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1. Souhrn v českém jazyce
V předkládané disertační práci se nejprve zabývám klinickým obrazem pacientů s orálním lichen
planus (OLP) s ohledem na klinické projevy a léčbu pacientů. Je porovnáván výskyt jednotlivých forem
OLP, věková distribuce a rozložení pacientů s ohledem na pohlaví a je zdůrazněna také terapie
jednotlivých forem OLP. V dalších částech disertace jsou uvedena data týkající se systematického
výzkumu etiopatogenetických vlivů na rozvoj OLP. Výsledky šetření jsou rozčleněny do podkapitol
týkajících se metabolismu léků systémem cytochromu P450 2D6 a užívání léků pacienty s OLP. Dále je
pozornost věnována úloze matrix metaloproteinázy 9 při rozvoji OLP. Poslední část je pak věnována
zjištění prevalence HPV u lézí OLP v naší kohortě pacientů.
Demografie a jednotlivé formy OLP se zásadně neliší od dříve publikovaných dat ze zahraničí.
Klinické formy OLP a potřeba jejich terapie jsou také v souladu s obecně platnými zjištěními z dřívějších
dob. V tomto souboru pacientů jsme nepotvrdili rozdílnost výskytu jednotlivých typů metabolismu léčiv
cytochromem P450 2D6 a nezaznamenali jsme odlišné užívání léčiv oproti kontrolám. Nepodařilo se
potvrdit přímý vliv metabolismu P450 2D6 na rozvoj OLP. Prokázali jsme aktivitu matrix metaloproteinázy
9 v OLP lézích. MMP 9 se účastní v rozvoji OLP, ale pravděpodobně jde o nespecifický zánětlivý
mechanismus. Zaznamenali jsme vysoké procento pozitivity HPV v lézích OLP i v kontrolní skupině
populace bez slizničního onemocnění. Výskyt HPV pozitivity v našem souboru jak u pacientů, tak u kontrol
s OLP byl vyšší než udávaná literární data.
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2. Summary in English
Presented work deals in the first plase with clinical evaluation of patients with OLP regarding
clinical presentation, gender, age and various clinical presentation of the disease. The necessity of the
treatment and therapeutic approach is stressed as well. The following parts deal with systematic research
of possible etiopathogenetic mechanisms of OLP. Research part is divided into chapters dealing with
cytochrome P450 2D6 metabolism and drug use in patients with OLP. Further the importance of matrix
metalloproteinase 9 in the development of OLP is discussed. The last part is focused on presence of HPV
in OLP lesions.
Demographic data of our cohort of patients are consistent with previously published data from
around the world. Occurence of clinical forms, necessity of treatment are also in concordance with
previously published data. Our data show the same metabolic rates of cytochrome P450 2D6 in patients
with OLP compared to healthy Czech population. Drug use is similar to matched age and sex controls. We
therefore were unable to confirm the role of different metabolic pathways in OLP. MMP 9 is higly
expressed in OLP lesions. This probably represents general inflammatory process which takes part in OLP
developement. We observe high positivity of HPV in OLP lesions. We also observe high positivity of HPV
in individuals without oral mucosal disorders in our population. Our data show higer positivity of HPV
than previously published studies.
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3. Úvod do problematiky – orální lichen planus
Onemocnění sliznice dutiny ústní představují pestrý soubor chorob, které jsou různého původu a
velmi různé závažnosti. Problematika této výseče medicíny je interdisciplinární a velice rozsáhlá. To je
také pravděpodobně jeden z důvodů, proč i v současnosti, na počátku 21. století, neexistuje žádná
jednotná klasifikace těchto onemocnění. V publikacích předních světových, ale i domácích oborníků se
objevují různé, uměle vytvořené kapitoly, které choroby sdružují nejčastěji dle etiopatogeneze choroby,
jako například bakteriální, virové či autoimunitní onemocnění. Jiné klasifikace dělí onemocnění dle místa
výskytu onemocnění, tedy cheilitidy, glossitidy, onemocnění slinných žláz a jiné. Podle projevu
onemocnění existují pak erozivní stomatitidy, bělavé léze, erytematózní změny sliznic a četné další.
Mnoho dalších dělení podle jiných parametrů může být rovněž použito. Velmi často problematika nemocí
sliznice dutiny ústní souvisí s širokou variabilitou chorob gastrointestinálních, hematologických, kožních
nebo infekčních. Bez spolupráce ostatních klinických a často i teoretických biomedicínských oborů není
dost dobře možné tyto choroby správně diagnostikovat a řádně léčit. Na nezbytnost spolupráce poukázal
v monografii „Oral medicine: diagnosis and treatment“ Dr. Burket již v roce 1946, když napsal: „Oral
Medicine discusses the many important relationships between oral and systemic disease and it suggests
opportunities for a more universal and intimate cooperation between medical and dental practicioners in
giving the best possible health service to our common patients“. Bez úzké mezioborové spolupráce,
především s poučenými patology, by nebylo možné se těmito chorobami podrobněji zabývat.
V předkládané práci se zabývám jednou z nejčastějších chorob sliznice dutiny ústní, jíž je orální
lichen planus.
OLP se vyskytuje celosvětově, častěji u žen než u mužů, nejčastěji během 5. a 6. decennia, vzácný
je jen v dětství. Toto chronické zánětlivé onemocnění identické s mukokutánní či jen slizniční formou LP,
se objevuje častěji na sliznici dutiny ústní i na jiných sliznicích než na kůži (1). Může se také objevovat na
sliznici genitálu a perianálně, v orofaryngu a v oblasti kštice. Méně často postihuje spojivku a sliznici jícnu.
Slizniční léze jsou charakteristické dlouhodobou perzistencí trvající i více než 20 let. Ke spontánní regresi
dochází méně než ve 20 % postižení (2). Na druhou stranu je pro OLP typická změna klinického obrazu
v relativně krátkém čase. Nejčastěji se setkáváme s bělavými retikulárními lézemi, ale mohou být
přítomny i „atrofické“ změny a tkáňové defekty typu erozí a ulcerací. Diagnóza OLP by měla být vždy
stanovena na podkladě klinického obrazu a histopatologického vyšetření, aby nedošlo k záměně OLP za
jinou chorobu (3). V diferenciální diagnóze musíme rozlišit také afekce klinicky velice podobné OLP, tzv.
lichenoidní léze. Ty mohou být kontaktní, lékově či materiálově podmíněné, avšak mohou být i projevem
reakce štěpu proti hostiteli (GVHD - Graft versus host disease) (4).
OLP a OLL představují časté dilema jak pro patology, tak pro kliniky. Podobný klinický obraz a
nevyhraněný histologický nález často komplikují přesné zařazení onemocnění. V minulosti existovalo jen
velmi málo studií, které popisovaly korelaci mezi histologickou a klinickou situací. Původní diagnostická
klasifikace z roku 1978 tak postupně byla nahrazena v roce 2003 novou WHO klasifikací, která nově
vymezila OLP a orální lichenoidní léze jako samostatné klinicko-patologické jednotky (5). Stále, s ohledem
na nejasnou etiopatogenezi onemocnění, je často nemožné vyhnout se překryvu obou jednotek. Správná
diagnóza je velice důležitá pro terapii. Specifická terapie OLP (i vzhledem k nejasné etiologii) neexistuje.
Pokud je nutná léčba, využíváme jako preparáty první volby kortikosteroidy. Velice kontroverzní otázkou
zůstává možnost maligní transformace OLP.
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4. Cíle projektu
Cílem projektu bylo zmapovat klinický obraz a léčbu pacientů s OLP léčených na naší klinice a popsat
některé možné etiopatogenetické mechanismy.
4.1. Analýza charakteristik souboru pacientů s OLP léčených na Stomatologické klinice LFUK a FN
v Hradci Králové
Existuje celá řada zahraničních studií, které se zabývají z různých pohledů charakteristikami pacientů
trpících OLP. Nejčastěji se jedná o studie popisující stav v konkrétní zemi, případně oblasti. V České
republice dosud žádná demografická studie neexistuje. Tento fakt nás vedl k zamyšlení, jak vypadá
domácí situace v České republice, respektive v oblasti Východních Čech. Cílem našeho projektu bylo
zjistit, jaké je rozvrstvení pacientů s OLP ve vztahu k pohlaví a věku, zjistit klinickou manifestaci OLP, a to
zastoupení jednotlivých forem OLP, distribuci lézí a přítomnost extraorální manifestací choroby. Cílem
šetření bylo též zaznamenat subjektivní vnímání tohoto onemocnění, porovnat výskyt koincidujících
systémových chorob a užívaných léků, prevalenci kouření tabákových produktů. Neméně důležitým cílem
bylo zhodnotit frekvenci použití jednotlivých druhů terapie a její účinnost. Posledním cílem bylo porovnat
klinické vlastnosti OLP v závislosti na formě OLP (bělavé = white forms versus červené = red forms).
4.2. Role variability cytochromu P 450 2D6 u pacientů s OLP
Úloha léků, potažmo jejich metabolismu v patogenezi OLP, je relativně málo zkoumanou
kapitolou. Cílem naší práce bylo vyhodnotit některé aspekty užívání léků pacienty s OLP a kontrolní
skupinou, a poté zmapovat metabolickou aktivitu CYP 2D6 u pacientů s OLP v porovnání se zdravou
českou populací. CYP 2D6 byl vybrán proto, že jím je metabolizována řada běžně užívaných léčiv.
4.3. Úloha matrix metaloproteinázy 9 v patogenezi OLP
Úloha MMP v patogenezi OLP byla rovněž popsána v dřívějších kapitolách. S ohledem na možný
význam MMP-9 v patogenezi OLP bylo naším cílem zmapovat přítomnost a tedy i aktivitu MMP-9
u pacientů s OLP a v kontrolní skupině histopatologických vzorků, jimiž byly orální fibromy či
pseudofibromy, u nichž je účast zánětlivých pochodů vyloučena.

