A) P EHLED O SOU ASNÉM STAVU PROBLEMATIKY

1. DLA DICOBUN

Dla dicobun

NÉ KARCINOMY HLAVY A KRKU

né karcinomy hlavy a krku (Head and Neck Squamous Cell

Carcinomas, HNSCC) jsou zhoubné novotvary vycházející z epitel sliznic horní ásti
dýchacího a trávicího systému. Z biologického hlediska jsou charakterizovány lokální
agresivitou, tendencí k zakládání regionálních lymfatických a mén

asto vzdálených

metastáz, sklonem k asnému lokálnímu a regionálnímu lymfatickému recidivování a
vysokou frekvencí výskytu mnoho etných nádor . Tvo í 85-90% v ech karcinom
hlavy a krku, ke kterým pat í karcinomy dutiny nosní a vedlej ích dutin nosních,
dutiny ústní, hltanu, hrtanu, slinných láz a títné lázy (Vokes et al., 1993). Jde o
nej ast

í maligní onemocn ní sou asn postihující lidskou komunikaci a p

ití.

Jsou-li v as diagnostikovány a odpovídajícím zp sobem lé eny, jsou ance na
ití a vylé ení pom rn vysoké. Bohu el v

ina pacient p ichází a v pokro ilém

stádiu. Je tedy smutný fakt, e p es pokroky v diagnostice a lé

v posledních t ech

dekádách nedo lo k výraznému zlep ení prognózy a tak i nadále pat í mezi malignity
s nejv

í mortalitou v bec. Díky zna ným pokrok m v ak umíme vylé it minimáln

stejné mno ství pacient za cenu ni

í morbidity s lé bou spojené. K tomuto p isp lo

a p ispívá prohlubující se porozum ní p

inám a proces m spojeným s jejich

vznikem a progresí, definování nových a p esn

ích prognostických znak , zavád ní

nových lé ebných modalit a standardizace lé ebných postup .

1.1. EPIDEMIOLOGIE

Dla dicobun

né

karcinomy

hlavy

a

krku

p edstavují

asi

5%

z

nov

diagnostikovaných malignit. Ka dým rokem je celosv tov registrováno na 500 000
nových p ípad (Jemal et al., 2003). Incidence se zvy uje s v kem (Klozar a Betka,
2003). Maximum výskytu je v páté a esté dekád . Posti ení lidí mlad ích 30 let je
vzácné (Devesa et al., 1995). Nej ast ji se setkáváme s posti ením dutiny ústní,
hltanu a hrtanu.
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Více ne 90% karcinom hlavy a krku vzniká v souvislosti s expozicí známým
karcinogen m (Spitz et al., 2003). Nejd le it

í z t chto jsou abusus tabáku a jemu

podobných substancí (Kjaerhaim et al., 1998; Klozar a Betka, 2003). Mezi dal í
identifikované etiologické faktory pat í viry, genetická predispozice, karcinogeny v
pracovním prost edí, expozice radiaci a slo ení potravy.
Tabák obsahuje komplexní sm s ady definovaných karcinogen uplat ujících
se v r zných fázích karcinogeneze. Z hlediska expozice je délka významn

í ne její

intenzita. Zvý ené riziko vzniku p etrvává u t

po dobu

kých ku ák

minimáln

patnácti let (Cann et al., 1985). Expozice alkoholu je zpravidla doprovázená expozicí
tabáku a uplat uje se jako agens potenciující tabákem indukovanou karcinogenezi
(Blot et al., 1988). Tento efekt je nejvýrazn

í p i vysoké expozici ob ma t mto

faktor m.
Lidské papiloma viry (Human papilloma virus, HPV) jsou v dlouhodobém
ítku pova ovány za faktor uplat ující se v etiopatogenezi benigních a maligních
epiteliálních nádor . Nejvíce je prostudována jejich role p i vzniku karcinom
enského pohlavního systému. V oblasti hlavy a krku se HPV infekce uplat uje p i
vzniku laryngeální papilomatózy, papilom dutiny ústní a nosní (Steinberg, 2003). Na
úlohu HPV infekce p i vzniku karcinom hlavy a krku poukázala maligní transformace
laryngeálních papilom (Rehberg a Kleinsasser, 1999). Uplat uje se té p i vzniku
verukozních karcinom . Prevalence detekované HPV DNA ve tkáni konven ních
HNSCC je extrémn

variabilní (0 - 100%). Rozdíly je mo né z ásti vysv tlit

odli nostmi v technice zvolené k detekci (Morrison et al., 1992). Obecn je uznáván
podíl této infekce na vznik ásti z t chto malignit, nej ast ji v oblasti orofaryngu,
edev ím tonzily (Gillison et al., 2000).
Karcinom nosohltanu, bez ohledu na histologický subtyp (WHO I-III),
geografickou i etnickou nále itost, sporadický i endemický typ, je malignita spojená
s infekcí virem Epsteina-Barrové (EBV) (Connors et al., 1985). Vzhledem k pr kazu
jak EBV, tak HPV DNA z tkán karcinom nosohltanu (ale i tonzily) je zva ována
mo nost kooperativního uplatn ní obou t chto vir

(Tung et al., 1999). N které

sérologické studie poukazují na mo ný vztah mezi infekcí virem herpes simplex typ
1 (HSV-1) a vznikem HNSCC. Role HSV-1 p i vzniku t chto malignit je v porovnání s
rolí HPV a EBV kontroverzní (Shillitoe et al., 1986).
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Dietní faktory.

ada studií prokázala inverzní vztah mezi vznikem karcinom

dutiny ústní a hrtanu, a dietním p íjmem vitamínu A a ß-karotenu v erstvém ovoci a
zelenin

(Nomura et al., 1997). Opakovan

bylo té

prokázáno,

e kou ení je

spojeno se sní eným p íjmem a sérovou hladinou karotenoid .
Faryngolaryngeální reflux v rámci refluxní choroby je v dlouhodobém
ítku uznávaným, a v ad retrospektivních studií potvrzeným, faktorem spojeným
se zvý eným rizikem vzniku karcinomu hrtanu (El-Serag et al., 2001)
Genetická predispozice. Na podklad molekulárn epidemiologických studií
byla definována ada gen , ve kterých p ítomnost ur ité konkrétní alely u daného
jedince je spojena se zvý eným a nebo naopak sní eným rizikem vzniku HNSCC
(enzymy uplat ující se p i aktivaci a detoxifikaci karcinogen , proteiny uplat ující se
i reparaci DNA, proteiny uplat ující se p i regulaci bun

ného cyklu) (Spitz et al.,

2003).

1.2. PATOLOGIE

KLINICKÁ A PATOLOGICKÁ TERMINOLOGIE SLIZNI NÍCH ZM N
Leukoplakie je klinický pojem popisující bílou slizni ní lezi, ji nelze set ít, a kterou
není mo no klinicky spojit s jinou diagnosou. Spektrum histopatologických zm n
zji ovaných v rámci tohoto klinického obrazu je

iroké (od keratozy epitelu bez

dysplastických zm n po invazivní keratinizující dla dicobun

ný karcinom). Obecn

se malignita pod tímto obrazem projevuje relativn vzácn . Riziko vzniku malignity v
leukoplakii je odhadováno na 10 - 12 % (Silverman et al 1984; Wenig a Cohen,
2003).
Erytroplakie

je

klinický

pojem

popisující

ervenou

Histopatologický nález, p i tomto klinickém obrazu je variabilní.
s t

kou dysplazií, karcinomem in situ

slizni ní

lezi.

asto se setkáváme

i invazivním kracinomem (Mashberg a

Feldman, 1988).
Erytroleukoplakie je klinický pojem popisující slizni ní lezi kombinující
známky leuko- a erytroplakie. Malignita pod tímto obrazem je relativn

astým jevem.

V porovnání s istou leuko- a erytroplakií je riziko vzniku malignity v takovéto lezi
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intermediární. Z klinického hlediska by na tuto lezi m lo být nahlí eno jako na
erytroplakii (Mashberg a Samit 1995).
Hyperplazie je ztlu

ní epitelu v d sledku absolutního zvý ení po tu bun k.

Akantóza je hyperplazie a stlu
obsahující, viabilní

ní stratum germinativum Malpighi (jádra

ást vrstevnatého dla dicobun

ného epitelu tvo ená stratum

bazale a spinosum).
Pseudoepiteliomatozní hyperplazie je nadm rné reaktivní
er stání dla dicobun

i reparativní

ného epitelu (hyperplazie) nevykazující cytologické známky

malignity.
Hyperkeratoza je nadm rné zvý ení produkce povrchových keratinových
vrstev. Pro sliznice, kde je fysiologicky p ítomen nerohov jící dla dicobun

ný epitel

(nap . hlasivky), by byl pojem hyperkeratoza redundantní, je tedy preferován pojem
keratoza.
Parakeratoza
dla dicobun

je

stav,

kdy

nacházíme

v

keratinizované

vrstv

ných epitel jaderné bu ky.

Dyskeratoza je pojem popisující abnormální keratinizaci jednotlivých bun k
epitelu.
Ulcerace znamená ztrátu i erozi povrchového epitelu.
Metaplazie je benigní alterace p edstavovaná zm nou jednoho histologického
typu v druhý. Zpravidla jde o adapta ní reakci tkán

na opakované inzulty

i

poran ní.
Koilocytoza
dla dicobun

je

deskriptivní

pojem

popisující

vakuolizaci

bun k

ných epitel . Jde zpravidla o projev virové infekce (nap . HPV).

DYSPLAZIE A INTRAEPITELIÁLNÍ NEOPLAZIE
Dysplazie a intraepiteliální neoplazie p edstavují spektrum abnormalit
bun

né maturace a aberací, které mohou, av ak nemusí p edcházet invazivnímu

karcinomu. Synonymum dysplazie je atypie. Obecn

se v ak pojem dysplazie

vztahuje k abnormalitám architektoniky, zatímco pojem atypie vystihuje zm ny
cytomorfologické. Histologická kriteria intraepiteliální neoplazie sliznic horních cest
dýchacích

a

polykacích

cytomorfologickými

tak

jsou

tedy

matura ními:

p edstavovány
ztráta

bun

né

jak

abnormalitami

polarity,

nukleární
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pleomorfizmus,

vzestup

pom ru

karyoplazma/cytoplazma,

hyperchromazie

a

nehomogenní distribuce chromatinu, zvý ený po et mitotických figur v etn
atypických ve v ech vrstvách epitelu. Dysplastické zm ny mohou být doprovázeny
keratozou a dyskeratozou. Lokalizace architektonických a cytomorfologických zm n
epitelu je p i hodnocení záva nosti dysplazie nezbytná (Wenig a Cohen, 2003).
Snaha p iblí it klasifikaci dysplazií epitel

sliznic hlavy a krku klasifikaci

„klasických" nekeratinizujících dysplastických zm n d lo ního hrdla (CIN I - III)
nará í na adu problém (Crissman et al., 1993). Naprostá v
neoplazií sliznic horní
dysplazie.

Dle

ina intraepiteliálních

ásti dýchacích a polykacích cest je keratinizujícím typem

definice

in

situ

charakterizovaná ztrátou vyzrávání

karcinomu

d lo ního

dla dicobun

ného

hrdla

je

epitelu.

tato

leze

Keratinizující

dysplazie by pak nemohla být in situ karcinomem nebo keratoza vy aduje ur itý
stupe vyzrávání. Kriteria klasifikace jednotlivých stup

keratinizujících dysplazií, v

porovnání s klasifikací nekeratinizujících dysplastických zm n d lo ního hrdla, jsou
relativn h e definována a zna

subjektivní.

Vzhledem ke komplexnosti problematiky intraepiteliálních lezí je snaha o
zavedení uniformní standardn

u ívané terminologie. Preferovaný systém popisu

záva nosti dysplastických zm n (squamosních intraepiteliálních neoplazií - SIN) d lí
tyto leze do t í stup
(t

: SIN I (lehká dysplazie), SIN II (st ední dysplazie), SIN III

ká dysplazie) (Gnepp et al., 1998; Zarbo et al., 2000).

asto u ívanou klasifikací

laryngeálních prekanceróz je Ljubljanská klasifikace (Gale et al., 2000). Tento systém
rozli uje jednoduchou hyperplazii (keratoza bez atypií), abnormální hyperplazii
(keratoza s p ítomností atypií), atypickou hyperplazii (t

ká dysplazie) a in situ

karcinom. Úzká spolupráce klinika s patologem k správnému zhodnocení
biologického potenciálu leze je v dy nezbytná.
Riziko p echodu epitelu s keratozou bez dysplastických zm n v invazivní
karcinom je nízké (1 - 5%). Keratotický epitel se známkami dysplazie je ji spojen s
rizikem p echodu v jednozna

premaligní

i invazivní lezi (11 - 18%). Riziko

echodu je závislé na záva nosti dysplastických zm n (Crissman et al., 1993; Gale
et al., 2000). Na rozdíl od t

ké dysplazie je lehká a st edn

t

ká dysplazie

pova ována za reverzibilní lezi, p edev ím v p ípad eliminace inicia ního faktoru.
Zna ným problémem je správné zhodnocení biologické záva nosti st edn t

kých
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dysplazií. Recidiva i perzistence st edn t
maligní transformaci. Definice t

ké dysplazie m

e sv

it o nastupující

ké dysplazie epitelu sliznic hlavy a krku je mnohem

ir í a v sob zaujímá adu histologicky odli ných lezí (Michaels, 1997; Sengiz et al.,
2004). Dle n kterých studií je t

ká dysplazie spojena s vy

ím rizikem p echodu v

invazivní karcinom ne „klasický" in situ karcinom (Crissman et al., 1988a).
Dle imunohistochemických studií vy et ujících expresi protein bazální laminy
(kolagen IV a laminin) je u normálních epitel , reaktivní hyperplazie, lehké a st edn
ké dysplazie bazální lamina kontinuální a prominentní. Struktura bazální laminy je
ut

ké dysplazie a in situ karcinom zten ená a diskontinuální (Sakr et al., 1987).
Karcinom in situ (CIS) p edstavuje dle klasické definice stav, kdy

dysplastické zm ny postihují epitel v celé tlou ce p i sou asn

intaktní bazální

lamin . V horních oblastech dýchacího a trávicího traktu se v ak nez ídka setkáváme
s invazivními karcinomy, které vycházejí pouze z naru ených bazálních vrstev, kdy v
suprabazálních vrstvách takovéhoto epitelu atypie nenacházíme. V

ir ím slova

smyslu tedy lze za CIS pova ovat v echny natolik záva né cytologické zm ny, kde
riziko p echodu v invazivní karcinom je vysoké. Za CIS je té pova ováno roz

ení

dysplastických zm n do oblasti slizni ních lázek (Crissman et al., 1988a; Wenig a
Cohen, 2003).

INVAZIVNÍ DLA DICOBUN

NÉ KARCINOMY

Mikroinvazivní karcinom je pojem ozna ující karcinom penetrující p es bazální
membránu do lamina propria sliznice. N kte í u ívají tento pojem k popisu
jednotlivých nádorových bun k zasahujících t sn

pod bazální laminu

i do

vzdálenosti 1-2 mm od této. Je nutno podotknout,

e definice mikroinvazivního

karcinomu není jednotná. Histologicky se s mikroinvazivním karcinomem setkáváme
ve dvou variantách: (1) CIS p echázející v mikroinvazivní karcinom a (2)
mikroinvazivní karcinom bez sousedícího CIS. Klinicky je mikroinvazivní karcinom od
hloub ji invazivního karcinomu zpravidla neodli itelný. Bez ohledu na definici jde
histopatologicky o lezi odli nou od CIS i invazivního karcinomu s infiltrací hlub ích
vrstev st ny orgán . Vzhledem k bohaté síti lymfatických cév v lamina propria
nevylu uje toto asné stádium karcinom mo nost zakládání metastáz. P ítomnost
lymfangioinvaze by se m la s diagnózou mikroinvazivního karcinomu vylu ovat. Z
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biologického hlediska je v ak na tuto lezi, pro mo nost metastazování, nutné nahlí et
jako na jednozna

maligní nádor. Výjimkou, vzhledem k chudé síti lymfatik, se zdá

být mikroinvazivní karcinom laryngeální glottis (Crissman et al., 1988a).
Invazivní dla dicobun

né karcinomy. Makroskopický vzhled invazivních

karcinom bývá r znorodý (ulcerativní, plochý, exofytický, verukoidní, papilární r st).
Variabilní je té histologický obraz. Dla dicobun

né karcinomy hlavy a krku dosahují

zného stup diferenciace. Na jedné stran stojí dob e diferencované karcinomy s
bohatou keratinizací, tvorbou rohových perel a hojnými intercelulárními m stky. Na
druhé stran

se setkáváme se

keratinizace se siln

patn

diferencovanými karcinomy bez známek

dyskohezivním r stem. Bu ky nádorových

ep

vykazují

cytologické známky malignity (dysplastické zm ny, dyskeratoza, mitotické figury
etn

atypických). Bun

ná jádra bývají velká, hyperchromatická, s výraznými

jadérky, jaderná membrána vytvá í hojné konvoluty. Nádorové epy jsou proti okolí
patn ohrani ené a infiltrují p ilehlé tkán . P ítomnost invazivního karcinomu vede
ke stromální indukci i desmoplastické reakci. Ty spolu s p ítomností bun k z cizích
les (reagujících na p ítomnost keratinu) ve stromatu mohou napomáhat k
identifikaci nádorové invaze. Invazivita nádoru je jednozna nou známkou malignity.
Invazivní mohou být jak jednotlivé bu ky (dyskohezivní invazivita) tak malé i velké
agregáty bun k (kohezivní invazivita). Dle imunohistochemických studií p ítomnost i
absence komponent bazální membrány koreluje s charakterem invaze (Sakr et al.,
1987).
S invazivním karcinomem m

e být spojena t

ká dysplazie i CIS a to v

epitelu karcinomu blízkém i vzdáleném. Bu ky karcinomu naru ují architekturu
normálního epitelu. M

e být z ejmá invaze vaskulárních prostor, neurotropismus,

invaze do svalu, chrupavky i kosti.
Morfologické subtypy dla dicobun
typu dla dicobun

ných karcinom . Krom konven ního

ných karcinom byla popsána ada morfologických variant (Wenig

a Cohen, 2003).
Papilární (exofytický) dla dicobun
HNSCC. Postihuje ast ji mu e ne
dekád

ivota. Popsán byl ve v

ný karcinom je vzácným subtypem

eny. P evá

se s ním setkáváme v sedmé

in lokalizací horních cest dýchacích a polykacích

(Crissman et al., 1988b; Suarez et al., 2000). Jeho vznik je dáván do souvislosti s
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HPV infekcí. Obvykle vzniká de novo bez koexistujících benigních lezí, v etn
papilom .
Zpravidla je tento karcinom solitární, makroskopicky charakterizovaný
exofytickým papilárním r stem, nevelkého rozsahu (T1 - T2). Centra prstovitých
výb

obsahují fibrovaskulární stroma. Bu ky nádorového epitelu jeví cytologické

známky malignity, ím je odli ný od papilom . Keratinizace je omezená i chybí.
Invazivní charakter je v biopsii asto obtí

prokazatelný. Nádor má charakter spí e

in situ karcinomu, av ak rozsah r stu jej z této diagnózy vylu uje.
Preferovanou lé ebnou modalitou je chirurgie. Prognóza je v porovnání s
konven ním typem lep í (Thompson et al., 1999).
Verukozní karcinom (Ackerman v tumor) je vysoce diferencovaný subtyp
dla dicobun

ného karcinomu charakterizovaný lokální destruktivitou a absencí

metastatické aktivity.
dekád

ast ji postihuje mu e. Maximum výskytu je v esté a sedmé

ivota. Nej ast ji posti enými lokalitami jsou dutina ústní a hrtan (Medina et

al., 1984). Hlavní roli p i vzniku sehrává expozice tabáku. HPV infekci je p ipisována
role promotoru (Gillison et al., 2000).
Makroskopicky mají nádory charakter trsovit

rostoucích, iroce p isedlých,

edob lavých mas r zné velikosti. Histologicky má leze charakter relativn benigní
proliferace. Mezi typické rysy pat í p ítomnost uniformních bun k bez význa

ích

atypií

epy

i mitoz, vystup ovaná ortokeratinizace a

vtla ující se do okolních tkán

iroké bulbosní nádorové

bez výrazné infiltrace. V p ilehlém stromatu bývá

bohatá infiltrace lymfocyty, plazmatickými bu kami a histiocyty. Ke správnému
stanovení histologické diagnózy je nezbytný odb r hluboké excize je

postihuje

pomezí nádorový epitel - stroma.
Primárn volenou lé ebnou modalitou je chirurgie. V literatu e je udr ováno
dogma, je spojuje u ití radioterapie s rizikem anaplastické transformace a nabytím
metastatického potenciálu. K této v ak m

e dojít i bez lé by, navíc byla popsána i

jako recidiva po radikálním chirurgickém odstran ní (Medina et al., 1984).
regionálních lymfatických uzlin jako
anaplastické transformace je extrémn

ení do

i zakládání vzdálených metastáz bez
vzácné. Prognóza pacient

p i radikálním

chirurgickém odstran ní je p íznivá.
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etenobun

ný dla dicový karcinom (karcinosarkom) je maligní nádor

tvo ený konven ním dla dicobun
stromální komponentou. V
dekád

ným karcinomem a maligní v etenobun

ina t chto nádor

postihuje mu e v

esté a

nou
osmé

ivota. V oblasti hlavy a krku byl popsán v ad lokalizací, nej ast ji v hrtanu,

dutin ústní, tonzile a hltanu. V etiopatogenezi se pravd podobn neuplat ují typické
rizikové faktory HNSCC (tabák, alkohol). Je udáván vztah k p edchozí radioterapii
(Berthelet et al., 1994).
Nádory bývají polypoidní, tuhé, edo-b lavé a hn do-r
Histologicky

zji ujeme

p ítomnost

maligní

populace, jako i konven ního dla dicobun
dob e diferencovaného,
Vzácn

jsou

tyto

nediferencované

v etenobun

né

ného karcinomu (invazivního, zpravidla

i CIS). V etenobun ná populace v nádoru p eva uje.

oblasti

hypocelulární

s výraznou

(kolagenizovaný karcinosarkom). Pro v etenobun
bun

ové, r zné velikosti.

kolagenizací stromatu

nou

ást nádoru je typický

ný pleomorfizmus, velká hyperchromatická jádra, prominentní jadérka, etné

mitozy (typické i atypické). Charakter uspo ádání se li í (fascikulární, storiformní i
palisádující). Vzácn

m

e být stroma myxomatózní

i mohou být p ítomny

heterologní tká ové elementy (kost, chrupavka), které mohou té nabývat maligní
charakter (lo iska chondro-

i osteosarkomu). Histogeneze v etenobun

né

komponenty je kontroverzní. Pro její epiteliální p vod (epiteliáln -mezenchymální
transformace) sv

í ada nález : (1) intimní vztah s konven ním dla dicobun

karcinomem,

ultrastrukturální

(2)

známky

epiteliálního

p vodu

ným

(p ítomnost

desmosom , tonofilament, macullae adherentes), (3) imunohistochemický pr kaz
cytokeratin

ve v

in

p ípad , (4) identický profil exprese p53 v obou

komponentách nádoru. Krom

p ítomnost cytokeratin , je popisována exprese

zných myogenních marker (desmin, aktin) (Lewis et al., 1997; Ansari-Lari et al.,
2002). Z biologického hlediska u tohoto morfologického subtypu karcinomu
metastazování není vzácností (regionální i vzdálené metastázy). Histologicky se v
metastatických lo iscích m

eme setkat s: (1) lo isky karcinosarkomu, (2) lo isky

pouze konven ního dla dicobun
tak konven ního dla dicobun

ného karcinomu, (3) lo isky jak karcinosarkomu
ného karcinomu. S izolovaným metastazováním

stromální komponenty se nikdy nesetkáváme.
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Primární lé ebnou metodou je chirurgie. Radioterapie se uplat uje zpravidla
jako adjuvantní lé ebná modalita. U ití radioterapie a chemoterapie jako izolovaných
lé ebných postup

není pova ováno za ú inné. Prognóza pacient

je závislá na

klinickém stádiu onemocn ní, obecn je v ak pova ována za nep íznivou.
Basaloidn

squamosní

karcinom

karcinomu vysokého gradu, charakteristický

je

variantou

dla dicobun

ného

asným zakládáním regionálních a

vzdálených metastáz. Postihuje ast ji mu e, s maximem výskytu v esté a sedmé
dekád

ivota. Setkáváme se s ním p edev ím v oblasti ko ene jazyka,

supraglottické ásti hrtanu, hypofaryngu a patrové mandli (Banks et al., 1992).
Makroskopicky jde o velmi tuhé tumory

edo-b lavé barvy, s výrazným

endofytickým r stem. Histologicky je tumor tvo ený basaloidními bu kami s úzkým
vztahem k: (1) dysplastickému dla dicobun
invazivnímu dla dicobun

nému epitelu, (2) CIS nebo (3)

nému karcinomu. Vzhledem k histogenezi bývá uvád n

vod z totipotentní bu ky stratum bazale dla dicového epitelu

i oblasti

seromucinozních lázek, schopné divergentní diferenciace. Basaloidní komponenta
je p eva ující bun

nou populací. Tvo í ji siln mitoticky aktivní bu ky s výrazným

hyperchromatickým jádrem, chudé na cytoplazmou. M

eme se setkat s periferním

palisádováním jader. V centrech nádorových ep bývá p ítomna komedonekróza.
Nez ídka je popisováno intercelulární ukládání hyalinního
materiálu.

i mukohyalinního

astá je reduplikace materiálu bazální laminy, se kterou se setkáváme u

kterých nádor

slinných

láz. Dla dicobun

ná

ást nádoru obvykle vykazuje

men inové zastoupení (lo iska keratinizace, dysplastický dla dicobun
CIS, invazivní dla dicobun
ilehlý dla dicobun

ný karcinom). Tato

ást nádoru m

ný epitel,

e p echázet v

ný epitel. V oblastech metastáz zji ujeme p ítomnost obou

komponent nádoru. Imunohistochemicky jsou v nádoru prokazovány epiteliální
markery (cytokeratiny, EMA, CEA) (Banks et al., 1992; Wieneke et al., 1999).
Variabiln

bývá prokazována exprese vimentinu, aktinu a S-100 proteinu.

Ultrastrukturáln

bývají zji ovány rysy charakteristické po dla dicobun

né

karcinomy: svazky tonofilament, hojné desmosomy, tvorba rohových perel,
hv zdicovitá granula

i p ítomnost reduplikované bazální laminy v cystických

prostorách (Hewan-Lowe a Dardick, 1995).
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Vzhledem k biologické agresivit tohoto nádoru ( asné zakládání regionálních
a vzdálených metastáz) se v lé

uplat uje zpravidla kombinace lé ebných modalit

(chirurgie, radioterapie a chemoterapie). Prognóza tohoto subtypu HNSCC je v
porovnání s konven ním výrazn hor í.
Nediferencovaný

karcinom

nasofaryngeáního

typu

(lymfoepiteliom,

Schminckeho karcinom, Regaud v karcinom) se zpravidla vyskytuje v oblasti
nosohltanu a mén

asto vychází z ostatních struktur Waldeyerova lymfatického

okruhu (Ferlito et al., 1997). V následujících odstavcích bude tento morfologický
subtyp prezentován v kontextu lokalizace v nosohltanu.
Karcinom nosohltanu je obecn

vzácný nádor, v n kterých zem pisných

oblastech (Jihovýchodní Asie, Severní Afrika, Grónsko) v ak pat í k velmi astým
malignitám. Spolu s geografickou predispozicí byly stanoveny dal í faktory spojené
se zvý eným rizikem vzniku: infekce virem Epsteina-Barrové (EBV), genetická
predispozice (HLA-A2 haplotyp), dietní faktory (nitrosaminy).
Dle klasifikace Sv tové zdravotnické organizace (WHO klasifikace) jsou v
oblasti nosohltanu histologicky odli ovány dva typy: (1) I typ (keratinizující
dla dicobun

ný

karcinom),

(2)

II

typ

nediferencovaný karcinom - ozna ovaný té

(nekeratinizující

diferencovaný

a

jako typ III) (Peters, et al., 2003).

Jednotlivé typy karcinom nosohltanu se li í nejen histologicky, ale i biologickými a
klinickými charakteristikami.
Keratinizující subtyp (WHO I) tvo í asi 25% karcinom nosohltanu. Posti eni
jsou

ast ji mu i s maximem výskytu v

konven ní dla dicobun

esté dekád

ivota. Histologicky jde o

ný bohat keratinizující karcinom s etnými intercelulárními

stky a výraznou desmoplastickou reakcí stromatu na invazi. Vazba k infekci EBV
je slabá. Imunohistochemicky je mo né prokázat p ítomnost cytokeratin . Zakládání
metastáz nebývá asté. P tileté p

ití je vzhledem k nízké odpov di na radioterapii

(u karcinom nosohltanu primárn volenou lé ebnou modalitou) pouze 20 - 40%.
Nekeratinizující subtyp karcinomu nosohltanu (WHO II) se té vyskytuje ast ji
u mu

, zpravidla v esté dekád . Vazba k EBV je silná. Keratinizace je výrazn

omezená i chybí. Desmoplastická reakce nebývá p ítomna. Imunohistochemicky je
prokazatelná p ítomnost cytokeratin . Karcinom má výrazný sklon k zakládání
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regionálních lymfatických metastáz. Odpov

na radioterapii je r zná. P tileté p

ití

je 35 - 50%.
Nediferencovaný karcinom (WHO III) je nej ast
nosohltanu (60%). Op tovn

jsou

ím subtypem karcinomu

ast ji posti eni mu i. V ková distribuce je

bimodální s maximem výskytu v druhé a následn

esté dekád

ivota. Vztah k

infekci EBV je výrazný. K histologickým charakteristikám pat í: absence keratinizace
a desmoplastické reakce na invazi, kohezivní (syncytiální - Schminckeho karcinom)
i dyskohezivní (Regaud v karcinom) r st, prominentní oválná bun
siln

ná jádra se

eosinofilními jadérky, malé mno ství cytoplazmy, etné mitózy a p edev ím

bohat

zastoupená nenádorová lymfoidní komponenta. Imunohistochemicky jsou

prokazatelné cytokeratiny. Z biologického hlediska má tento karcinom sklon k
bohatému a
odpov

asnému zakládání regionálních lymfatických metastáz, a vysokou

na radioterapii. Díky této je i p es asto pokro ilé stádium onemocn ní

prognóza relativn p íznivá. P tileté p
Adenosquamosní
charakterizovaný

karcinom

sou asnou

ití je udáváno v 60% p ípad .
je

vzácný

p ítomností

subtyp

dla dicobun

HNSCC
né

a

histologicky

adenomatozní

komponenty. Jde o malignitu s vysoce agresivním biologickým chováním. V
popsaných p ípad p edstavují mu i v esté dekád
Alos et al., 2004). Nej ast
Dla dicobun
nebo CIS) objemov

inu

ivota (Sheahan et al., 2003;

í se s ním setkáváme v hrtanu a dutin ústní.

ná ást nádoru (obvykle rohov jící dla dicobun

ný karcinom

p eva uje a p echází v sousední dla dicobun

ný epitel.

Adenokarcinom je druhou nezbytnou sou ástí nacházející se v nejhlub ích partiích
nádoru. Histogeneze této malignity nebyla doposud objasn na. P vod ze slinných
lázek se nezdá pravd podobný. Relativn
Imunohistochemicky v adenokarcinomové

asto je zji ováno perineurální
ásti nádoru zji ujeme znaky

ení.
lazové

diferenciace (CEA, CK7, CAM5.2). V obou ástech karcinomu je mo né prokázat
vysokomolekulární cytokeratiny. Exprese CK20 charakteristicky chybí. V

ina

nádor je vysoce proliferativn aktivní.
Slizni ní adenosquamosní karcinomy jsou vysoce agresivní nádory se
sklonem k zakládání regionálních lymfatických a nez ídka té
hematogenních metastáz,

asnému a

vzdálených

astému lokálnímu recidivování. Jsou

pova ovány za radiorezistentní. U ívané chemoterapeutické postupy té nebyly v
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lé

výrazn efektivní (Mancusi et al., 2002). Prognóza v porovnání s konven ním

subtypem se zdá být výrazn hor í, v

ina pacient nemoci podléhá do 2 a 3 let.

