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1 Seznam použitých zkratek 

 18F-FDG  18-fluorodeoxyglukóza  

 ABC  ATP Binding Cassette 

 ALDH1  aldehyd dehydrogenáza 1 

 AMOs  anti-miRNA oligonukleotidy 

 bFGF  bazický fibroblastický růstový faktor 

 CCD  obrazový senzor citlivý na světlo, generující obraz 

 COX-2  cyklooxygenáza-2 

 CSC  cancer stem cells; kmenové nádorové buňky 

 CT   počítačová tomografie 

 CYP  cytochrom P450 

 DAB  chromogen 3,3'- diaminobenzidin tetrahydrochlorid 

 DFS  disease free survival; doba bez známek onemocnění 

 DNA  deoxyribonucleic acid; deoxyribonukleová kyselina 

 EGF  epidermální růstový faktor 

 EGFR  receptor pro EGF 

 EMT  epiteliálně-mezenchymální tranzice 

 FFPE  formalin-fixed, paraffin-embedded 

 GLUT1  transportér glukózy 1 

 GMSCF  granulocytární a makrofágové kolonie stimulující faktor 

 HGF  hepatocytární růstový faktor 

 HIF-1α  hypoxií indukovatelný faktor 1α 

 HNSCC  head and neck squamous cell carcinoma 

 HPV  human papillomavirus; lidský papilomavirus  

 hTERT  lidská telomeráza reverzní transkriptáza 

 IGF  růstový faktor podobný inzulínu 

 IL   interleukiny 

 LDH  laktátdehydrogenáza 

 LOH  loss of heterozygosity; ztráta heterozygozity 

 MET  mezenchymálně-epiteliální tranzice 

 MMP  matrix metaloproteinázy 
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 MMP-X  matrix metaloproteináza (X; číselné označení) 

 MR  magnetická rezonance 

 mRNA  messenger ribonucleic acid; informační ribonukleová kyselina 

 NBI  narrow band imaging 

 NF-κβ  nukleární faktor-κB 

 OS   overall survival; celkové přežití 

 PDGF  destičkový růstový faktor 

 PET  pozitronová emisní tomografie 

 PGE2  prostaglandin E2 

 PNCA  proliferační antigen buněčného jádra 

 RNAi  RNA interference 

 TAM  makrofágy asociované s tumorem 

 TGF-β  transforming growth factor-β; transformační růstový faktor beta 

 TIL  tumor infiltrující lymfocyty  

 TIMP  tkáňový inhibitor metaloproteináz 

 TNF-α  tumor nekrotizující faktor alfa 

 VEGF  vaskulární endotelový růstový faktor 

 VEGFR  receptor pro VEGF 

 WHO  Světová zdravotnická organizace 
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2 Úvod do problematiky 

Karcinomy hlavy a krku vyrůstají z epitelu horních cest dýchacích a trávicího traktu. Zahrnují 

nádory dutiny ústní a nosní, nosohltanu, orofaryngu a hypofaryngu, laryngu, ucha, štítné žlázy 

a slinných žláz. Malignity uvedených oblastí představují asi 6 % všech zhoubných nádorů, 

přičemž incidence se liší dle geografické oblasti (Ferlay et al., 2015). Asi 90 % těchto 

karcinomů (vyjma nádorů štítné žlázy a slinných žláz) představuje karcinom dlaždicobuněčný 

neboli spinocelulární (keratinizující i nonkeratinizující) (zkratka HNSCC z angl. head and 

neck squamous cell carcinoma). Nejčastěji je postižena dutina ústní, následuje larynx 

a  orofarynx. Ojediněle se dlaždicobuněčný karcinom vyskytuje v nosohltanu, nosu 

a vedlejších nosních dutinách. Pro HNSCC je charakteristická lokální agresivita a vysoká 

tendence k  metastatickému šíření do spádových krčních uzlin. Dvě třetiny pacientů s HNSCC 

přichází již s pokročilým stádiem onemocnění, často s metastatickým postižením spádových 

krčních uzlin. Vzdálené metastázy jsou při primárním vyšetření vzácné, vyskytují se zhruba 

u 10 % pacientů (Argiris et Eng, 2003).  

Navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku se 

přežití pacientů s těmito nádory změnilo v poslední době jen nevýznamně. Ačkoliv se jedná 

o stejný histologický typ nádoru, vykazují HNSCC rozdílné biologické chování a odlišné 

molekulárně biologické pozadí v závislosti na anatomické lokalitě tumoru. Tradiční 

prognostické a prediktivní ukazatele nepostačují zcela k určení klinického chování a léčby 

těchto nádorů. Proto se v současné době studium těchto nádorů zaměřuje na molekulární 

markery a jejich diagnostickou, prognostickou i prediktivní roli v dlaždicobuněčných 

karcinomech hlavy a krku. Významnou úlohu při odhalování molekulární podstaty nádorů 

hrají též nové biologické objevy (např. RNA interference) a nové technologie využívané ke 

studiu nádorů. Hlavním cílem studia nádorových markerů je objasnění patobiologie nádorů 

HNSCC a praktické klinické využití dosažených poznatků ke zlepšení léčby i přežití pacientů 

s těmito nádory (Ludvíková et al., 2009). 

2.1 Incidence a mortalita 

Celosvětově HNSCC reprezentují přibližně 6 % všech zhoubných nádorů, což je řadí 

na 6. místo v incidenci maligních novotvarů (Ferlay et al., 2015, Jemal et al., 2010). Ve světě 

je ročně diagnostikováno přibližně 650 000 nových případů a 350 000 úmrtí je spojeno právě 

s HNSCC (Ferlay et al., 2015, Parkin et al., 2005). Epidemiologie, demografický výskyt, 
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patologický obraz i klinická manifestace karcinomů hlavy a krku se mohou lišit v závislosti 

na jejich lokalizaci (Barnes, 2008, Bose et al., 2013). Nejvyšší incidence laryngeálního 

karcinomu je v Brazílii, Indii, Španělsku, Itálii a Francii, naopak nejnižší je v Japonsku, 

Švédsku, Norsku a Anglii. Karcinomy dutiny ústní a orofaryngu mají vyšší incidenci v 

rozvojových zemích. Výskyt HNSCC u mužů je asi 3krát vyšší než u žen (Barnes, 2008). 

Maximum výskytu HNSCC je v 6. – 7. dekádě života. U mladších jedinců (20-45 let) 

je  HNSCC poměrně vzácný (okolo 5 %), nicméně i u této věkové skupiny lze v poslední 

době pozorovat nárůst incidence, především u karcinomů orofaryngu (Annertz et al., 2002, 

Conway et al., 2006, Patel et al., 2011, Shiboski et al., 2005, van Monsjou et al., 2013). 

Vzestup celkové incidence karcinomu orofaryngu a současně posun k nižším věkovým 

kategoriím je dáván především do souvislosti s HPV etiologii těchto karcinomů (Mechl et al., 

2011). Naproti tomu u karcinomů laryngu a hypofaryngu nedochází v posledních letech 

ke změně incidence, a to ani u mladších věkových skupin (Lacy et al., 2000, Singh et al., 

2000). Zastoupení všech HNSCC v České republice odpovídá evropskému průměru.  

V České republice byla incidence karcinomu orofaryngu (kořen jazyka, měkké patro, tonzily) 

v roce 2011 4,57 na 100 000 osob (Graf 1, 2 a 3). Převažovali muži při incidenci 7,07 na 

100 000 mužů, u žen byla incidence 2,16 na 100 000 žen. Mortalita se pohybuje kolem 2,5 na 

100 000 osob (Graf 1, 2 a 3). I v České republice lze pozorovat nárůst incidence karcinomů 

orofaryngeální oblasti, především ve spojení s HPV infekcí (Mechl et al., 2011).  

Incidence karcinomu hypofaryngu včetně pyriformního sinu byla v roce 2011 1,49 na 100 000 

osob, opět s převahou mužů nad ženami (2,6 respektive 0,43 na 100 000 osob). Mortalita 

se pohybuje kolem 1 na 100 000 osob. Celkově má incidence a mortalita spíše narůstající 

trend (Graf 4 a 5). 

Incidence karcinomu laryngu v roce 2011 byla 5,01 na 100 000 osob. Převažuje výskyt 

u mužů, kde je incidence 8,84 na 100 000 mužů, u žen je incidence 1,31 na 100 000 žen. 

Mortalita se pohybuje kolem 3 na 100 000 osob. V posledních letech je trend incidence 

i mortality spíše stacionární (Graf 6). 
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Graf 1: Vývoj incidence a mortality karcinomu kořene jazyka v ČR v celé populaci 

(1981-2011) (zdroj dat a upraveno dle (Dušek et al., 2015); www.svod.cz) 

 

 

 

Graf 2: Vývoj incidence a mortality karcinomu patrové tonzily v ČR v celé populaci 

(1981-2011) (zdroj dat a upraveno dle Dušek et al., 2015; www.svod.cz) 

 

 

 

http://www.svod.cz/
http://www.svod.cz/
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Graf 3: Vývoj incidence a mortality karcinomu ústní části hltanu - orofaryngu v ČR 

v celé populaci (1981-2011) (zdroj dat a upraveno dle Dušek et al., 2015; www.svod.cz) 

 

 

 

Graf 4: Vývoj incidence a mortality karcinomu pyriformního sinu v ČR v celé populaci 

(1981-2011) (zdroj dat a upraveno dle Dušek et al., 2015; www.svod.cz) 

 

 

 

http://www.svod.cz/
http://www.svod.cz/


12 

 

Graf 5: Vývoj incidence a mortality karcinomu hypofaryngu v ČR v celé populaci 

(1981-2011) (zdroj dat a upraveno dle Dušek et al., 2015;www.svod.cz) 

 

 

 

Graf 6: Vývoj incidence a mortality karcinomu hrtanu v ČR v celé populaci (1981-2011) 

(zdroj dat a upraveno dle Dušek et al., 2015; www.svod.cz) 
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2.2 Etiologie 

Etiologické faktory podílející se na vzniku HNSCC jsou především reprezentovány kouřením, 

konzumací alkoholu a infekcí lidským papilomavirem (HPV). Kouření a alkohol jsou 

považovány za tradiční rizikové faktory, pro něž je předpokládán synergický efekt. Pouze asi 

3 % HNSCC se vyskytuje u nekuřáků a současně abstinentů (Wiseman et al., 2003). V menší 

míře mohou spolupůsobit při vzniku HNSCC také faktory profesionální (práce s niklem, 

se dřevem apod.) a dietní (např. nízký příjem ovoce a zeleniny nebo nedostatek vitamínu D) 

(Ernoux-Neufcoeur et al., 2011, Kalfeřt et al., 2014, Leemans et al., 2011, Peltonen et al., 

2010). Dle recentních studií je přisuzován určitý vliv i gram-negativní bakterii Helicobacter 

pylori a extraezofageálnímu refluxu, zejména u karcinomů hltanu a hrtanu (Guilemany et al., 

2014, Lukes et al., 2014, Lukeš et al., 2013). Kromě výše zmíněných exogenních rizikových 

faktorů se mohou při nádorové transformaci uplatňovat vrozené choroby a genetická 

predispozice.  

2.2.1 Kouření a konzumace alkoholu 

Přesný mechanizmus zapojení látek obsažených v tabákovém kouři do patogeneze vzniku 

HNSCC není dosud zcela jednoznačně objasněn. V tabákovém kouři je přítomno téměř 5000 

chemických látek, z nichž u 60 byl prokázán karcinogenní účinek. Mezi látky, které lze 

považovat za karcinogenní, patří specifické tabákové nitrosaminy, polycyklické aromatické 

uhlovodíky (např. benzo(a)pyren, benz(a)antracen) a nestálé těkavé nitrosaminy. Tyto látky 

mohou vyvolávat nádorovou transformaci, napomáhat nádorové progresi nebo působit jako 

kokarcinogeny. Účinky karcinogenů jsou kumulativní a ve svém vlivu na poruchy genomu se 

sčítají (Žaloudík et Hrubá, 2007). Chemické látky obsažené v tabákovém kouři jsou v lidském 

organismu aktivovány či degradovány specifickými enzymy, které se nazývají xenobiotika 

metabolizující enzymy. Mezi nejvýznamnější patři cytochromy P450 (CYP), jako např. CYP 

1A1, 1B1, 1A2, 2E1, 3A4 a 3A5 (Agundez, 2004, Stiborová et al., 1999). Látky vznikající při 

těchto reakcích jsou zodpovědné za poškození DNA. U kuřáků byla nalezena silná asociace 

mezi frekvencí mutace genu TP53 a genotypem CYP 1B1 (Ko et al., 2001). Protože však 

existují individuální odlišnosti v aktivitě řady klíčových enzymů i ve schopnosti reparace 

poškozené molekuly DNA, mohou být stejné dávky karcinogenů u různých jedinců zdrojem 

různého rizika. 

Z epidemiologických studií je známo, že riziko rakoviny způsobené kouřením zvyšuje 

pravidelné požívání alkoholu (a to zejména koncentrovaných destilátů), především 
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u zhoubných nádorů dutiny ústní, hltanu, hrtanu a jícnu. Genotoxickou látkou je 

pravděpodobně acetaldehyd, který v organismu v různé míře vzniká při metabolizmu etanolu 

v buňkách. Aldehydická skupina je schopna nepříznivě působit na strukturu nukleotidů 

a  podílet se na genových mutacích (Žaloudík et Hrubá, 2007). 

Nejčastěji je s působením látek obsažených v tabákovém kouři dávána do souvislosti mutace 

tumor supresorového genu TP53. Frekvence této mutace je u kuřáků 2krát vyšší než 

u  nekuřáků (Ko et al., 2001), pozorována byla také závislost na stupni expozice cigaretového 

kouře a alkoholu. U kuřáků byla zjištěna závislost frekvence výskytu mutace genu TP53 na 

množství cigaret vykouřených za rok (Blons et Laurent-Puig, 2003). Specifickou úlohu 

alkoholu ve výskytu mutace genu TP53 je těžké dokázat, protože užívání alkoholu je velmi 

často spojeno s kouřením cigaret. Dle studie Brennana a kol. byla frekvence somatických 

mutací genu TP53 3,5krát častější u pacientů, kteří kouřili cigarety a současně pili alkohol, 

než u pacientů, kteří byli nekuřáci a abstinenti (Brennan et al., 1995).  

2.2.2 HPV infekce 

Lidské papilomaviry jsou celosvětově nejčastěji pohlavně přenášenou infekcí, kdy 

nejvýznamnějším způsobem přenosu anogenitálních HPV je pohlavní styk (Laco, 2012). 

Vznik orální infekce HPV je méně objasněn. Přes určité kontroverze je přijímána teorie 

o přenosu HPV infekce při orogenitálních sexuálních aktivitách, nelze však vyloučit ani 

přenos infekce při líbání nebo autoinokulací (Haddad et al., 2008, Rintala et al., 2006). 

V současnosti je intenzivně studována nepohlavní cesta přenosu infekce či vertikální přenos 

infekce z matky na plod (Laco, 2012, Morshed et al., 2014). 

Role HPV infekce při vzniku HNSCC byla široce popsána a dokumentována zejména 

u karcinomu orofaryngeálního, u něhož bývá HPV pozitivita prokazována mezi 35-70 % 

(Klozar et al., 2008, Kreimer et al., 2005, Laco et al., 2011, Rotnaglova et al., 2011, Tachezy 

et al., 2005). O významu HPV infekce v kancerogenezi ne-orofaryngeálních karcinomů je 

daleko méně referencí s rozporuplnými názory. V doposud publikovaných pracích je HPV 

pozitivita v karcinomech laryngu a dutiny ústní prokazována ve 20-25 % (Hernandez et al., 

2014, Isayeva et al., 2012, Torrente et al., 2011), u karcinomu hypofaryngu je záchyt HPV 

infekce ještě nižší (0-15 %) (Chung et al., 2014). 

HPV jsou klasifikovány dle jejich schopnosti vyvolávat maligní transformaci na tzv. „nízce 

rizikové“ a „vysoce rizikové“ typy. Onkogenní potenciál vysoce rizikových typů byl poprvé 

prokázán Haraldem zur Hausenem, který za tento objev obdržel v roce 2008 Nobelovu cenu 

za fyziologii a medicínu (zur Hausen, 1996, zur Hausen, 2002). Mezi HPV viry s vysokým 
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onkogenním rizikem jsou řazeny především typy 16 a 18, jejichž výskyt je v různých 

sublokalitách rozdílný.  

HPV je DNA epiteliotropní virus s dvouvláknovou nukleovou kyselinou, která představuje 

HPV genom složený ze dvou kódujících oblastí; oblast časných proteinů (E1-E8) a oblast 

pozdních proteinů (L1 a L2) (Duenas-Gonzalez et al., 2005). Za normálních okolností 

se virový genom udržuje v infikované buňce mimo její DNA. Časné proteiny E1 a E2 se za 

těchto podmínek podílejí ve slizniční epitelové hostitelské buňce na replikaci virové DNA 

a tvorbě nových virionů, jejichž kapsidu tvoří pozdní proteiny L1 a L2. Protein E2 zároveň 

plní funkci transkripčního represoru pro virové onkogeny E6 a E7. 

Integrace HPV DNA do genomu hostitelské buňky je zásadní stupeň v HPV indukované 

kancerogenezi. Integrace narušuje expresi E1 a E2 genů, což má za následek ztrátu 

příslušných proteinů. Naopak dochází ke zvýšené tvorbě významných onkogenních proteinů 

E6 a E7. Virové onkoproteiny E6 a E7 jsou sice exprimovány ve všech typech HPV („vysoce 

rizikové“ i „nízce rizikové“), avšak pouze proteiny produkované ve vysoce rizikových typech 

mají vysokou afinitu k cílovým tumor-supresorovým proteinům p53 a pRB (retinoblastomový 

protein), jejichž inaktivace vede k buněčnému přežívání, potlačení apoptózy a stimulaci 

buněčného cyklu a replikace DNA. E6 a E7 se rovněž podílejí na interakci s adhezními 

molekulami, což v konečném důsledku přispívá k invazi nádorových buněk do tkáně 

a k metastazování. Protein E6 interferuje s DNA reparačními enzymy a protein E7 indukuje 

strukturální a numerické chromozomální abnormality narušením syntézy centrozomů. 

Celkovým výsledkem je vznik genomické nestability a získání dalších genetických 

a epigenetických změn potřebných pro nádorovou transformaci a progresi. HPV též přispívá 

ke ztrátě dozoru imunitního systému nad nádorovými buňkami (Duenas-Gonzalez et al., 2005, 

Lehoux et al., 2009, McCance, 2005, Torrente et al., 2011). Pouhá přítomnost virové DNA 

v buňce není tak důležitá, nýbrž musí být prokázána onkogenní aktivita. Dobrým ukazatelem 

této aktivity je zvýšená exprese proteinu p16, jehož přítomnost dobře koreluje s přítomností 

biologicky aktivního HPV v nádoru. Velice vhodná je též detekce E6 a E7 mRNA (Baumann 

et al., 2009, Laco et al., 2008b, Psyrri et DiMaio, 2008).  

HPV negativní karcinomy se vyskytují většinou u osob starších 60 let, často ve spojení 

s mutací genu TP53 a horší prognózou. Naproti tomu HPV pozitivní karcinomy mají 

vzrůstající incidenci, vznikají u jedinců mladších 60 let, postihují především orofarynx, 

mutace TP53 je vzácná a prognóza je příznivá (Tab. 1) (Chung et al., 2006, Leemans et al., 

2011). Predilekční postižení orofaryngu s dominancí HPV typu 16 je vysvětlováno na základě 



16 

 

skutečnosti, že tento „vysoce rizikový“ typ kolonizuje orofaryngeální lymfatickou tkáň 

a z neznámých důvodů má tropismus pro tonzilární epitel (Allen et al., 2010). 

 

Tab. 1: Hlavní rozdíly mezi HPV pozitivními a HPV negativními orofaryngeálními 

karcinomy 

 HPV negativní nádory HPV pozitivní nádory 

Incidence Nezměněna Vzrůstá 

Věk > 60 let < 60 let 

Rizikové faktory 
Kouření a konzumace 

alkoholu 
Sexuální chování 

Prognóza Dle stagingu Příznivá 

Histologie 
Keratinizující 

dlaždicobuněčný 

Nekeratinizující 

dlaždicobuněčný 

 

2.2.3 Genetická predispozice 

Genetická predispozice k rozvoji HNSCC souvisí jednak s vybranými genetickými syndromy, 

jednak se ztrátou heterozygozity. Vliv dědičných faktorů na rozvoj HNSCC je 

zdokumentován u řady syndromů. Například pacienti s autosomálně dominantním 

syndromem Li-Fraumeni, autosomálně recesivní Fanconiho anemií či autosomálně 

dominantní dyskeratosis kongenita mají dramaticky zvýšenou pravděpodobnost vzniku 

HNSCC (700-1000krát) oproti zdravé populaci (Alter, 2003, Trizna et Schantz, 1992, van 

Monsjou et al., 2013). U těchto pacientů se rozvíjí HNSCC již v mladém věku, a to i při 

absenci klasických rizikových faktorů, jako je kouření cigaret či abusus alkoholu. Vyšší 

incidence HNSCC u těchto pacientů je vysvětlována přítomností mutací genů (TP53, p16, 

FANCA-M), zodpovědných za opravu DNA a dohled nad její genetickou stabilitou (van 

Monsjou et al., 2013). Výskyt karcinomu u dvou a více příbuzných I. stupně by měl budit 

podezření na možné postižení výše uvedenými genetickými syndromy (van Monsjou et al., 

2013).  

Další rizikový faktor na úrovni lidského genomu ve vztahu k HNSCC je ztráta heterozygozity 

(LOH; loss of heterozygosity) (De Schutter et al., 2007). Na rozdíl od sporadických nádorů 

se v tomto případě jedinec již rodí s jednou mutovanou alelou tumor-supresorového genu. 
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Tento heterozygotní stav je ztracen mutací druhé alely, čímž se může tumor-supresorový gen 

kompletně uplatnit v nádorovém procesu (Goetz et Krutílková, 2002). 

2.3 Diagnostika nádorů hlavy a krku 

Ke stanovení diagnózy karcinomu hlavy a krku je třeba komplexní vyšetření, které zahrnuje 

odběr anamnézy a především důkladné klinické vyšetření, jehož součástí jsou nejen jednotlivé 

fyzikální a zobrazovací vyšetřovací metody, ale i probatorní excize s odběrem části tumoru 

k  histologickému vyšetření. Posledním krokem v diagnostice je určení TNM klasifikace, tedy 

rozsahu onemocnění a následně rozhodnutí o nejvhodnější terapii. 

 

Symptomy nádorů hlavy krku 

Příznaky nádorů hlavy a krku se liší dle anatomické lokality. Projevem nádoru v oblasti 

orofaryngu a hypofaryngu mohou být bolesti v krku a uších v klidu i při polykání, pocit cizího 

tělesa, dysfagie, zápach z úst a  krvácení z úst. U nádorů hrtanu se časnost a tíže symptomů 

liší dle anatomické sublokality. Nádory hlasivek se projevují již v časných stádiích 

chrapotem, v ostatních sublokalitách hrtanu (supraglotis a subglotis) se nádor může projevit 

až v pokročilejších stádiích. Mezi další projevy nádoru hrtanu patří dysfagie, pocit cizího 

tělesa, bolest a u lokálně pokročilých, především exofyticky rostoucích nádorů také dušnost. 

Nádory hlavy a krku mohou zůstat i dlouhou dobu zcela asymptomatické nebo mohou 

imitovat jiné, nejčastěji zánětlivé onemocnění (např. akutní tonsilitidu). 

Část pacientů přivádí k lékaři zduření na krku způsobené metastatickým postižením krčních 

uzlin, přičemž počáteční projevy primárního nádoru bývají nevýrazné, nebo mohou i zcela 

chybět. U všech klinických příznaků se vyšetřující lékař zaměřuje na jejich bližší specifikaci 

např. dobu trvání, charakter, intenzitu apod. 

Projevem nádorového onemocnění v oblasti hlavy a krku mohou být také i celkové 

nespecifické příznaky jako je např. úbytek tělesné hmotnosti, zvýšená teplota atd. 

 

Anamnéza 

Anamnéza by měla kromě základní struktury obsahovat i údaje související s možnou 

přítomností maligního nádoru v oblasti hlavy a krku.  V rámci rodinné anamnézy je třeba 

pátrat po výskytu HNSCC u přímých příbuzných. Nedílnou součástí je i informace 

o klasických rizikových faktorech (tj. kouření cigaret a abusus alkoholu) a o dalších faktorech 

jako jsou např. předchozí radioterapie, imunosupresivní léčba či expozice toxickým látkám.  
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Klinické vyšetření 

Klinické vyšetření začíná aspekcí zaměřenou na stav sliznic, zejména na nehojící se krustózní 

léze, ložiskové zhrubění či ztluštění sliznice, nebo naopak ulcerace s navalitými okraji. 

Pozornost musí být též věnována perzistujícím barevným změnám sliznic (bílé a červené 

barvy), nerovnostem na hlasivkách, slizničním lézím krvácejícím na dotek a symetrii 

ve velikosti (např. patrových tonzil) a funkci (např. pohyblivost hlasivek). V oblasti 

pyriformních sinů si všímáme stagnace slin. 

Důležitou součástí vyšetření je také palpace, hlavně v oblasti dutiny ústní a orofaryngu. 

U každého tumoru či slizničního zduření posuzujeme velikost, konzistenci, pohyblivost 

a vztah k okolním strukturám.   

Při vyšetření zevního krku je důležité pátrat po zduření či zvětšení lymfatických uzlin. 

