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Abstrakt  

Väčšina nádorov centrálnej nervovej sústavy sa diagnostikuje až po objavení klinických 
príznakov. Markery, ktoré by vedeli predpovedať prežívanie pacientov s gliómami sú veľmi 
vzácne. V tejto práci sa pokúšame analyzovať viaceré faktory, ktoré majú význam v rozvoji 
nádorov a v ich interakcii s imunitným systémom. Zistili sme, že ROC krivky troch 
vybraných markerov  sTREM-1 (triggering receptor expressed on myelocytes), molekuly 
kontrolného bodu sHLA-G (soluble human leukocyte antigen) a BDNF (brain derived 
neurotrophic factor) poukazujú na to, že majú najlepšiu diagnostickú hodnotu u pacientov 
s glioblastómami (AUC=0,9534). Tieto markery môžu slúžiť na zachytenie pacientov 
s nešpecifickými neurologickými príznakmi a tým na skoršiu indikáciu neurozobrazovacích 
metód, ktoré by sa bežne neuskutočnili. Včasná diagnostika by tak mohla výrazne zlepšiť 
prognózu pacientov s glioblastómami, čo sú najmalígnejšie formy gliómov.   
 
Úvod 
 
Gliómy sú najbežnejšou formou primárnych malígnych nádorov mozgu u dospelých ľudí. 
Môžu sa vyskytovať v každej časti centrálnej nervovej sústavy (CNS), ale najčastejšie sa 
vyskytujú v mozgu. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa delia na stupne I až 
IV (1). U viac ako polovice pacientov sa diagnostikuje multiformný glioblastóm (GBM), ktorý 
sa zaraďuje ku gliómom IV. stupňa, čo predstavuje najčastejšiu a najzávažnejšiu formu gliómov 
(2). V roku 2019 Cantrell et al. ukázali, že napriek pokrokom v priemernom a krátkodobom 
prežívaní, percento pacientov, ktorí dosiahli 5-ročné celkové prežitie ostalo veľmi nízke – 4,6 
% (3). Väčšina nádorov centrálnej nervovej sústavy sa diagnostikuje až po objavení klinických 
príznakov. Markery, ktoré by vedeli predpovedať prežívanie pacientov s gliómami sú veľmi 
vzácne (4). 

Dôležitú úlohu v patogenéze nádorov má nielen stav imunity ale aj zápal (5). 
V počiatočnom štádiu protinádorovej imunity (immunoediting) má význam Th1 imunita 
a obranný zápal.  Neskoršom štádiu nádorov sa úloha imunity, ktorá sa znižuje a zápalu mení. 
Zápal v neskoršom štádiu môže potencovať rozvoj nádorov a ich metastazovanie. 
U nádorových pacientov je imunita v periférnej krvi potlačená, obzvlášť v pokročilých 
štádiách a systémový zápal zvýšený [5]. Môže ísť aj o chronický zápal nízkeho stupňa.  

Cieľom našej práce bolo zistiť výpovednú hodnotu vybraných testovaných 
biomarkerov  prozápalového cytokínu IL-6, protizápalového cytokínu s imunoregulačnou 
aktivitou IL-10 a tiež IL-4 a IL-13 pôvodom z Th2 imunity, ktoré spolu s IL-10 majú 
schopnosť potláčať Th1 imunitnú odpoveď s protinádorovou aktivitou. Vyšetrovali sme aj 
hladinu molekuly kontrolných bodov imunity so silnou imunosupresívnou a protizápalovou 



aktivitou  sHLA-G a koncentráciu moderného markera zápalu sTREM-1 v sére.  Okrem toho 
sme sa rozhodli vyšetriť aj hladinu neurotrofínu BDNF (brain derived neurotrophic faktor) 
v plazme, ktorý je kľúčový v prežívaní, diferenciácií a plasticite neurónov.  
V tejto práci sme sa snažili nájsť molekuly, ktoré by mohli byť nápomocné v diagnostike 
pacientov s gliómami vo včasnom štádiu.  
 
Materiál a metódy 
 
V štúdii bolo zahrnutých 63 pacientov starších ako 18 rokov s histologicky overenými 
gliómami II (N=19), III (N=13) a IV. (N=31) stupňa (grade) s následnou  čiastočnou alebo 
úplnou resekciou nádoru. Počet mužov bol 38 a počet žien 25, priemerný vek ± SD bol 53.29 
± 14.98 rokov. Histologická diagnostika bola stanovená dvomi neuropatológmi podľa 
najnovších klasifikačných kritérií  WHO. Krv bola pacientom odobratá ráno pred 
chirurgickým zákrokom. Pacientov s primárnou diagnózou bolo 49, s relapsom 13, u jedného 
chýbal údaj. 

