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1. ÚVOD 

1.1. Kolorektální karcinom u ulcerózní kolitidy 

Ulcerózní kolitida (UC), patřící mezi idiopatické střevní záněty s prevalencí 1:2500 (40/100 000 obyva-

tel/rok), je chronické zánětlivé střevní onemocnění, které je při trvání delším jak 8 let spojeno se zvý-

šeným rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (CRC). Ačkoli představuje kolorektální karcinom 

asociovaný s ulcerózní kolitidou pouze 1-2 % všech případů CRC, je to závažná komplikace UC a podí-

lí se přibližně z 20 % na úmrtí pacientů s ulcerózní kolitidou. Mezi rizikové faktory vývoje CRC u ulce-

rózní kolitidy patří rozsah střevního postižení, délka trvání choroby, intenzita zánětu, časný začátek 

onemocnění, současná přítomnost primární sklerozující cholangoitidy a familiární výskyt kolorektál-

ního karcinomu. Kumulativní riziko vzniku CRC u ulcerózní kolitidy je 2 % po 10 letech, 8 % po 20 le-

tech a 18 % po 30 letech trvání UC [1]. Neoplastické změny u ulcerózní kolitidy vznikají postupnou 

přeměnou epitelu, která se nazývá sekvence dysplázie-karcinom. Histologicky je tato přeměna 

podobná té, která vzniká při vývoji sporadického kolorektálního karcinomu, nicméně sliznice u UC je 

náchylnější k neoplastické transformaci, progrese směrem k invazivnímu karcinomu je mnohem ry-

chlejší a častěji je nacházen mucinózní či disociovaný typ CRC. Obvykle jsou těžké dysplastické změny 

nalézány v plochých či nízce polypoidních lézích typu DALM (Dysplasia-Associated Lesion or Mass), 

často multifokálně, které jsou makroskopickým ekvivalentem adenomů, ze kterých vzniká většina 

sporadických kolorektálních karcinomů [2]. To se odráží i v důležitosti následné terapie při nálezu 

high-grade dysplázie, kdy u sporadického adenomu ve většině případů postačuje úplná polypekto-

mie, kdežto u pacientů s ulcerózní kolitidou je téměř vždy indikována kolektomie. V patogenezi 

sporadického i s UC-asociovaného kolorektálního karcinomu se uplatňují jak mechanizmy chromozo-

mální tak i mikrosatelitní nestability. Také následné genové alterace tumorsupresorů a protoonko-

genů jsou obdobné s několika podstatnými výjimkami. U tumorigeneze asociované s UC je aberantní 

aktivace Wnt signální dráhy, podmíněná mutací APC genu, nacházena v pozdních stádiích sekvence 

dysplázie-karcinom, což může částečně vysvětlovat chybění polypoidního růstu. Naopak k mutacím 

či delecím genu p53 dochází u UC-asociované neoplázie v časných fázích vývoje, což svědčí pro 

významnou roli vyřazení některých mechanizmů apoptózy v iniciálních stádiích kolorektální tumori-

geneze u ulcerózní kolitidy [3]. Srovnání modelu vícestupňové neoplastické transformace u UC-aso-

ciovaného karcinomu a sporadického CRC je znázorněno na obrázku č. 1. Vzhledem k obtížnému 

záchytu dysplastických změn i při odběru mnohočetných biopsií během kolonoskopického sledování 

pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou by bylo významné nalézt měřitelný marker, který by po-

mohl přesněji odhadnout stupeň rizika vzniku kolorektálního karcinomu u této skupiny nemocných. 
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Obr. 1. Model molekulární patogeneze s ulcerózní kolitidou asociované a sporadické kolorektální tu-
morigeneze. Upraveno dle [4]. 
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1.2. c-MYB 

Onkogen v-MYB byl objeven v roce 1941 jako transformující gen viru ptačí leukémie AMV (Avian 

Myeloblastosis Virus) a později též jako součást fúzního onkoproteinu retroviru E26. Následné 

molekulární klonování a sekvenční analýza identifikovala buněčný protoonkogen c-MYB v genomic-

ké kuřecí DNA [5]. Dominantním produktem genu c-MYB, který se nachází na 6. chromozomu v pozici 

6q22 je vysoce konzervovaný jaderný protein o 75kDa a 636 aminokyselinách. Pomocí hybridizač-

ního testování v lidské T-buněčné cDNA knihovně byly objeveny další dva členové (a-MYB a b-MYB) 

této rodiny transkripčních faktorů [6]. Struktura MYB proteinů obsahuje několik konzervovaných 

a funkčně významných domén: (1) DNA-vazebnou doménu, která obsahuje 3 tandemové repetitivní 

sekvence R1-R3 o 50 aminokyselinách vytvářející dva HTH (Helix-Turn-Helix) motivy. Tato tzv. MYB-

like doména byla mimo jiné nalezena též ve struktuře TRF-1 a TRF-2 (TTAGGG Repeat Binding 

Factors-1, 2), které tvoří telomerový nukleoproteinový komplex a dále u transkripčního faktoru DMP1 

(Cyclin D-interacting MYB-like Protein 1), (2) transaktivační doménu a (3) C-terminální regulační 

doménu, která je často zkrácena či chybí u transformujících v-MYB onkoproteinů. C-MYB funguje 

převážně jako transkripční aktivátor jeho vazbou na MYB-vazebnou sekvenci DNA: MYB binding site -

 t/cAACt/gG [7]. Jakožto transkripční faktor je c-MYB úzce regulován posttranslačními modifikacemi – 

fosforylací, acetylací, sumoylací a ubikvitinací. Dále c-MYB kooperuje s dalšími transkripčními faktory 

jako jsou CBP/p300, c-EBP/β a p100 pomocí přímé vazby, která zřejmě modifikuje jeho transaktivační 
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buněčně specifické působení [8]. Do současné doby bylo identifikováno více jak 80 c-MYB cílových 

genů, nicméně ani tyto pokroky zcela nevysvětlují jeho úlohu v tumorigenezi [9]. Signální dráhy 

směřující k aktivaci transkripčního faktoru c-MYB a jeho některé cílové geny jsou schématicky 

znázorněny na obrázku č. 2. C-MYB hraje významnou roli během embryonálního vývoje a pozdější 

homeostázy zejména krvetvorné kostní dřeně, epitelu tlustého střeva a mléčné žlázy. Je vysoce 

exprimován ve většině nezralých hematopoetických buňkách, v oblastech progenitorových buněk 

střevních krypt [10], duktálních buněk mléčné žlázy a neurogenních zónách CNS. 

 
Obr. 2. Schéma signálních drah, které ovlivňují aktivitu transkripčního faktoru c-MYB a jeho některých 
cílových genů. Upraveno dle [8, 9]. 
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V nezralých buňkách je c-MYB exprimován v proliferující i klidové buněčné populaci, naopak ve více 

diferencovaných buňkách se jeho exprese snižuje a je závislá na buněčném cyklu s maximem v G1 

a S-fázi. Abnormality genu c-MYB byly nalezeny v nádorových buňkách akutní a chronické myeloidní 

leukémie, akutní T-buněčné leukémie, kolorektálního karcinomu a karcinomu mléčné žlázy. Dále byla 

zvýšená exprese nalezena v melanomu, karcinomu pankreatu a jícnu. Většinou byly nalezeny amplifi-

kace genu s jeho zvýšenou expresí či přeuspořádání genu spojené s transkripční aktivací a expresí 

strukturně pozměněného proteinu. První zprávy o zvýšené expresi c-MYB genu v kolorektálním kar-

cinomu pocházejí z roku 1984 [11]. Později bylo zjištěno, že c-MYB je zvýšeně exprimován až v 80 % 

případů sporadického kolorektálního karcinomu a jeho exprese koreluje se špatnou prognózou 

pacientů [12]. Zvýšená exprese c-MYB onkoproteinu alespoň zčásti odpovídá za nediferencovaný 

fenotyp nádorových buněk [13]. Kromě výše popsaných genových změn byly u části kolorektálních 

karcinomů se zvýšenou mikrosatelitní nestabilitou (MSI) nalezeny mutace v regulační sekvenci 

prvního intronu c-MYB genu [14] s následnou zvýšenou mRNA expresí.  

1.3. ILK 

Vzájemná interakce mezi buňkami a extracelulárním prostorem je zprostředkována pomocí specific-

kých povrchových receptorů – integrinů, které jsou aktivovány vazbou s molekulami kolagenů, fibro-

nektinu, lamininu a dalších. Tato interakce se soustřeďuje do míst buněčné membrány, které se nazý-

vají fokální adheze (FA – Focal Adhesion sites), kde se vytvářejí multiproteinové komplexy zajišťující 

obousměrný přenos signálů mezi extra a intracelulárním prostředím, což je zásadní pro normální 

embryonální vývoj, buněčnou proliferaci, diferenciaci, přežívání, adhezi a migraci buněk. Všech 

24 dosud známých integrinových receptorů jsou heterodimery tvořené α- a β-podjednotkou [15]. 

Po vazbě na integrinový receptor dochází k jeho konformační změně a přenosu signálu na intra-

celulární adaptorové a proteinkinázové molekuly. V takto vytvořeném multiproteinovém komplexu 

má centrální význam integrinová kináza (ILK – Integrin-Linked Kinase). ILK byla objevena v roce 1996 

při vyhledávání vazebných proteinů s β1-integrinovou cytoplazmatickou doménou pomocí testu 

yeast two-hybrid screen v cDNA knihovně HeLa buněk [16]. Kódující gen se nachází na konci 11. 

chromozomu v pozici 11p15, jehož expresí vzniká 50 kDa velký protein s 452 aminokyselinami. 

V jeho struktuře lze odlišit tři funkčně významné domény. (1) N-terminální doména obsahuje 4 anky-

rinové repetice, které jsou důležité pro vazbu adaptorových proteinů PINCH-1, 2 (Particularly 

Interesting New Cysteine-Histidine rich protein), ILKAP (ILK-Associated Phosphatase) a pro lokalizaci 

ILK do oblasti fokálních adhezí. (2) Centrální PH (Pleckstrin Homology) doména s vazebným místem 

pro PIP3 (Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate) a (3) C-terminální kinázová doména s vazebným 

místem pro β-integrinovou podjednotkou a α-, β-, γ-parvin, paxillin, které vytváří spojení s aktinovým 

cytoskeletem [17]. Vedle těchto strukturálních funkcí je ILK serin/threoninová kináza, která fosfory-
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luje Akt/PKB na serinu 473 a GSK-3β na serinu 9 v závislosti na aktivaci PI3K (Phosphatidylinositol-3-

Kinase). Naopak negativní regulace ILK aktivity je zprostředkována fosfatázami ILKAP a PTEN 

(Phosphatase and TENsin homologue deleted on the chromosome 10). Nově byla ILK lokalizována 

též do oblasti centrozomů a má pravděpodobně roli v organizování mitotického vřeténka vazbou 

na tubulin a tubulin-vazebné proteiny [18]. Multiproteinový komplex a signální dráhy řízené ILK jsou 

v přehledu zobrazeny na obrázku č. 3.  

 
Obr. 3. Schématické znázornění multiproteinového ILK komplexu a signálních drah, které jsou modulo-
vané zvýšenou aktivitou integrinové kinázy. Upraveno dle [19]. 
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Zatímco celoorganizmová delece ILK vykazovala časnou embryonální letalitu, pomocí tkáňově cíle-

ných knockout modelů byla prokázána role ILK ve vývoji a homeostáze kostní tkáně (chondrocyty), 

kůže, hladké i příčně pruhované svaloviny, podocytů i tubulárních buněk ledvin, hepatocytů, neuro-

nů, makrofágů, T-lymfocytů, endotelií a kardiomyocytů ovlivněním proliferace, adheze, migrace, 

diferenciace a přežívání [19]. Proto nepřekvapuje, že je zvýšená exprese ILK nalézána v buňkách 

lidských maligních nádorů jako jsou kolorektální karcinom, karcinom prsu, prostaty, melanom, nema-

lobuněčný ca plic, a její exprese v řadě studií korelovala s metastatickým šířením a špatnou prog-

nózou pacientů [20]. Vlastní příčina zvýšené exprese či konstitutivní aktivace ILK ale není ve většině 

případů lidských tumorů známa. Zvýšená exprese či konstitutivní aktivace ILK stimuluje posun 

v buněčném cyklu a její inhibice v nádorových buňkách snižuje expresi cyklinu D1 a vede k zástavě 

buněčného dělení v G1/S-fázi [21]. Také ILK-podmíněná fosforylace a následná inhibice GSK-3β vede 

ke zvýšené expresi cyklinu D1 a aktivaci genové exprese závislé na transkripčních faktorech AP-1, 

CREB a TCF [22]. Stabilně zvýšená exprese ILK v epiteliálních buňkách vede k jejich morfologické 

transformaci v procesu EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition), při které získávají fibroblastické 

charakteristiky [23] s typickým nálezem transkripční represe genu pro E-kadherin. Vysoké hladiny ILK 

potlačují transkripci E-kadherinu stimulací exprese jeho represoru SNAIL [24]. Zvýšená exprese ILK 

přispívá k invazivnímu růstu nádorových buněk aktivací MMP9 (Matrix MetalloProteinase 9) [25]. 

Dalším mechanizmem významným pro tumorigenezi je neoangiogeneze. V PTEN-negativních buň-

kách karcinomu prostaty bylo zjištěno, že zvýšené hladiny ILK stimulují expresi VEGF prostřednictvím 

Akt-mTOR-HIF1α signalizace [26]. V buňkách kolorektálního karcinomu byla hladina ILK zvýšena 

zejména v invazivních oblastech nádoru a korelovala se zvýšenou fosforylací GSK-3β a nukleární 

translokací β-kateninu [27, 28]. 

