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Z potenciálních onkomarkerů hlavy a krku jsme se zaměřili na parametry oxidativního stresu (dále jen 

OS) u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku a také na vaskulární endoteliální růstové faktory 

u salivárních nádorů. 

Pacienti se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku vykazují zvýšený OS u pokročilých, recidivujících a 

méně diferencovaných nádorů. Vysoká hladina malondialdehydu (dále jen MDA) zvyšovala riziko 

recidivy. Tento negativní vliv OS na prognózu jsme potvrdili Kaplan-Meierovou analýzou přežití 

jak u bezpříznakového intervalu, tak u celkového přežití. Podobně vyšší hladiny superoxid dismutázy 

(dále jen SOD) mají pacienti s pozitivním uzlinovým nálezem. Bimodální distribuce MDA vybízí 

k hypotéze, že existuje faktor, predeterminující schopnost onkologických pacientů vypořádat 

se se zvýšenou hladinou OS. Takovýto činitel se nám nepodařilo mezi vybranými genetickými 

polymorfizmy identifikovat. Z parametrů OS se nejslibnějším prognosticko-diagnostickým markerem 

zdá být MDA, jehož stanovení je levné a rychlé.  

Lymfatická síť uvnitř pleomorfního adenomu je chudá, ale hustota lymfatik v okolí nádoru a ve zdravé 

salivární tkáni se neliší. Z toho lze dovodit, že si pleomorfní adenom nevytváří nové lymfatické cévy 

ve svém okolí. Naopak neoplastické buňky salivárního adenoidně cystického karcinomu mají 

schopnost exprimovat lymfangiogenní cytokiny a indukovat tak peri- i intratumorózní 

lymfangiogenezu. Oproti očekávání jsme neprokázali přímou souvislost exprese VEGF-C/D, 

ani hustoty lymfatické sítě s rozsahem metastatického postižení uzlin. Horší prognóza u pacientů 

s hustší sítí lymfatik však podporuje hypotézu, že tyto cévy se podílejí na nádorové diseminaci. 
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