Kontrolnú skupinu tvorilo 26 zdravých dobrovoľníkov bez nádorov, autoimunitných 
chorôb a akéhokoľvek akútneho ochorenia (13 mužov a 13 žien vo veku 26 až 75 rokov). 
Štúdia bola schválená Etickou komisiou Univerzitnej nemocnice Bratislava. Všetky 
vyšetrenia prebiehali v súlade s Medzinárodnou etickou smernicou a Helsinskou deklaráciou. 
Od každého účastníka výskumu sme obdržali písomný informovaný súhlas pre zaradenie do 
štúdie a vedenie osobných údajov.  

Krvné vzorky sme získali v období rokov 2015 až 2018. Hladinu sTREM-1 v sére, IL-
6, IL-10, IL-4, IL-13, sHLA-G a BDNF v plazme sme analyzovali sendvičovou ELISA 
metódou (Human ELISA test; všetky Fine Test, Wuhan, China; okrem sHLA-G – EXBIO 
Olomouc, Česká republika) presne podľa návodu výrobcov.  

Pre štatistickú analýzu sme robili pomocou programov InStat a SAS. Aplikovali sme 
Studentov t-test a Mann-Whitney test. Výsledky sme vyjadrili ako median a medzikvartilný  
rozdiel (IQR; interkvartil range), priemer ± štandardná odchýlka (SD) v závislosti od 
gaussovského rozloženia. Štastistická analýza zahŕňala ROC krivky s príslušnými AUC 
parametrami. Hodnota P < 0,05 bola stanovená pre štatistickú významnosť.  
 
Výsledky 
 
1. Porovnanie hladín vyšetrovaných biomarkerov v skupine všetkých gliómových 
pacientov (G II, G III, G IV) s kontrolnou skupinou zdravých osôb 
 
Hladina sTREM-1 u pacientov s gliómami v porovnaní so zdravými kontrolami bola 
signifikantne znížená pri všetkých stupňoch gliómov: grade II – P=0,0051, grade III – 
P=0,02, grade IV – P=0,01. Hladina IL-10 (Interleukín 10) bola v porovnaní so zdravými 
kontrolami signifikantne zvýšená pri všetkých stupňoch gliómov: grade II – P=0,0017, grade 
III –  P=0,03, grade IV – P=0,007.  

 
2. Vyšetrenie biomarkerov u pacientov s gliómami IV. stupňa (GBM) 
 
Najviac signifikantné rozdiely vo vyšetrovaných parametroch sme našli pri porovnaní hodnôt 
pacientov s glioblastómom a kontrolnej skupiny zdravých osôb (Tabuľka 1).  

Ukázalo sa, že pacienti s gliómami IV. stupňa mali signifikantne vyššie hladiny 
imunosupresívnej a protizápalovej molekuly s HLA-G a protizápalovej molekuly IL-10. 
Naopak koncentrácie moderného markera zápalu sTREM-1, IL-13 a  BDNF boli signifikantne 



nižšie v porovnaní s kontrolnou skupinou zdravých osôb. Najvýraznejší rozdiel bol v hladine 
BDNF.  

 

Tabuľka 1 Kandidátne diagnostické molekuly  u pacientov s gliómami IV. stupňa a zdravých 
kontrol 

 
Kandidátne 
molekuly 

priemer/medián 
stupeň IV; GBM  
(SD, IQR) 

priemer/medián 
zdravé kontroly 
(SD, IQR) 

  P  

sHLA-G  
(U/mL) 

27.25 (IQR 62.78) 19.1 (IQR 12.85) 0.04 

sTREM-1  
(pg/ml) 

31.58 (SD 14.90) 42.95 (SD 11.80) 0.01 

BDNF (pg/ml) 621 (IQR 473.20) 1265 (IQR 681.77) 0.001 
IL-6 (pg/ml) 2.538 0 0.91 

IL-10 (pg/ml) 194.87 (IQR 319.4) 0 (IQR 12.35) 0.007 

IL-4 (pg/ml) 216.6 273.61 0.57 

IL-13 (pg/ml) 27.28 (IQR 185.14)  122.76 (IQR 222.4) 0.05 

BDNFbrain derived neurotrophic factor, HLA-G-ľudský leukocytový antigén G, IL-
interleukín, SD-standard deviation 

