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PŘEHLED

Význam aberantně aktivované dráhy 
Hedgehog/ Gli pro nádorovou progresi

Importance of Aberrantly Activated Hedgehog/ Gli Pathway  
in Tumour Progression

Kreisingerová K., Ondrušová Ľ., Horák, P., Vachtenheim, J.
Ústav lékařské bio chemie a laboratorní dia gnostiky, 1. LF UK a VFN Praha

Souhrn
Východiska: Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. 
Léčba tohoto typu onemocnění je pro pacienty velmi náročná a její úspěšnost je často limitovaná 
kvůli častým relapsům. Navíc se mohou objevit metastázy, nejčastěji v plicích a játrech, které 
zhoršují pacientovu prognózu na přežití. Signální dráha Hedgehog (Hh) je jednou z význam-
ných signalizačních kaskád, které ovlivňují rozvoj a následné udržování mnoha typů nádorů. Její 
aberantní signalizace pomáhá buňkám uniknout apoptóze, narušuje energetický metabolizmus 
buněk, má vliv na proces epiteliálně-mezenchymálního přechodu, pomáhá nádorovým buňkám 
uniknout imunitnímu systému, udržuje nádorové kmenové buňky a podílí se na tvorbě metastáz. 
Role signální dráhy Hh v rozvoji, udržování a progresi nádorů je intenzivně studovaná. Bylo vy-
vinuto několik typů inhibitorů této signální dráhy. Nejvíce studované byly inhibitory receptoru 
Smoothened, ale vzhledem k často vznikající rezistenci se nyní dostává do popředí výzkum dal-
ších skupin inhibitorů, které cílí mimo receptor Smoothened. Zdá se, že tyto inhibitory by mohly 
pomoci překonat rezistenci inhibicí přímých efektorů dráhy, tj. transkripčních faktorů Gli, nezá-
visle na membránové signalizaci. Tyto nové léky dávají naději pacientům, u kterých v současné 
době léčba selhává. Cíl: Tento souhrnný článek se snaží shrnout poznatky o roli signální dráhy 
Hh v rozvoji nádorů a popisuje ně kte ré zásadní pokroky ve vývoji cílených inhibitorů této dráhy.
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Summary
Background: Cancer is the second most common cause of death in the Czech Republic. The 
treatment of this disease is very exhausting for the patients and the treatment has often limited 
success only. The disease often relapses after a period of remission. Moreover, metastases often 
appear in lungs, liver or other organs and worsen patient’s prognosis and probability of survi-
val. The Hedgehog (Hh) signaling pathway is one of the important pathways that affects ini-
tiation and maintenance of various types of tumours. When aberrantly activated, Hh signaling 
pathway helps cells escape apoptosis, disturbs cell energy metabolism, influences the process 
of epithelial-mesenchymal transition, helps to escape immune system, maintains cancer stem 
cells and supports metastasis. The role of Hh signaling cascade in tumour initiation, mainte-
nance and progression is intensively studied. Several types of inhibitors of this pathway were 
developed. The most intensively studied were inhibitors of the receptor Smoothened. Due to 
commonly occurring resistance, the research of other groups of inhibitors is in the centre of 
interest. These new drugs do not target receptor Smoothened but proteins standing down-
stream of Smoothened (inhibition of final Gli transcription factors). The drugs could give new 
hope to patients whose treatment fails. Purpose: This review summarizes the findings about 
the role of Hh signaling pathway in tumour development and describes the progress in the 
development of targeted inhibitors of this pathway. 
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Úvod
Signální dráha Hedgehog (Hh)/ Gli je 
evolučně velmi konzervovaná od Dro-
sophily po člověka. Poprvé byla popsána 
v roce 1980, kdy Nüsslein-Volhard a Wie-
schaus provedli velký screening mutací, 
které měnily vývoj tělního plánu larev 
octomilky [1]. Od té doby je tato dráha 
předmětem intenzivního výzkumu 
a ukázalo se, že hraje zásadní roli v em-
bryonálním vývoji, ve kterém ovlivňuje 
diferenciaci buněk, proliferaci a polari-
zaci tkání. Hh signalizace je důležitá ve 
vývoji mozečku, mužského reproduktiv-
ního traktu, kostí, střeva nebo neurální 
trubice [2]. V dospělosti je aktivita dráhy 
ve většině tkání velmi nízká, ale je dů-
ležitá pro udržování kmenových buněk 
a  je součástí reparace a  regenerace 
tkání  [3–5]. Aberantní aktivace dráhy 
Hh byla nalezena u mnoha typů nádorů, 
vede k rozvoji metastáz a podílí se na re-
zistenci k chemoterapii [6].

