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Úvod

1. ÚVOD
Disertační práce na téma: „Regulace ukazatelů biologické aktivity u kolorektálního
karcinomu“ byla řešena v rámci grantových projektů IGA MZ ČR 6635-3 a v rámci
Výzkumného záměru MŠMT LN00B107.
Základním pracovištěm je III. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2
(přednosta a zároveň školitel tohoto projektu: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA).
Práce byla vypracována ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Fakultní Thomayreovy
nemocnice v Praze 4 (Přednosta: doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.), s Onkologickou
klinikou Fakultní nemocnice Plzeň (Přednosta: doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.)
a s Oddělením nukleární medicíny, Úsek imunoanalýzy Fakultní nemocnice Plzeň
(Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.).
Práce je rozčleněna do následujících základních kapitol:
V teoretické části v kapitole „Přehled současného stavu problematiky“ je uveden
základní přehled epidemiologie, přehled a využití základních parametrů biologické aktivity,
u kolorektálního karcinomu. Je zde velmi podrobně rozebrán proces maligní transformace
buňky a obecně proces metastazování nádorů. Na závěr této kapitoly je podán základní
princip a přehled laboratorních analýz, které jsou v současné době k dispozici ke
stanovení jednotlivých parametrů biologické aktivity nádorů.
Ve vlastní praktické častí jsou vytyčeny cíle, je uvedena charakteristika základních
sledovaných souborů nemocných a kontrolních zdravých jedinců. Jsou zde podrobně
rozebrány metodiky laboratorního stanovení jednotlivých parametrů biologické aktivity
nádorů, způsob jejich klinického vyhodnocení a metody použité ke statistickému
vyhodnocení jednotlivých parametrů.
V kapitole „Výsledky“ a „Diskuse “ jsou analyzovány výsledky z období let 2001 – 2008.,
které jsou komentovány a porovnávány s literárními údaji.
V kapitole „Závěry“ je diskutován význam stanovení jednotlivých parametrů
u kolorektálního karcinomu pro rutinní lékařskou praxi.
V poslední části práce je souhrn v českém a anglickém jazyce, seznam použité literatury a
dále přehled publikační činnosti autorky.
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Poděkování:
Vědecká a výzkumná práce na 1. lékařské fakultě Karlovy Univerzity je stejně jako na
ostatních vysoce odborných pracovištích vždy kolektivním dílem. Ve výzkumných
projektech bývá zvykem, že starší a zkušenější spolupracovníci přinášejí do této týmové
spolupráce zpočátku své myšlenky a nápady, které mají podpořeny mnohaletými výsledky
a zkušenostmi. Začínající výzkumníci se pak zpravidla podílejí na precizní realizaci těchto
nápadů. Na tomto projektu bylo zapojeno mnoho dalších spolupracovníků, jejichž
kompletní seznam by zabral několik stránek.
První poděkování patří především panu prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi, DrSc., MBA,
který mi umožnil prostřednictvím postgraduálního studia se začlenit do týmu významných
vědeckovýzkumných pracovníků na III. interní klinice 1. lékařské fakulty a který mi zároveň
umožnil propojení výzkumných projektů s aplikací v rutinní klinické praxi na III. interní
klinice. Zvláště bych mu chtěla poděkovat za jeho podporu během celého období, kdy mne
svým každodenním optimismem pomohl dotáhnout projekt ke zdárnému průběhu.
Další poděkování patří panu prof. MUDr. Ondřeji Topolčanovi, CSc., který mne jako
první do problematiky nádorových markerů zasvětil již před 15 lety, tedy v době kdy se
první nádorové markery začínaly používat v klinické rutinní praxi a který mi v uplynulých
letech dal mnoho prostoru k prezentaci problematiky nádorových markerů v rámci českých
i mezinárodních konferencí.
Zvláštní poděkování patří jmenovitě níže uvedeným kolegům, kteří se podíleli na tomto
projektu nejvýznamněji:
doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. – Onkologická klinika, FN Plzeň
MUDr. Miroslav Levý – Chirurgická klinika, FTN v Praze 4
as. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D. - Chirurgická klinika, FTN v Praze 4
as. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. – III. interní klinika VFN, 1 LF UK Praha
doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc. – Ústav informatiky, AV ČR
Mgr. Jindra Vrzalová, Ph.D. - Oddělení nukleární medicíny, FN Plzeň
Úplně na závěr bych chtěla vyjádřit osobní poděkování členům celé mojí rodiny, kteří mi
v průběhu celého období byli velkou oporou tím, že mi dokázali pro tuto náročnou práci
vytvořit dokonalé harmonické zázemí.
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2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AFP

alfa-fetoprotein

AMPL

adenosine monophosphate-activated protein kinase

Ang 1

angiopoetin 1 (angiogenní faktor)

APC gen

adenomatous polyposis coli gen

ASCO

American Society of Clinical Oncology

Bcl 2

antiapoptotický proto-onkogen, lokalizovaný na chromozomu 18

β hCG

beta podjednotka hCG (humánního choriongonadotropinu)

CA 19-9

Carbohydrate nebo cancer antigen CA 19-9

CA 72-4

Carbohydrate nebo cancer antigen CA 72-4

CD 31

adhezívní molekula, umožňuje adhezi mezi leukocyty a endotelem

CD 34

adhezívní molekula, ligand pro selektin L

CD 44

adhezívní molekula, umožňuje adhezi leukocytů

CD 45RB

izoforma molekuly CD 45 (společný leukocytární antigen)

CEA

karcinoembryonální antigen

Cut- off

diskriminační hladina

DFI

Období bez klinických příznaků onem. (disease free interval)

DNA

deoxyribonukleová kyselina

e

Eulerovo číslo, základ přirozených logaritmů (e=2,718)

ECO

Evropský obezitologický kongres (European Congress on Obesity)

EGF

epidermal growth factor

EGTM

European Group on Tumour Markers

ELAM 1

selektin E (adhezívní molekula)

ESMO

European Society for Medical Oncology

FAP

familiární adenomatózní polypóza

FGF

růstový faktor pro fibroblasty

IARC

International Agency for Research on Cancer

ICAM-1

intercelullar adhesion molecule

IDF

Mezinárodní diabetologická federace (Internat. Diabetes Federation)

IGF-1

insuline-like growth factor

IHC

imunohistochemie

IL

interleukin
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KRK

kolorektální karcinom

MAP

multi-analyte profiling, metoda multiplexové analýzy

MIB-1

antigen proliferace

MKN-10

mezinárodní klasifikace nemocí, verze 10

MMP

matrix metaloproteinázy

N/A

údaj nebyl k dispozici (not available)

NCA antigen

non specific cross-reacting antigen

NSE

neuron specifická enoláza (nádorový marker)

OK

okultní krvácení

OS

celkové přežití (overal survival) bez ohledu na příčinu úmrtí

PCNA

proliferating cell nuclear antigen (faktor buněčné proliferace)

PCR

polymerázová řetězová reakce

PDGF

plateled derived growth factor

PECAM

plateled endothelial cell adhesion molecule

PET

pozitronová emisní tomografie

PFS

přežívání bez příznaků progrese (progression free survival)

RFA

radiofrekvenční ablace

RFLP

restriction fragment length polymorphism

RNA

ribonukleová kyselina

ROC

(receiver operating characteristic)

RT-PCR

polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí

TGF

transforming growth factor

TIMP-1

tissue inhibitor of metalloprotease

TK

thymidinkináza

TNM

mezinárodní klasifikace zhoubných novotvarů

Topo II-α

topoizomeráza II- alfa (antigen proliferace)

TPA

tkáňový polypeptidový antigen

TPS

tkáňový specifický tkáňový polypeptidový antigen

ÚZIS

Ústav zdravotnických informací a statistiky

VCAM

vascular cell adhesion molecule

VEGF

vascular endothelial growth factor (angiogenní faktor)

xMAP

technologie multiplexové analýzy
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3. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY
3.1. Epidemiologie kolorektálního karcinomu
Nádory tlustého střeva a konečníku patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou
úmrtností mezi tři nejčastěji se vyskytující nádorová onemocnění (Boyle 2002, La Vecchia 1992).
V České republice (ČR) tvoří kolorektální karcinom (KRK) 12,1 % všech nádorů u mužů
a 13,7 % všech nádorů u žen, což představuje po karcinomu plic u mužů a karcinomu prsu
u žen hlavní nádorovou lokalizaci. Jedná se o dlouhodobý průměr od roku 1977.
Zatímco v Asii či v Africe incidence tohoto onemocnění vykazuje značný pokles a v USA
a v zemích západní Evropy se incidence příliš nemění, ve státech střední a jihovýchodní
Evropy dramaticky narůstá (ASCO 1996, La Vecchia 1992). Vysoká incidence těchto nádorů je
především v Maďarsku, Bavorsku, dále pak i ve Skotsku, Holandsku i Anglii. Nízká
incidence v Evropě je naopak ve Finsku, Lotyšsku a Estonsku. Je třeba však poznamenat,
že nápadně velmi nízká incidence těchto nádorů ve většině rozvojových zemí (jako je
např. Bangladéš či Kongo) je dána především krátkou průměrnou dobou života
v kombinaci s nízkou incidencí kolorektálního karcinomu v mladším věku. Navíc se
v těchto zemích jedná pouze o odhady na základě vzorku populace a ne o populační data
jako ve vyspělých zemích, kde je zavedena registrace onkologických nemocných. Pro
porovnávání dat se incidence udává ve standardizované incidenci (ASR), kde se
standardizace přepočítává na rozložení věku a uvádí se na 100 000 obyvatel.
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Obrázek č.1. ASR Incidence kolorektálního karcinomu u mužů pro rok 2000
dle výsledků projektu GLOBOCAN. (Cancer Incidence 2001)
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Obrázek č. 2. ASR Incidence kolorektálního karcinomu u žen pro rok 2000
dle výsledků projektu GLOBOCAN. (Cancer Incidence 2001)
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V ČR je v produktivním věku od 35 do 64 let incidence zhoubného nádoru tlustého střeva
v Evropě nejvyšší u mužů a pátá nejvyšší u žen. U nádorů konečníku je v ČR incidence
v této věkové kategorii nejvyšší v Evropě u mužů i žen. V letech 1959-1991 došlo v ČR
k nárůstu hrubé incidence o 341 % (muži 343 %, ženy 339 %) u nádorů tlustého střeva
a o 164 % (muži 171 %, ženy 158 %) u nádorů rekta. (Pecen 2000)
Incidence výrazně narůstá s věkem (ve věku 50 let: 0,39 nemocných na 1000 obyv./rok,
ve věku 80 let: 4,5 nemocných na 1000 obyv./rok). Nejvyšší výskyt je v pozdním věku nad
70 let, kde KRK tvoří 21,2 % všech nádorů u žen (je na prvním místě před nádory prsu)
a 20,2 % všech nádorů u mužů (kde je na druhém místě po plicních nádorech), (La Vecchia
1992, Kaušitz 2003, Pecen 2000)

viz Tabulka č. 1.

ŽENY

Tabulka č. 1. Incidence kolorektálního karcinomu v jednotlivých věkových kategoriích ve
srovnání s ostatními nádorovými lokalizacemi. (Pecen 2000)
Věk

Pořadí KRK v závislosti na incidenci

31-40

5. (za nádory cervixu, prsu, ovaria, melanom)

41-50

4. (za Ca prsu, cervixu, ovaria)

51-60

3. (za Ca prsu, dělohy)

61-70

2. (za nádory prsu)

MUŽI

Nad 70

1. v pořadí

31-40

2. (za nádory testes)

41-50

2. (za nádory plic)

51-60

2. (za nádory plic)

61-70

2. (za nádory plic)

Nad 70

2. (za nádory plic)

V ČR zachycena největší část nádorů ve III. a IV. klinickém stádiu (celkem 45 % nádorů
u mužů a 47 % nádorů u žen), což je velmi nepříznivá situace. Viz Tabulka č. 2.
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Tabulka č. 2. Incidence záchytu kolorektálního karcinomu v ČR v podle klinického stadia
onemocnění (dle údajů ÚZIS z r. 2005)
Záchyt kolorektálního karcinomu

Klinické stádium

Muži

Ženy

I.

22,9 %

22,3 %

II.

28,7 %

28,7 %

III.

22,1 %

22,9 %

IV.

26,4 %

26,2 %

Obrázek č. 3. Incidence záchytu kolorektálního karcinomu v ČR v podle klinického stadia
onemocnění (dle údajů ÚZIS z r. 2005)
30,00%

25,00%

%

20,00%
Muži

15,00%

Ženy

10,00%

5,00%

0,00%
I.

II.

III.

IV.

Klinické stádium

Nádory tlustého střeva se vyskytují stejně často u mužů jako u žen, nádory konečníku jsou
častější u mužů (1,5:1). Synchronní nádory tlustého střeva, tzv. 2 nebo více tumorů, které
se vyskytují současně se nachází u 2-5 % nemocných, metachronní nádory (tzn. nová
primární léze u nemocného, kde již dříve byla provedena resekce pro karcinom) jsou
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popisovány u 20-30 % nemocných. Varovný je fakt, že ČR má u kolorektálních nádorů
celosvětově nejvyšší mortalitu (52,7/100 000 obyv.).
Podrobnosti o incidenci nádorů kolorekta a to dle diagnózy (C18 vs. C19-C21) a dle
věkových skupin u mužů v ČR tak, jak byly nahlášeny do databáze Národního
onkologického registru jsou v Tabulce č. 2 . V roce 2005 žilo v ČR 22 618 mužů
s kolorektálním karcinomem, z tohoto počtu bylo 12 273 s diagnózou C18 a 10 345
s diagnózou C19, C20, C21. Ve stejném roce žilo v ČR 18 443 žen s kolorektálním
karcinomem, z tohoto počtu 11 132 s diagnózou C18 a 7 311 s diagnózou C19, C20
a C21. V ČR bylo v roce 2005 u žen 22,3 % zachyceno v klinickém stádiu I., 28,7 % ve
stádiu II., 22,9 % ve stádiu III. a 26.2 % ve stádiu IV. U mužů bylo ve stejném roce 2005
22.9 % zachyceno v klinickém stádiu I., 28.7 % ve stádiu II., 22.1 % ve stádiu III a 26.4 %
ve stádiu IV. Histologicky se jedná ve více než 90% o adenokarcinomy s různým stupněm
diferenciace. Zřídka se objevují dlaždicobuněčné karcinomy, karcinoidy, lymfomy
a sarkomy. (Lawrence 1998)
Tabulka č.: 3. Anatomické dělení nádorů střeva a konečníku (dle lokalizace) dle kritérií
UICC a MKN-10 (UICC 1997)
Lokalizace tumoru

Kolon

Rectum

Kód

Appendix

C 18,0

Cékum

C 18,1

Vzestupný tračník

C 18,2

Hepatická flexura

C 18,3

Příčný tračník

C 18,4

Lienální flexura

C 18,5

Sestupný tračník

C 18,6

Sigmoideum

C 18,7

Rectosigmoideum

C 19

Rectum

C 20
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Dle mnoha autorů má na incidenci kolorektálního karcinomu nepříznivý vliv příjem tuků
(hlavně živočišných). Též je hypotéza o nepříznivém vlivu příjmu piva - a to hlavně pro
výskyt plísní ve sladu nebo chmelu (běžnými potravinářskými kontrolami není úplný
záchyt). Obecně nádory trávicího ústrojí jsou velice častými nádory s vysokou nemocností
i úmrtností. Incidence těchto nádorů v České republice je značně vysoká a to se netýká
jen kolorektálního karcinomu. Nejenže v případě kolorektálního karcinomu máme největší
incidenci na celém světě (či jednu z 3 nejvyšších dle použitého standardu jak bylo výše
rozebráno), v nádorech žlučníku a žlučových cest, v nádorech pankreatu jsme první
v Evropě. U většiny nádorů trávicího ústrojí se setkáváme s nárůstem nových případů.
Naproti tomu i u nás došlo pouze poklesu výskytu karcinomu žaludku v souladu
s celosvětovým vývojem (pravděpodobně v souvislosti se zavedením ledniček a snížením
rizika pojídání zkažených potravin a s postupnou eradikací infekcí Helicobacter pylori).
Obrázek č.4. Incidence nádorových onemocnění u člověka v závislosti na věku:
(Incidence kolorektálního karcinomu na 100 000 osob.) (ÚZIS 1997-2005)
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3.2. Etiologie a patogeneze kolorektálního karcinomu
3.2.1. Faktory podílející se na vzniku kolorektálního karcinomu
Na vzniku kolorektálního karcinomu se podílejí jednak faktory hereditární a dále faktory
exogenní. Faktory exogenní odpovídají především za výskyt nádorů v sestupném tračníku,
sigmoideu a konečníku. Faktory hereditární odpovídají především za familiární výskyt
karcinomů v oblasti céka a vzestupného tračníku. (Bauer 1994, De Vita 1997)
Exogenní faktory:
•
•
•
•
•

•

Nadbytek tuků v potravě
Nedostatek fermentabilní vlákniny v potravě
Nevhodná tepelná úprava stravy
Nadměrná exkrece žlučových kyselin do stolice a vznik fekapenů
Nedostatek vápníku v potravě (snížená schopnost detoxikace žlučových kyselin ve
střevě), nedostatek vitamínů A, C, E a selenu (snížená ochrana před toxickým
efektem volných kyslíkových radikálů)
Kouření a alkohol (významné pro oblast konečníku)

Hereditární faktory:
•

•

Syndromy mnohotné adenomatózní polypózy (Familiární adenomatózní polypóza,
Gardnerův syndrom - familiární autozomálně dominantní onemocnění zapříčiněné
mutací APC genu – 5 q; riziko maligního zvratu je až 100 %, a to již ve věku 20 - 25
let.)
Syndromy familiárního výskytu nepolypózních karcinomů tlustého střeva (Lynchův
syndrom I, II - většinou dochází k mutaci alel genu hMSH2 – 2 q, hMLH1 – 3 q
popř. hPMS1, hPMS2.) Charakteristický je autozomálně dominantní typ přenosu,
časný začátek onemocnění (i u osob mladších 40 let), dále výskyt synchronních
a metachronních tumorů.

3.2.2. Predisponující změny
•

•

•

Adenomatózní polypy jakékoliv etiologie (riziko maligního zvratu závisí na
velikosti a histologické skladbě polypů, stoupá od tubulárních, přes tubulovilózní
a vilózní adenomy, maligní zvrat se uvádí ve 30 – 50 %).
Ulcerózní kolitida: častý maligní zvrat, pravděpodobnost stoupá s délkou trvání
kolitidy - 5 % po 20 letech, 12 % po 25 letech; při zánětlivém postižení celého
střeva je pravděpodobnost vzniku karcinomu až 35 %.
Crohnova choroba: maligní zvrat méně častý než u ulcerózní kolitidy, karcinomy
vznikají obvykle v postižené části střeva, ale mohou být též metachronní, či se
vyskytovat v jizvě po předcházející operaci.
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•

Předcházející karcinom tlustého střeva znamená zvýšené riziko vzniku nového
karcinomu, předcházející ozáření malé pánve pro nádorové onemocnění zvyšuje
riziko nádoru tlustého střeva především v oblasti sigmoidea.

3.2.3. Rizikové skupiny pro vznik kolorektálního karcinomu
Na vzniku KRK se podílejí jednak faktory hereditární a dále faktory exogenní. Faktory
hereditární odpovídají především za familiární výskyt KRK v oblasti céka a colon
ascendens.(De Vita 1997) U hereditárních forem KRK jsou vysoce rizikoví všichni jedinci
z postižených rodin již od 20. roku věku.
Kromě výše uvedených exogenních příčin vzniku KRK se v poslední době se často
diskutuje významný podíl syndromu inzulínové rezistence na vznik KRK i dalších nádorů.
(Giovannucci E.)

Inzulínová rezistence, která se manifestuje hyperinzulinémií a změnou hladin

IGF a IGF-binding proteinů má stimulační efekt na maligní transformaci buněk v
experimentálních studiích (např. maligní transformace adenomu v KRK). Byla prokázána
souvislost mezi vysokými hladinami IGF-1 a vyšším rizikem vzniku KRK.(Jing 1999)
Vyšší výskyt nádorových onemocnění u pacientů s metabolickým syndromem je též
vysvětlován teorií aktivace jaderných receptorů PPAR-γ, čímž dochází k proliferaci
peroxizomů. V současné době je tato problematika předmětem intenzivního zájmu
výzkumu. V experimentálních studiích na geneticky modifikovaných myších dochází po
podání extrémně vysokých dávek senzitizérů těchto receptorů k 5x vyšší tvorbě adenomů
(při dávkách 200x vyšších než je terapeutická antidiabetická dávka). Některé práce však
ukazují, že stimulátory PPAR-γ by mohly mít i protektívní charakter.

3.3. Biologická aktivita nádoru
Maligní nádorová onemocnění je obecné označení pro skupinu onemocnění, kde je
příčinou nekontrolované množení nádorových buněk v různých orgánech či tkáních. Je pro
ně typický výskyt zhoubných (maligních) buněk, které získaly schopnost pronikat do
okolních tkání (invaze buněk) s následnou tvorbou metastáz. Nádorová onemocnění se
nevyskytují pouze u člověka, ale i u všech mnohobuněčných organismů (Masopust 2003).
Vzhledem k tomu, že příčinou nádorových onemocnění bývá akumulace genetických
změn v buněčných genech, zvyšuje se incidence těchto onemocnění především
s přibývajícím věkem. Dochází (až na výjimky) k exponenciálnímu růstu incidence
15
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nádorového onemocnění v závislosti na věku (Pecen 2000) - viz Obrázek č. 4 – viz předchozí
kapitola o etiopatogenezi.
Určení biologické aktivity nádoru má velký význam pro:
•
•
•

stanovení etiopatogeneze nádoru
diagnostiku nádorového onemocnění
monitoraci průběhu nádorového onemocnění a vývoj nových terapeutických
postupů (ASCO 2000, Duffy 2003).