4.4. Zjištění prevalence lidského papilomaviru u pacientů s OLP
Kauzální spojení HPV a dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní již bylo opakovaně potvrzeno,
avšak existují značné rozdíly v jejich geografické distribuci u různých populací (6, 7). Naším cílem bylo
zmapovat přítomnost DNA lidského papilomaviru u pacientů s OLP, a to v porovnání s populací bez
slizničního onemocnění.

7

5. Metodika
Sledovanou skupinu tvoří 171 pacientů, kteří byly vyšetřeni na Stomatologické klinice LFUK a FN
v Hradci Králové v letech 2003-2013. U všech pacientů zařazených do studie byla klinická diagnóza OLP
potvrzena histologicky. Všichni zařazení splňovali kritéria pro OLP podle WHO z r. 1978, upravené podle
van der Meije v r. 2003. Na podkladě těchto kritérií jsme vyloučili pacienty s lichenoidními lézemi,
nejčastěji typu OLL a pacienty s tzv. lichenoidními dysplaziemi. Klinické údaje, jimiž byly pohlaví, věk,
klinická prezentace OLP, distribuce lézí, přítomnost symptomů, extraorální projevy lichen planus, stav
ústní hygieny a parodontu, výskyt systémových chorob, užívané léky a informace o kouření, byly získány
z lékařské dokumentace. Stejně byly získány informace o způsobu a efektivitě případné terapie. Pacienty
jsme rozdělili do dvou skupin podle typu lézí. První skupinu tvořili pacienti s retikulárními a plakovými
lézemi (tzv. bílé formy), druhou skupinu tvořili jedinci s lézemi erozivními až ulcerativními a
erytematózními (tzv. červené formy). Cílem bylo porovnat vybrané klinické parametry mezi těmito dvěma
skupinami pacientů s OLP.
Pro stanovení variability cytochromu P450 2D6 u pacientů s OLP jsme vytvořili celkem 3 skupiny
sledovaných osob pro porovnání genotypu CYP2D6. Dvě experimentální skupiny tvořili pacienti
stomatologické kliniky, třetí skupina byla vytvořena historickou kontrolní skupinou. Studie byla povolena
Etickou komisí v Hradci Králové. Všichni její účastníci podepsali informovaný souhlas se svou účastí ve
studii. První skupinu tvořilo 46 pacientů s diagnózou OLP (34 žen, 12 mužů, medián věku 65 let). Jednalo
se o pacienty, kteří postupně navštívili naše pracoviště pro tuto diagnózu. Žádná jiná selekce nebyla
provedena. Všichni byli běloši české národnosti, kteří podstoupili klinické vyšetření dutiny ústní na
Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové, kde bylo realizováno i jejich další sledování. Diagnóza
OLP byla stanovena na základě klinických kritérií choroby a histopatologické vyšetření bylo provedeno k
potvrzení diagnózy. Všichni pacienti splnili modifikovaná diagnostická kritéria. Pacienti s podezřením na
kontaktní léze byli vyloučeni ze studie. Detailní farmakologická anamnéza byla odebrána od všech
pacientů. Každému pacientovi byl odebrán vzorek krve k analýze DNA. Kontrolní skupina pacientů
vytvořenou pro porovnání případného účinku užívaných farmak sestávala z pacientů téže kliniky bez
známek onemocnění ústní sliznice, ošetřovaných pro jiné diagnózy. Opět se jednalo o konsekutivní
pacienty kliniky, kteří byli vyšetřeni v době trvání studie. Tato kontrolní skupina byla vytvořena s ohledem
na rozložení dle věku a pohlaví. Záznamy pacientů byly vyhodnoceny s důrazem na farmakologickou
anamnézu. Užívané léky v obou skupinách pacientů s OLP byly kategorizovány do skupin dle ATC kódu,
podle metabolické cesty v organismu (játra versus ostatní) a s ohledem na mono- či polyterapii. Stejná
procedura byla provedena ve skupině pacientů s OLP. Kontrolní „genotypová“ skupina pro porovnání
výskytu variant genotypu CYP2D6 v české populaci byla tvořena z historickým souborem 223 zdravých
dobrovolníků (89 žen, 134 mužů, medián věku 24 let), kteří byli vyšetřeni v rámci populační studie v roce
2006 (8). Všemi studijními subjekty v této studii byli zdraví dobrovolníci, kteří neužívali žádnou
konkomitantní medikaci. Na základě genotypu byly predikovány jednotlivé fenotypy rychlosti
metabolismu léčiv do skupin. Byli jimi ultrarychlí metabolizéři (CYP2D6*1 duplikace), rychlí metabolizéři
(CYP2D6*1/CYP2D6*1), intermediární metabolizéři (jedna variantní alela CYP2D6*3/*4/*5/*6) a pomalí
metabolizéři (obě alely CYP2D6*3/*4/*5/*6).
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Pro stanovení MMP-9 bylo vyšetřeno celkem 71 vzorků od pacientů s OLP vyšetřených na
Fingerlandově ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové. Všichni tito pacienti podstoupili excizi
orálních slizničních lézí na našem pracovišti v letech 2002-2009. Vzorky byly rutinně uloženy v 10%
formaldehydu, zpracovány do parafinových bloků a barveny hematoxylinem-eosinem. U všech vzorků
byla ověřena diagnóza OLP. Celkem 10 vzorků slizničních fibromů bylo vyšetřeno pro srovnání. Nepřímá
imunohistochemie byla použita jako vyšetřovací metoda.
Dále bylo provedeno stanovení lidského papilomaviru u pacientů s OLP. Protokol studie byl
schválen Etickou komisí v Hradci Králové, písemný informovaný souhlas byl získán od všech pacientů
i kontrolních subjektů, kteří vstoupili do studie. Pacienti s OLP byly zařazeni dle následujících kritérií:
Klinicky diagnostikovaný OLP a histologicky potvrzený OLP. Klasifikace OLP byla provedena na základě