Signální dráha Hedgehog 
a aktivace transkripčních  
faktorů Gli
Signální dráha je aktivována navázáním 
ligandu na transmembránový recep-
tor Patched (Ptch). Byly identifikovány 
tři různé ligandy, které aktivují dráhu 
Hh. Jsou to Sonic Hedgehog (Shh), De-
sert Hedgehog (Dhh) a  Indian Hedge-
hog (Ihh). Tyto ligandy mají v embryo-
nálním vývoji různou tkáňovou expresi. 
Všechny tři ligandy se mohou vázat na 
receptor Ptch a  tím spustit Hh signali-
zaci  [7]. Pokud nedojde k  navázání li-
gandu, neaktivovaný receptor Ptch blo-
kuje receptor Smoothened (Smo). Tím je 
signalizace inaktivovaná a  transkripční 
faktory Gli 1–3 neaktivují transkripci cí-
lových proonkogenních genů. Pokud li-
gand aktivuje Ptch, dojde k  uvolnění 
blokace receptoru Smo a ten se dostává 
na povrch primárního cilia a  následně 
ovlivňuje cytoplazmatický komplex slo-

žený z  proteinů Suppression of Fused 
(SuFu), Gli a dalších proteinů. Následně 
dochází k uvolnění proteinů Gli z kom-
plexu, vzniku jejich aktivních forem a tím 
aktivaci signální dráhy Hh. Gli proteiny 
jsou zinc-fingerové transkripční faktory. 
Nyní jsou známy 3 varianty těchto pro-
teinů. Gli1 je aktivátor dráhy Hh, váže se 
na promotory cílových genů a tím spou-
ští jejich transkripci. Gli2 je také považo-
vaný především za aktivátor transkripce, 
nicméně má i  represorovou doménu 
a může se jako represor chovat. Protein 
Gli3 může být aktivátorem nebo represo-
rem dráhy Hh, záleží na buněčném kon-
textu. Aktivace dráhy Hh má za násle-
dek spuštění transkripce cílových genů. 
Těmi jsou v  první řadě komponenty 
dráhy Hh (Gli1, Ptch1, Ptch2, Hhip), dále 
regulátory buněčného cyklu (CCDN2, 
CCNE1, cyklinD2), regulátory apoptózy  
(BCL-2, survivin, PAX6), geny epiteliálně-
-mezenchymálního přechodu (epithe-

Obr. 1. Signální dráha Hedgehog (Hh).
V nepřítomnosti Hh ligandu receptor Patched (Ptch) blokuje receptor Smoothened (Smo) a z proteinového komplexu, tvořeného pro-
teiny Gli, SuFu a dalšími, se uvolňuje represorová forma Gli proteinů. Represorové Gli proteiny blokují transkripci cílových genů dráhy Hh. 
Po aktivaci receptoru Ptch ligandem dráhy Hh (v tomto případě Shh), dochází k translokaci receptoru Smo na povrch primárního cilia, ná-
sledně dojde k ovlivnění proteinového Gli/SuFu komplexu, ze kterého se uvolňují aktivní formy Gli faktorů. Po jejich translokaci do jádra 
aktivují transkripci cílových genů dráhy Hh.
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exprese byl v této studii označen faktor 
Gli2, který aktivoval expresi survivinu 
mnohem více než Gli1. V  jiné nedávné 
studii autoři prokázali, že Hh neovliv-
ňuje jen antiapoptotické proteiny, ale 
také proteiny proapoptotické. U buněk 
TP53-mutovaného rhabdomyosarkomu 
a meduloblastomu autoři ukázali, že sní-
žení exprese proteinu Gli1  zvyšuje ex-
presi proapoptotického proteinu Noxa. 
Podle této studie Gli1 reprimuje protein 
Noxa pravděpodobně přes early growth 
response protein 1 (EGR1) [25]. Nejzná-
mější nádorový supresor p53  je také 
ovlivňován dráhou Hh. Signalizace Hh 
aktivuje ubikvitin ligázu Mdm2, která 
ubikvitinuje právě protein p53, čímž sni-
žuje množství akumulovaného proteinu 
p53  v  buňkách  [26]. Na cholangiokar-
cinomových buňkách bylo ukázáno, že 
Hh signalizace také dokáže ovlivnit, jak 
konkrétně bude apoptóza probíhat, zda 
vnější apoptotickou cestou, nebo vnitřní 
(mitochondriální) cestou. Hh reguluje 
expresi XIAP proteinu (viz výše), který re-
primuje vnější apoptotickou dráhu. Za-
blokování Hh signalizace vede ke snížení 
exprese XIAP proteinu a  tím se v  buň-
kách opět může aktivovat vnější apop-
totická dráha [24]. Ze stavu současného 
poznání můžeme vyvodit, že dráha Hh 
narušuje rovnováhu apoptotických sig-
nálů v nádorových buňkách a vychyluje 
ji směrem k potlačení apoptózy. Tímto 
Hh signalizace velmi přispívá k  iniciaci 
nádorového bujení a k dalšímu růstu již 
rozvinutých nádorů.