Pro metastázu do krčních uzlin je charakteristické tuhé, asymptomatické, pomalu rostoucí 

zduření bez kožních zánětlivých změn (Čelakovský et al., 2012). Pro popis krčních uzlin 

a metastáz v oblasti hlavy a krku se v současné době užívá klinická klasifikace krčních regií. 

Podle ní je krk rozdělen na 6 anatomicky i klinicky jasně definovaných oblastí, které jsou 

označeny římskými číslicemi I-VI (Robbins et al., 2008). Pro každou anatomickou lokalitu 

primárního tumoru je typická určitá spádová oblast na krku, ve které je pravděpodobnost 

vzniku metastáz vyšší než v jiných oblastech. Uzliny bývají zpočátku pohyblivé vůči kůži 

i spodině, v pozdějších fázích však dochází k invazi do kůže, infiltraci okolních struktur 

s fixací, případně s parézami hlavových nervů.   

Dále se využívá endoskopické vyšetření (epifaryngoskopie, rigidní či flexibilní 

laryngoskopie), které je základní vyšetřovací metodou pro diagnostiku nádorů hůře 

přístupných přímému pohledu. Jedná se především o karcinomy nosohltanu a kořene jazyka, 

hypofaryngu a hrtanu. Pro časnou diagnostiku maligních a přednádorových lézí lze v rámci 

video-endoskopie využít zobrazení v úzkém spektru vlnových délek (NBI; Narrow band 

imaging), které nám současně umožňuje lépe a přesněji určit hranice nádoru (Lukeš et al., 

2012). Nedílnou součástí vyšetření by měla být i otoskopie či otomikroskopie včetně 

tympanometrického ev. audiometrického vyšetření, především u karcinomů nosohltanu.  

 

Biopsie 

Základem správné diagnózy je odběr reprezentativního vzorku suspektní tkáně 

k histologickému vyšetření a k určení dalších histopatologických charakteristik nádoru. 

V závislosti na přístupnosti nádoru a míře spolupráce pacienta se provádí odběr tkáně 
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v lokální nebo v celkové anestézii. Pokud přetrvává podezření na nádorové onemocnění i přes 

negativní histologické vyšetření, je vhodné biopsii zopakovat. 

 

Zobrazovací metody 

Vyšetření zobrazovacími metodami je tedy nedílnou součástí vyšetřovacího algoritmu 

u nádorů hlavy a krku.  

 

Ultrazvuk 

Základní zobrazovací metoda hlavně při vyšetřování krčních uzlin je sonografie. Její výhodou 

je snadná dostupnost a vysoká vypovídací hodnota při diagnostice metastáz do krčních uzlin 

(Shozushima et al., 1990). V rámci sonografického vyšetření je hodnocena celá řada kritérií, 

která mohou pomoci v diferenciální diagnostice mezi maligním a benigním postižením 

lymfatických uzlin. Mezi nejčastěji hodnocená kritéria patří velikost uzlin, tvar (poměr 

délka/šířka), echogenita, ohraničení (infiltrace pouzdra) a celkový počet zvětšených 

lymfatických uzlin. V poslední době je využíváno také ultrazvukové vyšetření s kontrastní 

látkou, které dále zvyšuje senzitivitu i specificitu vyšetření (Jakubcová et al., 2009). 

 

Počítačová tomografie a magnetická rezonance  

Počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR), většinou s nitrožilním podáním 

kontrastní látky, jsou standardní techniky pro zobrazení nádorů polykacích a dýchacích cest 

a současně regionálních lymfatických uzlin. CT má nižší rozlišovací schopnost při posuzování 

měkkých tkání ve srovnání s ultrazvukovým a MR zobrazením, dokáže však posoudit kostní 

struktury a při intravenózní aplikaci jodové kontrastní látky velmi dobře zobrazí i cévní 

struktury včetně prostorových rekonstrukcí. Nevýhodou CT je samozřejmě radiační zátěž 

a nutnost aplikace jodové kontrastní látky. MR, na rozdíl od CT, lépe identifikuje drobné 

primární ložisko v oblasti polykacích či dýchacích cest a také případné intrakraniální šíření 

u nádorů v oblasti baze lební (Curtin et al., 1998, Ishikawa et Anzai, 2002). Limitace obou 

metod je v diagnostice mikrometastáz do krčních uzlin (Curtin et al., 1998).  

 

Pozitronová emisní tomografie 

V posledních letech je pro diagnostiku zhoubných nádorů a metastáz stále více využívána 

pozitronová emisní tomografie (PET) převáženě ve spojení s morfologickou zobrazovací 

metodou (PET-CT, případně PET-MR). Jedná se o funkční vyšetření, které po aplikaci 

radiofarmaka 18-fluorodeoxyglukózy (
18

F-FDG) zachycuje vyšší metabolickou 



20 

 

(glykolytickou) aktivitu nádorových buněk. PET-CT může být indikováno při pátrání 

po primárním ložisku u pacienta s metastázami v krčních uzlinách nebo u již 

diagnostikovaného nádoru k upřesnění rozsahu a stádia nemoci (Čelakovský et al., 2011).  

 

Další zobrazovací vyšetření 

V rámci kompletního vyšetření pacientů s nádory hlavy a krku je k vyloučení diseminace 

onemocnění vhodné provést minimálně rentgenový snímek plic, UZ břišní dutiny 

a u karcinomů nosohltanu scintigrafii skeletu. Veškerá vyšetření však lze nahradit provedením 

celotělového PET vyšetření. 

 

Určení TNM klasifikace 

V současnosti je platné 7. vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů, jehož česká verze 

byla publikována v roce 2011 (Sobin et al., 2009). Pro každou anatomickou lokalizaci existují 

dvě základní klasifikace: klinická TNM klasifikace (cTNM), která je stanovena před 

zahájením léčby nádoru, a histopatologická (pooperační) TNM klasifikace (pTNM). Fyzikální 

vyšetření, zobrazovací metody a histologické vyšetření tedy umožňují určit velikost a rozsah 

primárního nádoru, postižení spádového lymfatického systému i možnou generalizaci 

nádorového onemocnění, a tím stanovit příslušné stádium TNM klasifikace. 

Správné určení TNM klasifikace má v současné době zásadní význam při volbě terapie 

a stádium nádoru je u většiny maligních tumorů také rozhodujícím prognostickým faktorem.  
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2.4 Prognostické faktory  

Prognóza pacientů s HNSCC se v současně době určuje dle klasických prognostických 

faktorů, které lze rozdělit na ukazatele se vztahem k primárnímu nádoru a ukazatele ve vztahu 

k pacientovi. Jednotlivé faktory mohou mít rozdílný vliv na celkovou prognózu. 

Pro zhodnocení celkového rozsahu nádorového onemocnění je standardně využívána TNM 

klasifikace nádorů (Sobin et al., 2009). Všeobecně platí, že nádory Stadia I mají výrazně lepší 

prognózu než Stadia IV. V současnosti lze pozorovat snahy o definování souboru faktorů, 

které by dokázaly co nejlépe odhadnout prognózu onemocnění pacientů s HNSCC. Příklad je 

uveden v tabulce (Tab. 2).  

 

Tab. 2: Návrh prognostických faktorů HNSCC (Bernier, 2011) 

Prognostické faktory Vztah k nádoru Vztah k pacientovi Další 

Základní T - kategorie Celkový stav  

N - kategorie   

M - kategorie   

Anatomická lokalita   

Doplňkové Resekční okraj Komorbidity Celková doba léčby 

Počet metastatických 

uzlin 

Věk Dávka záření při 

radioterapii 

Perineurální, 

lymfovaskulární šíření  

 Kvalita chirurgické 

léčby a radioterapie 

Extrakapsulární šíření   

Nádorová hypoxie   

HPV status   

Nové a potencionální EGFR exprese   

Molekulární profil 

resekčních okrajů 
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2.4.1 Prognostické faktory ve vztahu k primárnímu nádoru 

Klinické faktory 

Lokalita nádoru 

Významným faktorem pro predikci prognózy pacienta s HNSCC je lokalita primárního 

nádoru, na níž závisí dostupnost nádoru k vyšetření (včasnost diagnózy), funkční expozice, 

způsob metastazování či charakter cévního a lymfatického zásobení. Prognóza karcinomů 

horní části zažívacího traktu se horší od rtů směrem do hypofaryngu. Pětileté přežití 

se u karcinomů orofaryngu se pohybuje v závislosti na stádiu onemocnění mezi 30-70 % 

(Čelakovský et al., 2012, Guntinas-Lichius et al., 2010). Pětileté přežití u karcinomu 

hypofaryngu dosahuje méně než 35 % v závislosti na stádiu onemocnění, kdy u stádia IV 

se přežití pohybuje mezi 10-25 % (Bussu et al., 2014, Čelakovský et al., 2012, Guntinas-

Lichius et al., 2010). Pětileté přežití u karcinomu laryngu se liší dle anatomické sublokality. 

U glotického je v porovnání se supraglotickým karcinomem pětileté přežití vyšší 

(cca 80 respektive 50 %) (Čelakovský et al., 2012). 

 

Velikost primárního nádoru 

Velikost vlastního nádoru je jedním z hlavních prognostických faktorů. Zároveň slouží jako 

prediktivní faktor, který rozhoduje o nejvhodnějším způsobu terapie (např. z hlediska 

operability primárního tumoru). Velikost tumoru a případná invaze do okolních struktur je 

hodnocena dle TNM klasifikace (Sobin et al., 2009). Nádory rozsahu T1 mají výrazně lepší 

prognózu než nádory T4 (Guntinas-Lichius et al., 2010). I primární objem nádoru může být 

významným prognostickým faktorem a prediktorem pro lokální kontrolu a přežití u pacientů 

s pokročilým HNSCC léčených konkomitantní chemoradioterapií (Knegjens et al., 2011). 

 

Rozsah a lokalita metastáz v krčních lymfatických uzlinách 

Výskyt a lokalita metastáz v krčních lymfatických uzlinách, včetně pravděpodobnosti výskytu 

okultních metastáz, se u HNSCC liší dle anatomické lokality primárního nádoru (Čelakovský 

et al., 2012). Přítomnost metastáz v lymfatických uzlinách je významný faktor pro přežití 

u pacientů léčených pro HNSCC. Pacienti s N0 mají podstatně lepší specifické přežití než 

s N+ bez ohledu na primární lokalitu tumoru (Layland et al., 2005). Výskyt metastáz 

v distální a laterální části krku (oblast IV a V), případně přítomnost oboustranného 

či kontralaterálního uzlinového postižení výrazně zhoršuje prognózu a zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu vzdálených metastáz (Kim et al., 2012). 
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V kontrastu s výše uvedeným, dle recentní studie Klozara a kol. se ukazuje, že u HPV 

pozitivních HNSCC, zejména orofaryngeálních karcinomů, nemusí mít uzlinový status 

prediktivní význam pro prognózu (Klozar et al., 2013). 

 

Vzdálené metastázy 

Vzdálené metastázy (VM) jsou definovány jako šíření nádoru do jiných orgánových systému.  

Nejčastěji jsou vzdálenými metastázami HNSCC zasaženy plíce, játra a kosti. Výskyt 

vzdálených metastáz u HNSCC se pohybuje v rozmezí 4-26 % dle různých studií (Coca-Pelaz 

et al., 2012, Rodrigo et al., 2014). Většina VM je diagnostikována během prvních 2 let 

od počáteční diagnózy, čímž dochází k dramatickému zhoršení prognózy. Mezi nejčastější 

rizikové faktory pro vznik VM se uvádí lokalita primárního nádoru (hypofarynx), pokročilé 

stadium, mladší věk v době stanovení diagnózy, metastázy do lymfatických uzlin 

a extrakapsulární šíření (Li et al., 2009). 

 

Histopatologické faktory 

Histologická diferenciace 

Cílem určení stupně malignity (gradingu) je stanovení růstového a invazivního potenciálu 

příslušného nádoru. Je hodnocena diferenciace (dobře, středně či nízce diferencované nádory), 

případně proliferační aktivita. Proliferační aktivita, hodnocená imunohistochemicky pomocí 

protilátky proti Ki67 a proliferačního antigenu buněčného jádra (PNCA), silně koreluje 

se stupněm diferenciace a výskytem metastáz do krčních uzlin (Franchi et al., 1996, Krecicki 

et al., 1998). HNSCC jsou převážně středně diferencované, což snižuje prognostický význam 

určení tohoto faktoru, i přesto byla prokázána vyšší proliferační aktivita a větší sklon 

k metastazování u nízce diferencovaných karcinomů (Barnes et al., 2005). 

 

Resekční okraj 

Kompletní odstranění nádoru je nejdůležitější princip onkologické chirurgie. Negativní 

resekční okraj je asociovaný se snížením frekvence recidivy a zlepšením přežitím 

(de Carvalho et al., 2012, Hinni et al., 2013). Vzhledem k anatomickým poměrům v oblasti 

hlavy a krku je obtížně doporučit požadovanou šíři negativního resekčního okraje. 

Pro glotické karcinomy se zdá být přiměřený negativní okraj široký 1-2 mm, u karcinomů 

dutiny ústní je požadován širší resekční okraj okolo 5 mm. Pro karcinomy orofaryngu, 

hypofaryngu a supraglotis není doposud vhodná velikost (šířka) negativních resekčních okrajů 

přesně definována (Hinni et al., 2013). Diagnóza histologicky negativních resekčních okrajů, 
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i když přesná, však nevylučuje možnou přítomnost izolované nádorové buňky, která může být 

následně příčinou místní recidivy. Vezmeme-li v úvahu, že genetické alterace předcházejí 

změnu fenotypu epiteliální buňky, mohly by k určení zcela negativních resekčních okrajů 

pomoci molekulární metody (Poeta et al., 2009).  

 

Extrakapsulární šíření  

Extrakapsulární šíření je jedním z nejdůležitějších nezávislých prognostických faktorů. 

Incidence extrakapsulárního šíření u N+ je dle řady studií velmi variabilní, je udávána 

v rozpětí 21-85 % (Carter et al., 1985, de Juan et al., 2013, Jose et al., 2003). Větší variabilita 

je vysvětlována nejednotností terminologie a kritérii k určení extrakapsulárního 

či perinodálního šíření (Dunne et al., 2006). Větší incidence extrakapsulárního šíření je 

prokazována u metastaticky postižených uzlin větších než 3 cm v průměru (74 %), může však 

být diagnostikováno i u lymfatických uzlin menších než 1 cm (Dunne et al., 2006, Snow et 

al., 1982). Výskyt extrakapsulárního šíření je u všech sublokalit HNSCC spojen s celkově 

nižším přežitím (17-55,8 % respektive 44,6-75,3 % u metastáz bez extrakapsulárního šíření)  

(Andersen et al., 2002, Brasilino de Carvalho, 1998, de Juan et al., 2013, Myers et al., 2001), 

navíc prokazatelně ovlivňuje frekvenci výskytu vzdálených metastáz (Puri et al., 2003).  

 

Ostatní histopatologické faktory 

K histopatologickým známkám horší prognózy nádoru patří lymfatická invaze, perineurální 

či vaskulární invaze, slabá zánětlivá odpověď na nádor a invaze do chrupavky a kosti (Do et 

al., 2010, Yilmaz et al., 1998). 

2.4.2 Prognostické faktory ve vztahu k pacientovi 

Celkové přežití nemocného se zhoubným nádorem v oblasti hlavy a krku je výrazně 

ovlivněno také celkovým biologickým stavem nemocného a přidruženými chorobami, které 

jsou značnou měrou klíčové pro volbu léčebné modality. Význam mají i možné systémové 

projevy primárně související s vlastním nádorovým onemocněním, jako jsou nedostatečná 

výživa, opakované aspirace, silné bolesti vyžadující léčbu opiáty, či anémie. Pro hodnocení 

celkového stavu („performance status“) je využíváno několik klasifikačních schémat - např. 

Karnofského skóre či stupnice Světové zdravotnické organizace (WHO) (Krishnatreya et al., 

2014). 
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2.5 Poznámky k patobiologii nádorů  

2.5.1 Obecné principy nádorové transformace a progrese 

Vznik a rozvoj zhoubných nádorů je vícestupňový proces vedoucí k narušení základních 

regulačních mechanizmů v buňce, což má za následek její nekontrolovatelné množení, 

přežívání a metastazování. Za hlavní molekulární podstatu nádorové transformace buňky jsou 

považovány genetické změny. V poslední době bylo popsáno několik dalších 

patobiologických fenoménů, které se mohou vedle změn genetických významnou měrou též 

podílet na složitém procesu kancerogeneze a nádorové progrese a mohou být východiskem 

pro nové, personalizované směry nádorové terapie (Ludvíková et al., 2009). Mezi tyto jevy 

řadíme epigenetické změny, posttranskripční regulace - RNA interferenci, epiteliálně 

mezenchymální tranzici a existenci nádorových kmenových buněk.  

 

Genetické mechanizmy spočívají v narušení původní sekvence nukleotidů DNA. Tyto změny 

označujeme jako mutace. Na nádor je tradičně pohlíženo jako na genetické onemocnění 

způsobené nahromaděním mutací klíčových, s rakovinou souvisejících genů 

(tzv. cancer-related geny). Hlavními zástupci těchto genů jsou onkogeny a tumor-supresorové 

geny, které se za normálních okolností podílejí prostřednictvím jimi kódovaných proteinů na 

regulovaném buněčném dělení (jeho iniciaci nebo supresi) a apoptóze. V důsledku mutace 

dochází k alteraci genových produktů a k deregulaci a k narušení signálních drah v buňce, 

která tímto získává růstové výhody.  

 

Epigenetické mechanizmy jsou chemické, enzymaticky podmíněné změny, které 

postihují molekulu DNA nebo chromatin, ale nemají na rozdíl od mutací bezprostřední vliv na 

sekvenci nukleotidů (Gronbaek et al., 2007). Epigenetické změny však ovlivňují expresi genů, 

čímž mohou dosáhnout stejného účinku jako mutace v těchto genech. Postihují-li tyto změny 

tzv. cancer-related geny, pak se může výsledný efekt rovněž podílet na procesu nádorové 

transformace nebo na změnách fenotypu nádorů v důsledku umlčení genů aktivních nebo 

naopak aktivace genů dříve neaktivních. Epigenetické modifikace vznikají dvěma 

mechanizmy – metylací DNA (cílovou molekulou jsou cytosinové baze v CpG dinukleotidech, 

vzniká tzv. metylační vzorec) a/nebo chemicky podmíněnou změnou v uspořádání chromatinu 

(tzv. remodelací chromatinu) v důsledku metylace, acetylace nebo fosforylace aminokyselin 
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histonových proteinů (vzniká tzv. histonový kód). Epigenetická informace se přenáší 

do dalších dceřiných buněk, může však nově vznikat i zanikat (Shelton et al., 2008). 

Znalost epigenetického profilu nádoru se může uplatnit při jeho diagnostice, prognózování 

i terapii následujícím způsobem: 

 Epigenetické změny (metylační vzorec, histonový kód) mohou být využity jako 

biomarker maligní transformace a prognózy nádoru (Esteller et Herman, 2002, 

Schmezer et Plass, 2008).  

 Epigenetické změny slouží jako cíl nádorové terapie. Princip této léčby vychází 

ze skutečnosti, že na rozdíl od genetických změn jsou epigenetické změny potenciálně 

reverzibilní. Otevírá se tedy možnost reaktivace epigeneticky umlčených nádorových 

genů užitím hypometylačních léků nebo inhibitorů deacetylace histonů (Duenas-

Gonzalez et al., 2005, Gronbaek et al., 2007, zur Hausen, 1996).  

 

RNA interference (RNAi) je další jev, který je významným regulátorem genové exprese 

a může se tak významně podílet na procesu kancerogeneze. Za objev tohoto převratného 

fenoménu v molekulární biologii obdrželi v roce 2006 Craig C. Mello a Andrew Z. Fire 

Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu (Fire et al., 1998). Podstatou tohoto jevu je 

posttranskripční kontrola aktivity genů prostřednictvím malých RNA molekul (siRNA 

a mikroRNA), které se mohou komplementárně vázat k mRNA a blokovat tak tvorbu proteinů 

(Kontrová et al., 2009). Díky objevu RNA interference získal nádorový výzkum novou 

platformu. Malé RNA ovlivňují množství genového produktu (proteinu) u mnoha tzv. 

cancer-related genů, což může spolu s dalšími změnami vyústit v nádorovou transformaci 

(Bhindi et al., 2007). Cílená léčba nádorů spočívající na principu RNAi by mohla být 

založena na následujících mechanizmech (Ghosal et al., 2011, Hagan et Croce, 2007):  

 Inaktivace onkogenní miRNAs v tumorech prostřednictvím syntetických anti-sense 

oligonukleotidů (anti-miRNA oligonukleotidy = AMOs). 

 Potlačení tvorby onkoproteinů aplikací příslušné siRNA do nádoru za účelem 

inhibice/degradace mRNA dotyčného onkoproteinu.  

 

Nádorové kmenové buňky (cancer stem cells – CSC) jsou jedním z nově popsaných 

patobiologických fenoménů v nádorech. Teorie CSC byla navržena v roce 1977 

Hamburgerem a Salmonem (Hamburger et Salmon, 1977) a spočívá ve vysvětlení původu 

nádorových kmenových buněk a v objasnění nádorové biologie, mnoha morfologických, 
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klinických i terapeutických charakteristik zhoubných nádorů a přispívá k hledání nových 

léčebných strategií (Gil et al., 2008, Hamburger et Salmon, 1977, Wicha et al., 2006). 

Nádorové kmenové buňky představují asi 1% všech nádorových buněk a vznikají 

transformací z normálních kmenových buněk (Lobo et al., 2007), které se podílejí na 

embryonálním vývoji a na regeneračních procesech. Přítomnost CSC byla původně odhalena 

v hematologických malignitách a posléze i v řadě solidních nádorů, včetně nádorů hlavy 

a krku (McDonald et al., 2009, Sayed et al., 2011, Wang et Dick, 2005). 

Kmenové buňky (normální i nádorové) jsou buňky charakterizované jednak schopností 

„nekonečné“ sebeobnovy, jednak schopností diferenciace. Pro kmenové buňky je typické 

asymetrické dělení, jehož výsledkem je vznik populací buněk kmenových, progenitorových 

a diferencovaných. Velký význam v procesu sebeobnovy a udržování kmenových buněk též 

hraje telomerázová aktivita a detoxikační schopnost kmenových buněk daná přítomností ABC 

transportérů, produkce antiapoptotických proteinů, sekrece cytokinů a angiogenních faktorů 

zásadních pro šíření nádoru a zvýšená schopnost provádět opravy DNA (Martinez-Climent et 

al., 2006). Teorie existence nádorových kmenových buněk poskytuje vhodnou základnu pro 

objasnění morfologické a funkční heterogenity nádorů (Bapat, 2007, Dick, 2008).  

Přítomnost CSC v nádoru má vliv na jeho diseminaci i na úspěšnost jeho terapie (Li et al., 

2007). CSC jsou relativně resistentní k běžné cytostatické léčbě i radioterapii, neboť disponují 

mechanizmy pro eliminaci toxinů a pro reparaci DNA. Současná konvenční nádorová terapie 

vede pouze ke zmenšení nádoru a navození remise, ale není kurativní. Důsledkem 

přetrvávající přítomnosti CSC je recidiva nádoru (Jordan et al., 2006). Pouze terapie zacílená 

na CSC zabraňuje recidivě a je příslibem pro kompletní odstranění nádoru. Proto se další 

výzkum zaměřuje na hledání  biomarkerů a signálních cest typických pouze pro CSC. 

Univerzální marker CSC není znám, dosud popsané markery jsou nádorově specifické a závisí 

na výchozí tkáni i prostředí (tzv. niche), z něhož nádor vyrůstá (Albers et al., 2012, Mizrak et 

al., 2008).  

 

Epiteliálně-mezenchymální tranzice (EMT) byla poprvé pozorována v roce 1980 

a charakterizována jako dynamický proces transformace epitelových buněk do 

mezenchymových prostřednictvím speciálního transkripčního programu (Wu et Zhou, 2008). 

Později byl popsán i reverzní proces zvaný mezenchymálně-epiteliální tranzice (MET) (Hugo 

et al., 2007). EMT v nádorech je klíčovým procesem při invazi a metastazování, kdy 

se projeví základní vlastnosti transformovaných buněk mezenchymálního fenotypu, jako 

schopnost oddělovat se od okolních buněk, migrovat do hostitelské tkáně a penetrovat do cév. 
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Ačkoliv molekulární základ EMT není zcela vysvětlen, bylo již odhaleno několik signálních 

molekul a korespondujících signálních cest, které se zdají být zásadní v indukci EMT a jejichž 

společným efektem je snížení produkce E-kadherinu (Ludvíková et al., 2009). Molekuly, 

které se podílejí v procesu EMT, reprezentují potenciální terč pro působení farmak, čímž 

se otevírají nové cesty pro terapeutickou intervenci metastatických nádorů (Guarino et al., 

2007). Důležitý je rovněž objev, že v procesu EMT jsou produkovány buňky s vlastnostmi 

kmenových buněk (Albers et al., 2012). V nádorovém procesu tak EMT generováním 

nádorových kmenových buněk umožňuje nejen diseminaci buněk z primárního tumoru, ale 

rovněž zachování schopnosti sebeobnovy pro vznik metastáz (Mani et al., 2008).   

2.5.1 Charakteristika maligních nádorů 

V roce 2000 Hanahan a Weinberger definovali šest základních znaků charakteristických pro 

maligní nádory. Jsou to (1) abnormální stimulace buněčného růstu, (2) necitlivost 

k inhibičním signálům buněčného růstu, (3) rezistence k apoptóze, (4) nádorová angiogeneze, 

(5) invazivita a metastazování a (6) replikační imortalizace (Hanahan et Weinberg, 2000). 

