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Abstrakt

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

nádorů člověka. Jsou spojeny s vysokou morbiditou spojenou jak s primárním onemocněním, tak 

s následnou léčbou. Léčebné výsledky této skupiny nádorů se výrazně nezlepšují a to navzdory 

značným pokrokům, kterých bylo v posledních desetiletích dosaženo v chirurgii a onkologii.

Ve své práci jsem se zaměřila na analýzu genové exprese séra pacientů s nádory hlavy a krku, která 

navazovala na předchozí výzkum analýzy genové exprese přímo v nádorové tkáni. Dále jsme též 

zkoumali analýzu genové exprese v nádorovém stromatu, které se poslední dobou ukazuje jako 

významný faktor v iniciaci i progresi kancerogeneze.

Zjistili jsme několik kandidátních genů, které jsou součástí signalizačních drah související s 

buněčnou diferenciací a proliferací a 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 (SPIN1, FUSIP1, TRIM23, SLC25A40, PTPLAD1, 

MP3K2). 

Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku jsou heterogenní skupinou onemocnění, přestože 

vykazují podobnou histologickou strukturu. Je nutné vyvinout spolehlivou metodu, jak ozřejmit 

specifické charakteristiky jednotlivých tumorů zodpovědné za nádorovou progresi u každého 

pacienta a docílit tak personalizované medicíny. Genetické profilování na mikročipových 

platformách se ukazuje jako užitečný nástroj v klasifikaci a predikci prognózy nádorových 

onemocnění. 

Klíčová slova: karcinomy hlavy krku, mikročipy, volné nukleové kyseliny, nádorové stroma, 

galektiny
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Abstract:

Head and neck squamous cell carcinoma is the fifth most common cancer worldwide. They are 

associated with high morbidity and mortality. Despite considerable advances in surgical and 

oncological treatment over the past two decades, overall treatment outcome has only slightly 

improved.

In my thesis I focused on serum gene expression analysis of head and neck cancer patients, which 

followed the tissue gene expression analysis in same patients. Further we investigated gene 

expression analysis in tumour stroma, which is now considered as significant factor in cancer 

initiation and progression.

We revealed several candidate genes, which are involved in signalling pathways connected with cell 

differentiation and proliferation and are involved in apoptotic pathway (BCl-2, BCl-XL a MAX). As 

well we detected down-regulation of the main tumour suppressor p 53 protein. In peritumoural 

tissue we detected overexpression of cytokines typical for embryonal development and ectoderm 

differentiation – IGF-2 and BMP-4, which significantly influence the phenotype of normal 

keratinocytes. Further we identified several candidate genes relating with overexpression of Gal-1 

in stromal myofibroblasts rich tissue (SPIN1, FUSIP1, TRIM23, SLC25A40, PTPLAD1, MP3K2). 

HNSCC is a heterogeneous disease despite the presence of common histologic features. It is

important to develop reliable methods of elucidating the specific features that are critical to tumour 

progression for each patient to achieve the personalized medicine. Gene expression microarray 

profiling appears to be a powerful tool in classification and prognosis prediction in head and neck 

cancer.

Key words: head and neck squamous cell carcinoma, microarrays, cell-free nucleic acids, tumour 

stroma, galectins
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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. 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.

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 

a2007. Randomizovaná studie z USA nedávno zveřejnila HPV prevalenci 63,5% u 

orofaryngeálních karcinomů (Ang et al., 2010).

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 
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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.

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

1.2. Volné nukleové kyseliny (VNK)

První zmínky o možných výhodách detekce VNK v nádorové diagnostice se objevily v 90. 

letech minulého století. Leon jako první popsal rozdíly v koncentraci volné DNA v plasmě mezi 

onkologickými pacienty a zdravými jedinci již v roce 1977 (Leon et al., 1977). Později se zjistilo, 

že koncentrace NK v plasmě 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 plasmě 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 plasmě 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 nebo karcinomů 

prsu.

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 k „vypnutí“ některých genů. 

Metylace TSG byla popsána v časných stadiích kancerogeneze u hepatálních karcinomů, plicních 

karcinomů, karcinomů prsu, a solidních tumorů jako orofaryngeálních, esofageálních, 
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kolorektálních karcinomů a tumorů ovarií. 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  20ti 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, kolorektálními karcinomy, 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, apoptosu, motilitu, morfogenesi a další (Fleischhacker and 

Schmidt, 2007). Počáteční studie u bronchogenních karcinomů, následovaly studie u karcinomů 

pankreatu, prostaty, maligních melanomů 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.