1.4. TCF-4 

Wnt/β-katenin/TCF signální dráha má zásadní význam v embryonálním vývoji a homeostáze mnoha 

tkání. Za fyziologických podmínek je aktivována vazbou secernovaných Wnt proteinů na membráno-

vé Frizzled receptory, což vede k inaktivaci serin/threonin kinázy GSK-3β a tím narušení β-katenin 

degradačního komplexu. Nefosforylovaný β-katenin je následně translokován do jádra, kde se váže 

s LEF/TEF transkripčními faktory a aktivuje transkripci Wnt-cílových genů [29]. Rodinu LEF/TEF trans-

kripčních faktorů tvoří u savců 4 proteiny (TCF-1, LEF-1, TCF-3 a TCF-4). Nejprve byly objeveny jako 

transkripční faktory specifické pro imunitní buňky [30], ale teprve identifikace vazby s β-kateninem 

poukázala na jejich klíčovou roli ve Wnt signální dráze [31]. TCF-4 transkripční faktor, popsaný v roce 

1998 [32], je postnatálně nejvíce exprimován v epiteliích gastrointestinálního traktu a prsní žlázy 

[33]. TCF-4 (-/-) homozygotní myší model umírá krátce po narození a specifickým autoptickým nále-

zem je chybění střevních kmenových a progenitorových buněk [34]. Gen pro TCF-4 se nachází na 
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18. chromozomu v pozici 18q21 a kóduje 71,3 kDa velký protein obsahující 667 aminokyselin. Savčí 

LEF/TEF transkripční faktory obsahují 4 funkční domény. Mezi nejdůležitější a nejvíce konzervované 

patří DNA-vázající doména (HMG box – High Mobility Group), která rozpoznává specificky Wnt-res-

ponse element v promotorech cílových genů a β-katenin vazebná doména na N-terminálním konci 

proteinu. Pouze po navázání β-kateninu je TCF-4 schopen transaktivovat cílové geny a jeho trans-

kripční aktivita je dále komplexně modulována řadou koaktivátorů (Topo IIα, PARP-1, CBP/p300, 

Smad1, Brg1, c-jun, MED12) a korepresorů (FUS/TLS, Groucho, CtBP, Chibby, Ku70, HBP1, Daxx 

a HIC1) [35]. V současné době bylo identifikováno téměř 100 Wnt cílových genů, mezi které patří 

c-Myc, cyklin D, PPARδ, c-Jun, MMP7, survivin, VEGF, iNOS, COX-2, osteopontin, EphB a další. Sché-

matické znázornění kanonické Wnt/β-katenin/TCF signální dráhy a některých významných cílových 

genů je prezentováno na obrázku č. 4. Vysoké hladiny β-kateninu vedou ke konstitutivní aktivaci Wnt 

dráhy, což se uplatňuje při vzniku kolorektálního karcinomu, karcinomu prostaty, melanomu, hepa-

tocelulárního karcinomu, karcinomu prsu a dalších. V nádorových buňkách kolorektálního karcinomu 

byly nalezeny mutace v genech kódujících APC, β-katenin a axin [36], které umožňují konstitutivní 

aktivaci nezávislou na Wnt ligandech a propůjčují β-katenin/ TCF komplexům transformační a onko-

genní potenciál. APC gen je mutován v 80 % případů kolorektálního karcinomu a tyto mutace vedou 

ke zkrácení molekuly APC a ztrátě vazebného místa pro β-katenin [37]. Naopak mutace v genu pro 

β-katenin vedou ke ztrátě fosforylačních míst pro GSK-3β v oblasti 3. exonu [38] a mutační změny 

v genu pro Axin1 vedou k narušení jeho vazby s GSK-3β [39]. V případě TCF-4 byly nalezeny mutace 

s posunem čtecího rámce pouze ve skupině kolorektálních nádorů s vysokým stupněm mikrosatelitní 

nestability [40]. Dalším mechanizmem přispívajícím k transkripční aktivaci β-katenin/ TCF-4 komple-

xu v buňkách kolorektálního karcinomu může být zvýšená exprese PPAR-1 a snížená exprese Ku70 

[41]. 
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Obr. 4. Schématické znázornění kanonické Wnt/β-katenin/TCF signální dráhy a některých významných 
cílových genů. Upraveno dle [35]. 
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1.5. Survivin 

Survivin, 16.5kDa velký protein, objevený náhodně v roce 1997 během hybridizačních studií pomocí 

cDNA sondy pro EPR-1 (Effector cell Protease Receptor-1) v lidské genomové knihovně, se záhy po 

svém objevu stal jedním z nejzajímavějších a nejvíce zkoumaných proteinů v nádorové biologii [42]. 

Tento protein se 142 aminokyselinami je kódován genem o velikosti 14.7kb, který je lokalizován na 

dlouhém raménku 17.chromozómu v pozici 17q25 a obsahuje 4 exony o 426 párech bazí. Krystalo-

grafická analýza ukázala atypickou homodimerickou strukturu lidského survivinu svědčící pro adap-

torový charakter jeho molekuly [43, 44]. Survivin (BIRC-5) je řazen do IAP proteinové rodiny (Inhibitor 
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of Apoptosis Proteins ) pro přítomnost jedné BIR (Baculovirus IAP Repeat) domény ve své struktuře 

a pro antiapoptotické působení. Vedle survivinu do IAP rodiny antiapoptotických proteinů patří dále 

XIAP, cIAP1, cIAP2, livin, NAIP, Ts-IAP a apollon [45]. Zdá se, že survivin nepůsobí inhibici apoptózy 

přímo, ale pomocí vazby s HBXIP (Hepatitis B X-Interacting Protein). Tento komplex váže pro-kaspázu 

9 a inhibuje mitochondriální apoptotickou cestu [46]. Dalším popsaným mechanizmem je vazba 

s XIAP (X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein), čímž zvyšuje jeho stabilitu a umožňuje vazbu a inhi-

bici kaspázy 3 a 9 [47]. Díky imunofluorescenčním studiím bylo zjištěno, že survivin je významný 

regulátor mitózy a je součástí multiproteinového komplexu CPC (Chromosomal Passenger Complex) 

[48]. Jako typický tzv. chromozomální passenger protein má specifickou intracelulární distribuci při 

buněčném dělení. Během pro-metafáze se nachází na centromerách, v anafázi na centrální části 

mikrotubulů dělícího vřeténka a při cytokinezi je lokalizován do struktury dočasného spojení buněk – 

midbody. Do této skupiny proteinů vedle survivinu patří INCENP, aurora-B kináza, borealin a TD60 

[49]. Soudí se, že chromozomální passenger proteiny jsou odpovědné za správné připojení chromo-

zomů k aparátu dělícího vřeténka a dokončení buněčného rozdělení, čímž významně přispívají k za-

chování genomové stability [50]. Kromě alternativního sestřihu pre-mRNA s možným vznikem 4 izo-

forem survivinu (2β, ΔEx3, 3β, 2α) je survivin transkripčně regulován vlivem mnoha transkripčních 

faktorů jako je β-katenin/TCF4, Sp1, STAT3, HIF-1α, NF-κB či p53. Posttranslačně je dále fosforylován 

Aurora B kinázou na Thr117, cdc2 (CDK1) na Thr34 a asociací s Hsp90 zvyšuje svojí stabilitu oproti 

proteasomální degradaci [51]. Duální role survivinu v regulaci buněčného dělení a apoptózy je sché-

maticky vyobrazena na obrázku č.5. V normálních buňkách je exprese survivinu největší v G2/M-fázi 

a má nezastupitelnou úlohu během vývoje a homeostázy sliznice gastrointestinálního traktu, hepa-

tocytů, endotelií, hematopoetických progenitorových buněk, zárodečných buněk [52]. Ve většině 

lidských nádorových buněk byla ale nalezela mnohonásobně vyšší hladina survivinu než ve zdravé 

výchozí tkáni a to nezávisle na buněčném cyklu. Jde zejména o buňky karcinomu plic, prsu, žaludku, 

jícnu, jater, pankreatu, tlustého střeva, ovárií, mozku a hematologické malignity a hladina survivinu 

korelovala se sníženým apoptotickým indexem, nádorovou progresí, zvýšenou rezistencí na chemo 

i radioterapii a zkráceným přežíváním pacientů [53, 54]. V nádorových buňkách dochází k trans-

kripční aktivaci survivinového genu vlivem onkogenů STAT-3, E2F, H-ras a ztrátou tumorsupreso-

rických genů p53 a APC [55] vedoucí k až 200 násobně vyšší aktivitě survivinového promotoru 

v nádorových buňkách [56]. Survivin byl nalezen také v mitochondriích nádorových buněk, kde po 

cytotoxickém stimulu dochází k jeho uvolnění do cytoplazmy a zabránění apoptóze [57]. Dalším 

mechanizmem, který zvyšuje cytoplazmatickou hladinu survivinu je i aktivní nukleární export. Tento 

aktivní export je umožněn přítomností NES (Nuclear Export Signal) domény v molekule survivinu me-

zi AMK 89-98 a je závislý na receptoru CRM1 (Chromosome Region Maintenance 1). Bylo prokázáno, 

že podporuje antiapoptotické působení survivinu v interfázických nádorových buňkách [58]. 
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Obr. 5. Duální role survivinu v regulaci mitózy, buněčného dělení a současně inhibici apoptózy. Uprave-
no dle [51]. 
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1.6. COX-2 

Cyklooxygenázy jsou enzymy, které katalyzují první krok přeměny kyseliny arachidonové na prosta-

noidy – prostaglandiny PGE2, PGF2α, PGD2, PGI2 a tromboxan TXA2, které působí autokrinně a para-

krinně vazbou na membránové receptory. V případě prostaglandinu PGE2 se jedná o receptory EP1, 

EP2, EP3 a EP4. V roce 1989 byla izolována nová izoforma cyklooxygenázy z v-src transformovaných 

kuřecích embryonálních fibroblastů [59]. Gen se nachází na 1. chromozomu v pozici 1q25 a jeho pro-

duktem je 68,9 kDa velký protein o 604 aminokyselinách. Tato izoforma známá jako cyklooxygená-

za 2 (COX-2, PTGS2) má vysokou sekvenční a enzymatickou podobnost s COX-1, ale liší se charakte-

rem genové exprese. Ve většině tkání až na placentu, ledviny a mozek není COX-2 konstitutivně 

exprimována. Její exprese je naopak rychle indukována v místech zánětu a během tumorigeneze 

mnoha intra i extracelulárními signály jako jsou lipopolysacharid, interleukin 1α/β, TNFα, TGFα, 

interferon γ, endotelin, PAF a další [60]. Na význam fyziologické role COX-2 upozornila analýza COX-2 

knockout myší, kde byla pozorována glomerulární skleróza, fibróza myokardu a narušení reproduk-

čních funkcí s abnormalitami během ovulace, fertilizace a implantace [61]. Konstitutivní exprese 

COX-2 je typicky nalézána v tkáních epiteliálních nádorů jako je karcinom prsu, jícnu, žaludku, 

tlustého střeva, pankreatu, plic, prostaty, močového měchýře a kůže [62]. V případě nádorů tlustého 

střeva byla zvýšená exprese COX-2 prokázána v 50 % adenomů a 86 % adenokarcinomů [63] a její 

hladina korelovala s nepříznivou prognózou pacientů s CRC [64]. Přímý molekulární důkaz pro COX-2 
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a její roli v kolorektální tumorigenezi poskytl myší genetický model APC(+/-), kdy delece genu pro 

COX-2 vedla k redukci počtu střevních nádorů [65]. Naopak transgenní COX-2 myši sice spontánně 

střevní nádory nevytvářeli, ale po podání azoxymetanu byla pozorována signifikantně vyšší progrese 

střevních tumorů [66]. Cyklooxygenáza 2 je regulována na transkripční a posttranslační úrovni. Její 

exprese je řízena mnoha transkripčními faktory jako jsou NF-κB, C/EBP, CREB, NFAT, AP-1, HIF-1α, 

kaveolin-1 a další [67]. Stabilita COX-2 mRNA je ovlivňována vazbou s HuR a TTP proteiny [68]. Zvýše-

ná exprese COX-2 vede k tvorbě a sekreci prostaglandinů, zejména prostaglandinu PGE2, který je 

nejvíce zastoupen ve tkáni kolorektálního karcinomu [69]. Lokální hladina prostaglandinu závisí 

nejen na aktivitě cyklooxygenáz, ale také na jeho odbourávání enzymem 15-hydroxyprostaglandin-

dehydrogenázou (15-PGDH), jejíž exprese je v buňkách CRC významně potlačena [70]. PGE2 ovlivňuje 

proliferaci nádorových buněk aktivací Ras-Erk [71] a axin/ GSK-3β/ β-kateninové signální dráhy [72]. 

Zvyšuje přežívání nádorových buněk aktivací PI3K-Akt-PPARδ signalizace a zvýšením hladin anti-

apoptotického proteinu BCL-2 [73]. Kromě proliferačního a anti-apoptotického působení zvyšuje 

PGE2 také migraci a invazivitu nádorových buněk aktivací EGFR-PI3k-Akt signalizace prostřednictvím 

EP4/ β-arrestin-1/ SRC komplexu [74] a stimulací exprese MMP2 [75] a CCR7 [76]. Mechanizmy půso-

bení COX-2/ prostaglandinu PGE2 na proliferaci, přežívání, migraci a invazivitu epiteliálních nádoro-

vých buněk jsou v přehledu znázorněny na obrázku č. 6. Prostaglandin PGE2 se dále podílí na indukci 

s nádorem-asociovaného imunosupresivního mikroprostředí tím, že inhibuje proliferaci a aktivitu 

cytotoxických T-lymfocytů [77, 78] a diferenciaci a funkci dendritických buněk [79]. PGE2 přispívá 

k nádorové progresi také podporou neoangiogeneze zvýšením exprese VEGF, FGF2 a chemokinů 

CCL2 a CXCL1 [80]. Pravidelné užívání NSAIDs (NonSteroidal Anti-Inflammatory Drugs) jako je nese-

lektivní inhibitor cyklooxygenáz aspirin po dobu 10-15 let snižuje riziko vzniku CRC o 40-50 % [81], 

snižuje výskyt adenomových polypů [82] a zlepšuje prognózu pacientů s již diagnostikovaným kolo-

rektálním karcinomem [83]. Také selektivní inhibitory COX-2 (celecoxib, rofecoxib) významně snižo-

valy výskyt jak sporadických [84] tak s FAP-asociovaných adenomových polypů [85]. Nicméně zde byl 

zaznamenán vyšší výskyt kardiovaskulárních tromboembolických nežádoucích účinků. Proto se s na-

dějí očekávají výsledky studií s inhibitory PGE2-syntázy a blokátorů prostaglandinových receptorů. 
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Obr. 6. Mechanizmy působení COX-2 / prostaglandinu PGE2 na proliferaci, přežívání, migraci a invazi-
vitu epiteliálních nádorových buněk. Upraveno dle [67]. 
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1.7. iNOS 

Oxid dusnatý (NO) je vysoce reaktivní molekula plynu s poločasem 3-30 s, která se podílí na regulaci 

mnoha fyziologických i patologických procesů jako je angiogeneze, vaskulární permeabilita, regulace 

krevního oběhu, agregace destiček, dále se uplatňuje během vývoje CNS a jako neuropřenašeč. Při 

vysokých koncentracích je zčásti odpovědný za cytotoxický efekt makrofágů. Také metabolity NO 