Trendem současného výzkumu je nejen snaha o komplexní charakteristiku příčin vzniku
nádorového bujení, ale především podrobná charakteristika mnohastupňové kaskády
metastatického procesu (Ghesani 2003). Podrobný popis efektorových genů a jejich
proteinových produktů (Kment 1999,Krause 2001, Vogelstein 1988), které ovlivňují jednotlivé pochody
metastatické kaskády má nejen velký význam pro včasnou diagnostiku možné invaze
nádoru do okolí a tvorbu distančních metastáz, ale především pro vývoj nových
terapeutických postupů, které v budoucnu umožní přechod od léčby empirické k léčbě
kauzální. V praxi to znamená přechod od léčebných postupů, které vedou k pouhému
zastavení buněčného dělení či buněčného růstu, k ovlivnění jednotlivých fází nádorového
vývoje (korekce genetického defektu nádorových buněk, inhibice metastatické kaskády,
inhibice angiogeneze, apod.). Cílem podrobného poznávání charakteristiky jednotlivých
nádorových onemocnění je snaha o individualizaci přístupu, zlepšování kvality života
a prodloužení přežívání onkologicky nemocných.
Za účelem pochopení významu nádorových markerů ve vývoji a diagnostice nádorového
bujení je v této kapitole rozebírán nádorový proces v širších souvislostech.
Vznik nádoru je předurčen vznikem prvé nádorově transformované buňky v jinak zdravé
tkáni. Ta vzniká v důsledku mutace nebo strukturálních změn genetické výbavy buňky.
Výsledkem je nekontrolovatelná aktivita onkogenů a porucha regulačního vlivu
onkosupresorických genů. Tak dochází ke klonální proliferaci, kdy z jedné nádorové buňky
vzniká nádorové ložisko. Pokud nádorové buňky nemají schopnost invazívního růstu
a metastazování, pak vede klonální proliferace primárně transformované buňky ke vzniku
benigního nádoru. Teprve genetické a fenotypické změny, které dále mění vlastnosti již
existujících a množících se nádorových buněk tak, že jsou schopné invazívně prorůstat do
okolní tkáně nebo do cévního řečiště, umožní vznik skutečně zhoubného nádoru.
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3.4. Vznik kolorektálního karcinomu
Nádory tlustého střeva a rekta můžeme rozdělit na sporadické a familiární (hereditární)
formy. Sporadická forma (asi 80 % všech nádorů kolorekta) se vyznačuje kompletním
vyřazením obou alel důležitého genu z funkce, nicméně k této změně je třeba ještě vzniku
dvou mutací v somatické buňce. Pravděpodobnost tohoto jevu je poměrně malá a takto
způsobené nádory vznikají ve vyšším věku. Naproti tomu při familiární formě (20 %
všech nádorů kolorekta) je zárodečná mutace přítomna ve všech buňkách jedince (Witting
1996)

. Druhá alela genu má normální funkci a rozvoj nádorového bujení se projeví až tehdy,

když je vyřazena somatickou mutací i druhá kopie identického genu a dojde k poruše
regulace buněčného cyklu či opravě chyb deoxyribonukleové kyseliny (DNA).
U hereditární formy nádorového onemocnění tedy stačí k vyřazení genu pouze jediná
mutace somatické buňky. Pravděpodobnost takové mutace je vysoká. Vznik nádorů se tak
posouvá se do mladého věku.
Genetický model vzniku kolorektálního karcinomu byl detailně vypracován Vogelsteinem
v roce 1988 (Vogelstein 1988) a je uváděn jako typický příklad vzniku a vývoje nádorového
onemocnění. Pro vznik nádorového onemocnění musí dojít ke kumulaci následujících
změn (Kaušitz 2003, Masopust 2003, Vogelstein 1988). Ke genetickým změnám (mutacím) vedou
mutageny, kterými mohou být rozličné exogenní faktory. Mutací pozměněné geny jsou
navíc citlivější na změny zevního prostředí. Protoonkogeny jsou normální geny, které
mohou být aktivovány mutací jedné alely. Takto aktivované protonkogeny se nazývají
onkogeny. Narušují normální buněčný růst a celulární diferenciaci. U kolorektálního
karcinomu svědčí řada údajů o velkém významu mutace K ras genu při vzniku dysplázií
a v kancerogenezi. K ras gen je nejčastějším onkogenem. Tumorsupresorové geny
(antionkogeny), respektive jejich proteinové produkty, kontrolují normální buněčnou
proliferaci a diferenciaci. Při selhání této kontroly přejde diferenciace normálních
kolonocytů do nádorové transformace. Ztráta funkce (inaktivace) při velké chromozomální
aberaci obou kopií supresorových genů (otcovské a mateřské) má závažný význam
v kancerogenezi kolorektálního karcinomu. Jde především o gen p 53 (na p 17), APC gen
(na q 5) a DCC gen (na q 18). Ztráta heterozygozity (mutace a delece) těchto genů se
zásadně podílí na přeměně adenomu v karcinom a na vývoji malignity. Tyto změny jsou
zjistitelné až u 70 – 80 % kolorektálních nádorů. Sekvenci jednotlivých změn vedoucích ke
vzniku kolorektálního karcinomu znázorňuje Vogelsteinův model tumorigeneze lidského
kolorektálního karcinomu (Vogelstein 1988) na Obr. č. 5.
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Obrázek č.5. Vogelsteinův model tumorigeneze kolorektálního karcinomu

Normální epitel
Mutace APC genu
(Chromozom 5q, 9q)

⇒

⇓
Aberantní kryptový fokus

Hypomethylace DNA

⇒

⇓
Adenom – lehká dysplázie

Mutace K ras
(Chromozom 12p)

⇒

⇓
Adenom – střední dysplázie

Ztráta DCC
(Chromozom 18q)

⇒

⇓
Adenom – těžká dysplázie

Ztráta p53
(Chromozom 17p)

⇒

⇓
Karcinom

Jiné alterace
(delece 1p)

⇒

⇓
Metastázy

18

Přehled současného stavu problematiky

3.5. Maligní transformace buňky
Množení buněk je velmi pečlivě řízeno tak, aby odpovídalo potřebám celého organismu.
V časných stádiích života jedince kapacita množení buněk převažuje nad jejich zanikáním,
v dospělosti je v dynamické rovnováze a ve stáří začíná převažovat involuce. Pro různé
typy buněk je proces množení odlišný: např. buňky sliznice tenkého střeva nebo leukocyty
se obnovují během několika dnů, erytrocyty mají životaschopnost 120 dnů. Hepatocyty či
nervové buňky zanikají zřídka a nemají regenerační schopnosti vůbec. Pokud se však
buňky vymknou kontrole replikace (tj. neodpovídají na vnější signály kontrolující proces
dělení), změní se v buňky nádorové. Pokud si i přesto tyto buňky zachovají svůj vzhled
i funkci a zůstávají na místě, kde vznikly, jsou to buňky benigní a dávají vznik benigním
tumorům. Buňky, které ztratily většinu svých původních vlastností (ztráta diferenciace)
a mají snahu pronikat dále do svého okolí (invazivita) i na vzdálená místa (metastazování),
jsou buňkami maligními a dávají vznik maligním nádorům. Maligní nádor je v podstatě
genetické onemocnění, jeho exprese začíná v jediné buňce. Jde o několikastupňový
proces, kdy na úrovni chromozomů dochází k postupnému nahromadění mutací (alterací)
genů, kontrolujících proliferaci (buněčné dělení), diferenciaci a zánik buněk. Přeměna
tkáně organismu do stavu invazívní nádorové choroby trvá v průměru 5 – 10 let. Ovlivňují
to hereditární genetické faktory a somatické faktory epigenetické.
Průběh kancerogeneze se člení do tří stádií (Holubec 2002-1, Kaušitz 2003, Masopust 2003). Viz Obr. č.6.
(1)

Iniciační stadium, tj. prvotní genetickou událost, kdy dochází k mutaci kritického
genu. Je to období časově velmi krátké, ale nevratné. Buňka tím získává
potenciál maligní transformace. V tomto stádiu se může proces ještě zastavit.

(2)

Stádium promoční, které trvá léta až desetiletí. Klon postižených buněk je
stimulován k ještě intenzivnější proliferaci. Promoční faktory nejsou samy o sobě
schopny vyvolat nádorovou transformaci, jen ji podpořit. Intenzita promočních
mechanismů musí dosáhnout určitého stupně, aby byl iniciovaný klon
stimulován. Po odstranění vlivu těchto faktorů se může proces kancerogeneze
zpomalit nebo i zastavit.

(3)

Stádium progrese, kdy dochází dalšímu postupnému nahromadění genetických
změn. Nádor zpočátku zůstává v místě svého vzniku, pak vlivem aktivace
dalších faktorů dochází k dalšímu šíření nádoru do okolí i do vzdálených míst.
Tento proces se nazývá metastazování.
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Obrázek č.6. Schématické znázornění jednotlivých etap kancerogeneze a produkce
nádorových markerů v jednotlivých etapách kolorektálního karcinomu.
Inicializační st.

Aktivátory

Růst

CDK
Ki-ras
β-CTN

Normální b.

Promoční st.

Dediferenciace

erB2

Integriny

THF-β

TF
Tiam-1

Ca in situ

⇒
DCC

Supresory

Invaze

MMP

Hyperplázie

⇒

Stadium progrese

APC

p53

IGF-IIR

Rb
TGF-βR-II

Metastazování

Mts-1
67-LR
MUC-1

Invazívní ca

⇒

Metastatický
ca

⇒

E-CAD/CTN
Integriny

TIMPs

TIAM-1

Nádorové
markery

CA 19-9
TK

CEA

CA 72-4

Cytokeratininy

CA 242

TK
TPS

Vysvětlivky: CDK = cyklin dependentní kinázy; Ki-ras = onkogen Kirstenova sarkomového viru; β-CTN = β
catenin, erB2 = onkogenní tyroxin kináza (ze skupiny EGFR); THF-β = transforming growth factor β; MMP =
metaloproteinázy; TF = tkáňový faktor – aktivátor invazivity; Tiam-1 = aktivátor invazivity u lymfomových
buněk a inhibitor invazivity u epiteliálních buněk; mts1 = gen kódující proteiny vázající kalcium; LR67 =
lamininový receptor; MUC-1 = mucin stimulující adhezi nádorových buněk k endoteliálním buňkám; APC =
protein adenomatózní polypózy tlustého střeva, IGF-IIR = inzulín-like growth factor II receptor; DCC =
deleted in colorectal cancer, kódující transmembránový glykoproteid imunoglobulinů; p53 = jaderný protein
tlumící replikaci poškozené DNA; Rb = retinoblastoma protein kódující fosfoprotein,který se podílí na
regulaci buněčného cyklu; TGF-βR-II = typ II receptor pro TGF-β; E-CAD/CTN = E-cadherin/cateninový
komplex.
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3.5.1. Mechanismus metastazování
Pouze vysoce maligní buňky se vyznačují metastazujícím potenciálem. Aby mohly dále
metastazovat, musí získat další invazívní vlastnosti, které jsou důsledkem dalších
genových mutací, aktivace či inaktivace většího počtu genů. Proces metastazování je
složitý mnohastupňový proces probíhající v následujících etapách (Viz Tabulka č. 4).
V tabulce jsou uvedeny faktory, které se na jednotlivých etapách metastatického procesu
podílejí.
Tabulka č. 4. Etapy metastatického procesu a faktory, které se na něm podílejí
Etapa metastatického procesu:
a.
Invaze nádoru do okolí
b.
Invaze z extracelulární matrix
přes cévní stěnu do lumen
(Intravazální invaze)

Faktory:
•
•
•
•
•
•
•
•

c.

•

Transport nádorových buněk

•

d.
Invaze z lumen cévy
do extracelulární matrix
(Extravazální invaze)

•
•
•
•
•
•

e.
Nidace nádorových buněk
a růst metastáz v nové tkáni

•
•
•
•
•

Matrix metaloproteinázy
Angiogenetické faktory
Adhezívní molekuly
Matrix metaloproteinázy
Cysteinové a setinové proteázy
Angiogenetické faktory
Adhezívní molekuly
Hemokoagulační faktory
Pasivní transport.
Hemokoagulační faktory
Matrix metaloproteinázy
Cysteinové a setinové proteázy
Angiogenetické faktory
Adhezívní molekuly
Hemokoagulační faktory
Hemokoagulační faktory
Adhezívní molekuly.
Proliferační faktory
Angiogenetické faktory
Adhezívní molekuly
Apoptotické faktory
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Ad a) Invaze nádoru do okolí
Předpokládá průnik nádorových buněk bazální membránou do extracelulární matrix.
Narušení její integrity umožní invazi nádorových buněk do okolí mechanickou cestou při
zvýšeném hydrostatickém tlaku uvnitř rostoucího nádoru. Na disrupci bazální membrány
se podílí především proteolytické enzymy – matrix metaloproteinázy (Neslon 2000, Stevenson 1999).
Svým proteolytickým účinkem působí nejen na bazální membránu extracelulární matrix,
ale i na bazální membránu endotelií, čímž usnadňují angiogenézi (novotvorbu cév) (Stevenson
1999)

– viz Obr. č. 7, která je také nezbytným faktorem expanze a invaze primárního

nádorového ložiska a současně hraje roli i při vzniku vzdálených metastáz viz níže.
Obrázek č. 7. Proces angiogeneze u nádorů (Harris 1997)
Stádium 1
Malý avaskulární nádor
Výživa nádoru difúzí

Stádium 3
Růst nových cév z okolních cév,
vaskularizace tumoru.Výživa difúzí

Stádium 2
↑ angiogenní faktory
pučení nových cév

Stádium 5
Výsev vzdálených
metastáz

Stádium 4
Invaze nádor. buněk skrz cévní stěnu
Tvorba nádorových embolů

Ad b) Intravazální invase
Po průniku do extravazálního prostoru následuje další stupeň invazivity nádoru intravazální invaze, na které se kromě metaloproteináz podílejí i další proteázy. Po průniku
cévní stěnou dochází k aktivaci cytokininů (Banks 1993,Holubec 2002-2, Witting 1996) a k agregaci
nádorových buněk s krevními elementy. Vznik těchto agregátů – mikrotrombů jednak
usnadňuje transport buněk a jednak aktivuje hemokoagulační faktory, které jsou nezbytné
pro extravazální invazi nádorových buněk.
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Ad c) Transport nádorových buněk
Transport nádorových buněk v cévním řečišti je především pasivní děj, ale aktivací
hemokoagulačních faktorů se připravuje extravazální invaze. (Duffy 2004-1, Duffy 2004-3)
Ad d) Extravazální invaze
Extravazální invaze je zahájena hemokoagulačními faktory aktivujícími cytokininy, které
aktivují adhezívní molekuly (Alexiou 2001), které zajistí adhezi na cévní stěnu. Z adherovaného
agregátu krevních destiček a metastatických buněk se z trombocytů uvolňuje tromboxan
A, který je zodpovědný za ireverzibilní agregaci, a tím definitivní adhezi mikrotrombu
s nádorovými buňkami na cévní stěnu. Po ireverzibilní adhezi mikrotrombu následuje
pochod obdobný první etapě metastatické kaskády, na které se podílejí matrix
metaloproteinázy, faktory angiogeneze a další tkáňové působky. V této fázi
metastatického procesu se připisuje významná úloha růstovému faktoru z trombocytů
(PDGF), který stimuluje proliferaci buněk mikrometastázy. Větší odolnost mikroembolu je
způsobena i tím, že se mikroembolus záhy obaluje fibrinem, který vzniká jako produkt
plazmatické koagulace aktivované při agregaci destiček a indukované tromboplastickými
substancemi z nádorových buněk. Fibrinový obal chrání buňky mikrometastáz proti
mechanické traumatizaci a maskuje nádorové buňky před imunokompetentními lymfocyty.
Ad e) Nidace nádorových buněk a růst metastáz v novém mikroprostředí
Po průniku nádorových buněk cévní stěnou růst metastáz v novém mikroprostředí
neprobíhá uniformně (Alexiou 2001, Amaya 1997, Aotake 1999). Buňky v metastáze se mohou
diferencovat, jindy mohou zůstat dlouhou dobu v klidovém stavu, aniž ztratí svůj
proliferační potenciál. Proliferace buněk v metastáze je závislá na přítomnosti rozmanitých
růstových (proliferačních) faktorů a jejich vzájemném poměru s faktory, které proliferaci
inhibují. Rovněž inhibice apoptózy (programové smrti buněk) má za následek intenzivnější
proliferaci (Aotake 1999).
Kromě již zmíněného PDGF se na proliferaci mikrometastáz mohou podílet též humorální
faktory produkované vlastními nádorovými buňkami (tzv. autokrinní stimulace). Uplatňují
se též různé produkty onkogenů, zejména c-myc, c-erb a c-sic, které mají aktivitu
růstových faktorů (FGF, TGFα, EGF) (Dirix 1999).
Předpokladem růstu metastázy je též plynulý přísun živin a kyslíku, a proto je pro růst
metastázy opět nezbytná novotvorba cév (Carmeliet 2000). Pro vlastní cévní zásobení metastáz
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je též nezbytná produkce fibrinu, který vytváří matrici, jež je oporou novotvořeným cévám,
na které metastatické ložisko dále roste.

3.6. Využití stanovení ukazatelů biologické aktivity nádoru
pro klinickou praxi a výzkum
3.6.1. Diagnostické využití stanovení ukazatelů biologické aktivity in vitro
3.6.1.1.

Rozdělení a obecná charakteristika parametrů biologické aktivity

Nádorové markery lze charakterizovat jako látky produkované maligními buňkami či
organizmem jako odpověď na nádorové bujení. Může se jednat o antigeny lokalizované na
povrchu buněčných membrán, obsažené v cytoplazmě, solubilní antigeny obsažené
v biologických tekutinách, enzymy metabolických drah či fragmenty cytoplazmatických
struktur uvolňované do okolí při zániku buněk. Celulární nádorové markery lze detekovat
imunohistochemicky či v cytozolu nádorové buňky, humorální nádorové markery cirkulující
v krvi či v jiných biologických tekutinách a lze je prokázat pomocí imunoanalytických
metod.
Přestože diagnostický práh nádorových markerů umožňuje v příznivých případech
detekovat nádor o hmotnosti 1mg (106 nádorových buněk), zatímco klinická diagnóza je
určena většinou až u nádoru, který obsahuje asi 109 buněk, neexistuje dosud vzhledem
k širokému spektru nádorových onemocnění univerzální nádorový marker.
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 neexistuje v současné době žádný nádorový marker, který by tato kriteria
splňoval. Je proto nutné si vždy uvědomit optimální indikace a současně i limitace těchto
vyšetření. Správně indikované vyšetření nádorových markerů může přispět především
k včasnému záchytu recidivy či progrese onemocnění a tím i k rychlejšímu terapeutickému
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zákroku, který může prodloužit život nemocného. Orgánová specificita při vyšetřování
nádorových markerů je nízká, a proto je nezbytně nutné jejich dynamické sledování
v pravidelných intervalech.
Indikace vyšetření nádorových markerů u karcinomu tlustého střeva mají své limitace.
Jedná se o doplňkovou diagnostickou metodu. Pro správnou interpretaci výsledků je proto
nezbytná nejen správná volba nádorových markerů, ale především způsob jejich
klinického vyhodnocení, které vyžaduje úzkou interdisciplinární spolupráci mezi klinikem
a laboratorním pracovníkem.
U nádorů tlustého střeva a konečníku je hlavním stanovovaným markerem
karcinoembryonální antigen (CEA). Jako marker druhé volby je doporučován CA 19-9.
Jako optimální se jeví kombinace těchto dvou markerů. K dalším markerům, které jsou
studovány v souvislosti s kolorektálním karcinomem patří CA 72-4, dále pak další
nádorové markery CA typu (CA 242, CA 195), markery cytokeratinu (TPA, TPS) a řada
dalších. V přehledné Tabulce č. 5 jsme se zaměřili na nejčastěji vyšetřované nádorové
markery v klinické praxi obecně.
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Tabulka č. 5. Rozdělení nádorových markerů podle funkce:
Skupina markerů:

Jednotlivé markery.
•

Mající funkci u plodu

•
•
•

Onkofetální a
mucinózní
antigeny

•

Karbohydrátové(cancer)
antigeny

•
•
•
•
•

Cytokeratinové nádorové markery

•
•
•

Proliferační
Enzymy

•
•
•

Ostatní

•
•

Receptory

Ostatní blíže nespecifikované látky

Neuronspecifická enoláza
Thymidinkináza
Prostatický specifický antigen
Kyselá prostatická fosfatáza
Laktátdehydrogenáza

•

Placentární laktogen

•

Kalcitonin

•

Parathormon

•

Prolaktin

•

Estrogenové

•

Progesteronové

•

Feritin

•

β2-mikroglobulin

•

Imunoglobuliny

•
•

Produkované nádorem

TPA
TPS
CYFRA 21.1
SCC

•

•

Hormony

CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 72-4

Adrenokortikotropní hormon
Antidiuretický hormon
Kortizon
Parathormon
Prolaktin

•

Ektopická sekrece

CEA
AFP
hCG
SP1
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Většina nádorových markerů patří mezi onkofetální antigeny. Jde o látky, které
nacházíme v poměrně vysokých koncentracích u plodu, kde se vyskytují na povrchu
diferencujících se buněk (diferenciační antigeny) a hrají významnou roli ve vývoji plodu.
U zdravých dospělých osob je jejich hladina velice nízká a přesná biologická funkce není
známa. Při většině nádorových onemocnění se jejich aktivita výrazně zvyšuje. Typické pro
ně je, že se vyskytují především u dobře diferencovaných nádorů a jejich hladina většinou
koreluje s velikostí nádorové masy. Jejich stanovení má význam zejména pro určení
prognózy nádorového onemocnění a kontrolu terapie.
Cytokeratinové nádorové markery jsou markery vzniklé narušením nebo
nekontrolovaným růstem cytoskeletu buňky. Vyskytují se jako o cirkulující fragmenty nebo
komplexy fragmentů cytokeratinů 8, 18, 19 normálního epitelu. Souvisejí výrazně
s buněčnou proliferací a mnozí autoři je řadí mezi proliferační nádorové markery.
Enzymatické nádorové markery jsou po onkofetálních antigenech druhým nejčastěji
užívanou skupinou nádorových markerů. Můžeme je rozdělit na dvě podskupiny. První
podskupinu tvoří enzymy mající biologickou funkci především při buněčném dělení, (např.
thymidinkináza a neuron-specicifická enoláza). Tyto markery jsou značně zvýšené u všech
stavů charakterizovaných především výraznou buněčnou proliferací. Proto se uplatňují při
určování prognózy a stadia onemocnění. Markery druhé podskupiny jsou enzymy, které se
vyskytují i ve zdravých tkáních, kde plní své biologické funkce. Tyto markery jsou vysoce
orgánově či tkáňově specifické, ale neposkytují jakoukoliv informaci o typu poškození
daného orgánu či tkáně. Dají se použít k určení primární lokalizace nádoru.
Dalším typem nádorových markerů jsou hormony. Jsou produkovány buď přímo
samotnými endokrinními buňkami (např. kalcitonin medulárním karcinomem štítné žlázy
nebo tyreoglobulin při typu folikulárním) nebo jsou produkovány ektopicky (např. látka
podobná ACTH nebo hCG při bronchogenním karcinomu). Tyto nádorové markery jsou
nečastěji využívány ke kontrole efektu ať již operační či medikamentózní léčby.
U nádorů hormonálně aktivních se stanovují i počty receptorů. Na rozdíl od předchozích
markerů, které se převážně stanovují v séru, jde o markery tkáňové, které se stanovují
v bioptickém materiálu. Mají jednak význam pro určení prognózy nádoru, ale rozhodující
význam mají pro volbu a kontrolu terapie (jako např. u nádorů prsu).
Poslední skupinu nádorových markerů tvoří nejrůznější tkáněmi produkované blíže
nespecifikované látky, které se nedají zařadit do žádné z předchozích skupin, ale při
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nádorovém bujení se jejich hladiny v krvi zvyšují jako nespecifická reakce organizmu na
přítomnost nádorového onemocnění (feritin, ß2-mikroglobulin, imunoglobuliny).
3.6.1.2.