Adenoidn squamosní karcinom je vzácnou variantou HNSCC (Ferlito et al.,
1996). Nej ast ji se s ním setkáváme v k

i. Ve slizni ních oblastech horní ásti

dýchacího a trávicího systému se s ním setkáváme nej ast ji v dutin ústní.
se vyskytuje ve vy
Histologicky
dla dicobun

ného

ast ji

ích v kových skupinách.
je

zji ována

karcinomu

sou asná
a

p ítomnost struktur

akantolytických

nádorových

konven ního
keratinocyt

uspo ádaných v pseudoglandulární struktury, je mohou nabývat vzhledu cévních
struktur. Bun

né atypie jsou hojné. Imunohistochemicky prokazujeme znaky

epiteliálního p vodu (cytokeratiny, EMA, laminin-5). lazovou diferenciaci je mo né
vylou it absencí epiteliálních mucin .
Biologické chování a prognóza, v porovnání s konve ním subtypem
dla dicobun

ných karcinom , jako

i s histopatologicky identickým ko ním

nádorem, je výrazn hor í.

MNOHO ETNÉ NÁDORY A PLO NÁ KANCERIZACE
Vznik mnoho etných primárních nádor v oblasti hlavy a krku, plic a jícnu je jednou z
hlavních p

in mortality u pacient

s

asným stadiem HNSCC. Patogenezi

synchronních a metachronních duplicit popisuje termín plo ná kancerizace
(„field cancerization"), vyzdvihující význam celoplo né expozice bun k sliznic horních
cest dýchacích a polykacích karcinogen m (Wenig a Cohen, 2003). P vodn pojem
ozna oval mnohotné, na sob
jednotlivé

nezávislé procesy maligní transformace postihující

bu ky „prekondiciovaného epitelu"

(preconditioned

epithelium)

i

„odsouzené sliznice" (condemned mucosa). V oblasti karcinogen m vystavené
plochy sliznic dýchacích a polykacích cest pak tedy mohou vzniknout mnoho etná na
sob nezávislá nádorová lo iska s maligním chováním. Klinicko-patologicky tomuto
stavu odpovídají rozsáhlé plo né zm ny záva né dysplazie s astým p echodem v
invazivní karcinom u vysoce rizikových pacient (nap . u t

kých ku ák s velkou

expozicí alkoholu).
Ve vztahu k vzniku mnoho etných nádor

se setkáváme se dv ma

hypotézami: (1) polyklonální a (2) monoklonální. Dle polyklonální hypotézy vznikají v
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místech nejintenzivn

í plo né kancerizace jednotlivé nádory nezávisle a jsou

geneticky nep íbuzné. Dle monoklonální hypotézy je primárním d jem transformace
bu ky jediné. Z ní pak vznikají dce iné bu ky, které se

í lateráln

a zakládají

lo iska s potenciálem pro vznik geneticky p íbuzných mnoho etných tumor (Bedi et
al., 1995; Califano et al., 1996).

1.3. MOLEKULÁRNÍ PATOGENEZE

Dla dicobun

né epitely sliznic hlavy a krku p edstavují morfologicky a funk

stratifikovaný typ tkán . Mitoticky aktivní bu ky (bu ky kmenové a bu ky do asn se
lící) jsou lokalizovány ve stratum bazale. Postmitotické, termináln diferencované
bu ky jsou lokalizovány té

ve stratum bazale, ale p edev ím v suprabazálních

vrstvách t chto epitel . Vlastní dla dicobun

ný epitel p edstavuje dynamicky se

nící tká , ve které dochází ke kontinuální sebeobnov , se snahou o udr ení
tká ové homeostázy. Tká epitelu je izolována od pojiva lamina propria kontinuální
bazální membránou, její výstavby se ú astní oba sousedící typy tkání.
Dojde-li p sobením fyzikálních, chemických i biologických agens k po kození
bun k epitelu, mohou tyto v závislosti na rozsahu a typu odum ít (ireversibilní
po kození bu ky - nekroza, apoptoza)
po kození).

Jsou-li

takovéto

inzulty

i takovéto
opakované,

kody opravit (reverzibilní
odpovídá

nez ídka

tká

nastartováním adapta ních mechanism , majících morfologický korelát nap íklad v
hyperplazii i metaplazii.
Karcinogenní látky vedou k po kození genetického materiálu. Za ur itých
okolností m

e dojít k selhání reparativních mechanism a po kození genetického

materiálu v bu kách p etrvává. Dojde-li k tomuto d ji v bu kách kmenových stává se
po kození ve tkáni fixované. Progresivní nahromad ní neletálních po kození DNA
kmenových bun k v ur itých specifických oblastech je spojeno se záva nými
zm nami fenotypu t chto a jejich dce iných bun k, je jsou podkladem nádorového
bujení a v p ípad

maligních nádor

nádorová onemocn ní tedy m

podkladem jejich agresivního chování. Na

eme nahlí et, jako na onemocn ní kmenové bu ky.

echod normálního epitelu v p ednádorové stavy a následn
karcinom se schopností zakládat lymfatické a eventuáln

v invazivní

vzdálené metastázy je
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proces mnohastup ový. Komplexní kaskáda alterací gen

je p

inou n kolika pro

maligní nádor charakteristických vlastností: (1) získání autonomní prolifera ní
signalizace, (2) ztráta r st tlumících signál , (3) únik mechanism m programované
bun

né smrti, (4) imortalizace, (5) zabezpe ení dostate ného cévního zásobení

(neoangiogeneze), (6) nabytí invazivního a metastatického fenotypu (Califano a
Sidransky, 2003).

ZÍSKÁNÍ AUTONOMNÍ PROLIFERA NÍ SIGNALIZACE
Za normálních podmínek bu ky vy adují k dosa ení prolifera ní aktivity p ítomnost
st indukujících signál . Ty mají charakter: (1) difuzibilních molekul (r stové faktory),
(2) molekul extracelulární matrix, (3) interakcí se sousedícími bu kami. R st
vyvolávající signály jsou p ená eny od bun
vysoce komplexními nitrobun
exprese gen , ídících a umo

ného povrchu do jádra r znými a asto

nými signálními cestami. D sledkem je regulace
ujících bun

nou proliferaci, ale i gen

je

se

uplat ují v jiných d jích.
Jednou z charakteristických vlastností nádorové tkán

je nabytí ur itého

stupn nezávislosti na p ítomnosti exogenních r st indukujících signál .

ada studií

prokázala u HNSCC aberace v produkci r stových faktor a jejich receptor .
Receptor pro epidermální r stový faktor. Epidermální r stový faktor (EGF,
Epidermal Growth Factor) je jedním z prvních identifikovaných r stových faktor . Do
rodiny receptor

pro EGF (HER rodina) nále í

ty i receptory pro EGF: ErbB1

(EGFR, Epidermal Growth Factor Receptor), ErbB2 (c-Neu), ErbB3 a ErbB4.
echny z t chto receptor nesou intracelulární doménu s tyrosinkinázovou akivitou.
Doposud bylo charakterizováno 6 ligand EGFR: EGF, TGF- (Transforming
Growth Factor-

), amphiregulin, HB-EGF (Heparin-Binding EGF-Like Growth

Factor), betacellulin a epiregulin. V lidských tkáních, v etn sliznic hlavy a krku, je
nejvíce produkovaným ligandem TGF- .
Nejvy í frekvence zm n EGFR byla mezi lidskými malignitami zji
u HNSCC (Stanton et al., 1994). EGFR sehrává asnou roli v pr

na práv

hu nádorové

transformace bun k epitel sliznic horních cest dýchacích a polykacích. Onkogenní
potenciál mají jak strukturální abnormality vedoucí ke konstitutivní aktivaci, tak
zvý ená exprese receptoru. P

inou je nadm rná transkripce genu nedoprovázená
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zm nou stability mRNA, i kdy u ásti HNSCC byla té detekována amplifikace genu
receptoru. Vedle bun k karcinom

je zvý ená exprese EGFR prokazatelná v

hyperplastickém epitelu, dysplastickém epitelu a bu kách histologicky normálního
epitelu v t sném sousedství s lo iskem karcinomu. Kvantitativní zm ny EGFR jsou
doprovázeny zvý enou produkcí TGF-

(Shin et al., 1994b). Bu ky zvý en

exprimující EGFR mohou obcházet mechanismy G1-S kontrolního bodu díky
nadm rné produkci cyklinu D1 (Grandis et al., 1998). Patologicky zvý ená aktivita
EGFR v nádorové tkáni vykazuje vztah k vystup ované proliferaci, zvý ené bun

né

migraci, angiogenezi, odchylkám v maturaci, invazivit bun k a sní ené odpov di k
apoptotickým signál m (Harari et al., 2003).
Zvý ené exprese EGFR i TGF- p edstavují nezávislé negativní prognostické
markery, vykazující vztah k celkové délce p

ití, p

ití bez známek recidivy

onemocn ní a lokoregionální ú innosti standardn aplikovaných lé ebných postup .
Vzhledem k významu EGFR, p edstavují lé ebné strategie zam ené na inhibici
aberantní signalizace velmi slibnou lé ebnou modalitu. Pou ívány jsou jak
monoklonální protilátky, specificky interagující s extracelulární ligand vá ící
doménou, blokující interakci receptoru s jeho ligandem (Cetuximab), tak malé
molekuly inhibující tyrosinkinázovou aktivitu EGFR (Irresa) (Harari et al., 2003;
Caponigro et al., 2005).
Jiným z receptor EGFR rodiny se vztahem ke vzniku HNSCC je ErbB2 (Her2). Vystup ovaná exprese vykazuje vztah k biologické agresivit karcinom dutiny
ústní a hrtanu (Tantawy et al., 1999). ErbB2 té p edstavuje negativní prognostický
marker p

ití pacient s karcinomem nosohltanu (Roychowdhury et al., 1996).

Hepatocytární r stový faktor (Hepatocyte Growth Factor, HGF) je r stový
faktor s
pr

irokým spektrem biologických funkcí, sehrávající významnou úlohu v

hu hojení. Jeho receptor (HGF-R) je produktem c-met protoonkogenu.
Bu ky HNSCC produkují adu cytokin a r stových faktor (TGF- , IL-1 , IL-

6, IL-8, GRO- , GM-CSF, VEGF) s prozán tlivým a proangiogenním p sobením
(Chen et al., 1998). IL-1 je cytokin ídící tvorbu ady dal ích faktor produkovaných
nádorovými bu kami (IL-8, GM-CSF, VEGF), ale té parakrinn stimulující stromální
fibroblasty k produkci hepatocytárního r stového faktoru. Aktivace signální osy HGF HGF-R je spojena se zvý enou proliferací nádorových bun k, nabytím invazivního a
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metastatického fenotypu, a indukcí neoangiogeneze (Hanzawa et al., 2000, Dong et
al., 2001b).
ena

e signálu a aktivátory transkripce (Signal Transducers and

Activators of Transcription, STATs) jsou malé cytoplazmatické proteiny ú astnící se
enosu signálu od povrchových receptor do bun

ného jádra, kde se uplat ují jako

transkrip ní faktory. Sehrávají roli p i EGF/TGF indukované bun

né proliferaci

(Song a Grandis, 2000).
Onkogeny ras a myc. Do rodiny ras onkogen nále í t i blízké geny (H-ras,
K-ras, N-ras) kódující GTP vá ící proteiny ú astnící se p enosu mitogenních signál
do bun

ného jádra. Mutace ras onkogen

vzácn

(5%) u

pacient s HNSCC v západní populaci. Setkáváme se s nimi v ak relativn

asto u

pacient s dla dicobun

se vyskytují relativn

nými karcinomy dutiny ústní v Indii (35%) (Saranath et al.,

1991). Nález by mohl mít vztah ke zvyku výkání betelového listu v t chto oblastech.
Rodina myc onkogen (c-myc, N-myc, L-myc) kóduje proteiny s transaktiva ní
aktivitu. Procento prokázané amplifikace i zvý ené exprese c-myc u HNSCC se li í
(Rodrigo et al., 1996). Zji ované zm ny vedou k naru ení funkce etných gen ,
ispívají k maligní transformaci a korelují se patnou prognózou (Field et al., 1989).
Jaderný faktor kappa B (Nuclear Factor kappa B, NF- B) je transkrip ní
faktor uplat ující se za normálních okolností v pr

hu imunitních a zán tlivých

reakcí. V bu kách HNSCC zvy uje transkripci gen

umo

ujících proliferaci,

modulujících procesy apoptozy, zodpov dných za invazivní chování, angiogenezi a
metastazování (Dong et al., 2001a).
Eukaryotní protein inicia ní faktor (eIF4E) sehrává roli v pr

hu iniciace

translace, kdy se vá e k mRNA. Nadm rná exprese byla prokázána u v

iny

HNSCC a vede k vystup ované produkci r stových faktor se vztahem k proliferaci a
angiogenezi. Zvý ená exprese v histopatologicky negativních okrajových excizích po
resekci karcinom koreluje s lokálním recidivováním (Nathan et al., 1999).

ZTRÁTA R ST REGULUJÍCÍCH SIGNÁL
Vý e popsané cesty spou
typické, sami o sob

jící patologické bun

né d lení jsou pro vznik nádor

v ak nejsou dostate né. Dal ím nezbytným krokem je

ekonání r st tlumících signál . P echod mezi jednotlivými fázemi bun

ného cyklu
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je kontrolován adou faktor . Centrální úlohu v t chto d jích sehrávají cykliny, jejich
regulátory, cyklin-dependentní kinázy (Cyclin-Dependent Kinases, CDKs) a inhibitory
cyklin-dependentních kináz (Cyclin-Dependent Kinases Inhibitors, CDKIs).
Cyklin D1. Ve tkáních dla dicobun

ných karcinom hlavy a krku jsou velmi

asto zji ovány chromozomální abnormality (amplifikace, rearangement) postihující
oblast 11q13. Do oblasti je lokalizován gen CCND/PRAD-1 kódující cyklin D1. Ten za
normálních okolností odpovídá na extracelulární mitogenní signály a v komplexu
s CDK4 i CDK6 je hlavním rychlost limitujícím faktorem ovliv ujícím p echod p es
G1 fázi bun

ného cyklu. Zvý ená produkce cyklinu D1, zkracuje G1 interval a

proliferaci nezávisle na mitogenních signálech. Vykazuje vztah k agresivnímu
chování,

zakládání

regionálních

lymfatických

metastáz,

lokoregionálnímu

recidivování, koreluje s patologickým stádiem onemocn ní a nep ízniv

ovliv uje

ití (Michaelides et al., 1997; Bova et al., 1999).
Inhibitory cyklin dependentních kináz (Cyclin-Dependent Kinases Inhibitors,
CDIs) jsou schopné zastavit bun

ný cyklus v n kterých z jeho fází v d sledku

inhibice cyklin-dependentních kináz. U savc

jsou p edstavovány dv ma rodinami

protein . Proteiny z INK4 rodiny (p15INK4B, p16INK4A, p18INK4C a p19INK4D) se uplat ují
edev ím v G1 fázi bun

ného cyklu inhibicí komplex

D/CDK6. Proteiny z cip/kip rodiny (p21

WAF1/CIP1

, p27

KIP1

cyklin D/CDK4

a p57

i cyklin

KIP2

) mají ir í p sobení,

a inhibují etné komplexy cyklin/CDKs.
Nejvíce prostudovaným z CDIs je protein p16 (p16INK4A). Vazba tohoto
proteinu k CDK4 i CDK6 brání vzniku jejich komplex s cyklinem D1. Výsledkem je
blok v p echodu mezi G1 a S fází bun

ného cyklu. Chromozomální abnormality v

oblasti genu kódujícího p16 (9p21-22) jsou zji ovány nejen u invazivních karcinom ,
ale té

u dysplazií a CIS. To nasv

uje uplatn ní ji

v asných fázích maligní

transformace (van der Riet et al, 1994). Charakter alterací je rozmanitý, nej ast ji jde
o homozygotní delece a hypermetylace v promotorové oblasti genu. Záv ry ohledn
prognostického významu alterací v genu pro p16 jsou nesourodé (Danahey et al.,
1999).
Dal ími ze studovaných CDKIs jsou p21 a p27. Sní ené exprese p21 i p27
korelují se patnou prognózou pacient s HNSCC (Erber et al., 1998; Mineta et al.,
1999).
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Rb protein (Retinoblastoma protein, pRb) je kódován tumor supresorovým
genem (Rb; 13q21). Protein bývá ozna ován jako „vstupní brána do bun

ného

cyklu". Ve své aktivní (nefosforylované) form , pRb vá e a touto cestou inaktivuje
transkrip ní faktor E2F. Komplexy cyklinu D s CDK4 i CDK6 vznikající na podn t
mitogenních signál inaktivují fosforylací pRb a vedou k uvoln ní E2F, který spou tí
transkripci gen

nezbytných pro p echod mezi G1 a S fází bun

ného cyklu a

ídících replikaci jaderné DNA. U HNSCC je ztráta lokusu 13q21 zji ována ve více
jak 50% p ípad , sní ená exprese pRb je v ak relativn vzácná (Yoo et al., 1994).
Protein p53 („strá ce genomu") pat í mezi nejvíce prozkoumané proteiny
uplat ující se v procesech karcinogeneze. P sobí na úrovni pozitivní i negativní
regulace genové transkripce. Vyvolává zastavení bun

ného cyklu v pozdní G1 fázi

a dává tak mo nost k oprav subletáln po kozené DNA. V p ípad její nemo nosti
spou tí procesy vedoucí k programované bun
a koordinuje procesy bun

ného cyklu. Oblast ve které se gen pro p53 (TP53;

17p13) nachází pat í k míst m nej ast
p53 m

né smrti. Reguluje té syntézu DNA

e p ispívat interakce s bun

ích mutací u lidských malignit. K dysfunkci
ným proteinem mdm-2, který se ú astní jeho

inaktivace a degradace (Shin et al., 1994a). Obdobn interagují a p53 inaktivují E6 a
E7 virové onkoproteiny v rámci HPV infekce. Naru ení funkce p53 má za následek
nestabilitu genomu, pro malignity charakteristickou. Brání té nastartování apoptozy
a eliminaci pro organizmus potenciáln nebezpe ných bun k. Z lé ebného hlediska
vykazují takovéto nádorové bu ky rezistenci k chemoterapii a radioterapii (Fouret et
al., 2002).
Aberace funkcí p53 pravd podobn

sehrávají významnou roli p i vzniku a

progresi HNSCC. Mutace v TP53 jsou popisovány u p ibli
slizni ních lezí a tém

20% premaligních

ve v ech p ípadech invazivních karcinom (Boyle et al., 1993;

Kropveld et al., 1999). Charakter mutací ovliv uje jejich efekt a biologické chování
nádoru (Erber et al., 1998). Pr kaz mutací TP53 v oblasti resekce nádor je spojen
se zvý eným rizikem lokálního recidivování (Brennan et al., 1995). Vzhledem
k astosti mutací TP53 u HNSCC se velmi slibným zdá lé ebná snaha o obnovení
funkce p53 (transfer divokého typu p53 adenovirem ONYX-015) (Edelman et al.,
2003).

19

Proteiny p63 pat í spolu s proteiny p73 do rodiny protein p53 (Thanos et al.,
1999). Gen pro proteiny p63 (Activated in Sqamous Cell Carcinomas, AIS; 3q27-29)
má dv r zné promotorové oblasti, proto jsou z n j kódovány dv odli né izoformy
protein , li ící se p ítomností (TAp63) i absencí ( Np63) N-terminální transaktiva ní
domény. Ka dá z izoforem, pak vzhledem k alternativnímu sest ihu mRNA kódující
C-terminální oblast, m

e existovat ve t ech odli ných izotypech (p63 , p63 , p63 ).

Proteiny p63 ídí expresi gen regulujících bun
astnících se signální transdukce a v pr
ití

a

diferenciaci

dla dicobun

hu morfogeneze. Jsou té nezbytné pro

rezervních/kmenových

ných (Pellegrini et al., 2001).

dominantní izoformu v normálních i malign
epitelech, indukují funk ní blok v

ný cyklus, odpovídajících na stres,

bun k

v ad

epitel

v etn

Np63 izoformy, které p edstavují

transformovaných dla dicobun

ných

i aktivitám p53, TAp63 a TAp73 (Sniezek et al.,

2004). Varianta Np63 je potentním inhibitorem apoptózy. U HNSCC je amplifikace
AIS genu spojená se zvý enou expresí izotypu

Np63 velmi asným d jem jejich

vzniku bez ohledu na stav p53 (Choi et al., 2002). Exprese
signaliza ní osou EGF/TGFaktivaci

Np63

stimulována

– EGFR vede k jaderné akumulaci

-kateninu a

-katenin-dependentní transkripce (Patturajan et al. 2002; Matheny et al.,

2003).

ÚNIK MECHANISM M PROGRAMOVANÉ BUN
Programovaná bun

ná smrt (apoptoza) p edstavuje kritický stupe diferenciace. Je

nezbytným d jem pro udr ení bun
vlivem indukujících stimul
jádra a v ech bun

NÉ SMRTI

ného obratu v tkáni. B hem apoptozy dochází

ke kontrolované degradaci chromozom , fragmentaci

ných membrán. Posledním krokem je eliminace odum elé bu ky.

V sou asnosti je na apoptozu nahlí eno jako na t ístup ový proces. V první fázi
dochází vlivem charakteristických intra-

i extracelulárních signál

k její iniciaci.

V druhé fázi dochází k exekuci, kdy efektorové molekuly p ená ejí signály z
receptor

i intracelulárních molekul apoptozu spou

jících. Výsledkem je uvoln ní

enzym , které vedou ke zni ení bu ky. T etí fázi odpovídají morfologické zm ny
odumírající bu ky a odpov

okolních bun k. Pro vznik nádor je ztráta mechanism

regulujících procesy vedoucí k apoptoze jedním z d le itých krok .
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Rodina kaspáz je tvo ena minimáln

13 proteiny s proteázovou aktivitou.

Iniciátorové kaspázy (kaspáza 8, 9 a 10) spou tí a amplifikují tuto kaskádu.
Efektorové kaspázy (kaspáza 2, 3, 6 a 7) jsou kone nými efektory apoptózy.

ada

chemoterapeutik p sobí na úrovni zvý ení jejich aktivity (Kuwahara et al., 2000).
Rodinu Bcl protein

tvo í proapoptotické molekuly (Bax, Bak, Bid) a

molekuly s antiapoptotickým ú inkem (Bcl-2, Bcl-XL, Bfl-1), které regulují uvol ování
cytochromu C z mitochondrií. Zvý ená exprese Bcl-2 a naopak sní ená exprese Bax
koreluje se patnou prognózou pacient s HNSCC (Jäckel et al., 2001).

IMORTALIZACE
Za fyziologických pom

jsou replikující se bu ky schopné podstoupit ur itý –

definitivní po et d lení. Následn
(Counter et al., 1996). P

se dostávají do kritického stavu senescence

inou je zkracování DNA na koncích chromozom . Tyto

úseky DNA, známé jako telomery, fungují jako oblast chromozom

bránící jejich

po kození. Dojde-li v d sledku opakujících se replikací k jejich úplné ztrát
chromozomy p estávají být chrán ny, dochází k jejich f zi, abnormitám v karyotypu a
eventuálnímu nastartování apoptozy.
Prakticky u v ech nádor byly prokázány mechanizmy, které brání zkracování
telomer. K nejlépe prostudovaným mechanizm m pat í exprese enzymu telomerázy,
která

ídí jejich syntézu. Aktivace telomerázy je jedním z asných d

vzniku

HNSCC. V bu kách normální sliznice není telomeráza zji ována, na rozdíl od
hyperplazie, dysplazie a invazivních karcinom

(Mao et al., 1996). Její exprese

koreluje se stupn m dediferenciace, stádiem nemoci a odpov dí na terapii (Kannan
et al., 1997).

NEOANGIOGENEZE
Stejn jako v normální tkáni musí nádorové bu ky pro sv j r st dosáhnout ur itých
metabolických po adavk . Bez odpovídajícího cévního zásobení nádory v
mm3 podstupují nekrozu. V

ina nádor

í jak 1-2

se s t mito obtí emi vyrovnává stimulací

endotelu k proliferaci a tvorb nových cév (angiogeneze). Tento d j je pro dal í r st,
invazi a zakládání metastáz zcela nezbytným krokem. Proces je sám o sob
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mnohastup ový a ú astní se ho jak stimula ní, tak inhibi ní faktory (Chen et al.,
1995).
Vaskulární endoteliální r stový faktor (Vascular Endothelial Cell Growth
Factor, VEGF) je nejvýznamn

í z faktor ovliv ující angiogenezi u HNSCC. Tento

glykoprotein nále í do rodiny PDGF/VEGF r stových faktor , tvo ených p ti
strukturáln p íbuznými faktory VEGF (té VEGF-A), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D a
PIGF kódovaných separátními geny. Ú inky VEGF jsou zprost edkovány t emi
receptory

VEGFR-1/Flt-1,

VEGFR-2/Kdr

a

VEGFR-3/Flt-4.

Prost ednictvím

fosforylace cytoplazmatických domén t chto receptor je aktivována ada signálních
kaskád ústící v ovlivn ní genové transkripce. P sobení VEGF na bu ky endotelu je
iroké, stimuluje jejich d lení, tlumí apoptozu, zvy uje jejich permeabilitu, migra ní
aktivitu a ve svém d sledku vede k vlastní novotvorb cévních struktur (Stacker a
Achen, 1999).
Zvý ená exprese VEGF vykazuje vztah k pokro ilému stádiu nemoci,
zakládání metastáz, agresivnímu biologickému chování a patné prognóze. Hypoxií
stimulovaná

produkce

VEGF

nádorovými

bu kami

a

následná

stimulace

endotelových bun k p edev ím prost ednictvím VEGR-2/Kdr je pova ována za zcela
klí ovou (Kyzas et al., 2005). Ovlivn ní VEGF signalizace (inhibi ní monoklonální
protilátky a antagonisté tyrosinkinázových receptor ) p edstavuje dal í slibnou
protinádorovou lé ebnou modalitu (Caponigro et al., 2005).
Ve tkáni HNSCC jsou ve zvý ené mí e produkovány

etné dal í faktory

s proangiogenním ú inkem jako bazický fibroblastový r stový faktor (Basic
Fibroblast Growth Factor, bFGF), desti kami produkovaný endoteliální r stový
faktor (Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor, PD-ECGF) a interleukin-8
(IL-8) (Myoken et al., 1994; Richards et al., 1997).
i vzniku HNSCC se mohou uplat ovat i aberace faktor
inhibujících

jako

jsou

interferony

(IFN-

a

IFN- ),

angiogenezi

trombospondiny

(Thrombospondins, TSPs), oxid dusnatý (NO) a PTEN/MMAC1 (Slaton et al., 1999;
Nor et al., 2000). PTEN (Phosphatase and Tensin Homolog) je produktem tumor
supresorového genu lokalizovaného na dlouhém raménku 10. chromozomu (10q23).
Mutace v této oblasti pat í mezi asté abnormality zji ované u HNSCC. Sní ená
produkce PTEN je nezávislým negativním prognostickým znakem (Lee et al., 2001).
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Neoangiogenezi

je

mo no

kvantifikovat

pr kazem

cévních

struktur

vy et ováním marker endotelových bun k (faktor VIII, CD31, CD34) a následným
ením mikrovaskulární denzity. Vysoká hodnota p edstavuje nezávislý negativní
prognostický parametr u ady maligních nádor

v etn

HNSCC (Shpitzer et al.,

1996).
Lymfangiogeneze. Donedávna se nep edpokládala p ítomnost a novotvorba
lymfatických cév v nádorech, ale dle výsledk

nov

ích studií se zdá,

e jsou

mo né. Tyto d je se zdají být pod vlivem signalizace VEGF-C/Flt-4 a VEGFD/VEGFR-2 a VGFR-3 (O-charoenrat et al., 2001; Stacker et al., 2001; Karkkainen et
al., 2002).

NABYTÍ INVAZIVNÍHO A METASTATICKÉHO FENOTYPU
Normální epitel je odd len od pojiva lamina propria sliznice kontinuální bazální
laminou, která je bohatá na kolagen IV, kolagen VII, lamininy a fibronektin. Ta
edstavuje p irozenou barieru, kterou invazivní nádorové bu ky rozru ují a
ekonávají. Procesy invaze a metastazování jsou mnohastup ové. B hem nich
dochází k oslabení vazby nádorových bun k navzájem a k bazální lamin , adhezi
k molekulám extracelulární matrix a její lo iskové degradaci, migraci podél jejich
struktur, a invazi cév. V závislosti na typu invadovaných cév jsou nádorové bu ky
transportovány do regionálních lymfatických uzlin i vzdálených míst s eventuální
extravazací a zalo ením sekundárních lo isek nádoru (Wetzels et al., 1992;
Holsinger et al., 2003).
Lamininy

edstavují jedny z hlavních molekul extracelulární matrix. Jsou

tvo eny t emi polypeptidovými et zci navzájem poutanými disulfidickými m stky.
Rozli né funk ní domény jejich molekul tvo í receptorová místa pro dal í molekuly
laminin , kolageny, entaktin a adhezivní molekuly bun

ného povrchu. Produkce

lamininu-5 nádorovými bu kami sehrává d le itou roli b hem jejich invaze.
Specifický sest ih lamininu-5 2 proteázou MMP-2 je nezbytný pro následnou migraci
a tká ovou remodelaci. Zvý ená produkce lamininu-5 2 u karcinom

jazyka

edstavuje nezávislý negativní prognostický marker (Giannelli et al., 2001).
Syndekany jsou proteoglykany bohaté na heparansulfát vá ící se k
molekulám extracelulární matrix a r stovým faktor m. V pr

hu diferenciace
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slizni ních keratinocyt je bohat produkován syndekan-1. Naopak u HNSCC je jeho
produkce sní ená. Bohatá produkce tohoto proteoglykanu je spojena s malým
rozsahem primárního tumoru, vysokým stupn m diferenciace a nep ítomností
lymfatických metastáz (Anttonen et al., 1999).
Bu ky normálního i nádorového epitelu nesou na svém povrchu specifické
receptory pro molekuly extracelulání matrix. Jednu z rodin t chto receptor
edstavují integriny. Jde o heterodimerní glykoproteiny tvo ené dv ma typy et zc
a

), které zprost edkovávají vazbu k laminin m, fibronektinu, vitronektinu a

kolagen m.

4 integrin (antigen A9) je v normálním dla dicobun

ném epitelu

exprimován pouze na bazálním pólu keratinocyt bazální vrstvy. Ve tkáni HNSCC je
jeho exprese difúzn

í. Zvý ená exprese koreluje s výskytem regionálních

lymfatických metastáz a sklonem k

asnému recidivování (Carey et al., 1992).

Obdobný charakter exprese v normálním epitelu i HNSCC vykazují integriny

1a

1. Jejich zvý ená exprese koreluje s vystup ovanou proliferací a imortalizací
nádorové populace (Van Waes et al., 1995). Naopak sní ená exprese integrinu
5 koreluje s maligním fenotypem HNSCC (Thomas et al., 1997).
Kadheriny a kateniny. K jiným adhezivním molekulám pat í kadheriny, jejich
aktivita je závislá na p ítomnosti kalciových iont . E-kadherin je nezbytný pro
organizaci, udr ení a morfogenezi epitel . Tyto glykoproteiny se na cytoplazmatické
stran

spojují s molekulami katenin

( ,

a

), které je poutají k cytoskeletu.