(nitrity, nitráty, S-nitrosothioly, nitrosaminy a zejména peroxynitrit) mají cytotoxické a genotoxické 
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účinky prostřednictvím inhibice mitochondriálního dýchání, mutacemi DNA a narušením funkce 

proteinů [86]. Oxid dusnatý je produkován enzymem NO-syntázou, což je homodimer s katalytickou 

NH2-terminální oxygenázovou doménou, která zajišťuje tvorbu NO oxydací L-argininu. Jsou známy tři 

izoformy tohoto enzymu: neuronální (nNOS, NOS1), inducibilní (iNOS, NOS2) a endoteliální (eNOS, 

NOS3). Neuronální a endoteliální izoforma se považují za konstitutivní a převážně závislé na cytozo-

lární hladině vápníku/kalmodulinu a zajišťují produkci nanomolární koncentrace NO. Naopak iNOS, 

poprvé popsána v cytokiny-aktivovaných myších makrofázích v roce 1992 [87], je indukována prozá-

nětlivými působky jako jsou INF-γ, IL-1β, TNF-α a lipopolysacharid a je schopna produkovat mikro-

molární hladiny NO po delší dobu. Gen pro iNOS je lokalizován na 17. chromozomu v pozici 17q11 

a kóduje 131 kDa velký protein o 1153 aminokyselinách. Exprese iNOS je regulována zejména na 

transkripční úrovni pomocí transkripčních faktorů NF-κB, IRF-1, HIF-1, STAT-1, AP-1 a p53. Zpočátku 

se iNOS nejvíce studovala v souvislosti s imunitními funkcemi, protože iNOS knockout myši vykazo-

valy zvýšenou náchylnost k bakteriálním infekcím [88], poté byla exprese iNOS nalezena také v nádo-

rových i stromálních buňkách karcinomu prsu, plic, jícnu, tlustého střeva, pankreatu, prostaty 

a dalších [89]. Vyšší hladina exprese byla detekována u p53 mutovaných nádorových buněk [90]. 

Chronický zánět provázený indukcí iNOS a protrahovanou expozicí vyšším hladinám NO a jeho reak-

tivním derivátům může přispívat k neoplastické transformaci epiteliálních buněk poškozováním DNA 

[91] a současně inhibicí některých DNA opravných mechanizmů jako je alkyltransferáza a DNA-ligáza 

[92, 93]. NO může dále inaktivovat p53 protein [94] a aktivita iNOS korelovala s výskytem mutací p53 

ve tkáni kolorektálního karcinomu [95]. Prostřednictvím S-nitrosylace je NO schopen modulovat pro-

ces apoptózy inhibicí kaspázy-3 [96] a zvýšením hladin Bcl-2 [97]. Zvýšená exprese iNOS v nádoro-

vých buňkách podporuje proliferaci prostřednictvím aktivace MAPK signální dráhy [98] a zvýšením 

exprese VEGF dále přispívá neoangiogenezí k nádorové progresi a invazivitě [99]. Také byla popsána 

aktivace COX-2 přímou vazbou s iNOS [100]. Hlavní mechanizmy, jakými může iNOS stimulovat neo-

plastickou transformaci a nádorovou progresi jsou uvedeny na obrázku č. 7. Na roli iNOS v tumorige-

nezi upozornily genetické studie na myších modelech. U APC (+/-) myší vedlo vyřazení genu pro 

iNOS k menší tvorbě adenomových polypů [101]. Obdobný efekt mělo i podání inhibitoru iNOS 

u azoxymetanem indukovaného modelu CRC [102]. Nicméně jiné studie udávají inhibiční působení 

iNOS na proces tumorigeneze. Inducibilní NO-syntáza a produkce NO se podílejí na schopnosti 

makrofágů zabíjet nádorové buňky stimulací apoptózy [103]. NO nejenom tlumí některé členy DNA 

reparačního systému, ale může zvyšovat hladinu DNA-dependentní proteinkinázy (DNA-PK), která 

má protektivní vliv na genomickou integritu [104]. Také jiná studie s APC (+/-) myším modelem a vy-

řazením iNOS genu tentokrát popsala naopak nárůst tvorby adenomových polypů [105] a transdukce 

iNOS genu vedla k potlačení růstu buněk CRC a jejich schopnosti metastazovat v xenograftovém 

modelu [106], což dále stimulovalo vývoj chemopreventivních léků uvolňujících NO [107, 108]. Zdá 

se tedy pravděpodobné, že vnímavost nádorových buněk a celkový vliv NO na tumorigenezi je závis-
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lý na hladině a trvání genové exprese iNOS a ostatních NO-syntáz, na době působení, na složení 

mikroprostředí a na genetickém pozadí neoplastických buněk [109].  
 

Obr. 7. Mechanizmy působení iNOS/ NO na integritu DNA, buněčnou proliferaci, přežívání a invazivitu 
nádorových buněk. Upraveno dle [86, 109]. 
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1.8. TERT 

Prvé poznatky o morfologických a funkčních vlastnostech koncových částí chromozomů-telomer 

byly uveřejněny v roce 1978 [110]. V lidských buňkách jsou tvořeny dvojitě vinutou DNA s hexameric-

kými repeticemi TTAGGG na koncích lineárních chromozomů spolu s asociovanými proteiny. Telome-

ry jsou zakončeny jednořetězcovým úsekem (3'-overhang), který je nezbytný pro vytvoření struktu-
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rálního zakončení telomery pomocí T- kličky (T-loop). Jak telomerická DNA tak s telomerou asociova-

né proteiny mají klíčovou roli ve stabilizaci chromozomových konců pomocí utváření čepičkové 

struktury, která chrání koncové části lineární DNA před exonukleolytickou degradací. Proteiny TRF1 

a TRF2 se vážou na dvouvláknovou telomerovou DNA, zatímco protein POT1 se váže na jednořetěz-

cové vlákno. Na TRF1 a TRF2 se váží další faktory a utvářejí proteinové komplexy. Mnohé z těchto 

proteinů jsou součástí mechanizmů reparace poškozené DNA a jejich mutace byly zjištěny u syndro-

mů předčasného stárnutí a jsou spojené s výrazně zkrácenými telomerami, chromozomovou instabi-

litou a vysokou incidencí nádorů. Mutace v NBS1 (Nijmegen Breakage Syndrome 1) a MRE11 (Meiotic 

REcombination 11) byly nalezeny u stejnojmenného syndromu. Podobně Wernerův a Bloomův 

syndrom je podmíněn mutacemi ve WRN a BLM genech. ERCC1 (Excision Repair Cross-Complemen-

ting 1) je mutován u Xeroderma pigmentosum a porucha genu ATM podmiňuje syndrom Ataxia 

telangiectasia [111]. V důsledku nekompletní replikace lineární DNA (end-replication problem) do-

chází při každém buněčném cyklu ke zkracování telomer somatických buněk [112]. Schopnost pro-

dlužovat telomery má enzym telomeráza, která byla objevena v roce 1985 [113]. Jde o ribonukleo-

proteinový enzymatický komplex, který se skládá z telomerázové reverzní transkriptázy (TERT), tem-

plátové RNA komponenty (TERC) a asociovaných proteinů (dyskerin, TCAB1, NHP2, NOP10, GAR1 

a další). Gen pro TERT se nachází na 5. chromozomu v pozici 5p15 a kóduje 127kDa velký protein 

o 1132 aminokyselinách. Gen pro TERC je lokalizován na 3. chromozomu v pozici 3q26 a obsahuje 

451 bp. Model sekundární struktury TERC obsahuje tři vysoce konzervované strukturální a funkční 

oblasti: templát/pseudoknot, CR4-CR5 a scaRNA (small Cajal-body RNAs) doménu [114]. Pseudoknot 

doména s krátkým templátovým úsekem je nezbytná pro tvorbu DNA telomerových sekvencí [115], 

doména CR4-CR5 s vazebnými místy pro TERT protein je rozhodující pro zachování enzymatické 

aktivity [116]. Doména scaRNA obsahuje tři konzervované motivy box H, box ACA a CAB box, které 

zajišťují nukleolární lokalizaci, strukturální stabilitu RNA, dále se podílí na akumulaci a maturaci 

hTERC a na vazbě asociovaných proteinů [117]. Exprese TERT a telomerázová aktivita byla popsána 

v proliferujících buňkách kostní dřeně, kůže, gastrointestinálního traktu, varlat a aktivovaných 

lymfocytech, zejména v oblastech kmenových a progenitorových buněk [118, 119]. Telomerázová 

aktivita je převážně regulována na úrovni genové exprese TERT vlivem transkripčních aktivátorů 

c-Myc, Sp1, HIF-1, AP2, ERα, Ets a represorů p53, WT1 a menin [120]. V procesu tumorigeneze se vý-

znamně uplatňuje jak telomerická dysfunkce tak reaktivace telomerázy [121]. Kritické zkrácení délky 

telomer a narušení capping funkce 3’-konce, který není schopen nadále vytvářet T-loop konformaci, 

může při současném vyřazení funkčního p53 vést k fúzím těchto nekrytých částí chromatid se vzni-

kem dicentrických chromozomů. Tyto struktury jsou vysoce nestabilní a v procesu bridge-fusion-

breakage cyklech může docházet k chromozomálním translokacím, delecím a amplifikacím, tedy ke 

změnám, které jsou typicky nacházeny v karyotypu většiny epiteliálních karcinomů [122, 123]. 

Naopak zvýšená exprese či reaktivace telomerázy, která byla zjištěna u 80-100 % maligních nádorů 
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[124, 125], stabilizuje kriticky zkrácené telomery a poskytuje neomezený proliferační potenciál neo-

plastickým buňkám. Význam telomerázy v procesu neoplastické transformace potvrdila práce Hahna 

et al. [126], kdy k maligní přeměně lidských epiteliálních a mezenchymálních buněk byla dostačující 

ektopická exprese TERT proteinu v kombinaci s dvěma onkogeny (SV 40 T-onkoproteinem a H-ras 

onkogenní alelou). V případě vzniku kolorektálního karcinomu byly anafázické můstky – markery 

dysfunkčních telomer nalezeny v malém množství v adenomech a jejich počet významně narostl 

během přechodu v karcinom [127], což bylo provázeno reaktivací telomerázy [128]. Stabilní délka 

telomer, pozorovaná v maligních buňkách, je závislá na konstitutivní expresi TERT, naopak cyklická 

exprese telomerázy v nenádorových buňkách stabilizaci délky telomer není schopna zajistit. Navíc se 

ukazuje, že TERT může přispívat k tumorigenezi také mechanizmem, odlišným od její funkce při 

syntéze telomer [129, 130]. Konstitutivní exprese TERT vykazovala antiapoptotické působení nezávis-

le na její aktivitě [131]. Další poznatky o nekanonické funkci telomerázy byly získány při studiu kondi-

cionálních knock-in myší [132], kde zvýšení exprese TERT vedlo k aktivaci a proliferaci epidermálních 

kmenových buněk vlasového folikulu. Navazující studie objevily překvapující molekulární mechaniz-

mus, kterým je stimulace transkripční aktivity β-katenin/TCF komplexů prostřednictvím přímé 

interakce TERT s BRG1, což je chromatin-modifikující kofaktor β-kateninu [133, 134]. Na obrázku č. 8 

je schematicky znázorněna jak funkce telomerázy při syntéze telomerických sekvencí tak nekanonic-

ká funkce potencující transkripční aktivitu β-katenin/TCF komplexů. 
 

Obr. 8. Dvojí funkce telomerázové katalytické podjednotky TERT. Svojí reverzní transkriptázovou 
aktivitou v telomerázovém komplexu zajišťuje syntézu telomerické DNA a zároveň zvyšuje transkrip-
ční aktivitu β-katenin/TCF komplexů interakcí s BRG1, kofaktorem β-kateninu s chromatin-modifikující 
funkcí. Upraveno dle [120, 121]. 
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2. CÍLE 

Dlouhotrvající ulcerózní kolitida je provázena zvýšeným rizikem vývoje kolorektálního karcinomu, 

jehož molekulární etiopatogeneze není dostatečně prozkoumána. Vzhledem k histopatologickým 

odlišnostem prekancerozních lézí se předpokládá účast jiných genových alterací a tím i možná 

aktivace odlišných mitogenních a antiapoptotických drah během vzniku a progrese kolorektálního 

karcinomu asociovaného s ulcerózní kolitidou než je tomu u sporadického CRC. Rovněž detekce 

iniciálních stádií neoplastické tranformace je v rozsáhlé chronicky zánětem postižené sliznici velmi 

obtížná. Proto hledání nových molekulárních markerů má velký význam jak pro zlepšení časné 

detekce, zpřesnění odhadu rizika vývoje CRC u daného pacienta tak potenciálně i pro terapeutické 

využití. 

Cílem této práce bylo stanovení a vzájemné porovnání genové exprese vybraných molekulárních 

markerů (COX-2 – cyklooxygenáza typu 2, iNOS – inducibilní NO syntáza, transkripční faktor c-MYB, 

transkripční faktor TCF-4, ILK – integrinová kináza, survivin a TERT – katalytická podjednotka telome-

rázy) během progresivních histologických stádií vývoje neoplastických změn ve střevním epitelu 

pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou, jejich porovnání s genovou expresí ve vzorcích získa-

ných od pacientů s kolorektálním karcinomem a dále ve vzorcích neoplastického epitelu izolovaného 

pomocí laserové mikrodisekce u myšího modelu s kolitidou asociované karcinogeneze a myšího mo-

delu chemicky indukované sporadické kolorektální karcinogeneze.  
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3. MATERIÁLY A METODY 

3.1. Příprava a odběr vzorků  

3.1.1. Bioptické vzorky od pacientů s ulcerózní kolitidou a kolorektálním karcinomem 

Endoskopické vzorky byly získány během kolonoskopického vyšetření pacientů s ulcerózní kolitidou 

v trvající dlouhodobé klinické a endoskopické remisi. Žádný z pacientů nebyl léčen vysokými dávka-

mi imunosupresiv či biologickou terapií. Složení souboru spolu s trváním UC je uvedeno v tabulce 

č. 1. Čtyři pacienti měli pankolitidu, devět levostrannou kolitidu. U dvou pacientů byly nalezeny sliz-

niční léze typu DALM, pro které byl v prvním případě proveden resekční výkon, ve druhém endosko-

pická mukózní resekce. Kontrolní skupinu tvořily biopsie od pacientů bez histologických známek 

zánětu či dysplázie. Biopsie byly sbírány do 1 ml RNAlateru (Ambion) a uchovávány do zpracování při 

- 80°C. Paralelní biopsie byly odebrány k histologickému vyšetření.  