Parametry biologické aktivity u kolorektálního karcinomu

V poslední době se zkoumá v souvislosti s nádorovým procesem mnoho nových látek
a parametrů, u kterých je známo, že se vyskytují i u jiných onemocnění, např.
u zánětlivých procesů či autoimunitních procesů. Z tohoto důvodu se již nyní tyto nové
parametry nemohou nazývat nádorovými markery, ale obecně se nazývají parametry
biologické aktivity. V následujících kapitolách jsou podrobněji uvedeny pouze markery,
které mají určitou souvislost s kolorektálním karcinomem.
3.6.1.2.1.

Nádorové markery onkofetální

CEA (karcinoembryonální antigen)
Charakteristika : CEA je směsí 36 glykoproteinů s molekulovou hmotností mezi 150 - 300
kDa, které jsou z 55 % tvořeny sacharidy a ze 45 % bílkovinami. Vysoká heterogenita
molekuly je dána heterogenitou sacharidové složky, proteinová složka je konstantní. Až
dosud je známo 16 kódujících genů.
Výskyt : CEA je onkofetální bílkovinou, kterou lze prokázat na povrchu membrán
epitelových buněk především trávicího ústrojí a bronchů. V prvním trimestru je obsažen
v buněčné cytoplazmě. V pozdějších fázích vývoje plodu je součástí povrchu buněčných
membrán. U dospělých je produkován jen ve velice omezené míře epiteliálními buňkami
bronchů, prsní žlázy a trávicího ústrojí. V minimálních koncentracích se CEA vyskytuje
v krvi, pleurálním výpotku, ascitu a mozkomíšním moku. Nejvyšší koncentrace jsou ve
vývodech.slinných žlázách. CEA je především metabolizován v játrech a vylučován
ledvinami.
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Tabulka č. 6. Zvýšené hodnoty CEA:
Maligní onemocnění

Benigní onemocnění

Trávicího ústrojí

•

•

u kuřáků ( do 5 ng/ml)

o Ca žaludku

•

při chronickém ledvinovém selhán

o Ca tračníku

•

benigních onemocněních GIT a jater

o Ca rekta

•

ulcerózní kolitida

o Ca plic

•

Crohnova choroba

•

Střevní polypóza

o Ca prsu

•

chronické hepatitidě

o Ca vaječníků

•

jaterní cirhóza

o Ca dělohy

•

chronická pankreatitida

Gynekologických nádorech

•

•

Ca prostaty

•

Zánětlivá onemocnění plic

•

Ca štítné žlázy

•

bronchopneumonie

•

chronická bronchitida

•

TBC plic

•

Mukoviscidóza

•

Autoimunitní choroby

•

Benigních adenomech prsu

Tabulka č.7. Referenční hodnoty CEA:
Hodnoty:

Jednotky:

Normální hodnoty:

0–3

ng/ml

Hraniční hodnoty

3-5

ng/ml

>5

ng/ml

Patologické hodnoty

3.6.1.2.2.

Nádorové markery mucinózní

CA 19-9
Charakteristika : CA 19-9 je monoklonální protilátkou definovaný mucin-sialo-glykolipid
s molekulovou hmotností více než 1000 kDa s 10 % sacharidů. Patří mezi onkofetální
nádorové markery.
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Výskyt : Výskyt CA 19-9 úzce souvisí s Lewis(a) determinantou krevní skupiny. U vzácně
se vyskytující Lewis(a-/b-) skupiny není tento nádorový marker produkován.
U plodu se vyskytuje v epitelových buňkách, především trávicího ústrojí, pankreatu a
jater. U dospělých je produkován jen ve velice omezené míře epiteliálními buňkami
bronchů a trávicího ústrojí. V minimálních koncentracích se vyskytuje v krvi, pleurálním
výpotku, ascitu a mozkomíšním moku. CA 19-9 se eliminuje výhradně žlučí. U málo
diferencovaných karcinomů se jeho produkce snižuje a v anaplastických chybí úplně.
Tabulka č.8. Zvýšené hodnoty CA 19-9:
Maligní onemocnění
•

Benigní onemocnění

Karcinomy trávicího ústrojí

•

Onemocnění jater a žlučových cest

o Ca pankreatu

o cirhóza jater

o Ca žlučníku a žlučových
cest

o primární biliární cirhóza
o akutní hepatitida

o primární Ca jater

o toxická hepatitida

o Ca žaludku

o chronická hepatitida

o kolorektální karcinom
•

Ca prsu

•

Ca ovarií (především
mucinózního typu)

•

Ca dělohy

•

Metastázy výše uvedených
karcinomů do jater

o cholecystitida
o cholangoitida
o choledocholitiáza
•

Akutní a chronická pankreatitida

•

Benigní onemocnění žaludku
a střeva (především zánětlivá)

Tabulka č. 9. Referenční hodnoty CA 19-9:
Hodnoty:

Jednotky:

Normální hodnoty:

0 – 30

IU/ml

Hraniční hodnoty

30 - 40

IU/ml

> 40

IU/ml

Patologické hodnoty
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3.6.1.2.3.

Proliferativní nádorové markery

TK (thymidinkináza)
Charakteristika : Thymidinkináza katalyzuje přeměnu thymidinu na thymidinmonofosfát
(TMP) za přítomnosti adenosintrifosfátu (ATP). TMP je převeden v několika krocích na
trifosfát, který je zabudován do DNA. Protože lze do DNA zabudovat thymidin jen ve
fosforylované formě, hraje thymidinkináza podstatnou roli při zpracování thymidinu
v buňce. De novo syntéza thymidinfosfátu normálně probíhá za katalýzy
thymidylátsyntetázy z deoxyuridinmonofosfátu za přítomnosti kyseliny listové a vitamínu
B12. Thymidinkináza na rozdíl od thymidylátsyntetázy používá jako substrát buď exogenní
thymidin z potravy nebo endogenní thymidin uvolněný z odbourávacích reakcí. Je
označována také jako “salvage enzyme" (záchranný enzym). TK je nespecifický nádorový
marker schopný zachytit maligní růst v různých orgánech.
Výskyt : V eukaryotních buňkách se nacházejí dva izoenzymy thymidinkinázy, které se
odlišují biochemicky a elektroforeticky. U zdravého dospělého jedince se nacházejí v séru
jen nízké koncentrace TK 1, vyšší hodnoty se mohou vyskytnout u neoplastických
onemocnění a některých virových infekcí.
Tabulka č. 10. Zvýšené hodnoty TK:
Maligní onemocnění
•
•

hematologická maligní
onemocnění
Při progresi následujících
karcinomů
o bronchogenní karcinom
o Ca prsu
o kolorektální karcinom
o Ca prostaty

Benigní onemocnění
•

virové infekce

•

psoriáza

•

TBC pleuritida

•

sarkoidóza

•

revmatická onemocnění

•

zánětlivá onemocnění plic
a trávicího ústrojí

•

perniciózní a megaloblastické
anémie

•

kolagenózy

o Ca testes
o Ca močového měchýře
o karcinomatóza serózních
blan
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Tabulka č. 11. Referenční hodnoty TK:
Hodnoty:

Jednotky:

Normální hodnoty:

0–5

IU/l

Hraniční hodnoty

5 – 10

IU/l

> 10

IU/l

Patologické hodnoty

3.6.1.2.4.

Fragmenty cytokeratinu

Jde o cirkulující komplexy fragmentů cytokeratinů 8, 18, 19, které se vyskytují jak
v normálním epitelu (jednoduchý, žlázový, vývodový, přechodný apod. ) tak v nádorových
buňkách odvozujících se od tohoto epitelu (mléčná žláza, plíce, ovarium, střevo, trachea,
močový měchýř, pankreas, většina endokrinních žláz, prostata apod.). Jsou pak
prokazovány protilátkami různě označovaných testů.
Cytokeratiny tvoří tzv. intermediární filamenta jsou součástí cytoskeletonu; jsou dva typy:
cytokeratinů : typ I - kyselé cytokeratininy 9 – 19 a cytokeratiny a typ II neutrální a bazické
1 – 8. V buňkách jsou organizovány jako heterodimery. V procesu buněčného dělení je
jejich zmnožení projevem proliferace buněk. U maligních nádorů v progresi (šíření do
okolí, metastázy) dochází k proteolytickému odštěpování solubilních fragmentů, které se
dostávají do krevního oběhu a jsou tak markery nádorové proliferace.
Tabulka č. 12. Reaktivita různých testů proti fragmentům cytokeratinu
Test
TPA
TPS
TPA-M
TPAcyk
CYFRA 21-1

Fragment 8

Fragment 18

Dimer 8/19

Fragment 19

+++
+
+
+
-

+
+++
+
+++
-

+++
+
+++
+
+++

+++
+
+++
+++

TPA (tkáňový polypeptidický antigen)
Charakteristika : Tkáňový polypeptidický antigen příbuzný s fragmenty cytokeratinu 8, 18
a 19. Je tvořen normálními i nádorovými buňkami. K markantnímu zvýšení dochází při
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výrazném zvýšení proliferační aktivity. V těhotenství stoupá během gestace (k návratu
k výchozím hodnotám dochází 5 dní po porodu); zvýšen též u zánětů.
Výskyt : Fyziologicky je TPA (společně s TPS) produkován trofoblastem placenty, a dále
v játrech, plicích, střevě a ledvinách vyvíjejícího se plodu. U zdravých dospělých je možné
oba markery zjistit v epiteliální výstelce vývodů mléčné žlázy, močového měchýře,
v plicích a v orgánech trávicího traktu.
Tabulka č. 13. Zvýšené hodnoty TPA:
Maligní onemocnění

Benigní onemocnění

•

Ca prsu

•

hepatitida

•

nádory orofaciální oblasti

•

jaterní cirhóza

•

Ca prostaty

•

diabetes mellitus

•

Ca štítné žlázy

•

infekce respiračního traktu

•

Ca plic nemalobuněčný

•

benigní onemocnění prsu

•

Ca ledvin

•

benigní onemocnění trávicího ústrojí

•

Ca močového měchýře

•

pooperační stavy

•

Ca ovarií

•

revmatická onemocnění

•

nádory varlat

Tabulka č. 14. Referenční hodnoty TPA:

Normální hodnoty:
Hraniční hodnoty
Patologické hodnoty

Hodnoty:

Jednotky:

0 - 120

IU/ml

120 - 140

IU/ml

> 140

IU/ml

Pozn.: V dlouhodobých studiích je nutné dodržovat používání jednoho typu stanovení
(TPA nebo TPS) vzhledem k odlišné specifitě protilátek.
TPS (tkáňový polypeptidický specifický antigen)
Tkáňový polypeptidový antigen - specifický; tvoří se v pozdní S-fázi a G2 fázi buněčného
cyklu (uvolňuje se bezprostředně po mitóze). Na rozdíl od TPA je stanovován
monoklonální protilátkou (M3) proti jednomu epitopu - CK 18.
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Tabulka č. 15. Zvýšené hodnoty TPS:
Maligní onemocnění

Benigní onemocnění

•

Ca prsu

•

Hepatitida

•

Nádory orofaciální oblasti

•

Jaterní cirhóza

•

Ca jater

•

Diabetes mellitus

•

Ca pankreatu

•

Infekce respiračního traktu

•

Nádory varlat a ca prostaty

•

Benigní onemocnění prsu

•

Ca štítné žlázy

•

•

Ca plic

Benigní onemocnění trávicího
ústrojí

•

Ca ledvin

•

Pooperační stavy

•

Ca ovarií

•

Revmatická onemocnění

•

Imunoalterační onemocnění

Tabulka č. 16. Referenční hodnoty TPS:

Normální hodnoty:
Hraniční hodnoty
Patologické hodnoty
3.6.1.2.5.

Hodnoty:

Jednotky:

0 - 90

IU/ml

90 - 120

IU/ml

> 120

IU/ml

Matrix metaloproteinázy:

Jedná se o skupinu proteolytických enzymů, které působí svým proteolytickým účinkem na
bazální membránu endotelií a extracelulární matrix. V současné době je klasifikováno přes
20 matrix metaloproteináz, přehled je uveden v Tab. č. 17.
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Tabulka č. 17. Přehled jednotlivých skupin matrix metaloproteináz
Druh

Zkratka

Molek.
hmotn.

Primární substrát
(místo působení)

Intersticiální
kolagenáza

MMP-1

52 kDa

Kolagen typu I. - III., VII.
VIII, X.

Neutrofilní
kolagenáza

MMP-8

75 kDa

Kolagenáza 3

MMP-13

Gelatináza A

MMP-2

72 kDa

Gelatináza B

MMP-9

92 kDa

Stromelysin-1

MMP-3

55 kDa

Proteoglykany, laminin,
fibronektin

Stromelysin-2

MMP-10

55 kDa

Kolagen IV. - V. typu

Stromelysin-3

MMP-11

61 kDa

Serinové proteázy

Metaloelastáza

MMP-12

54 kDa

Elastin

MT1-MMP

MMP-14

MMP

MT2-MMP

MMP-15

membránového

MT3-MMP

MMP-16

~ 63 kDa

Progelatináza A

typu

MT4-MMP

MMP-17

MT5-MMP

MMP-21

Skupina

Kolagenázy

Gelatinázy

Stromelysin

Kolagen typu IV. - V.

Dříve byla úloha matrix metaloproteináz spojována pouze s degradací bazální membrány
extracelulární matrix. V poslední době se ukazuje, že matrix metaloproteinázy mají
v procesu růstu nádoru a metastazování mnohem komplexnější úlohu. Degradací
bazálních membrán kompartmentových systémů ovlivňují nejen invazi nádoru do
bezprostředního okolí, či intra a extravazaci nádorových buněk, ale ovlivňují také migraci
buněk v místě tvorby vzdálených metastáz. Hrají též významnou úlohu v procesu
angiogeneze a to vytvářením prostoru pro nově vznikající cévy, podporou mobility
endotelií a invazí buněk nádoru do cév. U pacientů s kolorektálním karcinomem byly
patologické hodnoty proteináz MMP-1, MMP-2 a MMP-7 spjaty s výskytem metastáz,
v případě MMP-1 korelovaly hodnoty s Dukesovou klasifikací a stupněm postižení
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lymfatických uzlin. U pacientů se stadiem Dukes C a D se metaloproteinázy MMP-1
a MMP-7 jeví jako nezávislý prognostický faktor nepříznivé prognózy.
Antagonisticky proti proteolytickému účinku matrix metaloproteináz působí inhibitory
matrix metaloproteináz TIMP (tissue inhibitor of metalloproteinase). Jejich účinek spočívá
ve stabilizaci bazální membrány, která se pod vlivem TIMP stává intaktní vůči účinku
proteolytických enzymů a znesnadňuje invazi nádorových buněk a endotelií. Význam
intenzivního zkoumání těchto látek spočívá především v možnosti léčebné intervence, kdy
stabilizace bazální membrány a inhibice proteolytických enzymů může mít zásadní
význam v kauzální léčbě metastáz.
V současné době probíhá několik studií na možný význam stanovení metaloproteináz
MMP-2, MMP-9 a jejich inhibitorů z hlediska možné včasné detekce metastatického
procesu u pacientů s kolorektálním karcinomem. Kromě pilotních studií, které poukazují na
možný klinický význam však doposud nejsou validní výsledky k dispozici.
Nyní je v popředí zájmu klinický výzkum využití těchto inhibitorů ve formě léků. V různých
klinických studiích se nyní testuje okolo 20 různých přípravků, některé jsou již ve III. stádiu
klinického vyhodnocení. Podrobně byly sledovány např. Bay 12-9566 (fa Bayer), BB94 (fa
British Biotechnology), které mají stabilizační účinek na bazální membránu a zamezují tak
možnému metastatickému procesu. Některé se dávají do kombinace s interferony,
bevacizumabem či chemoterapií. (Raia 2005)
3.6.1.2.6.

Adhezívní molekuly

Tato skupina zahrnuje asi 70 látek imunoglobulinového typu. Tyto molekuly mají zásadní
význam nejen v celé řadě fyziologických procesů (embryogeneze, imunitní reakce,
reparace poškozených tkání), ale uplatňují se i v celé řadě procesů patologických.
V případě adheze agregátů nádorových buněk s krevními destičkami se uplatňují
především selektin E, a dále imunoglobuliny ICAM-1, ICAM-2 a VCAM-1, které se
v interakci s cytokiny podílejí na aktivaci endotelu a následné adhezi agregátů destiček
a metastatických nádorových buněk k endotelu. Existuje nejméně 5 skupin adhezívních
molekul, viz Tabulka č. 18.
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Tabulka č. 18. Přehled jednotlivých skupin adhezívních molekul:
Adhezívní molekuly
Skupina

Druh

Integriny

β1-β8

Selektiny

E-selektin, P-selektin, L-selektin

Imunoglobuliny

Intercellular adhesion molecules: ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3
Vascular cell adhesion molecules: VCAM-1

Kadheriny

E-kadherin, P-kadherin, N-kadherin

Ostatní

CD 22, CD 24, CD 44, CEA

V souvislosti s metastatickým procesem kolorektálního karcinomu v játrech připisují
některé experimentální práce významnou úlohu onkofetálnímu antigenu CEA, který se
spolu s antigenem NCA (non specific cross-reacting antigen) váže přes peptidovou
sekvenci PELPK na receptory Kupfferových buněk v játrech, čímž je stimulována produkce
cytokinů (IL-1β, IL6), regulačního peptidu TNFα a dalších působků, které působí aktivaci
endotelu krevních jaterních kapilár, aktivaci adhezívních molekul (selektin E, VCAM-1,
ICAM-1, ICAM-2) a tím vlastní adhezi agregátů krevních destiček a metastatických
nádorových buněk k jaternímu endotelu. Tyto závěry podporují výsledky některých
pilotních studií, které popisují patologické hodnoty selektinu E, VCAM-1, ICAM-1
u pacientů s jaterními metastázami a to především v souvislosti s patologickými hodnotami
CEA. V kombinaci s CEA se tedy jeví tyto adhezívní molekuly jako faktor časného záchytu
jaterních metastáz.
3.6.1.2.7.

