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ABSTRACT

The incidence of carcinomas originating from squamous cell epithelium increases with population 

ageing as well as in younger people. The treatment is demanding for both the patient and whole 

health system. For the successful therapy, there is a need to understand the development and 

spreading of the tumor to target them specifically.

Tumors consist of tumor stroma and malignant cells. Cancer cells are organized in a hierarchic 

order and the major problem are cancer stem cells. Adult stem cells are defined as cells with the 

capacity to self-renew as well as the ability to generate differentiated cells within the tumor. 

Resistance to targeted therapy can improve survival of these cells and is responsible for cancer 

relapse. 

Tumor stroma constitutes another important part of tumor. It is composed of non-cancer cells 

and extracellular matrix and has become recognized as a major factor in cancer growth and 

metastation. The stroma includes vascular and immune cells and especially cancer associated 

fibroblasts (CAFs). These cells are not malignant per se, nevertheless their role in supporting cancer 

growth and survival is important, so they have become an attractive target for treatment. There are 

several hypotheses made to explain the origin of CAFs. The question is whether the origin of all 

CAFs in one tumor is unique or there are more populations of CAFs existing alongside. Fibroblasts 

can acquire activated phenotype of myofibroblasts. Their specific molecular features such as α-

SMA are potential targets to counteract their development.

The most remarkable finding is that CAFs isolated from carcinomas are able to influence 

normal epithelium to express stem marks when cocultivated. Experiments verify how CAFs support 

cancer growth, whether effect of CAFs from different tumors is equal and how CAFs behave in 

various cocultivation conditions. Cells within tumor microenvironment communicate not only 

through cell-to-cell adhesion but mainly by secreted molecules.



3

ABSTRAKT

Výskyt nádorů vycházejících z vrstevnatého dlaždicového epitelu stále stoupá, a to nejen 

v souvislosti se stárnutím populace, ale často i u mladších lidí. Léčba těchto nádorů je velmi 

zatěžující pro pacienta i celý zdravotnický systém. Aby bylo možno nádory úspěšně léčit, je potřeba 

porozumět jejich vzniku a šíření a do těchto procesů cíleně zasáhnout.

Nádory se skládají z nádorového stromatu a vlastních nádorových buněk. Nádorové buňky jsou 

uspořádány hierarchicky a největší problém představují nádorové kmenové buňky (CSC). Tyto 

buňky jsou schopné sebeobnovy a regenerace heterogenních linií buněk v nádorové tkáni. Jsou 

odolné vůči terapiím zaměřeným na rychle se dělící nádorové buňky a zodpovídají tak za relaps 

onemocnění. 

Nádorové stroma představuje druhou důležitou část nádoru. Je tvořeno buňkami nenádorové 

povahy a extracelulární matrix a podporuje růst nádoru i jeho invazi a metastazování. Mezi buňky 

stromatu patří endotelie, buňky imunitního systému a zejména nádorově asociované fibroblasty 

(CAFs). Tyto buňky nemají maligní povahu, ale jsou zcela zásadní pro přežití buněk nádorových a 

mohou tak být atraktivním léčebným cílem. CAFs mohou vzniknout několika různými způsoby, 

které se vzájemně nevylučují. Je i pravděpodobné, že v rámci jednoho nádoru existují vedle sebe 

populace stromálních fibroblastů různého původu. Některé z nich také získávají aktivovaný fenotyp 

myofibroblastů. Ve tkáni jsou rozpoznatelné pomocí exprese α-SMA, jejíž ovlivnění je předmětem 

mnoha studií. 

Zásadní je poznatek, že CAFs izolované z epitelových nádorů jsou schopné při kokultivaci 

ovlivnit fenotyp buněk normálního epitelu směrem k fenotypu kmenových buněk. Experimenty 

ověřují, zda CAFs takto podporují nádorový růst, zda se liší účinek CAFs z různých typů nádorů a 

jak se chovají buňky za rozdílných podmínek kokultivace. Buňky nádorového mikroprostředí mezi 

sebou komunikují a to nejen pomocí buněčných kontaktů, ale i parakrinně sekrecí specifických 

molekul signálních drah. 
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ÚVOD

Na celosvětové úrovni představují nádorová onemocnění komplexní problém zdravotnický, sociální 

a ekonomický. Stoupající incidence nádorových onemocnění vede k rozsáhlému studiu nádorových 

onemocnění a tím k lepšímu porozumění patogeneze a vývoji časných a přesných diagnostických 

modalit. V poslední době je kladen důraz především na komplexnost nádorových onemocnění a na 

pochopení mechanizmů vzniku nádorů, přežívání nádorového klonu a jeho schopnost 

metastazování. Díky intenzivnímu výzkumu se daří do léčebných schémat zavádět nové postupy 

v podobě léčby biologické a především cílené onkologické a personalizované terapie.

Nádorová onemocnění můžeme obecně rozdělit na benigní a maligní. V této práci se zabývám 

především maligními nádory, které představují hlavní zátěž jak pro pacienta samotného, tak i pro 

celý zdravotnický systém. 

Nádor je masa tkáně vytvořená de novo, která není součástí fyziologické anatomie organizmu, 

pozitivně nepřispívá k uplatnění jeho funkcí a její nekontrolovaný růst napříč hierarchickým 

výstavbovým systémem organizmu pokračuje i nadále v okamžiku, kdy vyvolávající příčiny 

nádorového bujení přestaly působit. Jde primárně o proces buněčný, který má za následek vznik 

obvykle jednoho, vzácně i více klonů patologických buněk. Nádorový klon se často liší od 

standardních (nenádorových) buněk organizmu svým genomem – nacházíme rozličné mutace, ať už 

sporadické (somatické), či mutace v zárodečné linii; maligní nádor můžeme tedy nazvat v určitém 

smyslu genetickým onemocněním. Na jeho rozvoji se mohou výrazně podílet také epigenetické 

mechanizmy účastnící se exprese genetické informace, především modifikace histonů (např. 

Burgess, 2012). Tyto mutace mohou způsobit zrychlené dělení a exponenciální zvyšování počtu 

buněk a také jejich odlišné chování. Buňky mohou získat relativní nezávislost na regulačních 

stimulech okolního prostředí, a tak se tedy vyvíjí nádorová transformace. 

Další raritní, ale bezesporu zajímavou možností je vznik nádoru z parazitické linie buněk téhož 

druhu, nikoli však z vlastního organizmu. Takový infekční nádor je znám u australského ďábla 

medvědovitého, kde se nádorové buňky přenáší kousnutím. Vyskytuje se také u psů, kde k přenosu 

dochází pohlavním stykem a kde není tak nebezpečný, jelikož je často příjemcem odmítnut, což je 

způsobeno větší variabilitou v MHC glykoproteinech. U člověka byly zaznamenány jen ojedinělé 

případy přenosu nádorů z jedince na jedince při transplantacích orgánu s nádorovými buňkami 

(Welsh, 2011).

Charakteristickými projevy transformovaných nádorových buněk je nezávislost v produkci 

růstových signálů, inhibice apoptózy, angiogeneze a neovaskularizace. Jejich malá citlivost na 

signály regulace a inhibice růstu, poruchy v reparaci DNA a z toho plynoucí genomová nestabilita 

mohou přispívat ke tkáňové invazivitě a schopnosti metastazování. Růst některých nádorů může být 
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regulován vlivy brzdícími rozvoj transformovaných buněk, ovšem i naopak může být podporován 

hormony nebo signálními molekulami samotného organizmu nebo lokálními vlivy buněk 

nádorového stromatu. 

Nádorové bujení je většinou proces s více stupni a k tomu, aby vznikla nádorová buňka 

s náležitým potenciálem, je potřeba, aby došlo k více než jedné patologické změně. S tím souvisí 

model dvoustupňové teorie vzniku nádoru známý jako Knudsonova teorie, který popisuje 

součinnost mutace zárodečné a somatické na vzniku nádoru. Poprvé byla popsána u retinoblastomu, 

kde přítomný gen – RB1– je tumor-supresorový gen, jehož obě alely musí být mutovány, aby došlo 

k nádorové transformaci. Pokud je jedna alela poškozena již v zárodečné buňce, v průběhu života 

stačí pouze zásah do druhé alely genu - vytvoření nádoru je tedy mnohem pravděpodobnější, než 

pokud bychom uvažovali dvě nezávislé somatické mutace, a vykazuje autozomálně dominantní 

dědičnost (Knudson, 1996).

Při uvážení známé charakteristiky buněk nádorů, jež mají neomezený replikační potenciál, 

dovedou migrovat a neexprimují většinu fenotypových znaků plně diferencovaných buněk tkáně, je 

pravděpodobné, že primární klon transformovaných buněk vzniká kumulací epigenetických a 

genetických alterací běžněji na úrovni buněk progenitorových či kmenových, méně často na úrovni 

majoritních populací diferencovaných buněk tkání.

Jde-li o původ nádoru, předpokládá se, že vzniká v podstatě z jakékoli buňky organizmu 

s výjimkou buněk, které v důsledku své diferenciace úplně ztratily schopnost dělení. Z toho také 

vyplývá fakt, že nejčastěji se můžeme setkat s nádory ve tkáních s vysokým stupněm regenerace. 

V každé tkáni lze vysledovat tři vývojové populace, které jsou nezbytné pro správnou obnovu tkání 

v průběhu života. 