modifikovaných kritérií dle WHO z r. 2003 (8). Celkem bylo vyšetřeno 48 pacientů s OLP (33 žen a 15
mužů, průměrný věk 56 let). Kontrolní skupina byla zvolena na základě shody pohlaví a věku, jednalo se
o pacienty našeho pracoviště, kteří byli ošetřeni pro jiné onemocnění a kteří neměli žádné známky
postižení sliznice dutiny ústní. Celkem byl odběr proveden u 24 pacientů (19 žen a 5 mužů, průměrný věk
56 let). Vzorky tkání byly odebrány v místní anestezii (4% artikain) za standardních opatření a dle vnitřních
standardů Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové. Nativní vzorky o velikosti zhruba 3x3 mm
byly odeslány na detekci genomu HPV do laboratoře Ústavu klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN
v Hradci Králové. HPV DNA byla detekována pomocí PCR.
Popisná statistika byla provedena pomocí Microsoft Excel 2003 (Microsoft, USA) a MedCalc
9.5.2.0 (MedCalc Software, Belgium). Chí-kvadrát a Studentův t-test byly použity pro srovnání. P< 0.05
bylo považováno za statisticky významnou hladinu.
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6. Výsledky
V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny výsledky k výše uvedeným cílům práce.
6.1. Analýza sledovaného souboru pacientů s OLP
Celkem bylo vyšetřeno 171 pacientů s diagnózou OLP, z nichž 116 bylo žen (67,8 %) a 55 bylo mužů
(32,2 %). Poměr zastoupení žen vůči mužům byl 2,11:1. Všichni vyšetření byli běloši. Věk pacientů v době
vyšetření činil 55,2 ± 12,4 roků. U žen se OLP vyskytoval v průměru později než u mužů, a to ve věku 57,0
± 12,2 roků, zatímco u mužů průměrný věk činil 51,2 ± 11,8 roků, s celkovým rozsahem 85,0 - 20,9 let.
Nejvyšší prevalence OLP u žen byla zjištěna ve věkové skupině 50-59 let (36,2 %), u mužů ve věkové
skupině 60-69 (32,7 %) (graf 6.1). Pozitivní anamnéza ve smyslu průkazu celkové choroby a užívaní
různých léků byla zjištěna u 117 pacientů (68,4 %). Mezi nejčastějšími systémovými chorobami byla
arteriální hypertenze (48,5 % všech pacientů), poruchy štítné žlázy (14,6 %), diabetes mellitus (14,6 %),
hypercholesterolémie (12,3 %), kardiovaskulární onemocnění (11,1 %), hypotyreóza (10,5 %), úzkost
a deprese (9,4 %), revmatické nemoci (5,2 %) a hypeurikémie (4,7 %). V grafu č. 6.2 jsou uvedeny
nejčastěji užívané léky. U 36 pacientů (21,1 %) byla zjištěna pozitivní alergická anamnéza. Většina
pacientů patřila mezi nekuřáky (83,0 %). Anamnestická data jsou shrnuta v grafu 6.3. Přítomnost
subjektivních příznaků ve smyslu nadměrné citlivosti až bolestivosti ústní sliznice byla zaznamenána u 109
pacientů (63,7 %). Výraznou bolest udávalo pouze 21,6 % pacientů, mírná až středně silná bolestivost se
objevila v 42,1 % postižení. V případě tzv. "bílých" forem (retikulární a plakovitá forma) měli pouze 3
pacienti (3,8 %) silné bolesti, u formy "červené" (erozivní a erytematózní léze) však uvádělo výrazné
subjektivní obtíže 34 pacientů (37 %). Subjektivní příznaky jsou přehledně uvedeny v grafu 6.4. Výskyt
obou typů OLP v jednotlivých věkových kategoriích je uvedeno v tabulce 6.1. Nejčastěji se vyskytujícím
typem OLP byla forma retikulární, která byla pozorována celkem u 93,5 % pacientů. Druhou nejčastěji se
vyskytující formou OLP byla forma erozivní zastoupená ve 46,8 %. Prevalence erytematózních lézí byla
38,6 %, v podobném procentu se vyskytovala také plakovitá forma - 32,7 %. Deskvamativní gingivitida
byla přítomna u 12,9 % jedinců s OLP, přičemž u všech pacientů se toto postižení vyskytovalo v kombinaci
s jinou formou OLP. Více než v polovině případů (62,6 %) měli pacienti více různých klinických projevů OLP
současně. Přehledně je toto znázorněno v grafu 6.5. U většiny pacientů (73,7 %) se slizniční léze objevily
v ústech na více místech. Nejčastěji postiženým místem byla bukální sliznice, na níž se slizniční změny
vyskytovaly v 89,5 %, dále byl častěji postižen jazyk v 54,4 %. Méně často se projevy OLP vyskytovaly
na gingivě a alveolární sliznici, a to ve 25,7 %, a na rtech v 18,7 %. Jen ojediněle byly zaznamenány projevy
OLP na patře (4,7 %) a na spodině dutiny ústní (3,5 %). Distribuce slizničních lézí je znázorněna v grafu 6.6.
V tomto souboru nebyla zjištěna žádná maligní transformace OLP. Extraorální projevy LP byly ve
sledovaném souboru zaznamenány u 35 pacientů (20,5 %). Nejčastěji byly zjištěny kožní obtíže, a to u 28
pacientů (16,4 %). Dalších 7 pacientů (4,0 %) mělo postižení sliznic genitálu, v jednom případě se objevilo
postižení nehtů. U tohoto pacienta byly přítomny také kožní obtíže. Nejčastěji předepisovanou formou
léčivých přípravků byly lokálně podávané kortikosteroidy. Ty používalo celkem 116 pacientů (67,8 %)
z celkového počtu 171. Pouze v 6 případech (3,5 %) byly podány kortikosteroidy celkově-systémově.
Celkem 55 pacientů bylo bez léčby, protože neměli subjektivní obtíže nebo tyto byly jen velmi malé. Pro
lokální léčbu jsme použili gel či adhezivní pastu s dexamethazonem. V 61 případech byla podána depotní
forma kortikosteroidu, nejčastěji v kombinaci s kortikosteroidním gelem či pastou. Souhrnně tato data
ukazují grafy 6.7 a 6.8.
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Graf 6.1 Výskyt OLP v jednotlivých věkových kategoriích