Tkáňové vzorky sporadického kolorektálního karcinomu byly odebrány z centrální části tumoru 

a kontrolní tkáň z makroskopicky zdravého okraje resekátu. Ihned po odebrání byly zmrazeny 

a uchovány v tekutém dusíku. Žádný z operovaných pacientů nebyl léčen neoadjuvantní radioterapií 

či chemoterapií. Studie byla schválena Etickou komisí 3. LF UK v Praze a od všech pacientů byl získán 

informovaný souhlas. 
 

Tab. 1. Soubor pacientů s ulcerózní kolitidou a kolorektálním karcinomem 

 UC CTRL CRC 

Věk (roky) 70 (28 – 83) 63 (50 – 86) 69 (56 – 83) 

Pohlaví (M /Ž) 6 / 7 5 / 8 8 / 4 

Střední délka trvání UC (roky) 18 (8 – 23) - - 

Data představují medián s rozpětím v závorkách. UC - ulcerózní kolitida; CRC - kolorektální karcinom 

3.1.2. Myší model s kolitidou asociované a sporadické kolorektální tumorigeneze 

Pro potřeby této studie jsme zavedli myší modely jak s kolitidou asociované tak i sporadické tumori-

geneze. Sporadický kolorektální karcinom byl indukován na samečcích myšího kmene A/J (Jackson 

Laboratories, Bar Harbor, ME, USA) o hmotnosti 25 g, věk 20 týdnů intraperitoneální injekcí (i.p.) 

roztoku azoxymetanu (AOM; Sigma, St. Louis, MO, USA) v dávce 10 mg/kg vždy jedenkrát týdně po 

dobu 6 týdnů [135]. Model s kolitidou asociované karcinogeneze byl indukován na samečcích myšího 

kmene ICR (Charles River, Sultfeld, Germany) o hmotnosti 35 g, věk 20 týdnů jednou intraperitoneál-

ní injekcí azoxymetanu v dávce 10mg/kg, následovanou o jeden týden později podáváním 2% dex-

transulfátu sodného (DSS; MP Biomedicals, Irvine, CA, USA) po dobu 7 dnů a následně 14 dnů pitné 
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vody. Tento cyklus podávání 2% DSS – 7 dní/pitná voda – 14 dní se opakoval 6-krát [135, 136]. Za 

šest měsíců po prvním intraperitoneálním podání azoxymetanu bylo usmrceno 8 zvířat z každé stu-

dijní skupiny u obou modelů, v celkovém počtu 40 myší. Odebrané tlusté střevo bylo podélně rozříz-

nuto, opláchnuto fyziologickým roztokem a zhodnoceno na přítomnost makroskopicky viditelných 

tumorózních změn. 

3.1.3. Myší xenograft nádorové linie SW 620 

Myší xenograftový model kolorektálního karcinomu byl indukován na samičkách imunodeficientních 

myší kmene CD1-nu o hmotnosti 18-20g (Anlab s.r.o., Charles River, Česká Republika) podkožní injek-

cí suspenze nádorových buněk linie SW620 [137]. Myši byly chovány v laminárním boxu za bezpato-

genních podmínek a dostávali sterilizovanou stravu. Zvířata byla usmrcena při nárůstu tumoru na ve-

likost 15 mm v průměru a získaná nádorová tkáň byla odebrána a uschována v tekutém dusíku do 

následného zpracování. Všechny myší pokusy byly schváleny Etickou komisí Fyziologického Ústavu 

AV ČR a prováděny v souladu s právními předpisy na ochranu laboratorních zvířat. 

3.2. Histopatologická analýza bioptických vzorků 

Histologicky byly podrobně vyšetřeny endoskopické vzorky dvanácti pacientů, ve třináctém případě 

se jednalo o resekční preparát céka a kolon ascendens s terminálním ileem. Vzorky byly zpracovány 

standardní histologickou technikou; po fixaci 10% formolem byly zality do parafínu a krájeny na tká-

ňové řezy, následně barvené hematoxylinem a eosínem. Všechny preparáty byly hodnoceny dvěma 

patology. U všech pacientů byl mikroskopický obraz v souladu s klinicku diagnózou chronické ulce-

rózní kolitidy v remisi. Podle Vídeňské klasifikace gastrointestinálních epiteliálních neoplazií [138] 

byly čtyři pacienti hodnoceni jako kategorie 1 (bez dysplastických změn), šest pacientů bylo 

hodnoceno jako kategorie 2 (neurčitá dysplázie/neoplázie), jeden pacient byl hodnocen jako katego-

rie 3 (dysplázie nízkého stupně). U dvou nemocných byly navíc zastiženy změny spadající do katego-

rie 5 (v jednom případě intramukózní karcinom, ve druhém invazivní karcinom v resekčním prepará-

tu). Léze zařazená v kategorii 3 byla hodnocena jako tubulovilozní adenom colon ascendens. 

Pro vyloučení polypoidní formy DALM byla provedena imunohistochemická detekce p53 a bcl-2 

[139], nicméně vzhledem k pozitivitě v obou markerech ani tato další vyšetření nevyloučila možnost 

DALM léze. Typické histologické nálezy jsou prezentovány na obrázku č. 9. U všech dvanácti vzorků 

sporadického kolorektálního karcinomu zahrnutých v této studii (tabulka 1.) byla diagnóza histolo-

gicky ověřena, nádory byly hodnoceny jako kolorektální adenokarcinomy. V jednom případě byl za-

chycen simultánní B-non-Hodgkinův lymfom v retroperitoneální uzlině, přičemž buňky tohoto lym-

fomu nebyly nalezeny ve vyšetřovaném vzorku střevní tkáně. 
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Obr. 9. Reprezentativní histologie bioptických vzorků od pacientů s ulcerózní kolitidou hodnocených 
jako: A – bez dysplázie (kategorie 1), x40; B – detail obrázku A, x100; C – neurčitá dysplázie (katego-
rie 2), x100; D – tubulovilózní adenom s dysplázií nízkého stupně (kategorie 3), x60; E – ložisko intra-
mukózního karcinomu (kategorie 5), x40; F – detail obrázku E, x100; G – invazivní karcinom (katego-
rie 5), x40; H – detail obrázku G demonstrující invazivní typ růstu, x100, vše barveno H&E.  
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3.3. Laserová mikrodisekce  

Vzorky myší střevní tkáně byly zality do OCT média (Sakura Finetek, Torrance, CA, USA), zmraženy 

ponořením do 2-metylbutanu a uchovány v tekutém dusíku. Krájení bločků bylo prováděno na kryo-

statu Leica CM 3000 při -23°C. Pro přesné histopatologické posouzení byly odebírány 4 μm řezy, které 

byly dále fixovány v 10% formaldehydu, následně barveny hematoxylinem a eosínem a prohlíženy 

v mikroskopu Nikon Eclipse E400. Pro laserovou mikrodisekci byly řezány 8 μm sériové kryořezy, 

které byly přeneseny na Leica sklíčka pokrytá polyetylen-naftalátovou membránou a okamžitě zmra-

ženy na suchém ledu. Po fixaci v 95% etanolu byly tkáňové řezy barveny kresylovou violetí, dehydra-

továny vzestupnou řadou etanolu a xylenem podle doporučení LCM barvícího kitu (Ambion): 

a) Fixace  95% etanol 30 s 

 75% etanol 30 s 

 50% etanol 30s 

b) Barvení  kresylová violeť 2 minuty (300 μl na jeden tkáňový řez) 

c) Dehydratace 50% etanol 30 s 

 75% etanol 30 s 

 95% etanol 30 s 

 100% etanol 30 s 

 100% etanol 30 s 

 opláchnout v xylenu 

 xylen 5 minut 

 vysušit 5 minut 

Ihned po nabarvení tkáňových řezů bylo přistoupeno k laserové mikrodisekci vybraných tkáňových 

oblastí pomocí mikrodisektoru Leica LMD 6000 (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). Velkou výho-

dou tohoto mikrodisekčního systému je zcela bezkontaktní sběr vyříznutého materiálu pomocí gravita-

ce do víčka mikrocentrifugační zkumavky. Dále následovalo rozrušení tkáně a homogenizace v lyzač-

ním pufru během 30 sekundového třepání. Po centrifugaci byl homogenát uchován při - 80°C do izola-

ce RNA. Typický příklad laserové mikrodisekce použité v této práci je prezentován na obrázku č. 10. 

3.4. Izolace a kontrola kvality celkové RNA 

Endoskopické biopsie byly homogenizovány v 500 μl lyzačního pufru pomocí přístroje MagNA Lyser 

(Roche) a celková RNA izolována extrakčním kitem GenElute Mammalian Total RNA kit (Sigma-

Aldrich) podle doporučení výrobce. 
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Obr. 10. Laserová mikrodisekce neoplastického (1) a normálního střevního epitelu (2): A – před mikro-
disekcí, B – po mikrodisekci, C – mikrodisekovaná oblast v lyzačním pufru ve víčku mikrocentrifugační 
zkumavky. Původní zvětšení x100. 

 

V případě mikrodisekovaných vzorků, které tvořili identické tkáňové oblasti získané z 3 sériových 

kryořezů, jsme k izolaci celkové RNA použili RNeasy Micro Kit (Qiagen, Hilden, Germany) včetně 

poly - A nosiče. Abychom odstranili zbytky genomické DNA, provedli jsme štěpení DNázou I přímo 

na izolační kolonce během 15 minut při pokojové teplotě. Čistou celkovou RNA jsme nakonec roz-

pustili ve 20 μl PCR vody. 
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Integrita a koncentrace izolované RNA byly posouzeny mikrokapilární elektroforézou pomocí Agilent 

2100 Bioanalyzátoru a RNA 6000 Nano LabChip Kitu (Agilent Technologies). Průměrná hodnota RIN 

(RNA integrity number) z biopsií pacientů s UC byla 8.1 ± 0.1 (SEM) a kontrolních biopsií 8.2 ± 0.2. 

Biopsie s hodnotou RIN < 6 nebyly do další analýzy zařazeny.  

Kvalitu RNA získanou z mikrodisekovaných tkáňových oblastí jsme pro každý vzorek testovali pomocí 

RNA Pico LabChip Kitu na Agilent 2100 Bioanalyzátoru (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany) 

obdobným způsobem jako v případě endoskopických biopsií. I zde dosahovala RNA integrita velmi 

dobrých hodnot s průměrným RIN (RNA integrity number) 7.2 ± 0.2 (SEM), jak je demonstrováno na 

obrázku č. 11. 
 

Obr. 11. Integrita celkové RNA byla hodnocena pomocí mikrokapilární elektroforézy, v případě mikro-
disekovaných vzorků na RNA Pico LabChip Kitu (Agilent Technologies). Zde je prezentována analýza 
integrity izolované RNA z 11 mikrodisekovaných vzorků neoplastické tkáně modelu s kolitidou asocio-
vané tumorigeneze indukovaného na myším kmenu ICR. 

 

3.5. Reverzní transkripce 

Syntéza cDNA byla provedena na podkladě celkové RNA izolované z bioptických vzorků ve 20 μl 

reakci pomocí M-MLV reverzní transkriptázy (Invitrogen), 50 ng/μl random primerů, 10 mM dNTPmix, 

40 U RNaseOUT během 1 hodinové inkubace při 37 °C podle protokolu výrobce a uschována 

při - 20 oC. 
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Izolovaná RNA z mikrodisekovaných vzorků byla přepsána do komplementární cDNA pomocí Sensi-

script reverzní transkriptázy (Qiagen, Hilden, Germany), 3 μg/μl random primerů, 5 mM dNTP mix 

a 10 U RNase-OUT (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) během 2 hodinové inkubace při 37°C podle dopo-

ručení výrobce a uschována při - 20 oC. 

3.6. Relativní kvantifikace exprese mRNA 

PCR reakce, vždy v duplikátu, byly provedeny pomocí přístroje ABI Prism 7000 Sequence Detection 

System (Applied Biosystems) s použitím TaqMan Gene Expression Master Mixu a předsyntetizova-

ných prób značených barvou FAM a dvojice primerů TaqMan Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems) pro geny COX-2 (kat.č. Hs00153133_m1), iNOS (kat.č. Hs 00167248_m1), TERT (kat.č. 

Hs 00162669_m1), ILK (kat.č. Hs 00177914_m1), c-MYB (kat.č. Hs 00193527_m1), TCF-4 (kat.č. 

Hs 00162613_m1), survivin (kat.č.Hs 00153353_m1) a pro referenční geny β2 - microglobulin, B2M 

(kat.č. Hs 99999907_m1), TATA box-binding protein, TBP (kat.č. Hs 00427620_m1) a hypoxantin 

fosforibosyltransferázu, HPRT1 (kat.č. Hs 99999909_m1) ve 20 μl reakci. Reakční podmínky byly ná-

sledující: inkubace s Uracil-DNA glykosylázou 2 minuty při 50°C, aktivace DNA polymerázy 10 minut 

při 95°C, následovaná 45 cykly denaturace 15 sekund při 95°C a nasednutí / extenze 1 minutu při 

60°C. Referenční geny byly vybrány z různých funkčních skupin s ohledem na jejich užití v podob-

ných studiích. Exprese daného genu byla normalizována vůči TBP, jehož exprese vykazovala největší 

stabilitu za daných podmínek, určené dle Chen Y. et al., Silver N. et al. [140, 141]. Abychom potvrdili 

tyto výsledky, porovnali jsme měření simplexové a duplexové PCR, ve které jsou amplifikovány 

specifické sekvence jak zkoumaného tak referenčního genu v jedné reakci. V tomto případě byly 

TaqMan próby přidány v poměru 1,4 μl pro daný gen (FAM / MGB) a 0,6 μl pro TBP (VIC / MGB; kat.č. 

4326322E) v celkovém reakčním objemu 30 μl. Za stejných reakčních podmínek nebyly zaznamenány 

signifikantní rozdíly mezi simplexovými a duplexovými měřeními.  