EMT a schopnost nádorů 
metastazovat
Epiteliálně-mezenchymální přechod 
(EMT) je buněčný mechanizmus, který 
je velmi důležitý v  průběhu embryo-
nálního vývoje a během reparace tkání. 
Epiteliální fenotyp buněk se v  procesu 
EMT mění na fenotyp mezenchymový. 
EMT významně ovlivňují vývojové dráhy 
Wnt, Notch a  Hedgehog (Hh). Proces 
EMT je také velmi důležitý během roz-
voje nádorového bujení, umožňuje buň-
kám primárního nádoru uvolnit se do 
krve nebo lymfy a následně se usadit ve 
vzdálených orgánech s úplně jiným pro-
středím, než jaké bylo v primárním ná-
doru. Během procesu EMT dochází ke 
snížení adhezivity buněk, ke ztrátě bu-

Role Hh v nádorové progresi
Je zřejmé, že dráha Hh je významná při 
rozvoji mnoha typů nádorů. Zásadní 
vliv hraje dráha Hh v  rozvoji medu-
loblastomu  [18], bazaliomu  [19], karci-
nomu pankreatu  [20] nebo karcinomu 
plic [21]. U mnoha dalších typů tumorů 
tato dráha přispívá k  rozvoji nádorové 
progrese. Téměř všechny zásadní změny, 
které vedou k  progresi nádorů, jsou 
nějak ovlivňovány dráhou Hh. K  těmto 
významným případům patří například 
uniknutí programované buněčné smrti, 
ovlivnění činnosti telomerázy, angioge-
neze, narušení energetického metabo-
lizmu buněk, EMT, uniknutí imunitnímu 
systému, ovlivnění genomové stability 
nebo ovlivnění schopnosti tvořit me-
tastázy a  udržování viability nádoro-
vých kmenových buněk. V dalším textu 
jsou blíže popsány ně kte ré tyto případy, 
u  kterých je význam dráhy Hh zcela 
zřejmý a prokázaný.

Apoptóza
Apoptóza neboli programovaná bu-
něčná smrt je proces, který řídí auto-
destrukci buněk, které jsou natolik po-
škozené, že na ně nestačí reparační 
mechanizmy buňky. Narušení procesu 
apoptózy ovlivňuje homeostázu buněk 
a  následně i  tkání a  je považováno za 
silně proonkogenní činitel. Ukazuje se, 
že signální dráha Hh je významným re-
gulátorem apoptózy. Hh signalizace 
ovlivňuje expresi ně kte rých proapop-
totických i  antiapoptotických proteinů 
a tím určuje, zda buňka vstoupí do apo-
ptózy, nebo ne. Dvě vědecké skupiny 
v roce 2004 současně prokázaly, že an-
tiapoptotický protein BCL2  je přímým 
transkripčním cílem Gli faktorů. Jejich 
výsledky se lišily tím, že jedna skupina 
určila za hlavní regulátor BCL2  protein 
Gli1 [22], zatímco druhá považovala za 
regulátor genu BCL2 transkripční fak-
tor Gli2 [23]. V roce 2011 byl další antia-
poptotický protein XIAP označen jako 
transkripční cíl faktoru Gli2  [24]. Zvý-
šení hladiny antiapoptotického pro-
teinu survivinu v  nádorových buň-
kách bylo také připsáno signální dráze 
Hh [10]. Vysoká exprese survivinu byla 
v nádorových buňkách snížena pomocí 
inhibitoru GANT61, což je specifický in-
hibitor faktorů Gli. Za hlavní mediátor 

lial-mesenchymal transition – EMT) 
ZEB1, ZEB2, Twist2  [7–10] a mnoho dal-
ších, převážně proonkogenních genů 
(obr. 1).