Graf 6.2 Přehled nejčastěji užívaných léků pacienty s OLP
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Graf 6.3 Vybrané anamnestické údaje pacientů s OLP

Graf 6.4 Subjektivní příznaky pacientů s OLP
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Graf 6.5 Klinické projevy OLP

Graf 6.6 Distribuce orálních slizničních lézí při OLP
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Graf 6.7 Způsob terapie pacientů s OLP

Graf 6.8 Výsledky terapie OLP
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Tabulka 6.1. Porovnání vybraných klinických parametrů v podskupinách pacientů s bílými versus
červenými plochami při OLP

Počet pacientů
Anamnéza
Hypertenze
Diabetes mellitus
Jiné kardiovaskul. choroby
Psychiatrické choroby.
Hypotyreóza
Alergie v anamnéze
Kuřáci
Distribuce orálních lézí
Bukální sliznice
Ret
Jazyk
Patro
Alveolární výběžek
Spodina ústní
Subjektivní symptomy
Závažná bolest
Mírná bolest
Recidiva potíží
Potřeba léčby
Jakákoliv terapie
Topická
Intralezionální
Systémová

Červené
formy
92

%

Bílé formy

%

p
hodnota

53.8

79

46.2

46
16
11
10
17
19
15

50,0
17,4
12,0
10,9
18,5
20,7
16,3

37
9
8
6
8
17
14

46,8
11,4
10,1
7,6
10,1
21,5
17,7

0,6798
0,2683
0,7042
0,4635
0,1233
0,8898
0,8055

82
23
62
7
30
6

89,1
25,0
67,4
7,6
32,6
6,5

71
9
31
1
14
1

89,9
11,4
39,2
1,3
17,7
1,3

0,8746
0,0229
0,0002
0,0502
0,0264
0,0837

34
59
51

37,0
64,1
55,4

3
50
10

3,8
63,3
12,7

<0,0001
0,9094
<0,0001

90
88
56
6

97,8
95,7
60,9
6,5

33
28
5
0

41,8
35,4
6,3
0,0

<0,0001
<0,0001
<0.0001
0,0208

6.2. Analýza vlivu variability cytochromu P450 2D6 u pacientů s OLP
Čtyři pacienti byli diagnostikováni s ulcerativní a 42 pacientů s retikulární formou OLP. Celkově
bylo užívané množství léků vyšší ve skupině pacientů s OLP v porovnání s kontrolní skupinou. Průměrný
počet užívaných léků činil 4,5 různých léků na jednoho pacienta ve skupině s OLP a 3,1 ve skupině
kontrolní. Přibližně 93 % pacientů (43/46) udávalo užívání více než jednoho léku denně, zatímco pouze 68
% kontrolních subjektů (41/60) užívalo nějaké léky pravidelně. Toto rozložení pacientů s OLP a kontrolní
skupiny z hlediska užívání léků je uvedeno v tabulce 6.2. Skupina pacientů s OLP jevila vyšší sklon
k polymedikaci více léky (tento rozdíl nebyl signifikantní). Nenašli jsme ani rozdíl v medikaci mezi muži a
ženami u pacientů s OLP a kontrolní skupinou. Celkem jsme identifikovali 147 různých léčivých látek
užívaných alespoň jedním pacientem či kontrolním subjektem. Nejčastěji užívané léky dle kódu ATC jsou
uvedeny v tabulce 6.3. Zhruba 2/3 pacientů užívaly kardiologickou medikaci. Nejčastěji u obou pohlaví
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dominovalo užívání hypolipidemik, antidiabetik, diuretik, beta-blokátorů, ACE inhibitorů a antitrombotik.
Nesteroidní antirevmatika a anxiolytika častěji užívaly ženy v porovnání s muži. Na druhou stranu,
venoprotektiva byla častěji užívaná muži. Pouze 12 z celkových 147 látek bylo identifikováno jako léky
metabolizující se přes CYP2D6; jejich přehled je uveden v tabulce 6.4. Jedinou látkou, která byla častěji
užívaná pacienty s OLP oproti kontrolní skupině, byl tramadol. V tabulce 6.5 je znázorněn počet pacientů
a kontrolních subjektů z hlediska užívání substrátů CYP2D6, v obou skupinách není pozorován významný
rozdíl. Poměr šancí na výskyt OLP u pacientů užívajících substráty CYP2D6 je 0,68 (95% CI 0,31-1,5).
Frekvence variantních alel CYP2D6 u pacientů s OLP byly 0,0 % pro CYP2D6*6; 4,0 % pro
CYP2D6*5; 22,0 % pro CYP2D6*4; 2,0 % pro CYP2D6*3 a 2,0 % pro genovou duplikaci. Korespondující
frekvence pro kontrolní skupinu byly 0,2 %, 3,1 %, 22,9 %, 1,1 % a 3,1 %. Genotypová distribuce a
predikované fenotypy jsou uvedeny tabulce 6.6.
Tabulka 6.2 Rozložení pacientů podle pohlaví a počtu denně užívaných léků