V roce 2011 byl stejnými autory tento model doplněn o další čtyři znaky: změna buněčného 

energetického metabolizmu, odolnost nádorových buněk vůči imunitnímu systému, genomová 

nestabilita a mutace a nádor sdružený se zánětem v okolí neoplastických buněk  (Hanahan et 

Weinberg, 2011).  

 

Abnormální stimulace buněčného růstu 

Množení normálních zdravých buněk je regulováno růstovými faktory, jejichž produkce je 

přísně kontrolována. U nádorových buněk dochází k nekontrolovatelné proliferaci v důsledku 

změn na různých stupních proliferační signální dráhy, čímž tyto buňky získávají nezávislost 

na růstových signálech. Změny v signální dráze jsou většinou důsledkem mutací genů pro 

signální proteiny, které tímto se stávají nadměrně exprimovány nebo spontánně aktivovány. 

(Hanahan et Weinberg, 2011).  

 

Necitlivost k inhibičním signálům buněčného růstu  

Současně s abnormální stimulací buněčného růstu musí také nádorová buňka inhibovat 

mechanizmy, které potlačují buněčnou proliferaci. Řada těchto mechanizmů je regulována 

nádorovými supresory. Abnormální inhibice buněčného růstu je tedy výsledkem ztráty funkce 

nádorových supresorů. Klíčovými tumor supresorovými geny často mutovanými 

ve zhoubných nádorech jsou TP53 a RB1, které kódují proteiny p53 a retinoblastomový 
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protein (pRb) (Kolář, 2003). P53 reguluje buněčný cyklus v kontrolních bodech G1 a G2, 

reparaci DNA a apoptózu v odezvě na poškození DNA. Retinoblastomový protein potlačuje 

buněčný cyklus v kontrolním bodě G1, přičemž se váže na E2F transkripční faktor a inhibuje 

jej.  

 

Rezistence k apoptóze  

Apoptóza je velmi komplexní děj, který vede k řízené programované buněčné smrti. 

Poškození obranného mechanizmu apoptózy je důležitým stupněm v procesu kancerogeneze. 

Dochází k tomu zejména ztrátovými mutacemi genů pro iniciaci apoptózy nebo 

epigenetickými mechanizmy. Buňka, ve které nemůže nastat apoptóza, tak vlastně získává 

nesmrtelnost a větší pravděpodobnost nakupení vhodných mutací a následné nádorové 

transformace (Bernstein et al., 2013).  

 

Nádorová angiogeneze  

Rostoucí nádorová tkáň vyžaduje obdobně jako normální tkáň přísun živin a kyslíku 

a  odstranění odpadních látek metabolizmu. Růst a šíření nádoru tedy není možné bez 

novotvorby cévního zásobení – angiogeneze, která je regulována mnoha faktory 

proangiogenními a antiangiogenními. Mezi významné proangiogenní činitele patří vaskulární 

endotelový růstový faktor (VEGF), který po navázání na specifický receptor 

s tyrosin-kinázovou aktivitou (VEGFR2) na povrchu endotelové buňky reguluje proliferaci 

endotelových buněk, jejich migraci a zvýšení cévní permeability (Hansen et al., 2012). 

Hypoxie je klíčovým regulátorem nádorové angiogeneze prostřednictvím hypoxií 

indukovatelného faktoru 1α (HIF-1α), který vyvolává expresi VEGF (Vassilakopoulou et al., 

2015). Na angiogenezi se podílejí i další faktory, jako jsou prostaglandiny, cyklooxygenáza 2 

(COX-2), interleukiny (IL-6, IL-8), destičkový růstový faktor (PDGF) a epidermální růstový 

faktor (EGF) (Hicklin et Ellis, 2005).  

 

Invazivita a metastazování 

Metastazování nádoru je definováno jako vytváření nových nádorových ložisek v místech 

vzdálených od primárního nádoru a bez přímého kontaktu s ním. Metastázy na více než třech 

místech nazýváme generalizací. Proces metastazování je složitý vícestupňový proces, který 

probíhá ve čtyřech etapách: 1. invaze nádoru do okolí (uvolnění buněk z primárního nádoru); 

2. transport nádorových buněk na nové místo; 3. nidace nádorových buněk na novém místě; 

4. růst metastáz v novém mikroprostředí. Šíření nádoru předpokládá získání motility buněk, 
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změnu mezibuněčných kontaktů a kontaktu buněk s okolní matrix a remodelaci extracelulární 

matrix (Woodhouse et al., 1997). Klíčovou roli v procesu invaze nádoru do okolí 

a metastazování hrají matrixové metaloproteinázy (MMP) a adhezivní molekuly (kadheriny), 

důležitým mechanizmem je epiteliálně-mezenchymální tranzice. Metastáza nádoru může 

vzniknout implantačně, lymfogenně a hematogenně. U nádorů hlavy a krku je nejčastější 

lymfogenní metastazování.  

 

Tab. 3: Faktory a mechanizmy podílející se na procesu metastazování  

(upraveno dle Holubec et al, 2004) 

Patofyziologie invazivity a metastazování 

Etapa metastatického procesu Mechanizmus a/nebo faktory 

invaze nádoru do okolí 
MMP, EMT 

angiogeneze 

transport nádorových buněk 
EMT; pasivní transport 

angiogeneze 

nidace (zahnízdění) nádorových buněk na 

novém místě 

MMP 

hemokoagulační faktory 

adhezivní molekuly 

růst metastáz v novém mikroprostředí 
proliferace 

angiogeneze 

 

Replikační imortalizace 

Normální zdravé buňky mohou realizovat jen omezený počet buněčných cyklů (50-70 cyklů) 

(Hayflick, 2000). V souvislosti s buněčným stárnutím (senescencí) pak buňky schopnost 

dělení ztrácejí. Tento děj je vysvětlován postupným zkracováním telomer na koncích 

chromozomu během replikace vzhledem k chybějící aktivitě telomeráz (hTERT). Telomery 

jsou tvořeny 500 až 3000 repetitivními sekvencemi DNA (Kolář, 2003). Kritické zkrácení 

telomery vede následně k aktivaci proteinů p53 a pRb a k zastavení buněčného cyklu 

a přechodu do stavu senescence. Intenzivně proliferující buňky jsou před nežádoucím 

zkrácením telomery chráněny enzymatickým komplexem telomerázy (Povýšil et Šteiner, 

2011). hTERT je reverzní transkriptáza, která využívá k prodloužení telomery jako předlohy 

krátké sekvence RNA. hTERT je fyziologicky aktivní pouze v embryonálních, zárodečných 

a některých kmenových somatických buňkách, za patologických okolností je exprimována 
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např. v nádorových buňkách. Funkce telomer může být zajištěna i nezávisle na hTERT 

pomocí alternativních mechanizmů, které spočívají v rekombinaci chromozomů a přenosu 

telomer mezi jednotlivými chromozomy. Pokud jsou kontrolní mechanizmy integrity genomu 

narušeny, například neadekvátní funkcí p53, buňky s narušenými telomerami mohou i nadále 

přežívat (Petr, 2012).  

 

Změna buněčného energetického metabolizmu 

Pro zhoubné nádory je charakteristický neobvyklý metabolizmus. V normálních tkáních 

a buňkách za dostatečného přísunu kyslíku probíhá glykolýza přeměnou glukózy na pyruvát 

v cytoplazmě a dále na acetyl-CoA a jeho kompletní oxidace na oxid uhličitý a vodu 

v mitochondriích, což je pro buňku energeticky nejvýhodnější cesta. Pokud není kyslík 

k dispozici, je preferována glykolýza a redukce pyruvátu na laktát. Tento způsob metabolizmu 

je energeticky méně efektivní. Většina nádorových buněk preferuje tuto formu anaerobní fáze 

glykolýzy i za přítomnosti kyslíku (Hanahan et Weinberg, 2011). Tento mechanismus 

se nazývá Warburgův efekt a je na základě současných poznatků důsledkem přeprogramování 

buněčného metabolizmu během procesu maligní transformace (Kaňková et Hrstka, 2012).  

Warburgův efekt je závislý na řadě faktorů a mechanizmů jako nádorové mikroprostředí 

a stabilizace HIF, aktivace onkogenů a ztráta funkce tumor-supresorových genů, 

mitochondriální dysfunkce v nádorových buňkách, mutace jaderné DNA, epigenetické změny 

a posttranslační modifikace (Upadhyay et al., 2013). Laktát je ve vysokých koncentracích pro 

buňku toxický a nádorová buňka se jej musí aktivně zbavovat prostřednictví laktátových 

transportérů. Vysoká akumulace glukózy v nádorech je dnes široce využívána v diagnostice 

nádorů prostřednictvím specifických zobrazovacích metod, jako je např. pozitronová emisní 

tomografie s využitím 18F-fluorodeoxyglukózy. Laktátové transportéry se staly nadějnými 

cíli nově vyvíjených protinádorových léčiv. Tripathi a kol. prokázali ve studii in vitro za 

pomocí nukleární magnetické rezonance zvýšenou hladinu laktátu (odpadního produktu 

glykolýzy) a transportéru pro monokarboxylové kyseliny (protein pro transport laktátu) 

v HNSCC buňkách v porovnání se zdravými buňkami (Tripathi et al., 2012). 

 

Odolnost nádorových buněk vůči imunitnímu systému 

Pro rozvoj nádoru musí nádorové buňky získat odolnost vůči imunitnímu systému, který je 

rozpoznává a následné ničí. Nádory tedy disponují různými mechanizmy, které vedou 

k narušení imunitní odezvy a které významnou měrou znevýhodňují organizmus při eliminaci 
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nádorových buněk (např. výskyt imunoinhibičních CD34+ progenitorových buněk nebo 

imunosupresivních cytokinů) (Walker et al., 2012).  

 

Genomová nestabilita a mutace 

Genomová nestabilita patří mezi podmiňující znaky maligní transformace (Hanahan et 

Weinberg, 2011). Genetické poruchy v reparačních procesech DNA a kontrolních bodech 

buněčného cyklu jsou většinou určujícími změnami vedoucími ke genomové nestabilitě 

a dispozici k rozvoji nádorového onemocnění.  

 

Nádor sdružený se zánětem  

Chronické zánětlivé prostředí představuje vhodné podmínky pro podporu výše uvedených 

charakteristik nádorových buněk. Existuje dvojí souvislost mezi nádorem a okolním zánětem. 

Jednak může nádor vznikat v terénu chronického zánětu, jednak se může zánětlivá reakce 

v okolí nádorových buněk vytvořit sekundárně jako snaha imunitního systému o zničení 

nádoru. Některé studie ukazují, že část zhoubných nádorů vzniká v důsledku chronického 

zánětu. Podstatou tohoto typu kancerogeneze jsou především zánětem indukované 

epigenetické změny a genomová nestabilita. Jako klíčové se v těchto procesech ukazují 

transkripční faktory a regulátory zánětu, jako jsou tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), 

COX-2, cytokiny, HIF-1α, NF-κB a mutagenní reaktivní formy kyslíku (Grivennikov et al., 

2010). V některých již existujících nádorech se vytvoří nádorové mikroprostředí hustě 

prostoupené buňkami i látkami imunitního systému (např. tumor infiltrující lymfocyty - TIL; 

makrofágy asociované s tumorem - TAM), což je obdobou zánětlivého prostředí 

v nenádorových tkáních. Procesy probíhající v tomto zánětlivém mikroprostředí mohou 

přispívat bioaktivními molekulami k progresi nádoru nebo za příznivých okolností k jeho 

supresi (Hanahan et Weinberg, 2011).   

2.5.3 Nádorové mechanizmy a charakteristiky v HNSCC 

Molekulární podstata transformace a progrese nádorů a charakteristických znaků malignity je 

v poslední době intenzivně studována v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku (Sayed 

et al., 2011). V tomto ohledu jsou zkoumány veškeré patobiologické aspekty uvedené 

v obecné rovině v předchozích kapitolách 2.5.1 a 2.5.2.  

V HNSCC byly popsány genetické i epigenetické změny v genech podílejících se na kontrole 

buněčného cyklu, apoptózy, oprav DNA, buněčné adheze a nádorové invaze (Glazer et al., 

2009). Významné mutace postihují zejména geny TP53, p16
INK4a

, bcl-2 a EGFR (Friedmann 



33 

 

et Lalwani, 2011). Epigenetické mechanismy umlčují v HNSCC geny kódující protein p16, 

E-kadherin, cyklin A1 apod. (Obr. 1) (Glazer et al., 2009). 

V  posledních letech jsou intenzivně studovány malé nekódující RNA jakožto potenciální 

prognostické a prediktivní nádorové markery (Avissar et al., 2009a, Chen et al., 2010, Kimura 

et al., 2010). V HNSCC byly popsány i molekulární markery nádorových kmenových buněk 

jako CD34, CD44 a v poslední době též aldehyd dehydrogenáza 1 (ALDH1), která byla 

navržena v těchto nádorech jako indikátor vysoké sebeobnovovací kapacity a chemo-

a radiorezistence (Chen et al., 2009, Monroe et al., 2011, Pries et al., 2008).  

 

Obr. 1: Model genetické nestability a progrese HNSCC 

(upraveno dle (Haddad et Shin, 2008) 

 

 

Vybrané klíčové molekuly základních patobiologických charakteristik maligních nádorů 

vytýčených Hananahem a Weinbergerem ve vztahu k HNSCC jsou uvedeny v Obr. 2 

(Hananah et Weinberger 2000; Hananah et Weinberger 2011). Závěry některých studií k této 

problematice v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku jsou shrnuty v následujícím 

textu.  
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Obr. 2: Základní znaky zhoubných nádorů ve vztahu k HNSCC  

(převzato z Bernstein et al., 2013) 

 

 

 

 

Abnormální stimulace buněčného růstu jako důsledek vystupňované neregulované aktivity 

proliferační signální dráhy je v nádorech hlavy a krku způsobena většinou nadměrnou expresí 

receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), která se vyskytuje u více než 90 % 

HNSCC. Příčinou zvýšené exprese tohoto transmembránového receptoru s tyrozin-kinázovou 

aktivitou je amplifikace onkogenu EGFR (Her2/neu), důsledkem je pak aktivace řady 

signálních drah (Ras-MAPK, PI3K-PTEN-AKT, dráha fosfolipázy C) a přenos signálu až 

do buněčného jádra, kde dochází k transkripci cílových genů potencujících buněčné dělení 

(Neuwirthová et al., 2007, Yokota, 2014). Nádorová buňka též získává proliferační autonomii 

mutacemi genů kódujících další složky proliferačních signálních drah, zejména genů rodiny 

RAS (Hardisson, 2003, Smilek, 2010). Mutace (aktivace) genu K-ras je iniciována 
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karcinogeny obsaženými v cigaretovém kouři (Belinsky et al., 1989). Prevalence mutací genů 

rodiny Ras je u HNSCC velmi variabilní (5-45 %) v závislosti na řadě faktorů (typu genu, 

geografické oblasti, lokalitě tumoru apod.) (Bissada et al., 2013).  

V některých studiích HNSCC bylo prokázáno, že mutace a amplifikace genu EGFR, mutace 

genu KRAS, heterodimerizace EGFR s HER2 či zvýšená exprese TGF-α s EGFR jsou 

negativním prognostickým faktorem, prediktorem recidivy a zároveň cílovou doménou 

biologické léčby Cetuximabem (monoklonální protilátka třídy IgG1) (Grimminger et 

Danenberg, 2011, Chung et al., 2006). Absence odpovědi na anti-EGFR cílenou terapii jsou 

popisovány například u mutace genu K-ras, která je přítomná u asi 5 % HNSCC (Yokota, 

2014). Exprese EGFR je snížena u HPV+/p16+ orofaryngeálních karcinomů, což přispívá 

k vysvětlení jejich lepší prognózy (Reimers et al., 2007). 

 

Necitlivost k inhibičním signálům buněčného růstu a genomová nestabilita u HNSCC je 

zapříčiněna zejména mutacemi tumor-supresorových genů TP53 a RB1. Mutace TP53 

se vyskytuje asi u  60 % HNSCC. U zbývajících 40 % HNSCC je funkce TP53 inhibována 

interakcí s různými proteiny, mezi které patří mimo jiné virové onkoproteiny (např. E6 

u HPV) (Bernstein et al., 2013). Během nádorové transformace a progrese HNSCC lze 

pozorovat nárůst frekvence mutací genu TP53 v jednotlivých stádiích vývoje, kdy dle studie 

Shina a kol. byla mutace genu TP53 prokázána u 29 % hyperplastických lézí, u 46 % 

dysplastických lézí a u 58 % invazivních karcinomů (Shin et al., 2001). Přítomnost mutací 

genu TP53 v přednádorových lézích je uváděna jako silný prediktor vzniku invazivního 

karcinomu (Cruz et al., 1998).  

Tumor-supresorová funkce proteinu pRb je narušena u HPV pozitivních nádorů 

onkoproteinem E7, čímž je umožněn přechod buňky z G1 do S fáze buněčného cyklu 

a následné buněčné dělení (Stasikowska-Kanicka et al., 2011, El-Naggar et Westra, 2012).  

Současně destabilizace proteinu pRb vede ke zvýšené expresi proteinu p16
INK4a 

(p16) 

(Stasikowska-Kanicka et al., 2011). P16 za normálních okolností inhibuje cyklin dependentní 

kinázy 4 a 6 (CDK4 a CDK6), čímž je buněčný cyklus zastaven v G1 fázi. 

Porucha inhibice buněčného růstu může být způsobena i jinými mechanizmy než je ztráta 

funkce tumor supresorových genů. Příkladem u HNSCC může být nefunkčnost receptoru pro 

transformační růstový faktor beta (TGFβ receptor) (Lu et al., 2006). Transformační růstový 

faktor beta (TGFβ) je cytokin, který existuje ve třech izomerních formách (TGFβ1, TGFβ2 

a TGFβ3),  jejichž exprese je tkáňově specifická. TGFβ hraje dvojí roli při vzniku nádorů: 

jednak potlačuje vznik a rozvoj nádorů v důsledku svého antiproliferačního účinku, jednak 
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tlumí protinádorovou imunitu a zvyšuje angiogenezu, čímž podporuje vznik metastáz (Fuchs, 

2002, White et al., 2010). Zvýšená TGFβ1 exprese je prokazována u 80 % HNSCC a koreluje 

s více pokročilým onemocněním a kratším přežitím (Levy et Hill, 2006, Lu et al., 2004). 

Nadprodukce TGFβ1 v okolní zdravé tkáni svědčí o její úloze v časných fázích vzniku 

HNSCC (Lu et al., 2004). 

 

Rezistence k apoptóze (únik apoptóze) je nejčastěji dávána do souvislosti se zvýšenou 

produkcí  antiapoptotického proteinu Bcl-2 a ztrátou tumor-supresorové funkce p53. 

U HNSCC byla v řadě studii prokázána souvislost zvýšené exprese Bcl-2 s lepší prognózou 

onemocnění (Lo Muzio et al., 2005, Wilson et al., 2001). Naproti tomu existuje řada studii 

převážně zaměřených na laryngeální karcinom, kde tento vztah potvrzen nebyl (Gurlek et al., 

2013, Ozdek et al., 2004). Zvýšená produkce  survivinu dle závěrů Sharma a kol. u HNSCC 

významně korelovala se sníženou apoptózou, čímž se potvrzuje jeho antiapoptotická role 

(Sharma et al., 2004).  

 

Nádorová angiogeneze v souvislosti se zvýšenou expresí VEGF byla zdokumentována 

u HNSCC a bývá spojována s vyšší agresivitou onemocnění a horší prognózou (Kyzas et al., 

2005, Sappayatosok et al., 2009, Tanigaki et al., 2004, Zang et al., 2013). Kromě VEGF byly 

u HNSCC prokázány vysoké hladiny jiných proangiogenních faktorů jako je interleukin-8 

(IL-8) a EGFR (Eisma et al., 1999, Hsu et al., 2014).  

 

Invazivita a metastazování ve vztahu k HNSCC jsou v mnoha studiích posuzovány většinou 

na základě tkáňové exprese různých typů matrixových metaloproteináz (Krecicki et al., 2003, 

Kuropkat et al., 2002, Marcos et al., 2009, Pradhan-Palikhe et al., 2010, Tadbir et al., 2012, 

Wang et al., 2013a, Zhang et al., 2009). Dosavadní výsledky jsou však velmi kontroverzní bez 

bližší specifikace jednotlivých nádorových lokalit. Nejčastěji bývá u HNSCC prokazována 

zvýšená exprese MMP-1, MMP-2, MMP-3 a MMP-9 a je spojována s progresí onemocnění 

(Rosenthal et Matrisian, 2006).   

Proces invazivity a metastazování provázejí rovněž změny regulace tvorby adhezívních 

molekul, jako jsou např. kadheriny, které zprostředkovávají interakce mezi buňkami. Snížení 

či ztráta exprese E-kadherinu byla popsána u řady zhoubných nádorů, včetně HNSCC (Zhao 

et al., 2012). Ztráta exprese E-kadherinu je doprovázena získanou expresí N-kadherinu. Tento 

jev nazývaný jako kadherinové přepnutí („cadherin switch“) doprovází epiteliálně-

mezenchymální tranzici. Exprese N-kadherinu zvyšuje invazivitu, motilitu, migraci 
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nádorových buněk a syntézu MMP-9, čímž pozitivně ovlivňuje metastazování nádorů, a to 

i v případě exprese E-kadherinu nádorovými buňkami (Hazan et al., 2004, Walker et al., 

2014). Ke ztrátě exprese E-kadherinu může dojít í prostřednictvím represivních transkripčních 

proteinů (Snail, Slug, Twist apod.) a také rovněž vlivem promotorových hypermetylací 

a mutací v jeho genu (Grimminger et Danenberg, 2011, Ludvíková et al., 2009). Na základě 

výsledků řady studií je zřejmé, že E-kadherin působí jako supresor invaze a růstu nádorů 

(Ahmed et al., 2014, Diniz-Freitas et al., 2006, Kaur et al., 2009, Mittari et al., 2005, Schipper 

et al., 1991).  

Bylo rovněž zjištěno, že tkáňové inhibitory metaloproteináz (TIMP), zejména TIMP-2, jsou 

negativním prognostickým nádorovým ukazatelem díky své duální funkci, která spočívá 

jednak v inhibici angiogeneze a metastazování, jednak v aktivaci MMP-2 a nezávislé regulaci 

buněčného růstu (Grimminger et Danenberg, 2011). 

 

Replikační immortalizace nádorových buněk u HNSCC je spojena s aktivací hTERT, což 

může mít za následek zkrácení doby bez recidivy onemocnění (Kunicka et al., 2008). Ve fázi 

výzkumu je využití inhibitorů hTERT v léčbě HNSCC (Kondo et al., 2010). 

 

Změny buněčného energetického metabolizmu u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy 

a krku byly rovněž studovány mnohými autory. Výsledky Krupara a kol. naznačují, že HPV 

pozitivní a HPV negativní karcinomy se mohou lišit z hlediska metabolizmu nádoru, kdy se 

u HPV pozitivních prokazuje zvýšený glukozový a respirační metabolizmus spolu se sníženou 

akumulací laktátu v nádoru. Z tohoto důvodu cílení uvedené metabolické dráhy může 

představovat slibný doplněk při léčbě HPV pozitivních HNSCC (Krupar et al., 2014). 

Pro charakterizaci nádorového metabolizmu může být použito několik proteinů zapojených do 

energetického metabolizmu jako např. transportér glukózy 1 (GLUT1) a laktátdehydrogenáza 

LDH. Transportér glukózy 1 usnadňuje vychytávání glukózy a je nadměrně exprimován 

ve většině nádorů. Změněná exprese GLUT1 může ovlivnit citlivost nádorových buněk 

k chemoterapii (Wang et al., 2013b). Dle studie autorů Li a kol. hraje exprese GLUT1 

důležitou roli v přežití  pacientů s HNSCC a jeho účinky mohou být spojeny s aktivaci NF-κB 

signální dráhy (Li et al., 2013). Je také zvažováno využití inhibitoru GLUT1 ke zvýšení 

chemosenzitivity  u HNSCC (Wang et al., 2013b). 

Laktátdehydrogenáza jako jeden z klíčových enzymů glukozového metabolizmu se vyskytuje 

v pěti různých izoformách (LDH1-5) a katalyzuje reverzibilní přeměnu laktátu na pyruvát. 

Zvýšení hladin LDH je popisováno u řady zhoubných nádorů. Vyšší sérová hladina LDH 
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bývá u HNSCC spojována s nižší diferenciací nádoru a s výskytem krčních metastáz (Narang 

et al., 2001, Singh et al., 1993). Ve studii Koukourakise a kol. je prokázána souvislost 

zvýšené exprese izoformy LDH5 s výskytem lokální recidivy, s horším přežitím a vzdálenými 

metastázami, z čehož autor usuzuje, že LDH5 může být ukazatelem radiorezistence a cílem 

terapeutických zásahů (Koukourakis et al., 2009). 

 

Odolnost nádorových buněk vůči imunitnímu systému byla pozorována u HNSCC. 

Imunosupresivní procesy jsou odpovědny za vyšší agresivitu a recidivy těchto nádorů 

a spočívají jednak v produkci četných cytokinů a růstových faktorů, jednak v indukci  

imunoinhibičních CD34+ progenitorových buněk v nádorovém stromatu i v periferní krvi. 

Dobrá znalost všech těchto sekrečních a regulačních mechanizmů umožní zavedení 

imunomodulační terapie v HNSCC (Kulbersh et al., 2009, Pandit et al., 2000, Walker et al., 

2012, Walsh et al., 2010).  