Prvními jsou tkáňově specifické kmenové buňky, které zajišťují obnovu zásoby 

progenitorových buněk a jejichž replikační potenciál je neomezený, respektive srovnatelný s dobou 

života celého organizmu. Ve tkáni je jejich procentuální zastoupení velmi nízké, stejně jako jejich 

mitotický potenciál, a jsou charakterizovány absencí většiny fenotypových znaků maturovaných 

buněčných populací (Plzak et al., 2010). Druhým možným prekurzorem nádorově 

transformovaného klonu jsou buňky progenitorové, které zajišťují obnovu opotřebovaných 

maturovaných buněk konkrétních tkání. Mají omezený generační potenciál, dělí se poměrně rychle 

a mají charakteristickou schopnost migrace a diferenciace ve specializované buěnčné populace 

příslušné tkáně. Konečně se mohou maligně transformovat i buňky specializovaných tkání, které 

tvoří více než 99,9% buněčné populace. Mají nízký replikační potenciál, specializovaný fenotyp 

s příslušnou specifickou funkcí a v případě solidních tkání velmi omezenou schopnost migrace 

(Clarke et al., 2006).
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Při typizaci a určování prognózy u solidních nádorů se v klinické praxi používá grading a 

staging. Grading je určován mikroskopicky a určuje stupeň diferencovanosti nádoru. Obvykle platí 

pravidlo, že čím méně diferencovaný nádor, tím agresivnější je jeho chování a tím horší prognóza 

pro pacienta. Staging naproti tomu určuje fyzický rozsah nádoru a nejčastěji se popisuje systémem 

TNM kde T zastupuje velikost nádoru, N přítomnost a počet metastáz v regionálních uzlinách a M 

počet vzdálených metastáz (Powers et al., 1995).

S rostoucí životní úrovní a s neustále se zvyšující délkou života jsou nyní v populaci nádorová 

onemocnění druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních chorobách (27tis./rok, SZÚ 

2010); a to i přes neustálé pokroky v protinádorové terapii. Není proto divu, že v této oblasti 

probíhá soustavné hledání nových alternativ léčby proti zhoubným onemocněním a výzkumu 

nádorových onemocnění je věnována v současné době značná pozornost. Vedle tradičních postupů 

léčby jako je chirurgické řešení, které je mnohdy primární léčebnou modalitou, dále klasické 

chemoterapie a radioterapie, jsou nyní zaváděny nová léčebná schémata na základě imunoterapie a 

léčby hormonální. Nejnověji se uvádí do klinické praxe cílená onkologická léčba, tzv. léčba 

biologická. Její podstatou je blokace „růstu“ nádorových buněk pomocí aplikace monoklonálních 

protilátek cílených na specifické signální molekuly a jejich receptory, které jsou důležité v procesu 

karcinogeneze a v procesu metastazování. 

Nádory se skládají ze dvou základních a nezastupitelných složek: nádorového parenchymu, 

který je tvořen samotným nádorovým klonem, a nádorového stromatu, které tvoří podpůrnou tkáň 

pro nádorové buňky. Nádorový parenchym není schopen přežívat bez své podpůrné složky - tedy 

nádorového stromatu. Pod pojmem nádorové stroma rozumíme především tkáň pojivovou, cévy, 

které zabezpečují výživu nádorové masy, dále pak buňky imunitního systému a komponenty ECM. 

Podle nejnovějších poznatků stroma nepředstavuje jen podpůrnou tkáň pro buňky nádorového 

parenchymu, ale i složku zabezpečující výživu a díky produkci řady signálních molekul a růstových 

faktorů i složku, která se podílí na maligním potenciálu nádoru a schopnosti unikat tradičním 

léčebným modalitám (Li et al., 2007). K objasnění těchto mechanizmů je potřeba detailně 

porozumět funkcím jednotlivých složek nádoru - jejich signalizaci, regulaci a vzájemnému 

ovlivňování (Li et al., 2007). Díky intenzivnímu výzkumu nádorového mikroprostředí se již u 

některých nádorů podařilo i do léčebných schémat zavést biologika cílená na inhibici funkce 

komponent nádorového stromatu.

Pracovní skupina pod vedením prof. Karla Smetany na Anatomickém ústavu 1. lékařské 

fakulty UK, kde jsem bakalářskou práci tvořila, se dlouhodobě zabývá studiem stratifikovaných 

epitelů a nádorů z nich vycházejících. V posledních letech se věnují především studiu nádorového 

stromatu resp. nádorově asociovaných fibroblastů a jejich biologické funkci. Téma mé práce je tedy 

velice aktuální. V následujících stránkách bych ráda shrnula nejen nezbytné základní informace, ale 
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zejména upozornila na nejnovější objevy a trendy v této oblasti. Pokusím se přiblížit mechanizmy, 

které by za pozorovanými výsledky mohly stát, a přednést možné terapeutické využití, které 

literatura nastiňuje.
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1. NÁDOROVÉ STROMA

Jak již byl řečeno v úvodu, nádorový parenchym se skládá z vlastních nádorových buněk, podle 

nichž odvozujeme název a typ nádoru a zároveň stupeň diferencovanosti. Národové buňky přitom 

pro svůj růst potřebují okolo sebe speciální prostředí, podobně jako pro semeno je nutná úrodná 

půda. Obdobnou situaci nalézáme i u kmenových buněk a jejich speciálního „niché“ (Fidler, 2003).

U nádorů epitelových, tzv. karcinomů, kde jsou obě složky velmi snadno rozlišitelné, platí, že 

poměr mezi obsahem parenchymu a stromatu v nádoru určuje jeho konzistenci. Při převaze 

stromatu je nádor tuhý až tvrdý (skirhotický), při převaze parenchymu se jedná o měkký 

(medulární) nádor.

Vznik nádorového stromatu probíhá paralelně s proliferací nádorových buněk. Iniciátorem je 

únik plazminogenu, fibrinogenu a jiných koagulačních faktorů z okolních cév při zvýšené 

permeabilitě kapilární stěny. Ta je indukována uvolněním VEGF z nádorových buněk (Dvorak, 

2002). Extracelulárně v důsledku toho vzniká fibrinový gel, do kterého vcestují fibroblasty. Ty dále 

proliferují pod vlivem faktorů uvolňovaných z parenchymu.

Nádorové buňky a okolní stroma se vyvíjejí společně, navzájem ovlivňují svou expresi a působí 

na sebe, a proto je obtížné určit, jak velkou roli hrají v procesu kancerogeneze jednotlivé složky. 

Buňky nádorového stromatu spolu s extracelulární matrix a signálními molekulami, které produkují, 

sice nejsou samy o sobě maligní, ale díky vzájemným interakcím s dalšími buňkami nádoru 

získávají abnormální fenotyp doprovázený změnou funkce. Produkce růstových faktorů a 

chemokinů fibroblasty a buňkami imunitního systému se mění ve prospěch stimulace růstu 

nádorových buněk, které odpovídají dalšími změnami genové exprese (Li et al., 2007). Současné 

poznatky navíc ukazují, že stroma ovlivňuje i biologické vlastnosti nádorů, jako je jejich lokální 

agresivita a schopnost metastazování (Lorusso, Rüegg, 2008).

1.1. FIBROBLASTY ZE STROMATU Z DLAŽDICOVÝCH KARCINOMŮ

Stěžejní komponentou stromatu jsou fibroblasty, respektive nádorově asociované fibroblasty 

(cancer-associated fibroblasts, CAFs). V normální tkáni jsou nejběžnější buněčnou komponentou 

pojiv, kde hojně produkují složky extracelulární matrix, především kolagen typu I, III, V a 

fibronektin. Zároveň umožňují tvorbu bazální membrány nezbytné pro epitely sekrecí kolagenu IV 

a lamininu (Li et al., 2007). Pojivová tkáň a mezibuněčná hmota jsou neustále přestavovány díky 

dynamice procesu syntézy zmíněné výše a degradace pomocí metaloproteináz (Pytliak et al., 2012; 

viz dále). 
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1.2. PŮVOD NÁRODOVĚ ASOCIOVANÝCH FIBROBLASTŮ

Původ nádorově asociovaných fibroblastů je předmětem mnoha hypotéz, přičemž je důležité zmínit, 

že se navzájem nevylučují a fibroblasty různého původu se mohou vyskytovat jak u různých 

nádorů, tak i paralelně v nádoru jediném. Heterogenita CAFs velmi ztěžuje studium jejich 

biologické aktivity a možnosti ovlivňování těchto buněk, neboť není ani jasné, jaké procento 

fibroblastů má funkční efekt nádorově asociovaných fibroblastů na pozadí fibroblastů bez 

biologické aktivity (Haviv et al., 2009). 

O původu nádorově asociovaných fibroblastů existují různé teorie, zahrnující aktivaci 

fibroblastů v dané tkáni, přeměnu místních nádorových nebo epitelových buněk epitelo-

mezenchymovým přechodem (EMT) nebo migraci a aktivaci buněk z kostní dřeně. Při zvažování 

teorie vzniku CAFs z nenádorových fibroblastů přítomných v tkáni není zcela jasné spektrum 

aktivačních signálů. Je tedy možné, že faktory produkované nádorovým parenchymem mohou samy 

přímo indukovat fenotypové a funkční změny v lokálně přítomných fibroblastech (Haviv et al., 

2009). Experimentálně je potvrzen vliv TGF-β, který dokáže fibroblasty aktivovat k expresi α-

SMA, ale není jasné, jestli takto získané buňky mají i další charakteristiky CAFs a jestli je nabytý 

fenotyp trvalý (Casey et al., 2007).

Jiná teorie předpokládá epitelo-mezenchymový přechod a opírá se o fakt, že buňky epitelového 

nádoru se rozvolňují z těsného uspořádání a nabývají invazivní a migrační schopnost (Plzak, 2010). 

Pokud by původ CAFs byl skutečně v EMT, genové alterace přítomné v nádorových buňkách by 

měly být přítomny i v buňkách stromatu. Zajímavé je, že v genetických studiích se alterace 

skutečně nacházejí v obou složkách, ovšem jsou velmi zřídka identické, což nabízí několik 

možných vysvětlení. Malá část buněk nádoru a stromatu mohou mít společný původ a sdílet 

podobné genetické alterace. Pravděpodobnější je, že genetické mutace nádorově asociovaných 

fibroblastů reprezentují nezávislou odpověď v nádorovém prostředí, nicméně je také možné, že 

epitelo-mezenchymový přechod může být pouze dodatečným způsobem vzniku CAFs vedle jiného 

hlavního zdroje (Li et al, 2007).