Aberace exprese kterékoliv z t chto molekul p ispívá k naru ení funkce epitelu a
malignímu chování HNSCC. Sní ená exprese E-kadherinu a cytoplazmatická
akumulace

-kateninu

koreluje

s dediferenciací, schopností metastazovat a

nep íznivou prognózou (Hirvikoski et al., 1998; Chow et al., 2001).
CD44 je povrchová molekula uplat ující se v mezibun

ných interakcích a

interakcích bun k s extracelulární matrix. V normálním epitelu jsou bohat
exprimovány dv izoformy: (1) CD44H (siln vá ící glykany extracelulární matrix), (2)
CD44v6 (glykany slab vá ící). Sní ená exprese obou izoforem u karcinom hrtanu
koreluje se zvý eným metastatickým potenciálem a ni

ím p

itím (Spafford et al.,

1996).
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Proteolýza komponent extracelulární matrix je nezbytným krokem provázející
agresivní chování maligních nádor . Ú astní se jí proteázy produkované nádorovými
bu kami, ale i invadujícími bu kami zán tlivé reakce.
Matrix metaloproteázy (Matrix Metaloproteinases, MMPs) jsou

irokou

rodinou proteáz závislých na p ítomnosti kovových iont (ZnII+). T ídíme je dle jejich
substrát na: (1) intersticiální kolagenázy (MMP-1, -8, -12 a -13), (2) stromelyziny
(MMP-3, -7, -10 a -11) a (3) gelatinázy (MMP-2 a -9). Metaloproteázy se ú astní
proces invaze, intravazace a extravazace krevních a lymfatických cév.
Ve tkáni HNSCC jsou produkovány

etné z rodiny metaloproteáz (MMP-1,

MMP-2, MMP-3, MMP-9, MMP-10 a MMP-11). Jejich zvý ená exprese koreluje
s invazivním a metastatickým fenotypem karcinom (Wiegand et al., 2005).
Tká ové inhibitory matrix metaloproteáz (Tissue Inhibitors of Matrix
Metalloproteinases, TIMPs) jsou proteiny produkované p edev ím stromálními
bu kami, které vazbou k aktivovaným MMPs brání jejich degrada nímu ú inku. Zdá
se, e pro agresivní chování a vznik metastáz HNSCC je d le itá zm na pom ru
MMPs/TIMPs (Petruzzelli, 2000).
Urokinázový typ aktivátoru plazminogenu (Urokinase-Type Plasminogen
Activator, uPA) je jinou z proteáz. Její aktivita je regulována vazbou ke specifickému
receptoru (Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor, uPAR) a dále
ovliv ovaná inhibitorem (Plasminogen Activator Inhibitor). Ve tkáni HNSCC je
zvý ená produkce jak uPA tak uPAR. Vystup ovaná koexprese obou molekul
koreluje s vysoce invazivním fenotypem a lymfatickým metastazováním (Nozaki et
al., 1998).
Serpiny jsou rodinou tká ových inhibitor proteáz. Headpin je jedním z len
této rodiny. V normálním epitelu je bohat exprimován, zatímco u karcinom dutiny
ústní je jeho produkce výrazn sní ena (Nakashima et al., 2000). Sní ená produkce
jiného ze serpin , maspinu koreluje s metastatickým fenotypem (Xia et al., 2000).
Katepsiny (katepsin-D, -B, -H a -L) jsou lysozomální kyselé endoproteázy
astnící se degradace endogenních i endocytovaných protein . Zvý ené exprese
katepsinu-D a -B korelují s agresivnim a metastatickým chováním a p edstavují
negativní prognostické markery HNSCC (Vigneswaran et al., 2000).
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S invazí krevních a lymfatických cév se setkáváme u v

iny maligních

nádor , ne v echny v ak zakládají ivotaschopné metastázy. Je odhadováno, e
mén

jak 0,1% v ech cirkulujících nádorových bun k dává vznik sekundárním

lo isk m (Fidler a Hart; 1982). K jejich zániku p ispívají imunitní systém, mechanická
traumata a nenalezení p íznivých pom

. Na lokalizaci nádorových bun k se podílí

jak aktivní p ichycení k endotelovým bu kám, tak mechanické zaklín ní nádorových
embol

a agregát

v drobných cévách. Následn

endotelu, vyvolávají jeho retrakci,

nádorové bu ky adherují k

í se do subendoteliálního prostoru a po

rozru ení bazální laminy dále do okolního stromatu. Mechanizmy uplat ující se
hem t chto d

a dal í invaze posti ených tkání a orgán

jsou shodné s d ji

odehrávajícími se v míst primárního nádoru (Petruzzelli et al., 2001).
1.4. DIAGNOSTIKA, KLINICKÁ KLASIFIKACE A LÉ BA

evá nou v

inu pacient posti ených karcinomy hlavy a krku tvo í mu i star í 50

let. P íznaky jsou ur eny lokalizací a rozsahem posti ení. Pacienti v asných stádiích
nemoci mají obvykle pouze neur ité obtí e charakteru dyskomfortu s minimálním
klinickým nálezem. Je t eba vyzdvihnout nutnost pe livého sledování a vy et ování
pacient rizikových skupin, zejména ku ák , jak praktickými léka i, stomatology, tak i
otorinolaryngology.

KARCINOMY DUTINY ÚSTNÍ
Karcinomy dutiny ústní pat í k nej ast
artikulace a polykání. K projev m

ím HNSCC. Umíst ní vede k naru ení

asných nádor

pat í bolestivost, nehojící se

slizni ní defekty, neefektivní usazení zubní protézy.
Klinické t íd ní rozeznává tyto sublokalizace: ret, orální ást jazyka, spodina
ústní, tvrdé patro, alveolární výb

ky, bukální sliznice, retromolární trigonum. Rozsah

onemocn ní (staging UICC/AJCC) ur uje lé ebný postup (Shah a Zelefsky, 2003).
V p ípad

asných tumor

(cT1N0, cT2N0) je zpravidla volena chirurgická

resekce v míst

primárního nádoru s i bez ipsi-/bilaterální elektivní blokové kr ní

disekce. P ibli

stejné lé ebné výsledky poskytuje v t chto stádiích lé ba zevní

radioterapií. Výhodou chirurgie v p ípad

sou asného o et ení kr ních lymfatik je
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zp esn ní stagingu (patologický staging), který poskytuje cenné diagnostické a
prognostické informace, je

eventuáln

radioterapie je indikována v p ípad

vedou k roz

ení lé by. Adjuvantní

nádoru blízké linie resekce, perineurální,

vaskulární i lymfatické invaze, p ítomnosti více jak jedné lymfatické metastázy (pN2,
pN3) a p i známkách extrakapsulárního
bez extrakapsulárního

ení. P i posti ení jediné lymfatické uzliny

ení (pN1) je té mo né indikovat následné zevní ozá ení, a

jeho u itek v této indikaci je sporný (Medina, 2001).
V p ípad lokáln a regionáln pokro ilých resekovatelných nádor (cT3-4N0,
cT1-4N1-3) je zpravidla volena kombinace primární chirurgické resekce s adjuvantní
radioterapií na oblast primárního nádoru a regionálních kr ních lymfatických uzlin.
Hromadí se v ak výsledky u ití chemoradioterapie v t chto indikacích s chirurgií
rezervovanou pro p ípad selhání. Volba chirurgického p ístupu (transorální vs. zevní)
je ur ena lokalizací, rozsahem, nutností rekonstrukce vzniklého defektu (Levine a
Hood, 2001; Klozar, 2003a).

KARCINOMY OROFARYNGU
Incidence karcinom orofaryngu v posledních dekádách nebývale vzrostla. P ibývá
posti ených en a pacient bez expozice klasickým rizikovým faktor m. V asných
stádiích jsou karcinomy z ídka p
onemocn ní ve valné v

in

p ípad

inou výrazn

ích obtí í a proto bývají

diagnostikována a

Jejich umíst ní vede k obtí ím p i polykání,

ve stádiích pozdních.

výkání a artikulaci. K nej ast

ím

obtí ím pat í chronický dyskomfort a bolest v krku, dysfagie, odynofagie, trizmus, a
bolest vyza ující do ucha. Nez ídka pacienti p ichází pro zdu ení regionálních
lymfatických uzlin.
Z klinického hlediska rozli ujeme tyto oblasti: patrová mandle, ko en jazyka,
kké patro a zadní st na. Rozsah onemocn ní (staging UICC/AJCC) spolu s
lokalizací ur uje lé ebný postup (Hu et al., 2003).
V asných stádiích onemocn ní (cT1N0, cT2N0) je lé ebný efekt chirurgie a
radioterapie p ibli

shodný. Vzhledem k rozsáhlé a bilaterální lymfatické drená i

(snad s vyjímkou lateralizovaných karcinom tonzily) a funk ní morbidit chirurgie ze
strany polykání, je primární volba radioterapie velmi atraktivní (p edev ím v USA)
(Seikaly a Rassekh, 2001). Výhodou je té zavzetí retrofaryngeálních lymfatických
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uzlin do oza ovaného pole. Vzhledem k asnosti posti ení regionálních lymfatik je
jejich elektivní o et ení, bez ohledu na volenou modalitu, v p ípadech kdy riziko
ítomnosti metastáz p eva uje 20% standardní sou ástí lé ebného plánu. Je-li
volena chirurgie jsou indikací k adjuvantnímu ozá ení nádoru blízká linie resekce,
perineurální, vaskulární i lymfatická invaze, p ítomnosti více jak jedné lymfatické
metastázy (pN2, pN3), a extrakapsulární
2003a).

Následné

extrakapsulárního
V p ípad

ozá ení

pí

ení (Rassekh a Johnson, 2001; Klozar,

posti ení

jediné

lymfatické

uzliny

bez

ení (pN1) je op t kontroverzní (Medina, 2001).

resekovatelných lokálních a regionáln

pokro ilých nádor

(cT3-

4N0, cT1-4N1-3) je zpravidla volena kombinace primární chirurgické resekce
s adjuvantní radioterapií na oblast primárního nádoru a regionálních kr ních
lymfatických uzlin. Hromadí se v ak výsledky randomizovaných studií u ití
chemoradioterapie v identických indikacích s ponecháním chirurgie pro p ípad
neúsp chu. Volba chirurgického p ístupu (transorální, zevní s/bez prot tí mandibuly)
je

ur ena

lokalizací,

rozsahem,

nutností

rekonstrukce

vzniklého

defektu.

Chemoterapie následovaná radioterapií je vyhrazena pro rozsáhlé inoperabilní leze.

KARCINOMY HYPOFARYNGU
Dla dicobun
nejletáln

né karcinomy hypofaryngu jsou vysoce agresivní a jednou z

ích forem HNSCC. Vzhledem k umíst ní jsou zpravidla diagnostikovány

v pokro ilém stádiu. Hlavními obtí emi bývá dysfagie, odynofagie, chrapot a
bolest vyza ující do ucha. Klinicky zjevné lymfatické metastázy jsou v dob diagnózy
zji ovány v 70-80% p ípad , v 10-20% p ípad pak kontralateráln

i oboustrann

(p edev ím jde-li o nádor p ekra ující st ední áru). P er stání nádoru do okolních
oblastí je asté.
Z klinického hlediska rozli ujeme tyto oblasti: piriformní recessus, postkrikoidní
a retrokrikoidní oblast. Ur ení rozsahu onemocn ní se ídí klinickým stagingem
(staging UICC/AJCC) (Pfister et al., 2003).
Volba lé ebného postupu je zatí ena adou kontroverzních témat. Ty odrá í
patnou prognózu bez ohledu na u itý lé ebný postup,

asnost a

lymfatického posti ení, a anatomické pom ry v hypofaryngu, je

v p ípad

astost
volby

chirurgie zpravidla vy adují sou asné provedení totální laryngektomie. Vzácn
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diagnostikované

asné karcinomy ve vhodné lokalizaci (cT1) je mo no stejn

úsp

lé it primární radioterapií nebo omezeným chirurgickým výkonem et ícím

alespo

áste

hrtan (resekce primárního tumoru endoskopicky i zevn z laterální

faryngotomie, nebo horizontální supraglotickou laryngektomií). Naprostou v
karcinom

inu

hypofaryngu v ak tvo í pokro ilá onemocn ní (cT2-4) zpravidla se

sou asným posti ením lymfatických uzlin (cN1-N3). Dle výsledk

retrospektivních

analýz je izolované u ití radioterapie v t chto p ípadech spojeno s hor ími výsledky.
Proto je za primární lé ebný postup pova ována kombinace chirurgické resekce
tumoru, o et ení regionálních lymfatik a adjuvantní radioterapie. Alternativou
k tomuto lé ebnému postupu, je vzhledem k morbidit , induk ní chemoterapie
s následnou radioterapií (Pfister et al., 2003).

KARCINOMY HRTANU
Hlavními p íznaky karcinom

hrtanu je zm na hlasu (chrapot, „horký knedlík“),

obstrukce dýchacích cest, hemoptýza, odynofagie, dysfagie, bolest vyza ující do
ucha, zdu ení lymfatických uzlin. Charakter obtí í je ur en rozsahem a umíst ním
primárního nádoru –

supraglottis, glottis, subglottis. Vzhledem k centrální úloze

hrtanu pro tvorbu hlasu a ochranu dolních dýchacích cest p ed aspirací je
rozhodování o lé ebném postupu v dy zatí eno otázkami kvality ivota po lé
(Desanto, 2001; Bailey, 2001). Obecn v klinických stádiích I a II (cT1N0, cT2N0)
jsou aplikovány stejn

efektivn

konzervativní chirurgické výkony na hrtanu

(endoskopické a zevní) i primární radioterapie. Onemocn ní v klinickém stádiu III a
IV pak bu vy aduje laryngektomii (parciální zevní a endoskopické výkony, i totální
výkony na hrtanu) s i bez blokové kr ní disekce a adjuvantní radioterapii, nebo
induk ní chemoterapii s následnou radioterapií (Gopal et al., 2001; Slaví ek, 2003).
Vzhledem k morbidit totální laryngektomie p ibývá studií druhého z t chto lé ebných
postup , kdy je chirurgie volena jako záchranná lé ebná modalita v p ípad
neúsp chu. Za t chto okolností je n kdy stále mo né indikovat parciální výkon na
hrtanu.
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KARCINOMY NOSOHLTANU
Karcinom nosohltanu mimo endemické oblasti tvo í jen kolem 2% HNSCC. Nej ast ji
se projevuje nosní nepr chodností, epistaxí a

asto jednostranným serózním

zán tem st edního ucha s p evodní sluchovou vadou, v d sledku obstrukce
Eustachovy trubice. Pokro ilé karcinomy se projevují cefaleou, kraniálními
neuropatiemi a kr ní lymfadenopatií. 70-75% pacient
metastázy v dob

má regionální lymfatické

prezentace. Zobrazovací metody (CT a MRI) jsou nezbytné pro

správné posouzení invaze lební baze, p ilehlých hlubokých kr ních prostor a ke
zhodnocení posti ení lymfatického. Ur ení rozsahu onemocn ní se ídí klinickým
stagingem (staging UICC/AJCC) (Witte a Neel, 2001).
Vzhledem k anatomickým pom

m jsou primárními lé ebnými modalitami

postupy nechirurgické. V klinickém stádiu I a II je voleno zevní ozá ení. V klickém
stádiu III a IV (M0) je zpravidla volena konkomitantní chemoradioterapie (Mrzena,
2003; Peters, et al., 2003). Chirurgická lé ba je omezena na p ípady perzistence a
recidivy v oblasti regionálních lymfatik, vzácn není-li indikována reiradiace je mo ná
chirurgická resekce lokálních recidiv po ukon ené onkologické lé

. V p ípad

vzdáleného metastatického posti ení je mo né aplikovat chemoterapii (cisplatinu
obsahující re imy) a v p ípad

kompletní odpov di je pak zpravidla indikována

radioterapie.

KARCINOMY DUTINY NOSNÍ A PARANASÁLNÍCH DUTIN
Karcinomy dutiny nosní a vedlej ích dutin nosních jsou relativn vzácné. Nej ast ji je
posti en sinus maxillaris, dutina nosní a ichový labyrint. V této oblasti se setkáváme
histopatologicky se irokým spektrem nádor , dla dicobun

né karcinomy pak tvo í

kolem 80% zde lokalizovaných malignit. K asným p íznak m pat í jednostrann
zhor ená nosní pr chodnost, epistaxe, a na lé bu neodpovídající sinusitida.
Anatomické uspo ádání vysv tluje asné
nitrolebí, m kké tkán

ení do okolních oblastí (patro, o nice,

tvá e, fossa pterygopalatina a infratemopralis etc.),

podmi ující obtí e u lokáln

pokro ilých nádor

(poruchy okulomotoriky, diplopie,

proptóza bulbu, epiforie, kraniální neuropatie, trizmus, otok tvá e, uvoln ní zub z
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alveol horní elisti). Nez ídka se té setkáváme s posti ením lymfatik (Constantino
et al., 2003).
i rozhodování o lé ebném postupu je nezbytné správné zhodnocení rozsahu
procesu (CT, MRI, endoskopie, o ní a neurologické vy et ení, etc.). U velmi malých
tumor je eventuáln mo né aplikovat endoskopický p ístup k resekci. Zpravidla jsou
ak preferovány p ístupy zevní (Carrau a Myers, 2001; Constantino et al., 2003;
Klozar,

2003b).

K výraznému

zlep ení

prognózy

p isp la

multidisciplinární

spolupráce (otorinolaryngolog, stomatochirurg, neurochirurg, oftalmolog, interven ní
radiolog, onkolog, rekonstruk ní chirurg, protetik etc.). Vzhledem k anatomickým
pom

m a zpravidla pokro ilosti procesu z stává prognóza záva ná.

KR NÍ LYMFATICKÉ METASTÁZY NEZNÁMÉHO PRIMÁRNÍHO KARCINOMU
ást ORL onkologických pacient
které se na podklad

je p

et ována pro zdu ení lymfatických uzlin,

cytologie z biopsie tenkou jehlou

i histopatologického

vy et ení exstirpované uzliny proká e být metastázou dla dicobun

ného karcinomu,

kdy primární lo isko karcinomu není zjistitelné anamnesticky, klinickým vy et ením,
zobrazovací metodou (CT i MRI hlavy a krku, PET, RTG plic), p i panendoskopii
s vy et ením pohledem a palpa ním ani histopatologicky z nejpravd podobn

ích

lokalizací (kyretá nosohltanu, tonzilektomie, excize z ko ene jazyka a piriformního
recessu) i jiných suspektních lo isek (Davidson a Harter, 2003). Zmín né komplexní
et ení (pátrání po okultním primárním karcinomu) je zcela nezbytné, nebo p i
jeho identifikaci je dal í postup ur en lokalizací primárního karcinomu (viz vý e).
Vzácn , p edev ím v p ípad supraklavikulárn lokalizovaných metastáz s mo ností
lokalizace primárního karcinomu mimo ORL oblast, mohou být výnosné eventuáln
dal í vy et ení. Do budoucna je mo no p i pátrání po primárním lo isku o ekávat
ínos molekulárních diagnostických metod (Califano et al., 1999).
Ur ení lé ebného postupu je závislé na rozsahu onemocn ní (staging
UICC/AJCC). Vzhledem k nezji

nému primárnímu lo isku, je T-stádium hodnoceno

jako T0, navíc pak pro p ítomnost lymfatických metastáz (N1-3) m

e být klinické

stádium hodnoceno pouze jako III i IV.
Volba a rozsah lé ebného postupu jsou zatí eny adou kontroverzních témat,
kdy dominujícím z nich je p ítomnost lymfatických metastáz bez prokazatelného
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primárního zdroje, který je p edpokládán v oblasti horní ásti dýchacího a trávicího
traktu. Proto je lé ba sm ována nejen na posti ené lymfatické uzliny, ale i
potenciální primární lo isko. Zpravidla je provád na bloková kr ní disekce
následovaná zevním ozá ením na oblast krku a osy spole né horní ásti dýchacího a
trávicího traktu. Kontroverzní je rozsah obou lé ebných modalit. V p ípad
neresekovatelných kr ních lymfatických metastáz je mo ná redukce masy metastáz
radioterapií a/nebo chemoterapií s disekcí lymfatických uzlin p i pozitivní odpov di.
V t chto p ípadech je kontroverzní rozsah chirurgického výkonu. Jsou-li sou asn
s lymfatickými metastázami diagnostikovány té metastázy vzdálené je lé ba obecn
paliativní.
Prognóza t chto onemocn ní je záva ná. Je ur ena rozsahem posti ení (Nstaging, extrakaspulární

ení, p ítomnost vzdálených metastáz). Lep í prognózu

mají pacienti, u kterých lé ba prob hla kombinací chirurgie s nechirurgickými
postupy, a dále pak pacienti u nich

po ukon ení lé by nedojde ke klinické

manifestaci p ed lé bou okultního primárního zdroje (Davidson a Harter, 2003).
1.5. PROGNOSTICKÉ FAKTORY

Navzdory diagnostickým i terapeutickým pokrok m z stává prognóza pacient

s

karcinomy hlavy a krku vá ná. Prognostické informace jsou nezbytné pro zhodnocení
a výb r optimální lé ebné modality s cílem dosáhnout co nejlep í kvality ivota a
nejdel ího p

ití. Je nutné zachování dostate né radikality lé by a zárove ochrana

pacient p ed zbyte

agresivními postupy, které zhor ují funk ní výsledky (Chiesa

et al., 1999). Na prognostické faktory je mo no nahlí et z r zného hlediska a podle
toho je té klasifikovat.
Rizikové faktory (v k, kou ení, konzumace alkoholu, etc.) stanovují riziko
výskytu nádoru v populaci exponované tomuto faktoru ve srovnání s celou populací.
Jejich význam je p edev ím v prevenci.
Diagnostické faktory (SCC Ag, Cyfra 21-1, etc.) napomáhají v diagnostice
nových nádor

i recidivy onemocn ní v preklinickém stádiu. Jejich význam je

edev ím diagnostický.
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Prognostické markery v u

ím slova smyslu slou í k p esn

ímu popisu

biologických vlastností nádoru (TNM klasifikace, histologická klasifikace, etc.). Jejich
význam spo ívá v ur ení správného lé ebného postupu.
Prediktivní
onkogen ,

markery

angiogeneze,

(exprese

etc.)

nám

produkt

tumor

napomáhají

k

supresorových
p edpov zení

gen ,

ú innosti

specifického lé ebného postupu.
Jiný náhled na prognostické faktory p edstavuje jejich d lení na faktory týkající
se pacienta a faktory popisující vlastnosti nádoru (Smith a Haffty, 2003).

FAKTORY SE VZTAHEM K PRIMÁRNÍMU NÁDORU
Rozsah primárního nádoru (T-staging) v sob
primárního lo iska. Jeho stanovení se
klasifikace je pravideln

zohled uje velikost a invazi

ídí doporu eními AJCC/UICC. Tato

upravována a sna í se v sob

zahrnout jak informaci

prognostickou, tak informace napomáhající ke správné volb
Stádium m

lé ebného postupu.

e být stanoveno klinikem (cT) i patologem (pT) m ením maximálního

rozm ru nádoru.
Rozsah primárního nádoru v p ípad

konven ního typu HNSCC koreluje

s výskytem kr ních lymfatických metastáz, lokálním recidivováním a p

itím

(Magnano et al., 1997).
Vzhledem ke stanovení rizika p ítomnosti kr ních lymfatických metastáz, se
více ne plo ný rozsah tumoru, zdá být významn

í hloubka invaze. Na tuto by m l

být brán ohled p i rozhodování o lé ebném postupu u pacient

bez klinicky

suspektního posti ení kr ních lymfatických uzlin (cN0) (Giacomarra et al., 1999).
Vztah k prognóze a riziku selhání lé by má té objem primárního nádoru.
K jeho stanovení m

e napomoci CT i MRI vy et ení (Mancuso et al., 1999).

Radikalita resekce. Pozitivní postresek ní okrajové excize mohou jednak
edstavovat podcen ní rozsahu onemocn ní chirurgem, na druhou stranu mohou
odrá et agresivní biologické chování (mikroskopické
perineurální

ení, submukozní lymfatické

ení mezi svalovými vlákny,

ení). Pod pojmem nádor v resek ní linii

se skrývají r zné patologické stavy: invazivní karcinom ve vzdálenosti do 5 mm od
okraje resekce, CIS

i dysplazie v oblasti resekce. Ke správnému zhodnocení

stavu je nutná úzká spolupráce chirurga s patologem. Vzhledem k prognostickému
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významu je standardní u ití peropera ního vy et ení zmrazených ez

z okraj

resekce. Pozitivní výsledek vede k radikalizaci výkonu. Bez ohledu na charakter leze
v resek ní linii je stav spojen s vysokým rizikem lokálního i regionálního recidivování
a celkov

patným p

itím. Dle n kterých studií z stávají tyto i p es radikalizaci

zvý ené a proto pokud by jinak nebyla indikována adjuvantní radioterapie, m lo by
tak být u in no. U pacient

s perzistentní pozitivitou i p es snahu o radikalizaci

výkonu je adjuvantní radioterapie nedílnou ástí lé ebného postupu. I p es aplikaci
kombinovaného lé ebného postupu v t chto p ípadech prokazuje ada studií hor í
prognózu (Ord a Aisner, 1997).
Histopatologický grading. V dlouhodobém m ítku je shledávána bun
morfologie dla dicobun

ných karcinom

prognosticky významným faktorem.

Sou asný systém hodnotící proporci nádorové tkán
vrstevnatý dla dicobun

ný epitel (grading) umo

histologických parametr
zohled uje

est

pleomorfizmus,

ná

p ipomínající normální

uje semikvantitativní stanovení

jak vlastního nádoru tak pomezí nádor-hostitel. Systém

morfologických
mitotickou

parametr :

aktivitu,

stupe

charakter

keratinizace,

invaze,

lymfoplazmocytární invazi. Hodnocení gradingu v nejinvazivn

stupe

jaderný
invaze,

ích porcích nádoru

má své opodstatn ní, nebo tyto partie jsou pro biologické chování nejd le it

í.

Histopatologický grading p edstavuje velmi významný, nezávislý a reprodukovatelný
faktor popisující agresivitu chování a korelující s prognozou (Bryne et al., 1989;
Giacomarra et al., 1999).
Krom

vlastního gradingu vykazuje ada z hodnocených parametr

vztah

k prognóze. Nádory s prominentní dyskohezivní infiltrací zakládají ast ji lymfatické a
vzdálené metastazy a jsou spojeny s vy

í mortalitu (Spiro et al., 1999). Zvý ená

intra- a peritumorosní ymfocytární infiltrace koreluje s ni

ím a intratumorozní

plasmocytární infiltrace naopak s vy ím výskytem kr ních lymfatických metastáz
(Magnano et al., 1997).
Perineurální invaze p edstavuje relativn

astý nález u HNSCC. Koreluje

s rizikem kr ních lymfatických metastáz, rizikem lokoregionálního recidivování a
negativn ovliv uje p

ití (Fagan et al., 1998; Yilmaz et al., 1998).
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Vaskulární invaze je pova ována za známku agresivního chování. Výskyt
koreluje s lokoregionálním recidivováním a sklonem k lymfatickému i vzdálenému
metastazování (Yilmaz et al., 1998).

FAKTORY SE VZTAHEM K REGIONÁLNÍM LYMFATICKÝM UZLINÁM
ítomnost regionálních lymfatických metastáz p edstavuje nezávislý a jeden
z nejvýznamn

ích prognostických faktor . Jejich p ítomnost (c/pN1 – 3) i absenci

(c/pN0) zohled uje TNM-staging UICC/AJCC. Vedle p ítomnosti mají k prognóze
vztah té dal í faktory: po et posti ených lymfatických uzlin, jejich velikost, lokalizace
a p ítomnost extrakapsulárního

ení. Posti ení více jak jedné lymfatické uzliny v

jak 3 cm (pN2, pN3) spolu se známkami extrakapsulárního
indikací k adjuvantní radioterapii. Je nutno dodat,

í

ení jednozna nou

e proces regionálního

lymfatického metastazování je postupný, a p i odpovídajícím zhodnocení klinických
faktor (viz vý e) a u ití dostupných vy et ovacích metod (US, FNA-cytologie, CT,
MRI, PET etc.) relativn p edpov ditelný (co do lokalizace tak rizika).
ítomnost patologicky potvrzených lymfatických uzlin (pN+), v porovnání
s jejich absencí (pN0), je spojena p ibli

s polovi ním p

íváním pacient

a

koreluje s regionálním recidivováním (O´Brien et al., 1986; Olsen et al., 1994).
Po et lymfatických metastáz té
výskytem vzdálených metastáz a p

koreluje s regionálním recidivováním,

itím (Olsen et al., 1994).

Velikost regionálních lymfatických metastáz je zavzata do N-klasifikace
TNM-stagingu. Velikost lymfatických metastáz koreluje s rizikem regionálního
recidivování, vzdálených metastáz, a patnou prognózou (Mamelle et al., 1994).
Extrakaspulární
ípad

ení (Extracapsular Spread, ECS) je p ítomno tém

v 60%

regionálních lymfatických metastáz. Výskyt roste s pokro ilostí N-stádia.

ECS vykazuje negativní vliv na prognózu v d sledku astého výskytu regionálních
recidiv a vzdálených metastáz (Leemans et al., 1993; Gavilan et al., 2000).
Lokalizace kr ních lymfatických metastáz. Pro zjednodu ení komunikace
mezi kliniky a patology, jako i pro srozumitelnou klasifikaci chirurgických výkon na
kr ních lymfatických uzlinách je u ívána klasifikace kr ních uzlin do esti oblastí (IVI), a dal ích oblastí mimo tyto (retrofaryngeální, periparotické, bukcinátorové,
perifaciální,

retroaurikulární,

subokcipitální

a

horní medisatinální)

navr ená
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v Memorial Sloan Cettering Cancer Center a dále upravená. Tato je uznávaná i
ívaná v

inou otorinolaryngolog a chirurg hlavy a krku (Robins et al., 1991).

Jako sentinelové uzliny jsou ozna ovány ty je p edstavují primární lymfatickou
drená

dané oblasti. Výskyt metastáz mimo sentinelové uzliny je pova ován za

prognosticky nep íznivý (Mamelle et al., 1994). Lokalizace lymfatických metastáz
v dolních partiích krku je spojena se zvý eným rizikem regionálního recidivování a
vznikem vzdálených metastáz (Ellis et al., 1989; Shah, 1990).

MNOHO ETNÉ PRIMÁRNÍ KARCINOMY
Vznik mnoho etných primárních karcinom
výrazn

v oblasti hlavy a krku, plic, a jícnu

zasahuje do mo nosti efektivního u ití lé ebných modalit (nemo nost

dal ího chirurgického výkonu vzhledem k morbidit , vy erpaná radioterapie,
kumulující se negativní efekt chemoterapie, etc.). V porovnání s neposti eným
zbytkem populace je riziko synchronních (diagnostikovaných do 6 m síc od doby
stanovení diagnózy primárního nádoru)
s asovým odstupem v

i metachronních (diagnostikovaných

ím jak 6 m síc

od diagnózy primárního nádoru)

nádorových lo isek ve zmín ných lokalizacích výrazn zvý ené (10 – 30 násobn ).
Jejich lokalizace má vztah k umíst ní primárního karcinomu. V p ípad

karcinom

dutiny ústní a orofaryngu bývají dal í nádory lokalizované ast ji do oblasti hlavy a
krku, zatímco karcinomy hrtanu jsou

ast ji spojeny se vznikem karcinom

plic.

Histologicky jsou mnoho etné nádory zpravidla obdobného nálezu jako lo iska
primárního karcinomu.
K faktor m korelovaným se zvý eným rizikem mnoho etných HNSCC pat í:
lokalizace primárního nádoru (dutina ústní, orofarynx, hypofarynx), charakteristiky
primární nádoru a lymfatického posti ení (nízké T- i N-stádium), ni
po lé

í v k pacienta,

pokra ující expozice tabáku a alkoholu.
ití pacient se vznikem duplicitních a mnohotných nádor je závislé na

lokalizaci a rozsahu posti ení. Obecn

hor í prognózu, v porovnání s pacienty

s duplicitou v oblasti hlavy a krku (5. leté p
karcinomem v oblasti jícnu (5. leté p

ití: 20%), mají pacienti s duplicitním

ití: 3%), a plic (5. leté p

ití: 2%) (Schwartz

et al., 1994).
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Vzhledem k vysoké incidenci a záva nosti mnoho etného výskytu HNSCC a
karcinom v dal ích lokalizacích je pravidelná dispenzarizace nedílnou sou ástí pé e
o pacienty s HNSCC (klinické vy et ení, zobrazovací metody: US, RTG plic, MRI,
CT, FNA-biopsie etc.). Tato, vedle snahy o asnou detekci recidivy v oblasti sliznic a
kr ních lymfatik, je zam ena práv k vylou ení vzniku mnoho etných nádor .

VZDÁLENÉ METASTÁZY
Incidence vzdálených metastatických lo isek dla dicobun

ných karcinom hlavy a

krku je v porovnání s jinými solidními malignitami relativn
vzdálených metastáz v klinických studiích je výrazn
patologických. Výskyt v dob

ni

nízká. Prevalence
í ne

ve studiích

prezentace je udáván mezi 1.5-17%. Nej ast

lokalizací vzdálených hematogenních lo isek jsou plíce, dále pak skelet, játra, k
mediastinum a kostní d

. P ibli

í
e,

polovina vzdálených metastáz se manifestuje

do 9 m síc od ukon ení lé by a 80% do 2 let (Ferlito et al., 2001b).
Vzhledem ke zmín ným fakt m je nutný dostate

efektivní screening s

cílem vylou ení vzdálených lo isek p ed zapo etím vlastní lokoregionáln zam ené
lé by (Ferlito et al., 2001c). Sou ástí b

ného screeningového vy et ení je nativní

RTG snímek plic a laboratorní biochemické vy et ení. V p ípad
nejasného nálezu

vysokého rizika,

i podez ení na vzdálená lo iska jsou u ívány metody s vy í

sensitivitou a specifitou (CT hrudníku, US b icha, CT b icha, scintigrafie skeletu, etc.)
(Betka, 2001). Opakování screeningových vy et ení je té nezbytné p i zva ované
lé

recidivy

i duplicity onemocn ní. Vzhledem k záva nosti budou jist

v budoucnosti sehrávat významnou roli nov zavád ná vy et ení (FDG-PET, imunoPET, molekulárn -biologická vy et ení) (Regelink et al., 2002; de Bree et al., 2003).
Výskyt vzdálených metastáz vykazuje vztah k histologickému typu, lokalizaci
primárního tumoru, jeho iniciálnímu T- a N-stádiu, a regionální kontrole nemoci nad
úrovní klí ku (Ferlito et al., 2001a).
ítomnost vzdálených, stejn

jako regionálních metastáz je netypická pro

verukozní karcinomy bez anaplastické transformace (Medina et al., 1984). Naopak
asté jsou vzdálené metastázy u basaloidn skvamosní a v etenobun

né varianty

HNSCC (Berthelet et al., 1994).
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Nejvy í prevalence vzdálených metastáz je u karcinom

hypofaryngu,

orofaryngu, dutiny ústní a hrtanu (Ferlito et al., 2001b).
Výskyt vzdálených metastáz bez posti ení regionálních lymfatik je extrémn
vzácný. Velmi vysoký výskyt plicních metastáz je

astý v p ípad

posti ení regionálních lymfatických uzlin (bilateráln

stádium N3) (Ferlito et al.,

2001b). S vy ím rizikem jsou té
extrakapsulární

pokro ilého

spojeny lymfatická a vaskulární invaze, a

ení.

