okrajích chirurgického resekátu (SM)

 odhalit souvislost výskytu Gal-1 a Gal-3 s klinickými daty, lokalizací tumoru či 

prevalencí HPV

 definovat diferenčně exprimované geny v samotných CAF

DEFINOVANÉ HYPOTÉZY

 Globální transkriptom sér onkologických pacientů se liší od globálního transkriptomu 

zdravých jedinců.

 Definovat skupinu diferenčně exprimovaných genů v séru pacientů s 

dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku.

 V nádorové tkáni existuje typ fibroblastů exprimujících svalový aktin (SMA-CAF) 

majících tedy charakter myofibroblastů

 Tyto fibroblasty secernují faktory, které ovlivňují charakter normálních keratinocytů 

směrem k buňkám dlaždicobuněčných karcinomů



3. MATERIÁL A METODIKA

3.1. Soubor pacientů

Do studie byli zařazeni pacienti léčení na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

1.LF UK a FN v Motole a dále v menším počtu na Stomatochirugické klinice 1.LF UK a VFN 

mezi lety 2007-2010 s primárním histopatologicky ověřeným dlaždicobuněčným kacinomem 

hlavy a krku. Jedná se vesměs o tři hlavní anatomické lokality – karcinomy dutiny ústní, 

orofaryngu a hrtanu.

Koncept studie byl schválen etickou komisí FN v Motole a VFN v Praze. Pacienti podepsali 

informovaný souhlas se zařazením do studie, byli klinicky sledováni po celou dobu trvání 

studie a jsou nadále v dispenzarizaci.

Každý subjekt byl zadán do online databáze a s ním též údaje o expozici rizikovým faktorům,  

informace o zdravotním stavu při zařazení do studie, údaje o způsobu léčby a histopatologické 

charakteristiky tumoru. Všichni pacienti byli primárně léčeni chirurgickou terapií s eventuelní 

následnou radioterapií.

3.2. Tkáňové vzorky

Od každého pacienta byly získány 3 vzorky: tkáň nádoru, tkáň přilehlá k nádoru a referenční 

normální tkáň kontralaterální bukální sliznice. Vzorky byly ponechány 24 hodin v RNA lateru 

při teplotě 4°C a poté zmraženy v tekutém dusíku a uchovávány při teplotě -80°C. Zmražené 

5µm řezy (Cryocut-E, Reichert-Jung, Vienna, Austria) byly využity k izolaci RNA. Pro 

imunohistochemickou analýzu byly všechny vzorky uchovány v kryoprotektivu Tissue Tek 

(Sakkura, 6Zoeterwoude, Nizozemí), zmraženy v tekutém dusíku a následně uchovány při 

teplotě -80°C.

3.3. Krevní vzorky 

Vzorky krve byly odebírány onkologickým pacientům před plánovanou operací a potom cca 1 

rok po ukončení léčby v rámci dispenzárních kontrol. Jako kontrolní skupinu jsme zvolili 

pacienty s benigními, nezánětlivými onemocněními v ORL oblasti. Demografická a klinická 

data pacientů i kontrolních subjektů jsou zobrazeny v Tab. 4a, 4b. Veškeré krevní vzorky byly 

zpracovány do 2 hodin po odběru. Plná krev byla centrifugována při 1000g 10 minut a při 4°C 

a 0,5 ml alikvoty byly skladovány při – 80°C.



vzorek pohlaví věk při dg lokalizace grade pT pN stage

S12C, S12T F 42 tonsilární fosa G2 T2 N3 IV

S14C, S14T M 61 hrtan G2 T3 N0 III

S15C, S15T M 59 hrana jazyk G2 T3 N2 IV

S18C, S18T M 66 měkké patro G2 T1 N0 I

S20C, S20T M 63 měkké patro G2 T1 N2 IV

S21C M 62 tonsilární fosa G2 T2 N0 II

S22C, S22T M 65 tělo jazyka G2 T2 N2 IV

S23C, S23T M 65 tonsila G1 T2 N1 III

S24C M 73 tonsila G2 T2 N2 IV

S29C, S29T F 61 hrtan G3 T4 N0 IV

S31C, S31T M 58 tonsila G2 T3 N3 IV

S33C, S33T M 69 kořen jazyka G2 T2 N2 IV

S40C F 73 retromolární trigonum G1 T2 N2 IV

S42C, S42T M 76 piriformní reces G2 T3 N0 III

S43C, S43T M 70 tonsila G2 T2 N2 IV

S66C M 51 tělo jazyka G1 T1 N0 I
Tab. 4a. Demografická a klinická data pacientů s nádory hlavy a krku.

vzorek pohlaví věk při dg diagnóza

S01H M 29 negativní

S02H M 74 cystis sinus maxillaris

S03H F 41 hypacusis conductiva

S04H F 25 perforatio myringis

S05H F 48 perforatio myringis

S06H F 59 otosclerosis

S07H M 32 OSAS

S08H M 26 cystis colli lateralis
Tab. 4b. Demografická a klinická data kontrolních subjektů. 

3.4. Detekce HPV

Detekce vysoce rizikových sérotypů HPV 16,19,31,33 a 45 byla provedena pomocí One Step 

RT-PCR kitu (Qiagen, USA), jako templát byla použita cRNA získaná v průběhu přípravy 

DNA mikročipů (vzniklá lineární amplifikací m RNA). Vzorky byly testovány na sérotypy 

HPV zodpovědné za maligní transformaci buněk. HPV specifické primery byly navrženy do 

oblasti virového genomu kodující E6 a E7 proteiny (v tabulce 5 jsou uvedeny sekvence primerů 

a jejich délka) a byly použity jako směs primerů (multiplex PCR). Senzitivita procesu  PCR 

byla testována na cRNA z HeLa buněk. Jako dostatečné vstupní množství bylo vypočteno 50ng 

cRNA. One Step RT-PCR byla provedena podle manuálu výrobce s využitím následujícího 

programu:



50 °C/ 30 min

95 °C/ 15 min

40 cyklů 94 °C/ 1 min, 50 °C/ 1 min, 72 °C/ 1 min 

72 °C/10 min

4 °C forever

H    HPV 

type          Forward primer        Reverse primer                                                                                Product length/bp

       HPV16       HPV16F (5’-CCCAGCTGTAATCATGCATGGAGA-

3’)

       HPV16R (5’-GTGTGCCCATTAACAGGTCTTCCA-

3’)

      253

       HPV18       HPV18F (5’-CGACAGGAACGACTCCAACGA-3’)        HPV18R (5’-GCTGGTAAATGTTGATGATTAACT-

3’)

      201

       HPV31       HPV31F (5’-ATGGTGATGTACACAACACC-3’)        HPV31R (5’-GTAGTTGCAGGACAACTGAC-3’)       514

       HPV33       HPV33F (5’-ATGATAGATGATGTAACGCC-3’)        HPV33R (5’-GCACACTCCATGCGTATCAG-3’)       456

       HPV45       HPV45_F1 (5’-TTGTGGAAAAGTGCATTACAGG-

3’)

       HPV45_R2 (5’-CTCTGCCGAGCTCTCTACTGTA-3’)       753

Tab. 5. Sekvence primerů a jejich délka použitých při RT-PCR (Cross-hybridizace primerů byla testována a za výše   
uvedených podmínek nebyla pozorována.)

3.5.  Extrakce, amplifikace a hybridizace nukleových kyselin na mikročipy

Krevní vzorky 

Extrakce. Pro extrakci byly použity 400 ul vzorky séra jednotlivých pacientů. Celková RNA 

byla extrahována pomocí Mag MAX Viral RNA Isolation Kit (Ambion Inc., Foster City, CA, 

USA) podle doporučení výrobce. Kvantita RNA byla měřena fluorospektrometrem NanoDrop 

3300 (NanoDrop Technologies LLC, Wilmington, DE, USA). RNA integrita stanovena na 

Agilent 2100 Bioanalyzer a RNA 6000 Pico LabChip (Agilent Technologies, Santa Clara, 

CA, USA).

Amplifikace. Celková RNA byla amplifikována pomocí WT-Ovation One Direct RNA 

Amplification System V1.0 (NuGEN Technologies inc., San Carlos, CA, USA) dle 

standartního protokolu, s počátečním množstvím 500pg. Amplifikovaná cDNA byla následně 

purifikována pomocí MinElute Reaction Cleanup Kit (Qiagen Inc., Valencia, CA, USA) dle 

instrukcí popsaných ve WT-Ovation One Direct protokolu. Kvalita a kvantita RNA byla opět 

stanovena na Agilent 2100 Bioanalyzer a RNA 6000 Pico LabChip.



Barvení=labelling. Purifikovaná jednovláknová cDNA byla značena biotinem dle manuálu 

NuGEN Illumina Protokol.

Hybridizace. K hybridizaci byly použity mikročipy Illumina HumanWG-6 v3 Expression 

BeadChip (Illumina, San Diego, CA, USA). Biotinem značená cDNA ve vstupním množství 

1,5ug byla hybridizována dle standartního protokolu s výjimkou hybridizační teploty, která 

byla redukována na 48°C a přizpůsobena tak reakční kinetice cRNA/DNA párů. Všechny 

analýzy byly prováděny na biologických replikátech.

Tkáňové vzorky

Celková RNA byla izolována s využitím RNeasy Micro Kit (QIAGEN Inc., Valencia, CA, 

USA) dle protokolu. Množství výsledné RNA bylo kvantitativně stanoveno pomocí 

NanoDropu ND-1000 (NanoDrop Technologies LLC, Wilmington, DE, USA). Kvalita RNA 

byla analyzována na Agilentu 2100 Bioanalyser (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, 

USA). Vzorky RNA s RIN vyšším než 9 byly lineárně amplifikovány, označeny biotinem a 

hybridizovány na Ilumina Human WG-6 v3 Expression BeadChip (Illumina). 

3.6. Tkáňové kultury

Kultivace 3T3, lidských interfolikulárních keratinocytů (IFK) a lidských dermálních fibroblastů 

(HF)

Komerčně vyráběné 3T3 myší embryonální fibroblasty byly pomnožovány v Dulbeccem 

modifikovaném Eaglově médiu (DMEM) s 10% fetální bovinním sérem (Biochrom, Berlin, 

SRN) při 37°C a 5% CO2. 

Metodika kultivace keratinocytů vycházela z modifikované metody podle Rheinwalda a 

Greena na podpůrné fibroblastové linii 3T3. Vzorky normální kůže i vzorky z nádorů byly 

enzymaticky rozvolněny 0.25% trypsinem byly využity jako zdroj normálních i nádorových 

buněk, tedy dermálních fibroblastů, stromálních fibroblastů a folikulárních i interfolikulárních 

keratinocytů a buněk nádorového epitelu. Komerčně dostupné linie i připravené primokultury 

byly kultivovány v běžně dostupných médiích (DMEM a F12 3:1 (Biochrom, Berlin, SRN)) s 

obsahem 10% bovinního fetálního séra a kultivačních přídavků (insulin, choleratoxin, 

hydrokortizon a EGF) při zvýšené tenzi oxidu uhličitého. Zástava proliferační aktivity byla 

prováděna aplikací roztoku Mitomycinu C.



Kokultivace SCCF, 3T3 a HF s normálními a maligními keratinocyty

SCCF byly připraveny modifikovanou Grandovo metodou (1996), v detailech viz (Lacina 

2007). Fibroblasty migrující z nádorové biopsie byly expandovány v DMEM s 10%fetálním 

bovinním sérem při zvýšené tenzi CO2 a 37°C. Monitorovali jsme vliv 3T3, normálních 

dermálních fibroblastů a fibroblastů připravených z dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a 

krku na keratinocyty a sledovali jsme změny v jejich fenotypu. Kultivace všech druhů 

fibroblastů byly prováděny nasazením buněk na sterilní standardní krycí skla po dobu 24 hodin. 