EMT se podílí na embryogenezi, hojení ran a metastazování. Jak již bylo řečeno dříve, 

epitelové buňky, které podstoupily EMT přechod, mohou diferencovat v CAFs (Moustakas and 

Heldin, 2007). Mnoho SCCs zejména v oblasti děložního čípku a oblasti hlavy a krku je 

indukováno HPV16. Po začlenění protoonkogenů E6 a E7 získají keratinocyty morfologii 

mezenchymových buněk, mohou tedy reprezentovat fibroblasty vzniklé EMT z nádorových 

keratinocytů. Tyto buňky sdílejí genetické alterace původní nádorové populace, ačkoli je jejich 

morfologie velmi rozdílná (Smetana et al., 2008).

Studie původu CAFs také nedávno odhalily dříve netušenou plasticitu buněk odvozených 

z kostní dřeně (hMSCs), což podporuje důkazy pro účast hMSCs ve formování nádorového 
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mikroprostředí. Není ovšem objasněno, zda se tyto buňky aktivují díky působení nádorového 

prostředí, nebo má část buněk v kostní dřeni už aktivovaný fenotyp a cestuje preferenčně do 

prostředí nádoru. Tyto buňky akumulují mutace během zvýšené proliferace při hojení ran, což 

vysvětluje vysoký výskyt genetických alterací v nich, rozdílných od alterací buněk nádoru. Uvažuje 

se také o tom, zda hMSCs fúzují s buňkami periferními nebo nádorovými, a tak teprve získávají 

fenotyp národově asociovaných fibroblastů, nebo jestli je jejich funkce nezávislá na fúzi. Fúze musí 

být pochopitelně následována redukčním dělením a může být vysvětlením k některým nálezům 

v EMT (Mirsha et al., 2008).

Původ fibroblastů v populaci buněk stromatu může být nastíněn pomocí transplantačních 

experimentů. Při výzkumu solidních nádorů bylo zjištěno, že jedna z přítomných populací je 

asociovaná s CD31+ nádorovými cévami, což nasvědčuje skutečnosti, že některé fibroblasty 

stromatu mají původ v prekurzorech hematopoetických buněk (LaRue et al., 2006), CAFs bez 

úzkého kontaktu exprimující mRNA pro kolagen I a α-SMA pak mají pravděpodobně původ 

v hMSC (viz dále; Mishra et al., 2008). 

Efekt kondiciovaného média na hMSCs po dobu 30 dní byl takový, že hMSCs se staly 

aktivovanými a diferencovaly se v myofibroblasty s vyšší expresí α-SMA, vimentinu a SDF-1. To 

ukazuje, že hMSCs jsou indukovány faktory z nádorových buněk k diferenciaci do CAFs a 

začlenění do nádorového mikroprostředí. Třicet dní je perioda odpovídající času potřebnému 

k běžné diferenciaci v linie myogenní či osteogenní (Mishra et al., 2008).

Myofibroblasty odvozené z hMSCs jsou asociovány s nádorovým mikroprostředím a jsou 

zdrojem CAFs. Tato skutečnost je podporována výsledky pozorování, kdy dlouhodobé vystavení 

mezenchymálních kmenových buněk médiu s růstovými faktory z nádorových buněk u nich 

indukuje posun fenotypu k myofibroblastům včetně exprese α-SMA, vimentinu a SDF-1. Tyto 

buňky navíc podporovaly růst nádoru in vitro i in vivo a měly i myofibroblastům velmi podobný 

expresní profil.

Tab. 1. Příklady nejpravděpodobnějších mechanizmů vzniku nádorově asociovaných fibroblastů 

(upraveno podle Lacina et al., 2007b).

ZDROJ CAFS MECHANIZMUS

lokální mezenchym parakrinní aktivace lokálního mezenchymu nádorovými 
buňkami a/nebo aktivovanými imunitními buňkami

nádorový epitel EMT

makrofág transformace v CAF

myoepiteliální buňka transformace v CAF

endoteliální buňka transformace v CAF

pericyt transformace v CAF

buňka hladkého svalu transformace v CAF
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adipocyt transformace v CAF

hMSC homing do oblasti nádoru a transformace v CAF

Pokud vezmeme v úvahu studie ukazující, že CAFs jsou odvozeny od buněk přítomných 

v kostní dřeni, mezenchymální kmenové buňky jsou přítomny v cirkulaci a jsou zároveň 

lokalizovány v nádorech, lze velmi silně předpokládat, že hMSCs jsou zdrojem CAFs. To 

samozřejmě nevylučuje možnost jiných zdrojů CAFs, například EMT v případě epitelových nádorů. 

1.3. PODPORA RŮSTU NÁDORU STROMÁLNÍMI FIBROBLASTY

Jak pomáhají nádorově asociované fibroblasty růstu nádoru? Role při podpoře růstu nádoru byla 

experimentálně zjištěna u formovaných nádorů, karcinomu in situ, u metastáz i při iniciaci vzniku 

nádorů (viz dále). Data z in vitro studovaných fibroblastů z periferie od pacientů s různými typy 

nádorů ukázaly, že v porovnání s fibroblasty pacientů s absencí maligních nádorů vykazovaly více 

aktivovaný fenotyp se zvýšenou proliferační aktivitou (Schor et al., 1986). Tato data sice 

nedokazují, ale silně implikují vztah mezi aktivací fibroblastů a zvýšeným rizikem vzniku 

nádorového bujení. A nejen to, pokud je již nádorové bujení iniciováno, CAFs se podílejí na jeho 

progresi produkcí růstových faktorů, chemotaktických látek, faktorů podporujících angiogenezi a 

produkci metaloproteáz, čímž usnadňují invazi a rozsev nádorových buněk (Li at al., 2007).

Stromální fibroblasty hrajou roli v kontrole aktivace nádorových buněk (De Wever, 2007; viz 

obrázek 1) a jejich aktivovaná forma, myofibroblasty, jsou ale také známy jako producenti ECM a 

cytokinů a chemokinů přímo aktivujících proliferaci a migraci epitelových buněk (Plzák et al., 

2010).

Obr. 1: Vzájemná interakce mezi nádorovými epiteliálními buňkami a stromálními fibroblasty 

umožňuje vznik podpůrného nádorového mikroprostředí. Blokování molekul, které se této interakce 

účastní, tedy IGF-2 a BMP-4 protilátkami signifikatně ovlivní fenotyp epitelových buněk, které 
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potom přestanou exprimovat markery nezralé diferenciace. Je zde tedy vidět terapeutický potenciál 

modulace nádorového mikroprostředí (převzato z Plzak et al., 2010).

1.3.1. VLIV STROMÁLNÍCH FIBROBLASTŮ Z BAZOCELULÁRNÍHO A 
SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU NA KERATINOCYTY

Bazocelulární i spinocelulární karcinomy jsou maligní nádory, ve kterých můžeme nacházet expresi 

keratinu 19, jednoho z epidermálních kmenových znaků. K19 je exprimován prenatálně v oblasti 

bazální vrstvy dlaždicového epitelu, postnatálně pouze v oblasti vlasového folikulu zvané „bulge“. 

Více než 50% BCCs však obsahuje buňky pozitivní pro K19 a izolované fibroblasty z BCC jsou 

dále schopny indukovat expresi K19 v normálních keratinocytech. BCCFs také dokázaly významně 

ovlivnit expresi K14. Ten je za fyziologických podmínek exprimován jen v buňkách bazální vrstvy 

vícevrstevného epitelu, ale v buňkách kokultivovaných s BCCFs byl vysoce pozitivní (Lacina et al., 

2007a).

BCCFs navíc byly schopné ve zdravých keratinocytech indukovat expresi jaderného proteinu 

nucleosteminu (Lacina et al., 2007a). Nucleostemin je za normálních podmínek exprimován 

v neuronálních a hematopoetických buňkách a také v maligních nádorech odvozených z těchto 

buněk. Jeho přítomnost tedy značí nízký stupeň diferenciace kultivovaných keratinocytů (Lacina et 

al., 2006). 

Další ze studovaných molekul byly galektiny, které patří do skupiny endogenních lektinů 

vyznačující se schopností vázat beta-galaktosidy. Endogenní lektiny mají pro buněčnou komunikaci 

významnou roli, proto byla analyzována přítomnost klíčových členů této rodiny i jejich vazebných 

míst. Vazebná místa pro Gal-1 se vyskytovala v přítomnosti BCCFs v jádrech keratinocytů (Lacina 

et al., 2007a). Gal-1 má v rámci nádorů ambivalentní funkci  někde může být markerem špatné 

prognózy a podporovat invazi nádorových buněk do tkání (van den Brule et al., 2001), jinde je 

schopen snížit proliferaci buněčné populace (Lacina et al., 2007a). 

Při sledování kokultury stromálních fibroblastů z BCC byla také detekována exprese Ber-Ep4 

ve zdravých keratinocytech. Ber-Ep4 je membránový protein objevující se v epitelových buňkách 

bazocelulárního karcinomu. Jeho nález tedy jasně potvrdil ovlivnění zdravých keratinocytů 

stromálními fibroblasty z BCC (Lacina et al., 2007a). BCCFs ovšem nejsou samy o sobě schopny 

tvořit nádory po přenesení do imunodeficientních myší, jejich povaha je tedy prokazatelně 

nemaligní (Lacina et al., 2007a).

Změny fenotypu normálních keratinocytů pod vlivem fibroblastů ze stromatu SCC byly 

v porovnání s fibroblasty z BCC významnější. Keratinocyty krom exprese K19 vykazovaly i 

expresi K8. K8 patří mezi intermediální filamenta exprimovaná normálním vrstevnatým epitelem 

výhradně prenatálně a je indikátorem špatné prognózy u pacientů s SCC (Lacina et al., 2007b). 
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Při přímé kokultivaci SCCF a zdravých keratinocytů byla detekována současná exprese 

vimentinu a keratinu v keratinocytech. Tyto keratinocyty dále vykazovaly jadernou pozitivitu pro 

Snail, což je jeden z klíčových transkripčních faktorů řídících EMT. Toto pozorování silně 

naznačuje schopnost SCCF indukovat EMT ve zdravých keratinocytech (Lacina et al., 2007b). 