Efekt lé by je v naprosté v

in

p ípad

malý a pacienti se vzdálenými

metastázami jsou v obecném m ítku pova ováni za nevylé itelné. Pr

rné p

ití

se pohybuje v ádech m síc . Proto je dal í úsilí zpravidla paliativní (de Bree et al.,
2000). Mo nosti chirurgie jsou omezeny astým mnoho etným rozsevem. Zku enosti
s metastazektomii v p ípad izolovaných lo isek (zpravidla v oblasti plic) jsou malé,
ale u vhodn

vybraných pacient , se zdají být p ínosem (Liu et al., 1999). Efekt

radioterapie není pova ován za kurativní, metoda je v ak p ínosem v rámci paliace.
Metastázy HNSCC zpravidla odpovídají na chemoterapii, lé ba v ak výrazn
neovliv uje p
molekulárn

ití (de Mulder, 1999). Do budoucna jsou velké nad je vkládány v

zalo ené lé ebné postupy ovliv ující aberantní proliferaci, nádorovou

neoangiogenezi i jiné z d

charakteristické pro HNSCC.

FAKTORY SE VZTAHEM K PACIENTOVI (DEMOGRAFICKÉ FAKTORY)
ada faktor ze strany pacienta vykazuje p ímý i nep ímý vztah k prognóze t chto
zhoubných onemocn ní.
k vykazuje u ady maligních nádor p ímý vztah k prognóze. Spí e ne v k
k prognóze HNSCC vykazují vztah faktory s v kem spojené (Leon et al., 1998;
Verschuur et al., 1999). Výskyt u extrémn
expozice hlavním rizikovým faktor m m

mladých pacient

e nasv

ovat pro genetickou predispozici.

Vysoký v k spojený se záva nými komorbiditami m
standardního lé ebného re imu, dále se m
dlouhodob

e být na p eká ku u ití

e uplatnit sní ená imunitní odpov

i

í expozice karcinogen m.

Pohlaví není pova ováno za faktor ovliv ující p
V n kterých studiích je zji ována nepatrn
ni

bez jednozna né

ití pacient

s HNSCC.

lep í prognóza en, která je p

ítána

ímu výskytu komorbidit (Kowalski et al., 1991).

38

Rasa. Dle n kterých studií z USA vykazují afroameri ané s HNSCC hor í
prognózu, která je v ak p

ítána

ast

í prezentací v pokro ilej ím stádiu

onemocn ní (Hoffman at al., 1998).
Pokra ující expozice tabáku a alkoholu pat í k hlavním faktor m negativn
ovliv ujícím prognózu HNSCC pacient . P etrvávající expozice alkoholu zvy uje
mortalitu obecn i specificky zp sobenou karcinomy hlavy a krku (Deleyiannis et al.,
1996). Je

významn

aktivitu

bun k

NK

karboxyhemoglobinu

í vliv má pokra ující expozice tabáku. Kou ení sni uje

a

bun

ím

nou

imunitu

obecn .

Navíc

zvy uje

hladinu

vede k tká ové hypoxii spojené s radiorezistencí

(Browman et al., 2000). K hor í prognóze navíc p ispívá vy í výskyt mnohotných
nádor (Day et al., 1994). Negativní efekt na výsledky lé by a prognózu se sni uje
s prodlu ujícím se obdobím mezi ukon ením expozice t mto karcinogen

a

zahájením lé by.
Komorbidity p edstavují p ítomnost dal ích onemocn ní a stav
zhor ujících zdravotní stav. Vzhledem k tomu,

e v

výrazn

ina HNSCC je spojena

s dlouhodobou expozicí tabáku a alkoholu není p ekvapující, e se u t chto pacient
setkáváme s dal ími záva nými onemocn ními dýchacího, kardiovaskulárního,
za ívacího a centrálního nervového systému. Tyto stavy výrazn ovliv ují pé i, volbu
lé ebného postupu a její výsledky (Piccirillo, 2000).
Vedle

komorbidních

stav

spojených

s expozicí

dv ma

hlavními

karcinogen m, byl prokázán významný vztah mezi stupn m vý ivy a anemií
k prognóze (Goodwin a Torres, 1984; Lee et al., 1998).

MOLEKULÁRNÍ PROGNOSTICKÉ MARKERY
V sou asnosti je enormní pozornost v nována molekulárnímu podkladu v ech
nádorových onemocn ní. Jist

není s podivem,

e ada alterací na molekulární

úrovni vykazuje vztah k biologickému chování a prognóze HNSCC (viz kapitola
Molekulární mechanizmy vzniku dla dicobun
poznatky napomáhají porozum t d
více ne

pravd podobné,

budoucnosti

(n které

ji

ných karcinom hlavy a krku). Nové

m spojeným s jejich vznikem a progresí. Je

e n které z t chto „molekulárních cíl “ v blízké
dnes,

nap íklad

inhibitory

neoangiogeneze) povedou k zavedení nových efektivn

EGFR

signalizace

a

ích lé ebných postup .
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které mohou p edstavovat nové a spolehliv

í prognostické prediktivní faktory

HNSCC, které povedou k lep í stratifikaci pacient , s ohledem na definovaní
efektivity (chirurgie, radioterapie, chemoterapie, molekulárn

sm ovaná terapie,

chemoprevence), jako i eliminaci pro pacienty nadm rn zat

ujících a neú inných

lé ebných postup .
Vedle alterací chromozomálních oblastí se známou lokalizací gen

byla

definována ada oblastí lidského genomu, kde ztráta heterozigotnosti (Loss of
Heterozygosity, LOH) vykazuje významný vztah k biologickému chování a prognóze
HNSCC (Hussein a Cullen, 2001).
U v

iny lidských malignit, je se

patnou prognózou spojena té

DNA

aneuploidie. DNA non-diploidní HNSCC jsou spojovány s vy ím výskytem
regionálních lymfatických metastáz, ast

ím lokálním i regionálním recidivováním,

zvý enou radiorezistencí a hor í prognózou (Fu et al, 1994).
Je snaha o efektivn

í hodnocení stupn

diferenciace. Jsou u ívána

imunohistochemická vy et ení charakteru exprimovaných cytokeratin
diferencia

a jiných

podmín ných marker (van der Velden LA et al., 1993; Moll, 1998).

Mezi dal í markery hodnotící biologický potenciál pat í vy et ení prolifera ní
kinetiky. Jsou u ívány imunohistochemické techniky hodnotící bun

nou proliferaci

stanovováním exprese PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen; nehistonový
jaderný protein asociovaný s DNA polymerázou - znak bun k vstupujících do
bun

ného cyklu

i bun k reparujících po kozenou DNA),

i velmi spolehlivého

markeru pKi67 (Ki67 Nuclear Antigen; jaderný protein exprimovaný ve v ech fázích
bun

né cyklu krom G0) (Brown a Gatter, 2002). Exprese pKi67 u HNSCC je v

souhlasu s pokro ilým T- a N- stádiem a odpov dí na radioterapii (Valente et al.,
1994; Liu et al., 2003). Jinou z technik p edstavuje m ení inkorporace brom- a joddeoxyuridinu do DNA pomocí pr tokové cytometrie i imunohistochemie (Begg et al.,
1999).
Vzhledem k charakteru molekulárních parametr je z ejmé, e dominantními
studovanými parametry jsou znaky chromozomální/genové a jejich proteinové
produkty. V sou asnosti v ak za íná být z ejmé, e ke vzniku a progresi zhoubných
nádor
(bun

p ispívají té

kvantitativní a kvalitativní aberace sacharidových molekul

né glykokonjugáty) a je rozpoznávajících proteinových molekul (lektiny). Na
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tuto doposud mén studovnou ást bun

né a nádorové biologie je zam ena tato

práce.
2. GLYKOBIOLOGIE

Glykobiologie je jednou z nejvíce se rozvíjejících podobor
zam ena na studium sacharid

bun

né biologie. Je

a jejich konjugát , je rozpoznávajících molekul

lektin , a jejich úlohy za fyziologických a patologických stav . Z glykobiologického
hlediska m

eme pod pojem glykofenotyp zahrnout soubor glykokonjugát a lektin

zji ovaných v bu kách i tkáni.
2.1. SACHARIDY

Sacharidy jsou aldehydy nebo ketony vy ích polyol . Monosacharidy (triosy,
tetrosy, pentosy, hexosy, etc.) jsou tvo eny atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. U p ti a
estiuhlíkatých monosacharid

aldehydová

hydroxylovou skupinou na nejvzdálen

i ketonová skupina vytvá í reakcí s

ím konci molekuly hemiacetalovou vazbu.

Tak vzniká p ti- (pentosový) nebo esti lenný (hexosový) cyklus. Na uhlíku, kde byla
aldehydová i ketonová skupina, vzniká nová hydroxylová skupina (hemiacetalový
hydroxyl), která je reaktivní. Substitucí hydroxylových skupin jinými skupinami mohou
vznikat

etné deriváty. V aminocukrech je hydroxylová skupina substituována

aminoskupinou (nap . N-acetylglukosamin, GlcNAc; N-acetylgalaktosamin, GalNAc;
i slo it

í deriváty jako kyselina N-acetylneuraminová, NeuNAc). Aminocukry jsou

sou ástí glykoprotein

a proteoglykan , kde výrazn

vlastnosti. V molekulách deoxycukr

ovliv ují jejich biologické

je ur itá hydroxyskupina nahrazena atomem

vodíku (nap . 2-deoxyribosa, sou ást deoxyribonukleotid molekuly DNA).
Pojem cukry ozna uje mono- a oligosacharidy. Oligosacharidy jsou tvo ené 2
– 10 monosacharidovými jednotkami navzájem spojenými glykosidickými vazbami.
Polysacharidy (glykany) jsou tvo eny více jak 10 monosacharidovými jednotkami.
Homopolysacharidy jsou tvo ené identickými monosacharidovými jednotkami (nap .
krob, glykogen, celulosa, agar). Heteropolysacharidy jsou tvo ené r znými
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monosacharidovými

jednotkami.

Setkáváme

se

s nimi

v ad

makromolekul

(proteoglykan , glykoprotein , glykopeptid ).
Proteoglykany jsou makromolekulární agregáty, tvo ené centrální molekulou
proteinu (core protein), ke které jsou prost ednictvím aminokyselin serinu nebo
threoninu a trisacharidu Xyl-Gal-Gal vázány molekuly glykosaminoglykan .
et zce glykosaminoglykan jsou tvo eny repetitivn se opakujícími disacharidy, ve
kterých se st ídá molekula uronové kyseliny (D-glukoronová, L-iduronová)
s molekulou aminocukru (N-acetylglukosamin, N-acetylgalaktosamin). Dále pak jsou
asto molekuly monosacharid

modifikovány esterickou vazbou navázaným

sulfátovým reziduem (p es C-4 i C-6). S proteoglykany se v r zném kvalitativním
zastoupení setkáváme p edev ím v pojivových tkáních.
Základem molekul glykoprotein je proteinový et zec, ke kterému je vázán
sacharidový podíl prost ednictvím N-glykosidické (p es amidový dusík asparaginu) i
O-glykosidické vazby (p es hydroxylovou skupinu serinu i threoninu).
K dal ím glykokonjugát m, se kterými se setkáváme v ivé p írod
glykopeptidy (sou ást bun

ných st n bakterií) a glykolipidy (sou ást bun

pat í
ných

membrán), ve kterých je sacharidová komponenta vázána k molekule lipidu Oglykosidickou vazbou.
2.2. CUKERNÝ KÓD A BIOLOGICKÝ VÝZNAM SACHARID

Na sacharidy je v obecné mí e nahlí eno jako na jedny ze základních stavebních
kamen

ivé

p írody

s úlohou

strukturální,

energetického

rezervoáru,

a

metabolického zdroje syntézy NADPH a ribosy.
V dlouhodobém m ítku byla opomíjena role sacharid p i ukládání a p enosu
informací (Gabius et al., 2002). Ve srovnání s nukleotidy

i aminokyselinami

poskytuje glykosidická vazba monosacharid m nesoucím velký po et hydroxylových
skupin

mnohonásobn

sacharidového

v

í

rozmanitost

pi

spojování jednotlivých

lánk

et zce. Vzhledem k této variabilit , je vedle popisu typu a

posloupnosti monosacharid

v oligo- a polysacharidovém et zci, nutné p esn

definovat lokalizaci glykosidické vazby a anomerickou konfiguraci (

pozici

hemiacetalového hydroxylu vzhledem k rovin cyklu).
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Z hlediska informa ního potenciálu oligo- a polysacharidy p esahují p i
identickém po tu základních stavebních kamen
permutací ádov
za

mo nosti nukleotid

v

et zci po tem mo ných

i protein . Uve me si n kolik p íklad

me na úrovni trimeru. Trinukleotid tvo ený

a

ty mi typy purinových a

pyrimidinových nukleotid by mohl existovat ve 43 = 64 mo ných permutací. Tripeptid
tvo ený t emi z p irozen se vyskytujících 20 aminokyselin by mohl existovat ve 203 =
8000

mo ných

permutací. Na

výstavb

trisacharidu

tvo eném p irozen

se

vyskytujícími monosacharidy bychom se mohli setkat s odhadovaným po tem 9 x 106
mo ných izomer , které by daly eventuální vznik 9x109 mo ných permutací. Pokud
by byla substituována nap íklad jen jedna z hydroxylových skupin (nap íklad sulfátem
i aminoskupinou) vzrostl by po et desetkrát. Na úrovni vy í ne trimery, vzhledem
kv

ímu mno ství hydroxylových skupin, které se mohou uplatnit p i vzniku

tvených

et zc , by po et nebývalým zp sobem dále nar stal. Na úrovni

hexamer by po et permutací pro hexanukleotid byl 4096, pro hexapeptid 64x106,
pro hexasacharid ji 144x1012.
Cukerný kód má n kolik úrovní. První z nich je p edstavován sekvencí
monosacharid

v oligo-

i polysacharidovém

konformací. V porovnání s relativn

et zci, která je dále ovlivn na

flexibilními peptidovými et zci je konforma ní

uspo ádání glykosidických vazeb mnohem rigidn
strukturou pyranosových a furanosových cykl
skupinami.
dal í úrove

Druhou

úrove

p edstavuje

je mo no pova ovat úrove

í. Rigidita je podmín na

spolu s objemnými exocyklickými

v tvení sacharidových
prostoru/lokalizace a

et zc .
asu. S

Za

adou

specifických glykokonjugát se v organizmech setkáváme pouze v ur itých tkáních a
orgánech. Exprese jiných je charakteristická pro ur itý stupe vývoje a diferenciace.
S p ítomností a nebo naopak absencí n kterých specifických glykokonjugát

se

setkáváme pouze za stavu nemoci (Schachter, 1999; Gabius et al., 2002). Je nutno
podotknout, e enzymatických proces vedoucích k výstavb sacharidových et zc
se ú astní iroké spektrum enzym , jejich aktivita je komplexn regulována. D je na
pozadí regula ních pochod jsou v sou asnosti zkoumány a jejich taje odkrývány.
Význam

glykobiologických

parametr

je

nutno

vyzvednout

vzhledem

k praktické v udyp ítomnosti cukerných molekul. Více jak polovina v ech protein
v p írod

jsou glykoproteiny (Apweiler et al., 1999). K dal ím nemén

d le itým
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glykokonjugát m je nutno p ipo ítat glykolipidy (neutrální glykolipidy a gangliosidy)
bun

ných membrán a proteoglykany extracelulární matrix. Bun

ný povrch je

dokonale pokryt glykokonjugáty (glykokalix) jejich „sacharidové antény“ dosahují na
zna nou vzdálenost od plazmalemy. Pak tyto p edstavují místa vlastních
intercelulárních interakcí a interakcí bun k s komponentami extracelulární matrix.
Sacharidový podíl glykokonjugát

ovliv uje jejich bun

né sm ování,

metabolizmus, jako i biochemické a biofyzikální vlastnosti (Hirschberg a Snider,
1987; Berninsone a Hirschberg, 2000).
Sacharidové

molekuly

jsou

specificky

rozpoznávány

adou

protein

s rozli nými biologickými funkcemi (enzymy, protilátky, transportní proteiny a lektiny).
Dále se budeme v novat lektin m.
2.3. LEKTINY

Lektiny jsou proteiny schopné interagovat se sacharidovými strukturami a tyto vázat.
Jsou odli né od enzym , protilátek a protein

akomodujících volné mono- a

disacharidy (transportní nebo chemotaktické receptory). S lektiny se setkáváme u
vir , prokaryot, rostlin i ivo ich (Gabius et al., 2002; Loris, 2002).
Vazba lektinu se sacharidovým ligandem je nekovalentní. P ipomíná interakci
protilátky s antigenem (Danguy et al., 1998). Z funk ního hlediska je nejd le it

í

strukturální sou ástí molekuly lektinu, která ur uje specifickou biologickou aktivitu
doména rozpoznávající sacharidy (Carbohydrate Recognition Domain, CRD).

ROSTLINNÉ LEKTINY
Rostlinné lektiny byly popsány p ed více jak sto lety, kdy byla rozpoznána jejich
schopnost aglutinovat erytrocyty a n které jiné bu ky. Teprve pozd ji byly nazvány
lektiny a byly definovány jako sacharidy vá ící proteiny. Nejv
bylo izolováno a charakterizováno z lu

í mno ství lektin

nin, ale vyskytují se iroce v celé rostlinné

i. P edpokládá se jejich úloha p i likvidaci patogen , nap íklad hub (Loris, 2002).
Význam rostlinných lektin

pro glykobiologii spo ívá v mo nosti u ití jejich

specifické vazby k vybranému typu sacharidu. Lze tak zkoumat glykokonjugáty po
kvalitativní i kvantitativní stránce v ivo

ných a jiných bu kách, tkáních i orgánech.
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Rostlinné

lektiny

bylo

a

je

mo né

aplikovat nap íklad v histologickém a

histopatologickém výzkumu (Danguy et al., 1994; Danguy et al., 1998).

IVO
ivo

NÉ LEKTINY
né lektiny jsou endogenní lektiny schopné rozpoznávat a vázat vlastní

(endogenní) glykokonjugáty. V sou asnosti na základ
rozli ujeme p t t íd ivo

strukturního uspo ádání

ných lektin : (1) C-lektiny, (2) I-lektiny, (3) galektiny (d íve

S-lektiny), (4) P-lektiny a (5) pentraxiny (viz té tabulka 1.). Ka dá z p ti rodin je dále
íd na do podrodin. Dále bude v nována pozornost galektin m a dv ma z C-lektin
(langerinu a manosovému receptoru).
Tab. 1

Klasifikace ivo

ných lektin

Rodina

Strukturní motiv

C-lektiny

konzervativní CRD

Sacharidové ligandy
zné (manosa, galaktosa, fukosa,
heparinový tetrasacharid)

I-lektiny

Imunoglobulinu podobná
CRD

galektiny

konzervativní CRD

zné (hyaluronová kyselina, 2,3/ 2,6sialyllaktosa, manosa-6N-acetylglukosa)

-galaktosidy

(S-lektiny)

pentraxiny pentamerové uspo ádání

4,6 cyklický acetal -galaktosy, galaktosa,
sulfonylované a fosforylované
monosacharidy

P-lektiny

konzervativní CRD

manosa-6-fosfát

Zkratky: CRD carbohydrate recognition domain
Upraveno dle Gabius, 1997.
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GALEKTINY
Galektiny, d íve S-lektiny, jsou rodinou vývojov vysoce konzervativních ivo

ných

lektin . S galektiny se setkáváme u obratlovc i bezobratlých. Galektin m podobné
sekvence byly v ak popsány u vir , rostlin a protozoí (Cooper, 2002). Pro za azení
mezi galektiny musí lektin spl ovat následující kriteria: (1) vykazovat vazebnou afinitu
k -galaktosid m, (2) v CRD obsahovat specifické konzervativní sekven ní elementy
pro galektiny charakteristické (Barondes et al., 1994). U savc

bylo doposud

popsáno trnáct len této rodiny (galektin-1 a galektin-14).
Galektiny jsou zpravidla popisovány v extracelulární lokalizaci (na bun
povrchu i v extracelulární matrix). Setkáváme se s nimi v ak i v bun
submembranozní

lokalizaci

a

cytosolu.

Z molekulárního

ném

ném jád e,

hlediska

jde

o

cytoplazmatické proteiny (acetylovaná N-terminála, absence sulfhydrylových skupin a
glykosylace). Chybí jim typické signální sekre ní sekvence a k jejich sekreci
nedochází klasickou cestou endoplazmatické retikulum/Golgiho komplex. Pat í tak do
úzkého spektra protein

secernovaných do extracelulárního prostoru mechanizmy

odli nými od vezikulami zprost edkované exocytózy (Perillo et al., 1998; Menon a
Hughes, 1999).
Dal í z charakteristických vlastností je jejich divalentnost, zprost edkovaná
self-asociací

i p ítomností dvou CRDs v molekule galektinu (Brewer, 2002).

echny doposud popsané galektiny jsou schopné dosáhnou di- i multivalentních
vazeb. Multimerizace je astým rysem u ady sacharidy vá ících protein , snad
proto e vazebné interakce jednotlivých CRDs i v p ípad

optimálního ligandu

vykazují relativn nízkou afinitu. Multimerizace výrazn zvy uje vazebnou aviditu v

i

multivalentním nebo klastrovaným ligand m. Studie zam ené na ovlivn ní avidity
galektin

v

i di- a multivalentním ligand m navíc ukazují na úlohu n kterých z

galektin pro zesít ní (intra- a intermolekulární crosslinking) ligand na bun

ném

povrchu a v extracelulární matrix. Monovalentní galektiny naopak mohou tyto d je
kompetitivn inhibovat.
Galektiny t ídíme do t í podrodin. První podrodinu, tzv. prototypních
galektin (Prototype group) tvo í galektin-1, -2, -5, -7, -10, -11, -13 a -14. V
galektin této podrodiny asociuje do formy homodimer

ina z

(nap íklad galektin-1 a
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galektin-2), jiné pak do formy multimer

i z stávají ve form monomerní (nap íklad

galektin-5, galektin-7 a galektin-10).
Druhou podrodinu, tzv. tandemov

se opakujících galektin

(Tandem-

Repeat group) s dv ma tandemov uspo ádanými CRDs, tvo í galektin-4, -6, -8, -9 a
-12. P ítomnost dvou CRDs je op tovn

významná pro zesít ní dvou odli ných

glykoligand (Wasano a Hirakawa, 1999). Spojovací peptidový segment mezi ob ma
CRDs sehrává v pr

hu zesít ní nemén

d le itou roli (vzdálnost a orientace

CRDs) (Cooper, 2002).
etím typem (podrodinou) galektin

je tzv. chimerní typ (Chimera group)

edstavovaný u obratlovc jediným galektinem, galektinem-3. Galektin-3 má CRD
lokalizovanou na C-konci molekuly a v oblasti N-terminály nelektinovou doménu
bohatou na prolin, glycin a tyrozin (Cooper, 2002; Hirabayashi et al., 2002).
Nelektinová doména je strukturáln
jiných protein

blízká doménám d le itým pro self-agregaci

(synexin, synaptofyzin). Identický mechanizmus se pravd podobn

uplat uje i u galektinu-3, který tak m

e vytvá et multimerní komplexy a vykazuje

pozitivní kooperativitu p i vazb imobilizovaných klastr glykoligand . Tento d j je
pravd podobn regulován na úrovni proteolytické degradace p sobením n kterých
tká ových metaloproteáz (MMP-2 a MMP-9). Dojde-li k proteolytickému sest ihu
molekuly z stává reziduum galektinu-3 vázáno prost ednictvím CRD ke svým
glykoligand m, ale ztrácí schopnost vytvá et multimerní vazby (Cooper, 2002).

ada

z dal ích biologických vlastností galektinu-3 (sekrece, antiapoptotický efekt) je té
závislá na p ítomnosti a funkci N-terminální domény (Gong et al., 1999).
K interakci galektin
endogenních lektin
galektin

s jejich glykoligandy není na rozdíl od jiných typ

nutná p ítomnost Ca2+ iont

(Gabius, 1997). Interakce

s jejich glykoligandy jsou zprost edkovány jejich CRD. CRD je tvo ena

dv mi sendvi ov
sekundární

uspo ádanými antiparaleleními

ástmi peptidového et zce se

-strukturou (Rini a Lobsanov, 1999). Centrální vazebná

ást (Core

Binding Site) pro -galaktosu je lokalizována na jedné z t chto ástí. Interakce CRD
s izolovaným monosacharidem galaktosou je slabá, s disocia ní konstantou v ádech
mikromol . Pro disacharid laktosu (tvo ený jednou molekulou glukosy a jednou
molekulou galaktosy) je afinita v porovnání s galaktosou p ibli

stonásobná (Leffler

a Barondes, 1986). N které del í oligosacharidy vykazují je

v

í afinitu k CRD
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ne vlastní laktosa. Na základ t chto poznatk je tedy z ejmé, e vazebné místo pro
glykoligandy

p esahuje

vlastní

Aminokyseliny ve vzdálen
konzervativní,

a

tudí

centrální

vazebnou

ást

pro

-galaktosu.

ích úsecích CRDs jednotlivých galektin
jejich

vazba

k r zným

-galaktosu

nejsou

obsahujícím

oligosacharid m vykazuje odli nou afinitu a specifitu (Hirabayashi et al., 2002). Dále
interakce

-galaktosid - CRD ovliv ují eventuální substituce postranních skupin

sacharidu.

Nap íklad

N-acetyllaktosaminové

epitopy,

hojn

roz

ené

na

glykosaminoglykanech extracelulární matrix, jsou dobrými ligandy pro mnoho
galektin . Galektin-3 vykazuje té afinitu k antigen m krevních skupin A (obsahující
N-acetylgalaktosamin v poloze 1-3) a B (sou ástí je galaktosa 1-3). Je tedy nutno
zd raznit,

e typický model receptor-ligand, kde jeden ligandový protein reaguje

s jedním receptorovým proteinem, nelze striktn

pou ít. Galektiny se vá ou

specificky na oligosacharidy, které mohou být sou ástí mnoha glykokonjugát .
Nicmén

ne v echny glykokonjugáty s galektiny interagují. V n kterých p ípadech

nejsou sacharidové epitopy p ístupné vazb

s galektinem pro jejich nedostupost,

zp sobenou jinou sacharidovou strukturou nebo nevhodnou konformací celé
molekuly glykokonjugátu. Existují také polypeptidové sekvence, které vazbu galektinu
s glykoligandem zesilují.
Ur ité interakce glykokonjugátú s galektiny prokazatelné in vitro, se in vivo
neuplat ují. P

inou jsou jednak vý e uvedené d vody interakci neumo

jednak absence p íslu ných galektin
galektin

se mezi jednotlivými bun

ující,

v konkrétní tkáni. Specifické glykoligandy
nými typy a tkán mi li í. Odpov

bu ky na

navázání galektinu závisí na druhu vazebného místa, proto e r zné receptory mohou
ená et r zné signály (Liu, 2000).
Funkce galektin . Jak uvedeno jsou galektiny v p írod

iroce roz

ené. To

nazna uje, e jejich schopnost rozpoznávat a vázat oligosacharidy je pro ivot velmi
významná. U v

iny organizm

se setkáváme s v

ím po tem len

této rodiny

endogenních lektin . Dále pak r zné bu ky organizmu exprimují r zné typy a
mno ství galektin

a prakticky ka dá bu ka disponuje alespo

jedním typem

galektinu. Exprese alespo n kterých z galektin je vývojov regulována (Colnot et
al., 1996).
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Pro jsou v organizmech p ítomné geny kódující galektiny, je rozpoznávají
velmi obdobné spektrum cukerných epitop ? Jedním z mo ných vysv tlení jsou
jemné rozdíly ve specifit
taková redundance b

vazby k rozli ným glykoligand m. Na druhé stran
ná v

ad

je

klí ových biologických mechanism , kde

nadbyte nost funguje jako pojistný mechanizmus zabezpe ující p ípadné selhání
jednoho z jejich lánku.
Galektiny jsou zapojeny do r zných biologických proces

vy adujících

rozpoznávání sacharidových motiv : (1) adheze bun k (interakce bun k navzájem a
interakce bun k s komponentami extracelulární matrix), (2) regulace bun

né

proliferace a apoptozy, (3) sest ih pre-mRNA, (4) úloha v imunitních procesech. Je
více ne

pravd podobné,

e s pokra ujícím studiem se spektrum rozpoznaných

biologických funkcí galektin je

roz

í.

Adheze bun k. S galektiny se hojn setkáváme na bun

ném povrchu a v

extracelulární matrix, kde rozpoznávájí a vá ou poly-N-acetyllaktosaminové et zce
rozli ných glykokonjugát . Tyto se hojn vyskytují v glykoproteinech extracelulární
matrix jako jsou laminin, fibronektin a vitronectin (Mataresse et al., 2000).
Rozpoznané a vázané glykokonjugáty mohou být galektiny zesít ny. P edpokládá se
proto, e galektiny významn modulují interakce bun k navzájem a s mezibun
hmotou (Plzák et al., 2001). Studium významu n kterých galektin

nou

(galektin-1 a

galektin-3) v t chto d jích podalo rozporuplné výsledky ve smyslu pozitivního i
negativního ovlivn ní adheze bun k ke glykoprotein m extracelulární matrix.
Charakter tohoto vlivu (pozitivní
bun

i negativní) je toti

pravd podobn

závislý na

ném typu a vývojovém stádiu bu ky (Cooper, 2002; Rabinovich, 2002).
Regulace proliferace a apoptozy. Výsledky ukazují na význam n kterých

galektin

v regulaci bun

né proliferace a apoptozy. Jejich p sobení (pozitivní i

negativní) je ur eno typem bu ky, její vnímavostí, typem galektinu a jeho
koncentrací.
U ady bun k byl prokázán na CRD nezávislý inhibi ní vliv galektinu-1 na
proliferaci (Liu et al., 2002). Galektin-1 p sobí zástavu bun
fázích. Efekt je alespo

ného cyklu v S a G2/M

u n kterých bun k závislý na jeho koncentraci. P idání

nízkých dávek exogenního galektinu-1 ke kultu e vnímavých bun k proliferaci
stimuluje, vysoká ji naopak inhibuje. Galektin-1 je vazebným partnerem H-ras, a jeho
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vazba se zdá být ur ující pro membránozní lokalizaci tohoto GTP vá ícího proteinu
(Paz et al., 2001).
U ady normálních i nádorových bun k p sobí galektin-3 proprolifera

a

antiapopticky. K produkci galektinu-3 dochází vlivem ady proprolifera ních signál
(nap íklad aktivace T lymfocyt

IL-2, IL-4, IL-7

i protilátkou anti-CD3). Pokles

produkce je doprovázen sní enou odpov dí na mitogenní signály. Antiapoptotická
aktivita je závislá na jeho fosforylaci serinu v pozici 6 (v oblasti N-konce). Fosforylace
té ur uje intranukleární lokalizaci tohoto galektinu (Yoshii et al., 2002). Vzhledem
k antiapoptotickému p sobení je zajímavé, e galektin-3 interaguje s adou protein
s pro-

i antiapoptotickým p sobením (Bcl-2, JNK, AIP-1) (Liu et al., 2002).

Antiapoptotické p sobení se v ak m

e odehrávat i na extracelulární úrovni.