Četné studie provedené u pacientů s HNSCC ukazují na významnou roli vitaminu D pro 

chování a integritu imunitního systému. Vitamin D intratumorózně iniciuje maturaci buněk 

CD34+ do zralých dendritických buněk, které stimulují imunitní systém zejména ve smyslu 

anti-HNSCC T buněčné reaktivity. Tento mechanizmus je velice slibný pro terapeutické 

využití vitaminu D k překonání závažných imunosupresí sdružených s HNSCC (Kulbersh et 

al., 2009, Walsh et al., 2010, Young et Walker, 2012). Další důležitou funkcí vitaminu D je 

jeho působení jako imunomodulační agens ovlivňující jak přirozenou, tak adaptivní imunitu. 

Vitamin D působí významně antibakteriálně. Nízké hladiny vitaminu D podporují vznik 

mykobakteriální nebo virové infekce, např. infekci HPV, která je důležitým etiologickým 

faktorem zejména u orofaryngeálního karcinomu. (Kalfeřt et al., 2014, Šterzl, 2012). 

Imunosupresivní a proangiogenní cytokiny a růstové faktory v nádorovém mikroprostředí 

HNSCC jsou dalším klíčovým elementem přispívajícím k nepříznivému chování těchto 

nádorů. Významnými imunosupresivními faktory v HNSCC jsou zejména cytokiny 

interleukin 4 (IL4), interleukin 10 (IL10) a granulocytární a makrofágové kolonie stimulující 

faktor (GMCSF), prostaglandin E2 (PGE2) a TGFβ. Za nádorovou angiogenezi 

a metastazování jsou v HNSCC odpovědné zejména interleukin 8 (IL8) a růstové faktory jako 

bazický fibroblastický růstový faktor (bFGF), hepatocytární růstový faktor (HGF), destičkový 

růstový faktor (PDGF) a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) (Pries et Wollenberg, 

2006). 
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Nádor sdružený se zánětem byl popsán v případě chronického zánětu dutiny ústní 

(periodontitis), na jehož podkladě vznikl agresivnější dlaždicobuněčný karcinom dutiny ústní. 

Ke vzniku HNSCC může přispívat špatná ústní hygiena ve spojení s kouřením cigaret (Tezal 

et al., 2009). Nádorové mikroprostředí u HNSCC je velmi komplexní a zejména zánětlivé 

a imunitní procesy zde probíhající mohou přispívat k podpoře růstu nádoru (Bernstein et al., 

2013, Curry et al., 2014). 

2.6 Nádorové markery 

2.6.1 Obecná charakteristika nádorových markerů 

Proces onkogeneze je spjat se změnami genotypu a fenotypu buněk a s kvantitativními 

i kvalitativními odchylkami v expresi některých molekul. Každá měřitelná jednotka 

použitelná k hodnocení abnormální biologie nádorových buněk a tkání, jejich typu 

a klinického chování se nazývá nádorový marker. Nádorové markery vždy odrážejí 

patobiologii určitého nádoru, a proto k jejich dokonalému poznání a k jejich využití v klinické 

praxi je nutné odhalit všechny procesy, které vedou k nádorové transformaci a k progresi 

nádorů.   

 

Tradiční klinické nádorové markery jsou klinické a patomorfologické ukazatele jako věk, 

pohlaví, velikost a grading tumoru, šíření do okolí a metastázy.  V současné době používaná 

TNM klasifikace zhoubných nádorů hlavy a krku nepostačuje zcela k tradičnímu stážování, 

k prognózování a k predikci těchto nádorů. Podle uvedené klasifikace se nádory hlavy a krku 

hodnotí na základě rozsahu primárního tumoru (cT), postižení lymfatických uzlin (cN) 

a přítomnosti vzdálených metastáz (cM). V průběhu rutinního využívání TNM klasifikace 

se objevily některé výhrady k současnému systému, které by měly být zohledněny při jeho 

další revizi. Mělo by se přihlédnout k etiologii nádoru (např. u orofaryngeálních karcinomů), 

neboť je známo, že HPV pozitivní nádory vykazují některé molekulární zvláštnosti a mají 

signifikantně lepší prognózu (Fischer et al., 2010). Dále je kritizována skutečnost, že 

(s výjimkou nádorů štítné žlázy) není v TNM klasifikaci nádorů hlavy a krku zohledněn 

histologický typ nádoru. Navrhovaná zlepšení by měla přispět k lepšímu výběru vhodné 

terapie a spolehlivějšímu prognózování nádorů hlavy a krku (Takes et al., 2010). Tradiční 

klinické markery nejsou vždy zcela spolehlivé (např. lymfatické uzliny s okultními 

metastázami jsou klinicky negativní), a proto bylo v poslední době pátráno po nových 
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nádorových markerech molekulární povahy detekovatelných většinou imunologickými nebo 

molekulárně biologickými metodami (Schaaij-Visser et al., 2010). 

 

Molekulární nádorové markery se těší v současné době nebývalému zájmu, neboť mohou lépe 

vystihnout proces vzniku a progrese nádorů, biologické vlastnosti nádoru i jeho hostitelského 

prostředí. Dobrá znalost těchto biomarkerů a jim odpovídajících narušených signálních drah 

je nezbytná pro časný skríning a diagnózu nádorů, pro prognózování a výběr vhodné léčby 

a pro identifikování cílů pro personalizovanou terapii v rutinní klinické praxi (El-Naggar, 

2007).  

Nejčastějšími molekulárními nádorovými markery jsou proteiny, které jsou kvalitativně nebo 

kvantitativně odlišné od proteinů produkovaných nenádorovými buňkami. Vzhledem 

k novým poznatkům v oblasti patobiologie nádorů se současně rozšiřuje i spektrum 

molekulárních nádorových markerů. Vhodnými nádorovými ukazateli se tak stávají nádorové 

mikroRNA, metylační status, CSC, EMT, markery nádorového prostředí a vzájemného vztahu 

nádorového parenchymu a stromatu jako jsou angiogeneze, adhesivní molekuly, stromální 

proteázy apod. 

 

Molekulární nádorové markery jsou látky produkované buď přímo maligními buňkami, nebo 

nenádorovými tkáněmi jako odpověď na nádorové bujení. Dle místa jejich tvorby nebo místa 

detekce jsou klasifikovány následovně: 

 Nádorově specifické markery jsou produkovány pouze buňkami nádoru, zatímco 

markery asociované s nádory jsou vytvářeny nejen nádorovými buňkami, ale 

v odlišném množství i normálními, nenádorovými buňkami.  

 Tkáňové nádorové markery jsou lokalizovány a prokazovány ve tkáni nádoru, 

humorální nádorové markery jsou uvolňovány nádorovými buňkami do krve a jiných 

biologických tekutin, kde je možné je detekovat. Nejpoužívanější metodou pro 

analýzu proteinových markerů ve tkáních je imunohistochemie a imunocytochemie, 

při nichž značenými specifickými protilátkami je zjišťována přítomnost, lokalizace 

nebo množství specifických proteinových ukazatelů během histopatologického 

vyšetření přímo v nádoru. Humorální nádorové markery v tělesných tekutinách slouží 

především k monitorování průběhu nádorového onemocnění a k jejich průkazu 

se využívají většinou imunoanalytické metody (Lee et al., 2011). 
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Nádorové markery se na základě jejich úlohy v onkologii a v onkopatologii rozdělují do 

následujících tříd:  

1. Diagnostické nádorové markery (slouží k primární diferenciální diagnostice nádoru 

nebo k diagnostice metastáz) 

2. Prognostické nádorové markery (slouží ke stanovení prognózy choroby) 

3. Prediktivní nádorové markery (slouží k odhadu odpovědi nádoru na specifické 

způsoby terapie, tzv. cílená léčba) (Demiroz et Eisbruch, 2009) 

 

Diagnostické nádorové markery hrají stěžejní roli zejména v rutinní diagnostické patologii. 

Diagnostická hodnota určitého nádorového markeru závisí na prevalenci onemocnění 

v populační skupině a na specificitě a senzitivitě stanovení daného nádorového markeru. 

Úloha markerů prognostických a prediktivních v poslední době vzrůstá zejména vzhledem 

k souvislosti se zaváděním nových, vysoce selektivních terapeutických metod.  

Navzdory velkým pokrokům v diagnostice a léčbě dlaždicobuněčného karcinomu hlavy 

a krku se v posledních třech desetiletích incidence a mortalita změnila jen minimálně. Tyto 

tumory mají velmi variabilní chování. Studium nádorových markerů je tedy velkou výzvou 

zejména u nádorů orofaryngu a laryngu s cílem zlepšit úspěšnost jejich léčby. V tabulce 

uvádíme přehled vybraných biomarkerů HNSCC se vztahem k základním atributům 

maligních nádorů (Tab. 4) a k dalším patobiologickým mechanizmům kancerogeneze 

(Grimminger et Danenberg, 2011, Hanahan et Weinberg, 2000):  

   

Tab. 4: Základní znaky maligních nádorů a jejich biomarkery v HNSCC 

 (Hanahan et Weinberg, 2000) 

Znak maligního nádoru Biomarkery znaku maligního nádoru 

Abnormální stimulace buněčného růstu EGFR, cyklin D1, RAS, PI3K/NF-κB, 

STAT3 

Necitlivost k inhibičním signálům 

buněčného růstu 

p16, p53, p21, pRb 

Rezistence k apoptóze Bcl-2, bax, survivin 

Nádorová angiogeneze VEGF, COX-2 

Invazivita a metastazování E-kadherin, MMP 

Replikační imortalizace hTERT 

 



42 

 

Požadavky kladené na ideální nádorový marker jsou následující: 

• je produkován pouze u maligních onemocnění 

• je orgánově specifický 

• vyskytuje se ve vysokých koncentracích v biologických tekutinách 

• koreluje s velikostí nádoru 

• koreluje se stádiem onemocnění 

• koreluje s prognózou 

• koreluje s účinností terapie 

 

V klinické praxi v současné době neexistuje žádný nádorový marker, který by byl „zlatým 

standardem“ a výše uvedená kritéria beze zbytku splňoval.  

Je proto nutné si vždy uvědomit optimální indikace a současně i limitace těchto vyšetření. 

Jako výhodné se jeví použití celého panelu vhodných nádorových markerů, čímž je zvýšena 

senzitivita a specificita vyšetření (Valík et al., 2014). Správně indikované vyšetření 

nádorových markerů může přispět především k včasnému záchytu recidivy či progrese 

onemocnění, a tím i k rychlejšímu terapeutickému zákroku, který může prodloužit život 

nemocného.  

2.6.2 Nádorové markery studované v disertační práci 

Ke studiu nádorových markerů v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku jsme zvolili 

různé typy markerů tak, abychom co nejlépe přispěli ke zmapování patobiologického procesu 

v uvedených nádorech, a to zejména s ohledem na jednotlivé lokality a na různé klinické 

chování nádorů. Při výběru nádorových markerů jsme vycházeli jednak ze známého klíčového 

podílu některých markerů na kancerogenezi nádorů jiných primárních lokalit, jednak jsme 

chtěli ověřit přínos některých nových markerů pro objasnění nádorového procesu v HNSCC.  

Zaměřili jsme se jednak na markery, u nichž již byla prokázána souvislost s progresí u jiných 

nádorů než HNSCC (matrixové metaloproteinázy) s cílem ověřit, zda je tomu tak 

i v karcinomech hlavy a krku a v jejich jednotlivých lokalitách. Dále jsme chtěli zjistit úlohu 

vybraných proteinových markerů v patobiologickém procesu nádorů specifických lokalit 

(p16, p53 a galektin-3) a roli některých mikroRNA molekul jakožto nově definované skupiny 

nádorových ukazatelů v HNSCC. Zabývali jsme se analýzou jak markerů sérových, tak 

markerů tkáňových. Sérové markery jsou lépe využitelné v klinické praxi k monitorování 
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dynamiky onemocnění, zatímco tkáňové markery hrají nezastupitelnou roli v primární 

diagnostice a predikci chování, případně léčby tumoru. 

 

Matrixové metaloproteinázy  

Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou skupinou strukturálně a funkčně podobných  

endopeptidáz vázajících zinek, které se podílejí na degradaci mezibuněčné hmoty za 

fyziologických i patologických stavů. V nádorech MMP narušují bazální membránu 

a nádorové stroma a umožňují metastazování. Dále se MMP podílejí na procesu časné 

kancerogeneze, růstu nádoru a nádorové angiogenezi (Rydlova et al., 2008). Jsou 

produkovány v nádorových i stromálních buňkách, zejména fibroblastech a zánětlivých 

elementech (Curran et Murray, 1999). MMP mohou tedy sloužit jako 

diagnostický/prognostický marker.  Inhibice MMP v nádorech je jedním z možných směrů 

v nádorové terapii. V naší studii jsme se zaměřili na analýzu MMP-1, MMP-2 a MMP-9. 

 

MMP-1 je známa jako intersticiální kolagenáza, jejímž hlavním substrátem jsou fibrilární 

kolageny I, II a II (Rydlova et al., 2008). Navíc bylo prokázáno, že může stimulovat 

hyperplasii epitelu a jeho větší náchylnost k nádorové transformaci aktivací růstových 

receptorů, např. EGFR (Iizuka et al., 2014). Zvýšená exprese MMP-1 je prokazována 

u různých typů nádorů, kde koreluje s jejich invazivitou a horší prognózou (McGowan et 

Duffy, 2008, Murray et al., 1998, Murray et al., 1996). Exprese MMP-1 je inhibována 

tumor-supresorovým proteinem p53. Z tohoto důvodu v nádorech s mutací p53 množství 

MMP-1 stoupá, jak bylo nedávno popsáno v HNSCC (Leemans et al., 2011). 

  

MMP-2 se nazývá také gelatináza A a podílí se na degradaci elastinu, fibronektinu a kolagenu 

IV, což je hlavní strukturální komponenta bazálních membrán. Plní tak důležitou roli nejen 

v šíření nádorů, ale rovněž v buněčné signalizaci a v nádorové angiogenezi.  Tyto funkce jsou 

zprostředkovány zejména proteolytickou aktivací růstových faktorů TGF-beta a VEGF 

(Massague, 2008). 

 

MMP-9 je označována jako gelatináza B a je zacílena na stejné substráty jako MMP-2. Její 

funkce jsou velice komplexní, obdobné jako u MMP-2, s níž úzce kooperuje. Obě zmíněné 

metaloproteinázy mají největší schopnost degradovat bazální membránu a další komponenty 

extracelulární matrix a mohly by tak být robustním prognostickým nádorovým markerem. 
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Avšak výsledky studie exprese MMP-2 a MMP-9 v některých nádorech nepotvrzují 

jednoznačně tento předpoklad (Uloza et al., 2015). 

 

Proteiny p16, p53 a galektin-3 

Protein p16 je tumor supresorový protein (inhibitor cyklin-dependentní kinázy), který je 

u člověka kódovaný genem CDKN2A. Jeho hlavní funkci je inhibice buněčného cyklu 

v kontrolním bodě G1. Mutace genu CDKN2A nebo hypermetylace jeho promotoru vede ke 

snížení exprese p16, jejímž důsledkem může být deregulace buněčné proliferace a nádorová 

transformace nebo progrese (Liggett et Sidransky, 1998). Protein p16 je zvýšeně produkován 

u HPV pozitivních karcinomů, přičemž rozsáhlé studie byly prováděny zejména na 

karcinomech orofaryngeálních (Fischer et al., 2010). Produkce p16 je za normálních okolností 

potlačována pRB prostřednictvím represe transkripce. U HPV pozitivních nádorů dochází 

k degradaci pRB (vlivem onkoproteinu E7), což má za následek zvýšenou expresi p16 v jádře 

i v cytoplazmě (El-Naggar et Westra, 2012, Stasikowska-Kanicka et al., 2011). Zvýšené 

množství p16 je zjistitelné imunohistochemicky a lze tedy p16 využít jako nepřímý marker 

„vysoce rizikové“ HPV infekce (Bishop et al., 2012, Thomas et Primeaux, 2012). Asi v 20 % 

p16 pozitivních HNSCC však nebyla přítomnost HPV prokázána (Fischer et al., 2010, Lewis 

et al., 2010). Zvýšená exprese p16 slouží jako pozitivní prognostický a prediktivní marker 

u orofaryngeálních karcinomů (Chandarana et al., 2013, Lewis et al., 2010). Jeho význam 

u laryngeálních karcinomů nebyl dosud spolehlivě zhodnocen. P16 pozitivní dlaždicobuněčné 

karcinomy mají vzrůstající incidenci, vyskytují se v mladším věku a mají nižší frekvenci 

výskytu mutace p53 (Lewis et al., 2010). Souvislost p16 exprese s HPV pozitivitou nádoru by 

mohla vysvětlit prokázanou příznivější prognózu těchto nádorů, i když z klinického hlediska 

bývají HPV pozitivní tumory sdruženy s pokročilejším stadiem zejména díky postižení uzlin 

(Mendelsohn et al., 2010).  

 

Protein p53 je kódován genem TP53 a je považován za „strážce genomu“, neboť při 

poškození DNA zastaví buněčný cyklus a v případě neopravitelnosti DNA iniciuje apoptózu 

potlačením jejího inhibitoru survivinu (Pickhard et al., 2014). Mutace genu TP53 

koresponduje s expresí abnormálního nefunkčního p53, který lze detekovat 

imunohistochemicky (Anwar et al., 1993, Maestro et al., 1992). Ztráta funkce p53 má za 

následek buněčné přežívání a genetickou nestabilitu. HPV pozitivní nádory mají často 

nemutovaný (wild type) p53, zatímco u HPV negativních nádorů je častá mutace p53, což 

koresponduje s jejich horší prognózou (Grimminger et Danenberg, 2011, Khan et al., 2009, 
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Poeta et al., 2007). Zvýšená exprese p53 v krčních uzlinových metastázách u HNSCC je 

nezávislým prediktorem lokální recidivy a koreluje s horším specifickým přežitím pacientů 

(Cabanillas et al., 2007). 

 

Galektin-3 (gal-3) je člen rodiny ß-galaktosidů vázající lektiny. Gal-3 se účastní řady 

biologických procesů včetně regulace buněčného růstu, interakce mezi buňkami, apoptózy, 

sestřihu pre-mRNA, nádorové transformace a metastatického šíření. Alterace exprese gal-3 

byly pozorovány u řady zhoubných nádorů, např. u karcinomu prsu, prostaty či karcinomů 

štítné žlázy (Laco et al., 2008a). Karcinomy hlavy a krku vykazují rozdílný výskyt gal-3 

v závislosti na oblasti, ze které tumor pochází (Smilek, 2010). Vyšetření exprese gal-3 

nachází své uplatnění v diferenciální diagnostice lézí štítné žlázy, zejména odlišování 

folikulárního adenomu a folikulárního karcinomu (silná pozitivita gal-3 budí podezření na 

maligní nádor) (Laco et al., 2008a). V dlaždicových epitelech je typická jeho přítomnost 

v suprabazálních vrstvách (Čada et al., 2008). U epidermálních karcinomů byla nalezena nižší 

hladina exprese gal-3 ve srovnání se zdravou epidermis (Smilek, 2010). Exprese vazebných 

míst pro gal-3 může u pokročilých karcinomů hlavy a krku významně korelovat s výsledky 

léčby (Plzak et al., 2004). 

MikroRNA 

MikroRNA (miR) jsou nekódující jednořetězcové ribonukleové kyseliny délky 18-22 

nukleotidů. Jejich biogeneze je vícestupňový proces, kontrolovaný mnoha enzymy 

a enzymatickými komplexy. Východiskem pro vznik mikroRNA je dlouhý vlásenkový 

primární transkript (pri-miRNA), který se vlivem enzymu Drosha a kofaktoru Pasha mění 

v kratší prekurzor pre-miRNA. Po vstupu do cytoplazmy (zprostředkovaném transportním 

enzymem Exportin-5) je dále zkrácen enzymem Dicer na krátkou dvouřetězcovou molekulu, 

která se posléze rozdělí na jednotlivé řetězce. Vedoucí vlákno zralé mikroRNA 

prostřednictvím RISC komplexu realizuje interakci s cílovou mRNA (viz Obr. 4). MikroRNA 

plní důležitou funkci regulátorů genové exprese na posttranskripční úrovni v mnoha 

fyziologických i patologických procesech, včetně nádorů (Bhindi et al., 2007, Kontrová et al., 

2009).  

MikroRNA mohou vykazovat funkci tumor supresorovou nebo onkogenní (Hagan et Croce, 

2007). Tumor-supresorové mikroRNA za normálních okolností potlačují produkci 

onkoproteinu prostřednictvím blokády/degradace příslušné cílové mRNA. V nádorech je 

exprese tumor-supresorové mikroRNA snížená v důsledku mutace jejího genu či porušené 
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biogeneze. Výsledkem je zvýšení tvorby příslušného onkoproteinu. Onkogenní mikroRNA 

jsou naopak v nádorech produkovány v nadbytku a utlumí tvorbu proteinu, který je kódován 

příslušným tumor-supresorovým genem (Tab. 5).  

 

Obr. 4: Biogeneze a funkce mikroRNA 

 

 

Tab. 5: Funkční charakteristiky mikroRNA dle mechanizmu jejich působení 

v tumorigenezi 

 Funkce mikroRNA 

 ONKOGENNÍ TUMOR-SUPRESOROVÁ 

Exprese miR v nádoru zvýšená snížená 

Typ regulovaného genu tumor supresorový gen onkogen 

Exprese regulovaného genu snížená zvýšená 

Funkční efekt deregulace zvýšená buněčná proliferace zvýšená buněčná proliferace 
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Dosud bylo identifikováno více než 2500 lidských mikroRNA (viz  miRBase Sequence 

Database, Release 21, dostupná online: www.miRbase.org).  V naší studii jsme se zaměřili na 

5 mikroRNA s předpokládanou významnou rolí v karcinogenezi HNSCC (viz Tab. 6).   

 

Tab. 6: Vybrané mikroRNA zkoumané v naší studii a jejich funkce 

MikroRNA 

(miR) 

Hlavní efekt miR 

v karcinogenezi 
Hlavní funkce miR 

let-7a TS Podpora buněčné diferenciace, potlačení CSC 

miR-21 OG Podpora buněčné proliferace 

miR-200c TS Regulace EMT/MET 

miR-34a TS 
Indukce apoptózy, zastavení buněčného cyklu, 

senescence 

miR-375 
TS/duální v různých 

karcinomech 

Regulace vývoje pankreatu a glukosou 

indukované sekrece inzulínu 

Vysvětlivky: TS, tumor-supresorový; OG, onkogenní; CSC, nádorová kmenová buňka; EMT, 

epiteliálně-mezenchymální tranzice; MET, mezenchymálně-epiteliální tranzice 

 

MiR-21 plní onkogenní funkci, avšak její biologická role nebyla dosud spolehlivě vysvětlena 

a cílová mRNA nebyla přesně stanovena. Zvýšená exprese miR-21 byla nalezena u řady 

nádorů. MiR-21 ovlivňuje buněčný cyklus, stimuluje proliferaci a invazivitu a inaktivuje 

apoptózu a dosud nevysvětleným mechanizmem modifikuje expresi Ras proteinu (Kimura et 

al., 2010, Ren et al., 2010). MiR-21 je zvýšeně exprimována v laryngeálním karcinomu a je 

ukazatelem horší prognózy (Hu et al., 2014, Yu et al., 2014). 

 

Let-7a vykazovala většinou v laryngeálním karcinomu sníženou expresi a tumor 

supresorovou funkci a způsobovala overexpresi  RAS a c-MYC a radiorezistenci (Weidhaas 

et al., 2007). U některých pacientů s laryngeálním karcinomem nebyla exprese let-7a změněna 

nebo se vyznačovala dokonce zvýšením oproti normální tkáni. Proto se u těchto nádorů 

nepředpokládá jednoznačná účast let-7a na jejich patogeneze (obdobné nálezy též u tumor 

supresorové miR-16) (Weidhaas et al., 2007). Důvody nejsou známé, ale zdá se, že cílové 

mRNA těchto dvou mikroRNA mohou být různé v různých dlaždicobuněčných karcinomech, 

a proto se někdy tyto mikroRNA na iniciaci a progresi HNSCC nepodílí. Další studium této 

malé nekódující RNA (let-7a) k objasnění jejích expresních profilů a funkce je žádoucí 

(Kimura et al., 2010, Long et al., 2009). 
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MiR-200c je jedním z pěti členů rodiny miR-200, která reguluje epiteliálně-mezenchymální 

přechod a s ním související genovou expresi (Lo et al., 2011, Mongroo et Rustgi, 2010). 

Snížení exprese miR-200c podporuje EMT, což vede k invazi a progresi nádoru, zatímco 

zvýšená produkce vyvolává MET. MiR-200c vykazuje tumor supresorovou funkci. MiR-200c 

je schopna podporovat apoptózu a potlačovat proliferaci snížením exprese lektinového 

receptoru, který hraje klíčovou roli v aktivaci dráhy Akt (Kovaříková et al., 2014).  

 

MiR-34a jako jeden ze tří členů rodiny  miR-34 se vyznačuje tumor supresorovou funkcí, 

iniciací apoptózy a zastavením buněčného cyklu. Přestože jako hlavní aktivátor transkripce 

miR-34a byl popsán protein p53, existují i alternativní regulační dráhy (Agostini et Knight, 

2014, Christoffersen et al., 2010). Dysregulace miR-34a hraje důležitou roli u řady zhoubných 

nádorů, kde je popisována snížená exprese, která je asociována s horší prognózou (Chen et 

Hu, 2012). Mezi časté příčiny snížené exprese miR-34a patří delece, metylace promotoru 

CpG genu MIR-34A na chromozómu 1 nebo alterace p53. Tato skutečnost může být spojena 

s důležitým terapeutickým potenciálem použití miR-34a v protinádorové terapii (Li et al., 

2014). Nicméně je stále jen málo známo o úloze a míře exprese miR-34a u  HNSCC.  