Kvantitativní PCR pro odpovídající myší geny byly uskutečněny na stejném přístroji pomocí Gene 

Expression Master Mixu (Applied Biosystems) a předsyntetizovaných prób specifických pro myší TERT 

(kat.č. Mm01352136_m1), survivin (kat.č. Mm00599749_m1), ILK (kat.č. Mm00439671_g1), COX-2 

(kat.č. Mm00478374_m, iNOS (kat.č. Mm00440485_m1), c-MYB (kat.č. Mm00501741_m1), TCF-4 

(kat.č. Mm00443198_m1) a referenčního genu TATA box-binding protein, TBP (kat.č. 

Mm00446973_m1). PCR reakce o 50 amplifikačních cyklech byly provedeny za identických reakčních 

podmínek jako při amplifikaci lidských sekvencí. V obou případech byla relativní genová exprese 

vypočtena metodou 2-ΔCt, kde ΔCt představuje rozdíl průměrných Ct hodnot daného genu a TBP.  
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3.7. Imunohistochemie 

K imunohistochemické detekci proteinů jsme použili 5 μm silné tkáňové řezy, nakrájené z formali-

nem fixované a parafínem zalité tkáně. Tyto řezy byly deparafinovány, ošetřeny vhodnou metodou 

na demaskaci antigenních struktur a inkubovány s primárními protilátkami, které byly naředěny po-

mocí ChemMate Antibody Diluent (DakoCytomation, Glostrup, Denmark), po dobu 60 minut při 37°C. 

Charakteristika použitých protilátek i reakční podmínky jsou uvedeny v tabulce č. 2. Testovali jsme 

též několik primárních protilátek určených k detekci TERT a ILK proteinu, nicméně u žádné z nich 

jsme v našich podmínkách nezískali specifický signál. Chromogen 3,3-diaminobenzidin (Liquid DAB 

+ Substrate, DakoCytomation, Glostrup, Dánsko) byl použit jako detekční činidlo, pro kontrastní bar-

vení jsme použili Mayerův hematoxylin. Jako pozitivní kontrola sloužila tkáň kolorektálního adeno-

karcinomu, tkáňové řezy inkubované bez přítomnosti primární protilátky tvořili negativní kontroly. 

Výsledky imunodetekce byly vyhodnoceny dvěma patology. Celková imunoreaktivita normálního 

a neoplastického epitelu tlustého střeva byla hodnocena podle přítomnosti imunobarvení v epiteliál-

ních buňkách následovně: 0 – bez pozitivního imunobarvení, 1 – do 25 %, 2 – od 25 % do 50 %, 3 –

 od 50 % do 75 %, 4 – od 75 % do 100 % epiteliálních buněk vykazujících pozitivní imunobarvení. 

Dále jsme také zhodnotili distribuci pozitivní imunodetekce ve tkáni. 

 
Tab. 2. Protilátky a reakční podmínky 

Protilátka Výrobce Reakční podmínky Ředění Detekce 

Králičí polyklonální  
anti - Survivin NB500-201 Novus Biologicals C 1: 200 Histofine 

Králičí monoklonální  
anti - c-MYB klon EP769Y 

Epitomics T 1: 20 EnVision 

Myší monoklonální 
anti - TCF-4 klon 6H5-3 

Sigma - Aldrich C 1: 200 Histofine 

Myší monoklonální 
anti - COX-2 klon CX229 

Cayman Chemical C 1: 20 Histofine 

Myší monoklonální 
anti - iNOS klon 6 

BD Transduction 
Laboratories 

C 1: 50 Histofine 

C – citrátový pufr (pH - 6) a var v mikrovlnné troubě během 5 minut 
T – Target Retrieval Solution (DakoCytomation, Glostrup, Dánsko) 
Histofine Kit (Nichirei Biosciences, Tokyo, Japonsko) 
EnVision Kit (DakoCytomation, Glostrup, Dánsko) 
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3.8. Statistické metody 

Data jsou prezentována jako medián, 25. a 75. percentil a min. - max. rozpětí. Neparametrická statis-

tická analýza byla provedena pomocí programu Statistica 6.1 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Bioptické 

vzorky pacientů s ulcerózní kolitidou byly porovnány pomocí Kruskal-Wallis ANOVA testu. Porovnání 

mezi vzorky kolorektálního karcinomu s okolní normální sliznicí bylo provedeno neparametrickým 

Mann-Whitney U testem. Spearmanův korelační koeficient jsme použili k vyhodnocení signifikantní 

korelace mezi hladinami exprese stanovovaných genů. Hodnota p < 0.05 byla brána jako statisticky 

signifikantní. 

Také výsledky genové exprese na myších mikrodisekovaných vzorcích jsou znázorněny jako medián, 

25. a 75. percentil a min. - max. rozpětí. Hladiny exprese mRNA v neoplastickém a okolním normál-

ním epitelu byly porovnány pomocí Mann-Whitney U testu v programu Statistica 6.1. Hodnota 

p < 0.05 byla brána jako statisticky signifikantní. 
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3.9. Použité chemikálie 

Kromě výše zmíněných primerů a prób a primárních protilátek byly ve studii použity následující kity 

a chemikálie:  

Název chemikálie Výrobce Katalogové číslo 

RNAlater  Ambion AM7020 

LCM Staining Kit  Ambion AM1935 

Azoxymetan  Sigma - Aldrich A2853-100MG 

2-metylbutan  Sigma - Aldrich 59070-1L 

Kresyl violeť acetát Sigma – Aldrich C5042-10G 

GenElute Mammalian Total RNA Kit  Sigma – Aldrich RTN350 

Dextran sulfát sodný MP Biomedicals 0216011090 

Absolutní ethylalkohol  Penta 02862 

Formaldehyd 36-38%  Penta 47621 

RNeasy Micro Kit  Qiagen 74004 

Sensiscript RT Kit  Qiagen 205211 

Leica PEN Membrane Slides Leica 11505189 

M-MLV reverzní transkriptasa Invitrogen 28025-013 

Random primery Invitrogen 48190-011 

RNase OUT  Invitrogen 10777-019 

RNA 6000 Nano LabChip Kit Agilent Technologies 5067-1511 

RNA 6000 Pico LabChip Kit Agilent Technologies 5067-1513 

O.C.T. Compound Sakura Finetek 4583 

Cryomold Intermediate Sakura Finetek 4566 

Superfrost Plus Microscope Slides Fischer Scientific 12-550-15 

Antibody Diluent Dako S2022 

Target Retrieval Solution Dako S1700 

Liquid DAB+Substrate Dako K3468 

EnVision+ System - HRP Labelled Polymer Dako K4003 

Mayerův hematoxylin Dako S3309 

N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Nichirei Biosciences 414152F 

TaqMan Gene Expression Master Mix  Applied Biosystems 4369514 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Změny genové exprese v biopsiích pacientů s ulcerózní kolitidou 

a progresivními stádii neoplastické transformace  

Rozdělení souboru biopsií získaných od pacientů s ulcerózní kolitidou bylo provedeno na základě 

histopatologické analýzy podle Vídeňské klasifikace gastrointestinálních epiteliálních neoplázií do čtyř 

skupin: zdravé kontroly, pacienti s UC bez dysplázie (kategorie 1), pacienti s UC s nejasnou dysplázií či 

dysplázií nízkého stupně (kategorie 2+3) a pacienti s UC asociovanou neoplázií (kategorie 5). Jak je 

ukázáno na obrázku č. 12, transkripty pro všechny stanovované geny jsme byli schopni detekovat díky 

použité metodě ve všech endoskopických biopsiích. Když jsme porovnali hladiny exprese mRNA, 

ukázalo se, že v neplastické tkáni byla signifikantně zvýšená exprese všech genů kromě TERT a ILK. 

Medián exprese COX-2 byl zvýšen 6.9x a iNOS 2x v neoplastické tkáni pacientů s UC (kategorie 5) 

v porovnání se skupinou vzorků bez dysplázie (kateogrie 1). V této neoplastické tkáni byla rovněž zjiš-

těna zvýšená exprese survivinu (medián: 14,2x), transkripčních faktorů c-MYB (2,8x) a TCF-4 (52,8x). 

Abychom ověřili výše popsané změny genové exprese i na proteinové úrovni, provedli jsme imuno-

histochemickou analýzu bioptických vzorků pacientů s ulcerózní kolitidou a progresivními stádii neo-

plastické transformace. Výsledky celkové imunoreaktivity jsou shrnuty v tabulce č. 3 a reprezentativní 

příklady imunohistochemické detekce jsou demonstrovány na obrázku č. 13. 
 

Tab. 3. Výsledky celkové imunoreaktivity hodnocené jako procentuální zastoupení pozitivních buněk: 
0 - bez pozitivní imunodetekce, 1 – do 25 %, 2 – od 25 % do 50 %, 3 – od 50 % do 75 %, 4 – od 75 % 
do 100 % epiteliálních buněk vykazujících pozitivní imunobarvení. 

Kategorie COX-2 iNOS TCF-4 c-MYB Survivin 

V1 1 1 0 0 2 

V1 2 1 1 0 3 

V1 0 1 1 0 1 

V1 2 1 2 1 4 

Medián 1.5 1 1 0 2.5 

V2 1 1 4 3 3 

V2 1 1 2 1 2 

V2 2 0 1 ND 1 

V2 3 0 4 2 4 

V2 4 2 3 3 4 

V2 4 1 4 4 4 

V3 4 3 3 2 4 

Medián 3 1 3 2.5 4 

V5 4 3 4 3 4 

V5 3 3 2 1 4 

Medián 3.5 3 3 2 4 
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Obr. 12. Kvantitativní RT-PCR detekce inducibilní NO syntázy (iNOS), cyklooxygenázy 2 (COX-2), 
transkripčních faktorů c-MYB a TCF-4, integrinové kinázy (ILK), katalytické podjednotky telomerázy 
(TERT) a survivinu v bioptických vzorcích zdravých kontrol (CTRL) a pacientů s ulcerózní kolitidou bez 
dysplastických změn (V1), s neurčitou dysplázií a dysplázií nízkého stupně (V2+V3 a s neoplázií (V5). 
70 biopsií (UC: 42; CTRL: 28) získaných od 13 pacientů s ulcerózní kolitidou a 13 zdravých kontrol bylo 
analyzováno a genová exprese byla normalizována oproti expresi TBP. Výsledná data jsou prezento-
vána v grafu jako medián, 25. 75. percentil a min. – max. rozpětí. Pomocí Kruskal-Wallis ANOVA testu 
byla nalezena statisticky významně zvýšená exprese iNOS (P<0.001), COX-2 (P<0.002), c-MYB 
(P<0.006), TCF-4 (P<0.001) a survivinu (P<0.004). 
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Obr. 13. Imunohistochemická detekce COX-2, iNOS, TCF-4, c-MYB a survivinu v bioptických vzorcích 
pacientů s ulcerózní kolitidou a s progresivními stádii neoplastické transformace (V1-V5) a se sporadic-
kým kolorektálním karcinomem (CRC, pozitivní kontrola). Původní zvětšení: V1 iNOS a CRC survivin 
(x400), CRC COX-2 (x100), ostatní obrázky (x200). 

 

a) 
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  34
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Každý detekovaný marker vykazoval specifickou buněčnou lokalizaci při imunohistochemické detekci. 

Protein c-MYB měl jadernou pozitivitu se zonálním charekterem pozitivity u vzorků ulcerózní kolitidy 

bez dysplázie s maximem exprese na spodině krypt a s postupným úbytkem exprese podél krypty smě-

rem k jejímu luminálnímu ústí. Naopak v neoplastickém epitelu jsme pozorovali nepravidelnou distri-

buci exprese c-MYB proteinu. Také transkripční faktor TCF-4 měl jadernou pozitivitu, ale oproti c-MYB 

proteinu vykazoval maximum exprese v povrchovém epitelu v normálních kryptách bez dysplastických 

změn, zatímco v neoplastických kryptách jsme prokázali heterogenní expresi TCF-4. Cytoplazmatická 

lokalizace byla typická pro COX-2 a iNOS imunodetekci. V epitelu krypt bez dysplastických změn jsme 

pozorovali expresi COX-2 a iNOS proteinu ve většině méně diferencovaných buněk, zatímco v pohárko-

vých buňkách byla pouze slabá imunoreakce. Naopak v neoplastickém epitelu jsme prokázali silnou 

nepravidelnou pozitivitu jak pro COX-2 tak i iNOS protein. V případě survivinu jsme detekovali převážně 

cytoplazmatickou pozitivitu v epitelu vzorků ulcerózní kolitidy bez dysplázie. V neoplastických epiteliál-

ních buňkách byla patrná nejenom silná cytoplazmatická, ale i jaderná imunopozitivita.  

Abychom posoudili jestli existuje korelace genové exprese mezi stanovovanými prozánětlivými, 

proliferačními a antiapoptotickými geny, stanovili jsem Spearmanův korelační koeficient. Výsledek 

ukázal statisticky významnou pozitivní korelaci mezi expresí některých markerů. Hladiny mRNA pro 

COX-2 a iNOS spolu vzájemně korelovali (RS = 0.641; P < 0.001) a korelovali též s mRNA survivinu 

(COX-2: RS = 0.653; iNOS: RS = 0.529; P < 0.001), c-MYB (COX-2: RS = 0.441; iNOS: RS = 0.425; P < 

0.002), ILK (COX-2: RS = 0.424; iNOS: RS = 0.457; P < 0.002) a TCF-4 (COX-2: RS = 0.592; iNOS: RS = 

0.485; P < 0.002). Naopak korelace nebyla zjištěna mezi COX-2 či iNOS a TERT. Exprese mRNA pro 

survivin pozitivně korelovala (P < 0.001) s expresí c-MYB (RS = 0.555), ILK (RS = 0.531) a TCF-4 (RS = 

0.623). Dále jsme pozorovali pozitivní korelaci exprese c-MYB s ILK (RS = 0.790) a TCF-4 (RS = 0.601) 

a exprese mRNA pro ILK s TCF-4 (RS = 0.509). V našem souboru bioptických vzorků nebyla zachycena 

korelace mezi mRNA expresí pro TERT a survivin, c-MYB, ILK či TCF-4. 