Suspenze interfolikulárních keratinocytů (20000 buněk/cm2) byla přidána k fibroblastům a 

kultivovány v kultivačním médiu 6 dní. Vliv média obohaceném SCCF (jejich solubilními 

produkty) byl testován přímo na keratinocytech kokultivovaných s 3T3 nebo HF. Na základě 

analýzy na mikročipech jsme zvolili IGF-2 a BMP-4 jako faktory ovlivňující fenotyp 

keratinocytů kokultivovaných s SCCF. Proto byl přidán BMP-4 (R&D Systems, Minneapolis, 

MN, USA) v koncentraci doporučené výrobcem; 30ng/ml a IGF-2 (R&D Systems, 

Minneapolis, MN, USA) v koncentraci doporučené výrobcem; 5 ng/ml do standartního 

kultivačního média DMEM. Pro ověření výsledku byly keratinocyty též kultivovány v médiu 

obohaceném SCCF za přítomnosti blokující kozích protilátek proti BMP-4 (MAB-757) (R&D 

Systems, Minneapolis, MN, USA) v koncentraci doporučené výrobcem; 3 ug/ml a myších 

protilátek proti IGF-2 (AF-292-NA) (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) v koncentraci 

doporučené výrobcem; 20 ug/ml. Irrelevantní protilátky (DAKO, Glostrup, Dánsko) byly 

použity k vyloučení nespecifické vazby protilátek proti cytokinům přes vazbu na Fc receptor.

3.7. Imunohistochemická analýza

Kultivované buňky, tkáňové řezy z nádorů i zdravých tkání byly opakovaně propláchnuty v 

pufrovaném fyziologickém roztoku (PBS) při pH 7.3 a fixovány v paraformaldehydu (2% 

paraformaldehydem v PBS /pH 7.3/) a v případě tkáňových kultur permeabilizovány za použití 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich, Praha, ČR).

K detekci proteinů jsme použili myší monoklonální protilátku proti SMA (DAKO, Glostrup, 

Denmark), králičí polyklonální protilátku proti MAP3K2 (LifeSpan BioSciences, Seattle, WA) 

a anti-CD31 (Abcam, Cambridge, UK). Primární protilátky byly rozředěny dle doporučení 

výrobce. Námi vyrobené protilátky proti Gal-1 a Gal-3 byly použity v ředění 1:50. Tyto 

protilátky byly systematicky testovány na specificitu a minimální zkříženou reaktivitu v rámci 

rodiny galektinů (7,30,31). Jako sekundární protilátky byly použity: fluorescein izokyanátem 



značená prasečí protilátka proti králičím antigenům (DAKO, Glostrup, Dánsko) a 

tetrametylrhodamin izokyanátem značená kozí protilátka proti myším antigenům (Sigma, 

Praha, ČR),  obě ředěné v poměru doporučeném výrobcem. 

Pankeratin jsme detekovali králičími polyklonálními protilátkami (Abcam, Cambridge, UK) a 

keratin 8, keratin 19 a vimentin myšími monoklonálními protilátkami od DAKO (Glostrup, 

Dánsko). Kozí IGF-2 protilátky proti králičím antigenům (AF-292-NA) a myší BMP-4 

protilátky (MAB-757) (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA) byly použity k detekci výše 

zmíněných cytokinů. K charakteristice pouze populace stromálních fibroblastů byly použity 

následující protilátky: CD34 (QBEnd 10), CD68 (KP1) a hladkosvalový aktin (SMA/1A4) 

monoklonální protilátky (DAKO, Glostrup, Dánsko) a CD45 (BRA-55) monoklonální 

protilátky (Sigma-Aldrich, Praha, ČR). Jako protilátky druhé fáze byly použity prasečí 

antikráličí a antimyší protilátky značené FITC (SwAR-FITC, SwAM-FITC, AlSeVa, Praha, 

ČR) a kozí antimyší protilátka značená TRITC (Sigma-Aldrich, Praha, ČR). Všechny protilátky 

byly naředěné dle doporučení výrobce. Kontrola reakční specificity byla provedena 

vynecháním protilátek prvního kroku nebo nahrazením protilátkou nevyskytující se ve 

studovaných buňkách, abychom tak vyloučili falešnou pozitivitu reakce vazbou Fc fragmentu 

protilátky přes Fc recceptor buněk. Jaderná DNA byla vizualizována 4‘,6-diamidino-2-

fenylindolem (DAPI, Sigma-Aldrich, Praha, ČR). Kontroly specifity byly provedeny 

vynechání/nahrazením specifických protilátek irelevantními izotypickými protilátkami 

preimunního séra. 

Vzorky byly nasazené na Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA), poté prohlíženy 

fluorescenčním mikrokopem Eclipse 90i (Nikon, Praha, ČR) vybaveným filtrbloky pro FITS, 

TRITS a DAPI a kamerou Cool.1300Q CCD (Vosskuhler, Osnabruck, SRN), získané obrázky 

byly analyzovány systémem LUCIA 5.1 (Laboratory Imaging, Praha, ČR) k vyhodnocení 

fluorescenční intenzity v definovaných oblastech vzorků – epitel, mezenchymální tkáň, v 

arbitrárních jednotkách [FI(AU)]. Hodnoty pozadí byly estimovány podle negativních kontrol a 

galektin-negativních oblastí experimentálních vzorků. K určení signifikantních hodnot byl 

použit studentský nepárový t-test.

3.8.    Analýza dat

Hrubá data (TIFF formát) byla analyzována pomocí Bead Array package od Bioconducter 

(Smyth 2005) v programu R environment (R Developement Core Team 2007). Všechny 



hybridizace prošly kontrolou kvality. Data byla následně korigovány na pozadí a 

normalizována. Všechny proby s intenzitou nižší než 95. percentil negativních kontrol všech 

vzorků byly vyloučeny před detekcí exprese. K analýze odlišné genové exprese byl použit 

balík Limma založený na lineární regresi (IlluminaHumanv3BeadID.db). K následné analýze 

byly použity pouze transkripty s FDR< 0,05 a FC (fold change) < 0,5 nebo > 2. K určení 

významně změněných drah byla použita analýza SPIA na KEGGovských drahách (The Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes). Za signifikantně změněné byly považovány geny s 

FDR < 0.05. Opět jsou zde Bioconductor nástroje (například knihovna KEGG.db), které 

umožňují přístup do této databáze z prostředí R.