K aktivaci Gli faktorů však může dojít 
i nekanonicky. To znamená, že Gli fak-
tory jsou přímo aktivovány proteiny z ji-
ných signálních drah a procesu aktivace 
se v tomto případě neúčastní upstream 
receptory dráhy Hh, tj. Ptch a Smo. Ne-
kanonická signalizace je častá přede-
vším u maligních onemocnění. Většina 
signálních drah, které nekanonicky ak-
tivují Gli faktory, jsou stejně jako dráha 
Hh významné pro rozvoj malignit a po-
rozumění jejich propojení je tedy zcela 
zásadní. Pozitivní regulační vliv na tran-
skripční aktivitu Gli má například dráha 
KRAS-MEK-ERK u buněk karcinomu ža-
ludku  [11]. Podobně bylo prokázáno, 
že Ras-MEK/ AKT stimuluje transkripční 
aktivitu Gli1  u  melanomu  [12]. Dal-
ším důležitým faktorem, který ovliv-
ňuje Gli faktory, je růstový transfor-
mující faktor beta (TGF-b), který je 
důležitý během embryonálního vý-
voje a  při udržování homeostázy do-
spělých tkání. TGF-b je zásadní pro 
expresi Gli a  pro proliferaci cyklopa-
min-rezistentních buněk karcinomu sli-
nivky [13]. Analýza Gli2 promotoru pro-
kázala, že SMAD3 a b-katenin se vážou 
na Gli2 promotor v odpovědi na TGF-b, 
a Gli2  se proto dá považovat za přímý 
transkripční cíl TGF-b [14]. Důležitá sig-
nální dráha PI3K-AKT-mTOR, která se 
účastní mnoha buněčných procesů, 
také dokáže nekanonicky ovlivňovat 
aktivaci Gli. PI3K brání proteazomové 
degradaci Gli2 a usnadňuje tak aktivaci 
Gli2  a  jeho translokaci do jádra  [15]. 
Bylo popsáno mnoho dalších proteinů, 
které ovlivňují Gli faktory, patří mezi 
ně proteinkináza C, DYRK1 a DYRK2 ki-
názy nebo 5’-adenosinmonofosfát-ak-
tivovaná proteinkináza (AMPK) [16,17]. 
Je jasné, že nekanonická signalizace je 
u nádorových onemocnění stejně dů-
ležitá jako signalizace kanonická, oba 
dva typy se v  nádorech často vysky-
tují společně. Výzkum léčby nádoro-
vých onemocnění by měl tedy směřo-
vat ke kombinované terapii, která bude 
blokovat jak klasickou dráhu Hh, tak sa-
motné Gli faktory, případně jejich další  
spouštěče.
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inhibitor cyklopamin, který způsobuje 
závažné vývojové abnormality u zvířat. 
V roce 1998 bylo prokázáno, že tento al-
kaloid inhibuje Hh signalizaci přímým 
navázáním na receptor Smo  [45]. Další 
zkoumání však ukázalo, že cyklopamin 
má poměrně nízkou účinnost, a navíc jej 
nelze užívat perorálně. Další zkoumání 
brzy přineslo účinnější deriváty cyklopa-
minu, například sonidegib (erismodegib, 
LDE-225), saridegib (patidegib, IPI-926) 
a vismodegib (GDC-0449). Dva inhibitory 
Smo byly schváleny americkým Úřadem 
pro kontrolu potravin a léčiv (Food and 
Drug Administration – FDA) i Evropskou 
lékovou agenturou (European Medici-
nes Agency – EMA) pro léčbu bazaliomu. 
Prvním z nich je vismodegib. Byl schvá-
len FDA v roce 2012 pro léčbu metasta-
tického bazaliomu [46]. V roce 2013 pak 
byl schválen také EMA. Od té doby pro-
běhlo několik dalších klinických studií, 
které studovaly vliv vismodegibu u dal-
ších typů nádorů. U žádné však výsledky 
nedopadly tak dobře jako u bazaliomu. 
Vismodegib se například testoval jako 
monoterapie u  pacientů s  metastatic-
kým kastračně rezistentním karcinomem 
prostaty; testovaná léčba však neproká-
zala výraznou klinickou aktivitu vismo-
degibu [47]. V dalších studiích byl vismo-
degib použit jako součást kombinované 
terapie. Například u pacientů s metasta-
tickou formou kolorektálního karcinomu 
byl vismodegib podáván v  kombinaci 
s  bevacizumabem a  chemoterapií. Vliv 
tohoto typu léčby na prodloužení pa-
cientova života se však v této studii sig-
nifikantně neprokázal [48]. Další klinické 
studie stále probíhají nebo jsou ve fázi 
hledání vhodných pacientů  [49]. Dru-
hým inhibitorem Smo, který je schvá-
lený FDA a EMA je sonidegib [50]. Oba 
úřady jej schválily v roce 2015 k léčbě lo-
kálně pokročilého bazaliomu, který není 
vhodný k chirurgické léčbě nebo radio-
terapii. Další inhibitor Smo patidegib 
(saridegib) měl slibné výsledky ve fázi II 
klinických zkoušek a nyní začíná fáze III 
klinických zkoušek, kdy preparát bude 
podáván ve formě 2% gelu k lokální apli-
kaci. Testovací léčba je určena pro pa-
cienty s Gorlinovým syndromem, který 
způsobuje chronickou formu bazaliomu. 
Léčba patidegibem má za cíl snížit cel-
kový počet bazaliomů, což by mělo vést 