 

MiR-375 je typicky exprimována v pankreatu a v hypofýze. Má velký vliv na vývoj 

a endokrinní funkci pankreatu. Nižší exprese miR-375 v nádorové tkáni v porovnání s okolní 

normální tkání byla popsána u řady zhoubných nádorů. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho 

molekulárních cílů a různé cesty regulace miR-375, je třeba se zaměřit na určení expresního 

profilu u jednotlivých typů zhoubných nádorů (Kinoshita et al., 2012). Obecně platí, že    

miR-375 má tumor supresorovou funkci, i když např. u karcinomu prsu byla popsána úloha 

onkogenní  (Yan et al., 2014). 
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3 Cíle disertační práce 

Cílem provedených studií je přispět k objasnění molekulární podstaty patobiologie  

nádorového procesu u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, zejména s ohledem na 

časté nádorové lokality: orofarynx, larynx, hypofarynx. Ke stanovování místně specifického 

profilu vybraných molekulárních nádorových markerů nás vedla především skutečnost, že 

klinické chování i etiologické faktory těchto nádorů jsou rozdílné, a proto je nanejvýš 

pravděpodobné, že tomu budou odpovídat i odlišné cesty nádorové transformace a progrese. 

Dalším důvodem pro provedení studií je snaha hledat takový nádorový marker, který by byl 

vhodný pro rutinní klinickou praxi a plnil diagnostickou/prognostickou/prediktivní funkci.  

 

Hlavní cíle disertační práce jsou následující: 

1. Stanovení a porovnání expresního profilu vybraných nádorových markerů (sérových 

matrixových metaloproteináz MMP-1, MMP-2 a MMP-9; tkáňových proteinů p16, 

p53 a galektinu-3; miR-21, miR-34a, miR-200c, miR-375 a let-7a) 

v dlaždicobuněčných karcinomech orofaryngu, laryngu a hypofaryngu.  

2. Studium korelace exprese studovaných nádorových markerů (sérových matrixových 

metaloproteináz MMP-1, MMP-2 a MMP-9; tkáňových proteinů p16, p53  

a galektinu-3; miR-21, miR-34a, miR-200c, miR-375 a let-7a) s vybranými 

klinicko-patologickými ukazateli (zejména gradingem a stagingem nádorů, agresivitou 

a metastatickou potencí a s odpovědí na léčbu), a to jak v rámci všech HNSCC, tak 

v rámci skupin dlaždicobuněčných nádorů dle lokalit. 

3. Posouzení vhodnosti vyšetřovaných nádorových markerů pro diagnostiku a pro 

predikci a prognózu v rutinní klinické praxi a na základě dosažených výsledků odhad 

dalšího směru vlastního výzkumu v oblasti dlaždicobuněčných karcinomů hlavy 

a krku. 
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4 Metodika a soubor 

Vybrané nádorové markery byly analyzovány v rámci dvou prospektivních a jedné 

retrospektivní studie na třech samostatně definovaných souborech pacientů (Tab. 7), u nichž 

byl diagnostikován dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku. Zařazení pacientů do 

jednotlivých souborů bylo určeno zejména načasováním studie (prospektivní, retrospektivní), 

charakterem vyšetřovaných vzorků (sérum, nádorová tkáň), dostupností vhodných vzorků 

(archivované parafínové bloky), histologickým typem (dlaždicobuněčný karcinom) 

a lokalizací nádoru (orofaryngu, hypofaryngu a laryngu). Všichni pacienti ve studovaných 

souborech podstoupili primární chirurgickou léčbu dlaždicobuněčného karcinomu hlavy 

a krku na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. Pacienti v prospektivní studii byli detailně informováni o průběhu studie a podepsali 

informovaný souhlas (schváleno Etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové; číslo 

201105 S14P).  

 

Tab. 7: Studované soubory pacientů 

Studie č. - soubor pacientů č. Analyzovaný materiál Studované markery 

1 sérum MMP-1; MMP-2; MMP-9 

2 nádorová tkáň Proteiny p16, p53, gal-3 

3 nádorová tkáň 
mikroRNA (let-7a, miR-21, 

miR-200c, miR-34a, miR-375) 
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4.1 Studie 1 - sérové matrixové metaloproteinázy   

4.1.1 Charakteristika souboru pacientů 

Do prospektivní studie bylo zařazeno 46 pacientů chirurgicky léčených na Klinice 

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové v období 

od července 2009 do prosince 2012 pro dlaždicobuněčný karcinom orofaryngu (21 pacientů), 

hypofaryngu (4 pacienti) a karcinom laryngu (21 pacientů). Všechny nádory byly histologicky 

ověřeny a v rámci rutinního diagnostického procesu byl u nich imunohistochemicky stanoven 

p16 status.   

V souboru převažovali muži (38) nad ženami (8) a kuřáci (32; 69,6 %) nad nekuřáky (14; 

30,4 %). Věkové rozmezí pacientů se pohybovalo od 46 do 85 let, při věkovém průměru 

60 let a mediánu 60 let. Staging nádoru byl proveden dle současně platné TNM klasifikace 

(Sobin et al., 2009). Častěji se vyskytovaly pokročilejší tumory ve stádiu III – IV (33; 71,7 %) 

než nádory ve stádiu I – II (13; 28,3 %). Metastázy v uzlinách byly prokázány u 26 (56,5 %) 

pacientů. Více nádorů bylo dobře nebo středně diferencovaných (32; 69,6 %). Chirurgická 

léčba s ev. následnou onkologickou terapií (radio- či chemoradioterapie) byla volena 

v závislosti na rozsahu a primární lokalitě onemocnění. Perzistence či recidiva nádoru byla za 

sledované období prokázaná u 7 (15,2 %) pacientů. Klinické údaje jsme získali jednak při 

osobním pohovoru s pacientem, jednak z nemocniční databáze. Kompletní 

klinicko-patologický profil studovaného souboru ve vztahu k anatomické lokalitě nádoru je 

uveden v Tab. 8. 

4.1.2 Metodika vyšetření nádorových markerů 

Odběr krve a příprava krevního séra. Žilní krev (cca 10ml) byla odebrána do biochemické 

krevní zkumavky (odběrový systém BD Vacutainer, zkumavka s aktivátorem hemokoagulace; 

červené víčko) v den plánované operace mezi 7 a 9 hodinou ranní. Odběr periferní žilní krve 

byl prováděn za podmínek standardních pro venepunkci. Odběrová zkumavka s odebranou 

venózní krví byla ponechána 20–30 min při pokojové teplotě, během této doby došlo 

ke koagulaci. Sérum bylo separováno centrifugací při 1500xg (g = násobek gravitačního 

zrychlení) po dobu 10 minut při pokojové teplotě. Získané sérové vzorky byly ihned 

zamraženy a uchovávány při -80°C. Vzorky byly rozmrazeny až před vlastní analýzou.   
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Multiplexová analýza hladin MMP v krevním séru. Koncentrace MMP-1, MMP-2 a  MMP-9 

v séru byla vyšetřována metodou multiplexového stanovení, které bylo prováděno na 

multiplexovém přístroji MAGPIX (Luminex corp. Austin, TX, USA).  

MAGPIX kombinuje fluidní systém, mechanický systém, elektronický systém, optický 

systém s magnetickými mikrokuličkami a komplexní počítačovou analýzou k provedení 

multiplexních testů. Principem multiplexové analýzy je vazba antigenu na protilátku 

kovalentně vázanou na povrchu barevně kódovaných magnetických mikrokuliček s tzv. 

spektrálním kódem. Vzorek se pohybuje pomocí hnací tekutiny potrubím do optického 

modulu. V optickém modulu, zatímco magnet drží magnetické mikrokuličky na místě, jsou 

osvíceny prvně červenou elektroluminiscenční diodou (LED) a následně zelenou LED diodou. 

Obraz při osvícení je zaznamenán pomocí speciální CCD kamery. Analýza uložených obrazů 

je provedena programem xPONENT® software, obraz zaznamenaný při osvícení červenou 

LED diodou slouží ke klasifikaci neboli určení typu analyzované látky a obraz zaznamenaný 

při osvícení zelenou LED diodou slouží k určení kvantity zkoumané látky. Vyhodnocení je 

provedeno pomocí kalibrační křivky pro každý analyt. Výstupem je hodnota hladiny 

sledované látky v pg/ml. Pro stanovení hladin MMP-1, MMP-2 a MMP-9 byl použit 

komerčně dostupný kit (Human MMP Panel 2 Milliplex MAP Magnetic Bead kit) od firmy 

EMD Millipore Corporation, USA. 

Stanovení p16 statusu. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Fingerlandově ústavu 

patologie je od 1. 7. 2011 míra exprese proteinu p16 rutinně imunohistochemicky 

stanovována u všech případů dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku (metodika 

imunohistochemického stanovení – viz Studie 2). Informace o p16 statusu byla pro naši studii 

získávána z dostupné zdravotnické dokumentace. Nádor byl považován v souladu 

s recentními publikacemi za p16 pozitivní v případě 51-100 % exprimujících nádorových 

buněk a za p16 negativní v případě 0-50 % exprimujících nádorových buněk (Chernock et al., 

2013). P16 status studovaných nádorů souboru 1 je uveden v Tab. 8. 
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Tab. 8:  Klinicko-patologický profil studovaného souboru 1 

Parametry N 

Anatomická lokalita 

Orofarynx 

(n=21/45,7 %) 

Hypofarynx 

(n=4/8,6 %) 

Larynx 

(n=21/45,7 %) 

N % N % N % 

Pohlaví     

Muži 38 17 81,0 3 75,0 18 85,7 

Ženy 8 4 19,0 1 25,0 3 14,3 

Věk     

≤60 28 15 71,4 3 75,0 10 47,6 

>60 18 6 28,6 1 25,0 11 52,4 

Průměr (let)  60.00 58.24 58.50 62.05 

Medián (let) 60 57 60 61 

Rozmezí 46-85 46 – 72 53 – 61 46 – 85 

Abusus     

Nekuřáci 14 12 57,1 0 0 2 9,5 

Kuřáci 32 9 42,9 4 100,0 19 90,5 

TNM stádium
     

I-II 13 4 19,0 0 0 9 42,9 

III-IV 33 17 81,0 4 100,0 12 57,1 

Histologický grading     

G1-2 32 15 71,4 2 50,0 6 28,6 

G3 14 6 28,6 2 50,0 15 71,4 

Uzlinový status     

N0 20 5 23,8 0 0 15 71,4 

N1-3 26 16 76,2 4 100,0 6 28,6 

P16 status     

+ 17 17 81,0 0 0 0 0 

−  29 4 19,0 4 100,0 21 100,0 

Perzistence či recidiva
 doba sledování: 12-30 měsíců 

Ne 39 18 85,7 3 75,0 18 85,7 

Ano 7 3 14,3 1 25,0 3 14,3 
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4.2 Studie 2 - tkáňové proteiny p16, p53 a galektin-3 

4.2.1 Charakteristika souboru pacientů 

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 58 pacientů, kteří byli primárně chirurgicky léčeni pro 

glotický dlaždicobuněčný karcinom hrtanu na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 

a krku Fakultní nemocnice v Hradci Králové v období 2001 až 2009. Všechny nádory byly 

histologicky ověřeny. Soubor zahrnoval 54 mužů a 4 ženy. Věkové rozmezí pacientů 

se pohybovalo od 28 do 79 let, při věkovém průměru 62,6 let a mediánu 63 let.  V souboru 

převažovali kuřáci (48; 82,8 %) nad nekuřáky (10; 17,2 %). Nádorové onemocnění bylo dle 

platné TNM klasifikace (Sobin et al., 2002) hodnoceno nejčastěji jako stádium I (43; 74,1 %) 

a II (10; 17,2 %), pokročilejší tumory ve stádiu III – IV se vyskytovaly vzácněji (5; 8,6 %). 

Metastázy v uzlinách byly prokázány u 4 (6,9 %) pacientů. Většina nádorů byla středně 

diferencovaných (36; 62,1 %), následovaly nádory dobře (11; 19 %) a nízce (11; 19 %) 

diferencované.  

Chirurgická léčba byla volena v závislosti na rozsahu onemocnění. Převažovaly chordektomie 

ze zevního přístupu (25; 43,1 %) a parciální frontolaterální laryngektomie (23; 39,7 %), 

vzácněji byla provedena endoskopická chordektomie (6; 10,3 %), totální laryngektomie 

(3; 5,2 %) a hemilaryngektomie (1; 1,7 %). Pooperační radioterapie byla indikována 

u 14 (24,1 %) pacientů. Perzistence či recidiva nádoru byla do 4 let od primární diagnostiky 

prokázaná u 9 (15,5 %) pacientů. Klinicko-patologické charakteristiky souboru 2 jsou shrnuty 

v Tab. 9. 

4.2.2 Metodika vyšetření nádorových markerů 

Od všech pacientů zařazených do souboru byly vyhledány parafinové bločky z archivu 

Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Ve spolupráci s patologem byly připraveny 4 histologické řezy (4 μm silné), které byly 

následně deparafinovány v xylenu, rehydratovány v alkoholu a dvakrát promyty vodou. Jeden 

histologický řez z každého nádoru byl obarven hematoxylinem a eozinem a sloužil pro 

potvrzení diagnózy, další 3 byly použity pro imunohistochemickou analýzu p16, p53 

a galektinu-3. 
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Rozsah exprese vyšetřovaných markerů byl hodnocen následovně:  

 (0)  0 % exprimujících nádorových buněk; 

 (+)  1-5 % exprimujících nádorových buněk; 

 (++)   6-20 % exprimujících nádorových buněk; 

 (+++)  21-50 % exprimujících nádorových buněk;  

 (++++) 51-100 % exprimujících nádorových buněk. 

 

Pro imunohistochemickou detekci proteinu p16 byl použit CINtec® Histology Kit (Roche 

mtm laboratories AG, Heidelberg, Germany) dle návodu výrobce. Jako pozitivní kontrola 

sloužil preparát cervikální intraepitální neoplazie stupně III. Hnědé zabarvení jader 

či cytoplazmy nádorových buněk bylo hodnoceno jako pozitivní.  

Nádor byl považován v souladu s recentními publikacemi za p16 pozitivní v případě           

51-100 % exprimujících nádorových buněk a za p16 negativní v případě 0-50 % 

exprimujících nádorových buněk (Chernock et al., 2013). 

Detekce p53 byla provedena s monoklonální protilátkou proti proteinu p53 (ředění 1:50 klon 

D07, BioGenex, Fremont, CA). Jako pozitivní kontrola byl použit p53 pozitivní karcinom 

mléčné žlázy. Vizualizace výsledné vazebné reakce byla imunoenzymatická s použitím 

chromogenu 3,3 diaminobenzidintetrahydrochlorid (DAB), který barvil výsledný produkt 

hnědě. V pozitivních buňkách měl výsledný signál nukleární lokalizaci. Hodnocení bylo 

provedeno při největším zvětšení (400x) v nejméně 1000 nádorových buňkách tak, aby byly 

posouzeny všechny oblasti nádoru (průměrně hodnoceno 5-10 zorných polí). Výsledek 

exprese p53 byl vyjádřen v procentu pozitivních buněk v každém nádoru.  

Nádor byl považován v souladu s recentními publikacemi za p53 pozitivní v případě 6-100 % 

exprimujících nádorových buněk a za p53 negativní v případě 0-5 % exprimujících 

nádorových buněk (Jalali et al., 2011). 

Pro detekci gal-3 byla použita monoklonální protilátka proti gal-3 (ředění 1: 100, klon 9C4, 

Novocastra, Newcastle, UK) od Roche Benchmark Ultra (Roche, Basel, Switzerland) dle 

návodu výrobce. Pozitivní kontrola byla provedena na preparátu papilárního karcinomu štítné 

žlázy. Hnědé zabarvení cytoplazmy buněk bylo hodnoceno jako pozitivní.  

Nádor byl považován v souladu s recentními publikacemi za gal-3 pozitivní v případě 

6-100 % exprimujících nádorových buněk a za gal-3 negativní v případě 0-5 % exprimujících 

nádorových buněk (Piantelli et al., 2002).   
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Tab. 9: Klinicko-patologický profil studovaného souboru 2 

Parametry 
Počet pacientů 

N % 

Pohlaví   

Muži 54 93,1 

Ženy 4 6,9 

Věk   

≤60 25 43,1 

>60 33 56,9 

Průměr (let) 62,6 

Medián (let) 63 

Rozmezí 28 - 79 

Abusus   

Kuřáci 48 82,8 

Nekuřáci 10 17,2 

Stádium onemocnění   

I 43 74,1 

II 10 17,2 

III-IV 5 8,7 

Histologický grading   

G1 11 19,0 

G2 36 62,0 

G3 11 19,0 

Uzlinové metastázy   

Ano 4 6,9 

Ne 54 93,1 

Perzistence či recidiva (≤4roky)   

Ano 9 15,5 

Ne 49 84,5 
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4.3 Studie 3 - tkáňové markery – mikroRNA  

4.3.1 Charakteristika souboru pacientů 

Do prospektivní studie bylo zařazeno 51 pacientů léčených pro dlaždicobuněčný karcinom 

hlavy a krku na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové v období od července 2009 do prosince 2012. Soubor je tvořen pacienty 

s histologicky ověřeným karcinomem orofaryngu (23 pacientů), karcinomem hypofaryngu 

(4 pacienti) a karcinomem laryngu (24 pacientů). P16 status všech nádorů byl rutinně 

imunohistochemicky stanoven v rámci diagnostiky nádorů postupem popsaným na str. 52 

a jako klinický údaj získán z dostupné zdravotnické dokumentace (Tab. 10). 

V souboru převažovali muži (41) nad ženami (10). Věkové rozmezí pacientů se pohybovalo 

od 45 do 85 let, při věkovém průměru 60,3 let a mediánu 60 let. V souboru převažovali kuřáci 

(38; 74,5 %) nad nekuřáky (13; 25,5 %). Nádorové onemocnění bylo posuzováno dle 

současně platné TNM klasifikace (Sobin et al., 2009). Častěji vyskytovaly pokročilejší 

tumory ve stádiu III – IV (37; 72,5 %) než tumory ve stádiu I – II (14; 27,5 %). Metastázy 

v uzlinách byly prokázány u 27 (52,9 %) pacientů. Více nádorů bylo dobře anebo středně 

diferencovaných (30; 58,8 %). Chirurgická léčba s ev. následnou onkologickou terapií 

(radio- či chemoradioterapie) byla volena v závislosti na rozsahu a primární lokalitě 

onemocnění. Perzistence či recidiva nádoru byla za sledované období prokázaná u 8 (15,7 %) 

pacientů. Kompletní klinicko-patologický profil studovaného souboru je uveden v Tab. 10. 

4.3.2 Metodika vyšetření nádorových markerů 

Vzorky tkání. Vzorky tkání od pacientů s HNSCC, odebrané v období 4 let (2009-2012), byly 

zpracovány na Fingerlandově ústavu patologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

Materiál tvořily resekáty dlaždicobuněčného karcinomu orofaryngu, hypofaryngu a laryngu, 

které byly po odběru fixovány formalínem. Následně pak byly vybrané vzorky tkáně 

nádorové i nenádorové zpracovány standardní laboratorní technikou na parafínové bločky 

(metoda FFPE: formalin-fixed, paraffin-embedded; tkáň fixovaná formalínem a zalitá 

do parafínu), které byly skladovány při pokojové teplotě až do dalšího použití. Parafínové 

bloky byly zapůjčeny na Ústav biologie Lékařské fakulty v Plzni, kde byly provedeny 

přípravné práce i vlastní analýza mikroRNA dle následujícího postupu: 4 µm silné parafinové 

řezy byly obarveny hematoxylinem a eozinem a mikroskopicky vyhodnoceny s cílem zjistit 

oblasti vhodné pro makrodisekci. Minimálně dva vzorky FFPE tkáně od každého pacienta 
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byly histologicky vyšetřeny patologem, přičemž byla nalezena místa s nádorem a místa okolní 

nenádorové epitelové tkáně. Všechny vybrané oblasti určené pro analýzu mikroRNA byly 

ručně označeny (Obr. 5). Následně byly vzorky FFPE tkáně nařezány na 50 µm silné řezy 

a byly odděleny oblasti korespondující s předchozím označením. Celkem byla pro extrakci 

RNA použita tkáň o ploše cca 1 cm
2
. Bylo připraveno celkem 51 párů (nádorová 

a nenádorová tkáň) vzorků tkání. 

 

Obr. 5: Identifikace nádorové a nenádorové tkáně na tkáňovém řezu (označeno 

barevnými fixy) pro makrodisekci. V pravé části obrázku je parafínový blok obsahující 

analyzovanou tkáň. 

 

 

 

RNA izolace. RNA byla extrahována z 50 µm silných řezů FFPE tkáně makrodisekcí 

z nádorové a nenádorové tkáně pomocí využití miRNeasy FFPE Kit (Qiagen, Hilden, 

Německo).  
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Tab. 10: Klinicko-patologický profil studovaného souboru 3 

Parametry N 

Anatomická lokalita 

Orofarynx 

(n=23/45,1 %) 

Hypofarynx 

(n=4/7,8 %) 

Larynx 

(n=24/47,1 %) 

N % N % N % 

Pohlaví     

Muži 41 16 69,6 3 75,0 22 91,7 

Ženy 10 7 30,4 1 25,0 2 8,3 

Věk     

≤60 28 15  65,2 3 75,0 10 41,7 

>60 23 8 34,8 1 25,0 14 58,3 

Průměr (let) 60,33 58,26 58,50 62,63 

Medián (let) 60 57 60 61,5 

Rozmezí 45 - 85 45 - 70 53 - 61 46 - 85 

Abusus     

Nekuřáci 13 12  52,2 0 0 1 4,2 

Kuřáci 38 11 47,8 4 100,0 23 95,8 

TNM stádium
     

I-II 14 4 17,4 0 0 10 41,7 

III-IV 37 19 82,6 4 100,0 14  58,3 

Histologický grading     

G1-2 30 14  60,9 2  50,0 14  58,3 

G3 21 9  39,1 2  50,0 10 41,7 

Uzlinový status     

N0 24 6 26,1 0  0 18  75,0 

N1-3 27 17 73,9 4  100,0 6 25,0 

P16 status     

+ 17 17 73,9 0 0 0 0 

- 34 6 26,1 4 100,0 24 100,0 

Perzistence či recidiva
 doba sledování: 12-30 měsíců 

Ne 43 18 78,3 3 75,0 20 83,3 

Ano 8 3 21,7 1 25,0 4 16,7 
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Kvantitativní real-time PCR (qRT-PCR). Kvantitativní stanovení let-7a, miR-21, miR-200c, 

miR-34a, miR-375 a U6snRNA bylo provedeno pomocí metody qRT-PCR detekčním 

systémem TaqMan® MicroRNA Assays (Life Technologies Corporation, Carlsbad, USA), 

která převádí RNA na cDNA za pomoci specifických mikroRNA primerů dodávaných 

v soupravě. Izolovaná RNA byla použita pro reverzní transkripci (Applied Biosystems, Life 

Technology). Reverzní transkripce pro kvantifikaci mikroRNA byly provedeny dle 

standardního protokolu a doporučení za pomoci mikroRNA specifických RT primerů. Každý 

vzorek byl hodnocen paralelně dvakrát. Testy cílily pouze zralé mikroRNA, nikoli jejich 

prekurzory. RNU6B (U6snRNA) byla použita jako kontrola pro normalizaci hladiny exprese. 

Hodnoty Ct byly opraveny pomocí kalibrátoru pro eliminaci rozdílů mezi jednotlivými běhy 

zařízení Stratagene Mx3000P Real-Time PCR apparatus (Agilent Technologies, Santa Clara, 

USA). Relativní hladina exprese každé mikroRNA byla hodnocena ΔCt metodou (2-Δ Δ CT 

algorithm; Applied Biosystems, Foster City,USA), kde platí ΔCt=Ct(miRNA)−Ct(snU6) a Ct 

představuje cyklus PCR, ve kterém byla dosažena fluorescence shodná pro všechny vzorky. 

4.4 Statistické metody 

Statistické zpracování výsledku bylo provedeno programy SAS 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA) a IBM SSPS Statistic 21 (IBM, Armonk, NY, USA) za pomoci specialisty - 

statistika.  

Statistické metody použité při zpracování výsledků (vztah exprese vyšetřovaných markerů 

a klinicko-patologických ukazatelů) byly voleny s ohledem na charakter hodnocených dat. 

Ke statistickému popisu souborů byly využity metody deskriptivní statistiky. Vzhledem 

k tomu, že analyzovaná data se neřídí normálním rozdělením, bylo nutno použít 

neparametrické testovací metody (Wilcoxonův dvouvýběrový test, Kruskal-Wallisův test, 

Pearsonova chí-kvadrát nebo Fisherova přesného testu). Hladina statistické významnosti byla 

stanovena na hladině p<0,05.  
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5 Výsledky 

5.1 Studie 1 - sérové matrixové metaloproteinázy   

Klinicko-patologický profil studovaného souboru je uveden v Tab. 8. Sérové hladiny MMP-1, 

MMP-2 a MMP-9 byly hodnoceny v jednotlivých podskupinách dle anatomické lokality 

nádoru (orofarynx, hypofarynx a larynx). Analýza byla zaměřena jednak na posouzení vztahu 

sérových hladin zkoumaných MMP a klinicko-patologických parametrů včetně p16 statusu, 

jednak na sledování souvislostí mezi expresí proteinu p16 a klinicko-patologickými parametry 

studovaných nádorů.   