Galektin-3 se lektinovým mechanizmem uplat uje v procesech adheze bun k ke
komponentám extracelulární matrix a zvý ená adheze chrání bu ky p ed indukcí
apoptozy v d sledku ztráty ukotvení (anoikis) (Kim et al., 1999).
Galektin-7 je specificky exprimován ve vrstevnatých dla dicobun
epitelech. V nádorových tkáních vycházejících z t chto epitel

ných

je exprese tohoto

lektinu dramaticky redukována (Magnaldo et al., 1998). Jeho mRNA pat í k p53
nejvíce indukovaným a zvý ená exprese vlastního lektinu je spojena se zvý enou
apoptozou keratinocyt po expozici UV zá ení (Bernerd et al., 1999). Má se za to, e
galektin-7 sehrává roli p i p53 indukované apoptóze. K rozpoznaným mechanizm m
spojeným s proapoptotickým p sobením galektinu-7 pat í zvý ený sest ih prokaspázy-3 v kaspázu-3, modulace aktivity JNK a ovliv ní redoxního potenciálu bu ky
(uvol ováním cytochromu c) (Kuwabara et al., 2002).
Galektin-12 je charakteristicky exprimován v adipocytech. Je zva ována jeho
role p i regulaci bun

ného cyklu (zástava v G1 fázi) a mo ném proapoptotickém

sobení. CRD galektinu-12 má nezávislý vliv na pokles fosforylace pRb a expresi
cyklinu A (Hotta et al., 2001). K dal ím z galektin

s mo nou úlohou v regulaci

apoptozy pat í galektin-9 (Liu et al., 2002).
které z galektin se uplat ují p i biogenezi RNA, konkrétn sest ihu premRNA (pre-mRNA splicing). B hem t chto d
spojování intron

dochází k odstran ní exon

a

mRNA. Jak galektin-1 tak galektin-3 jsou sou ástí jaderných

spliceosom , kde kolokalizují s dal ími proteiny, jejich úloha p i sest ihu pre-mRNA
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je známa (Gemin4, SMN, Sm proteiny, splicing faktor SC35). Sest ihová aktivita je
závislá na p ítomnosti CRD galektin (Liu et al., 2002; Purkrábková et al., 2003).
Úloha galektin

v imunitních procesech.

v imunitních procesech. Na jedné stran
pochod

zán tu, na stran

imunitních d

ada z galektin

sehrává roli

galektiny p sobí amplifikaci kaskády

druhé se ú astní mechanizm

slou ících k potla ení

, které by mohly organizmus po kodit (Rabinovich at al., 2002).

Galektin-1 je exprimovaný adou epiteliálních bun k v etn
vá e k 2-O-glykan m nezralých kortikálních thymocyt

thymu, kde se

a moduluje jejich p

ití

hem jejich zrání. Mezi glykoproteiny, ke kterým se galektin-1 vá e pat í CD45,
CD43, CD2, CD3 a CD7. Vazba ke glykokonjugát m koreluje se stupn m jejich
aktivace a uplat uje se p i indukci apoptozy u neselektovaných a negativn
selektovaných nezralých thymocyt . Proapoptotický ú inek galektinu je závislý na
intenzit vazby a je CRD dependentní (Rabinovich et al., 2002).
Galektin-1 sehrává roli v modulaci periferní imunotolerance. Po kontaktu
s antigenem a aktivaci T bun k dochází k jeho sekreci. Výsledkem je sní ená
klonální expanze CD8+ T bun k a sní ená produkce IL-2. Za ur itých zán tlivých
stav

aktivované makrofágy, antigenem stimulované T lymfocyty, aktivované B

lymfocyty a aloreaktivní T lymfocyty produkují velká mno ství galektinu-1, který vede
k apoptoze efektorových T lymfocyt po dokon ení jejich imunitních funkcí (Vespa et
al., 1999). Je zajímavé,

e galektin-1 je ve zvý ené mí e produkovaný

v imunopriviligovaných tkáních (retina, placenta, testes, ovaria). Zde se m
astnit

asné eliminace T lymfocyt

v p ípad

e

jejich invaze (Rabinovich et al.,

2002).
Galektin-1

té

inhibuje

IL-2

indukovanou

adhezi

T

glykoprotein m extracelulární matrix. K dal ím úlohám je nutno p

lymyfocyt

ke

íst inhibi ní vliv

galektinu-1 na uvol ování kyseliny arachidonové z lipopolysacharidem stimulovaných
makrofág , negativní efekt na extravazaci neutrofil , degranulaci mastocyt

a

syntézu oxidu dusnatého (Rabinovich et al., 2000).
Galektin-3, na rozdíl od galektinu-1, p sobí na T lymfocyty proprolifera

a

antiapoptoticky. Úrove , na které se jeho p sobení odehrává je pravd podobn
intracelulární (Rabinovich et al., 2002).
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Galektin-3 indukuje adhezi neutrofil k lamininu (Kuwabara a Liu, 1996). Navíc
potencuje prezentaci antigen

zprost edkováním interakce dendritických bun k

s naivními lymfocyty. Galektin-3 se spolu s jiným lektinem, langerinem, ú astní
formování Birbeckových granul, se kterými se setkáváme v Langerhansových
bu kách (Smetana et al., 1999; Valladeau et al., 2000).
Galektin-3 té vykazuje chemoatrak ní vliv na monocyty a makrofágy. B hem
zán tu galektin-3 stimuluje tvorbu superoxidových radikál

neutrofily, aktivuje

NADPH oxidázu a potencuje lipopolysacharidem indukovanou produkci IL-1
monocyty (Jeng et al., 1994; Karlsson et al., 1998).
Aberace funkcí galektin

v ad

experimentálních model

na zví atech

korelují se vznikem autoimunitních chorob. Je mo né, e se ú astní jejich vzniku i u
lov ka (Rabinovich et al., 2002).
které z galektin se té ú astní hypersensitivních reakcí I. typu. Galektin-3
sobí zesít ní preformovaných IgE protilátek vázanách k Fc receptor m (byl proto
nazýván IgE-Binding Protein, BP). Zatímco galektin-1 vede k cytokinové odpov di
„Th2 typu“, galektin-3 blokuje transkripci genu pro IL-5 u eozinofyl

a alergen-

specifických T bun k (Cortegano et al., 2000). Vzhledem k prozán tlivému p sobení
galektinu-3 a zárove pravd podobnému antialergickému p sobení se zdá, e jeho
sobení je závislé na patofyziologické situaci (Th1 i Th2 typ). Vzhledem k úloze
v hypersenzitivních reakcích je nutné zmínit i dal í galektiny. Galektin-9 je ve
zvý ené mí e produkován periferními mononukleáry u alergických pacient a p sobí
jako selektivní, T bu kami derivovaný chemoatraktant eozinofyl (Matsumoto et al.,
1998). Galektin-10 (protein Charcot-Leidenových krystal ) je selektivn exprimovaný
eozinofyly a bazofily (Ackerman et al., 1993). K dal ím z galektin

uvol ovaným

eozinofyly v rámci odpov di na alergen je galektin-14 (Dunphy et al., 2002).

VYBRANÉ C-LEKTINY - LANGERIN A MANOSOVÝ RECEPTOR
Langerin (CD207) pat í k transmembránovým receptor m druhého typu. Obsahuje
ve své struktu e jednu CRD, pomocí které rozpoznává a vá e manosu obsahující
glykokonjugáty. Vzhledem k této schopnosti langerin nále í do jedné z podrodin Clektin (manosové receptory). Exprese langerinu je charakteristická pro specifický typ
dendritických bun k – Langerhansovy bu ky (Valledau et al., 2000). Tyto
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specializované bu ky imunitního systému se ú astní prezentace antigen (Antigen
Presentating Cells, APCs). S Langerhansovými bu kami se setkáváme v epitelech,
kde sehrávají esenciální roli p i imunitních funkcích (immunosurveillance) (Plzák et
al., 2002a; Plzák et al., 2003). Z glykobiologického hlediska je zajímavé, e langerin
spolu s dal ím endogením lektinem, galektinem-3 se ú astní formování Birbeckových
granul, se kterými se setkáváme práv v Langerhansových bu kách. Je zajímavé, e
nebyla prokázána exprese galektinu-3 vlastními Langerhansovými bu kami (v
dla dicobun

ných epitelech ano), co nav

uje významné spolupráci mezi tímto

typem dendritických bun k a keratinocyty p i rozpoznávání antigen (Smetana et al.,
1999). K rozpoznaným funkcím langerinu pat í prezentace nepeptidových antigen ,
edev ím glykolipid , T lymfocyt m (Hunger et al., 2004).
Z imunologického

hlediska

je

zajímavé,

e

manosylované

antigeny

v porovnání s nemanosylovanými jsou APCs prezentovány mnohem efektivn ji
(Agnes et al., 1998). P i prezentaci manosylovaných atigen sehrává dominantní roli
práv

manosový receptor (CD206) (Linehan et al., 1999). S tímto C-lektinem se

setkáváme u ady nematurovaných dendritických bun k a makrofág , nikoliv v ak u
Langerhansových bun k (Mommaas et al., 1999).

2.4. GLYKOBIOLOGICKÉ PARAMETRY V NÁDOROVÉ BIOLOGII

které z charakteristických rys nádorových bun k (invazivní chování, metastatická
aktivita, únik p ed imunitními mechanizmy) jsou spojeny s kvalitativními
kvantitativními

odchylkami

oligosacharidových

sekvencí

bun

ného

i

povrchu

(Schauer, 2000; Dall´Olio a Chiricolo, 2001; Cao et al., 2002; Lin et al., 2002). K
nej ast

ím alteracím maligních bun k pat í zvý ená exprese hypersialylovaných

(bohatých

na

kyselinu

oligosacharidoých

N-acetylneuraminovou;

et zc . Exprese

NeuNAc)

2,3/6-NeuNAc glykoepitop

N-vázaných
se zdá být v

lidských tkáních pod vlivem onkofetální regulace (Vertino-Bell et al., 1994; Holíková,
et al., 2002). Sialylované epitopy mohou být rozpoznávány specifickými lektinovými
receptory (Sigleky, Siglecs). Dále je popisován maskující NeuNAc na rozpoznávání
subtermináln

lokalizovaných

galaktosových

reziduí

sacharidových

et zc

53

glykokonjugát n kterými z galektin (galektin-3) (Hirabayashi et al., 2002; Holíková,
et al., 2002).
ada studií popisuje vztah n kterých z lektin k malignímu chování rozli ných
nádor . Velká pozornost je v nována p edev ím galektin m (Danguy et al., 2002).
Zvý ená exprese galektinu-3, v porovnání s normálními tkán mi sliznice
aludku a hepatocyty koreluje s metastatickým chováním adenokarcinom

aludku a

hepatocelulárního karcinomu (Lotan et al., 1994; Hsu et al., 1996; Hsu et al., 1999).
Ve tkáni kolorektálního karcinomu je popsána zvý ená exprese galektinu-1 a
galektinu-3,

která

vykazuje

vztah k pokro ilému

(Schoeppner et al., 1995). Naopak v pr

stádiu

a

krat ímu

p

ití

hu maligní transformace je sní ena

exprese galektinu-8 (Nagy et al., 2002).
Ve tkáni adenokarcinom
stromálních fibroblast

pankreatu je popsána intenzivní imunoreaktivita

pro galektin-1. Nádorové bu ky lymfatických a jaterních

metastáz vykazují vysoký stupe exprese galektinu-3, zatímco imunoreaktivita pro
galektin-1 zji ována není (Danguy et al., 2002).
Zvý ená cytoplazmatická exprese galektinu-1 a galektinu-3 je popisována u
ech typ karcinom
ad

títné lázy (Chiariotti et al., 1995). Exprese galektinu-3 roste v

normální tká , folikulární adenom, folikulární karcinom, papilární karcinom.

Z hlediska vztahu exprese tohoto endogenního lektinu k biologickému potenciálu
papilárních karcinom

títné lázy je té zajímavé, e v tkáni lymfatických metastáz

není exprese zji ována (Kawachi et al., 2000).
U karcinom endometria je zvý ená exprese galektinu-1 a naopak sní ená
exprese galektinu-3 (v porovnání s netransformovaným epitelem). Exprese je
popisována jak intracytoplazmaticky, tak intranukleárn . Izolovaná exprese pouze v
cytoplazm

koreluje s invazivním fenotypem (van den Brule et al., 1996). U

adenokarcinom prsu je popisována sní ená cytoplazmatická exprese galektinu-3,
která koreluje se zvy ujícím se histopatologickým gradem. Adenkoarcinomy prsu
(p edev ím lobulární) jsou jediné, ve kterých je popsána zvý ená produkce galektinu8 (Danguy et al., 2001).
U adenokarcinom

prostaty je popsána zvý ená exprese galektinu-1 ve

stromálních fibroblastech, která koreluje s agresivním chováním (van den Brule et al.,
2001). V adenokarcinomech ledviny je pozorována sní ená exprese galektinu-1. Její
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pokles koreluje se stupn m dediferenciace a biologickou agresivitou (Gabius et al.,
1999).
Úloze galektin u neepitelových nádor je té v nována pozornost. Koexprese
galektinu-3 a CD30 je popsána u anaplastického velkobun

ného lymfomu a zdá se

být pro tento typ non-Hodgkinských lymfom charakteristická (Hsu et al., 1996). U
leiomyosarcom d lohy je zvý ená exprese galektinu-3 a jeho ligand , která není
zji ována u leiomyom (Schwarz et al., 1999). U astrocytom je popisován variabilní
stupe

exprese galektinu-3. Nálezy jsou dávány do souvislosti s proteolytickým

inkem matrix metaloproteáz (Ochieng et al., 1998). Zvý ená exprese galektin -1 a
-3 koreluje se zvý enou migrací a agresivitou t chto nádor (Camby et al., 2002).

GLYKOFENOTYP DLA DICOBUN

NÝCH EPITEL

A KARCINOM

HLAVY A

KRKU
V posledních letech byly publikovány výsledky n kolika prací zam ené na
glykobiologické parametry netransformovaných a maligních dla dicobun
epitel sliznic hlavy a krku jako i morfologicky obdobného epitelu k

ných

e (epidermis).

V t chto studiích byly u ívány techniky lektinové histochemie (zna ených rostlinných
a rekombinantních endogenních lektin ) a imunohistochemie k popisu exprese
endogenních lektin

a jimi rozpoznávaných glykoligand

(Smetana et al., 2003).

Simultánn provád ná vy et ení, sou asn detekující jiné dob e definované znaky,
byla zam ena na vztah glykobiologických parametr ke stupni diferenciace a jiným
vlastnostem bun k epitel .
Galektin-1 a jím rozpoznávané glykoepitopy jsou bohat
v cytoplazm

exprimovány

bun k stratum bazale i vrstev suprabazálních dla dicobun

ných

epitel sliznic hlavy a krku i v epidermis (Plzák et al., 2000; Smetana et al., 2003).
Obdobný charakter, co do lokalizace, vykazuje exprese galektinu-7, jeho exprese je
pro tyto epitely charakteristická (Magnaldo et al., 1998; Liu et al., 2002). Exprese
galektinu-3 a jeho glykoligand

je popisována pouze v suprabazálních vrstvách

epitel , tedy vrstvách, kde jsou lokalizovány pouze termináln

diferencované

postmitotické bu ky (Plzák et al., 2001). Není tedy p ekvapující, e bu ky reagující
s galektinem-3 neexprimují pKi67 a

1

et zce integrin (znaky charakteristické pro

bu ky stratum bazale). Vazebná místa pro galektin-3 jsou lokalizovaná do oblasti
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extracelulární a kolokalizují s expresí desmozomálních protein

desmoplakinu a

desmogleinu (Plzák et al., 2002b).
Ke studiu spektra exprimovaných sacharidových motiv
rostliné

lektiny.

Dolichus

biflorus

agglutinin

acetylgalaktosaminová rezidua oligosacharidových

(DBA)
et zc

byly u ity n které
rozpoznává
(v etn

krevní skupiny A, tedy sacharidového motivu rozpoznávaného té
Obdobn

-N-

trisacharidu
galektinem-3).

jako vazba galektinu-3 je vazba tohoto rostlinného lektinu prokazována

v suprabazálních vrstvách dla dicobun

ných epitel . Dále je popisována jeho

extracelulární reaktivita v ur itých okrscích bun k stratum bazale. Lektinem
rozpoznané bu ky nevykazují známky mitotické aktivity (pKi67), navíc exprese
integrinových et zc (v oblasti kontaktu s bazální laminou) je výrazn ni

1-

í ne u

DBA-areaktivních bun k (Hrdli ková-Cela et al., 2001). Mitoticky aktivní bu ky
stratum bazale (exprimující pKi67) vykazují perinukleární DBA-reaktivitu. Tyto DBApozitivní cisterny a granula té obsahují

1

et zce integrin a protein p58 (marker

ERGIC, Endoplasmatic Reticulum Golgi Intermediate Compartment) (Dvo ánková et
al., 2002; Plzák et al., 2002b). S akumulací
setkáváme u bun

1

et zc integrin v ERGIC oblasti se

ných mutant s naru enou adhezivní aktivitou (Martel et al., 2000).

Je tedy zva ováno uplatn ní glykosilace

1-integrinových

et zc

vedoucí k jejich

retenci v ERGIC. Na DBA-reaktivní bu ky stratum bazale by pak mohlo být
nahlí eno, jako na bu ky

asných stádií diferencia ní kaskády migrující z vrstvy

bazální do vrstev suprabazálních (Smetana et al., 2003).
Ke studiu silalylovaných (kyselinu N-acetylneuraminovou obsahujících,
NeuNAc) sacharidových motiv

bylo u ito dvou jiných rostlinných lektin : Maackia

amurensis agglutinin (isolektin typ II) a Sambucus nigra agglutinin (lektin), které
specificky rozpoznávající NeuNAc vázanou v pozici

2,3 a

2,6 respektive. Tento

aminocukr je obvykle lokalizován v terminálních pozicích oligosacharidových et zc .
Exprese

2,6-NeuNAc vykazuje v ad

V dla dicobun

ných epitelech k

tkání charakter onkofetální regulace.

e, rohovky a hlasivky je exprese

omezená do oblasti stratum bazale. Exprese

2,6-NeuNAc

2,3-NeuNAc v t chto epitelech je

popisována v suprabazálních vrstvách a té n kterých oblastech vrstvy bazální. Je
zajímavé, e enzymatické od
normáln

pení neuraminových kyselin vede ke zp ístupn ní

nezji ovaných vazebných míst pro galektin-3 v oblasti stratum bazale.
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Data

jsou

v souhlasu

s popsaným

maskujícím

efektem

2,6-NeuNAc

na

subtermináln lokalizovaná galaktosová rezidua (Hirabayashi et al., 2002). Vzhledem
k tomu,

e tyto galektin-3-reaktivní ligandy jsou extrahovatelné solventy lipid

pravd podobné,

e se na této arteficiální reaktivit

je

podílí sacharidové et zce

glykolipid (Holíková et al., 2002).
V suprabazálních vrstvách nekeratinizujících dla dicobun

ných epitel byla u

osob s krevní skupinou A/B a sekretorickým fenotypem popsána exprese A/B
sacharidových antigen v molekulách glykolipid a glykoprotein (Dabelsteen, 2002).
Glykosilace n kterých glykoprotein

m

e ovliv ovat asociaci

6,

3 s 1 et zci

integrin (Ichikawa et al., 1997).
Charakter glykofenotypu nádor

vycházejících z dla dicobun

epitel vykazuje v porovnání s normálními tkán mi n které odli nosti, je

ných

iní dal í

studium t chto parametr velmi atraktivním.
Ve tkáni dla dicobun

ných karcinom

hrtanu a orofaryngu byla zji

na

bohatá a prakticky uniformní exprese galektinu-1 a jeho glykoligand (Plzák et al.,
2000; Plzák et al., 2001). Existují studie je udávají expresi galektinu-1, v porovnání
s netransformovanými epitely sní enou (Choufani et al., 1999).
Exprese galektinu-3 bývá u t chto malignit udávána sní ená a omezená na
diferencované oblasti nádor (Plzák et al., 2000; Plzák et al., 2001). Galektin-3 je
popisován v intranukleární a extracelulární lokalizaci (Pianteli et al., 2002). Sní ená
exprese koreluje s hor ím stupn m diferenciace a klinicky agresivním chováním
karcinom (Choufani et al., 1999; Delorge et al., 2000). Galektin-3-reaktivní ligandy
jsou detekovány pouze v diferencovaných oblastech dla dicobun
Obdobn

jako u netransformovaných epitel

ných karcinom .

vykazují galektin-3-reaktivní bu ky

expresi desmosomálních protein desmogleinu a desmoplakinu (Plzák et al., 2000;
Plzák et al., 2001). Absence galektin-3-reaktivních glykoligand

byla popsána ve

in p ípad regionálních kr ních metastáz u karcinom orofaryngu (Plzák et al.,
2001).
Maligní transformace dla dicobun

ných epitel , v etn epitel sliznic horní

ásti dýchacího a trávicího traktu, je spojena s poklesem exprese galektinu-7
(Bernerd et al., 1997; Magnaldo et al., 1998).
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Ve vztahu k expresi sacharidových epitop antigen ABH systému u HNSCC
je ztráta A/B epitop
agresivn

spojená se zvý enou expresí

4 integrin , a koreluje s

ím chováním a hor í prognózou (Dabelsteen, 2002).

Charakter

exprese

2,3/6-NeuNAc

v karcinomech

vykazuje

vztah

k morfologickému vzhledu nádorových bun k. 2,6-NeuNAc obsahující sacharidové
epitopy jsou detekovány u

patn

diferencovaných bun k. Naopak

2,3-NeuNAc

glykoepitopy jsou popisovány v morfologicky dob e diferencovaných oblastech
dla dicobun

ných karcinom . Stejn

jako v netransformovaných epitelech je

natrávení neuraminidasou spojeno s odkrytím d íve nedetekovatelných vazebných
míst pro galektin-3 (Holíková et al., 2002; Plzák et al., 2002b). Sialylace vykazuje vliv
na efektivitu signalizace EGFR. Desialylace (p edev ím eliminace 2,3-NeuNAc) je
spojena se sní ením afinity receptoru k jeho ligand m a sní ením prolifera ní aktivity
nádorové linie (Bergler et al., 1998).
Ve slizni ních papilomech a basocelulárních karcinomech epidermis je
udávána exprese galektinu-1 a -3, jejich glykoligand a 2,3/2,6-NeuNAc analogní
fenotypu netransformovaných epitel sliznic a k

e (Plzák et al., 2001).

B) CÍLE PÁCE, MATERIÁLY A METODY

Diserta ní práce je zam ena na glykobiologické aspekty (glykofenotyp)
dla dicobun
bun

ných epitel

a karcinom

hlavy a krku, epidermis a

ných kultur keratinocyt . Cíle práce lze shrnout do následujících

bod :
• Stanovení exprese endogenních lektin , jejich vazebných míst
a u ití rostlinných lektin

pro hodnocení exprese jimi

rozpoznávaných glykokonjugát .
• Zhodnocení významu glykobiologických parametr
zavedení do bun

a jejich

né a nádorové biologie dla dicobun

ných

epitel .
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V práci byly vyu ívány cyto- a histochemické techniky. U íváno bylo t í
základních metod: (1) imunocyto- a imunohistochemie – je
íslu ných endogenních lektin

slou ily k detekci

i jiných sledovaných proteinových marker , (2)

lektinová cyto- a histochemie - s u itím rostlinných a zna ených endogenních lektin
slou ila k detekci jejich sacharidových ligand

odpovídající vazebným míst m pro

dané sondy, (3) reverzní lektinová cyto- a histochemie - u ívající neoglykokonjugáty
k pr kazu endogenních vazebných míst pro u ité sacharidové znaky.
Uvedené techniky byly u ity p i zpracování zmrazených ez , z odebraných
biopsií, a bun k tká ových kultur in toto. Zpracování zmrazených vzork je obecn
doporu ováno pro lektinové histochemické studie (Kannan et al., 1997), nebo p i
tomto postupu je minimalizována ztráta a alterace zkoumaných sacharidových skupin
v pr

hu zpracování tkání. K vizualizaci prob hlých histochemických reakcí byly

ity fluorescen ní metody pro jejich výhodu mo nosti dvojitého a vícenásobného
simultánního zna ení. K po íta ové analýze snímaného obrazu byl u íván systém
LUCIA GF Magic 4.31, který dovoluje podrobn
etn

í zpracování získaného obrazu

m ení profilu fluorescen ních intenzit. Ke statistickému zpracování dat p i

retrospektivní analýze vztahu glykobiologických parametr (exprese vazebných míst
pro galektin-3) k parametr m klinickým a patologickým bylo u ito programu
STATISTICA 6.0.
Dále je ást materiály a metody koncipována jako soubor publikovaných prací.
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C) VÝSLEDKY

NETRANSFORMOVANÉ DLA DICOBUN

NÉ EPITELY SLIZNIC HORNÍ

ÁSTI

TRÁVICÍHO A DÝCHACÍHO SYSTÉMU

PROTEINOVÉ ZNAKY DIFERENCIACE A PROLIFERA NÍHO/
ANTIAPOPTICKÉHO POTENCIÁLU: CK10, pCK37, pKi67, Np63
(publikace 3., 4., 7., 8.)

Exprese vybraných proteinových znak byla studována imunohistochemicky u itím
specifických monoklonálních protilátek v epitelech dutiny ústní (orální ást jazyka,
spodina ústní), orofaryngu (ko en jazyka, patrová mandle), hlasivky a hypofaryngu.
ítomnost intermediálních filament s podílem cytokeratin peptidu 37 (pCK37)
byla zji ována v oblasti stratum bazale v ech studovaných epitel . Vzácn byla té
pozorována u bun k nízkých parabazálních vrstev. Exprese cytokeratinu 10 byla
sledována v bu kách suprabazálních vrstev epitelu orální ásti jazyka.
Jaderné proteiny pKi67,

Np63

byly sledovány pouze v bu kách stratum

bazale vy et ovaných epitel . Zatímco exprese

Np63

byla v této oblasti tém

homogenní, exprese pKi67 byla omezená (1-5% bun k stratum bazale). Proliferující
bu ky (pKi67+) byly uspo ádány do drobných ostr vk nebo jsme se s nimi setkávali
izolovan .
Vztah studovaných glykobiologických parametr

k jednotlivým vy et ovaným

parametr m diferenciace a prolifera nímu/antiapoptickému potenciálu je rozebírán
dále.

ROSTLINNÉ LEKTINY: MAACKIA AMURENSIS AGGLUTININ (ISOLEKTIN TYP II),
SAMBUCUS NIGRA AGGLUTININ
(publikace 3., 7., 8.)

Technikou lektinové histochemie vyu ívající vazbu zna ených rostlinných lektin
Maackia amurensis agglutininu (isolektinu typ II) (MAA) a Sambucus nigra
agglutininu (SNA) byly rozpoznávány glykokonjugáty bun

ného povrchu obsahující
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kyselinu N-acetylneuraminovou (NeuNAc) vázanou v poloze 2,3 a 2,6 respektive.
Pro bli

í charakterizaci studovaných bun k tkání (dutina ústní, orofarynx, larynx,

hypofarynx) byla té provád na simultánní glyko- a imunohistochemická vy et ení
(cytokeratin 10, cytokeratin peptid 37, pKi67, Np63 ).
Ji d íve popsaný diferencia

podmín ný charakter exprese 2,3/6-NeuNAc

v epitelu rohovky, epidermis a hlasivky byl potvrzen v popsaných i dal ích
lokalizacích sliznic horní ásti trávicího a dýchacího systému (dutina ústní – spodina
ústní, ko en jazyka, patrová mandle, hlasivka, hypofarynx) (Holíková et al., 2002).
ítomnost 2,6-NeuNAc obsahující povrchových glykoepitop byla charakteristická
pro bu ky stratum bazale. Jen vzácn

byla NeuNAc v této pozici pozorována u

bun k parabazálních vrstev. SNA-reaktivní bu ky bazální vrstvy vykazovaly
ítomnost intermediálních filament s podílem pCK37. Identické bu ky vykazovaly
prolifera ní aktivitu (pozitivita jaderného signálu pro pKi67), jako

i expresi

transkrip ního faktoru Np63 .
ítomnost

2,3-NeuNAc

charakteristická pro termináln
vrstev. Vzácn

obsahující

glykoepitop

se

tedy

zdá

být

diferencované postmitotické bu ky suprabazálních

byly tyto cukerné epitopy zji ovány v malých ostr vcích bun k

bazální vrstvy, které neexprimovaly jaderné proteiny pKi67 a

Np63 . V analogii

s tímto nálezem bu ky suprabazálních vrstev vykazovaly reaktivitu pro MAA a
absenci jaderných protein

pKi67 a

Np63 . MAA-reaktivní bu ky suprabazálních

vrstev exprimovaly intermediální filamenta s obsahem cytokeratinu 10. Vzhledem
k obdobnému fenotypovému profilu bun k suprabazálních vrstev a MAA-reaktivních
okrsk

bun k stratum bazale, lze usuzovat na vztah mezi expresí

2,3-NeuNAc

obsahující glykoepitop a postmitotickým diferencovaným fenotypem.

EXPRESE GALEKTIN-3-REAKTIVNÍCH GLYKOEPITOP
(publikace 4., 7., 8.)

Technikou lektinové histochemie u ívající vazbu zna eného rekombinantního
galektinu-3 byly detekovány reaktivní glykokonjugáty ( -galaktosidy, sacharidové
epitopy krevních skupin A a B) v oblasti povrchu bun k epitel . Intracelulární
reaktivita pro galektin-3 pozorována nebyla. Pro bli

í charakterizaci byla provád na
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simultánní glyko- a imunohistochemická vy et ení (cytokeratin 10, cytokeratin peptid
37, pKi67, Np63 ).
V souladu s d íve publikovanými výsledky byla ve studovaných epitelech
sliznic (dutina ústní, ko en jazyka, patrová mandle, hlasivka) pozorována p ítomnost
glykoepitop

reaktivních s galektinem-3 v oblasti bun

ného povrchu pouze

v suprabazálních vrstvách (Holíková et al., 2002; Plzák et al., 2002).
Pro galektin-3-reaktivní bu ky je charakteristická absence exprese jaderných
protein

pKi67 a

Np63 , intermediálních filament obsahujících cytokeratin peptid

37, a naopak bohatá exprese cytokeratinu 10.
Exprese galektin-3-reaktivních epitop v dla dicobun
zdá být charakteristická pro termináln

ných epitelech se tedy

diferencované postmitotické bu ky

suprabazálních vrstev.

GALEKTIN-7 DEPENDENTNÍ PARAMETRY
(publikace 9.)

Exprese galektinu-7 byla vy et ována imunohistochemicky u itím polyklonální
protilátky proti tomuto endogennímu lektinu a jeho vazebná místa reverzní lektinovou
histochemií

u itím

rekombinantního

biotinem

zna eného

galektinu-7

ve

vybraných netransformovaných epitelech (hlasivka).
Exprese
dla dicobun
zji

galektinu-7

byla

detekována

v

bu kách

v ech

vrstev

ných epitel . Vazebná místa pro galektin-7 ve vy et ovaných vzorcích

na nebyla.

JADERNÁ VAZBA GLYKOSAMINOGLYKAN
(publikace 2.)

Biotinem zna ené glykosaminoglykany (heparin, heparan-sulfát, chondroitin-sulfát,
hyaluronová kyselina, Fucus vesiculosus fukoidan) byly u ity k vy et ování tkání
dla dicobun

ných epitel

(hlasivka, ko en jazyka). Pro bli

í charakterizaci

studovaných bun k tkání byla provád na simultánní glyko- a imunohistochemická
vy et ení (cytokeratin 10, pKi67, Np63 , heparin vá ící lektin).
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Ve v ech bu kách studovaných epitel
vazba

heparinu.

Nebyl

zji

n

vztah

byla sledována specifická jaderná
ke

stupni

diferenciace

a

prolifera nímu/antiapoptickému potenciálu (exprese cytokeratinu 10 a pKi67/
Np63
zji

respektive). U ostatních studovaných glykosaminoglykan

jaderná vazba

na nebyla. Jadernou vazbu zna eného heparinu bylo mo né zcela inhibovat

preinkubací tkán s nezna eným heparinem i odstran ním histon .
Nebyla pozorována jaderná lokalizace heparin vá ícího lektinu a preinkubace
vzork

tkání s protilátkou proti heparin vá ícímu lektinu nevedla k alteraci vazby

heparinu v oblasti bun

ného jádra.

DLA DICOBUN

NÉ KARCINOMY HLAVY A KRKU

PROTEINOVÉ

MARKERY

DIFERENCIACE

A

PROLIFERA NÍHO/

ANTIAPOPTICKÉHO POTENCIÁLU: CK10, pCK37, pKi67, Np63
(publikace 3., 4., 7., 8.)