Faktory regulující angiogenézu

Angiogeneze je proces, při kterém primitivní vaskulatura expanduje a nemodeluje se. Tím
dochází k novotvorbě cév, které se mohou vzájemně propojovat a větvit, čímž dochází ke
zralému cévnímu systému. Jedná se o vícestupňový proces (angiogenní kaskáda), který je
regulován řadou faktorů. Za fyziologického stavu jsou faktory podporující angiogenezi
v dynamické rovnováze s faktory, které ji potlačují (angiogenní a antiangiogenní faktory).
Endotheliální buňky tedy samy o sobě pro novotvorbu cév nestačí a pro kompletní
novotvorbu je nezbytná jejich součinnost s peri-endoteiálními buňkami a matricí.
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U dospělého jedince je angiogeneze vysoce potlačena a jen asi u 0,01 % endoteliálních
buněk probíhá dělení. Většina nádorů u lidí perzistuje in situ po dlouhé měsíce až roky bez
známek cévní novotvorby. Neovaskularizace začne, jakmile nádorové ložisko dosáhne
velikosti 1-2 mm3 (asi 106 buněk) a přívod kyslíku a živin prostou difúzí přestává pro výživu
buněk a jejich dělení stačit. Limitace zásobení živinami udržuje rovnovážné tempo mezi
replikujícími a zanikajícími buňkami, kdy je po určitou dobu proliferace v rovnováze
s apoptózou. Hypoxický nádor je však geneticky nestabilní, vznikají v něm četné mutace
(např. mutace genu p 53, která vede k potlačení produkce antiangiogenního
trombospondinu). Objevuje se nový fenotyp se zvýšenou produkcí VEGF a dalších
angiogenních faktorů (tzv. TAF-tumor angiogeneses factors). Tato změna je označovaná
též jako „angiogenní switch“. Angiogenní zvrat zahrnuje změnu lokální rovnováhy mezi
stimulátory a inhibitory růstu mikrocév. Nádorové buňky mohou vytvářet zvýšené množství
jednoho či více stimulátorů, mobilizovat angiogenní faktory z extracelulární matrice, či
stimulují k jejich produkci buňky hostitelského organizmu jako např. makrofágy, či se jedná
o kombinace těchto různých vlivů. Mezi nejčastěji prokázané stimulátory patří bFGF
a VEGF, ale v nádorových tkáních byla prokázána celá řada dalších faktorů. Nadprodukce
angiogenních faktorů není však dostačující, musí rovněž dojít k supresi inhibitorů, které za
normálních okolností brání endotel před mitogenními stimuly. Proliferace je rovněž
regulována pericyty (produkce mitogenů, či snížení senzitivy k růstovým faktorům).
Na buněčné úrovni neovaskularizace dochází ke stimulaci nádorového růstu díky zvýšené
perfúzi a parakrinním působkům, jako je produkce růstových faktorů (bFGF, IGFs, PDGF,
granulocyte colony-stimulating factor) či jejich uvolněním z buněk hostitele a dopravením
do nádorové tkáně.
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Tabulka č. 19. Přehled angiogenních a antiangiogenních faktorů
Angiogenní faktory
Faktor

Mechanismus účinku

MMP (Metaloproteinázy)
TNF alfa

•

Proteolýza bazální membrány a
extracelulární matrix

•

Aktivace MMP
Inhibice exprese adhezívních
molekul
Inhibice proliferace a migrace
endotelových buněk
Stimulace tvorby inhibitorů proteáz
Zvýšení permeability
Navození proliferace endotelu
Stimulace výdeje VEGF
Stimulace proliferace fibroblastů
Stimulace tvorby kolagenu
Stabilizace matrix kolem nových cév

•

Angiopoetiny

•

FGF beta (fibroblast growth factor)
•

VEGF (vaskulární endotelový růstový faktor)

•
•

EGF (epidermal growth factor)

•

PDGF (Růst. f. odvozený od trombocytů)

•
•

PAI – 1 (Inhibitor plasminového aktivátoru 1)

•

Antiangiogenní faktory
Faktor

Mechanismus účinku

•

Inhibice proliferace a migrace
endotelových buněk
Stimulace tvorby inhibitorů proteáz

•

Univerzální inhibice angiogeneze

•
•

Inhibice proliferace
Zvýšení tvorby thrombospodinu

Angiostatin

•

Inhibice proliferace endotelií

PF-4 (platelet factor 4)

•

Inhibice proliferace endotelií

Interferon alfa, beta

•

Inhibice proliferace endotelií

Antiangiogenní interleukiny (IL-12, IL-18)

•

Inhibice migrace endotelií

Endostatin

•

Indukce apoptózy endotelií

•

FGF beta (fibroblast growth factor)
Trombospodin
TGF- beta

Z klinického pohledu neovaksularizace umožňuje nádoru růst a metastazování, což často
vede ke klinické symptomatologii nádorového onemocnění. Většinou nádory začínají být
klinicky zřejmé až po angiogenním zvratu, ale to rovněž neznamená, že to povede k rychle
rostoucímu nádoru. Za určitých okolností mohou být také vzdálené metastázy
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suprimovány cirkulujícími inhibitory z primárního ložiska a začnou růst až po jeho
odstranění. Paradoxně, neovaskularizace snižuje schopnost průniku chemoterapeutik do
nádoru. Zatímco nádory menší než 1 cm (v počátečním stadiu neovaskularizace) jsou
dobře prokrveny, větší nádory jsou díky útlaku cév prokrveny hůře. Útlak je způsoben
zvýšeným intersticiálním tlakem při zvýšené permeabilitě nově tvořených cév a sníženým
počtem lymfatické drenáže, což vede často k centrálním nekrózám. Proto také není
překvapující, že antiangiogenní látky snížením intranádorového tlaku zlepšují dostupnost
chemoterapie.
Novotvorba cév je tedy procesem, bez kterého nemůže organizmus přežít, ale je i základní
podmínkou přežití a další progrese a metastazování nádorového onemocnění. Jedná se
o komplexní proces řízený celou řadou faktorů a pouze jeden z biologických rysů
nádorového onemocnění.
Z předchozího výkladu vyplývá, že existuje úzký vztah mezi angiogenezí a tvorbou
metastáz. Čím je angiogeneze intenzivnější, tím je riziko metastáz větší a prognóza
nádorového onemocnění horší. I v případě kolorektálního karcinomu bylo prokázáno, že
intenzita angiogeneze v marginálním okraji nádoru koreluje s prognózou nádorového
onemocnění. Z angiogenních faktorů je nejintenzivněji studován endoteliální růstový faktor
VEGF. Sérové hodnoty VEGF korelují u pacientů s kolorektálním karcinomem
s nepříznivou prognózou a tato korelace je nezávislá na výskytu distančních metastáz (Dirix,
1999).

Nepodařilo se prokázat, že se jedná o nezávislý prognostický faktor. Z dalších

prováděných studií publikoval Shimoyama a kol. (Shimoyama 1999) signifikantně vyšší hodnoty
angiogeninu u pacientů s kolorektálním karcinomem ve stadiu Dukes C ve srovnání se
skupinou pacientů ve stadiu Dukes A. Sérové hodnoty signifikantně korelovaly
s histologickým průkazem angiogeninu v nádorové tkáni. Různé mechanizmy inhibice
angiogeneze mohou být v budoucnu přínosem v terapii nádorového onemocnění
a výsledky prvních klinických studií jsou povzbudivé. Dle místa účinku se jedná o tři hlavní
skupiny terapeutik:
•

Inhibitory stimulátorů a přirození antagonisté angiogeneze

•

Inhibitory endoteliální proliferace a migrace

•

Stabilizátory bazální membrány
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3.6.1.2.8.

Faktory apoptózy

Růst nádorových buněk je podmíněn nejen nekontrolovatelným buněčným dělením, ale
také zvýšenou schopností přežívat. Většina nádorových buněk získala rezistenci vůči
mechanismům vedoucím k jejich programovanému zániku – apoptóze. Narušení
signalizace apoptózy je obecným předpokladem existence a rozvoje nádorových buněk.
Velmi důležitou úlohu při tomto procesu má pravděpodobně onkogenní potenciál faktoru
Bcl2 (B-cell lymphoma gen). Jeho nadměrná exprese má vliv na narušení apoptózy. Tímto
mechanismem mají neoplastické buňky selekční výhodu, mohou setrvávat jako ložiska
v hostitelské tkáni ochráněné před apoptózou .
Je nutné velice důsledně rozlišovat mezi dvěma ději – nekrózou a apoptózou. Nekróza je
patologický proces, kdy dochází k nekontrolovanému, náhlému a chaotickému zániku
buněk. Dochází při ní k dilataci endoplasmatického retikula, alteraci mitochondrií, zduření
buňky a následně k ruptuře plazmatické membrány. Tím dochází k definitivnímu zániku
buňky. Apoptóza je fyziologický proces, kdy dochází ke kondenzaci chromatinu,
segmentaci jádra, postupnou tvorbou apoptotických tělísek, které obsahují části
cytoplasmy i fragmenty jádra. Tato tělíska jsou postupně fagocytována makrofágy a jinými
fagocytujícími buňkami. Rozdíl vyplývá z obrázku č. 8:
Obrázek č. 8. Schéma apoptózy (Masopust 2003)
Normální
buňka

Nekróza

Apoptotická
tělíska

Apoptóza

Fagocyt
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3.6.1.3.

Metody stanovení parametrů biologické aktivity

Parametry biologické aktivity lze detekovat jednak imunohistochemicky či v cytosolu
nádorové buňky (celulární markery) nebo cirkulují v krvi či jiných tělních tekutinách
(humorální markery) a stanovují se zpravidla pomocí metod imunoanalytické analýzy. Tyto
metody získávají postupem času stále větší popularitu. Od čistě klinického použití se dnes
rozšiřují do mnoha dalších oblastí, kde je vyžadováno specifické, rychlé a levné stanovení
určité látky v přítomnosti dalších komponent.
Tabulka č. 20. Přehled imunoanalytických metod používaných k detekci parametrů
biologické aktivity u kolorektálního karcinomu.
Typ metody:

RIA
(Radioimunoanalýza)

Specifický název
metody:
IRMA
(Imunoradiometrická
analýza)
REA
(Radioenzymová
analýza)

ELISA
EIA
(Enzymoimunoanalýza)
MEIA
(Mikročásticová
imunoanalýza)
CMIA
(Chemoluminiscenční
magnetická
imunoanalýza)

Výrobce

Parametr

IDL Biotech
AB

TPA
TPS
MonoTotal

Immunotech

CEA
CA 19-9

Immunotech

TK

CanAg

CEA
CA 19-9
CA 242

Biomedica

ICAM
V-CAM 1
E-selektin

IDL Biotech
AB

TPS
TPA

Abbott

CEA
CA 19-9

Beckman

CEA
CA 19-9

Roche

CEA
CA 19-9

Chemiluminiscence
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3.6.1.4.

Multiplexová analýza

Tato nová technologie je založena na principu průtokové cytometrie s fluorometrickou
detekcí. Nejmodernější systémy, které využívají této technologie za použití mikrokuliček
xMAP, umožňují simultánní analýzu až 100 analytů v jednom vzorku.
V analyzátoru jsou dvě dráhy pro proudění kapalin (fluidní dráhy). První dráha obsahuje
dávkovací stříkačkou řízený mechanismus, který reguluje nasátí vzorku. Tento
mechanismus umožňuje dávkování malých objemů vzorku z malých reakčních objemů.
Systém řízený stříkačkou transportuje specifikovaný objem vzorku z nádobky se vzorkem
do kyvety. Vzorek je konstantní rychlostí vstřikován do kyvety a zde analyzován. Po
analýze je dráha pro přívod vzorku automaticky proplachována nosnou kapalinou
přiváděnou druhou dráhou. Tento proces účinně odstraňuje zbytky vzorku z hadiček,
ventilů a sondy. Druhá fluidní dráha přivádí nosnou kapalinu pod tlakem do kyvety a do
dráhy pro přívod vzorku.
Nosná kapalina slouží jako prostředník transportu vzorku do optického systému. Vzorek
pro analýzu je nabírán pomocí vzorkovací sondy z 96-jamkové mikrotitrační destičky
v přístrojové části XYP a vstřikován na dno kyvety. Redukovaná rychlost průchodu vzorku
s nosnou kapalinou kyvetou způsobí, že mikrokuličky vzorku procházejí kyvetou v řadě za
sebou a tím je zajištěno, že každá mikrokulička je ozářena laserem individuálně. Rychlost
vstřikování vzorku je tedy taková, aby mikrokuličky byly vnášeny do optického systému
jako série jednotlivých impulsů.
Optický systém se skládá ze dvou laserů. Jeden laser excituje směs barviva uvnitř
mikrokuliček a druhý laser excituje fluorochromy vázané na povrch mikrokuliček. Lavinové
fotodiodové detektory měří intenzity emise po excitaci u směsí barviv klasifikovaných
pomocí barevného kódování uvnitř mikrokuliček a trubice fotonásobiče detekuje intenzity
emise po excitaci referenční molekuly vázané na povrch mikrokuliček. Vysokorychlostní
digitální procesory signálu a rozšířené počítačové algoritmy v analyzátoru analyzují data
mikrokuliček. Výsledky analýz jsou zpracovávány a poskytovány ve formátu výstupních
protokolů.
Technologie xMAP představuje všestranný systém určený pro stanovení analytů v roztoku.
V přístrojích založených na multiplexové analýze se provádí individuální měření četných
reakcí na mikrokuličkách, a to v jediném aliquotu vzorku (Howarda 1995).
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3.6.1.5. Využití pro screening kolorektálního karcinomu
Účinnost screeningových doporučení u nerizikové asymptomatické populace je stále
předmětem diskuze (Bleiberg 2002, Boey 1984, Klener 1999, Norum 1998, Schwartz 1998, Šachlová 2002, Zavoral 2000,
Zavoral 2002-2, Žaloudík 2002)

. Nejčastěji doporučený screening u nerizikových osob je následující:

•

od 40 let každoročně digitální vyšetření rekta

•

od 45 let doplnit vyšetřením stolice na okultní krvácení (OK). Vzhledem k vysoké
specificitě a relativně malému počtu falešných pozitivit je vyšetření stolice OK
závazně doporučeno také v ČR.

•

od 50 let sigmoidoskopie každých 3 - 5 let (předmětem diskuze)

Nádorové markery (CEA, CA19-9) nejsou pro svoji nízkou senzitivitu a specificitu vhodné
pro screening kolorektálního karcinomu ani u asymptomatické populace, ani u vysoce
rizikových skupin (ASCO 1996, ASCO 2000, Bast 2001, Duffy 2003). Jako perspektivní se jeví u vysoce
rizikových skupin provádění polymerázové řetězové reakce (PCR) diagnostiky k přesnému
určení familiární zátěže (Duffy 2003).
Dosavadní široký populační screening prováděný kombinací vyšetření stolice na okultní
krvácení (OK) a endoskopie vedl sice ke snížení incidence pokročilých nádorů, ale nebylo
prokázáno prodloužení celkové doby přežití. Nicméně práce publikované v České
republice poukazují na přínos (zdravotní i ekonomický) vyšetření stolice na OK ve
screeningových programech a je kladně hodnocen i ve screeningových doporučeních.
V poslední době je také diskutována možnost genetického testování u syndromu
hereditárního nepolypózního karcinomu (HNPCC- geny MLH1, MSH2) a dále u syndromu
familiární adenomatózní polypózy (FAP- APC gen) (Duffy 2003). Zcela novou záležitostí je
také otázka možností fekální analýzy (vyšetření fekálního albuminu, fekálního CEA
a mutovaných genů - např. K ras) u rizikových skupin. Obě tyto metody jsou však prozatím
ve stadiu výzkumu.
V současné době neexistuje žádné laboratorní stanovení nádorového markeru, které by
dosahovalo dostačujících specificit a senzitivit pro screening kolorektálního karcinomu.
Senzitivity pro možný screening pohybují dle stadií u jednotlivých nádorových markerů od
9 % do 47 % (při doporučené specificitě 97,5 % respektive 95 %), což jsou hodnoty
naprosto nedostačující. Tyto výsledky jsou zcela v souladu se závěry “ASCO Tumor
Panel” (American Society of Clinical Oncology) (ASCO 1996, ASCO 2000) a doporučeními EGTM
(Duffy 2003, Schmidt 2004)

, kde autoři provedli metaanalýzu prací zabývajících se problematikou
44

Přehled současného stavu problematiky

využití nádorových markerů při screeningu kolorektálního karcinomu za několik posledních
let. Na základě těchto závěrů je možné konstatovat, že nádorové markery nelze použít ani
pro screening vysoce rizikových osob (např. u syndromu familiární adenomatózní
polypózy, HNPCC či MS syndromu, apod.).
3.6.1.6.

Význam nádorových markerů pro primární a diferenciální diagnostiku
kolorektálního karcinomu

Nejčastějším požadavkem kliniků je snaha o zlepšení včasné diagnostiky nádorového
onemocnění a s tím i úzce související problém odlišení benigních afekcí od maligních
nádorů. V souladu se závěry ASCO (ASCO 1996, ASCO 2000) a EGTM (Duffy 2003, EGTM 1999, Schmitt
2004)

je třeba konstatovat, že nádorové markery nejsou vzhledem k nízké senzitivitě vhodné

pro účely primární ani diferenciální diagnostiky karcinomu tlustého střeva z důvodů
nízkých senzitivit, které jsou dosahovány při doporučené 95% specificitě.
Stanovení předoperačních hodnot nádorových markerů má svůj význam z několika
hledisek (Duffy 2003, Pecen 2000). Obecně jsou vysoké předoperační hodnoty považovány za
nepříznivý prognostický faktor. Ve většině případů s příznivou prognózou dochází po
operaci k normalizaci hladin nádorových markerů a naopak při přetrvávajících elevacích
nádorových markerů je riziko recidivy 2 - 3x vyšší, než u nemocných s normálními
hladinami (Briggman 1999). Stanovení předoperačních hodnot má dále význam pro posouzení
léčebné odpovědi po primární terapii a možnému určení reziduálního nádoru ve srovnání
s hladinami pooperačními. Dle literárních údajů (ASCO 1996, Duffy 2003, EGTM 1999) se doporučuje
vyšetřovat předoperační hladiny CEA, protože předoperační hodnoty tohoto nádorového
markeru byly v celé řadě studií hodnoceny jako nezávislý prognostický faktor.
Předoperační hodnoty CEA korelují s velikostí primárního nádoru a stadiem onemocnění.
V případě nádorového markeru CA 19-9 (Diez 1994, Duffy 2003, Filella 1992) bylo publikováno několik
prací popisujících korelaci předoperačních hodnot se stadiem onemocnění a s celkovým
přežitím, kde i tento nádorový marker byl hodnocen jako nezávislý prognostický faktor.
Nicméně v případě CEA a CA 19-9 naopak mnoho autorů význam markerů jako
nezávislého prognostického faktoru popírá (ASCO 1996, ASCO 2000, Boey 1984).
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3.6.1.7.

Význam stanovení ukazatelů biologické aktivity pro follow-up nádorového
onemocnění

Sledování nádorových markerů za účelem včasné diagnostiky recidivy či progrese
nádorového onemocnění je hlavní doménou indikace těchto vyšetření v průběhu follow-up.
Ačkoliv je marker CEA v průběhu follow-up považován za včasný indikátor recidivy či
progrese, jsou názory autorů na stanovování dalších nádorových markerů, zejména
CA 19-9 , který je považován za marker druhé volby, značně kontroverzní (ASCO 1996, Briggman
1999, Filella 1992)

.

Pro optimální vyhodnocení senzitivit nádorových markerů je nutno dodržovat následující
kriteria (Duffy 2003-1, Duffy 2004):
•

Pro sledování nádorových markerů v průběhu follow-up je důležité definovat a tím
standardizovat jak remisní, tak progresní skupiny. Pokud standardizace není
provedena, dochází nejen k neseriózní interpretaci nádorových markerů, ale
dosahované senzitivity obtížně reprodukovatelné.

•

Pro follow-up je remisní skupina optimálně charakterizována jako skupina žijících
nemocných, která neměla nikdy progresi a kde jsou vyřazeny veškeré hodnoty,
které byly stanoveny v kratším období, než půl roku po skončení primární terapie, či
méně než půl roku před posledním stanovením nádorových markerů.

•

Pro optimální charakteristiku skupiny pacientů v progresi onemocnění je vhodné
brát v úvahu výhradně hodnoty při první progresi po období kompletní pooperační
nebo poléčebné remise.

•

CEA lze považovat za vhodný marker první volby pro follow-up (Boyle 2002, Duffy 2003),
CA 19-9 je markerem druhé volby (Duffy 2003, Filella 1992).

Zásadní význam v průběhu follow-up má stanovování nádorových markerů pro včasnou
detekci výskytu jaterních metastáz. kde lze dosáhnout u CEA při 95% specificitě senzitivity
tohoto markeru až 93 % (Duffy 2003, EGTM 1999). Tato senzitivita je velmi vysoká a předurčuje
tento nádorový marker k detekci jaterních metastáz s velmi vysokou pravděpodobností.
V některých klinických studiích se často porovnává kombinace nádorových markerů
optimálně při fixní specificitě 95 %. Ve studiích byly hodnoty trojkombinace
CEA/CA 19-9/CA 72-4 (senzitivita 80 %) srovnatelné s výsledky dvojkombinace
CEA/CA 19-9 (79 %) a proto stanovení všech tří nádorových markerů nemá v rutinním
provozu praktický smysl provádět. Pokud byly porovnány dvojkombinace CEA/CA 19-9
vůči senzitivitě samotného CEA byly i v tomto případě rozdíly v senzitivitách velmi malé
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(pro CEA/CA19-9 79 %, pro CEA 72 %) a tento rozdíl není statisticky významný. Proto
vzhledem k ekonomickým nákladům, které vznikají při stanovování obou nádorových
markerů, se doporučuje v rutinním provozu pouze monitorace CEA, s eventuálním
stanovováním CA 19-9 jako markeru druhé volby (Holubec 2002-1).
Kromě výše zmíněných nádorových markerů bylo publikováno mnoho prací, zabývající se
významem stanovení dalších nádorových markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem
(Duffy 2004, Fateh ,1993 Troy 2004)

. Pro praxi má největší význam stanovení proliferačních

nádorových markerů tkáňový polypeptidový antigen (TPA), popř. specifický tkáňový
polypeptidový antigen (TPS) (Duffy 2003, Duffy 2004-2). Jedná se o fragmenty cytokeratinů,
u nichž se předpokládá, že se uvolňují do tělních tekutin během proliferace nádorové
tkáně. Jejich hladina je tedy úměrná rychlosti nádorového růstu. Z dalších nádorových
markerů, které byly sledovány v souvislosti s kolorektálním karcinomem se jedná např.
o nádorové markery CA typu: CA 242, CA 50, CA 195, CA 125, nebo NuMa (Nuclear
Mitotic Apparatus Protein), β-HCG, AFP a mnoho dalších (Duffy 2004-1,2,3). Žádný z těchto
jmenovaných markerů však v porovnání s CEA či CA 19-9 nedosahoval lepších výsledků
ani v případě předoperačních hodnot, ani v případě stanovení těchto markerů v průběhu
follow-up. Některými autory byla prokázána korelace předoperačních hodnot TPA se
stadiem onemocnění a přežíváním pacientů. Kombinované určování hladin TPA a CEA je
dle některých autorů vhodnou kombinací pro včasnou diagnostiku recidiv kolorektálního
karcinomu se senzitivitou okolo 70-90 %. TPS se jeví jako vhodný marker především pro
včasný záchyt relapsu onemocnění a pro kontrolu terapie. Pro posouzení významu těchto
cytokeratinů v běžné klinické praxi je však třeba více prospektivních studií, které posoudí
význam těchto markerů ve srovnání s markery dosud používanými (CEA, popř. CA 19-9).
V klinické praxi je zkoušen význam některých markerů metastatického procesu.
Z angiogenetických faktorů má největší význam stanovení VEGF pro prognózu a včasný
záchyt vzdálených metastáz. Význam adhezívních molekul spočívá především v možném
včasném záchytu jaterních metastáz, kde se na základě některých provedených pilotních
studií jeví především ICAM-1 jako lepší marker než CA 19-9. Z ostatních faktorů stojí za
zmínku především stanovení některých metaloproteináz (MMP-2, MMP-9, MMP-13)
a jejich inhibitorů.
Návrh standardizace vyšetření nádorových markerů u KRK byl prezentován na celostátní
konferenci – Viz Příloha č. 6.
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Tabulka č. 21. Doporučená vyšetření a intervaly kontrol pooperačního sledování pacientů
s kolorektálním karcinomem (Desch 1999, EGTM 1999, Zavoral 2000, ASCO 2000)
Follow up

1. rok po operaci

2. rok po operaci

3. rok po operaci

Další sledování

Interval

Vyšetření

1x za 6 měsíců

Sono jater; koloskopie ev. Rektoskopie

1x za 12 měsíců

RTG plic

1x za 3 měsíce

Nádorové markery CEA, CA 19-9

1x za 12 měsíců

Sono jater; koloskopie ev. rektoskopie;

1x za 12 měsíců

RTG plic

1x za 3 měsíce

Nádorové markery CEA, CA 19-9

1x za 12 měsíců

Sono jater; RTG plic

1x za 2-3 roky
1x za 3 měsíce

Koloskopie ev. rektoskopie
Nádorové markery CEA, CA 19-9

1x za 6 měsíců

Nádorové markery CEA, CA 19-9

1x za 12měsíců

Sono jater; RTG plic

1x za 2-3 roky

Koloskopie, event. Rektoskopie

U všech nemocných po nízké resekci rekta jsou nutné endoskopické kontroly anastomózy
po 3 měsících během prvních dvou let pooperačního sledování.
3.6.1.8.