Počet denně užívaných léků
OLP

Počet

0

1

2-4

>4

Muži

12

1

1

5

5

Ženy

34

2

3

11

18

Celkem

46

3*

4

16

23

Muži

17

5

1

5

6

Ženy

43

14

5

13

11

Celkem

60

19

6

18

17

Kontroly

*p<0,05 oproti kontrolní skupině
Tabulka 6.3 Počet pacientů s OLP a kontrolních subjektů užívajících jednotlivé druhy medikace
klasifikované dle ATC
Pacienti s OLP

Kontrolní skupina

ATC

název

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

C10

hypolipidemika

6

12

18*

3

6

9

A10

antidiabetika

4

12

16*

0

8

8

C03

diuretika

4

12

16

3

19

22

C07

beta-blokátory

6

9

15

10

12

22

C09

ACE inhibitory

5

9

14

8

14

22

M01

NSAID

1

12*

13*

3

0

3

B01

antitrombotika

5

7

12

5

11

16

N05

anxiolytika

1

9

10

0

5

5

C02

venoprotektiva

4

2

6

0

2

2

*p<0,05 oproti kontrolní skupině
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Tabulka 6.4 Počet pacientů a kontrol užívajících substráty metabolizované CYP2D6
Pacienti s OLP

Kontrolní skupina

Lék

ATC

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Betaxolol

S01

2

5

7

3

4

7

Karvedilol

C07

0

1

1

2

0

2

Citalopram

N06

0

1

1

0

2

2

Flupentixol

N05

0

1

1

0

0

0

Fromoterol

R03

0

0

0

0

1

1

Loratidin

R06

0

0

0

0

1

1

Metoklopramid

A03

1

1

2

0

0

0

Metoprolol

C07

3

3

6

5

3

8

Paroxetin

N06

0

1

1

0

0

0

Tamoxifen

L02

0

0

0

0

1

1

Tolterodin

G04

0

1

1

0

0

0

Tramadol

N02

1

2

3*

0

0

0

7

16

23

10

12

22

Celkem

*p<0,05 oproti kontrolní skupině

Tabulka 6.5 Počet pacientů a kontrol, kteří užívali substráty metabolizované přes CYP2D6 a
ostatní systémy
OLP

non 2D6

2D6

Celkem

Muži

6

5

11

Ženy

19

13

32

Celkem

25

18

43

Muži

2

10

12

Ženy

18

11

29

Celkem

20

21

41

Kontroly
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Tabulka 6.6 Frekvence CYP2D6 genotypů a fenotypů u pacientů s OLP a zdravých kontrol
OLP (%)

Kontroly (%)

2

4

52

52

CYP2D6*1/CYP2D6*3

2

1,8

CYP2D6*1/CYP2D6*4

30

31,4

CYP2D6*1/CYP2D6*5

7

4,5

CYP2D6*4/CYP2D6*3

0

0,4

CYP2D6*4/CYP2D6*4

5

5,3

CYP2D6*4/CYP2D6*5

2

0,4

CYP2D6*4/CYP2D6*6

0

0,4

Ultrarychlí metabolizéři
CYP2D6*1x2/CYP2D6*1
Rychlí metabolizéři
CYP2D6*1/CYP2D6*1
Intermediární metabolizéři

Pomalí metabolizéři

6.3. Průkaz matrix metaloproteinázy 9 při OLP
Ve všech případech OLP byla exprese MMP-9 viditelná především v zánětlivých lymfocytárních
infiltrátech v lamina propria a také v lymfocytech v přilehlém epitelu. Navíc byla její pozitivita pozorována
též v keratinocytech, zejména ve stratum basale a stratum spinosum, s občasnou pozitivitou MMP-9
i v horních vrstvách epitelu/epidermis. Fibroblasty a endotelové buňky malých cév v lamina propria jevily
tuto pozitivitu také (obrázek 6.1). U všech fibromů byla pozitivita MMP-9 pozorovaná pouze v endotelu
malých cév, pouze s částečnou pozitivitou v přilehlém epitelu.
Obrázek 6.1 Pozitivita MMP-9 u OLP, zvětš. 100x
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6.4. Prevalence HPV při OLP
Celkem u 45 pacientů byla potvrzena diagnóza OLP a proveden odběr tkáně k vyšetření HPV DNA.
Žen bylo 33 (73,3 %), mužů 12 (26,7 %), s poměrem žen vůči mužům 2,75:1. Průměrný věk pacientů byl
56 let (±14,96), s rozpětím 33-77 let (graf 6.9).
V kontrolní skupině bylo celkem 24 subjektů, z nichž 19 byly ženy (79,2 %) a 5 mužů (20,8 %),
s poměrem žen vůči mužům 3,8:1. Průměrný věk v kontrolní skupině činil 56,1 let (±11,41), s rozpětím
29-81 let. Obě skupiny se nelišily věkem (p=0,96) ani pohlavím (0,59). Metodicky nebylo možné dotypovat
subtypy HPV, zřejmě v důsledku malého množství virové DNA. V další analýze jsme proto byli nuceni
omezit se pouze na konstatování pozitivity či negativity virové DNA.
Celkem 24/45 pacientů s OLP bylo HPV pozitivních (53,3 %) a 21/45 HPV negativních (46,7 %).
V kontrolní skupině bylo 12/24 jedinců pozitivních (50,0 %) a 12/24 negativních (50,0 %) (graf 6.10). Ve
výskytu HPV nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi skupinou pacientů s OLP a kontrolní
skupinou (p=0,79). Mezi HPV pozitivními pacienty bylo 8/24 mužů a 16/24 žen, mezi HPV negativními
jedinci bylo 4/21 mužů a 17/21 žen (graf 6.11). Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl ve výskytu
HPV mezi oběma pohlavími (p=0,28).
Pacienti byli následně rozděleni do podskupin podle klinického typu OLP, a sice do podskupiny
bílých retikulárních lézí (16/45 pacientů) a červených erozivních či erytematózních lézí (29/45 pacientů).
Celkem 16/29 pacientů ve skupině s červenými lézemi bylo HPV pozitivních (55,2 %) a 8/16 (pacientů
s bílými lézemi bylo HPV pozitivních 50,0 %) (graf 6.12). Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl ve
výskytu HPV pozitivity (p=0,74) v obou podskupinách pacientů s OLP. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 6.7.
Graf 6.10 HPV pozitivita při OLP a v kontrolní skupině
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Graf 6.11 HPV pozitivita u mužů a žen s OLP