 
3. Diferenciálno-diagnostická hodnota biomarkerov  v rozlišovaní pacientov s gliómami 
IV. stupňa a zdravých kontrol 

Kombináciu všetkých markerov sa nám podarilo analyzovať u 24 pacientov s glioblastómami 
a 17 zdravých kontrol. Za týmto účelom boli vyšetrované markery rozdelené do dvoch 
súborov. Zistili sme, že kombinácia sérových hladín sTREM-1, a plazmatických hladín 
sHLA-G, BDNF a IL-13 má  dobrú rozlišovaciu schopnosť pre pacientov s GBM 
(AUC=0,9510) oproti zdravým jedincom (Obrázok 1). Najlepšiu rozlišovaciu schopnosť pre 
pacientov s GBM (AUC=0,9534) však ukázala kombinácia troch markerov  sTREM-1, 
sHLA-G a BDNF (Obrázok 2).  



 

Obrázok 1. ROC krivka štyroch markerov (sTREM-1, sHLA-G, BDNF a IL-13) pre 
rozlíšenie pacientov s glioblastómom a zdravých kontrol. 

 

Obrázok 2. ROC krivka troch markerov (sTREM-1, sHLA-G a BDNF) pre rozlíšenie 
pacientov s glioblastómom od zdravých kontrol. 



 

Diskusia  

V rozvoji gliómov má z imunologickej stránky dôležitú úlohu stav imunity a zápalu. Z toho 
dôvodu sme v našej práci sme si dali za cieľ vyšetriť vybrané ukazovatele imunity a zápalu. 
Okrem toho aj molekulu BDNF, ktorá má dôležitú úlohu v aktivite mozgových buniek.   

sHLA-G 

V skupine vyšetrovaných jedincov sme zaznamenali signifikantne zvýšenú hladinu sHLA-G  
s protizápalovou a imunosupresívnou aktivitou. Je to mimoriadne dôležitá molekula 
v antitumorúznej imunite, nakoľko je aj molekulou kontrolných bodov imunity a ovplyvňuje 
aktivitu viacerých buniek a humorálnych faktorov. Táto aktivita je daná väzbou či už 
membránového alebo solubilného HLA-G na inhibičné receptory buniek (6,7).  
Predpokladáme, že sHLA-G sa môže uvoľňovať nádorov a má tak úlohu v úniku nádorov pred 
mechanizmami imunity. Absencia expresie HLA.G proteínu je spojená s lepším dlhodobým 
prežívaním nádorových pacientov (8).  

BDNF 

Zistili sme výrazne nižšiu koncentráciu BDNF v plazme pacientov s vysokým stupňom 
gliómov. Najväčším zdrojom BDNF v mozgu dospelých sa zdajú byť neuróny, BDNF sa 
detegujú aj v oligodendrocytoch, astrocytoch a mikrogliách (9).  Uvoľňovanie BDNF 
neurónmi v mozgu sa javí ako následok neurónovej aktivity. U gliómov je neurónová aktivita 
potlačená nádorovým procesom a následkom toho produkcia BDNF môže byť nižšia ako za 
fyziologických okolností.  

s-TREM1 

Naši pacienti s gliómami mali signifikantne nižšiu hladinu sTREM-1 ako zdravé kontroly. 
Molekula TREM-1 sa vyskytuje v dvoch izoformách – v membránovej a solubilnej. 
Membránová TREM-1 je receptorom  na povrchu buniek, jeho ligandy nie sú doteraz úplne 
známe, ale po ich väzbe dochádza k aktivácii zápalového procesu. Molekula s TREM-1 
pôsobí ako zhášacia molekula väzbou ligandov, ktoré by sa mohli viazať na membránovú 
TREM-1, čím pôsobí protizápalovo (10). Predpokladáme, že nižšia hladina sTREM-1 
podporuje systémový zápal, čo môže podporiť aj rast nádorov. U rôznych typov nádorov bola 
detegovaná znížená aj zvýšená hladina sTREM-1 v sére (11). V 2018 Kuemmel et al. 
publikovali štúdiu, v ktorej ukázali, že sTREM-1 bol markerom krátkeho prežívanie 
u pacientov s karcinómom pľúc (NSCLC – non-small cell lung carcinoma) (12). 