Faktory ovlivňující stanovení a interpretaci nádorových markerů

Z předchozí charakteristiky vyplývá, že systematická monitorace hladin CEA pro sledování
účinnosti léčby a včasnou diagnostiku recidiv a progrese onemocnění je hlavní doménou
indikace tohoto vyšetření. Je třeba ale dodržovat určitá pravidla, bez kterých monitorace
nemá smysl (Duffy 2003, EGTM 1999, Fateh 1993, Kaušitz 2003).
V prvé řadě musíme brát v úvahu falešnou pozitivitu výsledků u některých benigních
onemocnění, u kuřáků a při léčbě některými cytostatiky (fluorouracyl, levamizol). Lehce či
kolísavě zvýšená pooperační hladina CEA může být často způsobena abúzem nikotinu,
či v populaci se poměrně často vyskytujícím benigním onemocněním jater. Pokud je
detekována zvýšená hladina CEA u pacienta, který měl do té doby normální hodnoty, je
třeba v prvé řadě nutno vyšetření zopakovat pokud možno ze stejného séra k vyloučení
možné laboratorní chyby. V úvahu by měly být vzaty i výsledky jaterních testů a vyšetření
ledvin, protože jaterní či renální insuficience mohou být příčinou nespecifického zvýšení
CEA.
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Další nespecifické ovlivnění hodnot může být způsobeno celou řadou chyb vznikajících
v preanalytické a analytické fázi stanovení nádorových markerů. Ordinující lékař by měl
zasílat vzorky k analýze do stejné laboratoře, která stanovuje nádorové markery jednou
metodikou. Pouze tak se lze vyhnout nesprávné interpretaci výsledků, u kterých je rozdíl
hodnot způsoben volbou metody stanovení. Pro kvalitní klinické zhodnocení vyšetření
nádorových markerů je tedy nutná úzká interdisciplinární spolupráce, při které jsou pokud
možno vyloučeny nespecifické vlivy, které mohou provedená stanovení ovlivnit.
Důležitou podmínkou je systematické sledování nádorových markerů. Teprve opakovaně
zvýšená hodnota nádorového markeru (alespoň 3x za sebou) dává po vyloučení výše
uvedených skutečností podezření na možnou přítomnost reziduální nádorové tkáně či na
progresi onemocnění. Protože pro follow-up je daleko důležitější dynamika procesu než
absolutní hodnota markeru, je zcela nezbytné u nemocných, kde je toto vyšetření
indikováno, sledovat hladiny nádorových markerů v pravidelných intervalech. Příležitostné
ordinování nádorových markerů není smysluplné a je spíše finanční ztrátou, protože
náhodná měření zcela ztrácejí svoji výpovědní hodnotu. Z výše uvedených skutečností
vyplývá, že stanovení nádorových markerů má v diagnostice kolorektálního karcinomu
nesporný význam. Je třeba však brát v úvahu, že se jedná o pomocnou diagnostickou
metodu a proto je pro optimální klinické využití nezbytná nejen účelná indikace těchto
vyšetření, ale i spolupráce mezi klinikem a laboratorními pracovníky. Pouze tak lze zajistit
správnou interpretaci výsledků a eliminovat tak celou řadu nespecifických faktorů, které
mohou výsledek vyšetření ovlivnit.
3.6.2. Diagnostické využití stanovení ukazatelů biologické aktivity in vivo
V in vivo diagnostice jsou pro diagnostickou scintigrafii využívány protilátky proti CEA.
Scintigrafie Anti CEA-Mab zlepšuje časnou diagnostiku recidivy kolorektálního karcinomu,
zejména detekci metastáz do uzlin ale i do orgánů dutiny břišní (Fateh 1993,. Kaušitz 2003). Dle
klinických studií má v této lokalizaci recidivy daleko lepší senzitivitu než CT vyšetření
(Ghesani 2003)

. Naopak CT vyšetření se vyznačuje vyšší senzitivitou pro detekci plicních nebo

jaterních metastáz. Peroperační scintigrafie je v zahraničí i u nás využívána k odhalování
skrytých především uzlinových metastáz či zbytkové tkáně při recidivě a to zvláště tam,
kde není dostupné vyšetření PET-CT (Kaušitz 2003).
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3.6.2.1.

Využití stanovení ukazatelů biologické aktivity pro volbu terapie

Pro volbu terapie je využíváno především markerů biologické aktivity u nádorů prsu –
progesteronových a estrogenních receptorů a onkogenu Her II neu (Kaušitz 2003). V poslední
době je často diskutovanou otázkou, zda by nebylo vhodné dle výše hladin nádorových
markerů u stadia II. eventuelně III. kolorektálního karcinomu se rozhodovat o tom, zda
bude či nebude prováděna adjuvantní terapie (Duffy 2003, Kaušitz 2003, Klener 1999).
3.6.2.2.

Význam stanovení ukazatelů biologické aktivity pro kontrolu efektu terapie

Dlouhodobé sledování hladin CEA u kolorektálních karcinomů, které jej produkují, je
vhodným prostředkem pro sledování účinnosti pooperační radio- či chemoterapie.
Normalizace hladin CEA po aktinoterapii svědčí o tom, že byly zničeny všechny nádorové
buňky ležící v ozářeném poli. Při sledování účinnosti chemoterapie se pozoruje 80%
korelace hladin CEA s klinickým průběhem onemocnění a vzestup hladin je většinou
prvním příznakem progrese, který včas poukáže na neúčinnost terapie (Duffy 2003).
Při kalkulaci poměru poklesu hodnot před a po skončení pooperační radio- či
chemoterapie reaguje nejrychleji poměr poklesu CEA a to i přes to, že má oproti CA 19-9
a CA 72-4 nejdelší biologický poločas. Toto zjištění má navíc praktický význam, protože
byla prokázána vysoká korelace mezi pooperačními hodnotami a hodnotami po ukončení
následné radio- či chemoterapie. Skutečnost, že míra poklesu CEA je nejcitlivějším
ukazatelem lze vysvětlit skutečností, že CEA daleko výrazněji, než CA 19-9 a CA 72-4
koreluje s velikostí nádorové masy a v případě úspěšné terapie dojde k poklesu hodnot
(Duffy 2004-2, Fateh 1993)

.

Stejně jako u předoperačních hladin má i výše hodnot nádorových markerů po skončení
primární terapie (operace, event. následné radio- či chemoterapie) prognostický význam.
Pokud po skončení terapie nedojde k poklesu hodnot nádorových markerů, je riziko úmrtí
3-6x vyšší (v závislosti na stadiu onemocnění), než u pacientů s nezvýšenými hodnotami.
Toto zjištění má praktický význam především u pacientů se stadiem III, u kterých je odhad
prognózy důležitý z hlediska dalšího sledování v průběhu follow up a volby další léčebné
strategie. Pokud je u těchto pacientů vysoká pravděpodobnost progrese onemocnění, měli
by být tito pacienti sledováni v průběhu follow-up v kratších časových intervalech a měla
by u nich být individuálně volena agresivnější terapie v případě recidivy onemocnění.
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3.6.2.3.

Využití ukazatelů biologické aktivity v terapii

Inhibitory metaloproteináz: Význam proteolytických enzymů vedl k objevení nových
látek, které by mohly tyto proteolytické enzymy suprimovat. Tím dochází k inhibici buněčné
invaze a metastazování tím, že stabilizují cévní stěny a tím blokují působení enzymů. které
rozrušují extracelulární matrix. Mezi první syntetické inhibitory metaloproteináz, které se již
používají v klinické praxi, patří baltimastat a marimastat. Patří mezi širokospektré inhibitory
metaloproteináz a jsou peptidové povahy o nízké molekulové hmotnosti. Obě látky působí
na MMP 1, 2, 9, 6, 7 a 9. (Nelson 2000, Stevenson 1999). Tím dochází k inhibici aktivity kolagenóz
a ostatních MMP. Tyto enzymy jsou velmi významné pro nádorovou invazi, proces
angiogeneze i následného metastazování. Nemají však žádný vliv na buněčný růst či
proliferaci nádorové buňky. V klinických studiích se tyto látky podávají podkožně nebo
přímo do nitrobřišní či nitrohrudní dutiny.
Inhibitory buněčné adheze: Pro nádorový proces je důležitá interakce nádorové buňky
s extracelulární matrix. K této interakci je zapotřebí integrinů - transmembránových
proteinů, které vytvářejí různé formy receptorů pro extracelulární matrix. Inhibicí této
interakce dochází k potlačení buněčné invaze nádoru (Gastl 1997, Kaušitz 2003).
Inhibitory angiogeneze: Solidní nádory potřebují pro svůj růst a metastazování
dostatečně vyvinuté cévní zásobení. Samotné nádory dokážou produkovat faktory, které
stimulují angiogenezi, např. VEGF (vascular growth factor). Existuje však i řada jiných
látek, které tento růst cév inhibují. Tyto látky (např. suramin, talidomid, angiostatin,
mitomycin C, adriamycin, cisplatina, endostatin a TNP-470), které se používají v řadě
klinických studií, specificky navozují inhibici VEGF a jeho receptoru v nádorových buňkách
(Dirix 1999, Gastl 1997, Kaušitz 2003)

.

Induktory apoptózy: Inhibice apoptózy vede k nekontrolovatelnému růstu nádorových
buněk. V protinádorové léčbě se již nyní využívá léčebného účinku některých látek, které
indukují apoptózu (Duffy 2003, Duffy 2004-1, EGTM 1999, Kaušitz 2003).
Cytokiny a anti-cytokiny: Úloha cytokinů na buněčné invazi a metastatickém procesu je
zatím nejednoznačná. V experimentálních studiích na zvířatech byl prokázán jednoznačně
efekt IL-4 na potlačení metastazování do plic u karcinomu ledvin. IL-2 známý též pod
pojmem CLMF (cytotoxic lymphocyte maturation factor) neboli NKSF (natural killer cells
stimulatory factor) a je produkován stimulovanými mikrofágy. V poslední době byl
prokázán i jeho anti-invazívní a anti-metastatický účinek jak in vitro tak i in vivo. Byly
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rovněž zkoumány interferony(α, β a γ) z hlediska anti-invazívních vlastností. Pouze
u INF-β byla in vitro prokázána inhibice aktivity gelatinázy s následnou sníženou
schopností invaze (Kaušitz 2003). V některých studiích byly používány v kombinace s jinými
skupinami látek, nejčastěji s inhibitory angiogeneze (Raia 2005).
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4. ČÁST PRAKTICKÁ – VLASTNÍ PRÁCE
4.1. Cíle disertační práce
Cílem disertační práce je vyšetřit široké spektrum parametrů, které je možno
charakterizovat jako parametry biologické aktivity nádoru nebo u nichž se souvislost
s nádorovým procesem předpokládá (C-peptid, inzulín, leptin a adiponektin).
Cíle:
1. Provést základní epidemiologické sledování pacientů s metabolickým syndromem
a zjistit:




výskyt KRK
parametry, které se uplatňují v etiopatogenezi
faktory ovlivňující vývoj a prognózu KRK

2. Stanovit předoperační hladiny následujících parametrů a stanovit jejich
diskriminační hodnoty (cut-off), porovnat sérové hladiny všech parametrů u
pacientů s kolorektálním karcinomem se sérovými hladinami osob kontrolní
skupiny, stanovit jejich senzitivity při optimálních specificitách:








Onkofetální: CEA
Mucinové: CA 19-9
Proliferační a cytokeratinové: TK ,TPA a TPS
Interleukiny: IL-6 a IL-10
Metaloproteinázy a inhibitory: MMP-9 a TIMP-1
Adhezívní molekuly a markery angiogeneze: ICAM-1, VCAM-1, VEGF
Markery metabolismu: C-peptid a inzulín, adiponektin a leptin.

3. Stanovit vzájemné korelace jednotlivých parametrů.
4. Posoudit význam použití parametrů na základě zjištěných senzitivit.
5. Posoudit možnost využití sledovaných parametrů pro rutinní praxi
a. pro screening
b. pro primární diagnostiku
c. pro prognózu
d. pro monitoraci léčby
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4.2. Soubory pacientů
4.2.1. Soubor pacientů s kolorektálním karcinomem.
Do souboru byly zařazeni pacienti, kteří byli odoperováni jednak na Chirurgické klinice
FTN v Praze 4 (Přednosta doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.) a na Chirurgické klinice FN
Plzeň (Přednosta : prof. MUDr. Vladimír Třeška, DrSc.). Pacienti byli operováni v letech
2001 – 2006. Později operovaní pacienti již nebyli do souboru zařazováni s ohledem na
vyhodnocování přežívání.
Zařazovacími kritérii pro studii bylo:
1. klinické stadium I.-III (dle UICC). Do studie tedy byli zařazeni pacienti, kteří
splňovali kritéria dle následující Tabulky č. 22.
2. provedená resekce R0 - tedy kdy není prokázaný žádný reziduální nádor ani
makroskopicky ani mikroskopicky.
Tabulka č. 22. Korelace TMN a Dukesovy klasifikace se stagingem UICC:
UICC
stádium

TMN klasifikace

Dukes

T1

N0

M0

T2

N0

M0

T3

N0

M0

T4

N0

M0

III.

Tx

N1-3

M0

C

IV.

Tx

Nx

M1

D

I.

II.

T1

tumor proniká submukózou

T2

tumor proniká muscularis propria

T3

tumor proniká do subserózy

T4

tumor proniká viscerálním peritoneem

A

B
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N1

1-3 metastázy v perikolických nebo perirektálních uzlinách

N2

4 a více metastázy v perikolických nebo perirektálních uzlinách

N3

metastázy v uzlinách podél cévních struktur

M1

přítomnost vzdálených metastáz

Vyřazovací kritéria:
1. klinické stádium IV.
2. nižší klinické stádium, pokud se nepodařila R0 resekce
3. patologické parametry jaterních a renálních funkcí (tj. pokud přesahovaly o 200%
referenční rozmezí sledovaných parametrů)
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Tabulka č. 23. Základní epidemiologická charakteristika souboru pacientů s kolorektálním
karcinomem (N = 174)

Základní
údaje
pacienta

Počet

%

Žena

111

63,79

Muž

63

36,21

0

116

69,88

Hyper-chol.

15

9,04

Hyper-TAG

5

3,01

Smíšená

30

18,07

Pohlaví

Hyperlipoproteinémie

N/A
Parametry
MS
Diabetes mellitus

8

0

137

81,55

1. typ

1

0,60

2. typ

30

17,86

N/A

Arteriální hypertenze

6

0

83

49,40

Hypertenze

85

50,60

N/A

6

Pozn.: Jako hyperlipoproteinémie byla stanovena hladina TAG > 2 mmol/l nebo celkový
cholesterol > 6,0 mmol/l nebo pokud byl pacient farmakologicky léčen.
Pacient s arteriální hypertenzí byl pacient, který byl léčen minimálně monoterapií
antihypertenzívním lékem.
Jako pacient s diabetem byl označen pacient, který již byl dispenzarizován
v diabetologické poradně, nový záchyt diabetu jsme při předoperačním vyšetření
nediagnostikovali.
Pacienti s diabetem byli podrobeni velmi podrobné anamnéze, kde jsme sledovali i dobu
trvání diabetu před vznikem kolorektálního karcinomu. Data této pilotní studie byla
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prezentována na mezinárodních obezitologických konferencích - ECO 2004 a IDF 2004 a
jsou součástí přílohy této práce. Viz příloha č. 3 a 5.
Obrázek č. 9. Incidence hyperlipoproteinémie u souboru pacientů s kolorektálním
karcinomem.
Výskyt hyperlipoproteinémie

18%

3%

0
Hyper-CH

9%

Hyper-TAG
Smíšená
70%
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Obrázek č. 10. Incidence diabetu mellitu u souboru pacientů s kolorektálním karcinomem.
Diabetes mellitus - výskyt

18%

1%
0
DM 1. typu
DM 2. typu

81%

Obrázek č. 11. Incidence arteriální hypertenze u souboru pacientů s kolorektálním
karcinomem.
Výskyt arteriální hypertenze

51%

49%

0
Arteriální hypertenze
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Tabulka č. 24. Základní onkologická charakteristika souboru pacientů s kolorektálním
karcinomem (N = 174)

Lokalizace

Colon

81

47,65

Rectum a sigmoideum

89

52,35

N/A

Kolorektální
karcinom

Adenokarcinom
Histologie

Druh léčby

6
166

96,4

Mucinózní

5

2,87

N/A

3

1,72

Chemoterapie

52

34,21

Radioterapie

18

11,64

Chemoradioterapie

18

11,84

Žádná

64

42,11

N/A

Pooperační
léčba
Typ léčby
v následujícím
období

22

Adjuvantní

67

44,08

Neoadjuvantní

21

13,82

Paliativní

1

0,66

Žádná

63

41,45

N/A
Ano
Pooperační
komplikace

22

Závažná

7

4,02

Nezávažná

39

22,41

128

73,56

Ne
N/A

Výskyt
duplicity
nádoru

0

C 34

Karcinom plic

1

0,57

C 50

Karcinom prsu

1

0,57

C 53

Karcinom děložního
hrdla

1

0,57

C 61

Karcinom prostaty

1

0,57

170

97,7

Nádor

15

8,62

Jiná příčina

20

11,49

Pacient žije

139

79,89

Žádná duplicita
Příčina úmrtí
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V našem souboru se jednalo o celkový výskyt 3,3 % duplicit nádorového onemocnění
Zastoupení nádorových duplicit mimo lokalizaci střeva je trochu nižší než jsou publikovaná
data rozsáhlejších studií, kde bývá zpravidla udáván výskyt 5%.(Lee) Výskyt vícečetných
(synchronních či metachronních) nádorů tlustého střeva nebyl v našem souboru
zaznamenán. V literatuře se objevuje při analýze pětiletého přežití výskyt 3-10 %,
v závislosti na volbě pacientů, velikosti souboru a délce follow-up sledování. (Fante 1996). Lze
předpokládat vyšší výskyt nádorových duplicit až při delším sledování pacientů.
Tabulka č. 25. Základní demografická data pacientů s kolorektálním karcinomem
(N = 174)
Jednotka Průměr

Směrodatná
Medián Minimum Maximum
odchylka

roky

65,95

± 10,36

66,00

39,00

89,00

Výška

m

1,71

± 0,09

1,71

1,50

1,97

Váha

kg

80,78

± 13,19

80,00

52,00

120,00

BMI

kg . m-2

27,74

± 4,14

27,08

18,55

41,52

Věk

Obrázek č. 12. Věkové rozložení pacientů s kolorektálním karcinomem (v %)
20,00
18,00
16,00

Výskyt KRK (%)

14,00
12,00
Muži

10,00

Ženy

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
Věk (roky)
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4.2.2. Kontrolní skupina pacientů
Kontrolní skupinu tvořilo 50 pacientů, kteří byli podrobně vyšetřeni na odd. preventivní
kardiologie a u nichž v době odběru kontrolního vzorku séra nebyla klinicky prokázána
přítomnost nádorového onemocnění. Při výběru těchto pacientů byl kladen důraz na to,
aby odpovídala skupině patologické především v BMI.
Aby byla vyloučena polymorbidita nemocných v pokročilejším věku, která by mohla mít vliv
na stanovení diskriminačních hodnot parametrů biologické aktivity, je kontrolní skupina
složena z výrazně mladších jedinců. Přesto je zatížena vysokým výskytem
hyperlipoproteinémií, která souvisí s vyšším BMI, které bylo předpokladem výběru
pacienta do souboru.
Tabulka č. 26. Základní epidemiologická charakteristika kontrolního souboru (N=50)

Základní
údaje
pacienta

Pohlaví

Hyperlipoproteinémie

Počet

%

Žena

23

46

Muž

27

54

0

23

46

Hyper-chol.
Hyper-TAG
Smíšená

27

54

N/A
Parametry
MS

Diabetes mellitus

0

0

50

100

1. typ

0

0

2. typ

0

0

N/A

Arteriální hypertenze

0

0

31

62

Hypertenze

19

38

N/A

0
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Tabulka č. 27. Základní demografická data kontrolní skupiny (N = 50)
Jednotka

Počet
vyšetření

Průměr

Směrodatná
odchylka

Medián

Minimum

Maximum

Věk

roky

50

48,26

± 10,74

50,00

27,00

64,00

Výška

m

50

173,99

± 9,25

173,25

157

198,00

Váha

kg

50

82,09

± 17,49

84,15

51,10

115,00

BMI

kg ⋅ m-2

50

26,92

± 4,27

28,48

17,17

34,33

Obrázek č.13. Porovnání základní epidemiologické charakteristiky kontrolního a
patologického souboru: (Údaje v %, věk v letech)

38,00

54,00

CRC

0,00

18,46

26,92
27,44

Kontrola
30,12

50,60

65,95
48,26

54,00
63,79

46,00
36,21

100,00

0,00
Muži

Ženy

Pohlaví

Věk

BMI

DM

HTN

DLP
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4.3. Metodika
4.3.1. Návrh studie
Do studie byly postupně zařazováni pacienti, kteří splnili kritéria k zařazení tak, jak jsou
uvedena v kapitole o souboru pacientů s kolorektálním karcinomem. Pacienti byli
průběžně zařazováni v letech 2001 – 2006. Pacienti po roce 2006 již nebyli do tohoto
souboru zařazeni, abychom dosáhli u všech pacientů alespoň 2-letého sledování
pooperačního průběhu. V době vyhodnocení studie je teprve 9 pacientů zařazeno po dobu
5-let, kompletní počet pacientů projde pětiletým sledováním až v roce 2011. Pacienti byli
sledováni na onkologických pracovištích a v případě zjištění progrese, bylo jako datum
progrese uvedeno datum prvního klinického vyšetření, kdy byla progrese objektivně
prokázána na základě fyzikálního a laboratorního vyšetření a na základě výsledků
zobrazovacích či endoskopických metod. Před ukončením vyhodnocení bylo ověřeno,
v jakém stádiu onemocnění se právě nacházejí, či zda-li ještě žijí. Z celého souboru zatím
zemřelo 36 nemocných a u 24 nemocných došlo k progresi či recidivě onemocnění. Tato
čísla jsou poměrně nízká, protože nebyli zařazeni pacienti s klinickým stádiem IV.
Tabulka č. 28. Počty pacientů zařazených v jednotlivých obdobích:

174 celkem

Počet
Počet úmrtí
pacientů
nově/celkem
v remisi

Počet
pacientů
s progresí
nově
/celkem

Počet
cenzorovaných
pacientů

1- leté
sledování

22/22

152

0

0

2- leté
sledování

5/27

147

0

0

3- leté
sledování

7/34

68

5/5

39

4- leté
sledování

1/35

55

11/16

71

5- leté
sledování

1/36

1

8/24

129
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Obrázek č.14. Grafické znázornění podskupin v jednotlivých letech

Počty pacientů
180
160

Počet pacientů

140
120
úmrtí
100
80

cenzorováno

174
152

progrese
147

remise

60
96

40

55

20

1

0
0. rok

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

Pozn. Jako „cenzorováno“ jsou označeni pacienti, kteří ještě ve studii tohoto období nedosáhli.