Graf 6.12 HPV pozitivita v podskupinách jedinců s OLP s červenými a bílými lézemi

Tabulka 6.7 Prevalence HPV pozitivity v jednotlivých podskupinách dle pohlaví a typu slizničních změn u
jedinců s OLP a v kontrolní skupině
Červené

Bílé

HPV +

16

8

HPV -

13

8

Muži

Ženy

8

16

HPV +
HPV -

4

17

OLP

Kontroly

HPV +

24

12

HPV -

21

12

20

p hodnota
0,740

0,279

0,791

6. Diskuse
Náš soubor je, pokud víme, jedinou retrospektivní analýzou klinických i jiných parametrů při OLP
provedenou v České republice v poslední době. Celkově lze konstatovat, že data z Královéhradeckého
kraje se významně neliší od dat pocházejících z jiných regionů světa, ačkoli určité odlišnosti a specifika lze
vysledovat. Ženy jsou zastoupeny v našem souboru v 67,8 %, což odpovídá zastoupení obou pohlaví
poměru 2,1:1. Tento poměr se nejvíce blíží dříve publikovaným údajům Shena (9). Podobně i průměrný
věk vzniku OLP (55,2 roku) se v zásadě neliší od dříve publikovaných dat. V britské studii 690 pacientů
s OLP činil průměrný věk pacientů 52 let (10). Všechny typy OLP se o něco dříve manifestovali u mužů než
u žen. Na druhé straně byl v našem souboru patrný zvýšený výskyt OLP u žen ve věku od 30-39 let. Důvod
pro to není na první pohled zjevný, určitou roli snad může hrát stres a vyšší sklon žen k výskytu
autoimunitních onemocnění. Bez zajímavosti nezůstává též relativně vysoká koincidence OLP a arteriální
hypertenzí (68,4 %) v našem souboru. Jde o znatelně vyšší koincidenci než tomu bylo například v italské
studii 808 pacientů, v níž výskyt hypertenze činil 20 %, nebo ve španělské práci hodnotící data získaná
v souboru 550 pacientů, v němž byla arteriální hypertenze přítomná ve 23 % případů (11, 12).
V porovnání s obecnou českou populací je však tento výskyt arteriální hypertenze jen o málo vyšší, neboť
její prevalence v České republice činí asi 40 % a dále stoupá ve věku nad 60 let (60-70 %) (13). Podobně
prevalence diabetu je v české populaci kolem 10 % (14), přičemž pacienti s OLP v našem souboru
převyšují tento údaj jen málo (14,6 %). Revmatická onemocnění, úzkost a deprese jsou v našem souboru
zastoupeny méně častěji v porovnání s výše zmíněnými studiemi, což snad můžeme hodnotit jako
poměrně překvapivé.
Extraorální manifestace OLP byly přítomny ve 20,5 % případů. Jde o srovnatelný počet
v porovnání s dřívějšími publikacemi. Podobné zastoupení extraorálních projevů je možné najít ve studii
Eisena (15). Také intraorální projevy OLP se neliší od předchozích pozorování, korelují i s literárními údaji
pocházejícími ze zcela jiných regionů, jako je Irán (16). Většina pacientů má bilaterální postižení. Erozivní
a erytematózní léze jsou přítomny ve více než polovině případů (53,8 %). Toto procento je však zřetelně
vyšší v porovnání s jinými komunitami či etniky. V rumunské studii byl pozorován výskyt červených lézí
u 35,8 % pacientů (17), brazilská data ukazují existenci 41,8 % červených lézí (18). Na druhé straně
v Turecku byl pozorován výskyt červených lézí srovnatelný s našimi nálezy (60 %) (19).
Podle očekávání byl výskyt červených lézí spojen s výrazně vyšším procentem subjektivních obtíží
pacientů. Stejně tak lze jednoznačně konstatovat, že červené léze vyžadují terapii daleko častěji než léze
bílé, a to včetně systémové terapie, neboť celkem 98 % pacientů s červenými lézemi vyžadovalo terapii
oproti 44 % jedinců s bílými lézemi (p<0,0001). Stejně tak všech 6 pacientů, kteří dostávali systémovou
kortikoidní terapii, mělo červené léze (p=0,02). Totéž platí pro intralezionální aplikaci steroidů, kdy 61 %
pacientů s červenými lézemi podstoupilo tuto terapii oproti pouhým 6 % jedinců s lézemi bílými
(p<0,0001). Relevantní porovnání těchto údajů s daty ze zahraničí není k dispozici.
Distribuce lichenových lézí v dutině ústní v našem souboru je velmi zajímavá. Červené léze jsme
nacházeli častěji v místech méně obvyklých pro jejich výskyt oproti bílým lézím, zejména na alveolárním
výběžku (p=0,03) a na patře (p=0,03). Recidivy byly také mnohem častější v případě červených lézí (55 %
oproti 13 % bílých lézí, p<0,0001). Agresivnější klinické chování a větší potřeba léčby červených lézí byly
zjevné.
Po dobu sledování jsme neregistrovali žádný případ maligní transformace OLP. Skutečností však
je, že průměrná doba našeho sledování byla relativně krátká, neboť činila 17-139 měsíců (medián 77
měsíců). Periodická observace jedinců s prokázaným OLP se jeví jako nutná zejména s ohledem na
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možnost kancerogeneze popisované u 0,5-2 % pacientů (20). Je třeba upozornit na fakt, že právě nízké
riziko malignizace musí být pacientům správně tlumočeno a frekvence kontrol musí být tomuto faktu
přizpůsobena.
Ve snaze objasnit možné patogenetické mechanismy uplatňující se při OLP jsme si vytyčili celkem
tři základní cíle (21). Analýza vlivu metabolismu léků na vznik OLP byla poměrně komplikovaná. Navržení
dvou kontrolních skupin nám však umožnilo testovat nezávisle na sobě dva možné, nezávislé faktory
vzniku OLP, tj. užívání léků a metabolismus CYP2D6 genotypu. Protože kontrolní skupina subjektů bez OLP
sestávala z pacientů, kteří mohli mít jiné konkomitantní onemocnění než onemocnění ústní sliznice
(nejednalo se o zdravé pacienty) a tudíž by se tato skupina mohla s malou, ale ne zcela zanedbatelnou
pravděpodobností genotypově lišit od zdravé české populace, zvolili jsme za kontrolní genotypovou
skupinu právě zdravé vyšetřené dobrovolníky. Ačkoli etiopatogeneze OLP zůstává nejasná, interakce
prostředí, léků a jiných environmentálních faktorů byla opakovaně popsána. Pacienti s OLP ve
sledovaném souboru užívali signifikantně vyšší počet léků než skupina kontrolní (4,5 léku/osobu
s průměrným věkem 61 let), což by v české populaci odpovídalo pacientům vyšší věkové kategorie bez
OLP (>75 let). Z této perspektivy se zdá být možné, že léková polypragmazie může být jedním z
etiologických momentů vyvolávajících OLP. Stejně tak můžeme spekulovat, zda při takto extenzivním
užívání léků mohou hrát určitou roli lékové interakce. Je ale nutné zdůraznit, že obecný význam těchto
jevů se jeví jen jako okrajový. Celkem 93 % pacientů ve skupině s OLP užívalo pravidelně alespoň jeden
lék, což je signifikantně více, než bylo popsáno v předchozích studiích (2, 22, 23), v nichž se jednalo asi o
50 % pacientů. To může být vysvětleno obecně vyšším užíváním léků v české populaci (68 % subjektů
v kontrolní skupině užívalo pravidelně alespoň 1 lék) či jejich jiným socioekonomickým postavením i jinou
geografickou polohou pacientů v předchozích studiích, které byly provedeny již před více než 10 lety.
V dříve provedených pracích byla naznačena možná spojitost užívání léčiv metabolizovaných
enzymatickým systémem cytochromu P450 s rozvojem OLP (22, 24). Naše studie se zaměřila na význam
substrátů cytochromu CYP2D6. Důvodů vedoucích k volbě tohoto enzymu bylo několik. Jde o velmi
významný systém metabolizující řadu běžně užívaných léčiv. Cytochromy jsou predominantně
exprimovány v játrech, ale jejich distribuce ve sliznici dutiny ústní byla také popsána včetně CYP2D6 (25).
To může vést k různé lokální metabolické aktivitě a jiné expozici sliznice dutiny ústní substrátům těchto
cytochromů. V neposlední řadě je důležité zmínit, že rozložení jednotlivých genotypů CYP2D6 v české
populaci je již známé (8) a tudíž jsou naše výsledky srovnatelné. Ve skupině pacientů s OLP ani
u kontrolních subjektů jsme nepozorovali výrazně vyšší spotřebu léků metabolizovaných CYP2D6. Toto
však nemusí být v rozporu s dříve publikovanými daty Kragelunda, který našel vyšší užívání léčiv s rizikem