4.2. Změny genové exprese v biopsiích pacientů se sporadickým kolorektálním 

karcinomem 

K ověření významné role survivinu, ILK, TERT, TCF-4 a c-MYB v progresi nádorové transformace, jsme 

stanovili jejich genovou expresi též v bioptických vzorcích pacientů operovaných pro kolorektální 

karcinom. Obrázek č. 14 prezentuje statisticky zvýšenou expresi survivinu, c-MYB, TERT a TCF-4 

v nádorové tkáni oproti kontrolnímu vzorků z okraje resekátu. Medián exprese TERT byl zvýšen 6.2x, 

c-MYB 5.2x, survivinu 4.8x a TCF-4 1.9x. V případě ILK jsme v tomto souboru nezaznamenali změnu 

genové exprese. Relativní hladiny mRNA pro COX-2 a iNOS byly ale ve tkáni kolorektálního karcino-

mu významně zvýšeny, medián exprese COX byl zvýšen 15.3x a iNOS 3.8x. 
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Obr. 14. Kvantitativní RT-PCR detekce iNOS, COX-2, c-MYB, TCF-4, ILK, TERT a survivinu ve 12 bioptic-
kých vzorcích kolorektálního karcinomu (CRC) a normální okolní střevní tkáně (CTRL). Genová exprese 
byl normalizována oproti expresi TBP. Výsledná data jsou prezentována v grafu jako medián, 25., 75. 
percentil a min. – max. rozpětí. Pomocí Mann-Whitney U testu byla nalezena statisticky významně 
zvýšená exprese iNOS (P<0.003), COX-2 (P<0.001), c-MYB (P<0.001), TCF-4 (P<0.03), TERT (P<0.001) 
a survivinu (P<0.001). 
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4.3. Změny genové exprese ve vzorcích xenograftového tumoru SW620 

Omezením, které provází genově expresní studie tkáňových bioptických vzorků je příměs nenádoro-

vých stromálních a infiltrujících imunitních buněk. Proto jsme analyzovali tyto markery také na ho-

mogenní epiteliální nádorové tkáni myšího xenograftového modelu, indukovaného podkožní injekcí 

lidské karcinomové linie SW620 u CD1-nu myši. Tento postup nám umožnil i při použití tkáňové 

homogenizace analyzovat změny genové exprese pouze v lidských nádorových buňkách pomocí 

specifických primerů/prób a tím vyloučit vliv stromálních a imunitních buněk. Tabulka č. 4 shrnuje 

výsledky exprese mRNA v nádorové xenograftové tkáni oproti kontrolním bioptickým vzorkům nor-

mální střevní tkáně, kde byla zjištěna statisticky zvýšená exprese survivinu (medián: 18.9x), TERT 

(16.5x), ILK (3.8x), TCF-4 (14x), COX-2 (1.9x) a iNOS (4.7x). Relativní hladina mRNA pro c-MYB ale 

změněna nebyla. 

Tab. 4. Relativní exprese survivinu, c-MYB, ILK, TERT, TCF-4, COX-2 a iNOS stanovená pomocí kvanti-
tativní RT-PCR ve vzorcích xenograftového tumoru (TU), indukovaného lidskou karcinomovou linií 
SW620 u imunodeficientních myší, a v kontrolní normální střevní tkáni (CTRL). 

 n survivin c-MYB ILK TERT TCF-4 COX-2 iNOS 

TU 6 5.11 0.25 5.39 0.33 0.28 0.51 0.75 

  (1.99- 
15.45) 

(0.22-
0.71) 

(2.20-
10.48) 

(0.12-
1.69) 

(0.07-
0.90) 

(0.33-
2.22) 

(0.19-
1.52) 

CTRL 6 0.27 0.44 1.43 0.02 0.02 0.27 0.16 

  (0.05-
0.95) 

(0.05-
0.64) 

(0.32-
2.06) 

(0.00-
0.03) 

(0.01-
0.06) 

(0.03-
1.14) 

(0.03-
0.23) 

P  0.004 N.S. 0.004 0.006 0.002 0.026 0.009 

Výsledky představují medián s rozpětím min. - max. v závorce. 

4.4. Změny genové exprese v LMD vzorcích myšího modelu s kolitidou 

asociované tumorigeneze 

Při makroskopickém hodnocení vypreparovaného a podélně rozstřiženého tlustého střeva myší ICR 

byly patrné drobné nepravidelně rozmístěné ploché prominence, které mikroskopicky odpovídaly 

fokální hyperplázii střevní lymfatické tkáně. S tímto nálezem kontrastovaly polypoidní tumory, které 

byly výlučně lokalizovány v distálních 1.5 cm tlustého střeva ICR myší (obrázek č. 15A). Mikroskopicky 

se jednalo o nádory charakteru intraepiteliální neoplázie se změnami sahajícími od dysplázie nízkého 

stupně nacházené na okrajích polypoidních tumorů, po dysplázie vysokého stupně / intramukózní 

karcinomy, které tvořily centrální části tumorózních prominencí (obrázek č. 16). Pomocí laserové mi-

krodisekce jsme izolovali 23 vzorků, které obsahovali okrsky dysplastického epitelu vysokého stupně 

/ intramukózní karcinomy a 18 vzorků okolního epitelu bez dysplastických změn. V těchto vzorcích 

jsme pomocí kvantitativní PCR stanovili prozánětlivé, proliferační a antiapoptotické markery. Jak je 
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ukázáno na obrázku č. 17, neoplastické buňky vykazovali signifikantně zvýšenou expresi mRNA pro 

TERT (medián: 5.1x) , COX-2 (9.1x), TCF-4 (2.4x) a ILK (1.9x). Naopak relativní exprese iNOS a survivinu 

nebyla změněna a pro c-MYB jsme prokázali dokonce statisticky signifikantní pokles (1.9x). Vzhledem 

k překvapivé diskrepanci mezi expresí COX-2 a iNOS, kde signifikantní nárůst exprese COX-2 nebyl 

provázen změnami exprese iNOS, jsme analyzovali jejich expresi také ve zdravých kontrolách bez 

podávání dextran sulfátu v pitné vodě, abychom odlišili změny indukované samotným zánětlivým 

postižením. Avšak při srovnání mezi klidovou kolitidou bez dysplastických změn s kontrolní zdravou 

sliznicí jsme zvýšenou expresi mRNA pro iNOS ani pro COX-2 neprokázali. Medián (25. - 75. percentil) 

exprese iNOS ve zdravém epitelu byl 1.36 (0.74-2.15) oproti 1.06 (0.50-1.73) ve vzorku klidové kolitidy 

bez dysplázie. Medián exprese COX-2 byl ve zdravém epitelu 0.06 (0.05-0.07) oproti 0.05 (0.03-0.06) 

ve vzorku klidové kolitidy bez dysplázie. 
 

Obr. 15. Makroskopický obraz nádorů tlustého střeva modelu kolorektálního karcinomu u myší kmene 
ICR (A) a A/J (B), hodnocený po 6 měsících od 1. intraperitoneálního podání azoxymetanu. U obou mo-
delů byly patrné vícečetné polypoidní tumory, které postihovaly pouze distální 1,5cm dlouhý segment 
tlustého střeva myší ICR. Naopak u modelu myší A/J napodobující sporadickou kolorektální karcinoge-
nezi byly nalezené nádory rozptýlené v celé distální polovině tlustého střeva. 

 

4.5. Změny genové exprese v LMD vzorcích myšího modelu sporadické 

tumorigeneze 

Ve srovnání s tumory u modelu s kolitidou asociované tumorigeneze vedlo opakované podávání azo-

xymetanu u A/J myší k vývoji střevních nádorů, které byly nepravidelně rozptýleny v celé distální po-

lovině sliznice tlustého střeva (obrázek č. 15B). Mikroskopicky se jednalo o polypoidní tubulární ade-

nomy s low-grade či high-grade dysplázií, která tvořila většinou centrální část nádoru. V některých 

nádorech byly nalezeny okrsky intramukózního karcinomu (obrázek č. 16).  
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Obr. 16. Reprezentativní histopatologický obraz neoplastických změn u ICR myšího modelu s kolitidou 
asociované karcinogeneze (A-D) a u A/J myšího modelu sporadické kolorektální karcinogeneze (E, F). 
U obou modelů byly nalezeny změny charakteru low-grade dysplázie na okrajích polypoidních tumorů 
(B), které přecházely do high-grade dysplázie (C) a intramukózního karcinomu (F), který převážně 
tvořil centrální části tumorů. V některých nádorech ICR modelu byl zastižen i invazivní nádorový růst 
(D). Hematoxylinem a eosinem barvené kryořezy, původní zvětšení: A, E, F (x40), D (x100), B, C (x200).  
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Obr. 17. Genová exprese v intraepiteliální neoplázii (high-grade dysplázie/intramukózní karcinom) 
a okolním nedysplastickém epitelu střeva IRC myšího modelu. Hladiny genové exprese inducibilní 
NO-syntázy (iNOS), cyklooxygenázy 2 (COX-2), integrinové kinázy (ILK), telomerázy (TERT), survivinu 
a transkripčních faktorů c-MYB a TCF-4 byly porovnány v neoplastických buňkách a okolním nedys-
plastickém epitelu pomocí laserové mikrodisekce a qRT-PCR. Data jsou prezentována v grafu jako me-
dián, 25. a 75. percentil a min. – max. rozpětí. Statisticky významné rozdíly mezi neoplastickým a nor-
málním epitelem jsou označeny: * P<0.001; ** P<0.05. 
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Obr. 18. Genová exprese v intraepiteliální neoplázii (high-grade dysplázie/intramukózní karcinom) 
a  okolním nedysplastickém epitelu střeva A/J myšího modelu. Hladiny genové exprese inducibilní 
NO-syntázy (iNOS), cyklooxygenázy 2 (COX-2), integrinové kinázy (ILK), telomerázy (TERT), survivinu 
a transkripčních faktorů c-MYB a TCF-4 byly porovnány v neoplastických buňkách a okolním nedys-
plastickém epitelu pomocí laserové mikrodisekce a qRT-PCR. Data jsou prezentována v grafu jako 
medián, 25. a 75. percentil a min. – max. rozpětí. Statisticky významné rozdíly mezi neoplastickým 
a normálním epitelem jsou označeny: * P<0.001; ** P<0.01; *** P<0.05.  
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Kvantitativní změny exprese mRNA sledovaných genů u A/J myšího modelu byly stanoveny ve 21 

mikrodisekovaných vzorcích dysplastického epitelu vysokého stupně / intramukózního karcinomu 

a 19 vzorcích okolního epitelu bez dysplastických změn. Podobně jako u ICR modelu s kolitidou 

asociované tumorigeneze neoplastické buňky epitelu A/J myší vykazovaly signifikantně zvýšené 

hladiny TERT (medián: 2.4x), COX-2 (9.7x) a TCF-4 (4.7x) a sníženou hladinu c-MYB mRNA (1.9x) jak je 

znázorněno na obrázku č. 18. Oproti ICR myšímu modelu, exprese ILK mRNA nebyla změněna a neo-

plastické buňky u modelu A/J obsahovaly navíc zvýšené hladiny mRNA pro survivin (1.6x). Podobně 

jako u ICR modelu, hladina mRNA exprese iNOS nevykazovala změny mezi neoplastickými buňkami 

a okolním epitelem (obrázek č. 18) a mezi zdravým kontrolním epitelem. Medián (25. - 75. percentil) 

exprese iNOS ve zdravém kontrolním epitelu byl 0.56 (0.36-1.25) oproti 0.36 (0.12-0.93) ve vzorku 

epitelu A/J myši bez neoplastických změn po podání azoxymetanu. 
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5. DISKUZE 

Protoonkogen c-MYB, nově považovaný za marker nejen hematopoetických kmenových buněk, ale 

i střevních progenitorových buněk [10], je zvýšeně exprimován ve tkáni adenomových polypů a kolo-

rektálního karcinomu. Až 10-násobná amplifikace genu c-MYB a odpovídající zvýšená exprese mRNA 

byla nalezena v buněčné linii kolorektálního karcinomu COLO201 a COLO205, ale nikoliv v dalších 

studovaných liniích SW480 či COLO320 [11]. Hladiny mRNA [142] i c-MYB proteinu [143] byly zvýšeny 

v nadpoloviční většině případů sporadického kolorektálního karcinomu a zvýšené hladiny c-MYB 

mRNA korelovaly s rekurencí CRC [12]. Dále byla vyšší exprese c-MYB mRNA pozorována v neoplastic-

ké střevní tkáni u potkaního modelu kolorektálního karcinomu indukovaného opakovaným intrarek-

tálním podáním karcinogenu N-metyl-N-nitrosomočoviny [144]. Jediná práce, zabývající se rolí 

c-MYB protoonkogenu ve střevním epitelu pacientů s ulcerózní kolitidou sice expresi mRNA zazna-

menala, nicméně pro nízkou citlivost detekční metody nebyla podrobněji denzitometricky analyzo-

vána [145]. V naší studii jsme prokázali signifikantní nárůst exprese c-MYB mRNA v neoplastické tkáni 

biopsií získaných od pacientů s ulcerózní kolitidou a potvrdili jsme na našem souboru zvýšenou ex-

presi c-MYB mRNA ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu. V souladu s již publikovaný-

mi daty [146] jsme nenaměřili zvýšenou expresi c-MYB mRNA v xenograftu buněčné linie SW620. 

Překvapivě ale nebyla hladina exprese c-MYB mRNA zvýšena ani v mikrodisekovaných neoplastic-

kých buňkách obou testovaných myších modelů chemicky indukované kolorektální karcinogeneze. 

Integrinová kináza ILK je hlavní cytoplazmatický mediátor integrinové signalizace a má prokázanou 

úlohu v buněčné proliferaci, migraci a přežívání. V nádorových buňkách vedou mutace tumorsupre-

sorických genů PTEN či APC k deregulaci genové exprese ILK, která inhibicí GSK-3β (fosforylací 

na Ser9) potencuje Wnt/β-katenin/TCF signalizaci. Enzymová aktivita a hladina ILK proteinu deteko-

vaná imunohistochemicky byla zvýšena v adenomové tkáni u pacientů s familiární adenomatózní 

polypózou FAP [147]. Také ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu i uzlinových metastáz 

byla zjištěna vyšší imunoreaktivita ILK i enzymová aktivita než v okolní normální střevní sliznici [27, 

148], nicméně hladiny mRNA pro ILK nebyly signifikantně změněny [27]. Autoři se proto domnívají, 

že spíše než navýšení exprese mRNA se v nádorové tkáni uplatňují změny ve stabilitě a odbourávání 

proteinu. V případě role ILK u ulcerózní kolitidy dosud publikovaná data chybí. Na myším modelu 

s kolitidou asociované tumorigeneze vedlo kondicionální snížení exprese ILK ve střevním epitelu 

k redukci celkového počtu střevních nádorů spolu se sníženou expresí cyklinu D1, SNAIL a MMP9 

[149]. V naší studii jsme nenalezli zvýšenou expresi ILK mRNA v neoplastickém epitelu u ulcerózní 

kolitidy ani ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu. Zvýšená exprese mRNA byla naopak 

v xenograftovém nádoru linie SW620. V případě myších modelů jsme zvýšenou expresi ILK pozo-

rovali pouze u modelu s kolitidou asociované karcinogeneze. Z těchto výsledků se lze domnívat, 
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že k navýšení exprese integrinové kinázy dochází až v pozdních stádiích během progrese kolorektál-

ního karcinomu, nicméně její roli v neoplastické transformaci spojené s chronickou zánětlivou iritací 

nelze zcela vyloučit. 