Sérové hladiny MMP studovaného souboru nevykazovaly žádné významné korelace nebo 

rozdíly ve vztahu k anatomické lokalitě nádoru (Tab. 11, 12 a 13). Nebyly také pozorovány 

žádné korelace mezi hladinami MMP a tradičními klinickými faktory, jako je pohlaví a věk.  

Při hodnocení celého souboru dohromady (bez ohledu na anatomickou lokalitu) byl nalezen 

statisticky signifikantní rozdíl u sérových hladin MMP-1 a MMP-9 mezi skupinami s nízkým 

(I a II) a vysokým (III a IV) stádiem onemocnění (p=0,0415; resp. p=0,0439), kdy vyšší 

sérová hladina MMP-1 a MMP-9 byla u pacientů s vyšším stádiem onemocnění.  Statisticky 

významný rozdíl sérových hladin MMP-1 byl prokázán mezi skupinami nádorů p16 

pozitivními a p16 negativními (p=0,0179), mezi skupinami pacientů bez recidivy/perzistence 

a s recidivou/perzistencí nádorového onemocnění (p=0,0247) a mezi skupinami kuřáků 

a nekuřáků, kdy signifikantně vyšší sérová hladina MMP-1 byla u skupiny pacientů s p16 

negativními nádory, u pacientů s recidivou/perzistencí onemocnění a u kuřáků. 

Statisticky významný rozdíl v sérových hladinách MMP-2 byl nalezen mezi skupinou 

dobře/středně a nízce diferencovaných nádorů (p=0,0114), s vyšší hladinou MMP-2 u nízce 

diferencovaných nádorů. Sérová hladina MMP-1 a MMP-9 byla také vyšší u nízce 

diferencovaných nádorů, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Nebyl nalezen statisticky 

významný vztah mezi sérovými hladinami MMP a uzlinovým statusem.  

U podskupiny pacientů s karcinomem orofaryngu byl prokázán statisticky významný rozdíl 

sérových hladin MMP-2 mezi skupinami s uzlinovými metastázami a bez nich (p=0,0481), 

kdy vyšší sérová hladina MMP-2 byla zjištěna u skupiny pacientů s metastázami do krčních 

uzlin (N1-3) (Obr. 6). U sérových hladin MMP-1 a MMP-9 nebyl prokázán statisticky 

významný rozdíl u sledovaných klinicko-patologických parametrů. 

U podskupiny pacientů s karcinomem laryngu byla prokázána statisticky významně vyšší 

sérová hladina MMP-1 u kuřáků (p=0,0384) (Obr. 7). U pacientů s nízce diferencovaným 
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nádorem byla zjištěna statisticky významně vyšší sérová hladina MMP-2 (p=0,0140) (Obr. 8). 

Překvapivě byla zjištěna nižší sérová hladina MMP-9 u pacientů s recidivou/perzistencí 

onemocnění (p=0,0430) (Obr. 9). 

U pacientů s karcinomem hypofaryngu nebyl nalezen statisticky významný rozdíl hladin 

studovaných MMP u sledovaných klinicko-patologických parametrů. 

P16 pozitivita byla signifikantně asociována s karcinomem orofaryngu (p<0,0001), kde byla 

prokázána u 17 (81 %) pacientů. Statisticky významná korelace byla prokázána mezi 

pozitivitou p16 orofaryngeálních karcinomů a  metastázami do krčních lymfatických uzlin 

(p=0,0366), nekuřáctvím (p=0,0001) a absencí recidivy/perzistence onemocnění (p=0,0278).  
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Tab. 11: Hladina MMP-1 v séru ve vztahu ke klinicko-patologickým parametrům 

Parametry N 
Hladina MMP-1 v séru (pg/l) 

P-hod. 
Průměr SD DK HK Medián 

Pohlaví        

Muži 38 10597,13 7170,86 4501,01 13451,61 9469,81 
0,1755

a 

Ženy 8 6556,34 4036,37 4275,01 7943,50 5201,44 

Věk        

≤60 28 9379,74 6569,45 4471,73 13139,95 7683,68 
0,6791

a 

>60 18 10694,93 7437,28 4501,01 18146,11 9476,12 

Anatomická lokalita        

Orofarynx 21 8163,82 6285,07 4467,54 9631,81 6081,31 

0,1618
b 

Hypofarynx 4 14254,86 9410,08 8195,60 20314,12 12340,99 

Larynx 21 10794,38 6756,07 5287,14 15353,11 9644,44 

Abusus        

Nekuřáci 14 7656,15 7464,36 3755,69 7712,99 4605,58 
0,0447

a 

Kuřáci 32 10873,61 6474,26 5312,22 13374,72 9638,13 

TNM stádium
c 

       

I-II 13 6494,11 4267,75 3378,16 9307,80 5337,30 
0,0415

a 

III-IV 33 11233,88 7281,09 5007,05 14033,54 9631,81 

Histologický grading        

G1-2 32 8501,79 6037,52 4107,59 12125,04 7463,86 
0,0551

a 

G3 14 13077,44 7798,57 5395,82 19270,05 10507,97 

Uzlinový status        

N0 20 8977,22 6303,49 4107,59 12125,04 8551,75 
0,4486

a 

N1-3 26 10599,89 7320,73 4735,25 13451,61 7727,66 

p16 status        

+ 17 6807,48 4972,94 3873,03 7712,99 4735,25 
0,0179

a 

− 29 11703,94 7250,37 5337,30 15353,11 10255,51 

Recidiva/perzistence
d 

       

Ne 39 9010,44 6675,61 4367,12 11574,83 7214,72 
0,0247

a 

Ano 7 14819,21 6202,97 10952,43 19270,05 13297,83 

Vysvětlivky: DK: dolní kvartil; HK: horní kvartil; SD: standardní deviace,  
a
Wilcoxonův 

dvouvýběrový test; 
b
Kruskal–Wallisův test;

 c
TNM klasifikace zhoubných nádorů, 7. vydání; 

d
doba sledování: 12-30 měsíců. 
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Tab. 12:  Hladina MMP-2 v séru ve vztahu ke klinicko-patologickým parametrům 

Parametry N 
Hladina MMP-2 v séru (pg/l) 

P-hod. 
Průměr SD DK HK Medián 

Pohlaví        

Muži 38 66018,76 14742,84 56386,57 75551,75 66742,68 
0,2956

a 

Ženy 8 72673,75 20898,77 60432,53 84434,78 76744,67 

Věk        

≤60 28 64418,00 17777,33 54133,18 76160,47 63497,33 
0,1413

a 

>60 18 71466,61 11668,82 63497,33 79167,76 70335,88 

Anatomická lokalita        

Orofarynx 21 65751,90 19486,77 54893,39 76769,19 63952,73 

0,8215
b 

Hypofarynx 4 67587,36 10227,50 59742,93 75431,80 66120,23 

Larynx 21 68522,07 13042,60 63497,33 75551,75 68830,64 

Abusus        

Nekuřáci 14 73373,46 15099,53 63497,33 80349,75 72860,18 
0,1248

a 

Kuřáci 32 64464,82 15714,30 54133,18 75347,45 63725,03 

TNM stádium
c 

       

I-II 13 62784,41 17287,65 56386,57 71398,77 68396,59 
0,4533

a 

III-IV 33 68906,22 15264,47 57367,72 80349,75 68178,89 

Histologický grading        

G1-2 32 63050,61 15647,46 53372,97 70974,11 63497,33 
0,0114

a 

G3 14 76605,96 12441,61 69262,93 85726,13 75347,45 

Uzlinový status        

N0 20 63141,04 14784,47 54879,77 72860,18 65946,96 
0,2051

a 

N1-3 26 70280,08 16325,13 58819,14 82681,12 68720,91 

p16 status        

+ 17 66498,74 19459,82 54893,39 76769,19 63952,73 
0,7343

a 

− 29 67573,25 13784,92 61187,47 75551,75 68396,59 

Recidiva/perzistence
 

       

Ne 39 66055,79 16448,58 54893,39 76364,76 68178,89 
0,2766

a 

Ano 7 73418,16 11468,66 63497,33 85726,13 68396,59 

Vysvětlivky: DK: dolní kvartil; HK: horní kvartil; SD: standardní deviace.  
a
Wilcoxonův 

dvouvýběrový test; 
b
Kruskal–Wallisův test;

 c
TNM klasifikace zhoubných nádorů, 7. vydání; 

d
doba sledování: 12-30 měsíců. 
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Tab. 13: Hladina MMP-9 v séru ve vztahu ke klinicko-patologickým parametrům 

Parametry N 
Hladina MMP-9 v séru (pg/l) 

P-hod. 
Průměr SD DK HK Medián 

Pohlaví        

Muži 38 123921,24 63068,45 79844,27 156248,60 113974,83 
0,2584

a 

Ženy 8 101903,16 54741,30 81034,45 106925,08 86434,62 

Věk        

≤60 28 130881,05 66927,62 82320,53 156386,15 113714,69 
0,2263

a 

>60 18 103309,05 49753,42 48825,75 144849,07 101799,34 

Anatomická lokalita        

Orofarynx 21 132592,30 61335,77 95744,03 156523,69 112179,45 

0,3031
b 

Hypofarynx 4 155605,97 99119,50 75360,35 235851,59 151686,94 

Larynx 21 100827,15 50257,62 57661,75 139591,13 91476,68 

Abusus        

Nekuřáci 14 126294,13 65763,04 84887,18 164394,32 101451,82 
0,8774

a 

Kuřáci 32 117378,58 60736,39 72487,29 153130,21 113062,48 

TNM stádium
c 

       

I-II 13 92941,49 56482,29 48825,75 115249,92 82739,23 
0,0439

a 

III-IV 33 130787,66 61163,56 91476,68 156523,69 112699,73 

Histologický grading        

G1-2 32 117132,90 63522,48 78181,93 151277,17 102734,37 
0,4560

a 

G3 14 126855,68 59058,96 87982,06 156248,60 114398,98 

Uzlinový status        

N0 20 107422,90 59575,35 58383,07 147893,90 97927,79 
0,2335

a 

N1-3 26 129837,47 62685,81 84887,18 156523,69 111527,25 

p16 status        

+ 17 117933,53 54647,12 87982,06 151615,62 103798,03 
0,9099

a 

− 29 121357,32 66398,65 67940,39 154644,79 115249,92 

Recidiva/perzistence
d 

       

Ne 39 122396,34 58796,48 82739,23 154644,79 110875,04 
0,3482

a 

Ano 7 107253,58 80233,61 47702,80 156248,60 67940,39 

Vysvětlivky: DK: dolní kvartil; HK: horní kvartil; SD: standardní deviace.  
a
Wilcoxonův 

dvouvýběrový test; 
b
Kruskal–Wallisův test;

  c
TNM klasifikace zhoubných nádorů, 7. vydání; 

d
doba sledování: 12-30 měsíců. 
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Obr. 6: Sérová hladina MMP-2 u pacientů s N0 a s N1-3 ve vztahu k anatomické lokalitě 

nádoru 

 
 

Obr. 7: Sérová hladina MMP-1 u kuřáků a nekuřáků ve vztahu k anatomické lokalitě 

nádoru 
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Obr. 8: Sérová hladina MMP-2 u pacientů s nízce a středně až dobře diferencovanými 

nádory ve vztahu k anatomické lokalitě nádoru 

 
 

Obr. 9: Sérová hladina MMP-2 u pacientů s a bez recidivy/perzistence onemocnění ve 

vztahu k anatomické lokalitě nádoru 
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5.2 Studie 2 - tkáňové proteiny p16, p53 a galektin-3 

Exprese p16 (Tab. 14 a 15) 

Exprese p16 byla hodnocena jako pozitivní u 5 (8,6 %) pacientů. Pozitivní exprese p16 byla 

prokázána převážně u nekuřáků (4 z 5 pacientů) a současně byl nalezen statisticky významný 

vztah exprese p16 k nekuřáctví pacientů (p=0,002). U žádného z dalších sledovaných 

parametrů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinou p16 pozitivních a p16  

negativních. Nicméně lze pozorovat určitou tendenci k příznivějšímu průběhu onemocnění 

u skupiny p16 pozitivních (vždy I. stádium choroby, nikdy uzlinové metastázy, nikdy 

perzistence či recidiva nádoru).  

 

Exprese p53 (Tab. 16 a 17) 

Jako pozitivní byla exprese p53 hodnocena u 38 (65,5 %) pacientů. U žádného ze 

sledovaných parametrů nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou p53 

pozitivních a p53 negativních. Přestože karcinomy u 3 ze 4 pacientů s uzlinovými 

metastázami byly p53 pozitivní, nenalezli jsme signifikantní vztah mezi pozitivitou p53 

a výskytem krčních metastáz. Ve vztahu k perzistenci či recidivě onemocnění a stadiu 

choroby bylo zastoupení p53 pozitivních a p53 negativních karcinomů vyrovnané.  

 

Exprese galektinu-3 (Tab. 17 a 18) 

Celkem 31 (53,5 %) pacientů vykazovalo pozitivní expresi galektinu-3. U žádného 

ze sledovaných parametrů nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi skupinou 

gal-3 pozitivních a gal-3 negativních. 

 

Exprese p16 vs. p53 vs. gal-3 (Tab. 19) 

Nebyl nalezen statisticky signifikantní vztah mezi expresi všech 3 studovaných markerů 

u jednotlivých nádorů. 
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Tab. 14: Vztah mezi expresí p16 a klinicko-patologickými ukazateli 

  
p16  

Pozitivní Negativní  

 N n % n % P-hodnota* 

Počet pacientů 58 5  8,6 53  91,4 - 

Pohlaví     

Muži 54 5 9,3 49 90,7 
1.000

a 

Ženy 4 0 0 4 100 

Věk     

≤60 25 4 16,0 21 84,0 
0.154

a 

>60 33 1 3,0 32 97,0 

Abusus     

Kuřáci 48 1 2,1 47 97,9 
0.002

a
 

Nekuřáci 10 4 40,0 6 60,0 

Stádium onemocnění     

I 43 5 11,6 38 88,4 
0.385

b
 

II 10 0 0 10 100 

III-IV 5 0 0 5 100  

Histologický grading     

G1 11 2 18,2 9 81,8 

0.426
b
 G2 36 2 5,6 34 94,4 

G3 11 1 9,1 10 90,9 

Uzlinové metastázy     

Ano 4 0 0 4 100 
1.000

a
 

Ne 54 5 9,3 49 90,7 

Perzistence či 

recidiva (≤4roky) 
    

Ano 9 0 0 9 100 
1.000

a
 

Ne 49 5 10,2 44 89,8 

Vysvětlivky: 
a
Fisherův přesný test, 

b
Pearsonův chí-kvadrát test, *Hladina statistické 

významnosti p < 0.05 
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Tab. 15: Míra exprese p16 ve vztahu ke klinicko-patologickým ukazatelům 

 
Exprese p16 (N) 

0 % 1-5 % 6-20 % 21-50 % 51-100 % 

Počet celkem 43 3 3 4 5 

Pohlaví    

muži 41 2 3 3 5 

ženy 2 1 0 1 0 

Věk    

≤60 17 0 2 2 4 

>60 26 3 1 2 1 

Abusus p=0.002
 a, *

 

kuřáci 39 3 2 3 1 

nekuřáci 4 0 1 1 4 

Stádium onemocnění    

I 32 1 2 3 5 

II 8 1 0 1 0 

III-IV 3 1 1 0 0 

Histologický grading    

G1 8 0 0 1 2 

G2 26 2 3 3 2 

G3 9 1 0 0 1 

Uzlinové metastázy    

Ano 3 0 1 0 0 

Ne 40 3 2 4 5 

Perzistence či recidiva 

(≤4roky) 

 
  

Ano 9 0 0 0 0 

Ne 34 3 3 4 5 

Vysvětlivky: 
a
Pearsonův chí-kvadrát test, *Hladina statistické významnosti p < 0.05 
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Tab. 16: Vztah mezi expresí p53 a klinicko-patologickými ukazateli 

  
p53  

Pozitivní Negativní  

 N n % n % P-hodnota* 

Počet pacientů 58 38 65,5 20  34,5 - 

Pohlaví     

Muži 54 37 68,5 17 31,5 
0.114

a 

Ženy 4 1 25,0 3 75,0 

Věk     

≤60 25 17 68,0 8 32,0 
0.786

a 

>60 33 21 63,3 12 36,7 

Abusus     

Kuřáci 48 33 68,8 15 31,2 
0.290

a
 

Nekuřáci 10 5 50,0 5 50,0 

Stádium onemocnění     

I 43 27 62,8 16 37.2 
0.707

b
 

II 10 7 70,0 3 30,0 

III-IV 5 4 80,0 1 20,0  

Histologický grading     

G1 11 8 72,7 3 27,3 

0.665
b
 G2 36 22 61,1 14 38,9 

G3 11 8 72,7 3 27,3 

Uzlinové metastázy     

Ano 4 3 75,0 1 25,0 
1.000

a
 

Ne 54 36 66,7 19 33,3 

Perzistence či 

recidiva (≤4roky) 
    

Ano 9 6 66,7 3 33,3 
1.000

a
 

Ne 49 32 65,3 17 34,7 

Vysvětlivky: 
a
Fisherův přesný test, 

b
Pearsonův chí-kvadrát test, *Hladina statistické 

významnosti p < 0.05 
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Tab. 17: Míra exprese p53 ve vztahu ke klinicko-patologickým ukazatelům 

 
Exprese p53 (N) 

0 % 1-5 % 6-20 % 21-50 % 51-100 % 

Počet celkem 17 3 5 6 27 

Pohlaví    

muži 14 3 5 6 26 

ženy 3 0 0 0 1 

Věk    

≤60 6 2 3 3 11 

>60 11 1 2 3 16 

Abusus  

kuřáci 12 3 3 6 24 

nekuřáci 3 0 2 0 3 

Stádium onemocnění    

I 13 3 4 4 19 

II 3 0 1 1 5 

III-IV 1 0 0 1 3 

Histologický grading    

G1 3 0 0 0 8 

G2 11 3 3 4 15 

G3 3 0 2 2 4 

Uzlinové metastázy    

Ano 1 0 0 0 3 

Ne 16 3 5 6 24 

Perzistence či recidiva 

(≤4roky) 

 
  

Ano 3 0 0 0 6 

Ne 14 3 5 6 21 
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Tab. 18.: Vztah mezi expresí galektinu-3 a klinicko-patologickými ukazateli 

  
Galektin-3  

Pozitivní Negativní  

 N n % n % P-hodnota* 

Počet pacientů 58 31 53,5 27  46,5 - 

Pohlaví     

muži 54 30 55,6 24 44,4 
0,329

a 

ženy 4 1 25,0 3 75,0 

Věk     

≤60 25 13 52,0 12 48,0 
1.000

a 

>60 33 18 54,5 15 45,5 

Abusus     

kuřáci 48 27 56,3 21 43,7 
0.489

a
 

nekuřáci 10 4 40,0 6 60,0 

Stádium onemocnění     

I 43 22 51,2 21 48,8 
0.840

b
 

II 10 6 60,0 4 40,0 

III-IV 5 3 60,0 2 40,0  

Histologický grading     

G1 11 5 45,5 6 54,5 

0.634
b
 G2 36 21 58,3 15 41,7 

G3 11 5 45,5 6 54,5 

Uzlinové metastázy     

Ano 4 2 50,0 2 50,0 
1.000

a
 

Ne 54 29 53,7 25 46,3 

Perzistence či 

recidiva (≤4roky) 
    

Ano 9 5 55,6 4 44,4 
1.000

a
 

Ne 49 26 53,1 23 46,9 

Vysvětlivky: 
a
Fisherův přesný test, 

b
Pearsonův chí-kvadrát test, *Hladina statistické 

významnosti p < 0.05 
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Tab. 19: Míra exprese galektinu-3 ve vztahu ke klinicko-patologickým ukazatelům 

 
Exprese galektinu-3 (N) 

0 % 1-5 % 6-20 % 21-50 % 51-100 % 

Počet celkem 4 23 18 6 7 

Pohlaví    

muži 2 22 18 5 7 

ženy 2 1 0 1 0 

Věk    

≤60 3 9 9 2 2 

>60 1 14 9 4 5 

Abusus  

kuřáci 3 18 16 4 7 

nekuřáci 1 5 2 2 0 

Stádium onemocnění    

I 3 18 12 5 5 

II 0 4 4 1 1 

III-IV 1 1 2 0 1 

Histologický grading    

G1 0 6 2 2 1 

G2 2 13 15 3 3 

G3 2 4 1 1 3 

Uzlinové metastázy    

Ano 1 1 1 0 1 

Ne 3 22 17 6 6 

Perzistence či recidiva 

(≤4roky) 

 
  

Ano 0 4 3 1 1 

Ne 4 19 15 5 6 
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Tab. 20: Vzájemný vztah exprese p16, p53 a gal-3 

 

 

 

Rozptyl exprese p16 

Rozptyl exprese gal-3 

Celkem 0 % 1-5 % 6-20 % 21-50 % 51-100 % 

0 % Rozptyl exprese p53 0 % 1 2 4 2 1 10 

1-5 % 0 1 1 0 0 2 

6-20 % 0 1 0 1 1 3 

21-50 % 0 3 0 0 1 4 

51-100 % 3 10 7 2 2 24 

Celkem 4 17 12 5 5 43 

1-5 % Rozptyl exprese p53 0 %  1 0  1 2 

21-50 %  0 1  0 1 

Celkem  1 1  1 3 

6-20 % Rozptyl exprese p53 0 %  0 1   1 

1-5 %  1 0   1 

51-100 %  0 1   1 

Celkem  1 2   3 

21-50 % Rozptyl exprese p53 0 %  0 0 1  1 

6-20 %  0 1 0  1 

21-50 %  0 1 0  1 

51-100 %  1 0 0  1 

Celkem  1 2 1  4 

51-100 

% 

Rozptyl exprese p53 0 %  1 1  1 3 

6-20 %  1 0  0 1 

51-100 %  1 0  0 1 

Celkem  3 1  1 5 

Celkem Rozptyl exprese p53 0 % 1 4 6 3 3 17 

1-5 % 0 2 1 0 0 3 

6-20 % 0 2 1 1 1 5 

21-50 % 0 3 2 0 1 6 

51-100 % 3 12 8 2 2 27 

Celkem 4 23 18 6 7 58 
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5.3 Studie 3 - tkáňové markery – mikroRNA 

Klinicko-patologický profil studovaného souboru je uveden v Tab. 10. Expresní status let-7a, 

miR-21, miR-200c, miR-34a a miR-375 byl posuzován mezi jednotlivými anatomickými 

lokalitami (orofarynx, hypofarynx a larynx) HNSCC  a mezi nádorovou a nenádorovou tkání 

téhož pacienta. Expresní profil studovaných mikroRNA byl analyzován i ve vztahu 

ke klinicko-patologickým parametrům včetně p16 statusu. P16 status byl hodnocen také 

samostatně ve vztahu ke klinicko-patologickým parametrům. 

 

Porovnání expresního profilu studovaných mikroRNA mezi jednotlivými anatomickými 

lokalitami nádorů a mezi nádorovou a nenádorovou tkání.  

Při analýze expresní hladiny studovaných mikroRNA v nádorové a nenádorové tkáni (bez 

ohledu na anatomickou lokalitu nádoru) u téhož pacienta byly nalezeny statisticky významné 

rozdíly v míře exprese miR-21 (p=0,0001), miR-200 (p=0,0335) a miR-375 (p = 0,0020). 

MiR-21 a miR-200 byly v nádorové tkáni zvýšeně exprimovány, miR-375 naopak byla 

sníženě exprimována. Naměřené hodnoty hladiny exprese jsou shrnuty v Tab. 21. Zvýšená 

exprese miR-34a v nádorové tkáni ve srovnání s nenádorovou byla prokázána u karcinomu 

orofaryngu (p=0,0155). U většiny sledovaných podskupin klinicko-patologických parametrů 

byla prokázána statisticky signifikantně vyšší exprese miR-21 v nádorové tkání v porovnání 

s nenádorovou. 

Statisticky významné rozdíly míře exprese mezi karcinomy orofaryngu a laryngu byly 

prokázány u let-7a (p=0,0242), miR-200c (p=0,0378) a miR-34a (p=0.0178), které byly 

zvýšeně exprimovány u karcinomů orofaryngu (Tab. 22). Statisticky významný rozdíl v míře 

exprese miR-34a byl prokázán i mezi skupinou karcinomů orofaryngu a karcinomy 

hypofaryngu, tak jako ve srovnání se skupinou karcinomů laryngu a hypofaryngu (p=0,0355, 

respektive p=0,0317). 

 

Expresní nádorový status mikroRNA ve vztahu ke klinicko-patologickým parametrům.  

Nebyl nalezen vztah mezi expresí mikroRNA v nádorech a tradičními klinicko-patologickými 

parametry, jako je věk a pohlaví. U všech nádorů ve zkoumaném souboru (bez ohledu na 

lokalitu nádoru) byl nalezen statistický významný rozdíl v míře exprese let-7a a miR-200c 

mezi skupinami s nízkými stádii (I-II) a pokročilými stádii (III-IV) onemocnění (p=0,0204; 

resp. p=0,0492), kdy zvýšená exprese obou mikroRNA se vyskytovala v pokročilých stádiích. 

Dále byla prokázána zvýšená exprese miR-200c (p=0,0092) u nízce diferencovaných HNSCC 
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(G3) a miR-375 (p = 0,0231) u skupiny s výskytem metastáz do krčních uzlin (N1-3) 

u karcinomů laryngu. Statisticky významně zvýšená míra exprese miR-21 (p=0,0005) 

a naopak snížená míra exprese miR-375 (p=0,0010) v nádorové tkáni v porovnání 

s nenádorovou tkání byla prokázána u kuřáků.  