pomalého metabolismu systémem CYP 2C9, 2C19 a 2D6, neboť řada léků, především nesteroidní
antirevmatik a antidiabetik užívaných našimi pacienty spadá právě do skupiny léčiv metabolizovaných
pomocí CYP2C9 (22). Distribuce genotypových a korespondujících fenotypových variant u pacientů s OLP
je prakticky totožná jako u vzorku zdravé populace v České republice a také v ostatních regionech Evropy
(8). Zabývali jsme se též nejfrekventnějšími alelami, které se vyskytují v naší populaci. Existují sice i jiné
varianty CYP2D6 (*8, *9 a *10), ale jejich zastoupení v české populaci v homozygotní formě je
odhadováno jen asi na 0,01 % (nepublikovaná data), což je s ohledem na velikost studované skupiny
zanedbatelně malé množství. Není také žádný rozdíl mezi distribucí jednotlivých typů metabolizérů mezi
muži a ženami, neboť jde o geny nezávislé na pohlaví. Na druhou stranu je ale nutné poukázat nejen na
fakt, že ženy častěji trpí OLP, ale také na skutečnost, že ženy užívají více léků než muži.
Imunopatologické mechanismy potenciálně se uplatňující při OLP jsou intenzivně studovanou
kapitolou. Řada studií se v poslední době zabývala MMP jako možnými patogenetickými činiteli v genezi
tkáňového poškození spojeného s OLP. Poškození bazální membrány pravděpodobně vede k apoptóze
keratinocytů, která je typická pro OLP a která je prokazatelně spojena s aktivitou MMP. Předchozí studie
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popsaly možné spojení MMP-2 a OLP (26). Další data podporují spojitost zvýšené exprese MMP
u dlaždicobuněčného karcinomu dutiny ústní, kdy OLP má nižší expresi MMP něž karcinom, ale vyšší, než
je ve zdravé tkáni (27). Tyto výsledky ukazují na dvě skutečnosti. MMP se mohou nejen účastnit
patogeneze onemocnění, ale také mohou ovlivňovat chování choroby v jejím dalším průběhu a hrát
určitou roli při vzniku dlaždicobuněčného karcinomu na podkladě OLP. Zhou ve své práci pozoroval také
zvýšenou aktivitu MMP-9 v zánětlivých infiltrátech OLP, způsobenou pravděpodobně zvýšenou aktivitou
enzymu v T lymfocytech uvnitř zánětlivého subepiteliálního infiltrátu (28). To opět vede k poškození
bazální membrány a zvýrazněné apoptóze keratinocytů. Ve studii Gunduze bylo ukázáno, že u chronické
dermatitidy je také přítomna zvýšená exprese MMP-9, ale není zde přítomno rozrušení bazální membrány
(29). Tento fakt může snížit přímý význam zvýšené aktivity MMP-9 jakožto činitele v patogenezi OLP. Naše
studie ukazuje na přítomnost MMP-9 uvnitř lymfocytárních infiltrátů, ale také v ostatních částech sliznice
ve srovnání s nezánětlivými slizničními lézemi reprezentovanými fibromy, které mohou demonstrovat
fyziologické rozvrstvení aktivity MMP-9. Zůstává však i nadále nejasné, zdali se tento enzym přímo účastní
jako patogenetický činitel. V nedávno publikované práci Chena, v níž byl studován maligní potenciál OLP,
MMP byly výrazně zvýšeny u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem dutiny ústní a atrofickou formou
OLP, naopak u neatrofických forem OLP a normální sliznice byla jejich exprese nižší (30). Obecně však není
přijatá teorie, že OLP skutečně maligní potenciál nese. Tyto výsledky by mohly vnést více pochopení do
dějů odehrávajících se u jednotlivých forem OLP a do otázky rizika jejich maligní transformace. Na druhé
straně ve studii Mazarella byly pozorovány vyšší hladiny MMP-9 u pacientů s retikulární formou OLP než
u pacientů s erozivní formou (31). Erozivní forma je však právě ta, o které se nejčastěji diskutuje ve
spojitosti s maligní transformací OLP. Tyto výsledky musíme tedy interpretovat velmi obezřetně. Mezi
jednotlivými studiemi existují značné metodologické rozdíly ve stanovení exprese MMP. Jak kvantitativní
expresní studie tak imunohistochemické studie potvrzují zvýšenou aktivitu MMP při OLP, ale nedovedou
určit, zda MMP-9 je skutečným patogenetickým činitelem nebo jen vedlejším produktem jiných dějů (32).
V neposlední řadě jsou v diskusi o OLP podstatné i různé vnější vlivy. Zejména při sledování
prevalence HPV při OLP byla zjištěna zajímavá data. HPV infekce je běžnou sexuálně přenosnou infekcí
s jasným vztahem k premaligním a maligním lézím děložního čípku (33). Jeho význam u lézí dutiny ústní je
daleko méně jasný. Orální a orofaryngeální dlaždicobuněčné karcinomy jeví velmi odlišnou HPV DNA
pozitivitu, která je udávaná v rozpětí 15-80 % (34, 35). V italské studii Giovanelliho bylo popsáno 7,8x
vyšší riziko HPV pozitivity v orálních premaligních lézích než v normální sliznici dutiny ústní (36). Stejná
výzkumná skupina později stanovila výskyt HPV DNA pozitivity ve slizničních lézích na 17,6 % (37). Je zcela
zjevné, že existují značné geografické rozdíly v prevalenci HPV u orálních lézí v různých oblastech světa.
Například v thajské studii Arirachakarana bylo pouze 2,7 % orálních lézí pozitivních pro HPV (38). Naše
data ukazují nezvykle vysokou pozitivitu vzorků pro HPV DNA činící 53,3 % při OLP. Toto procento je
jednoznačně vyšší než výsledky pozorování v jiných studiích. V naší skupině pacientů se nepodařilo
prokázat rozdíl ve výskytu HPV mezi pohlavími nebo jednotlivými typy lichenových lézí. Obdobné závěry
byly učiněny i v předchozích studiích (37). Pouze malá práce Jontella poukázala na možnou vyšší
prevalenci HPV DNA u erozivní formy OLP (39). K našemu překvapení byl výskyt HPV DNA zcela
srovnatelný u pacientů s OLP a u vzorků normální sliznice dutiny ústní (v obou případech činil cca 50 %). V
nedávno publikované studii na obdobné téma byla pozitivita HPV nalezena od 0 % do 7,3 % vzorků zdravé
sliznice dutiny ústní. Např. v brazilské studii Esquenaziho dokonce nebyla zaznamenána ani jediná
pozitivita HPV (40). Nutno však podotknout, že všichni probandi této studie byli ve věku od 20 do 31 let a
že jednalo se o vysokoškolské studenty s pravděpodobně lepším či vyšším socioekonomickým
postavením. To naznačuje, že právě socioekonomický stav může hrát určitou úlohu ve výskytu HPV DNA
ve sliznicích dané populace. V rámci rozsáhlé studie provedené v USA Sandersem bylo vyšetřeno celkem
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4846 probandů na přítomnost HPV DNA ve výplachu z dutiny ústní. Celkem bylo nalezeno 7,3 %
pozitivních vzorků (41). Recentní studie Steinaua et al, pocházející také z USA, se zaměřila na současnou
přítomnost HPV pozitivity ve sliznici děložního krčku a ve sliznici dutině ústní. Celkem 42,7 % žen bylo HPV
pozitivních v děložním krčku, ale pouze 3,8 % bylo HPV pozitivních ve sliznici dutiny ústní. Pouze 3 % žen
jevilo současnou HPV pozitivitu ve sliznici děložního krčku a sliznici dutiny ústní (42). Proč naše populace
vykazuje takto vysokou pozitivitu HPV, není v současné chvíli jasné. Na druhou stranu publikovaná data z
České republiky o výskytu HPV DNA v karcinomech dutiny ústní a orofaryngu naše pozorování spíše
podporují. Ve studii Tachezyho bylo pozorováno celkem 51,5 % pozitivních karcinomů (35). Tato studie
ale postrádá porovnání se zdravou populací. Jiná větší studie, která by sledovala výskyt HPV u zdravých
jedinců v České republice, není dosud k dispozici. Z výše uvedeného vyplývá, že naší studii nejsme schopni
říci, že přítomnost HPV by mohla mít vliv na rozvoj OLP, neboť výskyt HPV u jedinců s OLP se shoduje s
kontrolní skupinou. Velká analýza dosud publikovaných dat vypočítala 5,12x vyšší riziko pozitivity HPV u
pacientů s OLP a 3,98x vyšší riziko HPV pozitivity u orálních karcinomů (43). Spojení mezi HPV a
premaligními a maligními onemocněními sliznice dutiny ústní se nyní současnosti opírá o daleko menší
množství relevantních dat než je tomu u lézí děložního čípku. Jednoznačný vztah mezi nimi zatím nebyl
potvrzen.