Přítomnost EMT v nádorech může být jedním z klíčových faktorů pro šíření nádoru (Takkunen et 

al., 2006). Také se ukazuje že právě schopnost EMT může mít signifikantní význam i pro vznik 

rezistence buněk vůči radioterapii (Diehn and Clarke, 2006).

Stromální fibroblasty se v dlouhodobé kultivaci in vitro udrží svou biologickou aktivitu 

nejméně 2 měsíce, ačkoli již nejsou v kontaktu s buňkami nádorového epitelu (Lacina et al., 2007a; 

Lacina et al., 2007b).

1.3.2. POROVNÁNÍ VLIVU STROMÁLNÍCH FIBROBLASTŮ A DERMÁLNÍCH 
FIBROBLASTŮ

Strnad et al. (2009) porovnávali expresní profil SCCFs a dermálních fibroblastů za pomoci 

microarray analýzy transkriptomu. Na základě výsledků byly vybrány dva kandidátní geny pro 

faktory zodpovědné za aktivitu CAFs ovlivňující normální epitel, IGF-2 a BMP-4. Oba faktory jsou 

schopny indukovat EMT v embryu a v nádorech a podporovat agresivní růst (Strnad et al., 2009), 

BMP-4 navíc hraje roli v diferenciaci ektodermu v epidermis (Aberdam, 2004). Příslušný efekt 

v experimentu, respektive v modelu nádorového mikroprostředí, byl potvrzen přidáním 

rekombinantních IGF-2 a BMP-4 proteinů do média.Tyto dva růstové faktory byly schopny ovlivnit 

normální keratinocyty - indukovaly v nich expresi K19 a K8 a navíc navodily EMT (Strnad et al., 

2010). 

Oba proteiny se také podařilo detekovat přímo ve vzorcích z nádorů. Pozorována byla dále 

upregulace mRNA pro α-SMA (Strnad et al., 2010). Keratinocyty indukované IGF-2 a BMP-4 

mohou kromě fenotypu blízkému nádorovým buňkám z SCC získat také fenotyp podobný i 

keratinocytům hojící se rány (Klíma et al., 2009). Tyto nálezy podporují mnohá pozorování o 

podobnosti mezi nádory a hojením ran, přičemž EMT hraje podstatnou roli v obou procesech 

(Strnad et al., 2010).

1.3.3. SPECIFICITA PŮSOBENÍ STROMÁLNÍCH FIBROBLASTŮ

Z mnohých výzkumů je jasné, že epitelo-mezenchymové interakce mají podstatnou roli v biologii 

nádorů. Není však zcela zřejmé, zda jsou tyto interakce specifické pro určitý typ nádoru, nebo mají 

spíše charakter nádorově nespecifický (Dvorankova et al., 2012).

Při porovnání vlivu CAFs izolovaných z různých typů nádorů s 3T3 fibroblasty a dermálními 

fibroblasty na nádorové epitelové buňky izolované z duktálního karcinomu prsu byl pozorován 

rozdíl v expresi K8 a K14. Epitelové buňky exprimovaly K14 při kultivaci s kterýmikoli ze 
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studovaných fibroblastů. Avšak jen CAFs byly schopny indukovat změny v expresi K8, a to bez 

závislosti na tom, ze kterého nádoru byly izolovány (Dvorankova et al., 2012). Data naznačují, že 

CAFs jsou schopny ovlivnit fenotyp nádorových epitelových buněk, přičemž tento efekt je zajištěn 

mechanizmy univerzálními pro různé typy nádorů. CAFs se tedy liší od normálních fibroblastů 

expresí mnoha genů kódujících faktory, které mohou být důležité pro maligní potenciál mnoha 

různých tumorů (Haviv et al., 2009).

1.3.4. PARAKRINNÍ SEKRECE STROMÁLNÍCH FIBROBLASTŮ

Efekt, který mají CAFs na epitelové buňky, je z předchozích dat zjevný. Otázkou zůstává, zda je pro 

tento vliv nezbytný kontakt zúčastněných buněk. Pro zodpovězení byla provedena kokultivace 

epitelových buněk a CAFs, kde byly oba typy buněk odděleny mikroporózní membránou, která 

zajišťovala volné působení secernovaných molekul. V takto navrženém pokusu byla aktivita 

fibroblastů vzhledem k epiteliálním buňkám nižší, ale v principu zachovaná (Lacina et al., 2007a; 

Lacina et al., 2007b). Takový výsledek dokumentuje důležitou roli secernovaných molekul 

produkovaných CAFs (viz tabulka 2) v interakcích v rámci nádoru (Strnad et al., 2010). 

Tento fakt nemusí být překvapením, protože jak bylo řečeno již dříve, buněčné populace jsou 

odděleny permeabilní bazální membránou, ačkoli přechod karcinomu in situ v invazivní formu 

zahrnuje invazi přes bazální membránu. Ta však často obklopuje shluky nádorových epitelových 

buněk (Plzák, 2010).

1.4. AKTIVACE FIBROBLASTŮ PŘI HOJENÍ RAN A JEJICH PARALELA SE 
STROMÁLNÍMI FIBROBLASTY

Zcela klíčová je role fibroblastů ve fyziologickém procesu hojení ran, kdy se fibroblasty aktivují, 

mění svůj fenotyp, zvyšují svou sekreční aktivitu a migrují do míst poranění díky expresi α-SMA. 

Takto aktivovaným buňkám se říká myofibroblasty (Hinz, 2007). 

Diferenciace fibroblastů v myofibroblasty probíhá dvojstupňovým procesem. Nejdříve se musí 

zacelit poškozené tkáně, fibroblasty tedy získávají schopnost migrace pomocí tvorby kontraktilních 

vláken. Tato změna nastává v reakci na změny v kompozici, organizaci a mechanických 

vlastnostech extracelulární matrix a lokální vyplavení cytokinů ze zánětlivých buněk v okolí 

poranění (Desmouliere et al., 2005). Jako druhá v pořadí nastává změna v důsledku stále se 

zvyšujícího stresu vyvolaného intenzivní přestavbou extracelulární matrix, předchozí prekurzory 

myofibroblastů se vyvinou v diferencované myofibroblasty, jejichž důležitým znakem je právě 

dříve již zmíněná exprese α-SMA. Ta je pečlivě kontrolována společným působením růstových 

faktorů, například TGF-β1, který působí upregulaci exprese α-SMA, specializovaných proteinů 

extracelulární matrix, například variantou fibronektinu ED-AFN (Desmouliere et al., 1993; 

Desmouliere et al., 2005).
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Vliv TGF-β1 a β3 byl demonstrován na modelu zaječího plodu, kterému byl subkutánně

implantován disk s efektem postupného uvolňování TGF-β1 a β3. Na fetu byla poté provedena 

incize, okolí rány bylo sledováno po tři dny, poté testováno na přítomnost α-SMA. Rány provedené 

v blízkosti disku byly prokazatelně menší a zároveň pozitivní na α-SMA (Lanning et al., 2000). 

Při fyziologickém hojení rány, například v kůži, ztratí po ukončení remodelace myofibroblasty 

schopnost kontrakce, exprese α-SMA klesá a myofibroblasty podstoupí apoptózu (Hinz, 2007). 

Ačkoli se dříve předpokládalo, že myofibroblasty jsou buňky terminálně diferencované, bylo in 

vivo dokázáno, že své působení po zacelení rány mohou krom apoptózy ukončit i opětnou 

dediferenciací ve fibroblasty. Ukázalo se, že bFGF je v kombinaci s heparinem schopen down-

regulace exprese α-SMA v myofibroblastech aktivovaných TGF-β1. BFGF je exprimován 

v regenerativní epidermis při hojení ran a je částečně skladován ve vazbě na heparan sulfát 

extracelulární matrix. Po stimulaci bFGF in vitro bylo potvrzeno snížení exprese α-SMA po 120 

hodinách pomocí western blotu a RT-PCR analýzy, přičemž následná stimulace TGF-β1 neměla na 

buňky účinek a na myofibroblastech bylo možné pozorovat i změny morfologické. In vivo data 

prokázala snížení exprese α-SMA po stimulaci myofibroblastů bFGF v ranách po 18. dnech hojení. 

Signalizace je pravděpodobně vedena přes aktivaci ERK1/2, jejichž fosforylace rapidně stoupala při 

aplikaci bFGF, který je tedy považován za stimulátor redukce plochy výskytu aktivovaných 

myofibroblastů v ráně in vivo (Ishiguro et al., 2009).

Hojení rány je na druhou stranu patologické, pokud myofibroblasty ve tkáni přetrvávají a 

zapříčiňují deformaci tkáně, což je dobře vidět například na hypetrofických jizvách, u onemocnění 

sclerodermie nebo u palmálních fibromatóz. Myofibroblasty v tomto případě způsobují kontraktury. 

Podobně trvale aktivované myofibroblasty hrají úlohu v kancerogenezi tím, že se podílejí na 

vytvoření stimulujícího nádorového mikroprostředí pro nádorové epiteliální buňky (Hinz, 2007). 

Interakce mezi těmito dvěma buněčnými typy – fibroblasty a buňkami povrchového epitelu –

jsou i běžnou součástí zacelování rány. Konkrétním příkladem je růstový faktor KGF/FGF7, který 

fibroblasty v hojící se ráně exprimují a který působí prostřednictvím vazby na receptor FGFR2 na 

keratinocytech. Některé růstové faktory, například PDGF jsou analogicky exprimovány 

v epidermálních buňkách a působí na receptory fibroblastů (Werner et al., 2007). Pro zamezení 

patologické proliferace fibroblastů a jejich nadměrné sekrece se ukázalo jako nepříliš vhodné 

inhibovat profibrotické cytokiny, jakým je TGF-β1, protože tento zásah ovlivní širokou škálu buněk 

podílejících se na procesu hojení. Slibným cílem je spíše zamezení mezibuněčné adheze mezi 

myofibroblasty a buňkami epitelu. Myofibroblasty spontánně páchají apoptózu při ztrátě vnitřního 

pnutí; stejně jako mnoho lidí tedy pracují nejlépe ve stresu (Hinz, 2007).