Exprese vybraných proteinových znak byla studována imunohistochemicky u itím
monoklonálních protilátek v karcinomech dutiny ústní, orofaryngu, laryngu a
hypofaryngu.
Exprese studovaných jaderných a cytoplazmatických proteinových parametr
byla v nádorové tkáni variabilní, co do kvantity, a vykazovala ve studovaném souboru
vzork kontinuum odli ných typ . Na jedné stran byly pozorovány histopatologicky
dob e diferencované karcinomy s výrazným rohov ním, kohezivním r stem a
invazivitou, je

vykazovaly nízký prolifera ní/antiapoptotický potenciál (pKi67+,

Np63 +) a bohatou expresí cytokeratinu 10 (p edev ím v oblastech rohov ní:
keratinové perly a monocelulární keratinizace), na stran druhé jsme se setkávali se
patn diferencovanými karcinomy s výrazn agresivním morfologickým korelátem,
kde byl prolifera ní potenciál enormní a exprese cytokeratinu 10 minimální. Podíl
zji ované pozitivity/negativity pro p ítomnost cytokeratinu 10 byla v p ípad
lymfatických metastáz ni

í ne
+

proliferující populace (pKi67 ,

ve tkáni karcinom
+

Np63 ) nádorové tkán

tkání

primárních. Ve smyslu
nebyl zji

n statisticky

významný rozdíl mezi primárními nádory a jejich lymfatickými metastázámi.
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V p ípad karcinom s lo iskovou expresí cytokeratinu 10, byla tato bun

ná

populace pozorována v morfologicky dob e vyzrálých okrscích nádor . Takovéto
bu ky p eva ovaly v centrálních oblastech nádorových ep se zjevným kohezivním
uspo ádáním a v oblastech tvorby rohových perel. Bohatá exprese cytokeratinu 10
byla zji ována ve studovaných vzorcích verukozních karcinom .
Cytokeratin peptid 37 (pCK37) byl bohat

a tém

uniformn

exprimován

v nádorové tkáni (s výjimkou oblasti rohových perel).
Vztah studovaných glykobiologických parametr

k jednolivým vy et ovaným

parametr m diferenciace a prolifera nímu/antiapoptickému potenciálu je rozebírán
dále.

ROSTLINNÉ LEKTINY: MAACKIA AMURENSIS AGGLUTININ (ISOLEKTIN TYP II),
SAMBUCUS NIGRA AGGLUTININ
(publikace 3., 7., 8.)

Technikou lektinové histochemie vyu ívající vazbu zna ených rostlinných lektin
Maackia amurensis agglutininu (isolektinu typ II) (MAA) a Sambucus nigra
agglutininu (SNA) byly rozpoznávány glykokonjugáty bun

ného povrchu obsahující

kyselinu N-acetylneuraminovou (NeuNAc) vázanou v poloze 2,3 a 2,6 respektive.
Pro bli

í charakterizaci studovaných bun k tkání byla provád na simultánní glyko- a

imunohistochemická vy et ení (cytokeratin 10, cytokeratin peptid 37, pKi67,
Np63 ). Vy et ovány byly vzorky karcinom

dutiny ústní, orofaryngu, laryngu a

hypofaryngu.
Ve tkáních primárních a regionáln

metastatických dla dicobun

ných

karcinom byla pozorována bohatá exprese cukerných epitop s obsahem 2,3/2,6NeuNAc. Vyjímkou jsou pravd podobn verukozní karcinomy, kde ve studovaných
vzorcích exprese NeuNAc nebyla zji

na.

V souladu s d íve publikovanými prácemi (Holíková et al., 2002; Plzák et al.,
2002b) byla p ítomnost
morfologicky mén

2,6-NeuNAc obsahujících glykokonjugát

diferencovaných bun k, a naopak

zji ována u

2,3-NeuNAc obsahující

glykoepitopy pozorovány v morfologicky dob e vyzrálých okrscích nádor . SNAreaktivní bu ky byly sledovány v nejinvazivn

ích

ástech nádorových

ep ,
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v oblastech s výrazným dyskohezivním r stem a invazivním chováním. MAAreaktivní bu ky p eva ovaly v centrálních oblastech nádorových ep

se zjevným

kohezivním uspo ádáním a v oblastech tvorby rohových perel. P i vy et ování
paralelních

ez

bylo zji

no,

e p eva ující populací tkání karcinom

jsou

hypersialylované 2,3/2,6-NeuNAc+ bu ky, bohat p edev ím ve tkáni lymfatických
metastáz. Jak ji

uvedeno u studovaných verukozních karcinom

nebyla zji

na

ítomnost NeuNAc. Vedle tohoto subtypu HNSCC byla absence NeuNAc
obsahujících epitop

té

pozorována u malého po tu vysoce diferencovaných

karcinom . Za pozornost jist

stojí zji

ní,

e m l-li nádor biologický potenciál

k zakládání kr ních lymfatických metastáz, tak v metastatické tkáni NeuNAc
obsahující epitopy prokázána byly.
Ve vztahu k expresi 2,3-NeuNAc obsahujících, MAA-reaktivních epitop , byly
tyto zji ovány ve tkáni karcinom , s popsanými výjimkami. Lze tedy íci,
ohledu na histopatologický stupe
dla dicobun

diferenciace (grading), je naprostá v

e bez
ina

ných karcinom hlavy a krku schopna exprimovat tento diferencia ní

marker.
Ve vztahu mezi studovanými glykobiologickými a proteinovými markery byly
v nádorové

tkáni

pozorovány

jak

bu ky
-

v netransformovaných epitelech (pCK37
pCK37+ CK10-

CK10

+

2,3-NeuNAc- 2,6-NeuNAc+, pKi67+

NeuNAc+, pKi67-

Np63

-

2,3-NeuNAc+

s fenotypem
+

2,3-NeuNAc
Np63

+

zji ovaným
2,6-NeuNAc-,

2,3-NeuNAc-

2,6-NeuNAc-), tak fenotypov

bu ky (pCK37+ 2,3-NeuNAc+ 2,6-NeuNAc+, pKi67+

Np63

+

2,6-

atypické

2,3-NeuNAc+ 2,6-

NeuNAc+). Ve vztahu k prolifera nímu potenciálu karcinom hlavy a krku je zajímavé,
e populace s atypickým fenotypem p eva ovala.

EXPRESE GALEKTIN-3-REAKTIVNÍCH GLYKOEPITOP
(publikace 4., 7., 8.)

Technikou lektinové histochemie vyu ívající vazbu zna eného rekombinantního
galektinu-3 byly detekovány reaktivní glykokonjugáty pro tento endogenní lektin ( galaktosidy, sacharidové epitopy krevních skupin A a B) v oblasti bun

ného povrchu

karcinom dutiny ústní, orofaryngu, laryngu a hypofaryngu. P ítomnost intracelulární
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reaktivity pro galektin-3 pozorována nebyla. Pro bli

í charakterizaci studovaných

bun k tkání byla té provád na simultánní glyko- a imunohistochemická vy et ení
(cytokeratin 10, cytokeratin peptid 37, pKi67, Np63 ).
Ve tkání primárních a regionáln metastatických karcinom hlavy a krku byla
proporce galektin-3-reaktivních bun k r zná. V n kterých nádorech, p edev ím ve
vzorcích studovaných verukozních karcinom

a dal ích dob e diferencovaných

keratinizujících karcinomech s výrazn kohezivním r stem a hojnými intercelulárními
stky,

byla

p ítomnost

bun k

s tímto

fenotypem velmi

bohatá.

Naopak

v nerohov jících nádorech s nízkým stupn m diferenciace a rysy agresivního
chování, p edev ím prominentní invazí okolní tkán a dyskohezivním r stem, byla
galektin-3-reaktivní nádorová populace vzácná.
Nádorové bu ky charakterizované p ítomností povrchových galektin-3reaktivních glykoepitop byly lokalizovány v centrálních oblastech nádorových ep ,
edev ím v oblastech vystup ované keratinizace (rohové perly). M ly vzhled
velkých,

polygonálních

dla dicobun
kohezivní

bun k

p ipomínajících

bu ky

suprabazálních

vrstev

ných epitel . Pro tyto oblasti karcinom bylo charakteristické vysoce
uspo ádání

s hojnými

intercelulárními

m stky.

Obdobn

v netransformovaných epitelech byla pro galektin-3-reaktivní bun

jako

nou populaci

typická p ítomnost cytokeratin 10 obsahujících intermediálních filament a absence
jaderných protein pKi67 a Np63 .
Vzhledem k rozli nému zastoupení galektin-3-reaktivní bun

né populace

(karcinomy extrémn chudé vs. karcinomy s hojnou populací galektin-3-reaktivních
bun k)

byly

tyto

dále

zkoumány

vzhledem

k biologickému

potenciálu

(prolifera ní/antiapoptotická kapacita), histopatologickým a klinickým parametr m.
V závislosti na hojnosti exprese studovaných marker (pKi67, Np63 , Gal-3reaktivní epitopy – Gal-3-RE) v nádorové populaci byl prokázán inverzní vztah mezi
prolifera ním/antiapototickým potenciálem (pKi67+ Np63 +) a bohatostí galektin-3reaktivní populace karcinom . Exprese galektin-3-reaktivních epitop
studiích statisticky významn

v na ich

korelovala se stupn m histopatologického gradingu

(G1 vs. G2: p = 0.007, G2 vs. G3: p = 0.006, G1 vs. G3: p = 0.002;
G4/nediferencované karcinomy v tomto souboru zastoupeny nebyly). Vzhledem ke
studovaným proteinovým znak m, byl statisticky významný vztah ke gradingu zji

n
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pouze u

Np63

mezi gradem 1 a gradem 3 (G1 vs. G3: p = 0.03). Vzhledem

k lokalizaci primárních nádor , byl vztah mezi studovanými parametry a gradingem
nejvýrazn

í u karcinom

ak neumo

hrtanu. Omezený po et vzork

oval jednozna

definovat existenci obecného vztahu mezi lokalizací

HNSCC a studovanými znaky. Nebyl zji
studovaných parametr

z jednotlivých lokalizací

n statisticky významný rozdíl v expresi

mezi primárními nádorovými lo isky a lymfatickými

metastázami.
Obecn

lze

íci,

e

patn

diferencované, nekeratinizující, intenzivn

proliferující a agresivn se chovající karcinomy jsou chudé na populaci galektin-3reaktivních bun k, a naopak více diferencované, rohov jící karcinomy s nízkým
prolifera ním potenciálem, jako i karcinomy verukozní vykazují hojné zastoupení
galektin-3-reaktivní bun

né populace.

Zji ované

v expresi

rozdíly

jednotlivými dla dicobun

reaktivních

epitop

pro

galektin-3

mezi

nými karcinomy hlavy a krku inicioval retrospektivní studii

zam enou na vztah tohoto glykobiologického parametru ke klinicko-patologickým
charakteristikám 53 primárn lé ených pokro ilých karcinom (klinické stádium III a
IVa) p i u ití standardního lé ebného postupu (chirurgická resekce a adjuvantní
radioterapie). Jednotlivé karcinomy byly rozd leny v závislosti na hojnosti exprese
tohoto znaku (galektin-3-areaktivní karcinomy: reaktivita pro galektin-3 zji ovaná
v izolovaných bu kách v mén jak 5% nádorové populace i nezji ovaná; galektin3-reaktivní karcinomy: p ítomnost více jak 5% galektin-3-reaktivních bun k v
nádorové populaci).
V takto definovaných skupinách nebyl vysledován vztah k v ku, lokalizaci,
rozsahu primárního nádoru a klinickému stádiu onemocn ní. Bohatá reaktivita
karcinom

pro

galektin-3

byla

korelována

s p ízniv

ím

histopatologickým

gradingem (G1, G2 vs. G3, G4: p = 0,0001), s p ítomností keratinizace (p = 0,0007) a
absencí regionálních lymfatických metastáz (N0 vs. N1-3: p = 0,0224).
Byl té definován vztah mezi galektin-3-reaktivitou/areaktivitou studovaných
karcinom a prognostickými parametry (celkové p

ití a p

ití bez známek relapsu

onemocn ní). Na konci periody sledování pacient bylo 63,7% pacient s galektin-3reativními karcinomy bez známek relapsu onemocn ní, v porovnání se 43,3%
pacient

s galektin-3-areaktivními karcinomy (p = 0,00111). Celkové p

ití ve
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skupin pacient s galektin-3-reaktivními karcinomy inilo 79,5%, v porovnání s 50%
pacient

ve

skupin galektin-3-areaktivních

karcinom

multiparametrové analýze sledovaných znak

(p

=

0,0024).

Pi

dosahovala galektin-3-reaktivita

nezávislého prognostického vztahu k celkovému p

ití i p

ití bez známek relapsu

onemocn ní. Ze studovaných klinicko-patologických parametr

pouze p ítomnost

regionálních lymfatických metastáz vykazovala vztah k p

ití bez známek

onemocn ní.

GALEKTIN-7 DEPENDENTNÍ PARAMETRY
(publikace 9.)

Exprese galektinu-7 byla vy et ována imunohistochemicky u itím polyklonální
protilátky

a

jeho

vazebná

místa

reverzní

lektinovou

histochemií

u itím

rekombinantního biotinem zna eného galektinu-7 v primárních a regionáln
metastatických dla dicobun
Ve v

in

ných karcinomech hrtanu.

tkání studovaných dla dicobun

ných karcinom

hrtanu byla

pozorována významná redukce exprese galektinu-7. Obdobný nález byl zji

n i ve

tkáni regionálních lymfatických metastáz. Je zajímavé e v jednom vzorku primárního
karcinomu hrtanu stejn jako v jeho metastáze vykazovaly nádorové bu ky pom rn
bohatou expresi tohoto endogenního lektinu. Vazebná místa pro galektin-7 ve
vy et ovaných vzorcích zji

na nebyla.

JADERNÁ VAZBA GLYKOSAMINOGLYKAN
(publikace 2.)

Pomocí

biotinem

chondroitin-sulfát,

zna ených
hyaluronová

vy et ovány tkán dla dicobun

glykosaminoglykan
kyselina,

Fucus

(heparin,
vesiculosus

heparan-sulfát,
fukoidan)

byly

ných karcinom ko ene jazyka a hrtanu. Pro bli

charakterizaci studovaných bun k tkání byla provád na simultánní

í

glyko- a

imunohistochemická vy et ení (cytokeratin 10, pKi67, Np63 , heparin vá ící lektin).
Ve tkáni studovaných dla dicobun

ných karcinom byla pozorována pouze

jaderná vazba heparinu. P ítomnost vazebných míst nevykazovala vztah ke stupni
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diferenciace (exprese cytokeratinu 10) a prolifera nímu/antiapoptotickému potenciálu
bun k (exprese pKi67/ Np63 ).
Jadernou vazbu zna eného heparinu bylo mo né zcela inhibovat preinkubací
tkán s nezna eným heparinem.
Analogn s nálezem u netransformvaných epitel nebyla pozorována jaderná
lokalizace heparin vá ícího lektinu v tkáních. Preinkubace vzork tkání s protilátkou
proti heparin vá ícímu lektinu nevedla k alteraci vazby heparinu v oblasti bun

ného

jádra.

EPIDERMIS, Z NÍ VYCHÁZEJÍCÍ NÁDORY A ROHOVKA

GALEKTIN-7 DEPENDENTNÍ PARAMETRY
(publikace 9.)

Exprese galektinu-7 byla vy et ována imunohistochemicky u itím polyklonální
protilátky proti tomuto endogennímu lektinu a dostupnost vazebných míst pro
galektin-7

u itím

tohoto

v netransformovaných

biotinem

epitelech

zna eného

(epidermis,

rekombinantního

rohovka)

a

ko ních

lektinu
nádorech

(basocelulární karcinom, trichoepiteliom, spinocelulární karcinom).
V tkáních studovaných basocelulárních karcinom

nebyla exprese tohoto

endogenního lektinu pozorována. Naopak ve tkáni trichoepiteliomu byla exprese
galektinu-7 z ejmá, a koliv intenzita signálu, v porovnání s netransformovanou
epidermis, byla ni

í.

Obdobn jako v dla dicobun
dla dicobun

ných karcinomech hrtanu, byla ve studovaných

ných karcinomech vycházejících z k

e pozorována významná

redukce exprese galektinu-7. P ítomnost galektin-7-reaktivních epitop

zji ována

nebyla.
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LANGERIN A VAZBA MANOSY
(publikace 1.)

Metodou simultánního dvojitého imunohistochemického zna ení proti langerinu a 175
kDa-manosovému receptoru byly ve tkáních epidermis a basaliom

detekovány

dendritické bu ky.
V netransformované k

i byly langerin-pozitvní bu ky (Langerhansovy bu ky)

zji ovány v oblasti epidermis, zatímco p ítomnost dendritických bun k exprimujících
175 kDa-manosový receptor byla omezena na oblast dermis. V oblasti dermoepidermálního p echodu byly v limitovaném po tu pozorovány bu ky vykazující
ítomnost obou znak dendritických bun k.
ítomnost
karcinom

byla

Langerhansových
zji ována

ve

bun k
2/3

ve tkáni
studovaných

epitelu

basocelulárních

vzork .

V porovnání

s netransformovanou epidermis bylo v ak jejich zastoupení chudé. Dendritické bu ky
exprimující 175 kDa-manosový receptor byly sledovány v oblasti stroma/dermis
v sousedství

ep

karcinom . Infiltrace nádorové tkán

t mito bu kami jako

ítomnost dendritických bun k exprimujících oba studované parametry zji
nebyla. V 1/3 p ípad

na

byly detekovány langerin-pozitivní bu ky, mimo oblast

nádorového epitelu, v oblasti p echodu stroma/dermis v okolí nádorových
zpravidla od t chto zna

i

ep ,

vzdálených. Tyto atypicky lokalizované elementy byly

zpravidla v t sném kontaktu s dendritickými bu kami exprimujícími 175 kDamanosový receptor.

JADERNÁ VAZBA GLYKOSAMINOGLYKAN
(publikace 9.)

Pomocí zna ených glykosaminoglykan (heparin, heparan-sulfát, chondroitin-sulfát,
hyaluronová kyselina, Fucus vesiculosus fukoidan) byly vy et ovány tkán epidermis
a basocelulárních karcinom . Pro bli

í charakterizaci studovaných bun k tkání byla

provád na simultánní glyko- a imunohistochemická vy et ení (cytokeratin 10, pKi67,
Np63 , heparin vá ící lektin).
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Ve v ech bu kách netransformované epidermis byla sledována jaderná vazba
heparinu. Nebyl zji

n vztah ke stupni diferenciace (exprese cytokeratinu 10).

V epidermis byla sledována té jaderná vazba fukoidanu, se kterou jsme se nesetkali
v dla dicobun

ném epitelu hlasivky a ko ene jazyka. U ostatních studovaných

glykosaminoglykan jaderná vazba zji

na nebyla.

Ve tkáni basocelulárních karcinom
fukoidanu

a

heparinu.

P ítomnost

byla prokazatelná jaderná vazba

vazebných

míst

nevykazovala

vztah

k prolifera nímu/antiapoptotickému potenciálu bun k (exprese pKi67 a Np63 ).
Jadernou vazbu zna eného heparinu i fukoidanu bylo mo né zcela inhibovat
preinkubací tkán s nezna eným heparinem.
Nebyla pozorována jaderná lokalizace heparin vá ícího lektinu v tkáních
netransformovaných a nádorových epitel . Preinkubace vzork

tkání s protilátkou

proti heparin vá ícímu lektinu nevedla k alteraci vazby heparinu v oblasti bun

ného

jádra.

FENOTYPOVÁ CHARAKTERIZACE KERATINOCYT

VLASOVÉHO FOLIKULU,

INTERFOLIKULÁRNÍ EPIDERMIS A BASOCELULÁRNÍCH KARCINOM
(publikace 5., 6., 10.)

Vzorky ochlupené lidské k
prase í

k

e

byly

e a z ní vycházejících basocelulárních karcinom , a

vy et ovány

technikou

dvojitého

zna ení.

Bylo

u ito

glykohistochemických (stanovení reaktivních míst pro endogenní lektiny: galektin-1 a
galektin-3) a imunohistochemických (exprese galektinu-1 a -3; exprese cytokeratin
peptidu 37; exprese panelu cytokeratin s výjimkou cytokeratinu 1, 8, 18 – protilátka
CK1/LP34; exprese cytokeratinu 10; exprese cytokeratinu 19; cytokeratinu 20,
exprese jaderných protein pKi67 a Np63 ) metod. Protilátky u ité v této studii byly
vyvinuty proti lidským antigen m a s výjimkou protilátky proti cytokeratinu 19 byly
aplikovatelné té p i vy et ování zmrazených ez tkán prase í.
Byla té

hodnocena velikost (pr

r) cytokeratin 19-pozitivních bun k

vlasového folikulu, cytokeratin 19-pozitivních i -negativních bun k basocelulárních
karcinom ,

cytokeratin

19-negativních bun k stratum bazale

interfolikulární

epidermis. Tyto parametry byly porovnávány s identickým parametrem kultivovaných

73

fiolikulárních a interfolikulárních keratinocyt v jednotlivých fázích kultivace (viz ní e).
Vzhledem k nepravidelnosti tvaru, byla m ena plocha jednotlivých bun k a následn
byl pomocí analýzy obrazu vypo ítán jejich pr

r. M ení byla provád na pouze na

bu kách s viditelnými jádry.
Charakter exprese endogenních lektin

– galektinu-1 a galektinu-3 a jimi

rozpoznávaných glykoepitop v lidské i prase í ochlupené k
galektinu-1 a galektin-1-reaktivních glykoepitop
keratinocyt
ibli
pod

i byl obdobný. Exprese

byl zji ován v cytoplazm

v ech vrstev interfolikulární epidermis a pochev vlasových folikul .

ve 25% vlasových folikul byla v oblasti ztlu
vyúst ním mazové

lázy,

v keratinocytech

ní zevní ko enové pochvy

zji ována cytoplazamatická

ítomnost cytokeratinu 19. Tato byla doprovázená sní enou cytoplazmatickou
expresí galektin-1-reaktivních glykoepitop a naopak jejich nitrojadernou akumulací.
Extrémn

malé mno ství bun k exprimujících cytokeratin 19 (0,2% bazální

vrstvy) bylo zji ováno ve vy et ovaných vzorcích interfolikulární epidermis. Mno ství
bun k exprimujících cytokeratin 20 (Merckelovy bu ky) bylo analogní. Galektin-1reaktivní ligandy byly v bu kách interfolikulární epidermis zji ovány v cytoplazm ,
jejich jaderná lokalizace pozorována nebyla. Velikost keratinocyt

vykazujících

ítomnost cytokeratin 19 obsahujících intermediálních filament v oblasti „bulge“ a
cytokeratin 19-negativních bun k stratum bazale interfolikulární epidermis byla
prakticky shodná.
Bu ky stratum bazale exprimovaly cytokeratin peptid 37 a keratinocyty
suprabazálních vrtev pak cytokeratin 10. Exprese galektinu-3 a galektin-3-reaktivních
glykoepitop

byla omezena na oblast bun

ného povrchu keratinocyt

p edev ím

suprabazálních vrstev epidermis. Cytoplazmatická reaktivita protilátky CK1/LP34 byla
zji ována v keratinocytech v ech vrstev lidské i prase í epidermis.
Ve studovaných vzorcích basocelulárních karcinom

vykazovaly nádorové

bu ky cytoplazmatickou expresi galektinu-1 i galektin-1-reaktivních glykoligand .
Intenzita signálu v ak vykazovala ni

í intenzitu ne

v p ípad

keratinocyt

netransformované epidermis k nádoru p ilehlé. Ve yt ech z vy et ovaných 14 vzork
byla pozorována p ítomnost cytokeratinu 19 nádorovými bu kami. Exprese
cytokeratinu 19 byla ve t ech p ípadech v nádorové populaci homogenní, ve tvrtém
z karcinom byla omezena na izolované subpopulace bun k. Velikost cytokeratin 19
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exprimujících bun k byla v porovnání s bu kami negativními men í. Ve dvou
z vy et ovaných vzork byla prokazatelná té jaderná reaktivita galektinu-1. Zmín ná
exprese galektin-1-reaktivních jaderných ligand

nevykazovala vztah k expresi

cytokeratinu 19 ani pKi67. P ítomnost galektin-3-reaktivních glykoepitop ve vzorcích
basocelulárních karcinom pozorována nebyla.

BUN

NÉ KULTURY

ENDOGENÍ LEKTIN GALEKTIN-7
(publikace 9.)

Exprese galektinu-7 byla vy et ována imunocytochemicky u itím polyklonální
protilátky proti tomuto endogennímu lektinu a p ítomnost jeho vazebných míst u itím
biotinem zna eného rekombinantního galektinu-7 v kultivovaných keratinocytech
interfolikulární epidermis a rohovky.
Ve studovaných primárních kulturách keratinocyt
galektinu-7 vztah k vrstevnatosti bun

vykazovala exprese

ného porostu. V iniciálním stádiu kultivace

nebyla p ítomnost galektinu-7 zji ována. Exprese tohoto lektinu byla detekovatelná
ve stádiu formace mnohovrstevných kolonií v druhém týdnu kultivace, kdy
keratinocyty tvo í souvislý porost, místy s mnohovrstevnými oblastmi. Exprese
galektinu-7 byla detekována pouze ve vy ích vrstvách mnohovrstevných oblastí.
Vazebná místa pro galektin-7 zji

na nebyla.

ZM NY GLYKOFENOTYPU VE VZTAHU K DÉLCE KULTIVACE LIDSKÝCH
KERATINOCYT
(publikace 5.)

Na 3T3 fibroblastovém „feederu“ kultivované bu ky lidské interfolikulární epidermis a
vlasového folikulu byly fenotypov

charakterizovány v r zných fázích od nasazení

kultury (24. hodina, 8. a 74. den kultivace). Opakovan

pasá ované bu ky byly

hodnoceny ve stádiu subkonfluence, kdy nevykazovaly známky prolifera ní aktivity,
tedy nacházely se ve stádiu známém jako „replika ní senescence“ (Hayflick a
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Moorhead, 1961). Byl hodnocen asový interval, za kterého oba typy kultivované p i
identických podmínkách tohoto stádia dosáhly. K fenotypové charakterizaci bylo u ito
glykocytochemických (stanovení reaktivních míst pro galektin-1 a galektin-3) a
imunocytochemických (exprese galektinu-1 a -3; exprese cytokeratin peptidu 37;
exprese panelu cytokeratin s výjimkou cytokeratinu 1, 8, 18 – protilátka CK1/LP34;
exprese cytokeratinu 10; exprese cytokeratinu 19; exprese jaderných protein pKi67
a Np63 ) metod.
Doba, za kterou bu ky vycházející z vlasového folikulu dosáhly „replika ní
senescence“ byla del í ne v p ípad bun k vycházejících z interfolikulární epidermis
(v pr

ru 63 dn vs. 41 dn ).
i krátkodobé kultivaci (24 hodin) byla v bu kách interfolikulární epidermis

detekována p ítomnost intermediálních filament s obsahem cytokeratinu 19 a
cytokeratin peptidu 37, jako i p ítomnost jaderných vazebných míst pro galektin-1.
i 8. denní kultivaci bun k vlasových folikul byla sledována p ítomnost dvou
typ

kolonií li ících se velikostí (malé a velké kolonie). Bu ky obou typ

kolonií

exprimovaly intermediální filamenta reaktivní s protilátkou CK1/LP34 a té obsahující
cytokeratin peptid 37. V malých koloniích byla dominantním fenotypovým znakem
(80%) p ítomnost nitrojaderných galektin-1-reaktivních glykoepitop . Exprese pKi67
v této fázi hojn

detekovaná, nevykazovala vztah k tomuto glykofenotypovému

znaku. Naopak byla sledována korelace mezi nitrojadernou expresí

Np63

a

vazebných míst pro galektin-1. Bu ky vlasového folikulu vykazující expresi
nitrojaderných galektin-1-reaktivních glykoepitop

neexprimovaly v cytoplazm

intermediální filamenta s obsahem cytokeratinu 10. Cytokeratin 10 byl jen ojedin le
prokazován v této kultu e u bun k nevykazujících p ítomnost intranukleárních
vazebných míst pro galektin-1. V porovnání s tímto nálezem, byla hojná exprese
cytokeratinu 10 v bu kách z interfolikulární epidermis. P ítomnost intranukleárních
glykoepitop reaktivních s galektinem-3 nebyla pozorována ani v jednom z obou typ
kultur keratinocyt . P ítomnost cytoplazmatických a povrchových vazebných míst pro
oba studované galektiny byla detekována jen ojedin le, p edev ím v oblastech
intercelulárních kontakt . Nebyla pozorována intranukleární exprese endogenního
galektinu-1 u obou bun

ných typ .
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Po et bun k vlasového folikulu ve stádiu 74. dne kultivace byl stabilní. Bu ky
v tomto stádiu dosahovaly zna ných rozm

(30 - 50 m). Nebyla prokázána

nitrojaderná exprese galektin-1-reaktivních glykoepitop , pKi67 a
byla

detekována

hojná

exprese

(50%)

Np63 . Naopak

galektin-3-reaktivních

glykoepitop

v oblastech intercelulárních kontakt . Exprese intermediálních filament s obsahem
cytokeratinu 10 byla zji

na pouze u cca. 10% bun

né populace. Jaderná, na

rozdíl od cytoplazmatické, lokalizace endogenního galektinu-1 a -3 pozorována
nebyla.

FENOTYPOVÁ

CHARAKTERIZACE

KERATINOCYT

POCHÁZEJÍCÍCH

Z

VLASOVÉHO FOLIKULU
(publikace 6.)

Z dermoepidermálních

ochlupené lidské k

e byla enzymaticky odvoln na

epidermis od dermis a keratinocyt vlasových folikul v ní ukotvených. Keratinocyty
z vlasových folikul
postupn

migrovaly z kousk

dermis ulo ených v kultiva ní misce a

kolonizovaly její dno. Fenotypizace bun k byla provedena po jejich

vycestování z tkán

a následn

po dvanáctidenní kultivaci. Nálezy byly dále

porovnávány s fenotypovým profilem keratinocyt

vycházejících z interfolikulární

epidermis kultivovaných za identických podmínek (viz vý e).
Jednotlivé vlasové folikuly z prase í k

e byli izolovány mikropreparací.