Ve většině případů sporadického kolorektálního karcinomu je přítomna aberantní aktivace Wnt/β-ka-

tenin/TCF signální dráhy, způsobená mutacemi v genech APC, axinu a β-kateninu. To vede k jeho 

nadbytku a translokaci β-kateninu do jádra, kde se váže s transkripčním faktorem TCF-4 a iniciuje 

expresi cílových genů [150]. Přibližně u 15% kolorektálních karcinomů, které se vyznačují vysokou 

mikrosatelitní nestabilitou, byly nalezeny mutace v exonu 17 genu pro TCF-4, nicméně bez zřejmého 

vlivu na jeho DNA vazebnou a transaktivační schopnost [151]. TCF-4 zajištuje tkáňovou specificitu 

Wnt dráhy v epitelu tenkého a tlustého střeva a mléčné žlázy [33]. V případě epitelu kolon dospělého 

člověka je TCF-4 exprimován nejvíce v diferencovaných buňkách povrchového epitelu krypt, zatímco 

v bazální polovině byla exprese potlačena. Tento neočekávaný nález, s opačným gradientem exprese 

podél krypty tlustého střeva oproti TCF-3, byl potvrzen imunohistochemicky i in situ hybridizací [152] 

a může odrážet vysoký stupeň transkripční represe TCF-4 v proliferujících buňkách baze krypt. Sa-

motná exprese TCF-4 v buňkách kolorektálního karcinomu byla studována technikami in situ hybridi-

zace a IHC [33, 153], ale dosud nebyla hodnocena pomocí kvantitativní PCR. Na našem souboru 

vzorků sporadického kolorektálního karcinomu i xenograftu SW620 jsme prokázali signifikantní ná-

růst exprese TCF-4 mRNA. Nově se do popředí vědeckého zájmu dostává i možné využití markerů 

Wnt dráhy pro časnou detekci nádorového bujení u ulcerózní kolitidy. Claessen et al. [154] pomocí 

IHC stanovili expresi β-kateninu a cyklinu D1, která korelovala s postupnou transformací epitelu UC 

a jaderná imunopozitivita β-kateninu byla přítomna až u 50 % vzorků nondysplastického epitelu na-

cházejícího se v okolí neoplastických lézí oproti 0 % u vzorků sliznice bez zachycené dysplázie. V naší 

práci jsme nalezli zvýšenou expresi TCF-4 ve vzorcích UC s neoplastickými změnami a potvrdili gra-

dient exprese TCF-4 proteinu s maximem v neproliferujících diferencovaných kolonocytech v oblasti 

ústí krypt ve vzorcích bez dysplázie, který se změnil v difúzní heterogenní imunopozitivitu v neoplas-

tických kryptách. Signifikantně zvýšenou expresi TCF-4 jsme prokázali v mikrodisekovaných okrscích 

HGD/intramukózního karcinomu jak u myšího modelu s kolitidou asociované, tak i sporadické kolo-

rektální karcinogeneze. Tyto nálezy dále podporují hypotézu, že k aktivaci Wnt dráhy dochází již 

v časných fázích neoplastické transformace u UC. 

Survivin je studován jako významný diagnostický a prognostický nádorový marker i léčebný cíl 

v mnoha nádorech [155]. Mechanizmem jeho působení je inhibice apoptózy zprostředkovaná inter-

akcí survivinu s HBXIP, XIAP a SMAC/Diablo, stimulace angiogeneze a buněčné proliferace tím, že se 

podílí na segregaci chromozomů během mitózy a stabilizaci mikrotubulů dělícího vřeténka [156]. 

Zvýšená exprese survivinu ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu byla prokázána v ně-

kolika studiích [157, 158, 159]. Naopak úlohou survivinu v neoplastické transformaci střevního epite-
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lu u ulcerózní kolitidy se zabývaly pouze dvě práce. Mikami et al. [160] pozorovali pomocí imunohis-

tochemické detekce zvýšenou expresi survivinu v buňkách high-grade dysplázie a karcinomu u pa-

cientů s UC ve srovnání se HGD sporadickým adenomem a karcinomem. Toto zvýšení imunoreak-

tivity survivinu korelovalo s nižším výskytem apoptózy u UC asociovaného oproti sporadickému CRC. 

Také Fogt et al. [161] popsali difúzní imunoreaktivitu survivinu jak v lézích typu DALM, tak i ve sliznici 

sporadických adenomů. V naší práci jsme prokázali nárůst exprese survivinu během neoplastické 

transformace epitelu UC pomocí qPCR a IHC. I v případě sporadického karcinomu a SW 620 xeno-

graftu jsme v našem souboru potvrdili signifikantně zvýšenou expresi survininu. V mikrodisekova-

ných vzorcích HGD/intramukózního karcinomu myších modelů použitých v naší práci byla zvýšená 

exprese mRNA pro survivin nalezena pouze u modelu sporadické kolorektální karcinogeneze. Tento 

nález podporuje dříve zjištěnou zvýšenou hladinu survivinového proteinu u azoxymetanem induko-

vaného A/J myšího modelu CRC [162]. 

Cyklooxygenáza 2 a prostaglandin E2 mají proliferační, angiogenní a imunomodulační působení 

a jsou produkovány jak nádorovým epitelem, tak stromálními buňkami – makrofágy, endotelem i fib-

roblasty. V mnoha studiích byla nalezena zvýšená exprese COX-2 ve vzorcích adenomů a karcinomů 

tlustého střeva [63, 163, 164]. Autoři Xiong et al. [165] analyzovali soubor 128 případů sporadického 

kolorektálního karcinomu na expresi COX-2, kterou nalezli u 68 % primárních nádorů a 100 % meta-

stáz v lymfatických uzlinách a popsali pozitivní korelaci mezi expresí COX-2 a hloubkou invaze, stá-

diem choroby a výskytem metastáz. Navíc exprese COX-2 také korelovala s expresí VEGF a MMP-2. 

V případě aktivní ulcerózní kolitidy korelovala exprese COX-2 s endoskopickou aktivitou onemocnění, 

zatímco exprese COX-1 nebyla změněna [166, 167, 168]. Na základě těchto výsledků lze očekávat 

významnou roli COX-2 během neoplastické transformace epitelu ulcerózní kolitidy. Výsledky studií 

ale nejsou jednotné. Zatímco dvě práce [164, 169] zvýšenou imunopozitivitu COX-2 v neoplastických 

vzorcích UC nenalezli na rozdíl od sporadického CRC, Agoff et al. [170] popsali zvýšenou expresi 

COX-2 mRNA i proteinu v časných stádiích neoplastických změn u UC a exprese COX-2 korelovala 

s DNA aneuploidií. Také v našem souboru vzorků získaných od pacientů s ulcerózní kolitidou jsme 

prokázali signifikantní nárůst exprese COX-2 u neoplázie asociované s UC a potvrdili zvýšenou expre-

si COX-2 ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu. Studie na myším modelu s kolitidou 

asociované karcinogeneze většinou prokazují indukci exprese COX-2 již v časných fázích neoplastické 

transformace epitelu [171], nicméně její významná role při vývoji CRC u UC byla zpochybněna v práci 

Ishikawa et al. [172], kteří sice zvýšenou expresi také nalezli, zejména ve stromálních fibroblastech, 

makrofázích a endoteliích, ale podobné tumory byly indukovány i u COX-2 i COX-1 knockout myší. 

Naopak při indukci nádorů opakovanými injekcemi samotného AZO u COX-2 knockout myší k tumo-

rigenezi nedocházelo. V naší studii na myších modelech jsme použili vzorky HGD/intramukózního 

karcinomu získané pomocí laserové mikrodisekce s redukcí stromální komponenty a v obou mode-
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lech jak s UC asociované tak i sporadické kolorektální tumorigeneze jsme zaznamenali signifikantní 

nárůst exprese COX-2 mRNA. I když některé experimentální práce prokazují, že inhibitory COX-2 ve-

dou k potlačení vývoje střevní neoplázie u modelu kolitidy [173], jiné klinické studie naopak nazna-

čují, že by mohly zhoršovat vlastní průběh ulcerózní kolitidy [174]. 

Inducibilní NO syntáza (iNOS) má podobně jako COX-2 cytoprotektivní funkci v epitelu gastrointesti-

nálního traktu. Na základě imunolokalizace iNOS ve zdravé sliznici tlustého střeva, kde bylo maxi-

mum její exprese lokalizováno do povrchových kolonocytů, se předpokládá, že po indukci luminální-

mi faktory zejména lipopolysacharidem a následnou produkcí NO brání translokaci bakterií a vytváří 

tzv. oxidativní bariéru [175, 176]. Práce, které zkoumaly hladinu exprese iNOS ve vzorcích sporadické-

ho kolorektálního karcinomu přinesly mnohdy protichůdné výsledky. Zatímco některé zjistily 

zvýšenou expresi iNOS až v 88 % vzorků a exprese korelovala s angioinvazivitou [177], schopností 

metastazovat do lymfatických uzlin [178], či vyšším stupněm diferenciace [179], jiné práce nalezly 

naopak významný pokles exprese iNOS i její aktivity jak ve tkáni CRC [176] tak i v preneoplastických 

lézích [180]. Další studie na 157 vzorcích sporadického CRC zjistila zvýšenou expresi pouze u 37 % 

a signifikantně nižší délku přežívání u iNOS negativních nádorů naznačující možnou protektivní roli 

iNOS u CRC [181]. V našem souboru vzorků sporadického kolorektálního karcinomu i xenograftové 

tkáni pocházející z nádorové buněčné linie SW620 jsme zaznamenali zvýšenou expresi iNOS mRNA. 

Četné mechanizmy postižení střevní sliznice u ulcerózní kolitidy, jako je slizniční vazodilatace, 

zvýšená vaskulární a epiteliální permeabilita jsou dávány do souvislosti s účinky zvýšených hladin 

oxidu dusnatého, produkovaného inducibilní NO syntázou. Práce studující iNOS u UC popsaly její 

zvýšenou expresi nejen v makrofázích a neutrofilních leukocytech v oblasti kryptových abscesů, ale i 

v epiteliálních buňkách u aktivní UC [182, 183, 184] a detekovaly imunopozitivitu nitrotyrozinu, 

jakožto markeru tvorby peroxynitritu a nitrace buněčných proteinů v epitelu UC postiženém 

aktivním zánětem [182]. Ačkoli autoři van der Woude et al. [169] zvýšenou expresi iNOS proteinu v 

neoplastických vzorcích ulcerózní kolitidy nenalezli, v našem souboru jsme prokázali signifikantní 

nárůst exprese jak mRNA tak i proteinu iNOS během neoplastické transformace epitelu UC. Potvrzení 

zvýšené exprese inducibilní NO syntázy během tumorigeneze spojené s chronickým střevním 

zánětem jsme ale při studiu myších modelů nezískali. V obou těchto modelech při porovnání mezi 

mikrodisekovanou normální sliznicí a okrsky s high-grade dysplázií/intramukózním karcinomem 

nebyla hladina iNOS mRNA změněna. Studie zabývající se četností střevních neoplastických změn na 

modelu DSS-kolitidy u iNOS (-/-) myší vyšší výskyt nádorů oproti iNOS (+/+) nezaznamenala [185] 

a předpokládá i vliv eNOS v chronickém zánětlivém postižení epitelu. Další práce, analyzující vlastní 

roli iNOS na jiném významném modelu s kolitidou asociované karcinogeneze za použití 

IL-10(-/-)/iNOS(-/-) myší, které vyvíjejí spontánní kolitidu i neoplastické změny, dokonce naznačuje, 

že chronická produkce NO působí antineoplasticky. Při srovnání totiž u IL-10 (-/-) myší vznikal 
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adenokarcinom ve 22 %, ale u IL-10(-/-)/iNOS(-/-) myší dokonce v 61 % zvířat [186]. Zvažované 

klinické využití farmak modulujících metabolizmus oxidu dusnatého při léčbě patologických stavů 

střevní tkáně dále komplikuje fakt, že podávání jak iNOS inhibitorů tak NO-donorů mělo mnohdy 

obdobný zhoršující vliv na model DSS-kolitidy [187]. 

Úlohou telomerázy v patogenezi kolorektálního karcinomu se zabývá velké množství publikovaných 

prací [188-197], které nalezly zvýšenou telomerázovou aktivitu v buňkách dysplastického epitelu 

adenomu a karcinomu tlustého střeva a tato enzymatická aktivita, měřená metodou TRAP, korelovala 

s expresí její katalytické podjednotky TERT. I v našem souboru vzorků sporadického kolorektálního 

karcinomu jsme stanovili zvýšenou expresi TERT mRNA. V poslední době je velmi diskutována etiopa-

togeneze kolorektálního karcinomu asociovaného s nespecifickými střevními záněty, především 

ulcerózní kolitidou. Práce zkoumající příčiny vzniku chromozomální instability prokázaly významné 

zkrácení délky telomer v epitelu kolon u dlouhotrvající ulcerózní kolitidy [198, 199]. Toto zkracování 

délky telomerických sekvencí bylo přibližně 2x rychlejší u pacientů s UC než u zdravých kontrol a do-

cházelo k němu zejména v prvních 8 letech trvání UC, což koreluje s dobou začátku zvýšeného rizika 

vzniku CRC u ulcerózní kolitidy [200]. Studie O'Sullivanové a kol. [199] potvrdila užitím Q-FISH s PNA 

telomerickou probou a detekcí pomocí konfokální mikroskopie signifikantní zkrácení průměrné telo-

merické délky u 15 pacientů se zjištěnou dysplázií či karcinomem u ulcerózní kolitidy. V tomto soubo-

ru byla v okolním dysplázií nepostiženém epitelu průměrná délka telomer zkrácena o 47 % v porov-

nání s kontrolní skupinou. Typické pro telomerickou dysfunkci jsou anafazické chromatinové můstky, 

jejichž frekvence byla v epitelu pacientů s již zjištěnou dysplázií či karcinomem o 67 % vyšší než 

v kontrolní skupině. Zjištěná chromozomální instabilita v těchto biopsiích a telomerické zkrácení sig-

nifikantně korelovalo se ztrátami jak chromozomových ramének tak i centromer. Studií, zabývajících 

se telomerázovou aktivitou a expresí katalytické podjednotky TERT u ulcerózní kolitidy a s kolitidou 

asociovaného kolorektálního karcinomu je relativně málo a jejich výsledky nejsou jednoznačné. 