Fibroblasty jsou hlavní celulární komponentou nádorového stromatu a v rámci nádoru vykazují 

aktivovaný fenotyp, čímž napodobují fibroblasty přítomné v procesu hojení ran. CAFs se funkčně i 
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fenotypově liší od normálních fibroblastů přítomných v příslušné tkáni. Příkladem je vysoká 

exprese Gal-1 (lecitin regulující adhezi a růst) v dermis zraněné kůže a stromatu BCC, SCC (Čada 

et al., 2009; Lacina et al., 2007a; Lacina et al., 2007b). Myofibroblasty pocházejí z lokálního 

mezenchymu, který je aktivován TGF-β (Denys et al., 2008) a stejně jako myofibroblasty v hojících 

se ranách vykazující expresi α-SMA (De Wever et al., 2009).

Rozdíl ovšem spočívá v tom, že nádorově asociované fibroblasty jsou trvale aktivovány, 

nepřechází tedy po aktivaci opět do normálního fenotypu po vzoru myofibroblastů v zacelených 

ranách, ani nepodstupují apoptózu. Aktivované CAFs jsou v nádorovém stromatu rozpoznatelné 

podle četných cytoplazmatických výběžků a exprese α-SMA (Ishiguro et al., 2009).

1.5. BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU VE STROMATU NÁDORŮ

Důležitou součástí nádorového mikroprostředí jsou buňky imunitního systému. Jedním 

z nalézaných typů jsou monocyty, které jsou přitahovány chemotaktickými látkami. Když se 

dostanou do kontaktu s nádorovými buňkami, diferencují se v nádorově asociované makrofágy. 

Tyto buňky se preferenčně dostávají do míst, kde dochází k hypoxii a nekrózám, mění v těchto 

oblastech svůj fenotypa zároveň uvolňují řadu faktorů působících na buňky endotelu, například 

VEGF, HGF, MMP2 a IL-8. Neutrofily v nádoru stimulují angiogenezi taktéž prostřednictvím 

VEGF, HGF, MMP2 a IL-8 (Talmadge et al., 2007). 

Role dalších imunitních typů v nádorovém mikroprostředí nejsou tak dobře prostudovány a 

vyskytují se pouze v některých typech nádorů; příkladem mohou být mastocyty, které podporují 

angiogenezi a vznik nádorů v kůži (Ribatti et Crivellato, 2012). Eozinofily jsou přítomny 

v solidních nádorech tlustého střeva, cervixu, plic, prsu, ovária, i v některých lymfomech a mohou 

ovlivnit angiogenezi opět produkcí VEGF (Li et al., 2007).
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2. NÁDOROVÉ KMENOVÉ BUŇKY

Obnova buněk k zajištění správné funkce a výstavby organizmu je velmi citlivě regulována. Proces 

obstarává malá populace dlouhověkých kmenových buněk, které jsou schopny sebeobnovy, 

diferenciace a kontroly homeostázy (Yonn, 2012). Ve fyziologických podmínkách jsou ve 

vrstevnatém dlaždicovém epitelu dělící se buňky umístěny v bazální vrstvě a mezi nimi se vyskytují 

epidermální kmenové buňky (SCs). Tyto buňky se také nachází v oblasti „bulge“ vlasového folikulu 

(Schneider et al., 2009). SCs se v epidermis dělí asymetricky, což znamená, že při mitotickém 

dělení vznikne opět jedna kmenová buňka a jedna buňka, která se začne diferencovat. SCs jsou 

v nediferencovaném stavu udržovány speciálním mikroprostředím (Blanpain and Fuchs, 2006) 

zvaného „niche“.

Epitelové buňky a fibroblasty jsou mechanicky odděleny BM, ale přesto mezi nimi dochází ke 

komunikaci která je nezbytná ke kooperaci při vývoji vlasů, nehtů, prsní žlázy i plic. Epitel je 

v těchto místech zesílen a fibroblasty v okolí zkoncentrovány (Plzák, 2010). Mezibuněčná 

komunikace je zprostředkována specifickými růstovými faktory (členy rodiny bone morphogenic 

factors, Wnt, hedgehog) a je nezbytná pro správný vývoj (Schneider et al., 2009).

Maligní nádory také obsahují buňky s vlastnostmi SCs. Jsou to morfologicky nejednotné buňky 

s heterogenním fenotypem, které mají různě vyvinutou schopnost sebeobnovy a diferenciace do 

různých buněčných typů a navíc vysokou proliferační aktivitu. Jistá minoritní subpopulace těchto 

buněk hraje význačnou roli v nádorové proliferaci, říká se jim tedy nádorové kmenové buňky 

(CSCs);( Yonn, 2012). CSCs jsou buňky nádoru, které jsou schopné sebeobnovy a generace 

heterogenních linií buněk přítomných v nádoru (Clarke et al., 2006). Byly identifikovány 

transplantačními experimenty, kde jen malá část buněčné populace nádoru zajistila úspěch přenosu 

nádoru. Tyto buňky s fenotypem tkáňových SCs byly popsány v různých karcinomech (Motlík et 

al., 2007). Nádorové SCs navíc s tkáňovými SCs sdílí další vlastnosti - pomalý buněčný cyklus, 

neomezený proliferační potenciál a proteiny k vylučování xenobiotik z cytoplazmy - a mohou být 

zodpovědné za klinické fenomény minimální reziduální choroby a lékové rezistence (Motlík et al., 

2007). Reprezentují ideální cíl protinádorové terapie, ale zatím nejsou známy žádné jejich 

specifické markery, takže cílená terapie zatím není možná (Plzák, 2010). 

2.1. VZNIK NÁDOROVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK

K vysvětlení jevu sebeobnovy CSCs v nádorech byly nastíněny dvě teorie. Tradiční stochastický 

model předpokládá, že každá buňka přítomná v nádoru může získat potenciál sebeobnovy a 

multipotenciace a případně je schopna obnovit celou nádorovou populaci. Hierarchický model, 

dokázaný u většiny solidních nádorů, naproti tomu prosazuje, že nádor je složen s heterogenních 

subpopulací buněk a jen malá část z nich má kmenový potenciál a dává vzniku novým nádorovým 
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buňkám (Yoon, 2012). Další otázkou u hierarchického modelu je, zda jsou nádory odvozeny 

z normálních kmenových buněk, které získají genetické a epigenetické změny zapříčiňující 

tumorogenicitu, nebo jestli jsou nádorové kmenové buňky progenitory, které získají schopnost 

sebeobnovy (Clarke et al., 2006).

CSCs se mohou dělit a zvyšovat svůj počet, a zároveň mají možnost diferencovat v heterogenní 

nádorové typy buněk. CSCs mohou být relativně odolné vůči terapiím zaměřeným proti rychle se 

dělícím buňkám nádoru, tedy většině buněk bez kmenového potenciálu, čímž vzniká velká 

pravděpodobnost relapsu onemocnění (Matta and Ralhan, 2009). Sebeobnova CSCs je dokazována 

pomocí transplantačních pokusů na imunodeficientních zvířecích modelech. Stejně jako se 

kmenové buňky v jednotlivých tkáních zdravého organizmu od sebe liší, CSCs izolované z 

jednotlivých typů nádorů mívají rozdílné charakteristiky (Diehn et Clarke, 2006).

2.2. VLIV NÁDOROVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK NA CHOVÁNÍ BUNĚK NÁDORU

Epitelové nádory typicky obsahují buňky vykazující různorodé jaderné morfologie a různé stupně 

diferenciace. Vysvětlení heterogenity nádorových buněk zahrnuje i vlivy mikroprostředí a 

genomickou nestabilitu, která generuje genetické a epigenetické změny (Clarke et al., 2006). 

Nádorové kmenové buňky mohou být po získání mutací schopny expandovat do nového prostředí 

rozdílných podpůrných buněk, popřípadě získají schopnost indukovat proliferaci a expanzi svého 

stávajícího prostředí, které tak získává vlastnosti nádorového mikroprostředí (Yoon et al., 2012).

Experimenty užívající směs normálních buněk a epitelových nádorových buněk ukázaly, že při 

kombinaci nádorových buněk s normálními fibroblasty se zvyšuje latence a nádor roste pomaleji, 

kdežto při kombinaci s nádorově asociovanými fibroblasty je efekt opačný. Na druhou stranu při 

působení nádorového stromatu se nenádorové buňky mohou stát tumorigenními, pravděpodobně 

díky stromální indukci genetických a epigenetických změn (Clarke et al., 2006).

2.3. FENOTYP NÁDOROVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK ZÍSKANÝ PŮSOBENÍM 
STROMÁLNÍCH FIBROBLASTŮ

Multipotentní mezenchymové kmenové buňky se mohou podílet na formování reaktivního 

mikroprostředí stimulujícího agresi a metastatický potenciál nádorových buněk. Mohou ovlivňovat i 

expresi markerů kmenových buněk (Nanog, Oct4, Sox 2), které lze pozorovat v mnoha tumorech 

(Szabó et al., 2011). 

Bylo také dokumentováno, že působení CAFs na 3T3 myší fibroblasty v kultuře indukuje 

expresi markerů kmenových buněk a tyto 3T3 fibroblasty lze poté diferencovat v osteoklasty, 

chodroblasty a adipocyty (Szabó et al., 2011). Podobně je tomu i v nezralých nádorech, kde ve 

stromatu lze histologicky zastihnout struktury chrupavčité a kostěné tkáně (Yoichi et al., 2009). 

Diferencované somatické buňky pod vlivem CAFs tedy lze určitým způsobem přeprogramovat zpět 
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do buněk s fenotypem embryonálních kmenových buněk (Szabó et al., 2011). Pokud jsou pak tyto 

kmenové buňky implantovány spolu s nádorovými buňkami do zvířecího modelu, stimulují proces 

metastazování (Hall et al., 2007). 