4. VÝSLEDKY

4.1. Analýza séra pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku (článek 1, 

článek 4)

4.1.1. Porovnání sérových expresních profilů pacientů s dlaždicobuněčnými nádory hlavy a 

krku před operací (C), 1 rok od ukončení léčby (T) a zdravých jedinců (H)

Globální transkriptom byl analyzován pomocí PCA (Principal component analysis), která 

jasně rozlišuje skupinu pacientů (C) a zdravých jedinců (H) (Obr. 2a, 2b).

Definovali jsme celkem 1055 rozdílně exprimovaných genů (P<0.05, FC<0,5 nebo FC>2) 

mezi skupinou pacientů (C) a kontrolní skupinou (H), po korekci na FDR (false discovery 

rate) jsme dostali 159 transkriptů, u nichž rozdíly v expresi byly významné (P<0.05). Mezi 

těmito geny se dají definovat 2 skupiny genů s již prokazatelným vlivem na maligní 

transformaci buněk : 

geny účatnící se signalizační dráhy p53 – p53, p21, cyklinD, MDM2, CASP3, MAX)

geny Bcl-2 (B-cell lymphoma) rodiny proteinů – Bcl-2, Bcl-XL, BclL1, Mcl1, BclAF1).

Při porovnání transkriptomu vzorků odebraných před operací a poté 1 rok po ukončení léčby 

u 12 pacientů jsme sice našli 246 genů s minimálně dvojnásobnou změnou exprese, ale po 

korekci na FDR jsme neprokázali statistickou významnost.

Obr. 2a. PCA ukazuje rozdíly v přítomnosti transkriptů u zdravých pacientů (H), pacientů s nádory hlavy a krku před 
operací(C) a 1 rok po ukončení léčby (T) - viz článek 1.

 d = 0.2 
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Obr. 2b. Na heatmapě se zobrazují 2 významně se lišící klustery – červeně zobrazený kluster zdravých pacientů (H) a zeleně 

zobrazený kluster onkologických pacientů před operací (C). Uvnitř heatmapy modře zobrazené downregulované geny, 

červeně zobrazené upregulované geny – viz článek 1.
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4.1.2. Rozdílně exprimované geny spojované s maligní transformací buněk

Detekovali jsme významný pokles exprese genu p 53 jak ve skupině C (P=0.00031; logFC= -

2.24), tak i ve skuppině T (P=0.019; logFC= -1.79) oproti kontrolní skupině H. Zároveň jsme 

detekovali významný nárůst exprese antiapoptotického Bcl- XL (P=0.006; logFC= 1,67) v 

skupině T, ale tento rozdíl se paradoxně neukázal významný v porovnání skupiny C a H.

Zároveň jsem prokázali deregulovanou expresi genu MAX (Myc associated factor X) ve 

skupině C (P=0.0099; logFC= 1.77) i ve skupině T (P=0.0055; logFC= 2) v porovnání se 

zdravými jedinci H.

4.1.3. Analýza signálních drah

Rozdílně exprimované geny jsme dále analyzovali pomocí SPIA analýzy (signalling pathway 

impact analysis) na KEGGovských drahách. Ve skupině onkologických pacientů (C) byly 

významně aktivovány dráhy spojené s prezentací antigenu, fokální adhezí, virovou 

karcinogenezí, regulací přestavby cytoskeletu a chemokinové signální dráhy. Naopak 

utlumené byly dráhy spojené s transendoteliální migrací leukocytů, cytotoxickými 

mechanismy NK-buněk, RNA transportem.

4.2. Nádorové stroma, vliv stromálních myofibroblastů na produkci Gal-1, Gal-3 

(článek 2)

4.2.1. Přítomnost SMA pozitivních CAF v jednotlivých vzorcích, korelace  s klinickými daty a 

HPV statusem

V normálním epitelu (NE) a chirurgických okrajích resekátu jsme nedekovali přítomnost 

SMA pozitivních CAF ( Obr. 3a,b,e,f). Minimum signálu se objevilo ve stěnách přítomných 

cév, což je možné považovat za interní kontrolu specificity histochemické reakce. V nádorové 

tkáni jsme přítomnost SMA pozitivních CAF detekovali ve více než 60% testovaných vzorků 

( 19 pacientů z celkového počtu 31 pacientů) (Obr.3d a 3g). U těchto pacientů byla prokázána 

přítomnost CAF ve stromatu pomocí simultánního barvení SMA a endoteliálního markeru 

CD31, kdy většinový signál vykazovaly právě myofibroblasty přítomné ve stromatu nádorů.

Asociaci mezi klinickým stádiem či histopatologickým gradem jsme neprokázali. Jako 

statisticky významná se ukázala korelace s anatomickou lokalizací tumoru. Většina SMA 

pozitivních CAF byla lokalizována v patrových tonsilách (P=0.04), zatímco SMA negativní 



CAF byly lokalizovány v oblasti měkkého patra, dutiny ústní a faryngeální stěny. Nicméně 

tato asociace nebyla statisticky významná v korelaci s  HPV statusem nádorových vzorků, 

přestože HPV pozitivní karcinomy jsou lokalizovány též majoritně v oblasti patrových tonsil.

4.2.2. Detekce Gal-1 a Gal-3 v závislosti na přítomnosti SMA pozitivních CAF

Gal-1 jsme nedetekovali v normálních ani maligních epitelových buňkách (Obr. 3a-c). Naproti 

tomu výrazný signál jsme pozorovali ve stromatu všech nádorů s přítomností SMA 

pozitivních CAF (Obr.3d,h), stroma nádorů bez přítomnosti SMA pozitivních CAF 

vykazovalo slabý signál (Obr. 3c,h). Přítomnost Gal-3 jsme nedetekovali v NE, SM ani 

nádorových vzorcích, dokonce ani stroma nádorů s přítomností SMA pozitivních CAF 

nevykazovalo žádný nebo jen velice slabý signál (Obr. 3e-h).