1.3 Nádorové stroma

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, plasmatické 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 (Plzak et al., 2010; 

Polyak and Weinberg, 2009).

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 
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snaží vysvětlit jejich původ. Jedna z nich uvažuje o fúzi nádorových buněk s pozičně blízkými 

rezidentními fibroblasty, jiná teorie zvažuje jejich původ z CAFs prekurzorů buněk aktivované 

kostní dřeně. 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.

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. 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.

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. 

Dalšími proteiny významně se uplatňující v signálních drahách HNSCC jsou přenšeče signálu a 

aktivátory transkripce STAT3 proteiny.
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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
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3. MATERIÁL A METODIKA

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 laryngu.

Sběr biologického materiálu

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 

analyze byly všechny vzorky uchovány v kryoprotektivu Tissue Tek (Sakkura, 6Zoeterwoude, 

Nizozemí), zmraženy v tekutém dusíku a následneě uchovány při teplotě -80°C.

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. 

Zpracování vzorků

1. Detekce HPV

2. Extrakce, amplifikace a hybridizace nukleových kyselin na mikročipy

a) krevní vzorky

b) tkáňové vzorky

3. Kultivace tkáňových kultur

4. Imunohistochemie

5. Analýza dat
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4. VÝSLEDKY

4.1. Analýza séra pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku (článek 1, článek 4)

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

rozlišuje skupinu pacientů (C) a zdravých jedinců (H), (Obr. 1a).

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.

Detekovali jsme významný pokles exprese genu p 53 jak ve skupině pacientů s dlaždicobuněčnými 

karcinomy hlavy a krku, zároveň jsme detekovali významný nárůst exprese antiapoptotického Bcl-

XL a deregulovanou expresi genu MAX (Myc associated factor X) v této skupině pacientů.

Obr. 1a. 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.

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

(článek 2)

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

pozitivních CAF (Obr. 2a,b,e,f). V nádorové tkáni jsme přítomnost SMA pozitivních CAF 

detekovali ve více než 60% testovaných vzorků (19 pacientů z celkového počtu 31 pacientů), (Obr.

2d a 2g). Asociaci mezi klinickým stádiem či histopatologickým gradem jsme neprokázali. Jako 

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

 d = 0.2 

 pca: PC3=f(PC2), fac=SampleGroup − basic cell group definition 
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pozitivních CAF byla lokalizována v patrových tonsilách, 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.

Gal-1 jsme nedetekovali v normálních ani maligních epitelových buňkách (Obr. 2a-c). Naproti tomu 

výrazný signál jsme pozorovali ve stromatu všech nádorů s přítomností SMA pozitivních CAF (Obr. 

2d,h), stroma nádorů bez přítomnosti SMA pozitivních CAF vykazovalo slabý signál (Obr. 2c,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. 

2e-h).

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, v nádorech s přítomností SMA pozitivních CAF se 

tato korelace setřela. 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.

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

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. 3a). 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. SCCF stimulovaly v jinak normálních keratinocytech produkci

keratinu 8 (Obr.3b) a keratinu 19 (Obr.3c). 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.

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. 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.

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

Obr. 2. 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.



15

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.3a-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.

Obr. 3. 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 
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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.

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.4a,b). IGF-2 byl 

detekován specificky ve stromatu nádorů, maligní epitelové buňky a normální tkáň byly negativní 

(Obr.4c,d).

        Obr.4. 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.
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5. DISKUZE

5.1. Analýza séra pacientů s dlaždicobuněčnými karcinomy hlavy a krku (článek 1, článek 4)

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

alteracemi, které mohou být detekovatelné v plasmě 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 (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). 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.

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. 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.

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 
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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).

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 trnasformaci.

Tyto výsledky odpovídají ostatním experimentům, kdy byla prokázána zvýšená hladina IGF-2 v 

séru pacientů s různými typy karcinomů a dále zvýšená úroveň exprese byla pozorována v tumorech 

i stromální tkáni (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 včetně spinocelulárního karcinomu laryngu.

BPM-4 během embryonálního vývoje stimuluje diferenciaci ektodermu na epidermis a inhibuje 

neurogenesi. 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. 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).

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 
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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. 

Dle definovaných hypotéz se nám podařilo odlišit transkriptom sér pacientů s nádory hlavy krku od 

sér zdravých jedinců. V získaných celogenomových transkriptomech jsme identifikovali 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 imunohistochemicky detekovali zvýšený výskyt stromálních 

myofibroblastů, tzv. SMA pozitivních CAF. Zároveň 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. 