Při porovnání transkriptomu BCCFs a dermálních fibroblastů byly zaznamenány změny 

v expresi transkripčních faktorů, přičemž většina z nich může být spojena s masivními změnami ve 

složení ECM. Změny v genech pro složky ECM indikují podpůrnou roli BCCFs v nádorovém 

stromatu. Rozdíly v expresi signálních molekul jsou viditelné především v rámci buněčného cyklu a 

dráhy p53. Změny v růstových faktorech se vážou především na deregulaci signálních drah a 

nejčastěji je změněná autokrinní a parakrinní sekrece To může ovlivnit i okolní fibroblasty a 

transformovat je směrem k progenitorovým buňkám (Szabó et al., 2011). Zjištěna byla upregulace 

transkripce IGF-2, jehož funkce je důležitá pro změnu fenotypu směrem ke kmenovým buňkám 

(Bendall et al., 2007). Upregulován byl také FGF7, keratinocytový růstový faktor, který stimuluje 

migraci, diferenciaci i proliferaci epitelových buněk a pomáhá při hojení ran (Werner et al., 2007; 

Szabó et al., 2011). Zmíněné růstové faktory mohou být tedy zodpovědné za získaní kmenového 

mezenchymového potenciálu 3T3 myších fibroblastů (Szabó et al., 2011).
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3. PRODUKCE KOPONENT EXTRACELULÁRNÍ MATRIX

Cytokiny a růstové faktory jsou produkovány buňkami stromatu i přímo nádorovými buňkami a 

jejich působení je rozsáhlé. Faktory ovlivňující přímo chování nádoru jsou především TGF-β, SDF-

1, osteonektin, MMP, VEGF, HIF-1 (Li et al., 2007). 

3.1. TGF-β A JEHO ROLE V NÁDOROVÉM STROMATU

TGF-β je znám jako inhibitor růstu a potenciální faktor imunosuprese. Ve fyziologických 

podmínkách zajišťuje tkáňovou homeostázu ovlivněním proliferace a apoptózy, čímž reguluje růst 

epitelu, endotelu, neuronální sítě a buněk hematopoezy. TGF-β také utlumuje imunitní odpověď 

včetně snížení proliferace T-lymfocytů, inhibice funkce NK buněk a zásahem do systémů antigenní 

prezentace. Důsledkem je potom zvýšení tolerance a snížení pravděpodobnosti imunitní reakce proti 

cizí tkáni (Pardali and Moustakas, 2006). 

Proliferace normálních epitelových buněk je TGF-β inhibována, ale nádorové buňky jsou vůči 

inhibičním signálům necitlivé nebo dokonce mají pozměněné signální dráhy tak, aby TGF-β 

signalizace stimulovala proliferaci (Casey et al., 2007). Faktory z rodiny TGF-β tedy zároveň 

inhibují růst epitelií, podporují proliferaci CAFs a stimulují fibroblasty k sekreci komponent 

extracelulární matrix a cytokinů (Casey et al., 2007). Po takto změněné odpovědi na TGF-β 

nádorové buňky nezřídka získávají schopnost TGF-β přímo exprimovat; tím dostanou autokrinní 

stimul k růstu a invazi a zároveň ochranu před aktivovaným imunitním systémem (Pardali and 

Moustakas, 2006).

TGF-β také regulují degradaci extracelulární matrix - indukuje CAFs k expresi MMP1 (Delany 

and Canalis, 2001) - a modulují imunitní reakce v procesu hojení ran (Faler, 2006). Během invaze 

nádorových buněk hydrolyzují extracelulární proteázy sekretované CAFs bazální membránu a nově 

syntetizované extracelulární proteiny slouží jako kostra pro pohyblivé nádorové buňky a jako 

strukturální podpora angiogeneze (Condeelis and Segall, 2003). Na cévní síť a angiogenezi působí 

navíc podporou migrace progenitorových buněk (Pardali and Moustakas, 2006). Efekt TGF-β1 na 

CAFs je signifikantně rozdílný od normálních fibroblastů. To napovídá faktu, že TGF-β1 stimuluje 

změny v CAFs a napomáhá invazi nádoru (Casey et al., 2007). V experimentu TGF-β1 zvýšil 

průměrný počet myofibroblastů, indukoval in vitro měřený invazní potenciál u CAFs, ale nikoli u 

normálních fibroblastů (Casey et al., 2007).

Nádorové epitelové buňky ze spinocelulárních karcinomů hlavy a krku indukovaly přeměnu 

normálních fibroblastů v myofibroblasty pomocí sekrece TGF-β1. Myofibroblasty poté naopak 

uvolňovaly faktory k podpoře růstu keratinocytů nádoru. Během invaze nádoru tedy TGF-β1 

z nádorových keratinocytů spouští přechod fibroblastů v myofibroblasty. (Kellermann et al., 2008). 
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Tato data nasvědčují, že invazivita a metastatický potenciál mohou být v přímé souvislosti se 

změnami nádorového mikroprostředí, mezi něž patří reaktivní odpověď CAFs na TGF-β.

3.2. SDF-1 A JEHO ROLE V NÁDOROVÉM STROMATU

Stromální buňky původem z kostní dřeně konstitutivně exprimují SDF-1; sekrece tohoto faktoru je 

zvýšena při hojení ran, v zánětu a v nádorech, kde funguje jako atraktant pro buňky s receptorem 

CXCR4. Receptor CXCR4 je přítomen na povrchu různých nádorových buněk a jeho interakce 

ligand - receptor v nádoru funguje jako impulz k dělení, migraci a lokální invazi. Navíc umožňuje 

nádorovým buňkám metastazovat do míst, kde je exprimován SDF-1, například do kostní dřeně. 

SDF-1 gradient navíc přitahuje kmenové buňky odvozené z kostní dřeně, které se shromažďují 

v blízkosti tumoru (Burger and Kipps, 2006). 

Tyto mezenchymové kmenové buňky odvozené z kostní dřeně (hMSCs) mohou po vystavení 

kondiciovanému médiu s CAFs získat fenotyp myofibroblastů. Mohou také získat schopnost 

indukovat růst nádorových buněk in vivo i in vitro. Tyto buňky vykazují také expresi SDF-1 a α-

SMA (Mishra et al., 2008). Exprese SDF-1 je důležitá v interakci mezi nádorovými buňkami a 

stromálními fibroblasty, podporuje růst nádoru a angiogenezu (Orimo et al., 2005). 

3.3. OSTEONEKTIN A JEHO ROLE V NÁDOROVÉM STROMATU

Osteonektin je produkován fibroblasty a imunitními buňkami stromatu rovnou jako bioaktivní 

forma, ovšem může být dále sestříhán metaloproteázami k uvolnění dalších bioaktivních fragmentů 

(Li et al., 2007). Osteonektin inhibuje proliferaci, reguluje angiogenezi, rozvolňuje adhezi mezi 

buňkami a moduluje produkci a uspořádávání extracelulární matrix. Dále přitahuje makrofágy, 

leukocyty a buňky odvozené z kostní dřeně do tumorů, ty se pak začlení do nádorového stromatu a 

uvolňováním faktorů dále modulují nádorové mikroprostředí (Chong et al., 2012).

3.4. MATRIX METALOPROTEÁZY – PROSTŘEDNÍCI BUNĚČNÉ INVAZE

Velmi důležitou a nezbytnou vlastností nádorových buněk je schopnost invaze do normálních tkání. 

K jejímu uskutečnění musí buňky uvolnit vazby mezi sebou. Zdravé tkáně jsou však uspořádány 

tak, aby dokázaly zamezit invazi a integraci cizích struktur do jejich výstavby. V důsledku toho 

musí nádorové buňky aktivně proces řídit a podporovat (Li et al., 2007). Nádorová angiogeneze 

vyžaduje přestavbu stávajících a začlenění nových buněk do již existujících struktur, čemuž 

pomáhají fibroblasty a makrofágy produkcí metaloproteáz v důsledku složitého procesu integrace 

signálů mezi buňkami nádorového parenchymu a stromatu (Stuelten et al., 2005).

Matrix metaloproteázy (MMP) jsou enzymy, které hydrolyzují proteiny přítomné 

v extracelulární matrix tkáně v okolí nádoru, mají tedy jasnou spojitost s lokální invazivitou 

nádorových buněk (Coussens et al., 2000). Proces invaze je potřeba chápat v kontextu interakcí 
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nádorových buněk s jejich okolním prostředím a může probíhat buď samostatně nebo ve skupinách. 

Další zásadní schopností matrix metaloproteáz je iniciace epitelo-mezenchymového přechodu a 

zvyšování genomové nestability takto transformovaných buněk, čímž hrají důležitou roli jak 

v začátcích vývoje nádoru, tak v jeho progresi a rozsevu (Pytliak et al., 2012). Tyto buňky dále 

ztratí soudržnost z důvodu down-regulace E-catherinu a jejich invaze pak může probíhat

mezenchymově, kde je stejně jako u skupinové invaze pro metastazování klíčová role enzymů 

matrix metaloproteáz; nebo amoboidně - nezávisle na aktivitě MMP (Brabek et al., 2010).

Membránové metaloproteázy mohou být exprimovány buňkami nádorového stromatu i přímo 

parenchymu. Na rozdíl od početní většiny metaloproteáz mají tyto membránové cytoplazmatickou 

doménu, která zprostředkovává signály zvenčí (Pytliak et al., 2012). Nejlépe prozkoumaná je MT1-

MMP, která je schopna aktivovat metaloproteázu 2 a zároveň sama působí proteolyticky na složky 

extracelulární matrix. Během neovaskularizace pomocí hemangioblastů tyto buňky secernují MT1-

MMP, která potom degraduje bazální membrány a umožní migraci buněk (Genis et al., 2006). 

Zvýšená exprese MT1-MMP byla v karcinomu prsu nebo žaludku, na druhou stranu, při vyřazené 

funkci této metaloproteázy se nachází významné defekty na kostře vedoucí záhy ke smrti jedince. 

Metaloproteináza 1 je secernována nádorově asociovanými fibroblasty a podílí se na signalizaci 

zprostředkované vápenatými ionty vedoucí k růstu, invazi a migraci buněk nádoru (Pei, 2005).