Obr. 3. Normální epitel (NE) (a, e), tkáň chirurgických okrajů resekce (SM) (b, f) a menšina nádorů (c) neobsahovala 



prakticky žádné myofibroblasty (MFB) produkující hladkosvalový aktin (SMA) – červený signál. Pozitivní signál v těchto 

vzorcích byl přítomen pouze v hladkých svalových buňkách stěny cév (bílá šipka). Většina nádorů (61%) obsahovala SMA 

pozitivní CAF (d, g). Přítomnost Gal-1 nebyla prokázána v buňkách  normálního epitelu ani epitelu okrajů resekce (a-d). 

Pojivová tkáň v normálním epitelu (a), epitelu okrajů resekce (b) a stroma s SMA negativními CAF (c) produkovala slabou, 

ale specifickou intenzitu signálu pro Gal-1, v kontrastu s velmi silným signálem ve stromatu nádorů s SMA pozitivními CAF 

(d). Slabý, ale spicifický signál s intenzitami dostatečně nad úrovní pozadí pro Gal-3 byl pozorován v normálních epitelových 

bu%nkách (e) a buňkách eptelu z okrajů chirurgické resekce (f). Maligní epitelové buňky byly negativní na přítomnost Gal-3 

(g). Žádný signál pro Gal-3 nebyl pozorován ani v pojivové tkáni normálního epitelu, okrajů resekce či v nádorovém

stromatu (e-g) – viz článek 2.

4.2.3 Transkripční profil vzorků nádorové tkáně, rozdílně exprimované geny v souvislosti s 

přítomností Gal-1 v SMA pozitivních CAF (dle IHC)

Výsledky imunohistochemické analýzy jsme porovnali s transkripčním profilem vzorků 

vybraných 21 pacientů. Celková RNA byla izolována z homogenizovaných vzorků tkáně, 

které obsahovaly jak epitelové buňky, tak ostatní komponenty nádorové tkáně. Nicméně 

přítomnost SMA a Gal-1 jsme předpokládali u dvou komponent – v hladkých svalových 

buňkách přítomných cév a stromálních myofibroblastech. Korelace mezi těmito 2 faktory 

odpovídala dle předpokladu v NE, kde byl Gal-1 přítomen pouze v buňkách hladké svaloviny 

cév (P=0.0002), v nádorech s přítomností SMA pozitivních CAF se tato korelace setřela

(P=0.4). Podobných výsledků jsme dosáhli i u dalších markerů, např. markerů angiogenese 

VEGF, EDN1, kdy korelace mezi těmito markery a Gal-1 byla přítomna pouze u NE a SMA 

negativnívh CAF, ale ne u SMA pozitivních CAF. Toto ukazuje, že u tumorů s přítomností 

SMA pozitivních CAF existuje i jiný zdroj produkce Gal-1 než je hladké svalstvo stěny cév.

Data jsme následně korigovali tak, abychom v dalších analýzách genové exprese vyřadili jak 

vliv SMA pozitivních CAF přítomných v buňkách stěny cév tak i ostatních elementů tkáně 

porovnáním mikročipových dat s imunohistochemickou detekcí CAF s produkcí Gal-1. 

Identifikovali jsme 6 transkriptů, které byly významně upregulovány v tkáni bohaté na Gal-1 

(minimálně 2násobný rozdíl oproti intenzitě Gal-1) – SPIN1, FUSIP1, TRIM23, SLC25A40, 

PTPLAD1, MP3K2 - viz Tab.6).



Tab. 6. Transkripty signifikantně změněné v souvislosti s expresí Gal-1 u SMA pozitivních CAF.

4.3. Nádorové stroma, epitelio-mezenchymální transformace (článek 3)

4.3.1. Charakteristika SCCF a keratinocytů kultivovaných s SCCF

SCCF vykazovaly uniformní přítomnost vimentinu, přičemž byly negativní na keratiny a 

markery jiných histologických typů buněk jako CD34 (prekursory endotelových buněk), 

CD45 (leukocyty), CD68 (makrofágy) a SMA (smooth muscle actin – myofibroblasty) 

(Obr.4a). Přestože přítomnost SMA nebyla detekována imunohistochemicky, prokázali jsme 

přítomnost SMA na mRNA úrovni (transkripty ACTA2, ACTG2). Navíc tyto transkripty 

vykazovaly různou úroveň exprese u SCCF a HF.

Aktivitu SCCF jsme testovali kokultivací s keratinocyty a pozorovali jsme změny fenotypu 

kokultivovaných keratinocytů. Jako reference byly použité keratinocyty kokultivované s HF 

nebo 3T3 buňkami. SCCF stimulovaly v jinak normálních keratinocytech produkci keratinu 8 

(Obr.4b) a keratinu 19 (Obr.4c). Často jsme také detekovali buňky podobné fibroblastům, 

které vykazovaly přítomnost jak vimentinu tak keratinů. Tento fenotyp jsme nepozorovali v 

kokulturách s HF nebo 3T3 buňkami.

4.3.2. Charakteristika SCCF pomocí analýzy na mikročipech, qRT-PCR, ELISA, 

imunohistochemie

V předchozích studiích jsme pozorovali vliv SCCF na fenotyp keratinocytů i pokud byly od 

sebe odděleny semipermeabilní membránou. Proto jsme předpokládali přítomnost solubilních 



faktorů – nejspíše růstových faktorů a cytokinů. Mikročipovou analýzou jsme získali 560 

rozdílně exprimovaných transkriptů (P<0.05, FC<0,5 nebo FC>2); z toho 13 bylo cytokinů 

(Obr. 5). Podle dostupných pramenů jsme nakonec selektovali jako potencionální kandidáty k 

dalšímu testování IGF-2 a BMP-4. Upregulace těchto faktorů byla též ověřena pomocí qRT-

PCR a kvantitativní imunohistochemií.