Byla provedena následující sledování:
1. U všech pacientů byla odebrána podrobná anamnéza cílená na údaje
o metabolických a nádorových onemocnění, ev. jejich rizikových faktorech
2. Bylo provedeno fyzikální vyšetření s cíleným zaměřením na přítomnost
jednotlivých složek metabolického syndromu a na výskyt rizikových faktorů pro
vznik kolorektálního karcinomu
Základní charakteristika tohoto souboru je uvedena v Tabulce č. 26. Tento soubor byl
podrobně analyzován, byly provedeny odběry séra před operací. Byla povedena
i potřebná vyšetření k vyloučení známých faktorů, které by mohly ovlivňovat výsledky
laboratorních stanovení parametrů biologické aktivity (závažné jaterní či renální
insuficience).

64

Část praktická – vlastní práce

4.3.2. Laboratorní analýzy
4.3.2.1.

Preanalytika

Krev na stanovení základních biochemických parametrů i specifických parametrů
biologické aktivity nádorového onemocnění byla odebírána z loketní žíly vždy v ranních
hodinách (mezi 6-8 hodinou ranní) po minimálně 8-hodinovém nočním lačnění. Sérum
získané centrifugací bylo rozděleno na minimálně 3 aliquoty a bylo skladováno až do
analytického stanovení při teplotě -70°C. Všechny parametry biologické aktivity nádoru
byly stanoveny na Oddělení nukleární medicíny, Úsek imunoanalýzy (vedoucí prof. MUDr.
Ondřej Topolčan, CSc.) pomocí komerčních diagnostických souprav dle doporučení
jednotlivých výrobců. Přehled jednotlivých použitých laboratorních analýz a jejich
charakteristika je uvedena v Tabulce č. 29. Kontrola stanovení byla prováděna jednak
pomocí kontrolních sér, které jsou součástí diagnostických souprav a jednak pomocí
kontrolních sér určených k externí mezilaboratorní kontrole SEKK (Systém externí kontroly
kvality), ČR.
Faktory ovlivňující preanalytickou fázi
Výsledek vyšetření může ovlivnit řada faktorů již v preanalytické fázi, proto je snahou tyto
faktory buď řádně eliminovat nebo je správně interpretovat ve vztahu k výsledku
laboratorní analýzy.
Preanalytickou fázi mohou ovlivnit obecně faktory:
1. biologické (věk, pohlaví, biologické rytmy, hmotnost a BMI, kouření, alkohol,
léčba, apod.),
2. použitý biologický materiál (krev, sérum, plazma, moč, liquor)
3. odběr materiálu, transport a způsob skladování.
Mezi faktory biologické, které byly v minulosti podrobně sledovány u nádorových
markerů, patří věk. Vliv věku byl předmětem mnoha studií na zdravé populaci a výsledky
jsou nejednoznačné. V některých studiích se uvádí, že v závislosti na věku hladiny CEA
stoupají(Kim 1992), v jiných včetně naší studie žádná korelace s věkem prokázána
nebyla.(Korenaga 1997) Dalším biologickým faktorem, který může ovlivňovat hladinu markeru,
CEA, je kouření. Lehce zvýšené hladiny bývají u zdravých kuřáků. Tyto hladiny však
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zpravidla nepřesahují hodnoty 10 ng/ml. (Fukuda 1998). U některých markerů – např. CEA je
popisován i vliv cirkadiánních biologických rytmů. Proto se standardně doporučuje odběr
materiálu pro stanovení nádorových markerů na lačno v ranních hodinách.
Vliv ostatních biologických faktorů na hladiny námi sledovaných parametrů nebyl
v literatuře zjištěn.
Dalším faktorem, který výrazně může ovlivnit hladinu markeru, je správnost odběru.
Jednak to znamená správné načasování odběru materiálu v závislosti na biologickém
poločasu a klinické situaci, ke které odběr vztahujeme. Např. těsně před zahájením léčby
je vhodné provádět odběr ne déle než tři dny . Pokud by toto období bylo delší, mohl by
být výsledek falešně nižší než je skutečně v době zahájení léčby. Po chirurgickém zákroku
je naopak nutné s odběrem minimálně týden počkat, aby i u látek s dlouhým biologickým
poločasem mohlo dojít skutečně k normalizaci hodnoty. Např. biologický poločas markeru
CEA je 2-8 dní a patří mezi nejdelší.(Konishi 2002)
Pro dosažení správného výsledku je též nutná znalost, jaký druh biologického materiálu
se má k analýze odebírat. Zatímco většina parametrů se stanovuje ze séra, u některých
parametrů se doporučuje použít plasmy, nejlépe s EDTA. Ostatní protisrážlivá činidla –
především heparin – nejsou vhodná, protože nespecificky zvyšují hodnotu výsledku.
Například výsledky IL-6 ze séra mohou mít nižší hodnoty, naopak u stanovení CEA
z plasmy s EDTA může snížit výsledky až o 13%. (Young 1997). Tento faktor se zdá být
důležitý především u stanovení metaloproteináz či jejich inhibitorů. Materiál určený ke
stanovení těchto parametrů je velmi nestabilní a mělo by dojít co nejdříve po venepunkci
k centrifugaci krevního vzorku. Jinak hrozí nebezpečí, že budou detekovány falešně
zvýšené hodnoty těchto parametrů, neboť se uvolňují z trombocytů a leukocytů (John 2005,
Dresse 2008)

.

Posledním faktorem v řadě v preanalytické fázi, který by mohl mít významný vliv na
výsledek, je transport a skladování vzorku. Většina rutinně stanovovaných vzorků
nádorových markerů u kolorektálního karcinomu je relativně stabilní i při dlouhodobém
uložení. Z experimentálně používaných parametrů se nejvíce hovoří o nestabilitě vzorku
pro stanovení metaloproteináz a jejich inhibitorů. Bylo prokázáno, že opakované
zamrazování vzorku může mít na tyto výsledek těchto parametrů významný vliv (Rossignol
2008)

. Proto jsme ihned po separaci vzorku materiál rozdělili do několika aliquotů

a skladovali až do analýzy při teplotě -70°C. Zásadně jsme neprováděli opakované
rozmrazování vzorku. Při opakované analýze se použil zásobní aliquot.
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4.3.2.2.

Metodika stanovení

Metody pro stanovení parametrů biologické aktivity, které jsou v současné době nejvíce
používány, jsou přehledně probrány v teoretické části. Velká část experimentálních
parametrů byla stanovována nejmodernější technologií multiplexové analýzy (xMAP), což
umožnilo stanovení mnoha parametrů přímo z velmi malého vzorku biologického
materiálu. Přehled všech použitých metod pro stanovení parametrů biologické aktivity je
uveden v následující Tabulce č. 29.
Tabulka č. 29. Metody stanovení sledování parametrů biologické aktivity.
Skupina

Parametr

Výrobce

Metoda

Jednotky:

Onkofetální
markery

CEA

Beckman
Coulter

CLIA

ng/ml

Mucinové
markery

CA 19-9

Beckman
Coulter

CLIA

IU/ml

Proliferativní
markery

TK

Beckman
Coulter

REA

IU/l

TPA

DiaSorin

IRMA

IU/l

TPS

IDL Sweden

IRMA

IU/l

I-CAM

Linco-Millipore

xMAP

ng/ml

V-CAM

Linco-Millipore

xMAP

ng/ml

IL 6

Linco-Millipore

xMAP

pg/ml

IL 10

Linco-Millipore

xMAP

pg/ml

Inhibitor MMP

TIMP-1

R&D Systems

EIA

ng/ml

Metaloprotein

MMP 9

Linco-Millipore

xMAP

ng/ml

Angiogenní f.

VEGF

Linco-Millipore

xMAP

pg/ml

C-peptid

Linco-Millipore

xMAP

pM

Inzulín

Linco-Millipore

xMAP

pM

Adiponektin

Linco-Millipore

xMAP

Μg/ml

Leptin

Linco-Millipore

xMAP

pM

Cytokeratinové
markery
Adhezívní
molekuly
Interleukiny

Parametry
metabolismu
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Při studiích je nutné používat stále stejný typ soupravy od jednoho výrobce. Výsledky
mohou být ovlivněny nejen rozdílem v základním typu metody RIA, ELISA, xMAP, kde se
mohou získané výsledky zásadně lišit, ale i při použití jednoho a téhož typu metody, např.
ELISA, se mohou soupravy různých výrobců lišit použitými protilátkami. V závislosti na
detekovaných epitopech pak opět můžeme získat různé výsledky.
Tabulka č. 30. Základní deskriptivní statistiky biochemických parametrů u skupiny pacientů
s kolorektálním karcinomem (N = 174)
Jednotka Průměr

Směrodatná
Medián Minimum Maximum
odchylka

Urea

mmol/l

5,47

± 2,31

5,00

2,20

15,2

Kreatinin

µmol/l

87,58

± 25,83

82,00

52,00

221,00

Celkový
bilirubin

µmol/l

12,02

± 5,64

11,10

3,00

33,00

ALT

µkat/l

0,36

± 0,29

0,32

0,10

2,79

AST

µkat/l

0,42

± 0,33

0,38

0,16

3,37

ALP

µkat/l

1,36

± 0,48

1,30

0,30

3,39

GMT

µkat/l

0,58

± 0,52

0,35

0,13

2,71

Tyto parametry byly stanoveny rovněž u kontrolní skupiny, aby bylo vyloučeno zařazení
pacientů s těžkou jaterní či renální insuficiencí, která má dle literatury významný vliv
na zvýšení sérových hladin některých parametrů.
Pro provedení správné a reprodukovatelné imunoanalýzy je nutné respektovat
preanalytické podmínky, metodické podmínky a výsledky jednoznačně interpretovat.
4.3.2.3.

Interpretace výsledků a faktory ovlivňující výsledky nádorových markerů

Interpretace jednotlivých výsledků nádorových markerů či parametrů biologické aktivity je
velmi svízelná.
1. Při interpretaci výsledků si je nutno uvědomit, že může být ovlivněn řadou faktorů.
Tím můžeme dostat výsledek falešně pozitivní i falešně negativní. Nejčastější
obecné příčiny těchto falešných výsledků jsou uvedeny v následující Tabulce
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č. 31. Podrobněji jsou tyto příčiny popsány v teoretické části u jednotlivých
markerů.
2. Konečné vyhodnocení výsledku musí být prováděno se znalostí kompletního
klinického obrazu pacienta a fáze probíhajícího onemocnění. Například se
výsledky interpretují rozdílně v případě primární diagnostiky, při follow-up
onemocnění či při monitoraci léčby. Zatímco při primární diagnostice je důležitá
pro volbu markeru senzitivita a specifita. Při follow-up je důležité sledování
dynamiky změn.
Tabulka č. 31. Přehled obecných faktorů, které mohou mít vliv na interpretaci výsledku
parametru biologické aktivity nádoru.
Falešně pozitivní výsledek

4.3.2.4.

Falešně negativní výsledek

•

Zánětlivá onemocnění

•

Autoimunitní onemocnění

o orgán

•

Cholestáza

o histologie

•

Renální insuficience

o stupeň zralosti

•

Kouření

•

•

Zanedbání biologického
poločasu nádorového markeru

opožděný přestup z tkáně do
tělních tekutin

•

málo citlivá metodika

•

nesprávně zvolený druh markeru

Statistické vyhodnocení

Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí software S.A.S. (Statistical Analysis
Software) release 8.02 a programu STATISTICA release 5.1. Pro měřené parametry
v celém souboru byly počítány základní statistické údaje jako průměr, směrodatná
odchylka, rozptyl, medián, minimum a maximum. Vybrané statistické údaje byly též
zpracovány graficky do histogramů. Na porovnání distribucí jednotlivých parametrů
v různých skupinách a podskupinách, vzhledem k distribucím těchto proměnných, byly
použity neparametrické testy a to dvouvýběrový Wilcoxonův test. Pro zjištění závislostí
zkoumaných znaků s ohledem k negausovskému rozdělení těchto proměnných byl použit
Spearmanův pořadový korelační koeficient. Pomocí specificit a senzitivit dané metody byly
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stanoveny optimální referenční meze (cut-off) mezi skupinami pro danou metodu a dále
byla vypočtena celá ROC křivka. Délka přežití a DFI (disease free interval) byly spočteny
užitím Kaplan-Meierovy metody odhadu. Pro zjištění vlivu daných proměnných na délku
přežívání a DFI byl pak užit Coxův regresní model.
Při statistickém vyhodnocení výsledků byly použity následující pojmy:
Cut- off (diskriminační hladina): představuje hranici hodnoty nádorového markeru, která
odděluje zdravé jednice od nemocných. Neexistují přesná pravidla, jak se cut-off hodnota
vypočítává. Obecně se stanovuje jako průměrná hodnota markeru u kontrolní skupiny
zdravých jedinců zvýšená o dvě standardní odchylky nebo se používá 95. percentil. Je
však velmi důležité správně zařadit jedince do této kontrolní skupiny. Tato skupina může
zahrnovat pouze zdravé jedince anebo i jedince s benigním onemocněním. Hodnota cutoff se zvyšuje za účelem odlišení benigního a maligního onemocnění. Naopak nízko
stanovená hodnota cut-off znamená vyšší senzitivitu markeru na úkor významně nižší
specificity. U nádorových markerů se proto hodnota cut-off určuje v závislosti na tom, za
jakým účelem se nádorový marker stanovuje. Při primární diagnostice je definována jako
hladina markeru, pod kterou je 95 % hladin zdravých lidí event. pacientů s benigním
onemocněním při follow-up nádoru nebo monitoraci léčby je definována jako hladina
markeru, pod kterou leží 95 % hodnot pacientů v kompletní remisi.
Specificita nádorového markeru (SP): pravděpodobnost, s jakou má pacient/subjekt
(kontrola) bez diagnostikovaného maligního onemocnění negativní výsledek. Tj. vyjadřuje
možnost odlišení benigní léze od maligní.
Senzitivita nádorového markeru (SN): pravděpodobnost, že pacient s hledaným
nádorovým onemocněním má pozitivní výsledek.Tj. vyjadřuje možnost časnosti záchytu
onemocnění.
Přežití se zabývá časovým intervalem od určitého okamžiku (např. operace/primární
terapie) do výskytu očekávané události (úmrtí, progrese, apod.). Jednou nejpoužívanějších
metod analýzy přežití je metoda Kaplan- Meierové, jež je maximálně věrohodným
bodovým odhadem funkce přežití S (t) definované vztahem S (t)= P (T ≥ t), kde t je čas (ve
stanovených jednotkách – měsících, letech, atd.), T je délka přežití pacienta, P je
označení pro pravděpodobnost. Přežití je nejčastěji popsáno funkcí přežití, tj.
pravděpodobnost, že délka života pacienta bude větší nebo rovna času „t“ , tj., že pacient
přežije alespoň „t“ let od stanovení diagnózy.
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Absolutní přežití (OS) (absolute, observed, overall survival) se zabývá dobou dobu mezi
diagnózou onemocnění a očekávanou událostí, tedy úmrtím na jakékoliv onemocnění.
Bezpříznakový interval (DFI) (disease free interval) se zabývá intervalem od okamžiku
dosažení kompletní remise do prvních známek relapsu. Prognóza vyjadřuje odhad
perspektivy dalšího průběhu nádorového onemocnění. Nejčastěji je prognóza vyjadřována
jako tříleté, pětileté (nejčastěji) a desetileté přežití. To znamená, jaké procento nemocných
přežije 3, 5 nebo 10 let od stanovení primární diagnózy. Nebo je charakterizována dobou
do vzniku relapsu, tj pomocí bezpříznakového období (DFI). Prognóza se stanovuje
v klinické praxi za pomoci tzv. prognostických parametrů odvozených na základně
univariantní, častěji multivariantní analýzy. Prognostické parametry jsou klinickopatologické faktory, které bezprostředně souvisejí s nádorovým onemocněním. Může jít
o parametry klinického stavu, výsledky zobrazovacích technik, parametry určené
patologem, laboratorní, atd. Určení prognostických markerů je důležité pro individualizaci
péče o onkologického nemocného. Lze například optimalizovat dispenzární péči – jak
z hlediska frekvence, kontrol, ale i jejich náplně nebo volit a optimalizovat terapii. Mnohdy
je prognóza nesprávně jen zužovaná na prognostické markery určované
imunoanalytickými metodami, imunohistochemickými metodami nebo pomocí metod
molekulární biologie.
ROC křivka (Receiver Operating Characteristic curve) křivka znázorňuje jako vztah mezi
senzitivitou a 1-specificitou (resp. 100-specificita při vyjádření v procentech). U testu, který
k diskriminaci souboru s chorobou a souboru bez choroby vůbec nepřispívá, je ROC křivka
právě diagonálou grafu.
Obrázek č. 15. Příklad ROC křivky
ROC křivka
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Další parametr, který stanovujeme, je plocha pod ROC křivkou (Area Under the ROC
Curve, AUC). Pokud chceme posoudit, zda má měření koncentrace analytu 1 větší
diagnostickou efektivitu než měření analytu 2, můžeme do jednoho grafu znázornit dvě
ROC křivky a spočítat, zda se plochy pod křivkou významně liší.
Chí-kvadrát je v této studii prezentován pro Coxův model proporcionálních rizik model,
kde Waldova testová statistika má toto rozdělení. Tj. čím vyšší číslo testové statistiky, tím
je test významnější.
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4.4. Výsledky
Tabulka č. 32. Základní deskriptivní statistika parametrů biologické aktivity nádoru
u pacientů s kolorektálním karcinomem: (N=174)
Parametr

Jednotka Průměr

Směrodatná
Medián Minimum Maximum
odchylka

CEA

ng/ml

5,98

± 12,58

2,00

0,00

85,00

CA 19-9

IU/ml

25,03

± 60,41

10,05

0,70

606,00

TK

IU/l

6,84

± 9,34

4,70

0,40

80,00

TPA

IU/l

61,87

± 68,35

44,00

0,00

375,00

TPS

IU/l

82,89

± 127,14

43,50

0,00

905,00

I-CAM

ng/ml

119,58

± 49,28

108,97

30,46

434,72

V-CAM

ng/ml

1052,00

± 258,56

1053,00

472,57

1816,00

IL-6

pg/ml

18,14

± 25,11

6,49

0,56

142,09

IL-10

pg/ml

10,27

± 21,02

5,55

0,64

209,92

TIMP-1

ng/ml

180,16

± 51,99

164,20

104,40

153,40

MMP-9

ng/ml

929,10

± 290,74

484,91

135,04

2528,00

VEGF

pg/ml

209,43

± 217,19

139,60

12,31

1475,00

C-peptid

pM

590,47

± 1029,00

300,52

20,09

6930,00

Inzulín

pM

226,07

± 625,90

65,82

6,20

4500,00

µg/ml

12,34

± 8,04

9,60

2,80

39,00

pM

896,91

± 1104,00

465,83

6,20

4676,00

Adiponektin
Leptin
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Tabulka č. 33. Základní deskriptivní statistika parametrů biologické aktivity nádoru
u kontrolního souboru zdravých jedinců.
Jedn.