Matrix metaloproteáza 9 pochází z makrofágů a podílí se na mobilizaci VEGF ze zásob 

v extracelulární matrix, čímž dává prvotní signál k neovaskularizaci (Pytliak et al., 2012). Má 

zásadní roli v začlenění buněk původem z kostní dřeně (BMDCs) do novotvořené cévní sítě. 

Vzhledem k tomu, že příspěvek BMDCs k tvorbě cévní sítě nádoru se u různých typů nádorů velmi 

liší, je možné odhadovat dopad případné blokace aktivity metaloproteázy 9 pro jednotlivé typy 

nádorů (Coussens et al., 2000).

Matrix metaloproteázy jsou ve své činnosti inhibovány tzv. tkáňovými inhibitory 

metaloproteáz, které také hrají určitou roli v lokálním růstu a šíření nádoru. Navíc zástupce této 

skupiny, TIMP 1 má in vitro antiapoptotický efekt na buňky kostní dřeně stromatu, který je 

nezávislý na účinku TIMP na metaloproteázy. Z těchto poznatků se odvozuje pravděpodobná 

existence vlivu TIMPs na ty buňky nádorového mikroprostředí, které mají původ v kostní dřeni –

fibroblasty, endotelie a nádorové buňky odvozené z kostní dřeně (Kunz-Schughart and Knuechel, 

2002).

VEGF je faktor, který je secernován především nádorově asociovanými fibroblasty, je hlavním 

stimulem nádorové angiogeneze následkem hypoxie (Dvorak, 2005) a bylo o něm pojednáno v této 

souvislosti dříve. 
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Tab. 2 Příklady bioaktivních molekul produkovaných CAFs ovlivňující biologické vlastnosti nádoru 

(upraveno podle Plzak et al., 2010).

Molekula Zkratka

A disintegrin a metaloproteáza ADAM

Amfiregulin

Kostní morfogenetický faktor 4 BMP-4

Produkty cyklooxygenázy

Fibroblastový růstový faktor 7 a 10 FGF-7, FGF-10

Gremlin 1

Makrofágy stimulující faktor GM-SCF

Inzulinu podobný růstový faktor 1 a 2 IGF-1, IGF-2

Interleukin 6 a 8 IL-6, IL-8

monocyty chemoatrahující protein MCP-1

Metaloproteázy 1, 2 a 9 MMP-1, MMP-2, MMP-9

Protein S100 A4

Faktor odvozený ze stromálních buněk 1 SDF-1

Syndekan 1

Tenascin-C a W

Transformující růstový faktor β1 TGF-β1

vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF
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4. STROMÁLNÍ FIBROBLASTY A ANGIOGENEZE V NÁDOROVÉM 
MIKROPROSTŘEDÍ

Angiogeneze je proces, kterým se vytváří nové cévy; má dopad v mnoha rozdílných procesech – při 

hojení ran, zánětu, ischemické chorobě i při formování nádorů. Angiogeneze může být rozlišena na 

několik podobných procesů vaskulogenezi, arteriogenezi a lymfangiogenezi. Pojem vaskulogeneze 

byl dříve používán výhradně pro formování cév de novo z primitivních prekurzorů endotelu 

v embryonálním stavu, ovšem tato definice již není tak jasná vzhledem k objevům prekurzorů 

z kostní dřeně, cirkulujícím v krvi i u dospělých. Zároveň angiogeneze je pojem pro formování 

malých cév, čímž je odlišena od arteriogeneze., kdy vznikají nové arterie - růstové faktory však 

mohou být shodné. Lymfangiogeneze je formování nových lymfatických cév (Carmeliet, 2005). 

Růstovými faktory mohou být VEGF-A, popřípadě i bFGF (Dvořák, 2005). 

4.1. ROLE VEGF V ANGIOGENEZI

Aby mohly nádory růst a vyvíjet se, potřebují nutně zajistit přísun výživy a kyslíku. Hlavním 

faktorem, který se na růstu cév podílí, je VEGF, který je vytvářen a sekretován buňkami nádoru i 

nádorově asociovanými fibroblasty a zánětlivými buňkami ve stromatu (Li et al., 2007). VEGF je 

zodpovědný za takzvaný angiogenní switch, kdy se vytvoří nová síť cév zásobující nádor živinami 

(Benjamin and Keshet, 1997). Novotvořené sítě cév indukované VEGF jsou ale abnormální –

nemají pravidelné rozložení, ani tvar, jsou nadbytečně větvené a vinuté, často se slepým koncem. 

Jen zřídka zde nalezneme standartní hierarchii arteriol, venul a kapilár a naopak obvyklé jsou 

arteriovenozní zkraty. Cévy jsou navíc děravé a hyperpermeabilní, což vede k vysokému 

intersticiálnímu tlaku až k hypoxii a opět k produkci VEGF (Dvorak, 2005). 

4.2. MECHANIZMUS ANGIOGENEZE

Vlastní tvorba cév probíhá jedním z následujících mechanizmů - vznik pupenů z existující cévní 

sítě, aktivace vaskulárních prekurzorových buněk k formování nových cév nebo vytvoření tunelů 

obklopených nádorovými buňkami, kudy proudí krev zásobující nádor. Pupeny vznikají v reakci na 

lokální růstové signály z nádorových buněk nebo z hMSCs, CAFs a buněk imunitního systému. 

Prekurzorové buňky, tzv. hemangioblasty, mohou dát vznik endoteliím nebo buňkám 

hematopoetickým, přičemž i zcela fyziologicky cirkulují v oběhu a přispívají k angiogeneze 

v dospělosti. Jsou aktivovány přítomností VEGF v cirkulaci a hypoxií a daném místě (Takahashi et 

al., 1999). Nejlepším markerem těchto buněk je CD133 (Li et al., 2007). 
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5. MOŽNÉ TERAPEUTICKÉ OVLIVNĚNÍ NÁDOROVÉHO STROMATU 

Z předchozích kapitol vyplývá, že nádorové stroma reprezentované buňkami, strukturálními 

proteiny i signálními faktory hraje nezastupitelnou roli ve všech stádiích formování a růstu nádoru -

v iniciaci, progresi, invazi a v procesu metastazování. Složení nádorového mikroprostředí tedy silně 

ovlivňuje agresivitu nádoru a je tak velmi atraktivním cílem protinádorové léčby (Strnad et al., 

2010). Přímé zaměření na složky stromatu má ale jisté překážky. Fibroblasty, endotelové a imunitní 

buňky ve stromatu samy o sobě nemají maligní charakter, což znamená, že léčba musí být zaměřena 

přímo na specifické fenotypové změny, které jsou pro tyto populace buněk charakteristické, a nesmí 

zasáhnout fungující buňky téhož původu v jiných oblastech tkání a těla (Li et al., 2007).

Cílená léčba zaměřující se na látky jedinečné pro nádorové mikroprostředí zamezuje porušení 

normálních tkání a homeostázy organizmu. Na rozdíl od konvenční chemoterapie, která postihuje 

krom preferovaných transformovaných buněk i ostatní proliferující populace buněk v organizmu, je 

cílená léčba zaměřená na molekuly účastnící se přenosu signálu charakteristické pro nádorové 

buňky (Plzák et al., 2010); ať už jde o patologickou proliferaci, rezistenci vůči apoptóze, či jiné 

nádorové procesy (Li et al., 2007). 

První významný úspěch byl zazmanenán v blokaci VEGF. Působení VEGF dokáže blokovat je 

monoklonální protilátka bevacizumab, která znemožňuje angiogenezi, ale také snižuje permeabilitu 

kapilár (Dvorak, 2002). To vede k zmenšení tlaku v nádorovém intersticiu, což paradoxně zvyšuje 

účinnost chemoterapeutik. Vedle monoklonálních protilátek existují také inhibitory tyrosin-kináz 

(TKIs), například gefinitib, erlotinib a lapatinib blokují na EGFR ATP-vazebnou doménu, čímž 

brání uskutečnění forforylace a dalšímu přenosu signálu (Matta and Ralhan, 2009). Účinek 

inhibitoru nelze jednoduše globálně předvídat, záleží na souhře mnoha faktorů zahrnujících původ 

nádoru a stadium nádoru v okamžiku podání léku. Dalším postupem je tedy vyvinutí vysoce 

specifických inhibitorů proti jednotlivým metaloproteázám (Knuechel, 2002b). 

Úspěchy začátků cílené terapie byly povzbuzením pro hledání inhibitorů dalších jedinečných 

signálních drah nacházejících se v prostředí nádoru. Vývoj nových biologických léčiv je nutno 

ubírat směrem k inhibitorům, které jsou schopny ovlivnit spektrum signalizačních drah, popřípadě 

najít vhodné kombinace více specifických léčiv, aby bylo zabráněno úniku nádorových buněk 

změnou exprese a mutagenezí (Matta and Ralhan, 2009). V klinických studiích je také potřeba 

identifikovat markery, které by mohly být použity ke zhodnocení, a důležitá je i individuální 

modulace terapie (Dvorak, 2002). 

Tomu předchází in vitro studie, kdy jsou analyzovány odebrané vzorky z nádorů. Pomocí 

micro-arrays analýz se zaznamená molekulový profil každého typu nádoru a jsou identifikovány 

změny exprese a zaměřeny molekuly potenciálně vhodné jako cíle biologické léčby. Proteomická 
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analýza u karcinomů z vrstevnatého dlaždicového epitelu hlavy a krku identifikovala 42 unikátních 

proteinů neexprimovaných v normální tkáni. Některé z těchto proteinů jsou i společné markery pro 

EMT, například vimentin, jiné mají předpokládanou funkci v podpoře buněčné proliferace, 

přežívání buněk, angiogenezi, migraci, rezistenci k léčbě a metastatickému rozsevu, či značí posun 

nádorové populace směrem k málo diferencovaným buňkám, například různé typy cytokeratinů 

(Patel et al., 2008).