Obr. 4. Všechny SCCF exprimují vimentin a žádné keratiny (a). V kokultivovaných interfolikulárních 
keratinocytech (IFK) indukují expresi keratinu 8 (b) a keratinu 19 (c). Některé z kokultivovaných keratinocytů 
vykazují morfologické znaky fibroblastů a exprimují jak keratiny tak vimentin (d). Jen ojedinělé normání 
keratinocyty kokultivované s normálními fibroblasty (HF) (e, f) jsou pozitivní na keratin 19 (e, E1 ta stejná buňka 
je označená bílou šipkou) a vimentin (j). Skupina buněk pozitivních na vimentin označených bílou elipsou jsou 
fibroblasty (j). Periferie kolonie v bílém čtverci je zvětšena na J1  jen jediná buňka je pozitivní na oba studované 
keratiny i vimentin (šipka). Aplikace SCCF obohaceného média ke kultuře normálních keratinocytů a demálních 
fibroblastů (f, k) stimuluje expresi keratinu 19 (f, F1 stejná buňka označená šipkou) a vimentinu v keratinocytech 
(k). Skupiny buněk s dvojí pozitivitou na keratiny i vimentin ohraničené v bílém obdélníku jsou zvětšené na K1 a 
označené žlutými elipsami. Přidáním IGF-2 a BMP-4 do kokultury normálních keratinocytů a normálních 
fibroblastů (g, l) dochází ke stimulaci exprese keratinu 19 (g G1 stejná buňla je označena bílou šipkou) a vimentinu. 
Skupina buněk pozitivních na oba markery v bílém obdélníku je zvětšen na L1 a L2 ( L2 zobrazena jen exprese 
keratinu). Přidání specifických protilátek anti-IGF-2 a anti-BMP-4 do kultury s médiem obohaceným SCCF 
minimalizuj expresi jak keratinu 19 tak koexpresi vimentinu a keratinů (h, m). Nahrazením specifických protilátek 
irelevantními protilátkami (i, n CMAB), objeví se v kultuře mnoho buněk exprimujících kertin 19 (i, I1) a mnoho 
buněk pozitivnívh na keratiny i vimentin (n N1, N2). Jádra označen modře. Rozlišení 50um. – viz článek 3.

4.3.3. Efekt IGF-2 a BMP-4 na fenotyp kultivovaných keratinocytů

Abychom prokázali, že vliv SCCF na keratinocyty je hlavně prostřednictvím zmíněných 



solubilních faktorů, obohatili jsme standartní kultivační medium (DMEM) rekombinantními 

IGF-2 a BPM-4. Obě tyto substance byly použity samostatně nebo v kombinaci. Vzhled 

kolonií s keratinocyty kultivovanými v médiu obohaceném IGF-2, BPM-4 nebo jejich 

kombinací připomínal vzhled kolonií keratinocytů kokultivovaných se SCCF (Obr.6a-d). 

Kolonie byly nepravidelného tvaru překlenuté můstky s elongovanými epiteliemi. 

Zároveň jsme pozorovali velmi malý vliv na produkci keratinu 8 v přítomnosti IGF-2 a BPM-

4, zato produkce keratinu 19 a keratinů koexprimovaných s vimentinem byla srovnatelná s 

experimentem, kdy medium bylo obohaceno SCCF. Tento výsledek jsme potvrdili 

experimentem s blokujícími protilátkami proti IGF-2 a BPM-4. Inhibice aktivity zmíněných 

cytokinů vedla ke kompletní reversi fenotypu kultivovaných keratinocytů.

4.3.4. In vivo imunohistochemická detekce IGF-2 a BPM-4 v nádorové tkáni

Ve zmražených řezech tkáně dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku jsme detekovali 

IGF-2 a BPM-4, zatímco v normální tkáni signál prakticky chyběl. Velmi silný signál jsme 

pozorovali u BMP-4 v maligních epitelových buňkách, ve stromatu byl signál slabý 

(Obr.6a,b). IGF-2 byl detekován specificky ve stromatu nádorů, maligní epitelové buňky a 

normální tkáň byly negativní (Obr.6c,d).

Obr.5. Heatmapa a 
dendrogram 
demonstrující 
signifikantně změněné 
geny v normálních 
fobroblastech (H) oproti 
fibroblastům 
izolovaným z 
dlaždicobuněčných 
karcinomů (SCCF) (a).
13 signifikantně up- či 
down-regulovaných 
transkriptů pro cytokiny 
(b) – viz článek 3.



        Obr.6. Normální epitel hrtanu (a) 
i orofaryngu (c) neukazuje signál ani 
pro IGF-2 ani pro BMP-4. Velmi silný 
signál jsme pozorovali u BMP-4 v 
maligních epitelových buňkách
karcinomu hrtanu (b) – ohraničeno 
tečkovanou čarou a označeno 
hvězdičkou, ve stromatu byl signál 
slabý. IGF-2 byl detekován specificky 
ve stromatu nádorů orofaryngu, 
maligní epitelové buňky a normální 
tkáň byly negativní (d) – viz článek 3.



5. DISKUZE

5.1. Analýza séra pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku (článek 1, 

článek 4)

Karcinogeneze je komplexní proces, který je spojen  mnoha genovými i epigenetickými 

alteracemi, které mohou být detekovatelné v plazmě či séru pacientů. Přestože volné nukleové 

kyseliny v séru pacientů, jako potencionálnímu markeru nádorových onemocnění, je 

věnováno mnoho úsilí, zatím neexistuje mnoho relevantních studií, které by využívaly 

celogenomové expresní analýzy na mikročipech (Chen et al., 2008; Li et al., 2006).

Musíme si uvědomit, že změny různých transkriptů v séru pocházejí z heterogenní populace 

buněk – nádorových buněk, jaderných buněk jako jsou lymfocyty či monocyty, stejně jako 

malého množství trombocytů. Proto dle očekávání jsme zaznamenali změny v expresi genů 

spojených s buněčnou smrtí, proliferací, diferenciací a alterovanou expresí tumor 

supresorových genů.