Zbytky dermis byly odstran ny p sobením kolagenázy. Tak byly p ipraveny vlasové
folikuly obsahující pouze epidermální elementy. Po krátkodobé trypsinizaci (10 minut)
byly tyto bu ky nasazeny do neadhezivní Petriho misky, zality kultiva ním médiem a
ponechány p i 37 °C. V pr

hu 24 hodin se vytvo ily sférické kolonie, které i

s vlasovým folikulem byly p eneseny do kultiva ní misky osázené „feederem“,
následn kultivovány a posléze provedena jejich fenotypová charakterizace.
K fenotypové analýze bylo u ito glykocytochemických (stanovení reaktivních
míst pro endogenní lektiny: galektin-1 a galektin-3, a rostlinné lektiny: Maackia
amurensis agglutinin (isolektin typ II) (MAA) a Sambucus nigra agglutinin (SNA)) a
imunocytochemických (exprese galektinu-1 a -3; exprese cytokeratin peptidu 37;
exprese panelu cytokeratin s výjimkou cytokeratinu 1, 8, 18 – protilátka CK1/LP34;
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exprese cytokeratinu 10; exprese cytokeratinu 19; exprese jaderných protein pKi67
a Np63 ) metod. Pro bli

í charakterizaci studovaných bun k tkání byla provád na

simultánní glyko- a imunocytochemická vy et ení. Protilátky u ité v této studii byly
vyvinuty proti lidským antigen m a s výjimkou protilátky proti cytokeratinu 19 byly
aplikovatelné té p i vy et ování bun k prase ích.
V kultu e lidské dermis bylo optimálního vycestování bun k dosa eno kolem
3. dne kultivace. Ve v

in

migrovaných bun k byla zji ována bohatá jaderná

vazba a cytoplazmatická reaktivita pro galektin-1. 10-30% t chto bun k té
vykazovalo p ítomnost intermediárních filament s obsahem cytokeratinu 19. Tyto
bu ky exprimovaly v bun

ném jád e galektin-1-reaktivní glykoepitopy. Bu ky

s identickým fenotypem (intermediární filamenta s cytokeratinem 19 v cytoplazm a
galektin-1-reaktivní epitopy intranukleárn ) byly té identifikovány v kultu e p i 12.
denní kultivaci.
V kultu e vycházející z izolovaných prase ích vlasových folikul p stovaných v
ítomnosti „feederu“ vytvá ely keratinocyty kolonie podél celé délky folikulu.
Morfologický vzhled vlasového folikulu se po jednotýdenní kultivaci významn
nem nil. Takto vznikající kolonie keratinocyt

byly v porovnání s koloniemi

vycházejícími z interfolikulární epidermis výrazn

men í. Keratinocyty vykazovaly

expresi panelu cytokeratin detekovaných protilátkou CK1/LP34 a prakticky v echny
vykazovaly nitrojadernou expresi Np63 .
Populace kolonií keratinocyt

vycházející z jednotlivých vlasových folikul

vykazovaly uniformní fenotyp, co do vztahu k expresi endogenního galektinu-1 a
galektin-1-reaktivních glykoepitop . V p ípadech, kdy v bu kách kolonií nebyly
intranukleárn

detekovány ligandy galektinu-1 byla prokázána jaderná exprese

tohoto endogenního galektinu. Bu ky s nejv

í signálovou intenzitou byly zji

ny na

periferii rostoucích kolonií. Exprese endogenního galektinu-3 a galektin-3-reaktivních
glykoepitop v oblasti cytoplazmy a bun

ného jádra nebyly stanoveny. Prakticky ve

ech p ípadech bun k, kdy byla prokazatelná jaderná exprese Np63 , vykazovala
jádra sou asn reaktivitu s galektinem-1. P ibli

1/3 bun

né populace vykazovala

expresi jaderného proteinu pKi67. Keratinocyty s tímto fenotypovým rysem té
vykazovaly jadernou expresi galektin-1-reaktivních glykoepitop . Na druhou stranu
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pouze

ást z populace keratinocyt

exprimující intranukleárn

galektin-1-reaktivní

ligandy exprimovala sou asn pKi67.
V pokusech kdy nebylo b hem kultivace folikulárních element u ito „feederu“
vytvá ely keratinocyty v mediu sférické útvary o 30-100 bu kách v po tu cca. 3-4 na
jeden vlasový folikul. Tyto struktury nebyly zji ovány v analogn

uspo ádaném

pokusu p i kultivaci bun k interfolikulární epidermis. Keratinocyty tvo ící sféroidy
vykazovaly cytoplazmatickou reaktivitu s protilátkou CK1/LP34 (exprese panelu
cytokeratin

s výjimkou cytokeratinu 1, 8, 18) a intracytoplazmatickou reaktivitu

s galektinem-1. P ibli

v 1/3 sféroid

byla tvo ena keratinocyty je

vykazovaly

cytoplazmatickou expresi cytokeratinu 10 a galektin-3-reaktivních glykoepitop . V
bu kách tvo ících sféroidy nebyla prokazatelná exprese pKi67 ani

Np63 . P ibli

1/3 sféroid byla tvo ena keratinocyty s povrchovou reaktivitou s rostlinným lektinem
MAA (rozpoznávajícím sialylované glykoepitopy nesoucí NeuNAc v pozici

2,3).

Kolem

SNA

1/2

sferoid

pak

analogní

reaktivitu

s rostlinným

lektinem

(rozpoznávajícím sialylované glykoepitopy nesoucí NeuNAc v pozici

2,6). Kolem

jedné t etiny sféroid bylo schopno adherovat k povrchu prekolonizovaném bu kami
„feederu“ a dát vznik normáln
keratinocyty jadernou expresi
reaktivita s galektinem-3 zji
schopna pouze

rostoucím koloniím. Po adhezi vykazovaly

Np63

a galektin-1-reaktivních epitop . Jaderná

na nebyla. Malá

ást sféroid

(cca. 10%), byla

áste né adheze k povrchu prekolonizovaném „feederem“.

ást

keratinocyt tvo ících tyto kolonie exprimovala cytokeratin 10 a naopak nevykazovala
v jaderné lokaci galektin-1-reaktivní ligandy.

VZTAH FENOTYPU BUN K BLÍZKÝCH KMENOVÝM K DÉLCE KULTIVACE A VLIV
UDR OVÁNÍ

BUN K

INTERFOLIKULÁRNÍ

EPIDERMIS

V SUSPENZI

NA

KINETIKU RÚSTU KULTURY
(publikace 10.)

Ze vzork lidské k

e byla po enzymatickém odlou ení epitelu p ipravena kultura

bun k interfolikulární epidermis. Takto p ipravené bu ky byly s u itím 3T3
firoblastového „feederu“ kultivovány a pasá ovány po r zn dlouhý asový interval.
Fenotypová analýza byla provedena v t chto asových obdobích kultivace: 24, 48,
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144, 168, 1272 + 24 hodin (bu ky sklizené po 1272 hodinách a znovu
readherované).
V druhém z pokus byl sledován vliv inkubace keratinocyt v suspenzi (2 a 24
hodin p i teplot 37°C) na expresi 1-integrinu a kinetiku r stu kultury (MTT test) po
následném nasazení.
Z malých vzork lidské k
a vlasových folikul
keratinocyt

e byla enzymaticky odvoln na epidermis od dermis

v této invaginovaných. K optimální migraci zde lokalizovaných

docházelo kolem 3. dne. Takto p ipravená kultura p stovaná na 3T3

fibroblastovém „feederu“ byla opakovan

pasá ována a fenotypov

analyzována.

Analýza byla provedena v t chto asových obdobích kultivace: 72, 144, 168, 1272 +
24 hodin.
K fenotypové charakterizaci bylo u ito glykocytochemických (stanovení
reaktivních

míst

pro

imunocytochemických

endogenní

(exprese

lektiny:

galektinu-1

galektin-1
a

-3;

a

exprese

galektin-3)

a

1-integrinových

et zc /CD29; exprese cytokeratin peptidu 37; exprese cytokeratinu 10) metod.
Vy et ení jednotlivých parametr

byla provád na izolovan

pro jeden parametr a

dále pak jako dvojitá simultánní glyko- a imunocytochemická vy et ení.
Byla srovnávána velikost (pr

r) cytokeratin 19 pozitivních a negativních

krátkodob kultivovaných bun k a 1-integrin pozitivních bun k. Tyto parametry byly
porovnávány s identickým parametrem vlasového folikulu, cytokeratin 19 pozitivních i
negativních bun k basocelulárních karcinom , cytokeratin 19 negativních bun k
stratum bazale interfolikulární epidermis vy et ovaných in situ (viz vý e). Vzhledem
k nepravidelnosti tvaru, byla m ena plocha jednotlivých bun k a následn
pomocí softwaru k analýze obrazu vypo ítán jejich pr

byl

r. M ení byla provád na

pouze na bu kách s viditelnými jádry.
V kultu e keratinocyt vycházející z do dermis invaginovaný vlasových folikul
bylo optimálního vycestování bun k dosa eno kolem 3. dne kultivace. 25% z t chto
bun k vykazovalo p ítomnost intermediárních filament s obsahem cytokeratinu 19.
Bu ky v tomto

stádiu kultivace (bez ohledu na expresi

cytokeratinu 19)

vykazovaly intenzivní jadernou reaktivitu pro galektin-1. Exprese cytokeratin peptidu
37 byla pozorována u cca. 3/4 bun k. P i del í kultivaci (144 hodin) byla exprese
cytokeratinu 19 zji

na v cca. 50% populace. Vedle bun k s difuzním signálem byly
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pozorovány keratinocyty s granulární cytoplazmatickou expresí tohoto cytokeratinu.
ítomnost nitrojaderných galektin-1-reaktivních ligand byla pozorována v cca. 50%
populace a exprese cytokeratin peptidu 37 prakticky homogenn . P i dal ím
prolongování kultivace (168 hodin) cytokeratin 19 pozitivních a galektin-1-jadern
reaktivních bun k dále ubývalo. Keratinocyty exprimující v cytoplazm cytokeratin 19
a intranukleárn

galektin-1-reaktivní epitopy byly pozorovány ve v ech fázích

kultivace v etn

adherujících supendovaných bun k kultivovaných po 1272+24

hodin.
V kultu e interfolikulárních keratinocyt kultivovaných po 24 a 48 hodin byly
pozorovány okrouhlé

patn

rozprost ené keratinocyty (pr

r 11

m) je

exprimovaly cytokeratin 19 (30% a 25% respektive) a intranukleární galektin-1reaktivní ligandy (50% a 25% respektive). Bu ky nevykazující p ítomnost
intermediárních filament s obsahem cytokeratinu 19 byly v porovnání s cytokeratin 19
pozitivními keratinocyty výrazn v
hodin kultivace). P i dlouhodob

í 16 m (24-48 hodin kultivace) a 23 m (144
í kultivaci (144 a 168 hodin) byl po et cytokeratin

19 pozitivních a galektin-1-jadern reaktivních bun k dramaticky redukován. Exprese
cytokeratin peptidu 37 byla zji ována v naprosté v

in

bun k za podmínek

krátkodobé i dlouhodobé kultivace. Keratinocyty neexprimovaly cytokeratiny 10 a 20.
Ke stanovení vlivu opakovaného pasá ování a délky kultivace, byly
kultivované bu ky p i 5. pasá i (folikulární) a 7. pasá i (interfolikulární)
trypsinizovány, sklizeny a znovu nasazeny. Po 24 hodinách kultivace zna ná ást
populace jak folikulárních (30%) tak interfolikulárních (30%) keratinocyt vykazovala
v cytoplazm p ítomnost intermediárních filament s obsahem cytokeratinu 19. Tyto
keratinocyty byly na rozdíl od bun k p ipravených z erstv

suspendované

interfolikulární epidermis zpravidla dob e rozprost ené (35±12

m). P ítomnost

jaderných galektin-1-reaktivních ligand byla v t chto podmínkách detekována pouze
v p ípad
opakovan

folikulárních keratinocyt

(30%). Morfologicky dlouhodob

kultivované a

pasá ované cytokeratin 19 pozitivní keratinocyty vykazovaly známky

terminální diferenciace (keratohyalinová granula) a nez ídka té
(vakuolizace cytoplazmy – prominentní p edev ím v p ípad

degenerace

interfolikulárních

keratinocyt ).
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1-integrin
keratinocyt

pozitivní

bu ky

p ipravené

ze suspenze

interfolikulárních

inkubovaných p i 37 °C vykazovaly stejnou velikost jako bu ky

cytokeratin 19 pozitivní. Bylo potvrzeno ji d íve pozorované perzistování exprese
1-integrinu p i dlouhodob

í suspenzi. Po et

1-integrin pozitivních keratinocyt

ak s délkou inkubace v suspenzi klesal. R stový potenciál se zdá nezm

n,

nebo z nich nasazené kultury vykazují velmi podobnou kinetiku proliferace.

MULTIPARAMETROVÁ

ANALÝZA

KULTIVOVANÝCH

FaDu

BUN K

A

PRASE ÍCH FOLIKULÁRNÍCH KERATINOCYT
(publikace 11)

Analýza znak

byla provedena na bu kách linie spinocelulárního karcinomu

hypofaryngu (FaDu) po tvrté subkultivaci (kultura opakovan pasá ovaná po 4. i 5.
dnech), následném nasazení na krycí sklí ko a kultivaci po 48 nebo 168 hodin. V
souladu

s p edchozími

keratinocyt

studiemi

byly opakovan

p ipravené

kultury

pasá ovány a následn

prase ích

folikulárních

po 31. pasá i p ipraveny

k analýze obdobn jako bu ky linie FaDu.
K fenotypové charakterizaci bylo u ito glyko- a imunocytochemických metod.
Galektin-reaktivní ligandy byly studovány pomocí biotinilovaných rekombinantních
galektin . Vedle fyziologicky se vyskytujících protein bylo té u ito trunkované formy
galektinu-3 (bez N-terminální domény), která umo

ovala simultánní vy et ení

exprese lektinu a jeho reaktivních glykoepitop . Galektiny-1, -2, -3 a -7 byly
vy et ovány

specifickými

polyklonálními

protilátkami,

galektin-3

pak

navíc

monoklonální protilátkou A1D6. Stupe diferenciace, prolifera ní potenciál a formace
intercelulárních kontakt , mRNA splicing byly studovány pomocí monoklonálních
protilátek specificky rozpoznávající tyto proteinové znaky v oblasti bun

ného

povrchu, cytoplazmy a jádra: cytokeratiny 8, 14 a 19; pKi67; Np63 ; desmoplakiny
1 a 2, E-cadherin,

-katenin,

1-integrin (CD29); transferinový receptor (CD71);

splicing faktor SC35.
Vy et ování studovaných znak
stádiích bun

u FaDu bun k bylo provád no ve dvou

né kultury. Po 2 denní kultivaci vykazovaly bu ky subkonfluentní r st a

fibroblast m podobnou morfologii. Bu ky epiteliálního vzhledu uspo ádané do jedné
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vrstvy a po ínající utvá ení mnohovrstevných oblastí byly zji ovány po 7 dnech
kultivace. Vytvá ení intercelulárních kontakt bylo prominentním rysem ásti bun k
uspo ádaných do jedné vrstvy jako i bun k v oblastech mnohovrstevných. Exprese
panelu vy et ovaných znak se v obou stádiích kultury FaDu bun k významn li ila.
U subkonfluentních bun k byla exprimována ada znak

jejich

výskyt je

typický pro bu ky s nízkým stupn m diferenciace, naopak v konfluentním stádiu r stu
kultury byly zji ovány zejména znaky typické pro termináln diferencované bu ky
normálních epitel suprabazálních vrstev.
V subkonfluentní fázi byla zji ována exprese cytokeratinu 8 a 19, jejich
detekovatelnost klesala s utvá ení souvislého porostu bun k, kdy se po ala
objevovat exprese cytokeratinu 14. Bu ky exprimující cytokeratin 14 vykazovaly
homogenní morfologii a byly uspo ádány do okrsk

obklopených bu kami tento

cytokeratin neexprimujících. V konfluentní fázi r stu byly zji ovány znaky typické p i
vytvá ení intercelulárních kontakt pozorované u normálních epitel v suprabazálních
vrstvách. (vazebná místa pro galektin-3, desmoplakiny 1 a 2, E-kadherin,
membránový

-katenin).

V subkonfluentní

fázi

cytoplazmatickou lokalizaci. Jaderná akumulace
V subkonfluentním stádiu byla té

r stu

-katenin

vykazoval

-kateninu nebyla zji

sledována exprese

na.

1-integrinových et zc .

Exprese pKi67, na rozdíl od Np63 (nebyl detekovatelný), nebyla ovlivn na délkou
kultivace. Exprese transferinového receptoru (CD71) nebyla pozorována.
V subkonfluentním stádiu byl galektin-1 pozorován v oblasti jadérek, dále té v
extranukleolární lokalizaci, kde kolokalizoval s expresí „splicing“ faktoru SC35 a
v cytoplazm . Po et bun k exprimujících galektin-1 v jád e a cytoplazm s utvá ením
konfluentního porostu a mnohovrstevných oblastí klesal, naopak byl prokazatelný
v oblastech intercelulárních kontakt . P ítomnost galektin-1-reaktivních glykoepitop
nebyla u linie FaDu zji ována.
Bohatá exprese galektinu-2 byla zji

na v jádrech v subkonfluentním stádiu.

U bun k subkonfluentních na po átku utvá ení souvislého bun
v oblastech
v cytoplazm

s mnohovrstevným

uspo ádáním

byl

galektin-2

ného porostu a
sledován

té

a místech intercelulárních kontakt . Reaktivita galektinu-2 byla

pozorována v jád e i cytoplazm , p

em

exprese reaktivních epitop

klesala

s délkou kultivace.
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U bun k kultury v subkonfluentním stádiu r stu byl galektin-3 detekován
v oblasti jádra a cytoplazmy, ve stádiu konfluentním pak v intercelulárních kontaktech
bun k s mnohovrstevným uspo ádáním. Galektin-3-reaktivní epitopy byly u bun k
v subkonfluentním stádiu r stu pozorovány v cytoplazmatické lokalizaci. Jaderná
reaktivita nebyla v této fázi zji

na a jen ojedin le byla pozorována reaktivita

v oblasti intercelulárních kontakt . V konfluentním stádiu r stu byla pozorována
bohatá exprese galektin-3-reaktivních ligand
mnohovrstevn

práv

v této lokalizaci bun k

uspo ádaného porostu. Identická reaktivita byla detekována pro

trunkovanou variantu galektinu-3.
Exprese galektinu-7 nebyla u bun k linie FaDU zji
Studium vybraných znak

na.

(exprese galektinu-1, -3 a –7; a galektin-1 a –3

reaktivních ligand ) v kultu e prase ích keratinocyt

bylo provedeno ve stádiu

subkonfluentní a konfluentní fáze r stu ( 1. a 6. den). Na rozdíl od FaDu bun k bu ky
vykzovaly epiteloidní morfologii jako i citlivost ke kontaktní inhibici. Obdobn jako u
FaDu byly zji ovány rozdíly ve výskytu n kterých znak obou fází r stu kultury.
Exprese galektinu-1 byla pozorována v bun

ných jádrech (prominentn

v jadércích) a perinukleární cytoplazm v subkonfluentním a asném konfluentním
stádiu.

Ve

mezibun

stádiu

konfluentního

r stu

byla

sledována

v oblasti

ných kontakt . Cytoplazmatická exprese galektinu-3 byla zji ována

pouze u proliferujících bun k. P ítomnost galektin-1-reaktivních ligand
cytoplazm

utvá ení

v jád e a

byla pozorována ve stádiu subkonfluentním a na po átku utvá ení

splývajícího porostu. Bohatá exprese galektin-3-reaktivních epitop
sledována v místech utvá ení mezibun

ných kontakt

byla op t

bun k na periferii velkých

kolonií v konfluentním stádiu r stu, naopak bu ky v centru kolonií byly tak ka
areaktivní. Subkonfluentní bu ky v sousedství t chto kolonií pak vykazovaly bohatou
reaktivitu s tímto galektinem v perinukleární lokalizaci.

JADERNÁ VAZBA GLYKOSAMINOGLYKAN
(publikace 2.)

Vyu itím biotinem zna ených glykosaminoglykan
chondroitin-sulfát,

hyaluronová

kyselina,

Fucus

(heparin, heparan-sulfát,

vesiculosus

fukoidan)

byly
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vy et ovány vybrané bun

né typy (epidermální keratinocyty, stromální bu ky kostní

en , 3T3 my í fibroblasty a linie gliom : Hs683, T98G, U87, U373). Pro bli
charakterizaci studovaných bun k byla té

í

provád na simultánní glyko- a

imunocytochemická vy et ení (cytokeratin 10, pKi67,

Np63 , heparin vá ící lektin,

hydrokortizon, lamin B1). Dále byl studován vliv strukturálního uspo ádání
chromatinu, vliv extrakce histon

a pre-treatmentu RNA-asou a DNA-asou, na

dostupnost a afinitu jaderných receptor glykosaminoglykan .
K potvrzní vazebných aktivit histon

v

i glykosaminoglykan m, byl vedle

studií provád ných na bu kách a tkáních, navr en a následn

realizován pokus

s u itím syntetických kuli ek.
Krom

na na em pracovi ti u ívané „wide field“ fluorescen ní mikroskopie

byla ke zhodnocení n kterých nález u itá konfokální mikroskopie.
Ve studovaných bun

ných typech (epidermální keratinocyty, stromální bu ky

kostní d en , 3T3 my í fibroblasty a linie gliom : Hs683, T98G, U87, U373) byla
studována jaderná vazba panelu glykosaminoglykan . U stromálních bun k kostní
en

pak byl studován vliv vazby heparinu na dostupnost vazebných míst pro

hydrokortizon. P idáním zna ených glykosaminoglykan
keratinocyt

a stromálních bun k kostní d en

do kultiva ního média

byla studována schopnost bun k

glykosaminoglykany internalizovat a následn

je transportovat do jaderného

kompartmentu. Zajímal nás té vliv p idání FGF-2 na tyto d je.
U v ech studovaných bun

ných typ

s výjimkou linie gliomu T98G byla

prokázána jaderná vazba heparinu. U T98G linie gliomu byla na rozdíl od ostatních
pozorována jaderná vazba chondroitin-sulfátu. U v ech studovaných bun
s výjimkou stromálních bun k kostní d en

ných typ

byla identifikována jaderná vazba

fukoidanu. Jaderná vazba hyaluronové kyseliny u studovaných bun k zji

na

nebyla. Specifita jaderné vazby pro jednotlivé glykosaminoglykany vylu uje
nespecifickou vazbu zprost edkovanou negativním nábojem studovaných molekul.
Charakter vazby zna ených glykosaminoglykan byl u keratinocyt a bun k gliom
disperzní, u stromálních bun k kostní d en a 3T3 fibroblast granulární. Distribuce
signálu DAPI a heparinu byla prostorov separovaná.
Extrakce histon H2A, H3 a H4 roztokem NaCl vedla ke kompletní inhibici do
té doby zji ovaných jaderných interakcí. „Pretreatment“ DNA-asou a RNA-asou
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nevedl

ke

kvantitativní

alteraci

vazby

heparinu

v jaderném

kompartmentu

studovaných bun k, av ak v p ípad stromálních bun k kostní d en do lo ke zm
charakteru vazby od granulární v jemn dispergovanou. U studovanách linií gliomu
nevedly zm ny kultiva ních podmínek (medium bez obsahu séra, indukce
diferenciace p idáním cAMP) k zm nám interakcí glykosaminoglykan

s jadernými

komponentami. Nebyl té shledán vztah k expresi prolifera ního markeru pKi67 a
transkrip nímu fakoru Np63 na jadernou vazbu glykosaminoglykan u stromálních
bun k kostní d en a keratinocyt respektive.
U stromálních bun k kostní d en

byla detekována cytoplazmatická a

nitrojaderná vazebná místa pro hydrokortizon. Preinkubace permeabilizovaných
bun k s heparinem vedla ke sní ení dostupnosti cytoplazmatických a k absolutní
eliminaci dostupnosti nitrojaderných vazebných míst pro hydrokortizon.
Po

preinkubaci

stromálních

bun k

kostní

d en

se

zna enými

glykosaminoglykany byla detekována omezená reaktivita s heparinem pouze u ásti
populace (4 %).
idání FGF-2 ke stromálním bu kám kostní d en

vedlo k potenciaci

internalizace a jaderné vazby heparinu. Kultivace t chto bun k v p ítomnosti FGF-2
bez zna ených glykosaminoglykan

vedla k výrazným zm nám do té doby

zji ovaného jaderného signálu vazby heparinu. Za t chto podmínek zji ovaný
granulární vzhled vazby nabýval vzhledu fibril. Konfokální mikroskopické studie
v t chto fibrilárních strukturách prokázaly p ítomnost laminu B1. Fibrilární charakter
reaktivity nebyl v p ípad ostatních studovaných glykosaminoglykan zji
U keratinocyt
bun

n.

byla zji ována intenzivní internalizace vazby heparinu do

ných jadérek bun k vytvá ejících malé kolonie (do 20. bun k). Tento jev nebyl

ovlivn n p idáním FGF-2. Dále pak p ibli

ve t etin

bun

né populace t chto

malých kolonií byla v oblasti jadérek prokazována vazba heparan-sulfátu.
V pokusu na bezbun

ném systému bylo u ito syntetických kuli ek pokrytých

molekulami histonu H3 a sledován vliv heparinu na interakci histonu s DNA. P idání
zna eného heparinu k tomuto systému vedlo k uvoln ní molekul DNA z jejich vazby
k histonovému proteinu, a naopak navázání heparinových molekul k t mto.
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D) DISKUSE
(diskuse je vedena s ohledem na problematiku, ísla publikací, ke kterým se vztahuje
viz závorka a seznam)

ROSTLINNÉ LEKTINY: MAACKIA AMURENSIS AGGLUTININ (ISOLEKTIN TYP II),
SAMBUCUS NIGRA AGGLUTININ
(publikace 3., 7., 8.)

N-acetylneuraminovou kyselinu v terminálních pozicích obsahující oligosacharidové
et zce jsou b
Exprese

nou sou ástí p irozených glykokonjugát

2,3/2,6-NeuNAc vykazuje v ad

bun

ného povrchu.

tkání charakter onkofetální regulace.

Kvalitativní a kvantitativní aberace t chto struktur byla spojena s n kterými
charakteristikami biologického chování vybraných lidských malignit (Dall´Olio a
Chiricolo, 2001; Cao et al., 2002; Lin et al., 2002).
Studiu vztahu exprese NeuNAc v biologii dla dicobun

ných epitel

a

karcinom byl v nován doposud omezený po et prací. Je popsán maskující efekt na
rozpoznávání

subtermináln

lokalizovaných

galaktosových

reziduí

oligosacharidových et zc glykokonjugát galektinem-3 (Hirabayashi et al., 2002;
Holíková, et al., 2002).
V souhrnu lze na základ
marker

definovat normáln

dla dicobun

studovaných proteinových a glykobiologických

se vyskytující fenotypy bun k ve studovaných

ných epitelech sliznic horní ásti dýchacího a trávicího traktu:

(1) mitoticky aktivní bu ky: pKi67+ Np63

+

pCK37+ 2,6-NeuNAc+

(2) postmitotické, termináln diferencované bu ky: CK10+ 2,3-NeuNAc+
(3) postmitotické bu ky stratum bazale (bu ky na po átku et zce diferenciace):
pCK37+ 2,3-NeuNAc+

Aberantní exprese
studovaných karcinom .

2,3/2,6-NeuNAc p edstavuje

astý nález ve tkáni

2,3/2,6-NeuNAc obsahující cukerné epitopy nebyly

zji ovány ve tkáních studovaných verukozních karcinom , tedy podskupiny HNSCC,
pro které je typická absence metastatické aktivity. Dále pak nebyly NeuNAc
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obsahující epitopy pozorovány u omezeného po tu vysoce diferencovaných
karcinom . Pokud m ly tyto nádory potenciál k zakládání kr ních lymfatických
metastáz, tak v metastatické tkáni NeuNAc obsahující epitopy detekovány byly. Lze
tedy zva ovat mo nost,

e p ítomnost sialylovaných glykokonjugát

je pro

metastatickou aktivitu jedním z nezbytných p edpokad , a nebo tuto schopnost
doprovází.
Druhým ze záva ných nález je pozorování populace, pro netransformované
dla dicobun

né epitely necharakteristické, vykazující p ítomnost hypersialylovaných

2,3/2,6-NeuNAc+) sacharidových glykokonjugát . Vzhledem k dominantnímu podílu
v prolifera

aktivní populaci t chto karcinom je zajímavý popis vztahu sialylace

EGFR na aktivitu jím zprost edkované signalizace a kinetiku r stu linie karcinomu
hrtanu (Bergler et al., 1998).
V souhrnu, lze tedy íci, e ve tkáni dla dicobun
fenotyp
pKi67+

b

ných karcinom se vedle

pozorovaných u mitoticky aktivních bun k stratum bazale (tedy:

Np63

diferencovaných

+

pCK37+
bun k

2,6-NeuNAc+)

a

u

postmitotických,

suprabazálních vrstev (tedy: CK10+

termináln

2,3-NeuNAc+)

setkáváme s bu kami s atypickým fenotypem, je jsou predominantním v populaci
aktivních bun k: pCK37+ pKi67+ Np63

prolifera

+

2,3-NeuNAc+ 2,6-NeuNAc+

EXPRESE GALEKTIN-3-REAKTIVNÍCH GLYKOEPITOP
(publikace 4., 7., 8.)

Výsledky

ady studií poukázaly na vztah galektin-3 dependentních parametr

(exprese galektinu-3 a jeho reaktivních epitop ) ke stupni diferenciace a biologického
chování dla dicobun

ných epitel a karcinom (Gillenwatter et al., 1996; Choufani

et al., 1999; Delorge et al., 2000; Plzák et al., 2000; Plzák et al., 2001; Piantelli et al.,
2002). Vedle popsaných úloh galektinu-3 v intracelulárních d jích (regulace proces
apoptozy/anoikis a proliferace, pre-mRNA splicing) se galektin-3 a jeho vazebné
epitopy v extracelulární lokalizaci uplat ují v interakcích mezi bu kami samými a
bu kami s extracelulární matrix (Plzák et al., 2001; Liu et al., 2002). Vzhledem
k proces m invazivity a metastazování se práv

extracelulární aktivity zdají být

rozhodující.
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Dle prezentovaných dat je v konkrétních p ípadech dla dicobun
karcinom

hlavy

a

krku

zji ována

rozpoznávaných glykokonjugát

bun

prácemi, p ítomnost reaktivních epitop
Navíc pak byl zji

variabilní

dostupnost

ných

galektinem-3

ného povrchu. V souladu s dostupnými
koreluje se stupn m jejich diferenciace.

n jejich inverzní vztah k prolifera nímu/antiapoptotickému

potenciálu t chto malignit. Vzhledem k maskujícímu efektu neuraminových kyselin
v terminálních pozicích oligosacharidových et zc , m
glykohistochemicky

prokazovaná

nedostupnost

p

e být jejich biologická a
ítána

aberantní

sialylaci

(Hirabayashi et al., 2002; Holíková, et al., 2002). Vzhledem k definovanému vztahu
mezi p ítomností galektin-3-reaktivních epitop
biologickým/klinicko-patologickým

ve tkáni studovaných karcinom a

charakteristikám,

je

mo né

glykobiologické

profilování za adit mezi výhledové prediktivní prognostické markery HNSCC.
Tká ová reaktivita pro galektin-3 v této studii korelovala s ú inností standardn
ívaného lé ebného postupu. Ve vztahu k obecn nep ízniv prognóze pokro ilých
stádií studovaných karcinom hrtanu a orofaryngu, a jist benefitní úloze adjuvantní
radioterapie v lé ebném schématu, je mo né spekulovat o mo né korelaci mezi
radiosensitivitou a zmín ným glykobiologickým rysem. Z tohoto hlediska by mohlo
být velmi atraktivní studium glykobiologického profilu u pacient

podstupujících

induk ní chemoradioterapii.

GALEKTIN-7 DEPENDENTNÍ PARAMETRY
(publikace 9.)

Galektin-7 je charakteristickým galektinem vrstevnatých dla dicobun

ných epitel

(Magnaldo et al., 1998). Jeho exprese byla popsána ve v ech vrstvách epitelu
orofaryngu, hlasivky, rohovky, lidské i prase í k

e. Galektin-7 se za fyziologických

podmínek uplat uje v procesech regulace proliferace a apoptozy, jako i stratifikace
dla dicobun

ných epitel (Liu et al, 2002).

Maligní transformace epitelu lidské k

e a imortalizace keratinocyt

byla

spojena s poklesem exprese tohoto endogenního lektinu v bu kách basocelulárních
a dla dicobun

ných karcinom (Bernerd et al., 1997, Magnaldo et al., 1998; Chen
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et al., 2004). Tento nález je v souladu s pozorovanou redukcí p ítomnosti tohoto
galektinu u dla dicobun

ných karcinom k

e a hrtanu.

Pozorovaná absence exprese galektinu-7 v jednovrstevné fázi r stu kultury
keratinocyt

a epiteliálních malignitách m

e odrá et neschopnost vytvá et

mnohovrstevnou strukturu typickou pro netransformované dla dicobun
Je zajímavé,

né epitely.

e v linii kolorektálního karcinomu, byla popsána regulace exprese

galektinu-7 prost ednictvým p53 (Polyak et al., 1997). Vzhledem k významu Np63
v molekulární patogenezi dla dicobun

ných karcinom (dominantn negativní efekt

i aktivitám p53/TAp63/TAp73), je mo né u tohoto transkrip ního faktoru
edpokládat negativní regula ní p sobení na expresi galektinu-7 (Pellegrini et al.,
2001; Sniezek et al., 2004).
Glykohistochemické studie zam ené na detekci vazebných míst galektinu-7
tyto v netransformovaných i nádorových epitelech nedetekovaly. Tento fakt je mo no
vysv tlovat obsazením jeho vazebných míst

i jejich blokací dosud neznámým

mechanismem.

FENOTYP KERATINOCYT

VYCHÁZEJÍCÍCH Z VLASOVÉHO FOLIKULU A

INTERFOLIKULÁRNÍ EPIDERMIS: VZTAH K DÉLCE KULTIVACE, CHARAKTERU
KULTIVA NÍCH
KMENOVÝM

K

PODMÍNEK,
DÉLCE

A

VZTAH

KULTIVACE

FENOTYPU
A

VLIV

BUN K

UDR OVÁNÍ

BLÍZKÝCH
BUN K

INTERFOLIKULÁRNÍ EPIDERMIS V SUSPENZI NA KINETIKU R STU KULTURY
(publikace 5., 6., 10, 11.)