Záver 

Väčšina nádorov centrálnej nervovej sústavy sú diagnostikované až po objavení evidentných 
klinických príznakov. V takomto štádiu už operačný výkon, rádioterapia a chemoterapia môžu 
byť menej efektívne ako vo včasnom štádiu choroby. V tejto práci sa ukázalo, že kombinácia 
molekúl sHLA-G, sTREM-1 a BDNF má významnú rozlišovaciu schopnosť u pacientov 
s gliómami. Uvedené markery by sa mohli používať na potenciálne zachytenie pacientov 
s mnohými nešpecifickými neurologickými symptómami a tým na skoršiu indikáciu 
neurologických zobrazovacích metód. Včasná diagnostika spojená s úplným chirurgickým 
zásahom by tak mohli významne zlepšiť prognózu pacientov s glioblastómami.  



Podporované grantom Univerzity Komenského č. 299/2019, grantom Lekárskej fakulty UK č. 

GLFUK 4_2021 ŠPP - O-21-101/0001-04 a grantom Lekárskej fakulty UK č. 374/2021.  

 
 

Zoznam použitej literatúry 
 
 1.Ostrom QT, Gittleman H, Farah P, a spol. CBTRUS statistical report: primary brain and 
central nervous system tumors diagnosed in the United States in 2006 –2010. Neuro-oncol. 
2013, 15(sup 6): ii1 –56. 
2. Altieri R, Agnoletti A, Quattrucci F, a spol. Molecular biology of gliomas: present and 
future challenges. Transl Med UniSa. 2014; 10:29-37. PMID: 25147764; PMCID: 
PMC4140427. 
3. Cantrell JN, Waddle MR, Rotman M, a spol. Progress Toward Long-Term Survivors of 
Glioblastoma. Mayo Clin Proc 2019; 94 (7):1278‐1286. doi:10.1016/j.mayocp.2018.11.03 
4. Welsh JB, Sapinoso LM, Kern SG,  a spol. Large-scale delineation of secreted protein 
biomarkers overexpressed in cancer tissue and serum. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 
100(6):3410–3415. doi: 10.1073/pnas.0530278100.  
5. Kluckova K, Kozak J, Szaboova K, a spol. TREM-1 and TREM-2 Expression on Blood 
Monocytes Could Help Predict Survival in High-Grade Glioma Patients. Mediators Inflamm. 
2020 Jul 1;2020:1798147. doi: 10.1155/2020/1798147. PMID: 32684831; PMCID: 
PMC7350089. 
6. Kluckova K, Durmanova V, Bucova M. Soluble HLA-G, its diagnostic and prognostic 
value and potential target molecule for future therapy in cancer. Bratisl Lek Listy. 
2021;122(9):60-617. doi: 10.4149/BLL_2021_097. PMID: 34463104. 
7. Gao GF, Willcox BE, Wyer JR, a spol. Classical and nonclassical class I major 
histocompatibility complex molecules exhibit subtle conformational differences that affect 
binding to CD8alphaalpha. J Biol Chem. 2000; 275(20):15232-15238. 
doi:10.1074/jbc.275.20.15232  
8. Wastowski IJ, Simões RT, Yaghi L, a spol. Human leukocyte antigen-G is frequently 
expressed in glioblastoma and may be induced in vitro by combined 5-aza-2'-deoxycytidine 
and interferon-γ treatments: results from a multicentric study. Am J Pathol. 2013; 182(2):540-
52. doi: 10.1016/j.ajpath.2012.10.021. PMID: 23219427; PMCID: PMC3562737. 
9. Parkhurst CN, Yang G, Ninan I, a spol. Microglia promote learning-dependent synapse 
formation through brain-derived neurotrophic factor. Cell. 2013; 155(7):1596-609. doi: 
10.1016/j.cell.2013.11.030. PMID: 24360280; PMCID: PMC4033691. 
10. Galvão RP, Zong H. Inflammation and Gliomagenesis: Bi-Directional Communication at 
Early and Late Stages of Tumor Progression. Curr Pathobiol Rep. 2013; 1(1):19-28. doi: 
10.1007/s40139-012-0006-3. PMID: 23538742; PMCID: PMC3607461. 
11. Ho CC, Liao WY, Wang CY, a spol. TREM-1 expression in tumor-associated 
macrophages and clinical outcome in lung cancer. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 
177(7):763-770. doi: 10.1164/rccm.200704-641OC. PMID: 18096709. 
12. Kuemmel A, Alflen A, Schmidt LH, a spol. Soluble Triggering Receptor Expressed on 
Myeloid Cells 1 in lung cancer. Sci Rep. 2018 Jul 17;8(1):10766. doi: 10.1038/s41598-018-
28971-0. PMID: 30018308; PMCID: PMC6050254. 
 