 

Expresní profil  mikroRNA u HNSCC ve vztahu k p16 statusu.  

U studovaného souboru byla prokázána statisticky významná asociace p16 pozitivity 

s karcinomy orofaryngu (p=0,0001). U karcinomů hypofaryngu a laryngu byla ve všech 

případech exprese p16 negativní. 

U skupiny karcinomů orofaryngu byl prokázán statisticky významný vztah mezi 

p16 pozitivitou a nekuřáctvím pacientů (p=0,0428) a odpovědí na léčbu (p=0,0018). Při 

hodnocení celého souboru, bez ohledu na anatomickou lokalitu, byl statisticky významný 

vztah prokázán mezi p16 pozitivitou a výskytem metastáz do krčních uzlin (p=0,0173), 

nekuřáctvím pacientů (p=0,0001) a s nádory bez recidivy či perzistence (p=0,0294).  

Snížená exprese miR-375 v nádorové tkáni v porovnání s nenádorovou byla signifikantně 

asociována s p16 negativitou (p=0,0038). U podskupiny karcinomů orofaryngu byla exprese 

miR-375 signifikantně vyšší u p16 negativních v porovnání s p16 pozitivními nádory 

(p=0,0441). Naopak zvýšená exprese  miR-34a v nádorové tkání v porovnání s nenádorovou 

byla signifikantně asociována s p16 pozitivitou (p=0,0267). MiR-34a byla statisticky zvýšeně 

exprimována u karcinomů p16 pozitivních (p=0,0218). U MiR-21, let-7a a miR-200c hladiny 

exprese signifikantně nekorelovaly s expresí p16. 
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Tab. 21: Signifikantní rozdíly v expresi miRNA: nádor versus kontrolní nenádorová tkáň. 

Skupina N 
miR-21 mir-200c miR-375 

25% Med 75% P-hod. 25% Med 75% P-hod. 25% Med 75% P-hod. 

HNSCC 51 6,62 20,1 52,5 

0,0001 

4,78 7,56 13,09 

0,0335 

0,02 0,06 0,29 

0,0020 

Kontrolní tkáň 51 2,10 5,99 20,7 2,13 4,62 9,60 0,09 0,53 1,76 

Vysvětlivky: Med: medián 

 

Tab. 22: Signifikantní rozdíly v expresi miRNA: karcinom orofaryngu versus karcinom laryngu. 

Skupina N 

let-7a mir-200c miR-34a 

25% Med 75% P-hod. 25% Med 75% P-hod. 25% Med 75% P-hod. 

Orofarynx 23 1.96 3.40 5.37 

0.0242 

5.98 9.09 15.48 

0.0378 

0.64 1.01 1.64 

0.0178 

Larynx 24 0.84 1.72 3.05 4.35 6.75 8.75 0.19 0.43 0.90 

Vysvětlivky: Med: medián
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6 Diskuze 

Dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku zahrnují epitelové nádory nacházející se v dutině 

ústní, hltanu a hrtanu. Mezi základní etiologické faktory dle Mezinárodní agentury pro 

výzkum rakoviny (IARC) je řazeno kouření cigaret, požívání alkoholu a infekce lidským 

papilomavirem (Ramqvist et Dalianis, 2011). HNSCC jsou považovány, i přes pokroky 

v terapii v posledních desetiletích, za agresivní nádory s nepříznivou prognózou. Nádory 

hlavy a krku jsou převážně studovány společně, bez ohledu na anatomickou lokalitu nádoru. 

Avšak rozmanitost chování těchto nádorů v závislosti na anatomické lokalitě a specifické 

nádorové vlastnosti známé z klinické praxe pravděpodobně odráží různé dráhy kancerogeneze  

(Silva et al., 2012, Tamas et al., 2011). Vzhledem k tomu se pro studium a objasnění 

patobiologie těchto nádorů jeví vhodnější studie zaměřené pouze na určitou anatomickou 

lokalitu HNSCC (Tamas et al., 2011). Určení nejvhodnějšího diagnosticko-terapeutického 

postupu u HNSCC zůstává velmi obtížné. Zlepšení by mohlo být cestou detailnějšího 

porozumění molekulární patobiologii HNSCC. Z výše uvedených důvodů jsme se v naší 

studii zaměřili nejen na studium vybraných národových markerů ve vztahu ke klinicko-

patologickým parametrům, ale také na specifikaci rozdílné patobiologie HNSCC ve vztahu 

k anatomické lokalitě. Výsledky jednotlivých studií jsou diskutovány samostatně.  

6.1 Studie matrixových metaloproteináz MMP-1, MMP-2 a MMP-9 

Matrixové metaloproteinázy jsou faktory mající mnoho  často protichůdných rolí v nádorové 

patobiologii (Egeblad et Werb, 2002, Hadler-Olsen et al., 2013). Navíc kromě enzymatického 

efektu při degradaci extracelulární matrix mají MMP také neenzymatické funkce jako 

regulátory signálních drah s dopadem na přežívání buněk, jejich motilitu a šíření (Butler et 

Overall, 2009, Chen et al., 2013). Nedávno byly popsány nové funkční vlivy MMP-2 

a MMP-9 na aktivaci specifických signálních drah (Bauvois, 2012). Funkce a regulace 

exprese je závislá na typu MMP (Canel et al., 2008). MMP by mohly být potenciálně využity 

jako cílové molekuly pro vývoj léčiv cílených proti nádorům se zvýšenou koncentrací 

matrixových metaloproteináz. Zvýšení hladiny jednoho či několika typů MMP je 

zdokumentováno u celé řady nádorů, hlavně u karcinomů plic, tlustého střeva, prsu a prostaty 

(Hadler-Olsen et al., 2013). Nicméně prognostická a prediktivní role různých MMP u různých 

typů karcinomů zůstává kontroverzní (Branca et al., 2006, Brun et al., 2012, Hadler-Olsen et 
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al., 2013, Holubec et al., 2004, Oberg et al., 2000, Pesta et al., 2007, Ylisirnio et al., 2000, 

Zhang et al., 2009).  

Recentně byly publikovány studie zaměřené na diagnostické a prognostické role MMP 

v HNSCC, avšak jejich výsledky se zdají být rozporné a navzájem těžko srovnatelné, neboť 

výzkumy byly provedeny na rozdílně strukturovaných souborech pacientů s HNSCC, různými 

metodami a byly hodnoceny různé typy MMP (Krecicki et al., 2003, Kuropkat et al., 2002, 

Marcos et al., 2009, Pradhan-Palikhe et al., 2010, Tadbir et al., 2012, Wang et al., 2013a, 

Zhang et al., 2009). Málo je také v současné době známo o sérových hladinách MMP u 

jednotlivých anatomický lokalit karcinomů hlavy a krku.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem  jsme se v naší studii pokusili přispět k  objasnění 

patogeneze a progrese HNSCC posouzením  vztahu předoperační sérové hladiny MMP-1, 

MMP-2 a MMP-9 ke klinicko-patologickým charakteristikám karcinomu orofaryngu, laryngu 

a hypofaryngu. Zaměřili jsme se zejména na posouzení prognostického předoperačního 

potenciálu a rozdíly v sérových hladinách MMP-1, MMP-2 a MMP-9 s ohledem na 

anatomickou lokalitu HNSCC, a proto nebyla použita kontrolní skupina zdravých pacientů. 

Statisticky významné rozdíly v sérové hladině MMP mezi pacienty s HNSCC a kontrolní 

skupinou byla několika autory zdokumentována u MMP-3, MMP-9 a MMP-13 (Kuropkat et 

al., 2002, Marcos et al., 2009, Ruokolainen et al., 2005, Wang et al., 2013a). Naproti tomu 

u sérových hladin MMP-2 nebyl prokázán rozdíl mezi hodnotami u pacientů s HNSCC 

a u pacientů zdravých (Kawata et al., 2002). 

Pokud jde o sérové hladiny MMP ve vztahu k anatomické lokalitě HNSCC, naše studie 

neprokázala statisticky významné rozdíly v sérové hladině MMP-1, MMP-2 a MMP-9 mezi 

karcinomy orofaryngu, hypofaryngu a laryngu. U sérových hladin MMP-1 a MMP-9 byly 

výrazné rozdíly, ale bez statistické významnosti (sérová hladina MMP-1 byla nejvyšší 

u karcinomů hypofaryngu a nejnižší u karcinomů orofaryngu; sérová hladina MMP-9 byla 

nejvyšší u karcinomů hypofaryngu a nejnižší u karcinomů laryngu). Naopak u sérové hladiny 

MMP-2 nebyly patrné výraznější rozdíly mezi jednotlivými anatomickými lokalitami. 

Z tohoto důvodu nepřepokládáme žádnou specifickou úlohu MMP v patobiologii pro 

jednotlivé anatomické lokality HNSCC. Potenciální role MMP v progresi karcinomu 

hypofaryngu by měla být ověřena na větším souboru.  

Při hodnocení celého našeho souboru bez ohledu na anatomickou lokalitu nebyla u žádné ze 

studovaných MMP nalezena korelace sérové hladiny s tradičními klinicko-patologickými 

parametry jako jsou pohlaví, věk, histopatologický grading či uzlinový status. Závěry jsou 

ve shodě s prací Kawaty a kol., kteří také neprokázali korelaci mezi sérovou hladinou MMP-2 
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a MMP-9 a přítomnosti metastáz v krčních uzlinách, ačkoliv u pacientů s uzlinovými 

metastázami byla v nádorové tkáni významně vyšší koncentrace MMP-2 (Kawata et al., 

2002). V kontrastu s výsledky naší studie, kdy byla prokázána statisticky významná korelace 

mezi sérovou hladinou MMP-1 a MMP-9 a stádiem onemocnění, je práce Ruokolainena 

a kol., která nezjistila signifikantní vztah mezi sérovou hladinou MMP-9 a stádiem 

onemocnění či jinými klinicko-patologickými parametry. Ve stejné studii nebyl prokázán 

rozdíl předoperačních sérových hladin MMP-9 mezi jednotlivými anatomickými lokalitami 

HNSCC, na druhé straně vyšší sérová hladina MMP-9 byla asociována s kratším specifickým 

přežitím (Ruokolainen et al., 2005). V jiné studii stejných autorů nebyl potvrzen prognostický 

význam předoperační sérové hladiny MMP-2, ačkoliv vztah exprese MMP-2 v nádorové tkání 

a prognózy byl signifikantní. Důvod, proč MMP exprimované v nádoru nereflektují sérovou 

hladinu, zůstává nejasný (Ruokolainen et al., 2006). 

V rámci jednotlivých anatomických lokalit v námi studovaném souboru bylo prokázáno 

několik statisticky významných korelací mezi MMP a klinicko-patologickými parametry. 

Sérová hladina MMP-2 u karcinomů laryngu byla statisticky významně vyšší u nízce 

diferencovaných nádorů a u karcinomů orofaryngu u pacientů s metastázami do krčních uzlin. 

Zvýšená sérová hladina MMP-9 korelovala s recidivou/perzistencí u karcinomů laryngu, 

zatímco u karcinomů orofaryngu nebyl nalezen žádný vztah mezi MMP-9 a 

klinicko-patologickými parametry. V případě imunohistochemicky stanovované exprese 

MMP přímo v nádorové tkáni prokázali autoři Dunne a kol. ve své studii u karcinomů 

orofaryngu statisticky významný vztah mezi vyšší expresí MMP-9 v nádoru a vyšším T a N 

stádiem (Dunne et al., 2005). Gou a kol. publikovali podobné výsledky a popsali statisticky 

signifikantní vztah mezí expresí MMP-2 a MMP-9 a horší prognózou karcinomů laryngu 

(Gou et al., 2014). Tyto výsledky mohou částečně naznačovat roli MMP-1, MMP-2 a MMP-9 

v lokálním šíření HNSCC bez ohledu na anatomickou lokalitu.  

Kouření cigaret a užívaní alkoholu jsou hlavní rizikové faktory pro vznik HNSCC, hlavně 

karcinomů laryngu a hypofaryngu. V naší studii byli kuřáci všichni pacienti s karcinomem 

hypofaryngu a většina (90,5 %) pacientů s karcinomem laryngu. Látky obsažené 

v cigaretovém kouři mohou způsobovat vyšší produkci MMP. Zvláště hladina cirkulujícího 

MMP-9 je zvyšována kouřením mechanizmem indukované exprese MMP-9 v neutrofilech a 

makrofázích při zánětu (Palozza et al., 2012, Snitker et al., 2013). Korelace vyšší sérové 

hladiny MMP-1 u kuřáků s karcinomem laryngu v naší studii je v souladu s již publikovanými 

závěry, kdy epiteliální plicní buňky vykazovaly zvýšenou expresi MMP-1 na základě indukce 

genu MMP1 cigaretovým kouřem (Mercer et al., 2009). Tato exprese genu MMP1 může být 
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také ovlivněna polymorfizmem promotoru MMP1 (Wallace et al., 2012). Korelace sérových 

hladin studovaných MMP s kouřením nebyla v naší studii prokázána u karcinomů orofaryngu 

a hypofaryngu. Zdá se tedy pravděpodobné, že MMP-1 může představovat jednu 

z nejdůležitějších patobiologických nádorových drah u karcinomu laryngu u kuřáků. 

HPV infekce je dalším etiologickým faktorem spojeným s HNSCC, a to zejména s karcinomy 

orofaryngu (Sudhoff et al., 2011). Někteří autoři popsali vliv HPV infekce na zvýšenou 

expresi MMP-2 a MMP-9 (Muhlen et al., 2010, Shiau et al., 2013). Protein p16 se jeví jako 

nepřímý marker HPV indukované onkogeneze a je zvýšeně exprimován (up-regulován) 

v HPV pozitivních nádorech (Konig et al., 2007, Ramqvist et Dalianis, 2011, Thomas et 

Primeaux, 2012). P16  je považován za jeden z nevýznamnějších prognostických faktorů 

nejen u karcinomu orofaryngu, ale také u karcinomu laryngu (Laco et al., 2012, Silva et al., 

2012). Kromě toho je nadměrná exprese p16 spojována s příznivější odezvou na terapii 

u pacientů s nádory orofaryngu/laryngu navzdory absenci detekovatelné HPV DNA 

v některých případech (Lewis et al., 2010, Oguejiofor et al., 2013). Naopak u karcinomu 

hypofaryngu zvýšená exprese p16 nekoreluje s HPV pozitivitou či příznivější prognózou 

(Wendt et al., 2014). Wang a kol. popsali inhibiční efekt p16 na expresi MMP-2 v buňkách 

plicního karcinomu (Wang et al., 2006). Tento fakt může hrát klíčovou roli v klinickém 

chování p16 pozitivních nádorů. V naší studii jsme prokázali signifikantní korelaci mezi 

nízkou sérovou hladinou MMP-1 a p16 pozitivitou v celém studovaném souboru, bez ohledu 

na anatomickou lokalitu. Statisticky významná korelace mezi p16 pozitivitou a výskytem 

metastáz do krčních uzlin v naší studii není v rozporu se známým příznivým klinickým 

výsledkem pacientů s p16 pozitivními HNSCC, protože přítomnost metastáz do lymfatických 

uzlin u p16 pozitivních karcinomů orofaryngu není považována za negativní prognostický 

faktor (Klozar et al., 2013). 

Pro studium jednotlivých MMP bylo využito řady vyšetřovacích technik u různých typů 

zhoubných nádorů: a to hlavně imunohistochemické vyšetření, in situ zymografie, reverzní 

transkripce-polymerázové řetězové reakce (RT-PCR), enzymová imunoesej a multiplexová 

analýza (xMAP technologie) (Curran et Murray, 1999, Dunbar, 2006, Nagel et al., 2004, 

Rydlova et al., 2008). Význam imunohistochemických technik spočívá v jejich uplatnění při 

vyšetření vzorků tkání fixovaných formalínem a zalitých parafínem, což usnadňuje lokalizaci 

antigenu přímo v nádoru, stejně jako využití archivních materiálů v retrospektivních studiích 

(Curran et Murray, 1999, Rydlova et al., 2008). Tato metoda vyhodnocuje expresi MMP 

ve formě aktivního a neaktivního proteinu. Imunohistochemie odráží místo produkce 

proteinů, ale je k tomu zapotřebí nádorová tkáň. Naopak, analýza přítomnosti proteinu 
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v krevním séru může být provedena před léčbou i během ní. xMAP technologie je inovativní 

metoda vyšetření sérových hladin MMP (Dunbar, 2006, Linkov et al., 2007). MAGPIX je 

nová modifikace této multiplexové technologie. Tento cenově dostupný systém může 

provádět až 50 testů v rámci jediné reakce, což výrazně snižuje požadavky na množství 

vyšetřovaného materiálu, potřebná činidla a práci při současném zvýšení produktivity. V naší 

studii jsme využili právě tuto multianalytickou metodu umožňující simultánně vyšetřit více 

sérových markerů.  

6.2 Studie tkáňových proteinů p16, p53 a galektinu-3 

Historicky jsou za hlavní rizikové faktory pro vznik dlaždicobuněčných karcinomů hrtanu 

(LSCC) považovány kouření a konzumace alkoholu. Protože asi 5% LSCC se vyskytuje 

u nekuřáků a abstinentů, předpokládá se vliv dalších etiologických faktorů (Baumann et al., 

2009). Jedním z těchto faktorů je HPV infekce, především „vysoce rizikové“ HPV (typy 16 

a 18), které patří mezi jednoznačně prokázané etiologické činitele pro vznik 

dlaždicobuněčného karcinomu orofaryngu (Konig et al., 2007, Lewis et al., 2010, Lewis et al., 

2012, Thomas et Primeaux, 2012). Jak ukazují soudobé studie, HPV pozitivní HNSCC mají 

příznivější prognózu než nádory HPV negativní (Vidal et Gillison, 2008, Zandberg et al., 

2013).  

Infekce HPV jako potenciální etiologický faktor u karcinomu hrtanu byla poprvé popsána 

před více než 30 lety (Syrjanen et Syrjanen, 1981). Výskyt HPV DNA je prokazován u LSCC 

v rozmezí od 5 do 60 % (Lewis et al., 2012). Ve vztahu HPV a karcinogeneze však nadále 

existuje řada kontroverzí (Torrente et al., 2011). HPV bývá v oblasti hrtanu dávána do 

souvislosti s papilomatózou, způsobenou "nízce rizikovými" HPV (typy 6 a 11). Latentní 

HPV infekce je navíc přítomna ve zdravé sliznici hrtanu u 19% populace (Garcia-Milian et 

al., 1998, Rihkanen et al., 1994). Recentní práce ukazují, že „vysoce rizikové“ HPV (typy 16 

a 18) můžou hrát signifikantní roli v nádorové transformaci benigních lézí v hrtanu (Torrente 

et al., 2011). Někteří autoři odhalili podíl „vysoce rizikových“ HPV (typy 16 a 18) na 

karcinogenezi až u 25 % karcinomů hrtanu (Stephen et al., 2012, Torrente et al., 2011). Hobbs 

a kol. v metaanalýze zaměřené vztah HPV typu 16 a HNSCC však jednoznačně prokázali 

menší souvislost mezi HPV a vznikem karcinomu hrtanu než u orofaryngeálních karcinomů 

(Hobbs et al., 2006).  
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HPV a p16 

Protein p16 je úzce spjat s regulací buněčného cyklu včetně proliferace a diferenciace, stárnutí 

a apoptózy. Alterace exprese p16 je pozorována u řady různých typů zhoubných nádorů 

(melanomů, rakoviny slinivky břišní, plic, močového měchýře a cervikálních karcinomů) 

a byla dokumentována jako významný prediktor jejich biologického chování (Orlow et al., 

1995, Rocco et Sidransky, 2001, Rother et Jones, 2009, Sanchez-Fayos Calabuig et al., 2007, 

Ye et al., 2009).  

V poslední době byl referován vztah mezi transkripčně aktivními „vysoce rizikovými“ HPV 

infekcemi a nadměrnou expresí p16 u HNSCC (Baumann et al., 2009, Grimminger et 

Danenberg, 2011, Konig et al., 2007, Laco et al., 2008b, Lewis et al., 2010, Lewis et al., 

2012, Ukpo et al., 2011). Dle řady autorů je proto jednodušší a finančně méně náročné 

stanovení HPV statusu pomocí vyšetření exprese p16 v nádorové tkáni imunohistochemicky 

(Laco et al., 2008b, Lewis et al., 2012, Thomas et Primeaux, 2012). Poslední studie ale 

naznačují, že silné propojení mezi expresí p16 a transkripčně aktivní vysoce rizikovou HPV 

infekcí platí pouze u karcinomů orofaryngu, u nichž lze proto p16 pozitivitu považovat za 

známku aktivity HPV infekce (Broglie et al., 2013, Chernock et al., 2013, Isayeva et al., 2012, 

Lewis et al., 2010).  

Vysvětlení této souvislosti je založeno na dobře známém patobiologickém mechanizmu 

transkripčně aktivního HPV. HPV DNA je integrována do genomu hostitelské epiteliální 

buňky a aktivuje expresi E6 a E7 onkoproteinů. Důsledkem toho je degradace p53 a pRb 

proteinu a následná indukce exprese p16, jak bylo detailněji popsáno v kapitole 2.6.2. Protein 

p16 působí jako inhibitor cyklin dependentních kináz, zejména cyklin dependentní kinázy 4 

(CDK 4). P16 odbourává komplexy cyklin D/CDK4, čímž inhibuje buněčný cyklus. Naopak 

aktivní forma pRb inhibuje transkripci p16. Cesty působení regulačních proteinů p15, p21 

a telomerázy jsou ovlivněny případnou interakci s p16 (Swellam et al., 2008). Nedostatek p16  

způsobuje abnormální zvýšení nádorové proliferace a naopak nadbytek p16 vede inhibicí 

cyklin dependentních kináz (CDK4 a CDK6) k zadržení buněk v G1 fázi buněčného cyklu 

(Vairaktaris et al., 2007).  

Zajímavou skutečností zjištěnou nedávnými studiemi je fakt, že nadměrná exprese p16 je 

spojena s příznivějším klinickým výsledkem a lepší odezvou na léčbu i u některých HPV 

negativních HNSCC (Ang et al., 2010, Fischer et al., 2010, Lewis et al., 2011, Lewis et al., 

2010, Morshed, 2010). Molekulární podklad pro zvýšenou expresi p16 u HPV negativních 

nádorů však zůstává nejasný. Nadbytek proteinu p16 může pravděpodobně souviset s alterací 
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Rb genu (tedy dráhy Rb-p16), případně se může jednat o projev vrozené zvýšené exprese p16  

(Lewis et al., 2010).  

Exprese proteinu p16 v HNSCC je ve většině studií analyzována společně bez rozdělení na 

jednotlivé anatomické lokality (El-Naggar et al., 1997, Gonzalez et al., 1997, Hobbs et al., 

2006, Konig et al., 2007, Koscielny et al., 2007, Mendelsohn et al., 2010, Tamas et al., 2011, 

Thomas et Primeaux, 2012, Vidal et Gillison, 2008). Chování HNSCC  a význam exprese 

proteinu p16 se však může v závislosti na anatomické lokalitě výrazně lišit. Role proteinu p16 

v patogenezi a prognóze karcinomu hrtanu je stále více studována bez ohledu na HPV status 

(Chernock et al., 2013).  

 

Protein p16 

Dle řady studií je frekvence p16 pozitivních LSCC velmi variabilní (Baumann et al., 2009, 

Laco et al., 2008b, Tamas et al., 2011, Young et al., 2015). V naší studii byla pozitivní 

exprese p16 nalezena u 8,6 % (5/58) glotických LSCC. Tamas a kol. (Tamas et al., 2011) 

publikovali p16 pozitivitu u 39,5 % (15/38), Fu a kol. (Fu et al., 2008) u 40 % (16/40) 

a Mendelsohn a kol. (Mendelsohn et al., 2010) u 5,6 % (1/18) glotických LSCC. Rozptyl 

výsledků může být vysvětlen různě nastavenou hranicí počtu exprimujících buněk, kdy 

exprese p16 byla hodnocena jako pozitivní. Stejná hranice pro stanovení pozitivity jako v naší 

studii byla v práci Mendelsohna a kol. (Mendelsohn et al., 2010).  

P16 pozitivita je některými autory spojována s lepší prognózou LSCC, zatímco p16 negativita 

determinovala nádorovou progresi a nepříznivé chování (Silva et al., 2012, Swellam et al., 

2008). Některé další studie o prognostické úloze p16 u karcinomů laryngu prezentují 

protichůdné výsledky (Larque et al., 2015). Duray a kol. prokázali nižší míru lokálních 

recidiv p16 pozitivních LSCC (20 % recidivy po 5 letech od stanovení diagnózy), ale nebyl 

zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v expresi p16 mezi pacienty s recidivou a bez 

recidivy onemocnění (Duray et al., 2011). Koscielny a kol. verifikovali významnou asociaci 

mezi inaktivací genu p16 a horší prognózou LSCC (Koscielny et al., 2007). V naší studii byla 

u 9 (15,5 %) pacientů diagnostikována recidiva onemocnění. Přestože k recidivě došlo vždy 

u p16 negativních nádorů, nebyla prokázána staticky významná korelace mezi klinickým 

průběhem u p16 pozitivních a p16 negativních LSCC. Ve shodě s dalšími studiemi jsme 

prokázali statisticky významnou korelaci mezi expresí p16 a kouřením pacienta (Silva et al., 

2012). Pozitivita p16 byla v našem souboru potvrzena u 40 % (4/10) nekuřáků a pouze 

u 2,1 % (1/48) kuřáků.  
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Protein p53 

Ve zdravých buňkách je nízká koncentrace proteinu p53, v buňkách nádorových je naopak 

koncentrace p53 vysoká, protein je ale defektní a neplní svoji roli. To umožní buňkám 

proliferaci a současně blokuje apoptózu a zvyšuje nestabilitu chromozomů. 