Udr ení tká ové homeostázy dla dicobun

ných epitel je závislé na intaktní funkci

kmenových bun k (Stem Cells, SCs). Ulo ení epidermálních kmenových bun k
(Epidermal Stem Cells, ESCs) bylo popsáno ve dvou odli ných lokalizacích. Má se
za to,

e pluripotentní kmenové bu ky, dávající vznik element m vlastního

dladicobun
ztlu

ného epitelu, mazových

lázek a chlup , jsou lokalizovány v oblasti

ní zevní pochvy vlasového folikulu (Lavker a Sun, 2000; Pellegrini et al., 2001;

Alonso a Fuchs, 2003; Lavker at al., 2003; Smetana et al., 2003). V identické
lokalizaci jsou vedle epidermálních kmenových bun k popisovány bu ky Merckelovy,
jejich prekurzory a kmenové bu ky pocházející z neurální li ty (Halata et al., 2003;
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Szeder et al., 2003; Sieber-Blum a Grim, 2004). Vedle pluripotentních epidermálních
kmenových bun k v oblasti ztlu

ní se setkáváme s monopotentními kmenovými

bu kami. Tyto kmenové bu ky, dávající vznik pouze element m vlastního
dla dicobun

ného epitelu, se zdají být lokalizovány do oblasti interfolikulární

epidermis (Watt, 2002; Alonso a Fuchs, 2003; Lavker at al., 2003; Smetana et al.,
2003). S obdobným ulo ením kmenových bun k se setkáváme u dla dicobun

ných

epitel sliznic. V oblasti dla dicového epitelu rohovky je lokalizace kmenových bun k
popisována v oblasti korneálního limbu (Pellegrini et al., 2001).
Pro epidermální kmenové bu ky je charakteristická pomalá, nelimitovaná
mitotická aktivita. Této vlastnosti, a tudí schopnosti zadr ení zna ených prekurzor
syntézy DNA, bylo u ito p i jejich studiu (Bickenbach, 1981). Informace o charakteru
lení kmenových bun k a zahájení diferencia ní kaskády jsou zatím omezené. Je
ijímána hypotézy asymetrického d lení mate ské kmenové bu ky se vznikem
dce iné kmenové bu ky, jako i bu ky do asn se d lící (Transit Amplifying Cell,
TAC). Pro zm nu fenotypu kmenové bu ky v do asn se d lící se zdá být d le itá
aktivita c-myc a notch gen , pro udr ení fenotypu kmenových bun k pak aktivita
gen

Sonic hedgehog, Wnt a AIS (Ganadarillas a Watt, 1997; Niemann a Watt,

2002). Vznikající do asn se d lící bu ky jsou rapidn proliferující elementy schopné
podstoupit omezený po et mitóz. Tímto mechanizmem je zabezpe ena dostate ná
repopulace epitelu bez rizika fixace eventuáln

vzniklého po kození genetického

materiálu. Do asn se d lící bu ky zárove stojí na po átku diferencia ní kaskády
bun k (Lavker a Sun, 2000; Potten a Booth, 2002; Watt, 2002).
Vzhledem k významu kmenových bun k dla dicobun
fyziologické a patofyziologické d je, je nutné podotknout,
v rukou znaky je bezpe
retence

zna ených

ných epitel

pro

e doposud nemáme

identifikující. Ke slibným marker m, vedle vý e zmín né

prekurzor

DNA,

které

ozna ují

bu ky

kmenové

a

pravd podobn té bu ky jim fenotypov velmi blízké, pat í n které z cytokeratin
(cytokeratiny

15 a 19), n které z integrinových et zc

(

4 a

1) a zkrácené

izoformy p63 ( Np63) (Bickenbach et al., 1981; Lane et al., 1991; Jones et al., 1995;
Michel et al., 1996; Li et al., 1998; Lavker a Sun, 2000; Pellegrini et al., 2001; Little a
Jochemsen, 2002).
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Informace o glykobiologickém profilu bun k kmenových a do asn se d lících
a jejich eventuálních zm nách v pr
v dla dicobun

hu biologických a patologických d

ných epitelech jsou v sou asnosti limitované. Vzhledem ke zde

studovaným galektin-1- a galektin-3-dependentním parametr m, je nutné op tovn
zmínit jejich intranukleární aktivity v procesech regulace bun

ného cyklu, apoptozy

a sest ihu pre-mRNA (Gabius et al., 1986; Gabius et al., 2001; Camby et al., 2002;
Liu et al., 2002). V krátkodob kultivovaných liniích vycházejících z vlasového folikulu
lidské a prase í epidermis, byla pozorována jaderná exprese galektin-1-reaktivních
epitop , je na úrovni sv telné mikroskopie asociovaly s expresí
charakter

exprese

t chto

znak

nebyl

popsán

Np63 . Obdobný

u keratinocyt

vycházející

z interfolikulární epidermis (Purkrábková et al., 2003).
Ve studiích fenotypového profilu folikulárních a interfolikulárních keratinocyt
bylo u ito glykocytochemických a imunocytochemických metod.
Byl definován charakter galektin-1- a galektin-3-dependentních parametr
kultivovaných keratinocyt
vycházejících

lidské interfolikulární a folikulární epidermis, tedy linií

pravd podobn

z kmenových

bun k

s odli ným

potenciálem

(monopotentní vs. pluripotentní kmenové bu ky) ve vztahu k délce kultivace t chto
bun

ných kultur. Parametry byly hodnoceny v r zných fázích, tak aby bylo mo né

hodnotit dynamiku jejich eventuálních zm n. Definitivním stupn m bylo dosa ení
stádia „replika ní senescence“. V tomto stádiu, na rozdíl od „replika ní quiscence“, je
ztráta replika ního potenciálu ireverzibilní (Sharpless a DePinho, 2004). O dosa ení
tohoto

stavu

z imuno-

a

prolifera ní/antiapoptotické

glykocytochemického
aktivity

hlediska

(pKi67/ Np63 )

a

sv

ilo

vymizení

limitovaná

exprese

cytokeratinu 10, jako znaku terminální diferenciace epidermálních keratinocyt .
Rozdíl v délce asového intervalu nutného k dosa ení replika ní senescence
byl variabilní pro ob ze studovaných kultur. Na odli nost prolifera ního potenciálu
kultivovaných bun k interfolikulární epidermis ji

poukázaly, n které z d ív

ích

studií (Dvo ánková et al., 2002). Del í asovou periodu nutnou k dosa ení replika ní
senescence u kultury bun k vlasového folikulu je mo né vysv tlit p ítomností
pluripotentních kmenových bun k. V souladu s tímto záv rem byla té v asné fázi
kultivace
bun

pozorovaná

exprese

galektin-1-reaktivních

glykoepitop

v oblasti

ného jádra (Purkrábková et al., 2003). Detekovaná absence exprese
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diferencia ního markeru cytokeratinu 10 a naopak exprese jaderných protein pKi67
a

Np63 , jako i malý rozm r galektin-1-nukleárn -reaktivních bun k sv

ily o

jejich velmi nízkém stupni diferenciace (Barrandon a Green, 1985).
V pr

hu stárnutí kultury do lo k výrazným zm nám v expresi galektin-1-

reaktivních glykoepitop . Tyto ji nebyly detekovány v oblasti jádra, ale reaktivita se
esunula do oblasti cytoplazmy. Sou asn
vymizení jaderné exprese pKi67 a

s t mito zm nami bylo pozorováno

Np63 . P echod funk ního stavu keratinocyt

nebyl doprovázen zm nami exprese galektin-3-reaktivních glykoepitop
bun

v oblasti

ného jádra (nebyly pozorovány), docházelo v ak k jejich expresi v oblasti

intercelulárních kontakt bun

ného povrchu.

Lze tedy íci, e multiparametrovou analýzu glyko- a imunocytochemických
marker

je mo no u ít k p esn

folikulárních

a

ímu definování funk ního stavu bun k kultur

interfolikulárních

keratinocyt .

Vedle

imunocytochemicky

detekovaných znak prolifera ního/antiapoptotického potenciálu (pKi67/ Np63 ) a
exprese cytokeratinu 19, se z glykobiologického hlediska zdá, pro epidermální
kmenové bu ky i epidermální elementy jím velmi blízké, charakteristická exprese
galektin-1-reaktivních ligand . Pro bu ky termináln
replika

senescentní

glykoepitop

v oblasti bun

je

charakteristická

diferencované a bu ky

exprese

galektin-3-reaktivních

ného povrchu. Tyto se pak vzájemn

li í schopností

exprese intermediálních fiament s obsahem cytokeratinu 10. Vzhledem k odli nému
potenciálu kmenových bun k folikulární a interfolikulární epidermis je velmi zajímavá
dynamika zm n sledovaných fenotypových parametr .
Ve studii zam ené na fenotypovou charakterizaci folikulárních keratinocyt
bylo v in vitro podmínkách zji

no,

e v p ítomnosti „feederu“ jsou keratinocyty

pocházející z prase ího vlasového folikulu schopné z tohoto migrovat a dávat vznik
adherujícím koloniím. Malá velikost kolonií nasv
potenciálu. Bu ky migrující z vlasových folikul

uje nízkému prolifera nímu
vykazovaly jadernou expresi

Np63 . Exprese tohoto mo ného markeru epidermálních kmenových bun k
korelovala s p ítomností jaderných ligand
sledován v p ípad

keratinocyt

galektinu-1. Identický nález byl té

migrujících z invaginovaných lidských vlasových

folikul . Tyto výsledky jsou v souladu s výsledky vý e uvedenými. Vzhledem
k odli nému

potenciálu

folikulárních

a

interfolikulárních

kmenových

bun k
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(pluripotentní vs. monopotentní) je zajímavé,
ípad

byla detekována po výrazn

kolonií keratinocyt

e exprese obou marker

v prvním

del í dobu (2 týdny vs. 2 dny). P ítomnost

nevykazujících jadernou reativitu s galektinem-1 je mo no

vysv tlit blokací t chto ligand

endogenním galektinem-1, je

pozorována. Této hypotéze dále nasv
z cytoplazmy do bun

byla cytochemicky

uje pozorovaný transport galektinu-1

ného jádra v p ípad keratinocyt pocházejících z prase ího

vlasového folikulu.
V podmínkách kultivace na neadhezivním povrchu vytvá ely keratinocyty
sféroidní útvary voln

se vzná ející v kultiva ním médiu. Popsané sféroidy

keratinocyt

byly schopné adheze k „feederem“ prekolonizovanému povrchu za

vzniku bun

ných kolonií. Tyto epidermální sféroidy se podobaly neurosférám

tvo eným neurálními kmenovými bu kami

i embryoidním t lísk m tvo eným

embryonálními kmenovými bu kami (Chinzey et al., 2002; Pevny a Rao, 2003). Na
rozdíl od t chto jsou v ak tvo eny epiteliálními bu kami, jak potvrzeno detekcí panelu
cytokeratin . Dal ím z odli ných rys

je absence prolifera ní aktivity (absence

pKi67). Pro jejich vznik je tedy nezbytná agregace. Formace sféroid

se zdá být

typická pro bu ky pocházející z vlasového folikulu a jeho pochvy, nebo analogní
struktury v pokusu s interfolikulární epidermis nevznikaly. Vzhledem k fenotypovému
profilu keratinocyt

sféroidy tvo ících (exprese cytokeratinu 10, galektin-1- a -3-

reaktivních epitop , a charakteru silalylace) byly 2/3 sféroid
exprimujícími znaky bun k termináln
obsahovala bu ky termináln

tvo eny bu kami

nediferencovaných a 1/3 t chto sféroid

diferencované (Holíková et al., 2002; Plzák et al.,

2002b). V popsaném experimentálním systému epidermální bu ky neexprimovaly
Np63 . Po adhezi sféroid

do lo ke vzniku d lících se kolonií. Jejich vznik byl

doprovázen jadernou expresí Np63 a galektin-1-reaktivních ligand . Naproti tomu
v bu kách kolonií vzniklých z áste

adherujících sféroid

byla detekována

exprese cytokeratinu 10 a absence galektin-1-reaktivních jaderných epitop .
V záv ru k diskusi této studie, lze ící, e prase í folikul p edstavuje vhodný
model pro studie zam ené na fenotypizaci keratinocyt pocházejících z vlasového
folikulu v podmínkách in vitro. P i analýze pozorovaná jaderná exprese galektinu-1,
galektin-1-reaktivních ligand , transkrip ního faktoru Np63 , prolifera ního markeru
pKi67 se sou asnou cytoplazmatickou expresí cytokeratinu 19 v keratinocytech v
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oblasti bulge ukazuje na fenotyp bun k na po átku diferencia ní kaskády. Jejich
dal í studium v etn aplikace glykobiologických technik se zdá být velmi p ínosné
pro bli

í charakterizaci epidermálních kmenových bun k i d

odehrávajících se

hem proces diferenciace.
V poslední ze zde diskutovaných studií jsme se zam ili na expresi
cytokeratinu 19 v kulturách folikulárních a interfolikulárních keratinocyt . Tento
cytokeratin (spolu s cytokeratinem 15) je exprimován v bu kách jednovrstevných
epitel . Ve vztahu k epidermis je jeho exprese udávána za jeden z potenciálních
marker

kmenových bun k (Michel et al., 1996; Lyle et al., 1998; Commo et al.,

2000; Smetana et al., 2003). Jeho exprese v adultní epidermis byla opakovan
popsána v bu kách ztlu
novorozenc

je

udávána

ní zevní ko enové pochvy vlasového folikulu. U
bohatá

exprese

té

v bu kách

stratum

bazale

interfolikulární epidermis. V identické lokalizaci byl popsán v epitelu z orofaryngeální
lokalizace (Su et al., 1996). V rohovce je pak jeho exprese udávána v epiteliálních
bu kách limbu (Kim et al., 2004).
Exprese cytokeratinu 19 byla hodnocena v primokulturách a pasá ovaných
keratinocytech folikulárního a interfolikulárního p vodu. Byl porovnáván vztah
k expresi cytokeratin peptidu 37 (charakteristický pro keratinocyty stratum basale) a
jadernou

galektin-1-reaktivitou

(jeden

z potenciálních

marker

epidermálních

kmenových bun k). Vzhledem k popisovanému vlivu absence ukotvení keratinocyt
na indukci terminální diferenciace (Hotchin a Watt., 1992), byl zkoumán vztah tohoto
je na expresi vý e studovaných parametr , expresi

1 integrinu a ovlivn ní

prolifera ního potenciálu. Data získaná p i studiích in vitro byla porovnávána s daty
pozorovanými in situ ve tkáni basocelulárních karcinom .
Pozorování bun k exprimujících cytokeratin 19 a intranukleární galektin-1reaktivní ligandy v oblasti ztlu

ní vlasového folikulu potvrdila na e p edchozí

pozorování. Bu ky stratum basale v interfolikulární lokalizaci nevykazovaly expresi
galektin-1-reaktivních glykoepitop

a jen limitovaná subpopulace exprimovala

cytokeratin 19. Exprese cytokeratinu 20 v obdobném mno ství bun k pova ujeme za
fenotyp odpovídající bu kám Merckelovým.
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Analogn

s d íve

publikovanými

vycházející z vlasových folikul

výsledky

op t hojn

byla

v

kultu e keratinocyt

sledovaná cytoplazmatická exprese

cytokeratinu 19 a galektin-1- jaderná reaktivita.
Exprese cytokeratinu 19 a galektin-1-jaderná reaktivita ve velké ásti populace
byla indukovatelná adhezí negativních suspendovaných interfolikulárních bun k.
Vzhledem k tomu, e identická populace exprimovala cytokeratin peptid 37 a naopak
neexprimovala cytokeratiny 10 a 20, je mo né tyto elementy pova ovat za bu ky
pocházející z oblasti stratum bazale, odli né od bun k Merckelových. Pozorovaná
exprese cytokeratinu 19, na rozdíl od exprese cytokeratin peptidu 37, m la jen
do asný charakter. Sledovanou granulární expresi cytokeratinu 19 ve folikulární
kultu e (p i 144 hodinové kultivaci) si vysv tlujeme zm nou stavu fosforylace
intermediálních filament. Tento d j byl popsán u ady jiných z cytokeratin (Strnad et
al., 2002).
Malá velikost cytokeratin 19 pozitivních bun k v asných fázích kultivace ve
srovnání s ostatními bu kami odpovídala velikost bun k s expresí cytokeratinu 19
sledovaných in situ v oblasti ztlu

ní. Nález je v souladu se skute ností,

e

klonogenní potenciál keratinocyt men ích ne 11 m (pravd podobn kmenových
bun k) výrazn p esahuje potenciál bun k v

ích (Barrandon a Green, 1985). Jejich

velikost pak dále odpovídá námi sledovaným

1-integrin pozitivním bu kám

resistentním k anoikis.
Absence

ukotevní

je

pova ována

za

významný

prodiferencia ní

a

proapotptický stimul (Hotchin a Watt, 1992; Dvo ánková et al., 2002). V této studii byl
sledován pokles podílu bun k bohat exprimujících 1-integrinové et zce s délkou
inkubace v suspenzi. R stové kinetiky kultur nasazených v r zných
odstupech se v ak výrazn

nem nily. Toto zji

asových

ní nazna uje existenci „poolu“

epidermálních bun k k tomuto stimulu necitlivých.
Je udáváno, e basocelulární karcinomy p edstavují malign transformované
bu ky vlasových folikul

(Owens a Watt, 2003; Perez-Losada a Balmain, 2003).

Námi i jinými autory popisovaná exprese cytokeratinu 19 tedy není zará ející.
kterými autory je udávána a
prezentované výsledky udávají

v 70% p ípad
íslo ni

(Habets et al., 1988). Námi

í, av ak je nutné uvést,

e studie byla

provedena na omezeném po tu vzork . V t chto nádorech je velikost bun k
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cytokeratin 19 pozitivních výrazn men í ne bun k negativních. K dal ím zajímavým
údaj m je zji ovaná absence galektin-3-reaktivních epitop v oblasti intercelulárních
kontakt , co

pova ujeme za znak termináln

diferencovaných postmitotických

element epidermis.
echodnou expresi cytokeratinu 19 v kultu e interfolikulárních keratinocyt
ítáme existenci „poolu“ bun k insensitivních k indukci terminální diferenciace
absencí ukotevní. Re-adheze t chto na 1-integrinové et zce bohatých keratinocyt
e vést ke zm

v expresi fenotypu ve fenotyp typický pro bu ky na velmi

nízkém stupni epidermální diferenciace (cytokeratin 19 pozitivní, galektin-1-nukleárn
reaktivní). Vzhledem k popisované neonatální expresi cytokeratinu 19, je na zde
prezentovanou expresi indukovanou adhezí bun k mo no nahlí et jako na
rekapitulaci d
fenoménu p

odehrávajících se v pr

hu ontogeneze. Do asnost tohoto

ítáme absenci faktor nezbytných pro správnou funkci epidermálních

kmenových bun k p irozen se vyskytujících v oblasti „bulge“ (Tumbar et al., 2004).
Z tohoto hlediska je více ne zajímavé e do oblasti „bulge“ jsou vedle epidermálních
kmenových bun k lokalizovány té

multipotentní kmenové bu ky pocházející

z neurální li ty (Sieber-Blum a Grim, 2004). Zatím nejsou známy informace o jejich
potenciální provázanosti.
Vzhledem
prolongovan

k pozorované

expresi

cytokeratinu

pasá ované a kultivované, je

19

v bu kách

kultury

vykazují morfologické známky

terminální diferenciace, je otázkou, zda-li lze na tento imunocytochemický marker
nahlí et jako na znak kmenovosti.

MULTIPARAMETROVÁ

ANALÝZA

KULTIVOVANÝCH

FaDu

BUN K

A

PRASE ÍCH FOLIKULÁRNÍCH KERATINOCYT
(publikace 11)

Z hlediska sou asného pojetí je na nádorová onemocn ní nahlí eno jako na
onemocn ní kmenových bun k (Sell, 2004). Proto p edstavuje studium zam ené na
jejich identifikaci a bli

í charakterizaci jeden z prominentních cíl

biologie a

patologie bu ky. Jak ji mnohokrát v této práci uvedeno, doposud nemáme v rukou
znaky je bezpe

identifikující. Na poli histo- a cytochemických vy et ení byla
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popsána ada slibných marker , které v ak p i izolované aplikaci podávají nez ídka
rozporuplné výsledky. Z tohoto hlediska se zdají být slibným studie sou asn
vy et ující v

í po et z t chto marker . Je nutno podotknout, e ím komplexn

analýza je provád na, tím technicky náro

í

í je správné hodnocení výsledk .

Navíc pak studie provád né in vitro ukazují, e bun

né systémy (linie a kultury)

edstavují z hlediska fenotypových vlastností asoprostorov se m nící systém.
Kultivované bu ky spinocelulárního karcinomu (FaDu) exprimovaly na po átku
kultivace
pr

adu znak , které byly vý e popsány u bun k kmenových. V dal ím

hu r stu kultury tyto bu ky „kmenové znaky“ ztrácely a získávaly charakter

normálních epitelových bun k. Tato skute nost vybízí k p edstavám o podílu
kmenových bun k na vzniku zhoubných nádor vycházejících z tohoto typu epitelu
(Sell, 2004).

LANGERIN A VAZBA MANOSY
(publikace 1.)

Dendritické bu ky jsou základní sou ástí imunitního systému podílející se na
prezentaci antigen . Langerhansovy bu ky, jsou specifické dendritické bu ky
myeloidního p vodu, se kterými se setkáváme v epidermis a dal ích epitelech. Je pro
charakteristická p ítomnost lektinu langerinu, pomocí kterého jsou schopné
rozpoznávat manosylované antigeny. Na rozdíl od Langerhansových bun k,
nematurované dendritické bu ky k rozpoznávání manosylovaných antigen

u ívají

175 kDa-manosový transmembránový receptor (Martínez-Pomares a Gordon, 1999;
Mommas et al., 1999; Plzák et al., 2003).
Je známo,

e langerinem je zprost edkovaná prezentace nepeptidových

antigen , p edev ím glykolipid , T lymfocyt m (Hunger et al., 2004). Tento lektin se
spolu s galektinem-3 ú astní formování Birbeckových granul (Valladeau et al., 2000;
Plzák et al., 2003). Vzhledem k absenci exprese galektinu-3 ve vlastních
Langerhansových bu kách sehrává významnou roli jejich spolupráci s keratinocyty
(Smetana et al., 1999; Valladeau et al., 2000). Je zajímavé, e v ad nádorových
tkání postihující dla dicobun

né epitely je popisován sní ený po et dendritických
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bun k a jejich sní ená reaktivita pro galektin-3 (Sudo et al., 1987; Schreiner et al.,
1995; Plzák et al., 2002a).
V souladu s t mito pracemi, byl v porovnání s netransformovanou epidermis,
ve tkáních basocelulárních karcinom pozorován sní ený po et, jako i ektopická
lokalizace Langerhansových bun k (Sudo et al., 1987; Schreiner et al., 1995).
Kolokalizace signálu v oblasti dermoepidermální junkce a dermis/stromatu karcinom
pro 175 kDa-manosový receptor a langerin v dendritických elementech poukazuje na
význam t chto element

imunitního systému v imunitních pochodech zde se

odehrávajících. Jejich selhání pak m

e výrazn

ovliv ovat vznik a progresi

nádorového bujení.

JADERNÁ VAZBA GLYKOSAMINOGLYKAN
(publikace 2.)

Na glykosaminoglykany bylo vzhledem k opakujícím se negativn

nabitým

disacharidovým motiv m v jejich et zcích, v dlouhodobém m ítku nahlí eno jako na
molekuly vykazující pouze pasivní elektrostatické interakce. Detailní strukturální
analýza a potenciál k ulo ení a p enosu informací vedl k revizi tohoto jednostraného
pohledu (Prydz a Dalen, 2000; Gabius et al., 2002; Habuchi et al., 2004).
Glykosaminoglykany

jako

sou ást

proteoglykan

jsou

nedílnou

sou ástí

extracelulární matrix. Vedle interakcí s komponentami extracelulární matrix byly
identifikovány interakce glykosaminoglykan s adou jiných molekul a uplatn ní p i
enosu signálu (Fundenburgh, 2000; Solis et al., 2001).
Je kup íkladu známo,

e glykosaminoglykany ovliv ují signalizaci rodiny

fibroblastických r stových faktor (Fibroblast Growth Factors, FGFs) prost ednictvým
jejich receptor

s tyrozinkinázovou aktivitou. N které z t chto peptid , nap íklad

molekuly FGF-2, vedle vytvá ení ternárních komplex se sacharidovým et zcem a
receptorem, mohou být v komplexu s heparinem i heparan-sulfátem internalizovány
a transportovány do bun

ného jádra (Gleizes et al., 1995; Hsia et al., 2003).

Na význam jejich nitrojaderné lokalizace ukazuje schopnost bun k zna ené
glykosaminoglykany internalizovat a transportovat je do jaderného kompartmentu,
jako i jejich zde opakovan popsaná lokalizace (Evanko a Wight, 1999; Richardson
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et al., 1999). V jád e byly prokázány jejich interakce s adou d le itých partner ,
nap íklad histony a n kterými lektiny (heparin vá ící lektin) (Kohnke-Godt a Gabius,
1991; Ambrosio et al., 1997; Watson et al., 1999). Nitrojaderné funkce
glykosaminoglykan nebyly doposud objasn ny. Zdá se e v této lokalizaci mohou
regulovat uspo ádání chromatinu a ovliv ovat tak procesy syntézy DNA a RNA (Seki
et al., 1979; Furukawa a Bhavanandan, 1983; Prusov, 1995).
V této studii bylo u ito panelu zna ených glykosaminoglykan ke studiu jejich
nitrojaderných interakcí ve vzorcích tkání a r zných bun
studovaných tkáních a bun

ných kulturách. Ve v ech

ných kulturách s vyjímkou linie gliomu T98G byla

sledována jaderná vazba heparinu. V linii T98G v ak byla sledována jaderná vazba
chondroitinsulfátu. Ve tkáni epidermis a basocelulárního karcinomu byla vedle
jaderné vazby heparinu navíc pozorována vazba fukoidanu. P idání heparinu do
kultiva ního média keratinocyt

vedlo ke kompetitivní inhibici jeho jaderných

interakcí.
Je tedy z ejmé,
tká ov /bun

e jaderné interakce jednotlivých glykosaminoglykan

jsou

specifické a nejsou ur eny pouze jejich fyzikáln -chemickým

vlastnostmi. Jejich vazba ve studovaných tkáních a kulturách je nezávislá na stupni
diferenciace a prolifera ním potenciálu. Jako výjimku z tohoto pravidla je mo no
pova ovat pozorovanou absenci jaderné vazby heparinu a naopak p ítomnost vazby
chondroitin-sulfátu v transformovaných bu kách linie gliomu T98G.
Vzhledem k popsané jaderné lokalizaci heparin vá ícího lektinu v lidské
placent

byla studována jeho exprese, která p ítomnost tohoto lektinu ve

studovaných epiteliálních tkáních neprokázala. Glykosaminoglykany tedy v jádrech
bun k t chto tkáních interagují s jinými partnery.
V bun

ných kulturách byla té

internalizovat a transportovat je do bun
kostní d en

studována schopnost glykosaminoglykany
ného jádra. V p ípad stromálních bun k

byly jaderný transport heparinu omezený. Transport bylo mo né

zprost edkovat FGF-2. Identický d j byl té popsán pro jiné z glykosaminoglykan
(heparan-sulfát a hyaluronová kyselina) pod vlivem FGF-2, fibronektinu a séra
(Roghani a Moscateli, 1992; Gleizes et al., 1995; He et al., 2001; Hsia et al., 2003).
V p ípad epidermálních keratinocyt byl pozorován selektivní nitrojaderný transport
heparinu a do malé míry heparan-sulfátu bez zjevného ovlivn ní FGF-2. Je zajímavé,
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e vazba glykosaminoglykan

byla v bu kách t chto dvou kultur zji ována

v odli ných jaderných subkompartmentech (chromatin u stromálních bun k kostní
en a jadérku u keratinocyt ). Tento nález sv
transportních mechanizm
bun

í o mo nosti existence odli ných

i existenci odli ných vazebných partner u jednotlivých

ných typ . Vzhledem k produkci proteoglykan

s obsahem heparan-sulfátu

bu kami feedru, je mo né uplatn ní t chto molekul v kompetici s exogenn
idanými molekulami glykosaminoglykan ve studovaných d jích. Je té zajímavé,
e v in vitro podmínkách u stromálních bun k kostní d en , vedlo p idání heparinu,
chondroitin-sulfátu, hyaluronové kyseliny a FGF-2 ke zm
idání FGF-2 vedlo ke zm

uspo ádání chromatinu.

uspo ádání vazby heparinu do fibrilárních struktur u

ásti bun k. Konfokálními mikroskopickými studiemi byla ve fibrilárních strukturách
sledována kolokalizace vazebných míst pro heparin s laminem B1.
Vzhledem

ke

zva ovaným

jaderným

interakcím

glykosaminoglykan

s komponentami chromatinu byl sledován vliv extrakce nukleových kyselin a protein
histon na dostupnost jejich vazby. Degradace nukleových kyselin (DNA-asou/RNAasou) nevedla ke kvantitativní alteraci vazby heparinu. U stromálních bun k kostní
en

v ak byla sledována kvalitativní zm na charakteru vazby. Extrakce histon

hypertonickým roztokem NaCl vedla k eliminaci dostupnosti jaderných míst pro
heparin, a tak poukazuje na význam jejich interakce s glykosaminoglykany.
V bezbun

ném systému pak byl sledován vliv heparinu na interakce mezi DNA a

histonem

H3.

Tato

glykosaminoglykan

data

jsou

v souladu

v jaderné lokalizaci v pr

s prácemi

postulujícími

úlohu

hu regulace organizace struktury

chromatinu (Brotherton et al., 1989; Prusov, 1995; Watson et al., 1999; Leitch, 2000;
Hebbar a Archer, 2003). Ve vztahu k ovlivn ní uspo ádání chromatinu je zajímavé,
e ve studovaných bu kách tkání a kultur nebylo zji
jaderné vazb
bun

ná

glykosaminoglykan

diferenciace

je

no významných zm n v

ve vztahu k diferenciaci, nebo je známo,

spojená

se

zm nami

v pom ru

euchromatinu

e
a

heterochromatinu.
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F) ZÁV R

Bun

ná biologie na p elomu 20. a 21. století za ívá sv j nebývalý rozkv t.

Informace, které p iná í ji

nejsou cenné jen z hlediska poznání, ale ada z nich

nachází své klinické uplatn ní. Z medicínského hlediska je v následujících dekádách
ekávána expanze molekulárn zam ených diagnostických a lé ebných postup .
Dochází tedy ke stírání hranic mezi obory teoretickými a klinickými. Mno ství
ka doro

publikovaných prací zam ených na bun

nou biologii za fyziologických i

patologických stav , v etn nádorové biologie jsou enormní. Je v ak nutné zmínit, e
naprostá v

ina je zam ena na problematiku nukleových kyselin a protein .

Cukerné molekuly bezesporu v posledních dekádách nebyly na výsluní. Informace o
jejich významu pro d je v organismu se p irozen odehrávající, jako i o jejich vztahu
k nemocem se za ínají hromadit a
z nejvíce se rozvíjejících podobor

nyní. Práv
bun

proto je glykobiologie jedním

né biologie. Výrazn

k tomu p isp la

identifikace endogenních lektin , postupné prohlubování znalostí o jejich fyzikáln chemických

vlastnostech

a

endogenních lektin nám umo

fyziologických

funkcích.

Zavedení

zna ených

uje studovat v organizmu se p irozené odehrávající

interakce na úrovni sacharid s proteiny. ivá p íroda nám v ak poskytuje celou adu
dal ích lektin , kterými je mo no studovat a vzájemn rozpoznávat odli né cukerné
epitopy. Není tedy zará ející,

e vedle genomové a proteomové analýzy je do

budoucna zva ována i analýza glykomová.
Tato diserta ní práce se zaobírala n kterými z glykobiologických aspekt
dla dicobun

ných epitel

sliznic horní ásti dýchacího a trávicího traktu a k

e.

Zna ná ást práce byla v nována problematice endogenních lektin , galektin , a
sialylace. Informace které jsme studiem získali, se zdají být velmi slibné na poli
vývojové i nádorové biologie. Z hlediska potenciálního klinického uplatn ní se zdá
být velmi p ínosné dal í studium galektin-dependentních parametr
kmenovým bu kám dla dicobun

ve vztahu ke

ných epitel , jako i jejich potenciálního uplatn ní

i hodnocení biologického chování nádor . Vy et ování cukerných epitop , vedle
parametr proteinových a molekulárn genetických, m
cenné prognostické informace.
glykosaminogykan do bun

e na poli onkologie podávat

ást práce se té v novala problematice transportu

ného jádra. Informace o jejím významu a fyziologické
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úloze t chto molekul pro procesy zde se odehrávající jsou zatím omezené a
bezesporu si zaslou í dal í pozornost.
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