Průměr

Směrodatná
odchylka

Medián

Minimum

Maximum

CEA

ng/ml

1,92

± 1,35

1,50

0,30

6,90

CA 19-9

IU/ml

8,08

± 7,72

5,20

0,80

32,00

TK

IU/l

7,22

± 4,05

5,90

2,90

21,70

TPA

IU/l

24,50

± 38,37

10,00

10,00

240,00

TPS

IU/l

51,26

± 52,05

35,00

10,00

236,00

I-CAM

ng/ml

126,88

± 44,42

114,42

53,68

249,28

V-CAM

ng/ml

1049,25

± 213,43

1016,28

660,16

1734,86

IL-6

pg/ml

3,71

± 11,69

1,21

0,57

82,13

IL-10

pg/ml

1,24

± 1,55

0,64

0,64

10,36

TIMP-1

ng/ml

145,01

± 22,79

143,60

108,60

207,20

MMP-9

ng/ml

468,62

± 190,12

431,88

166,12

944,27

VEGF

pg/ml

134,51

± 83,73

112,65

3,20

377,22

C-peptid

pM

273,24

± 167,87

256,41

48,62

1046,10

Inzulín

pM

73,55

± 88,02

42,17

11,46

496,02

µg/ml

12,82

± 4,90

12,36

5,33

25,00

pM

509,90

± 357,93

408,24

8,40

1336,39

Parametr

Adiponektin
Leptin
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Tabulka č. 34. Porovnání hodnot parametrů biologické aktivity nádorů mezi skupinou
s kolorektálním karcinomem (N = 174) a mezi kontrolní skupinou zdravých osob (N = 50).
Wilcoxonův test
Skupina s kolorektálním
karcinomem

Kontrolní skupina
Parametr

N=50

Jedn.
Průměr

p-hodnota

N= 174

Směrod.
95. percentil
odchylka

Průměr

Směrod.
95. percentil
odchylka

CEA

ng/ml

1,92

± 1,35

4,30

5,98

± 12,58

24,10

0,0388

CA 19-9

IU/ml

8,08

± 7,72

24,90

25,03

± 60,41

96,10

0,0003

TK

IU/l

7,22

± 4,05

18,30

6,84

± 9,34

22,00

0,0021

TPA

IU/l

24,50

± 38,37

57,00

61,87

± 68,35

229,00

<0,0001

TPS

IU/l

51,26

± 52,05

172,00

82,89

± 127,14

248,00

0,0995

I-CAM

ng/ml

126,88

± 44,42

228,45

119,58

± 49,28

219,18

0,1566

V-CAM

ng/ml

1049,25

± 213,43

1463,77

1051,65

± 258,56

1504,91

0,9944

IL-6

pg/ml

3,71

± 11,69

11,52

18,14

± 25,11

74,84

<0,0001

IL-10

pg/ml

1,24

± 1,55

3,46

10,27

± 21,02

39,21

<0,0001

TIMP-1

ng/ml

145,01

± 22,79

188,20

180,16

± 51,99

282,00

<0,0001

MMP-9

ng/ml

468,62

± 190,12

911,67

529,10

± 290,74

1033,32

0,2646

VEGF

pg/ml

134,51

± 83,73

324,02

209,43

± 217,19

668,61

0,1665

C-peptid

pM

273,24

± 167,87

546,20

590,47

± 1029,00

22,74

0,0087

Inzulín

pM

73,55

± 88,02

294,68

226,07

± 625,90

1058,40

0,0138

µg/ml

12,82

± 4,90

25,00

17,61

± 6,51

28,87

<0,0001

pM

509,90

± 357,73

1258,83

896,91

± 1104,00

3897,58

0,4727

Adiponektin
Leptin
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Obrázek č. 16. Grafické porovnání průměrných hodnot parametrů, u kterých nebyly
prokázány mezi kontrolní a patologickou skupinou statisticky významné rozdíly
(Statistické významnosti viz tabulka č. 34)
Na ose Y je pro větší přehlednost použito logaritmické měřítko.
Statisticky nevýznamné

896,91

509,9

209,43

134,51

529,1

468,62

119,58

126,88

82,89

100

51,26

Průměrné hodnoty markerů

1000

1051,65

1049,25

10000

Kontrola
CRC

10

1
TPS

I-CAM

V-CAM

MMP-9

VEGF

Leptin
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226,07
73,55

12,82
17,61

18,14
3,71

10,27

61,87
24,5
7,22
6,84

8,08

1,24

1,92

5,98

25,03

100

10

145,01
180,16

Statisticky významné

273,24
590,47

1000

Kontrola

Adiponectin**

Inzulin*

C-peptid*

TIMP-1**

IL-10**

IL-6**

TPA**

TK*

CA 19-9*

1
CEA*

Půměrné hodnoty marrkeru (logaritmické měřítko)

Obrázek č. 17. Grafické porovnání průměrných hodnot parametrů, u kterých byly
prokázány statisticky významné rozdíly mezi kontrolní a patologickou skupinou
(Statistické významnosti viz tabulka č. 34).
Na ose Y je pro větší přehlednost použito logaritmické měřítko.

CRC

Pozn.: Statistické významnosti: ** p < 0,0001; *p < 0,05
Byly vypočítány korelace mezi jednotlivými parametry u pacientů s KRK i u kontrolní
skupiny. V následující tabulce jsou uvedeny pouze statisticky významné korelace,
podrobný komentář je v kapitole „Diskuse“.
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Tabulka č. 35. Statisticky významné korelace u skupiny pacientů s KRK
Korelace mezi
parametry

KRC

Kontrolní skupina

r=

p-hodnota

CEA x.CA 19-9

0,33762

0,0002

NS

CEA x. ICAM

0,30048

0,0009

NS

NS

CEA x C-peptid

r=

0,40191

p-hodnota

0,0042

TK vs. CA 19-9

0,33167

0,0032

NS

TK x TPA

0,62628

0,0003

NS

TK x TPS

0,47800

0,0001

NS

TK x TIMP

0,43420

0,0020

NS

NS

TK x IL 10

0,44551

0,0012

TK x C-peptid

0,56949

0,0013

TPA x TPS

0,41444

0,0002

0,67567

0,0001

TPA x VCAM

NS

0,51118

0,0001

TPS x VCAM

NS

0,61434

0,0001

ICAM x VCAM

NS

0,38724

0,0055

TIMP-1 x leptin

0,40264

IL6 x adiponektin

0,0074
NS

TIMP-1 x inzulín
0,41313

IL 10 x leptin

NS

NS
0,36812

0,0059

0,0085
NS

NS

0,47938

0,0004

0,53677

0,0001

Leptin x BMI

0,56952

0,0001

Leptin x C-peptid

0,54461

0,0001

Leptin x inzulín

0,51235

0,0001

0,37016

0,0081

C-peptid x inzulín

0,69972

0,0001

0,54326

0,0001

C-peptid x BMI

0,26885

0,0011

0,45591

0,0009

Inzulín x BMI

0,27728

0,0007

0,49673

0,0002

NS
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Tabulka č. 36. Coxův regresní model celkového přežití bez ohledu na příčinu
(univariační analýza) – seřazeno dle statistické významnosti
Odhad
parametru

Standardní
chyba

Poměr rizik

Chí-kvadrát

p-hodnota

N

0,6774

0,2009

1,969

11,3708

0,0007

T

0,6884

0,2416

1,991

8,1216

0,0044

G (Grading)

0,6408

0,2313

1,898

7,6739

0,0056

CA 19-9 (IU/ml)

0,0037

0,0017

1,004

4,5078

0,0337

Věk (roky)

0,0422

0,0212

1,043

3,9646

0,0465

TPS (IU/l)

0,0021

0,0012

1,002

3,1346

0,0766

TIMP-1(IU/l)

0,0067

0,0040

1,007

2,7977

0,0944

TPA (IU/l)

0,0042

0,0025

1,004

2,7852

0,0951

CEA (ng/ml)

-0,0024

0,0177

0,998

0,0189

0,8906

VEGF (pg/ml)

0,0017

0,0008

1,001

2,3740

0,1234

Leptin (pM)

0,0002

0,0001

1,000

1,9504

0,1625

Adiponektin (µg/ml)

0,0681

0,0585

1,071

1,3567

0,2441

IL-6 (pM)

0,0060

0,0056

1,006

1,1278

0,2882

C-peptid (pM)

-0,0001

0,0002

1,000

0,4535

0,5007

IL-10 (pg/ml)

0,0038

0,0063

1,004

0,3665

0,5449

MMP-9 (ng/ml)

-0,0003

0,0007

1,000

0,0267

0,6057

I-CAM (ng/ml)

-0,0020

0,0041

0,998

0,2391

0,6248

V-CAM (ng/ml)

0,0002

0,0007

1,000

0,0536

0,8169

Inzulín (pM)

-0,0001

0,0003

1,000

0,0081

0,9282

BMI (kg . m-2)

-0,0027

0,0421

0,997

0,0040

0,9495

Parametr (jednotka)
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Předchozí tabulka ukazuje, jak izolovaně jednotlivé parametry ovlivňují celkové přežití
pacienta.
Obecně se riziko stanovuje jako:

RR = e

([hodnota parametru] x [odhad parametru]

e = Eulerovo číslo = 2,718
Toto riziko by znamenalo porovnání se situací, kdy by se parametr rovnal nule, což se
v praxi u většiny parametrů nevyskytuje. Proto se vždy porovnávají rizika mezi pacienty
navzájem nebo mezi pacientem a střední hodnotou kontrolní skupiny, apod.
Význam lze demonstrovat na porovnání rizika celkového přežití (OS) dvou náhodných
pacientů pro stanovení CA 19-9, kde je odhad parametru 0,0037):
Pacient A (č. 129) má předoperační hodnotu CA 19-9 = 78,4 IU/ml
RR = e

(78,4 x 0,0037)

RR = 1,333

Pacient B (č. 95) má předoperační hodnotu CA 19-9 = 12,0 IU/ml
RR = e

(12,0 x 0,0037)

RR = 1,045

Porovnání: RRA : RRB = 1,28
To tedy znamená, že pacient A, který má hodnotu nádorového markeru CA 19-9 = 78,4
IU/ml – tedy výrazně nad cut-off, má 1,28x vyšší riziko, že nepřežije dané období.
V Tabulkách č. 36 a 37 jsou seřazeny parametry, podle významnosti jak se podílejí na
riziku vzniku recidivy či jak ovlivňují celkové přežívání.
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Protože je v daném souboru málo recidiv (z důvodu vyřazení klinického stádia. IV
a z důvodu, že někteří pacienti jsou teprve 2 roky po zákroku), tyto parametry se velmi
obtížně vyhodnocují a často nedosahují statistické významnosti.

Pravděpodobnost přežití (%)

Obrázek č. 18. Odhad celkového přežití (OS) - Coxův regresní model celkového přežití
bez ohledu na příčinu (univariační analýza)

84,5 %
80,2 %

Čas (roky)

Odhad byl proveden metodou Kaplan-Meierové. Na ose X je čas (v letech), na ose Y je
pravděpodobnost, že pacient, který je zařazen do našeho souboru, přežije alespoň tento
příslušný čas.
Např.
Pravděpodobnost, že pacient přežije období 2 let, je 84,5%. To není jen nejvíce
věrohodný odhad, ale i realita, neboť všichni zařazení pacienti dosáhli 2-letého sledování
a 84,5 % přežilo toto období, tj. 15,5% zemřelo do 2 let.
Pravděpodobnost, že pacient přežije období 3 let je 80,2 %, tudíž se očekává, že na konci
3- letého období nepřežije 19,8% pacientů.
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Tabulka č. 37. Coxův regresní model - čas do progrese – PFS
(univariační analýza) – seřazeno dle významnosti
Odhad
parametru

Standardní
chyba

Poměr rizik

Chí-kvadrát

p-hodnota

Věk (roky)

-0,0681

0,2886

0,934

5,6434

0,0183

CA 19-9 (IU/ml)

0,0046

0,0020

1,005

5,5118

0,0189

CEA (ng/ml)

0,0264

0,0120

1,027

4,8419

0,0278

TPA (IU/ml)

0,0048

0,0022

1,005

4,7413

0,0294

Adiponektin (µg/ml)

-0,3561

0,1679

0,700

4,4973

0,0339

ICAM (ng/ml)

0,0095

0,0045

1,010

4,4430

0,0350

V-CAM (ng/ml)

0,0017

0,0009

0,998

3,144

0,0739

VEGF (pg/ml)

0,0015

0,0010

1,002

2,5098

0,1131

TK (IU/ml)

-0,0934

0,0785

0,911

1,4164

0,2340

Leptin (pM)

-0,0258

0,0258

0,975

0,9926

0,3191

0,01

0,03

1,01

0,16

0,6849

Leptin (pM)

-0,0179

0,0214

0,982

0,7053

0,4010

Inzulín (pM)

-0,0002

0,0004

1,000

0,4030

0,5255

IL-6 (pg/ml)

0,0048

0,0078

1,005

0,3844

0,5353

TPS (IU/ml)

0,0007

0,0016

1,001

0,1888

0,6640

BMI (kg . m-2)

-0,0159

0,0513

0,984

0,0954

0,5679

C-peptid (pM)

0,0000

0,0002

1,000

0,0689

0,7929

MMP-9 (ng/ml)

0,0001

0,0006

1,000

0,0268

0,8699

TIMP-1 (ng/ml)

-0,0003

0,0040

1,000

0,0044

0,9471

IL-10 (pg/ml)

0,0002

0,0142

1,000

0,0002

0,9886

Hmotnost (kg)

Předchozí Tabulka č. 37 Coxova regresního modelu pro bezpříznakové přežívání (PFS)
ukazuje, jak izolovaně jednotlivé parametry ovlivňují přežívání pacienta bez klinických
známek recidivy či progrese onemocnění.
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Například vyšší věk nebo vyšší hodnoty adiponektinu snižují riziko či progrese
onemocnění. Což lze například vysvětlit menší agresivitou tumoru v pokročilém věku.
Otázka adiponektinu je podrobně diskutována v kapitole „Diskuse“.
Obecně se toto riziko stanovuje podle stejného vzorce, který byl použit pro výpočet rizika
celkového přežití (OS):

RR = e

([hodnota parametru] x [odhad parametru]

e = Eulerovo číslo = 2,718
Toto riziko by znamenalo porovnání se situací, kdy by se parametr rovnal nule, což se
v praxi u většiny parametrů nevyskytuje. Proto se opět porovnávají rizika mezi pacienty
navzájem nebo mezi pacientem a kontrolní skupinou, apod.
Význam lze demonstrovat na porovnání rizika pro bezpříznakové přežití (PFS) dvou
náhodných pacientů pro stanovení CA 19-9, kde je odhad parametru 0,0046. Pro
demonstraci jsou použiti stejní pacienti, jako byli použiti pro stanovení rizika celkového
přežití (OS)
Pacient A (č. 129) má předoperační hodnotu CA 19-9 = 78,4 IU/ml
RR = e

(78,4 x 0,0046)

RR = 1,43
Pacient B (č. 95) má předoperační hodnotu CA 19-9 = 12,0 IU/ml
RR = e

(12,0 x 0,0046)

RR = 1,06
Porovnání: RRA : RRB = 1,36
To tedy znamená, že pacient A, který má hodnotu nádorového markeru CA 19-9 = 78,4
IU/ml – tedy výrazně nad cut-off, má 1,36x vyšší riziko, že u něj vznikne recidiva či dojde
k progresi onemocnění.
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Pravděpodobnost bezpříznakového přežití (%)

Obrázek č. 19. Odhad bezpříznakového přežití (PFS) - Coxův regresní model
bezpříznakového přežití bez ohledu na příčinu (univariační analýza)

100 %

96,2 %

čas (roky)

Odhad byl proveden metodou Kaplan-Meierové. Na ose X je čas (v letech), na ose Y je
pravděpodobnost, že pacient, který je zařazen do našeho souboru přežije bez klinických
známek recidivy či progrese onemocnění alespoň tento příslušný čas.
Např. Pravděpodobnost, že pacient přežije období 2 let, je 100 %. To není jen nejvíce
věrohodný odhad, ale i realita, neboť všichni zařazení pacienti, kteří 2- leté období přežili
zůstali ve stadiu remise, tj. u nikoho nebyly zjištěny známky recidivy či progrese
onemocnění.
Pravděpodobnost, že pacient přežije období 3 let ve stádiu remise je 96,2 %.
Dále jsme se zabývali porovnáváním senzitivit při různých hodnotách specificit. – viz
Tabulka č. 38. Obecně platí, že pokud již pacienta sledujeme v období folllow-up, lze říci,
že potřebujeme co nejvyšší senzitivitu, která může být na úkor specificity tak, aby byl
záchyt recidivy co nejčasnější.
Naopak pro primární či diferenciální diagnostiku je snaha použít co nejvyšší specificitu,
abychom zbytečně nezatěžovali pacienty zbytečným vyšetřováním, pokud bychom použili
nižší specificity.
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Tabulka č.38. Senzitivity vybraných parametrů biologické aktivity při specificitě 90 a 95%:
Parametr

Cut-off

Specificita (%) Senzitivita (%)

p-hodnota

3,7

90

28,57

4,5

95

23,53

19,3

90

30,25

25,0

95

21,01

12,8

90

10,11

18,6

95

6,74

54,0

90

40,00

58,0

95

32,00

163,0

90

12,28

173,0

95

11,40

911,67

95

6,00

173,0

90

39,76

188,2

95

32,53

I-CAM

228,45

95

2,67

0,1566

V-CAM

1463,77

95

7,33

0,9944

VEGF

324,02

95

17,60

0,1665

3,90

90

76,00

11,52

95

31,33

2,54

90

72,00

3,46

95

63,33

12583,83

95

21,30

18,2350

90

47,33

25,0000

95

19,08

419,79

90

32,67

546,20

95

20,67

154,89

90

19,33

294,68

95

11,33

CEA
CA 19-9
TK
TPA
TPS
MMP-9
TIMP-1

IL-6
IL-10
Leptin
Adiponektin
C-peptid
Inzulín

0,0388
0,0003
0,0021
<0,0001
0,0995
0,2646
<0,0001

<0,0001
<0,0001
0,4727
<0,0001
0,0087
0,0138
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Obrázek č. 20. Grafické znázornění senzitivit jednotlivých parametrů v porovnání
s požadavky na ideální marker pro screening a diagnostiku.
100
90
Senzitivita (%)

80
70
60
50
40
30
20

Sledovaný soubor

Screening

Prim. dg.

Inzulín

C-peptid

Adiponectin

Leptin

IL-10

IL-6

VEGF

V-CAM

I-CAM

TIMP-1

TPS

TPA

TK

CA 19-9

CEA

0

MMP-9

10

Obecná kritéria

Z tohoto grafu je zřejmé, že žádný ze stanovených parametrů nesplňuje přísná kritéria pro
screening (ASCO 2000), kde by takový parametr musel dosahovat senzitivity 97% při 95%
specificitě. Žádný z těchto parametrů nemá zatím ani diagnostickou významnost tak, aby
splňoval kriteria pro primární diagnostiku (dle EGTM). (Duffy 2003) Podle nich musí parametr
pro primární diagnostiku dosahovat buď senzitivity 75% při 95% specificitě nebo senzitivity
85% při 90% specificitě.
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Obrázek č. 21. Grafické porovnání senzitivit parametrů při různých specificitách mezi
kontrolní a patologickou skupinou (Hodnoty viz Tabulka č. 38)
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Obrázek č. 22. ROC křivka pro parametr CEA: (AUC = 0,63234)
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Senzitivita

Obrázek č.23. ROC křivka pro parametr CEA 19-9: (AUC = 0,68796)

1-specificita (%)

Senzitivita

Obrázek č. 24. ROC křivka pro parametr TPA (AUC = 0,83958)

1-specificita (%)
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Senzitivita

Obrázek č. 25. ROC křivka pro parametr TPS (AUC=0,60078)

1-specificita (%)

Senzitivita

Obrázek č.26. ROC křivka pro parametr TIMP-1. (AUC=0,74096)

1-specificita (%)

89

Část praktická – vlastní práce

Senzitivita

Obrázek č. 27. ROC křivka pro parametr adiponektin (AUC=0,70893)

1-specificita (%)

Senzitivita

Obrázek č. 28. ROC křivka pro parametr IL-6 (AUC 0,86487)

1-specificita (%)
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Senzitivita

Obrázek č. 29. ROC křivka pro parametr IL-10 (AUC= 0,62340)

1-specificita (%)

Senzitivita

Obrázek č. 30. ROC křivka pro parametr Inzulín (AUC=0,62087)

1-specificita (%)
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Senzitivita

Obrázek č. 31. ROC křivka pro parametr C-peptid (AUC=0,62867)

1-specificita (%)
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4.5. Diskuse
Optimální prací pro konfrontaci našich výsledků s výsledky publikovanými ve světě je
práce Sabriny Hundt a kol. z roku 2007 (Hundt 2007), kde je diskutováno velké množství
parametrů biologické aktivity kolorektálního karcinomu. Z této studie lze vypozorovat
obrovskou variabilitu ve velikosti sledovaných skupin, používaných diskriminačních hladin
(cut-off), ve specificitách i v senzitivitách parametrů.
Tabulka č. 39. Přehled publikovaných prací (Hundt 2007)
Celkem prací/
2005-doposud

n

Cut-off

Senzitivita (%)

CEA

19/2

28-332

2,5-10

28-54

CA 19-9

13/0

34-204

35-50

22-50

TPA

1/1

169

72

70

VEGF

4/1

26-279

108-459

35-64

Z tabulky vyplývá, že většina prací je poměrně staršího data, protože diagnostické
používání parametrů biologické aktivity je dáno existujícími doporučenými postupy a pro
většinu markerů je k dispozici velmi málo dat. V současné době však v souvislosti se
snahou po cílené volbě terapie a snaze monitorovat efekt léčby bude zájem o parametry
biologické aktivity nepochybně stoupat.
Z pohledu velikosti souboru se řadí naše soubory spíše do skupiny velkých souborů,
protože velký počet studií byl prováděn na souborech do 50 osob v patologické skupině.
O diagnostickém využití TK u kolorektálního karcinomu existuje pouze málo prací (Robertson
1995, Svobodová 2007, O´Neil 2001)

. Význam thymidinkinasy byl velmi podrobně zkoumám v rámci

pilotní studie a výsledky byly publikovány- viz Příloha č. 1. V nich se porovnávají vyšší
hodnoty TK pouze u kolorektálního karcinomu klinického stádia IV., u časnějších stádií bez
klinických symptomů nebyly zjištěny signifikantně vyšší hodnoty TK. V našem
patologickém souboru nebyly zjištěny zvýšené hodnoty TK. V tomto kontrolním souboru
jsme naopak zjistili vyšší hodnoty TK, což si vysvětlujeme možností počínající infekce,
která však nebyla klinicky zřejmá. Vliv na tyto hodnoty by mohlo mít nevhodné načasování
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odběru vzorku kontrolní skupiny (únor, březen), kdy je riziko virových onemocnění
významně vyšší.
Byly zjištěny vyšší hodnoty TIMP-1 v patologické skupině, což lze vysvětlit tím, že
zařazení pacienti jsou v relativně počínajících klinických stádiích I.-III., kdy má ještě TIMP
převahu nad MMP. Soubor se stanovením TIMP na české populaci zatím nebyl
publikován, v mezinárodních publikacích jsou data jsou zatím rozporuplná. Ke shodným
výsledkům došel i Holten-Andersen v r. 2002 (Holten-Andersen 2002). V současnosti je parametru
TIMP-1 připisován i stimulační účinek na buněčný růst (Docherty et al. 1992, Haykawa et al. 1992)
Zatímco v pozdější pracích je popisován spíše jeho inhibiční účinek na apoptózu (Guedez
1998, Li et al 1999)

.