Stejně jako v některých předchozích studiích jsme zaznamenali alterace v apoptotické dráze. 

Apoptóza je hlavní bariérou onkogeneze (Attardi, 2005; Hemann and Lowe, 2006). Hlavním 

regulátorem procesu jsou proteiny rodiny Bcl-2 (Cory and Adams, 2005). Proteiny této rodiny 

zahrnují jak skupinu proteinů s antiapoptotickými účinky (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w a Mcl1), tak 

skupinu proteinů podporující programovanou buněčnou smrt (skupina BAX – BAX, BAK, 

BOK; skupina BH3-only – BID, BIM, BAD, BIK, BMF, PUMA, NOXA a HRK) 

(Hockenbery et al., 1990; Lowe et al., 2004). Rovnováha v koncentracích těchto proteinů 

rozhoduje, zda buňka nastartuje proces apoptózy a hlavním regulátorem těchto dějů je protein 

p53. Protein p53 ovlivňuje transkripční aktivitu nespočetných cílových genů, které inhibují 

antiapoptotické působení členů Bcl-2 rodiny. My jsme v  naší studii detekovali významný 

pokles exprese genu p 53 jak ve skupině C (P=0.00031; logFC= -2.24) tak i ve skuppině T 

(P=0.019; logFC= -1.79) oproti kontrolní skupině H. Zároveň jsme detekovali významný 

nárůst exprese antiapoptotického Bcl- XL (P=0.006; logFC= 1,67) ve skupině T, ale tento 

rozdíl se paradoxně neukázal významný v porovnání skupiny C a H. Zvýšená exprese Bcl-2 a 

Bcl-XL je v některých studiích spojována s chemo- a radioresistencí nádorů (Carlos de 

Vicente et al., 2004; Khademi et al., 2002). Kombinace nízké exprese p53 a zvýšené exprese 

Bcl-XL je u různých typů nádorů spojována s nižším celkovým i specifickým přežitím (Bauer 

et al., 2007; Bauer et al., 2005).

Na procesu apoptózy se podílí i skupina proteinů – BH3-only, která podle dosud známých 



poznatků nevykazuje regulaci pomocí proteinu p53  přesto antagonizuje působení Bcl-2 

proteinů v odpovědi na buněčný stres. Tyto proteiny jsou aktivovány při poklesu hladiny 

některých cytokinů nezávisle na p53 a zároveň jsou schopné potencovat dráhy regulované 

proteinem p53. Následně i deregulovaná exprese Myc se podílí na snížení apoptotického 

prahu a následného nekontrolovaného dělení buňky (Obr.7). My jsme v našem souboru 

prokázali deregulovanou expresi genu MAX (Myc associated factor X) ve skupině C v 

porovnání se zdravými jedinci H (P=0.0099; logFC= 1.77). Aktivace Myc je spojována s 

procesy jako buněčná proliferace, ztráta diferenciace a se vstupem do buněčného cyklu v 

suprabasálních keratinocytech in vivo (Robson et al., 2011).

Obr.7. Role proteinu p53 a ostatních proteinů (BCl-2 rodiny, BH3-only rodiny) v apoptotické dráze

5.2. Nádorové stroma, epitelio-mezenchymální transformace (článek 2, článek 3)

Naše studie poukazuje na významnou roli SCCF v karcinogenezi nádorů hlavy a krku. SCCF 

se prokazatelně lišily v expresi 560 transkriptů od normálních HF. Na mRNA úrovni jsme též 

prokázali zvýšenou expresi SMA, což je důležité vzhledem k tomu, že CAF často získávají 

vlastnosti myofibroblastů. V dalších experimentech se nám podařilo prokázat hladkosvalový 

aktin (SMA) ve fibroblastech, a proto dále užíváme termín SMA produkující CAF. Přítomnost 

myofibroblastů – SMA produkujících CAF ve stromatu dlaždicobuněčných karcinomů je 

spojována se špatnou prognózou onemocnění (De Wever et al., 2008). 

Figure 2



Parakrinní sekrece IGF-2 a BPM-4 ovlivňuje fenotyp normálních keratinocytů směrem k 

maligním keratinocytům přítomným v dlaždicobuněčných karcinomech či v hojící se tkáni 

(Klima et al., 2009; Lacina et al., 2007b). Cytokin IGF-2 jsme detekovali v SCCF na 

molekulární úrovni zvýšenou expresí transkriptu, imunohistochemicky v SCCF a secernované 

v mediu metodou ELISA. Naproti tomu BMP-4 jsme nebyli schopni detekovat v mediu, 

přestože byl prokazatelně detekován v SCCF munohistochemicky a na molekulární úrovni. 

Možným vysvětlením je jeho rychlá degradace nebo zabudování do buněk? Každopádně tyto 

dva cytokiny významně ovlivňují fenotyp normálních keratinocytů a jejich 

epiteliomezenchymální transformaci.

Tyto výsledky odpovídají ostatním experimentům, kdy byla prokázána zvýšená hladina IGF-2 

v séru pacientů s různými typy karcinomů (Mathur et al., 2003; Trojan et al., 2006) a dále 

zvýšená úroveň exprese byla pozorována v tumorech i stromální tkáni (Diehl et al., 2006; 

Kornprat et al., 2006; Pavelic et al., 2007; Shantha Kumara et al., 2015). IGF-2 hraje klíčovou 

roli při udržení stemness embryonálních kmenových buněk (Bendall et al., 2007), což se v 

našem experimentu projevilo zvýšenou produkcí keratinu 19, typického pro embryonální 

kmenové buňky. Exprese IGF-2 je nejvyšší v období gestace a v embryonálním období, poté 

je postupně spolu s dalšími obdobnými proteiny metodou genového imprintingu potlačena. 

Ztráta tohoto imprintingu je typická pro různé formy maligních nádorů (Jelinic and Shaw, 

2007) včetně spinocelulárního karcinomu laryngu (Grbesa et al., 2006).