7. Závěr
Po zhodnocení získaných dat je možné konstatovat, že naši pacienti s OLP se v zásadních
parametrech neliší od jiných publikovaných souborů. Je zřejmé, že retrospektivní analýzy mají jisté
limitace a jsou zatíženy určitými nepřesnostmi. Největším problémem může být fakt, že všichni pacienti
s OLP nejsou referováni do fakultní nemocnice a zůstávají v péči registrujících zubních lékařů, popřípadě
praktických lékařů, ale i dermatologů, alergologů a jiných ambulantních specialistů. Toto může do jisté
míry, kterou nedokážeme stanovit, zkreslit výskyt jednotlivých forem OLP. Je dosti pravděpodobné, že
pacienti s symptomatickými, klinicky němými formami OLP nejsou do centra odesíláni, zatímco podezřelé
léze se do našeho centra velice pravděpodobně dříve či později dostanou. Dlouhodobé sledování pacientů
s OLP pokládáme vzhledem k určitému riziku transformace OLP v dlaždicobuněčný karcinom ústní sliznice
za nutné. Ne zcela jasná zůstává frekvence kontrol. Naše studie neprokázala statisticky významný rozdíl
v polymorfismu CYP2D6 u pacientů s OLP oproti zdravé české populaci. Potenciální etiopatogenetické
spojení CYP2D6 a OLP se nepodařilo potvrdit. Matrix metaloproteináza 9 je výrazně exprimována v OLP
lézích a její zapojení do patogeneze OLP je pravděpodobné, zřejmě ale nejde o mechanismus specifický
pro OLP. V našem souboru jsme nepotvrdili ve spojitosti s OLP vyšší prevalenci HPV než u kontrolní
skupiny. Zjistili jsme však vysokou prevalenci HPV v dutině ústní u probandů bez projevů slizničního
onemocnění.
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