Kleideiter et al. [201] stanovili telomerázovou aktivitu u 18 pacientů s ulcerózní kolitidou (62 biopsií), 

10 pacientů s Crohnovou chorobou (35 biopsií) a 14 kontrolních (17 biopsií). Pouze u jediného pa-

cienta s UC byla zachycena low-grade dysplázie. Zjištěná telomerázová aktivita se významně nelišila 

u pacientů s IBD ani v závislosti na délce trvání choroby či stupni zánětu a dosahovala obdobných 

nízkých hodnot jako v kontrolním souboru. Usselmann et al. [202] naměřili v biopsiích na souboru 

25 nemocných s ulcerózní kolitidou dokonce signifikantně nižší telomerázovou aktivitu než v kon-

trolní zdravé skupině a telomerázová aktivita korelovala negativně se stupněm zánětlivého postižení. 

Dysplázie ale v žádné z biopsií zachycena nebyla. Naopak Holzmann et al. [203] testovali telomerázo-

vou aktivitu pomocí systému Telomerase PCR Elisa na 128 biopsiích, odebraných z proktokolektomic-

kých resekátů 3 pacientů s pankolitidou a trváním choroby déle než 20 let, operovaných pro zjištěný 

karcinom či dysplázii. Čtvrtý pacient zahrnutý do studie byl operován pro farmakorezistentní průběh 
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onemocnění bez zjištěných dysplastických změn. Zvýšená telomerázová aktivita byla detekována 

v místech s prokázanou dysplázií/karcinomem (68 % biopsií s naměřenou aktivitou) či v jejím těsném 

okolí, přičemž ze dvou zachycených biopsií s kolitidou asociovaným karcinomem vykazoval telome-

rázovou aktivitu pouze jeden. U čtvrtého pacienta bez zachycených dysplastických změn nebyla 

v odebraných biopsiích telomerázová aktivita prokázána. Ačkoli v recentní práci španělských autorů 

[204] je popisován 2,6 násobný nárůst exprese TERT mRNA v biopsiích pacientů s dlouhotrvající 

ulcerózní kolitidou, na našem limitovaném souboru vzorků jsme signifikantní nárůst exprese TERT 

mRNA v neoplastické tkáni u UC nepozorovali. Změny exprese katalytické podjednotky telomerázy 

nebyly na myším modelu azoxymetanem indukované kolorektální tumorigeneze dosud popsány. 

Za pomoci laserové mikrodisekce jsme v izolovaných oblastech high-grade dysplázie / intramukózní-

ho karcinomu prokázali zvýšenou expresi TERT mRNA jak u modelu sporadické tak i s kolitidou aso-

ciované karcinogeneze. 
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6. ZÁVĚR 

V této práci jsme stanovili expresi vybraných proliferačních a antiapoptotických genů (cyklooxygená-

za typu 2, inducibilní NO syntáza, transkripční faktor c-MYB a TCF-4, integrinová kináza, survivin a ka-

talytická podjednotka telomerázy TERT) v biopsiích pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou s či 

bez neoplastických změn epitelu, kterou jsme dále porovnali s expresním profilem těchto genů 

ve vzorcích sporadického kolorektálního karcinomu i myších modelů chemicky indukované kolorek-

tální tumorigeneze imitující jak sporadickou tak s kolitidou asociovanou karcinogenezi. K přesnější 

izolaci neoplastických buněk jsme v případě vzorků získaných z myších tumorů použili laserovou 

mikrodisekci. Souhrnné výsledky získané ze všech pěti skupin analyzovaných vzorků (UC biopsie, CRC 

biopsie, SW620 xenograftové vzorky, myší ICR a A/J mikrodisekované vzorky) jsou uvedeny v tabulce 

č. 5. 
 

Tab. 5. Souhrnná tabulka výsledků genové exprese sledovaných markerů (+ označuje nárůst 
exprese, - označuje pokles genové exprese, = označuje genovou expresi bez signifikantní změny). 
V závorce je uveden násobek mediánu mezi porovnávanými skupinami.  

 COX-2 iNOS c-MYB TCF-4 ILK Survivin TERT 
Neoplázie u UC (V5/V1) + 

(6.9x) 
+ 

(2.0x) 
+ 

(2.8x) 
+ 

(52.8x) 
= + 

(14.2x) 
= 

Sporadický CRC + 
(15.3x) 

+ 
(3.8x) 

+ 
(5.2x) 

+ 
(1.9x) 

= + 
(4.8x) 

+ 
(6.2x) 

SW620 xenograft + 
(1.9x) 

+ 
(4.7x) 

= + 
(14x) 

+ 
(3.8x) 

+ 
(18.9x) 

+ 
(16.5x) 

Myší ICR model s kolitidou 
asociovaného CRC 
(intraepitel. neoplázie) 

+ 
(9.1x) 

= - 
(1.9x) 

+ 
(2.4x) 

+ 
(1.9x) 

= + 
(5.1x) 

Myší A/J model 
sporadického CRC 
(intraepitel. neoplázie) 

+ 
(9.7x) 

= - 
(1.9x) 

+ 
(4.7x) 

= + 
(1.6x) 

+ 
(2.4x) 

Při srovnání těchto výsledků exprese mRNA se zdá, že jak v nádorových buňkách sporadického 

kolorektálního karcinomu tak i v neoplastické tkáni u ulcerózní kolitidy je indukována exprese COX-2, 

iNOS, c-MYB, TCF-4 a survivinu. Tyto změny genové exprese podporují i výsledky imunohistochemic-

ké detekce proteinu u těchto markerů. Proto se stanovení těchto markerů jeví jako perspektivní 

a mohlo by po dalším ověření na větším souboru pacientů představovat přínosný doplněk k součas-

nému histopatologickému hodnocení u pacientů s dlouhotrvající aktivní ulcerózní kolitidou. Ke zvý-

šení exprese TERT dochází pravděpodobně až v pozdějších stádiích vývoje CRC a hladina mRNA pro 

ILK je zvýšena v pokročilém nádoru zejména v oblastech maligních buněk s invazivním potenciálem 

jak naznačují výsledky v čistých nádorových vzorcích xenograftu SW 620, odvozeného od metastatic-

kého CRC. U tohoto pokročilého typu kolorektálního karcinomu byla pak naměřena nejvyšší exprese 

survivinu, TERT a TCF-4. Hladiny exprese sledovaných markerů ve vzorcích obsahujících high-grade 

dysplázii /intramukózní karcinom získaných laserovou mikrodisekcí z tumorů indukovaných na obou 
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myších modelech vykazovaly odlišnosti od lidské neoplastické tkáně v případě iNOS, kde její exprese 

nebyla zvýšena ani u jednoho modelu CRC a u c-MYB, kde jsme prokázali překvapivě signifikantní 

pokles hladin mRNA. Oba myší modely se lišily mezi sebou v expresi ILK a survivinu. Mírný nárůst 

exprese ILK byl naměřen u ICR modelu s kolitidou asociované karcinogeneze, zatímco lehkou elevaci 

hladin mRNA survivinu jsme detekovali pouze u A/J modelu. Přestože jsme zvýšenou expresi TERT ve 

vzorcích ulcerózní kolitidy s neoplázií nenalezli, kde ovšem nelze vyloučit chybu malého souboru, 

v mikrodisekovaných oblastech high-grade dysplázie obou myších modelů byla exprese mTERT sig-

nifikantně zvýšena, což by naopak svědčilo pro její aktivaci již v časných stádiích neoplastické trans-

formace. V neoplastické tkáni (high-grade dysplázii) obou myších modelů kolorektální karcinogeneze 

je souhlasně nejvíce exprimována COX-2, TERT a TCF-4. Zvláště účinky posledně jmenovaných fakto-

rů, kdy Wnt dráha aktivuje proliferaci kmenových/progenitorových buněk a telomeráza jim zajišťuje 

neomezený replikační potenciál, jsou podle recentních molekulárních poznatků provázány [134] 

a představují tím zvláště silný proliferační stimulus. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

15-PGDH 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase 

Akt/PKB Protein kinase B 

AMV Avian myeloblastosis virus 

AP-1 Activator protein 1 

APC Adenomatous polyposis coli 

ATM Ataxia telangiectasia mutated 

AZO Azoxymethane 

B2M Beta-2 microglobulin 

BAD Bcl-2-associated death promoter 

Bcl-2 B-cell lymphoma 2 

BIR Baculovirus IAP repeat 

BIRC5 Baculoviral inhibitor of apoptosis repeat-containing 5 

BLM Bloom syndrome protein 

Brg-1 Brahma-related gene 1 

CBP/p300 CREB binding protein / p300 protein 

CCL2 Chemokine (C-C motif) ligand 2 

CCR7 Chemokine (C-C motif) receptor 7 

CDC2 Cell division control protein 2  

cDNA Complementary deoxyribonucleic acid 

c-EBP/β  CCAAT / Enhancer-binding protein beta 

cIAP1, 2 Baculoviral IAP repeat-containing protein 1, 2 

CK-II Caseine kinase 2 

COX-2 Cyclooxygenase 2 

CPC Chromosomal passenger complex 

CRC Colorectal cancer 

CREB cAMP response element-binding 

CRM1 Chromosome region maintenance 1 

CtBP C-terminal binding protein 

CXCL1 Chemokine (C-X-C motif) ligand 1 

DAB Diaminobenzidine 

DALM Dysplasia-associated lesion or mass 

DAXX Death associated protein 6 

DCC Deleted in colorectal carcinoma 

DKK1 Dickkopf-related protein 1 

DMP1 Cyclin D-interacting Myb-like protein 1 

DNA Deoxyribonucleic acid 

DNA-PK DNA-dependent protein kinase 

dNTPs Deoxynucleotides triphosphates 

DSS Dextran sulfate sodium 

DVL1 Segment polarity protein dishevelled homolog 1 
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EMT Epitelial-mesenchymal transition 

EphB Ephrin type-B receptor 

EPR-1  Effector cell protease receptor 1 

ERCC1 Excision repair cross-complementing 1 

ERK Extracellular signal-regulated kinase 

ERα Estrogen receptor α 

FA Focal adhesion sites 

FAM Amine-reactive succinimidyl ester of carboxyfluorescein 

FAP Familial adenomatous polyposis 

FGF-2 Fibroblast growth factor 

FUS/TLS Fused in sarcoma / Translated in liposarcoma 

GATA-3 GATA binding protein 3 

GRB2 Growth factor receptor-bound protein 2 

GSK-3β  Glycogen synthase kinase 3β 

HBP1 HMB-box transcription factor 1 

HBXIP Hepatitis B X-interacting protein 

HGD High-grade dysplasia 

HIC1 Hypermetylated in cancer 1 

HIF-1α Hypoxia-inducible factor 1α 

HMG High mobility group 

HPRT1 Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 

Hsp70 70 kilodalton Heat shock protein 

HTH Helix-turn-helix 

IAP Inhibitor of apoptosis protein  

IBD Inflammatory bowel disease 

IHC Immunohistochemistry 

IL-1β Interleukin 1 

ILK Integrin- linked kinase 

ILKAP ILK-associated phosphatase 

INCENP Inner centromere protein antigens 135 / 155kDa 

INF-γ Interferon γ 

iNOS Inducible nitric oxide synthase 

IRF-1 Interferon regulatory factor 1 

JAK Janus kinase 

LRP5 Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 

MAPK Mitogen-activated protein kinase 

MED12 Mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 12 homolog 

MGB Minor groove binder 

MMLV Moloney murine leukemia virus 

MMP9 Matrix metalloproteinase 9 

MRE11 Meiotic recombination 11 

mRNA Messenger ribonucleic acid 
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MSI Microsatellite instability 

mTOR Mammalian target of rapamycin 

NBS1 Nijmegen breakage syndrome 1 

NES Nuclear export signal 

NFAT Nuclear factor of activated T-cells 

NF-κB Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NKD-1 Naked cuticle homolog 1 

NO Nitric oxide 

NSAIDs Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

OCT Optimal temperature cutting compound 

PAF Platelet-activating factor 

PARP-1 Poly (ADP-ribose) polymerase 1 

PGE2 Prostaglandin E2 

PH Pleckstrin homology 

PI3K Phosphatidylinositol-3-kinase 

PINCH-1, 2 Particularly interesting new cysteine-histidine rich protein 1, 2 

PIP3 Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate 

PNA Peptide nucleic acid 

POT-1 Protection of telomeres protein 1 

PPARδ Peroxisome proliferator-activated receptor δ 

PTEN Phosphatase and tensin homologue deleted on the chromosome 10 

PTGS2 Prostaglandin-endoperoxide synthase 2 

Q-FISH Quantitative fluorescent in situ hybridisation 

qPCR Quantitative real time polymerase chain reaction 

RARα Retinoic acid receptor α 

RAS RAt Sarcoma 

RIN RNA integrity number 

scaRNA Small Cajal-body RNA 

SEM Standard error of the mean 

sFRP1 Secreted frizzled-related protein 1 

SMAC Second mitochondria-derived activator of caspases 

SOS Son of sevenless 

STAT Signal transducer and activator of transcription 

SV 40 T Simian virus 40 T antigen 

TBP TATA box-binding protein 

TCAB1 Telomerase Cajal body protein 1 

TCF-4 T-cell factor 4 

TERC Telomerase RNA component 

TERT Telomerase reverse transcriptase 

TGFα Transforming growth factor α 

TNFα Tumor necrosis factor α 

Topo IIα Topoisomerase IIα 
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TRAP Telomere repeat amplification protocol 

TRF-1, 2 TTAGGG repeat binding factors - 1, 2 

TSP-1 Trombospondin 1 

TTP Tristetraprolin (zinc finger protein 36 homolog) 

UC Ulcerative colitis 

VEGF Vascular endothelial growth factor 

WRN Werner syndrome ATP-dependent helicase 

WT-1 Wilms tumor protein 1 

XIAP X-linked inhibitor of apoptosis protein 

α-NAC Nascent-polypeptide-associated complex and coactivator alfa 

βTRCP Beta-transducin repeat containing protein 
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