BPM-4 během embryonálního vývoje stimuluje diferenciaci ektodermu na epidermis a 

inhibuje neurogenesi (Aberdam, 2004). Tento růstový faktor patřící do superrodiny TGFbeta 

navíc v keratinocytech stimuluje expresi genu Oct-4 (typického pro embryonální kmenové 

buňky)  způsobuje jejich transdiferenciaci na jiné histologické buněčné typy (Bickenbach et 

al., 2007). BMP-4 také ovlivňuje epiteliomezenchymální transformaci v embryonálním stadiu 

a také u zhoubných nádorů a způsobuje jejich agresivní růst (Hamada et al., 2007; Karafiat et 

al., 2005; Rothhammer et al., 2005; Theriault et al., 2007).

Vzhledem k vynořující se roli secernovaného Gal-1 v autokrinní i parakrinní aktivitě při 

komunikaci jednotlivých kompartmentů – samotných tumorózních buněk i nádorového 

stromatu jsme se v další studii zaměřili především na tento lektin. Prokázali jsme souvislost 

sekrece Gal-1 s přítomností SMA pozitivních CAF v nádorovém stromatu a zárověn 

anatomickou predilekci nádorů obsahujících SMA pozitivní CAF secernující Gal-1 do oblasti 

patrových tonsil. V našem souboru se nepotvrdila korelace s HPV statusem těchto tumorů.



Detekovali jsme několik rozdílně exprimovaných transkriptů, které signifikantně korelují s 

produkcí Gal-1 SMA pozitivními CAF. Tyto geny jsou součástí procesů ovlivňujících 

prognózu onemocnění jako např. aktivace NF-kB (TRIM23, PTPLAD1), downregulace 

splicingu (FUSIP1), kontrola buněčného cyklu (SPIN1), protektivní vliv na mitochondriální 

stres (SLC25A40) a další. Obdobné výsledky pozoroval i Chung et al., kdy prokázal korelaci 

mezi alterací splicingu a aktivací NF kB a horším přežitím pacientů s nádory hlavy a krku 

(Chung et al., 2006b). 

V našem souboru jsme zjistili upregulaci genu FUSIP1 v korelaci s expresí Gal-1. FUSIP1 je 

represor splicingu aktivovaný defosforylací během M-fáze buněčného cyklu a při tepelném 

šoku. Za druhé jsme detekovali 3 transkripty korelující se sekrecí Gal-1 SMA pozitivními 

CAF a aktivací NF-kB (TRIM23, PTPLAD1, MAP3K2). Vzhledem k tomu, že tyto proteiny 

jsou za fyziologických podmínek produkovány v kardiálních myocytech a hladkých 

svalových buňkách, mohou být secernovány též SMA pozitivními myofibroblasty a tím 

způsobovat rozdíl v přežití mezi nádory obsahující SMA pozitivní CAF a nádory obsahující

SMA negativní CAF aktivací dráhy NF-kB. 



6. ZÁVĚR

Je všeobecně známo, že pacienti s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku, i v případě 

stejného rozsahu a stupně primárního tumoru i vzdálených metastáz, odpovídají rozdílně na 

léčbu a mají i rozdílnou prognózu, co se týká celkového přežití a možné recidivy onemocnění. 

S narůstajícím využitím expresní analýzy v klinické praxi se zlepšuje i porozumění komplexní 

povaze onemocnění, struktuře nádorové tkáně a vlivu peritumorálních faktorů na vývoj a 

proliferaci tumoru. Mikročipové analýzy u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku 

srovnávající expresní profily nádorové tkáně v porovnání s normální tkání umožňují definovat 

panel genů ovlivňujích agresivitu a invazivitu histopatologicky stejných typů nádorů. 

V předchozí studii jsme se též zabývali expresním profilováním nádorové tkáně 

dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku v porovnání s normálním epitelem a 

peritumorální tkání (jako celku). Výsledky tohoto výzkumu jsou patentovány Národním 

patentovým úřadem.

Já jsem se ve své práci zaměřila na studium expresního profilu séra onkologických pacientů 

ve srovnání se sérovým expresním profilem zdravých jedinců. Dále jsme se též zaměřili na 

bližší charakteristiku peritumorální tkáně, přednostně stromálních myofibroblastů metodami 

imunohistochemickými i profilováním na mikročipech.

V séru se nám podařilo identifikovat deregulaci (overexpresi či downregulaci)  několika 

kandidátních genů, které jsou součástí apoptotické dráhy ( BCl-2, BCl-XL a MAX) a zároveň 

pokles exprese hlavního tumor supresorového genu p53. V peritumorální tkáni jsme 

zaznamenali zvýšenou expresi cytokinů typických pro embryonální vývoj a diferenciaci 

ektodermové tkáně – IGF-2 a BMP-4, které v médiu významně ovlivňují fenotyp normálních 

keratinocytů. Dále jsme identifikovali několik kandidátních genů souvisejících s expresí Gal-1 

ve tkáni bohaté na stromální myofibroblasty. 

Možnost studia genové exprese nádorové tkáně a její korelace s klinicko-patologickými 

charakteristikami tumoru může významně ovlivnit léčebné postupy. Zároveň expresní analýza 

může do budoucna sloužit jako významný nástroj v predikci a prevenci onemocnění, 

eventuálně predikci recidivy onemocnění u onkologických pacientů. Velkou výzvou je 

implementace takto získaných molekulárních dat do klinického výzkumu a zhodnocení 

reálného podílu na vývoji onemocnění. Proto je nutné vyvinout analytické modely, které jsou 

schopné integrovat všechny aspekty nádorových onemocnění - klinické a epidemiologické 

parametry, histopatologickou charakteristiku nádoru, staging, molekulární faktory (profil 

genové exprese, funkční proteomika,...) a odpověď na terapii. V zásadě je nutná multioborová 



spolupráce onkologů, chirurgů, molekulárních genetiků, patologů, biologů  a bioinformatiků 

při realizaci individuální cílené  protinádorové léčby.