Změny exprese proteinu p53 a mutace genu TP53 byly rozsáhle studovány ve smyslu jejich 

potenciální prediktivní hodnoty. Nadměrná exprese p53, která je detekována 

imunohistochemicky u LSCC, dle řady studii dobře koreluje s mutací genu TP53 (Anwar et 

al., 1993, Maestro et al., 1992). Změny p53 jsou možné nezávislé prediktory recidivy LSCC, 

ale jejich prognostický význam je velmi sporný, zejména u chirurgicky léčených pacientů 

(Almadori et al., 2005).  

V předchozích pracích byla prokazována pozitivita p53 ve 40–95 % LSCC (Ashraf et al., 

2010, Moz et al., 2013, Rodrigues et al., 2008, Sun et al., 2012). V naší studii jsme prokázali 

pozitivitu p53 u 65,5 % nádorů, což je v souladu s recentními pracemi. V literatuře bývá 

uváděno, že vyšší incidence mutace genu TP53 u HNSCC se nachází u kuřáků než u nekuřáků 

(Baumann et al., 2009). Také v naší studii byla pozitivita p53 přítomna častěji u kuřáků, při 

srovnání s nekuřáky však nebyl nalezen staticky významný rozdíl.   

Maruyama a kol. a Westra a kol. publikovali, že mutace p53 je méně častá u HPV pozitivních 

než u HPV negativních nádorů hlavy a krku (Maruyama et al., 2014, Westra et al., 2008). 

Limitací pro srovnání s našimi závěry je však převaha orofaryngeálních karcinomů v těchto 

studiích. Pokud budeme brát pozitivitu p16 v nádoru jako výraz možné HPV etiologie, tak 

v naší studii převažovala pozitivita p16 u nádorů p53 negativních a hlavně u podskupiny 

nekuřáků.  

Někteří autoři se domnívají, že p53 je nezávislý prognostický faktor a že jeho mutace jsou 

spojeny přímo s progresí nádoru a horším přežitím. Edstrom a kol. dávají nekontrolovatelný 

růst HNSCC do souvislosti s mutací genu TP53 (Edstrom et al., 2001).  

Ashraf a kol. na souboru 54 pacientů s karcinomem hrtanu prokázali statisticky významnou 

korelaci mezi expresí p53 a stádiem onemocnění a metastatickým postižením krčních uzlin. 

Pozitivita p53 převažovala u vyšších stádii onemocnění a u nádorů s metastázami do krčních 

uzlin (Ashraf et al., 2010). Statisticky významnou korelaci mezi expresí p53 a metastatickým 

postižením krčních uzlin prokázali Kazkayasi a kol. (Kazkayasi et al., 2001). Naproti tomu, 

Mielcarek-Kuchta a kol. však tuto závislost nepotvrzují (Mielcarek-Kuchta et al., 2003).  

V mnoha studiích je považována přítomnost mutovaného genu TP53 také za důvod horší 

radio- či chemosenzitivity u HNSCC (Couture et al., 2002). Golusinski a kol. prokázali 

statisticky významnou korelaci mezi expresí p53, T a N stádiem, diferenciací nádoru a dobou 
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celkového přežití (Golusinski et al., 1998). Tannapfel a Weber však ve své přehledové práci 

dokumentovali fakt, že ve většině recentně publikovaných studií nebyla prokázána korelace 

mezi mutací genu TP53 a klinicko-patologickými parametry (Tannapfel et Weber, 

2001).  V souladu s těmito závěry jsou i výsledky naší studie, která neprokázala statisticky 

signifikantní  vztah exprese p53 a kliniko-patologických parametrů. 

 

Galektin-3 

I když zapojení gal-3 do progrese bylo popsáno u řady různých nádorů, zůstává vzhledem 

k mnoha protichůdným výsledkům jeho klinický význam kontroverzní. Gal-3 se účastní řady 

různých biologických jevů, včetně buněčného růstu, adheze, diferenciace, angiogeneze 

a apoptózy. Svou roli hraje také při vzniku nádorů, metastazování a migraci nádorových 

buněk (Miranda et al., 2009). Exprese gal-3 proto může být zvýšená u různých typů nádorů 

a také u HNSCC (Saussez et al., 2007).  

V naší studii byla potvrzena pozitivita gal-3 u 31 (53,5 %) případů glotického LSCC. Jedná se 

o nižší výskyt než v práci Konga a kol., kteří prokázali pozitivitu gal-3 u 89,7 % LSCC (Kong 

et al., 2009). Řada autorů poukazuje na možnou souvislost míry exprese gal-3 s diferenciací 

nádoru (Almadori et al., 2005). Snížení exprese gal-3 lze pozorovat během ztráty diferenciace 

LSCC, což koreluje s vyšší agresivitou těchto tumorů (Gillenwater et al., 1996). Choi a kol. 

prokázali statisticky významně vyšší expresi gal-3 u vyšších stadií LSCC, statisticky 

nevýznamně vyšší expresi gal-3 autoři pozorovali u dobře diferencovaných nádorů 

a v souvislosti výskytem krčních metastáz (Choi et al., 2010). Piantelli a kol. zjistili, že 

snížení exprese gal-3 v cytoplazmě u LSCC  by mohlo být prediktorem negativní prognózy 

(Piantelli et al., 2002). Na rozdíl od této studie byla v práci Honjo a kol. u dlaždicobuněčného 

karcinomu jazyka  zvýšená exprese cytoplazmatického gal-3 spojována s horší prognózou, 

tj. s rizikem recidivy onemocnění (Honjo et al., 2000). Plzák a kol. uvádějí, že nižší exprese 

receptorů pro gal-3 je asociována s horší prognózou LSCC (Plzák et al., 2004). Miranda a kol. 

neprokázali statisticky významný vztah mezi expresí gal-3 a klinicko-patologickými ukazateli 

(Miranda et al., 2009). Dále ve své práci nepotvrdili vztah exprese gal-3 a HPV, i když 

u skupiny HPV pozitivní mírně převažovala vyšší exprese gal-3 (Miranda et al., 2009). V naší 

práci jsme nenalezli statisticky signifikantní vztah mezi expresí gal-3 a prognózou 

onemocnění, v podskupině pacientů s perzistencí či recidivou byla celkově nižší, ale 

statisticky nevýznamná exprese gal-3. 
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6.3 Studie vybraných tkáňových mikroRNA  

MikroRNA reprezentují nové molekuly regulující genovou expresi na posttranskripční úrovni 

mechanizmem translační represe nebo degradace cílové mRNA (Chen et al., 2010). Exprese 

mikroRNA v buňkách je za různých chorobných stavů deregulována (zvýšena či snížena). 

V současné době je pozornost zaměřena zejména na studium odlišných expresních profilů 

mikroRNA v nádorech a jejich potenciální diagnostické, prognostické i terapeutické 

souvislosti.  Recentně bylo publikováno mnoho prací, které se zabývaly určením expresního 

profilu mikroRNA u karcinomů prsu, prostaty, tlustého střeva, mozku a řady dalších typů 

karcinomů  (Heneghan et al., 2010, Chen et Wang, 2014, Chen et al., 2010, Kulda et al., 2010, 

Pesta et al., 2010). Avšak poměrně málo je známo o expresi a úloze mikroRNA 

v jednotlivých lokalitách dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku, a proto takto zaměřené 

studie jsou žádoucí a plně opodstatněné. Očekává se od nich patobiologické objasnění rozdílů 

v klinickém chování nádorů HNSCC ve specifických lokalitách a do budoucna možný 

terapeutický benefit pro pacienty (Barber et al., 2013). Recentně se řada autorů zaměřila na 

určení expresního profilu mikroRNA u HNSCC (Chen et al., 2010, Janiszewska et al., 2013). 

Výsledky se zdají být nejednoznačné vzhledem k tomu, že různé mikroRNA byly studovány 

rozdílnými způsoby v různých vzorcích/buněčných liniích a za různých klinicko-

patologických podmínek. Ačkoliv bylo popsáno již mnoho deregulovaných deregulovaných 

mikroRNA, zatím jen velmi limitovaný počet mikroRNA odlišně produkovaných v nádorech 

ve srovnání s nenádorovou tkání je dáván do souvislosti s karcinogenezí HNSCC a možným 

prognostickým či prediktivním dopadem (Janiszewska et al., 2013). Ve studii Avissara a kol. 

(2009) porovnávající nádorovou (HNSCC) a nenádorovou tkáň byla prokázaná zvýšená 

exprese miR-21, miR-221 a miR-18a v nádoru, zatímco produkce  miR-375 byla snížená. 

Kromě toho byl stanoven expresní poměr miR-221/miR-375 jako slibný diagnostický marker 

v rozlišení nádoru od normální tkáně, kdy výsledný poměr >1 predikuje nádorovou tkáň. Tato 

studie také odhalila značné rozdíly v expresi mikroRNA mezi buněčnými liniemi (in vitro) 

a nádorovými tkáněmi (in vivo). Tyto závěry naznačují omezenou výtěžnost buněčných linií 

jako modelového systému pro identifikaci klinicky relevantních mikroRNA (Avissar et al., 

2009a). U mikroRNA testovaných v této studii bylo popsáno, že mohou hrát klíčovou úlohu 

v kancerogenezi buď v HNSCC nebo u jiných typů karcinomů.  

V naší studii při porovnání nádorové a nenádorové tkáně byla nalezena statisticky významná 

diference v expresi miR-21, miR-200c a miR-375. Zvýšená exprese miR-21 

v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku byla již dříve prokázána řadou autorů 
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(Avissar et al., 2009a, Chang et al., 2008, Janiszewska et al., 2013, Wiklund et al., 2011). 

Snížená exprese miR-375 v nádorové tkáni (v naší studii 9krát nižší ve srovnání s normální 

tkání) byla také potvrzena v předchozích studiích (Avissar et al., 2009a). Málo je známo 

o významu deregulace miR-200c u HNSCC, přestože u karcinomů ledvin, prostaty, 

močového měchýře, prsu, pankreatu a žaludku byla popsána její tumor-supresorová role 

(Chen et al., 2010). Bylo prokázáno, že zvýšená exprese miR-200c inhibuje vlastnosti 

nádorových kmenových buněk HNSCC (ALDH1+, CD44+) a podporuje MET cílením genů 

ZEB1/ZEB2, BMI-1 a SOX2 (Chen et al., 2010, Lo et al., 2011). Nicméně přesná úloha  

miR-200c v regulaci karcinogeneze a klinického chování HNSCC nebyla ještě popsána. 

V naší studii byla signifikantně vyšší exprese miR-200c sdružena s nízce diferencovanými 

nádory a pokročilým stádiem onemocnění. Zvýšenou expresi miR-200c s ohledem na 

udávanou tumor-supresorovou funkci lze však spíše očekávat u prognosticky příznivějších 

stádií onemocnění. Malý počet případů ve studii a neúplné objasnění interakce miR-200c 

limitují lepší interpretaci těchto výsledků.  

Pokud jde o hodnocení expresního profilu mikroRNA v různých anatomických podskupinách 

HNSCC a jejich vzájemné porovnání, zjistili jsme výrazné rozdíly v expresi let-7a, miR-200c 

a miR-34a mezi karcinomy orofaryngu a laryngu. Překvapivě byla nalezena zvýšená exprese 

miR-34a u karcinomů orofaryngu. Jsme si vědomi pouze jedné studie, a to autorů Hui a kol., 

která se zaměřila na hodnocení expresního profilu mikroRNA mezi anatomickými 

podskupinami HNSCC (Hui et al., 2010). Autoři však nenašli žádné rozdíly v expresi 

mikroRNA mezi karcinomy orofaryngu, hrtanu a hypofaryngu. Kromě miR-21 a miR-375 

další hodnocené mikroRNA byly odlišné od těch, které byly zkoumány v naší studii 

(Hui et al., 2010).  

V celém souboru bez ohledu na anatomickou lokalitu HNSCC jsme zjistili signifikantní 

rozdíly v expresi let-7a a miR-200c v závislosti na stádiu onemocnění. U karcinomu laryngu 

byla signifikantně vyšší exprese pouze miR-200c u pokročilých stadií onemocnění, zatímco 

vyšší exprese miR-375 byla asociována u karcinomu laryngu s výskytem metastáz do 

lymfatických krčních uzlin. Všeobecně užívané prognostické parametry, jako doby bez 

známek onemocnění (DFS) anebo celkové přežití (OS), nemohly být použity pro hodnocení 

ve vztahu k expresi mikroRNA vzhledem k relativně krátké době sledování našeho souboru. 

Nicméně se ukazuje, že sledování exprese let-7a, miR-200c a miR-375 může mít určitý 

potenciální prognostický význam. Prognostický význam vybraných mikroRNA byl hodnocen 

u HNSCC několika autory, ale výsledky se zdají být heterogenní a zatím nepřínosné pro 

klinickou praxi (Childs et al., 2009).  
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Znalost nádorové patobiologie a molekulárních rozdílů mezi nádory různých anatomických 

lokalit a různé etiologie (viry, kouření nebo konzumace alkoholu) je důležitá pro vývoj 

nových cílených léčebných strategií. MikroRNA jsou často studovány u karcinomů spojených 

s kouřením, zejména u karcinomu plic. Existují různé dráhy dysregulace mikroRNA: 

modifikace mikroRNA genové exprese mutací nebo epigenetickou regulací nebo alterací 

tumor-supresorových či onkogenních funkcí mikroRNA (Momi et al., 2014). Karcinomy 

vyvolané kouřením vykazují obvykle bimodální expresní profil mikroRNA, kdy v iniciální 

fázi nádoru je exprese snížená (down-regulace) a v konečné fázi u pokročilých nádorů je 

exprese zvýšená (up-regulovaná). V naší studii jsme u kuřáků odhalili významně vyšší 

expresi miR-21 (p=0,0005) a nižší expresi miR-375 (p=0,0010) v nádorové tkáni v porovnání 

se zdravou nenádorovou tkání.  

Abusus alkoholu reprezentuje jeden z hlavních rizikových faktorů v patobiologii HNSCC. 

Bylo popsáno několik mechanizmů, kterými alkohol způsobuje dysregulace mikroRNA, jako 

například zánětlivou iritací, interferencí se vstřebáváním kyseliny listové nebo degradací na 

kancerogenní acetaldehyd. Bylo prokázáno, že exprese miR-375 u HNSCC se zvyšuje 

užíváním alkoholu (Avissar et al., 2009b). V naší studii jsme neodhalili žádnou souvislost 

mezi studovanými mikroRNA a užíváním alkoholu. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že 

klinické údaje o abusu alkoholu mohou být velmi variabilní.  

Role HPV/p16 v regulaci exprese mikroRNA u HNSCC je do značné míry neznámá (Lajer et 

al., 2011). P16 pozitivita u HNSCC je považována za nepřímý marker HPV etiologie, ačkoliv 

jsou zvažovány i jiné mechanizmy zvýšené exprese p16. Klinické příznaky a prognóza 

HNSCC jsou výrazně ovlivněny HPV/p16 statusem, kdy HPV/p16 pozitivní nádory mají 

příznivější chování (Lajer et von Buchwald, 2010). Funkce p16 je komplexní a liší se u řady 

typů nádorů i v závislosti na anatomické lokalitě. Z tohoto důvodu studie o funkci p16 

v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku a jeho prognostických a terapeutických 

souvislostech by měly být místně specifické (Leemans et al., 2011, Romagosa et al., 2011). 

Onkogenem indukovaná senescence (stárnutí) představuje bariéru proti vzniku nádorů. 

V tomto procesu je klíčovým regulátorem p16 ve spolupráci s příslušnými mikroRNA. 

Zejména akumulace miR-34a byla popsána v průběhu stárnutí u řady typů buněk 

(Christoffersen et al., 2010, Overhoff et al., 2014, Romagosa et al., 2011). Tumor-supresorová 

funkce miR-34a byla prokázána u několika různých nádorů a spočívá ve zvýšení exprese 

onkogenů prostřednictvím deregulace v řadě cílových mRNA, včetně MYC, cyklinu B1 

(CCNB1), Bcl-2, a E2F3 a survivinu (BIRC5) (Christoffersen et al., 2010, Kumar et al., 2012, 

Ribeiro et Sousa, 2014, Shen et al., 2012). U většiny nádorů je snížená exprese miR-34a 
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(down-regulace) sdružena  s nádorovou progresí (Chen et Hu, 2012, Kumar et al., 2012). 

Ogawa a kol. ve své práci popsali sníženou expresi miR-34 asociovanou s rezistenci 

k cis-diamminedichloroplatině u sinonasálního dlaždicobuněčného karcinomu (Ogawa et al., 

2012). Na rozdíl od většiny nádorů byla v naší studii prokázána zvýšená exprese miR-34a 

u p16 pozitivních karcinomů orofaryngu. Toto zjištění by mohlo být v souladu s již 

dokumentovanou lepší prognózou těchto nádorů (p16 pozitivních karcinomů orofaryngu) 

(Lajer et von Buchwald, 2010). Bohužel přesnější interpretace těchto výsledků je limitována 

počtem případů v naší pilotní studii. Proto jsou nutné další studie větších souborů 

p16 pozitivních karcinomů orofaryngu k případnému potvrzení zvýšené exprese miR-34a 

u této skupiny nádorů. Detailnější objasnění základních patobiologických mechanizmů 

a možnou souvislost zvýšené exprese miR-34a s onkogeny vyvolanou senescencí 

a následnými klinickými dopady se jeví jako opodstatněné.  

Práce zabývající se problematikou deregulace mikroRNA u HNSCC jsou zatím poměrně 

vzácné, i když jejich počet se postupně zvyšuje. Nicméně doposud publikované závěry zatím 

limitují případné použití stanovení profilu mikroRNA u HNSCC v rutinní klinice praxi. 

(Chang et al., 2008, John et al., 2013, Lajer et al., 2011). Naše studie byla provedena na 

vzorcích tkání fixovaných formalínem a zalitých do parafínu (FFPE). I když FFPE vzorky 

nejsou vhodné pro analýzu mRNA ani DNA vzhledem k jejich možné degradaci v průběhu 

fixace, izolace malých mikroRNA za účelem jejich analýzy je možná vzhledem k tomu, že 

mikroRNA jsou více stabilní (Peiro-Chova et al., 2013). Navíc studie významu mikroRNA 

v HNSCC by měly být komplexnější a vzít v úvahu, vliv exogenních a endogenních faktorů 

včetně anatomické lokality nádoru. Nicméně na základě naši pilotní studie a literárních 

znalostí jsme přesvědčeni, že určení profilu mikroRNA HNSCC má potencionální 

diagnostický, prognostický a terapeutický přínos. Z tohoto důvodu se zdá, že mikroRNA 

mohou v budoucnu rozšířit spektrum nádorových biomarkerů u HNSCC.  
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7 Závěry 

7.1 Vyhodnocení cílů práce  

1. Stanovení a porovnání expresního profilu vybraných nádorových markerů 

v dlaždicobuněčných karcinomech orofaryngu, laryngu a hypofaryngu. 

 

V naší práci jsme se zaměřili na sledování exprese vybraných nádorových markerů 

v nádorové tkáni (p53, p16, galektin-3 a mikroRNA: let-7a, miR-21, miR-200c, miR-34a, 

miR-375) a stanovení sérových hladin některých nádorových biomarkerů (MMP-1, MMP-2 

a MMP-9) u pacientů s HNSCC. Výsledky naší studie ukazují, že exprese nádorových 

markerů v HNSCC může být ovlivněna řadou faktorů, zejména faktory etiologickými. Tuto 

skutečnost potvrzuje statisticky významná korelace vyšší exprese proteinu p16 s nekuřáctvím 

pacientů a statisticky vyšší sérová hladina MMP-1 prokázaná u pacientů kuřáků. Za 

potenciální faktor ovlivňující expresi nádorových markerů lze považovat i anatomickou 

lokalitu vzniku nádoru. V naší studii byl prokázán statisticky významný vztah mezi expresí 

p16, miR-34a, let-7a a miR-200c a karcinomem orofaryngu. Tyto výsledky naznačují 

existenci různých patobiologických cest vzniku a rozvoje dlaždicobuněčných karcinomů 

hlavy a krku nejen v závislosti na etiologickém činiteli, ale také na anatomické lokalitě 

nádoru. V dalších studiích bude nutné přesně definovat panel nádorových markerů ve vztahu 

k výše uvedeným faktorům.  

Jednou z nejdůležitějších vlastností nádorového markeru je jeho nádorová specifita vyjádřená 

rozdílnou expresí mezi nádorovou a nenádorovou tkání. V naší studii jsme prokázali 

statisticky významné rozdíly v expresi mikroRNA (miR-21, miR-200c a miR-375) mezi 

zdravou nenádorovou tkání a nádorem. Obdobný vztah byl prokázán i pro miR-34a 

u podskupiny karcinomů orofaryngu. 

 

2. Studium korelace exprese studovaných nádorových markerů s vybranými 

klinicko-patologickými ukazateli (zejména gradingem a stagingem nádorů, agresivitou 

a metastatickou potencí a s odpovědí na léčbu), a to jak v rámci všech HNSCC, tak 

v rámci skupin dlaždicobuněčných nádorů dle lokalit. 

 

Ve vztahu exprese tkáňových nebo sérových nádorových markerů ke  klinicko-patologickým 

parametrům byla v naší studii prokázána řada statisticky významných souvislostí. 
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Na základě výsledků naší studie mohou být MMP-1, MMP-2 a MMP-9 považovány za 

potenciální faktory regulující patogenezi, progresi a šíření HNSCC. Žádná ze studovaných 

MMP nehraje zásadní roli v patobiologii karcinomu orofaryngu, laryngu či hypofaryngu. 

Vzhledem k tomu, že statisticky významná korelace mezi sérovými hladinami MMP-1, 

MMP-2 a MMP-9 a klinicko-patologickými parametry i ve vztahu k anatomické sublokalitě 

HNSCC je velmi variabilní, je třeba dalších studií k bližšímu objasnění funkce MMP 

v karcinogenezi HNSCC.  

U studie zaměřené na glotický karcinom nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi 

expresí p16, p53 a gal-3 a klinicko-patologickými parametry. Nicméně lze pozorovat určitou 

tendenci k příznivějšímu průběhu onemocnění u skupiny p16 pozitivních (vždy I. stádium 

choroby, nikdy uzlinové metastázy, nikdy perzistence či recidiva nádoru). I přesto zůstává 

význam exprese p16 u karcinomů hrtanu nejasný, především při srovnání s významem 

u orofaryngeálních karcinomů, kde lze i na základě našich výsledků u ostatních studií, 

považovat p16 za potenciální prognostický marker. 

Studie ukázala, že některé mikroRNA jsou u HNSCC deregulovány (up-regulace miR-21, 

miR-200c a miR-34a; down-regulace miR-375) a mohou hrát tedy důležitou roli 

v patobiologii HNSCC. Další studie funkce mikroRNA u HNSCC, zejména se zaměřením na 

jednotlivé anatomické sublokality, se tedy jeví jako opodstatněné. 

 

3. Posouzení vhodnosti vyšetřovaných nádorových markerů pro diagnostiku a pro 

predikci a prognózu v rutinní klinické praxi a na základě dosažených výsledků odhad 

dalšího směru vlastního výzkumu v oblasti dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku.  

 

Z námi vyšetřovaných markerů se jako potenciální prognostický marker jeví p16 a miR-34a, 

a to zejména u karcinomu orofaryngu. Další studium významu a souvislostí miR-34a 

v patobiologii p16 pozitivních karcinomů orofaryngu by mohlo pomoci objasnit důvody 

příznivější prognózy těchto karcinomů ve srovnání s jinými sublokalitami HNSCC 

(s výjimkou časných stádií glotických karcinomů).   

 

 

 

 



94 

 

7.2 Závěry pro praxi 

 

1. Nádorové markery mohou být významným pomocníkem při diagnostice, určení prognózy 

onemocnění a výběru vhodné léčby u dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku.  

2. Další studie širokého spektra nádorových markerů u HNSCC jsou plně opodstatněné, a to 

především s ohledem na odlišnou patobiologii těchto nádorů, konkrétní anatomické 

lokality a známé etiologické faktory. Cílem studií by mělo být vytvoření algoritmu pro 

použití celého panelu vhodných biomarkerů pro účely diagnostické, prognostické 

i prediktivní. 

3. Do budoucna lze očekávat v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku zejména 

prognostický a prediktivní přínos nádorových markerů a na základě toho zlepšení 

přežívání pacientů s těmito nádory.  

4. Z analyzovaných nádorových markerů se u HNSCC největší klinický potenciál ukazuje 

u mikroRNA, a proto je nutné se zaměřit na jejich výzkum v širším měřítku (např. větší 

soubory pacientů, rozsáhlejší spektrum vyšetřovaných mikroRNA nejlépe mikročipovou 

technologií). 

5. Vztah MMP ke klinicko-patologickým ukazatelům v HNSCC jednotlivých lokalit je 

velmi variabilní, a proto v klinické praxi není monitorování sérových MMP 

k prognostickým účelům vhodné. 

6. Současné rutinní využívaní markeru p16 (p16 pozitivita) jako prognostického markeru je 

odůvodněné v nádorech orofaryngu a reflektuje některé molekulární a klinické 

souvislosti, které byly potvrzeny i v naší studii. 
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