Nezbytné je prozkoumat chování jednotlivých typů nádorů, aby jej pak bylo možné během 

terapie predikovat a zároveň tak monitorovat účinnost léčby bez nutnosti invazivních zásahů, 

nejlépe pomocí specifických biomarkerů. V důsledku je tedy potřeba pečlivě identifikovat změny 

v signálních kaskádách, které jsou v daném nádoru přítomny a na základě toho individuálně 

naprogramovat kombinaci inhibitorů pro daného pacienta (Matta and Ralhan, 2009). 
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ZÁVĚR

Maligní nádory vycházející z dlaždicového epitelu se skládají z nádorového stromatu a 

transformovaných nádorových buněk. Uspořádání nádorových buněk je hierarchické a hlavním 

problémem je nepočetná populace nádorových kmenových buněk, která byla popsána v různých 

karcinomech. Skutečnost, že CSCs mají pomalý buněčný cyklus a schopnost vylučovat xenobiotika 

z plazmy, může být velmi pravděpodobně příčinou lékové rezistence a také minimální reziduální 

nemoci. Domnívám se tedy, že porozumění chování kmenových buněk je důležité nejen z 

všeobecně uznávaného hlediska regenerativní medicíny a buněčné terapie, ale v neposlední řadě i 

ve spojitosti s původem a léčbou solidních nádorů, kde může vyústit ve vývoj nových 

terapeutických konceptů. 

Současné výzkumy napovídají, že epidermové kmenové buňky se podílejí na vývoji nádorů 

z vrstevnatého dlaždicového epitelu. Tato hypotéza je založena jak na funkčních vlastnostech 

sdílených normálními kmenovými buňkami přítomnými v plně diferencovaných tkáních a 

nádorovými buňkami, jakožto i na podobnosti jejich fenotypů in vitro i v bioptických materiálech, 

které jsou podle mého názoru velmi přesvědčivé. Fakt, že CSCs jsou schopny expandovat do 

nového prostředí a indukovat proliferaci i expanzi svého prostředí, které získá vlastnosti 

nádorového mikroprostředí, má obrovský vliv na vnímání komplexity nádorových onemocnění.

Druhá složka karcinomů, mezenchymová komponenta bez maligní povahy - nádorové stroma, 

nemá, jak se dříve myslelo, pouze pasivní funkci mechanické podpory a výživy stromálními 

cévami. Jeho buněčné i nebuněčné složky jsou totiž nesmírně dynamickým prostředím a současné 

výzkumy se shodují, že epitelio-mezenchymové interakce v karcinomech hrají zcela zásadní roli 

nejen v růstu nádoru, ale i v agresivitě invaze a metastazování nádoru. 

Nejdůležitější složkou stromatu jsou nádorově asociované fibroblasty. O jejich původu se vedou 

spory, nicméně experimenty ukazují, že jejich populace v nádoru není v tomto směru jednotná. To 

ztěžuje jak jejich typizaci a výzkum, tak úspěšné terapeutické ovlivnění. CAFs izolované z různých 

typů nádorů totiž hrají roli v kontrole aktivace nádorových buněk. K interakcím dochází nejen 

přímým kontaktem, ale především pomocí molekul secernovaných nádorově asociovanými 

fibroblasty. Ty jsou dokonce schopny v normálních keratinocytech vyvolat expresi znaků 

dediferenciace a fenotypu kmenových buněk. Plasticita takto ovlivněných keratinocytů se může 

projevit indukcí epitelo-mezenchymového přechodu, který je považován za jeden z rizikových 

faktorů pro šíření nádoru a může se podílet na vzniku radiorezistence. V současné době se ukazuje, 

že CAFs izolované z různých typů nádorů mají na keratinocyty jednotný účinek, což podle mého 

názoru může být poznatek zásadní pro směr výzkumu léčby cílené právě na nádorově asociované 
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fibroblasty. CAFs navíc mohou působit na fetální fibroblasty a transformovat je směrem 

k progenitorovým buňkám.

Vzájemná komunikace buněk nádorového mikroprostředí běžně probíhá pomocí molekul 

extracelulární matrix. Buňky nádorového stromatu mohou mít pozměněné signální dráhy tak, že 

jsou k růstu stimulovány molekulami, které za fyziologických podmínek proliferaci inhibují. 

V rámci nádoru také mohou být uvolňovány molekuly podobné jako v procesu hojení ran. Takové 

faktory často fungují jako impulz k dělení, migraci a lokální invazi. Bližší pochopení paralely 

dynamiky nádorového mikroprostředí a procesu hojení ran je atraktivní z hlediska možnosti 

komplexního ovlivnění mechanizmů stojícími za těmito jevy. CAFs navíc často nabývají 

aktivovaného fenotypu myofibroblastů, které jsou nezbytnou součástí při hojení ran. Na rozdíl od 

tohoto fyziologického procesu ovšem zůstávají v rámci nádoru trvale aktivovány a stimulují 

nádorové epitelové buňky k nekontrolovatelnému růstu a invazivitě. Proces invaze podporují i další 

složky ECM nádoru, zejména pak molekuly schopné uvolnit buněčné kontakty a hydrolyzovat 

ECM v okolí nádoru. Tato schopnost je důležitá i v procesu angiogeneze v nádoru. 

Výše uvedená fakta ukazují, jak velmi komplexní je nádorové mikroprostředí a jak dynamicky 

v něm probíhá rozličná komunikace, ve které hrají hlavní roli CAFs. Vývoj nových léčiv by měl být 

soustředěn na inhibitory schopné zasáhnout více cílů najednou, popřípadě na hledání vhodných 

kombinací více agens, aby měly buňky méně příležitostí vyvinout alternativní únikové 

mechanizmy. Proto je nutné podrobně zmapovat komplexní signální kaskády, které jsou v CAFs 

změněny, ale i ty které jsou působením CAFs ovlivňovány v nádorových buňkách. Dalším 

logickým postupem je samozřejmě i podrobná analýza obdobných interakcí v dosud méně

zmapovaných typech maligních nádorů. Vzhledem k tomu, že nádorových onemocnění stále 

přibývá a představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí ve vyspělých zemích, je výzkumné úsilí v 

této oblasti zcela na místě. 
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SEZNAM ZKRATEK

α-SMA – alfa aktin hladkého svalstva (alpha-smooth muscle actin)

BCC – bazocelulární karcinom (basocellular carcinoma)

BCCFs – stromální fibroblasty z bazocelulárního karcinomu (stromal fibroblasts from basocellular 

carcinoma)

Ber-EP4 – Ep-CAM/epiteliální specifický antigen (epithelial cell adhesion molecule/Epithelial 

Specific Antigen)

bFGF – bazický fibroblastový růstový faktor (basic fibroblast growth factor)

BM – bazální membrána (basal membrane)

BMDCs – buňky původem z kostní dřeně (bone marrow-derived cells)

BMP-4 – kostní morfogenetický protein 4 (bone morphogenetic protein 4)

CAFs – nádorově asociované fibroblasty (cancer-associated fibroblasts)

CSCs – nádorové kmenové buňky (cancer stem cells)

CXCR4 – chemokinový receptor typu 4 (chemokine receptor type 4)

ECM – extracelulární matrix (extracellular matrix)

EGFR – receptor epidermálního růstového faktoru (epidermal growth factor receptor)

EMT – epitelio-mezenchymální přechod (epithelial-mesenchymal transition)

ERK1/2 – extracelulární signál regulující kináza 1/2 (extracellular signal-regulated kinase 1/2)

FGFR – receptor fibroblastového růstového faktoru (fibroblast growth factor receptor)

FGFR2 – receptor 2 fibroblastového růstového faktoru ( fibroblast growth factor receptor 2)

Gal-1 – galektin 1 (galectin-1)

Gal-1-BS – vazebné místo pro galektin 1 (galectin-1 bnding site)

HGF – růstový faktor hepatocytů (hepatocyte growth factor)

HGFR – receptor pro růstový faktor hepatocytů ( hepatocyte growth factor receptor)

HIF-1 – hypoxií indukovaný faktor 1 (hypoxia-inducible factor 1)

hMSCs – lidské mezenchymální kmenová buňky odvozené z kostní dřeně (human bone-marrow 

derived mesenchymal stem cells)

HPV16 – lidský papillomavirus, kmen 16 (human papillomavirus, type 16)

IGF-2 – inzulínu podobný růstový faktor (insuline-like growth factor)

IGFR – receptor inzulínu podobného růstového faktoru (insuline-like growth factor receptor)

IL-8 – interleukin 8 (interleukin-8)

K14 – keratin 14 (keratin-14)

K19 – keratin 19 (keratin-19)

K8 – keratin 8 (keratin-8)

KGF/FGF7 – keratinocytový růstový faktor (fibroblastový růstový faktor 7)
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MHC – hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex)

MMP – matrix metaloproteáza (matrix metalloproteinase)

MT1-MMP = MMP 14 (matrix metalloproteinase 14)

Oct-4 – oktamer vázající transkripční faktor 4 (octamer-binding transcription factor 4) 

OSCCs – karcinomy z vrstevnatého dlaždicového epitelu hlavy a krku (oral squamous cell 

carcinomas)

PDGF – destičkový růstový faktor (platelet-derived growth factor)

PDGFR – receptor destičkového růstového faktoru  (platelet-derived growth factor receptor)

RB1 – gen pro retinoblastomový protein (retinoblastoma gene)

RT-PCR – polymerázová řetězová reakce v reálném čase (real-time polymerase chain reaction)

SCC – spinocelulární karcinom (spinocellular carcinoma)

SCCF – stromální fibroblasty ze spinocelulácního karcinomu (stromal fibroblasts from 

spinocellular carcinoma)

SCs – kmenové buňky (stem cells)

SDF-1 – faktor 1 odvozený z buněk stromatu (stromal cell-derived factor 1)

Sox2 – sex determinující region Y-box2 (sex determining region Y-box 2)

TF – transkripční faktor (transcription factor)

TGF-β – nádorový růstový faktor beta (tumor growth factor beta)

TIMP1 – tkáňový inhibitor metaloproteáz 1 (metallopeptidase inhibitor 1)

VEGF – vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor)

Wnt – Wingless/Int-1
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