Problematikou adhezívních molekul a jejich referenčních hodnot u různých podskupin
nemocných jsme se podrobně zabývali v rámci pilotní studie, která byla publikována – viz
Příloha č. 7 a pilotní výsledky byly rovněž prezentovány na mezinárodní konferenci – viz
Příloha č. 4.
Metabolické parametry jsou sledovány již řadu let jako rizikové faktory vzniku
kolorektálního karcinomu. (Kaaks 2000). Jednou z největších takových studií byla European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), kde bylo prokázáno, že
inzulínorezistence určována pomocí sérové hladiny C-peptidu je jednoznačně rizikovým
faktorem vzniku kolorektálního karcinomu. (Jenab et al. 2007) Vysoká hladina cirkulujícího
inzulínu ovlivňuje buněčnou proliferaci a apoptózu. Inzulín vede přímo i nepřímo
k vzestupu aktivity IGF-1 (Insulin growth factor-1) a k poklesu bioaktivity jeho vazebných
proteinů. Naproti tomu prací o konkrétních sérových hladinách inzulínu a C-peptidu v době
vzniku a rozvoje kolorektálního karcinomu je málo. U našeho souboru jsme prokázali
signifikantně zvýšenou hladinu jak inzulínu tak i C-peptidu, ale neprokázali jsme vztah
hladin těchto parametrů k bezpříznakovému období ani k celkovému přežití.
V současné době je k dispozici celá řada studií o adiponektinu jako rizikovém faktoru
kolorektálního karcinomu Bylo prokázáno, že čím je nižší hladina adiponektinu, tím je
vyšší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (Wei et al. 2005) . Prací zabývajících se změnami
adiponektinu u osob s existujícím kolorektálním karcinomem je málo. Naše zjištění, že
nemocní s kolorektálním karcinomem mají signifikantně vyšší hladinu adiponektinu než
kontrolní skupina se zdá být v rozporu s literaturou. Rozpor je zdánlivý, Feroni a kol. 2007
ve své práci prezentuje, že nízké hladiny adiponektinu jsou především u pokročilých stádií
a že predikují recidivu. Medián naší kontrolní skupiny se prakticky shoduje s mediánem
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Feroniho a kol. 2007 (12,4 vs. 13,1 µg/ml). V našem souboru nemocných s kolorektálním
karcinomem se jednalo především o nemocné v časných stádiích a byl zde i menší počet
recidiv. Kromě toho jsme jednoznačně prokázali, že čím vyšší hodnota adiponektinu, tím
delší bylo přežití a tím menší riziko recidivy. Naše pozorování je i v souladu s další prací
(Sugivama et al. 2009)

, kde bylo prokázáno na tkáňových kulturách, že adiponektin inhibuje růst

nádorových buněk přes aktivaci AMPK. Z našeho zjištění však vyplývá, že pro odhad
perspektivy, ale i pro korigování úvahy o stadiu onemocnění má stanovení adiponektinu
velký význam, i když se v praxi vůbec neprovádí. Dále se v poslední době se objevují
práce o významu sledování dynamických změn adiponektinu v pooperačním období.
Nízké hladiny adiponektinu v pooperačním období zvyšují riziko zánětlivých pooperačních
komplikací u kolorektálního karcinomu(Matsuda 2009). Vzhledem k tomu, že jsme hladiny
adiponektinu již pooperačně nesledovali a že výskyt zánětlivých pooperačních komplikací
byl velmi nízký, nebyl adiponektin za tímto účelem vyhodnocován. V současné době je
intenzivně studován jeho význam a zaváděn do praxe u plicního karcinomu ve FN Plzeň.
V Tabulce č. 35 jsou uvedeny všechny vysoce významné statistické korelace, kde p bylo
menší než 0,01 a současně i korelační koeficient r. Žádný z korelačních parametrů neměl
korelační koeficient vyšší než 0,8000. Proto se o žádné ze zjištěných korelací nedá říci, že
by umožňovala náhradu jednoho parametru druhým nebo že existuje mezi parametry
příčinná souvislost. Ale přesto existence signifikantního vztahu něco napovídá o
vzájemných regulačních mechanismech mezi parametry. U parametrů biologické aktivity
se vyskytovaly korelace prakticky jen v nádorové skupině. Korelovaly spolu především
parametry, které mají význam při aktivaci proliferativních dějů. Patří mezi ně proliferační
marker TK či cytokeratiny. Řada autorů mezi cytokeratinové markery řadí pouze
cytokeratiny TPA a TPS, které spolu korelovaly v kontrolní skupině. Je pravděpodobné, že
pro nenádororovou buňku je nutná rovnováha cytoskeletonu buňky.
Okamžitě při porovnání korelací mezi metabolickými parametry je zřejmé , že v kontrolní
skupině daleko lépe korelují mezi sebou metabolické parametry a BMI. Naproti tomu ale
korelace leptinu s C peptidem či inzulínem nebo C peptidem a inzulínem mezi sebou jsou
výraznější ve skupině KRK. Souvisí to nepochybně s inzulinorezistencí a její nepochybnou
významnou rolí při vzniku a rozvoji kolorektálního karcinomu.
Význam stanovení biologické aktivity nádoru pro monitoraci a hodnocení efektu
adjuvantní i paliativní terapie byl podrobně zhodnocen a publikován, a to nejen
u kolorektálního karcinomu, ale i u dalších nádorů – viz Příloha 8, 9 a 10.
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4.6. Závěry
1.

Provedli jsem rozsáhlé epidemiologické šetření vzájemného vztahu mezi
kolorektálním karcinomem a diabetem. Výsledky byly publikovány – viz Příloha č. 2.
•

Dále probíhá prospektivní sledování cca 500 pacientů s metabolickým syndromem
s cílem najít nejvíce rizikovou kombinaci jednotlivých složek metabolického
syndromu pro vznik KRK. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní
obezitologické konferenci ECO 2004 - viz Příloha č. 3.

•

Byl také sledován význam mezi dobou existence jednotlivých složek metabolického
syndromu a vznikem KRK. Výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci
IDF 2004 - viz Příloha č. 5.

•

Tyto výsledky jsou ve výše uvedených přílohách uvedeny pouze jako pilotní.
Protože se jedná o rozsáhlou prospektivní studii s očekávaným výskytem nové
události – vzniku KRK – je zvykem u epidemiologických studií tohoto typu delšího
sledovacího období, minimálně 10 let, aby byla data statisticky významná.

2.

Soubor, který byl předmětem vlastní práce, byl unikátní:
•

Z hlediska počtu zařazených pacientů v časných klinických stádiích onemocnění.
Většina publikovaných prací sleduje menší soubory nebo je v nich zařazeno velké
procento pacientů s metastatickým postižením.

•

Počtem a různorodostí sledovaných parametrů, což umožnilo lepší posouzení
vzájemných korelací a regulačních vztahů.

•

Jedná se prakticky o první soubor, kde ke sledování biologické aktivity
kolorektálního karcinomu byla použita multiplexová analýza. Dosud publikované
práce se týkají ovariálního karcinomu, karcinomu prsu a prostaty.

•

U nemocných s kolorektálním karcinomem jsme prokázali signifikantní zvýšení
následujících parametrů:
o CEA – karcinoembryonální marker je signifikantně zvýšen u nemocných
s kolorektálním karcinomem, je prognostickým faktorem pro bezpříznakové
přežití (PFS), ale ne pro celkové přežití (OS).
o CA 19-9 - mucinový marker je rovněž signifikantně zvýšen u nemocných
s kolorektálním karcinomem. Je sice zvýšen v nízkém procentu případů, ale
když je zvýšen, pak je výrazně nepříznivým prognostickým faktorem, a to jak
pro bezpříznakové i celkové přežití (PFS i OS).
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o TPA – cytokeratinový marker, jehož vzestup souvisí pravděpodobně
s buněčným dělením, poškozením cytoskleletonu při expanzi nádoru
a i předpokládanou inhibicí apoptózy. Při zvýšení hodnoty nad diskriminační
hodnotu cut-off se významně zvyšuje riziko recidivy nádoru. Zdá se, že u
kolorektálního karcinomu je specifičtější než cytokeratinový marker TPS.
o Interleukiny IL-6 a IL-10: Oba tyto markery jsou vysoce signifikantně zvýšeny
u nemocných s kolorektálním karcinomem. Vzestup těchto markerů je
důkazem pro teorii o úloze zánětu při vzniku a rozvoji nádorů.
o TIMP-1 – inhibitor metaloproteináz byl v patologické skupině významně
zvýšen, což souvisí s jeho biologickou proliferační a antiapoptotickou
aktivitou..
o C-peptid a inzulín - Tyto změny souvisí s inzulínovou rezistencí, která vede
k buněčné proliferaci a k inhibici apoptózy. a významnou měrou se
nepochybně podílí na vzniku a rozvoji KRK.
o Adiponektin – námi zjištěné signifikantní zvýšení hodnot souvisí se složením
souboru. Jedná se o nemocné v časném stadiu kolorektálního karcinomu
a s nízkým výskytem recidiv. Hladiny korelovaly s prognózou (přežitím
i bezpříznakovým stádiem, tedy PFS i OS).
•

3.

Neprokázali jsme signifikantní změny v hladinách cytokeratinu TPS, adhezívních
molekul, angiogenetických faktorů a leptinu.
Prokázali jsme významné rozdíly mezi kontrolní skupinou a skupinou s KRK ve
vzájemných korelacích mezi jednotlivými parametry:

•

U skupiny s KRK existuje korelace mezi CEA a CA 19-9, TK a CA 19-9, TPA, TPS,
TIMP-1 a C-peptidem, tj. mezi všemi parametry, které hrají roli v podpoře buněčné
proliferace. Žádná taková závislost v kontrolní skupině neexistovala.

•

V kontrolní skupině existovala podstatně těsnější korelace mezi oběma
sledovanými cytokeratiny a navíc existovala korelace cytokeratinů s adhezívními
molekulami.

•

U metabolických parametrů byly přítomny korelace jak ve skupině KRK ta ve
skupině kontrolní.

•

V nádorové skupině spolu výrazně korelovaly leptin s C-peptidem a inzulínem
a C-peptid s inzulínem.

•

V kontrolní skupině jsme nalezli výraznější korelaci mezi metabolickými parametry
a BMI.
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•

4.

Ze zjištěných korelací vyplývá, že u nemocných jsou zcela rozdílné regulační
mechanismy uplatňující se v buněčném růstu.
Při posouzení klinického využití jednotlivých parametrů na základě jejich senzitivit
jsme zjistili, že:

•

Senzitivita, která by byla diagnosticky využitelná u časných stádií kolorektálního
karcinomu, byla pouze u IL-10 senzitivita vyšší než 50% při 95% specificitě a u IL-6
byla senzitivita vyšší než 50% při 90% specificitě. Lze tedy uvažovat o jejich využití
jako doplňkových markerů.

•

Všechny ostatní parametry včetně CEA a CA19-9 měly velice nízké senzitivity při
specificitě 90% i 95%, což je plně v souladu s dostupnými literárními údaji.

•

ROC pro TPA – viz Obr. č. 24 vykazuje sice velmi vysokou senzitivitu, ale až při
specificitách pod 85%. Cut-off pro tak nízké specificity se ale v praxi nepoužívají.

•

Využití parametrů biologické aktivity nádoru bylo předmětem paralelní pilotní studie
a výsledky jsou součástí impaktované publikace (Viz příloha č. 9.), ze které
vyplynuly následující závěry:
o Při adjuvantní terapii v závislosti na efektu léčby:


se typickým způsobem mění hladiny TK



Sérové hladiny CEA a CA 19-9 jsou v mezích normy před zahájením
léčby i v celém jejím průběhu, a proto nedochází léčbou k jejich
ovlivnění.

o Při paliativní léčbě v závislosti na efektu léčby :

5.



se typickým způsobem mění TK obdobně jako při adjuvantní terapii



Sérové hladiny CEA a CA 19-9 při úspěšné léčbě klesají někdy
dokonce se i zcela normalizují. Naopak při neúspěšné léčbě trvale
stoupají

Zhodnocení výsledků pro rutinní praxi
a. Pravidlům pro screening žádný se sledovaných parametrů nevyhovuje.
b. Rovněž pro časnou primární diagnostiku nádoru neexistuje v současné
době žádný vhodný parametr ani jejich kombinace.
c. Některé parametry mají význam pro stanovení prognózy onemocnění:
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Zvýšená hodnota CA 19-9 znamená vždy nepříznivé prognózy, a to
jak ve vztahu k recidivě, tak i ve vztahu k celkové úmrtnosti.



Angiogenetický faktor VEGF je prognostickým faktorem pro celkové
přežití.



CEA je parametrem, který souvisí především s progresí onemocnění.



Interleukiny se jeví být vhodnými perspektivními doplňkovými
1nádorovými markery



C-peptid je vhodným markerem pro prevenci kolorektálního
karcinomu.



Adiponektin je vhodným markerem pro odhad, zda-li jde o pokročilé
stádium nádoru a jaké je riziko recidiv.

d. Parametry biologické aktivity nádoru jsou vhodné využít pro monitoraci
terapie: Doporučená kombinace: TK, CEA a CA 19-9
Z výše uvedených fakt vyplývá, že se neustále dynamicky rozvíjejí znalosti o biologické
aktivitě nádorů. Získané informace jsou v největší míře užívány především pro objasnění
etiopatogeneze nádorového onemocnění. Během posledních let bylo vyvinuto
a vyhodnoceno mnoho sérových testů, které by měly sloužit k k časné detekci
kolorektálního karcinomu. Zatím jen zlomek informací má praktické využití v rutinní klinické
praxi. Cílem je využít znalostí o biologické aktivitě nádorového onemocnění od prevence
přes diagnostiku až po terapii. Znalosti o biologické aktivitě by měly umožnit stanovit
současně se stanovením diagnózy i prognózu nemocného a volbu individuálního
léčebného plánu , dále pak i optimální dispenzarizační péči nemocného. Znalosti o
biologické aktivitě nádoru by měly umožnit podporovat přirozenou rovnováhu mezi látkami
vedoucími k růstu s látkami růst brzdícími. V praxi to znamená dostat nekontrolované
nádorové bujení do regulovaných mantinelů, což by v léčbě znamenalo přechod od
empirie ke kauzalitě.
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5. SOUHRN
Kolorektální karcinom (KRK) patří celosvětově frekvencí svého výskytu a celkovou úmrtností mezi
nejčastější nádorová onemocnění. Předpokladem úspěšné léčby tohoto onemocnění je časná diagnostika.
Během posledních let bylo vyvinuto mnoho laboratorních testů, které by měly sloužit k časné detekci
kolorektálního karcinomu. Zatím jen zlomek informací má však praktické využití v rutinní klinické praxi. Cílem
disertační práce bylo vyšetřit široké spektrum parametrů u pacientů s časným stádiem KRK a zjistit jejich
význam pro rutinní praxi, neboť tyto faktory mohou hrát potenciální regulační úlohu při vzniku či kontrole
nádorového bujení.
U pacientů s KRK (N=174) jsme stanovili předoperační hladiny následujících parametrů biologické aktivity
nádoru: CEA, CA 19-9, TK ,TPA, TPS, IL-6, IL-10, MMP-9, TIMP-1, ICAM-1, VCAM-1, VEGF, C-peptid,
inzulín, adiponektin a leptin a porovnali jsme jejich sérové hladiny s hladinami osob kontrolní skupiny (N=50).
U některých stanovených markerů lze považovat námi zjištěné hodnoty kontrolní skupiny za stanovení
referenčních intervalů použité metodiky včetně diskriminační hodnoty (cut-off). U nemocných s KRK jsme
prokázali signifikantní zvýšení následujících parametrů: CEA, CA 19-9, TPA, IL-6, IL-10,TIMP-1, C-peptidu a
inzulínu a adiponektinu. Pouze dva z těchto parametrů nádorový marker CA 19 -9 a metabolický parametr
adiponektin jsou vysoce nepříznivými prognostickými faktory. Pokud jsou zvýšeny, ovlivňují jak
bezpříznakové tak i celkové přežití (PFS i OS). CEA a TPA jsou při zvýšení hodnoty nad diskriminační
hodnotu cut-off nádoru prognostickými faktory pro bezpříznakové přežití (PFS), ale ne pro celkové přežití
(OS). U dalších faktorů jsme sice souvislost s prognózou neprokázali, ale jejich sledování má význam pro
lepší pochopení etiopatogeneze onemocnění. IL-6 a IL-10 – jejich vzestup je důkazem pro teorii o úloze
zánětu při vzniku a rozvoji nádorů. TIMP-1 - má význam při buněčné proliferaci a útlumu apoptózy Změny
metabolických parametrů C-peptidu a inzulínu - jejichž změny souvisí s inzulínovou rezistencí. Ta hraje
významnou roli v buněčné proliferaci a v inhibici apoptózy. Adiponektin – hladiny korelovaly s prognózou
(přežitím i bezpříznakovým stádiem, tedy PFS i OS).
Kromě posuzování absolutních hodnot námi sledovaných parametrů jsme vyhodnotili i jejich senzitivity při 90
a 95% specificitě. Klinicky použitelná senzitivita pro časná stádia KRK byla pouze u IL-10 při 90 i 95%
specificitě a u IL-6 při 90% specificitě. Lze tedy uvažovat o jejich využití jako perspektivních doplňkových
markerů. Naše zjištění velice nízké senzitivity nádorových markerů CEA a CA19-9 u KRK ve stádiu I.-III je
plně v souladu s literaturou. Při sledování vybraných nádorových markerů v průběhu cytostatické léčby jsme
prokázali, že pro monitoraci adjuvantní léčby je vhodná pouze TK a pro monitoraci paliativní léčby lze použít
kromě TK i CEA a CA 19-9. TK totiž při úspěšné adjuvantní terapii po každém cyklu typicky stoupá a do
začátku dalšího cyklu se normalizuje. Naproti tomu při neúspěšné léčbě trvale stoupá. CEA a CA 19-9 jsou
během adjuvantní léčby trvale v mezích normy. Před zahájením paliativní léčby jsou vždy všechny markery
zvýšené a při úspěšné léčbě klesají nebo se dokonce normalizují. Naopak při neúspěšné paliativní léčbě
všechny trvale stoupají.
Závěrem lze říci, že v současné době neexistuje žádný vhodný parametr ani jejich kombinace použitelná pro
screening nebo pro časnou diagnostiku nádoru. Některé parametry však mají nepochybně význam pro
stanovení prognózy onemocnění a především pro monitorování průběhu léčby. Další prohlubování znalostí
o biologické aktivitě nádoru by mělo umožnit dosáhnout pomocí cílené léčby přirozené (fyziologické)
rovnováhy mezi látkami vedoucími k buněčnému růstu s látkami růst brzdícími tak, jak je tomu u zdravého
organizmu.
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6. SUMMARY
Colorectal cancer (CRC) has been considered to be the most frequent cancer disease based on prevalence
rate and mortality rate. The earlier diagnostics provides the better therapy outcomes. Many new laboratory
tests and techniques for early detection of CRC have been developed recently. Not many of the can be used
for daily routine clinical practice so far. The aim of this dissertation thesis was to measure a large spectrum
of parameters in patients with early stage of CRC and to evaluate them for routine practice, as they may play
a potential regulatory role in cancer development and control process.
Pre-operative serum levels of the following parameters were measured in patients with CRC (N=174): CEA,
CA 19-9, TK, TPA, TPS, IL-6, IL-10, MMP-9, TIMP-1, ICAM-1, VCAM-1, VEGF, C-peptide, insulin,
adiponectin and leptin. Their serum levels were compared with serum levels of control group patients
(N=50). Our results of some measured parameters of control group represent the reference intervals,
including discrimination values (cut-off). Signification increase of the following parameters was found in
patients with CRC: CEA, CA 19-9, TPA, IL-6, IL-10, TIMP-1, C-peptide, insulin and adiponectin. Only two of
these parameters – CA 19 - and metabolic parameter adiponectin represent highly unfavorable prognostic
factors. If they are elevated they affect both progression free interval and overall survival (PFI and OS).
When CEA and TPA are elevated above cut-off, they are considered to be prognostic factors for progression
free interval (PFI), but not for overall survival (OS). No relation between prognosis and other factors was
found, but their monitoring may help for better understanding of etiology and pathogenesis of the disease. IL6 a IL-10 – their elevation supports the theory of an inflammatory role in cancer initialization and
development. TIMP-1 plays a role in cellular proliferation and inhibition of apoptosis. Changes of metabolic
parameters C-peptide and insulin are related to insulin resistance. It plays an important role in cellular
proliferation and in inhibition of apoptosis. Adiponectin – its levels correlated with prognosis (survival and
progression free interval, PFS and OS).
In addition to interpretation of absolute values of the parameters we have also evaluated their sensitivities at
90 and 95% specificity. Sensitivity for potential clinical use for early stages of CRC was found only for IL-10
at 90 and 95% specificity and for IL-6 only at 90% specificity. They could be potentially considered as
perspective additional parameters. Our finding of a very low sensitivity of tumor markers CEA and CA 19-9
for CRC in early stages I.-III. is fully corresponding with literature data. When monitoring some parameters
during chemotherapy course we have found that only TK seems to be important for adjuvant therapy control,
but TK and CEA and CA 19-9 can be used of palliative therapy monitoring. TK increases after every
chemotherapy cycle but it decreases before the beginning of the following cycle if the therapy is successful.
But it is continuously increasing if the therapy is unsuccessful. CEA and CA 19-9 are permanently within
reference intervals in adjuvant therapy. Before palliative therapy beginning all the parameters are elevated
and they decrease if the therapy is successful. But all of the continuously increase if the therapy is
unsuccessful.
We can conclude that there has been no either appropriate parameter nor any combination of them currently
usable for screening or early diagnosis of CRC. But some of the parameters are important for prognosis
estimate and particularly for therapy monitoring. Further intensive study of tumor biological activity should
result in development of targeted therapy, which should support to establish natural (physiological)
equilibrium between substances promoting and inhibiting cellular growth, similarly like in healthy organism.
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