zvyšují díky parakrinní aktivaci faktorů 
Gli [34]. Hh signalizace také zvyšuje mi-
grační schopnosti a  invazivitu nádoro-
vých buněk tím, že aktivuje AKT dráhu 
a následně aktivuje matrix metaloprotei-
názy. Matrix metaloproteináza 9 (MMP-
9) je takto upregulovaná například u kar-
cinomu žaludku  [35], u  dlaždicového 
karcinomu dutiny ústní [36] a společně 
s  matrix metaloproteinázou 2  (MMP-2) 
je zvýšená u  buněk hepatocelulárního 
karcinomu [37]. 

Nádorové kmenové buňky
Za nádorové kmenové buňky (can-
cer stem cells, CSC) je považována malá 
frakce nádorových buněk, která získala 
vlastnosti podobné kmenovým buňkám. 
Především jde o schopnost sebeobnovy 
buněk, které jsou považovány za jakési 
„jádro“ nádoru. CSC jsou také rezistentní 
vůči chemoterapii a rekrutují se z  nich 
metastatické buňky. Obecně se tedy 
předpokládá, že tyto buňky jsou zod-
povědné za udržování a  rozvoj nádorů 
a  také za rezistenci vůči protinádorové 
léčbě  [38]. CSC mají aberantně aktivo-
vané různé signální dráhy, které během 
normálního vývoje hrají důležitou roli 
v embryonálním vývoji a při diferenciaci 
buněk. Není tedy překvapivé, že dráha 
Hh je považovaná za jednu z klíčových 
cest pro rozvoj a udržení vlastností nádo-
rových kmenových buněk [39]. Předpo-
kládá se, že Hh mimo jiné aktivuje expresi 
genů, které jsou považovány za mar-
kery kmenovosti buněk. Jeden z těchto 
genů, transkripční faktor Nanog, je pří-
mým transkripčním cílem signální dráhy 
Hh  [40]. Hh signalizace dále ovlivňuje 
i další markery kmenových buněk: SOX2, 
Bmi1 a OCT4 [41,42]. Role Hh v udržování 
CSC byla popsána u mnoha typů nádorů, 
např. u akutní a chronické myeloidní leu-
kemie, mnohočetného myelomu, karci-
nomu prsu nebo gliomu [43,44]. 

Cílená terapie
Vzhledem ke stále lepšímu poznání pro-
středí nádorů, procesů iniciace, progrese 
a metastazování nádorů se také rozvíjí 
oblast cílené léčby nádorů. V  posled-
ních letech bylo připraveno mnoho níz-
komolekulárních inhibitorů jednotlivých 
komponentů dráhy Hh. Jako první byl 
z rostliny Veratrum Californicum izolován 

něčné polarity a  získání invazivních 
a migračních vlastností [27]. Pro indukci 
EMT stačí v buňce aktivovat několik fak-
torů, jako například ZEB1 a ZEB2, LEF-1, 
Snail1 a Snail2 (Slug).

Během procesu EMT dochází ke sní-
žení nebo úplnému vymizení exprese 
E-cadherinu, který je běžnou adhezivní 
molekulou v  buňkách. Dále se zvyšuje 
exprese mezenchymálních markerů, ja-
kými jsou vimentin, N-cadherin a fibro-
nektin [28]. U většiny typů nádorových 
buněk již byla prokázána souvislost mezi 
dráhou Hh a EMT a migračními schop-
nostmi buněk. Přímý vliv Hh/ Gli dráhy na 
EMT byl prokázán v klinické studii zkou-
mající pacientky s  karcinomem prsu, 
kde vysoké hladiny Shh/ Gli1 korelovaly 
s vysokou expresí proteinů Snail1 a vi-
mentinu a s nízkou expresí E-cadherinu. 
V pokusech na buněčných kulturách pak 
zablokování faktorů Gli1 a Gli2 pomocí 
specifického inhibitoru GANT61 vedlo ke 
snížení invazivity a migrace buněk [29]. 
Podobné jsou výsledky klinické studie 
zabývající se karcinomem jícnu. Abe-
rantní exprese Gli1 a Gli2 korelovala se 
sníženou expresí E-cadherinu a  zvýše-
nou expresí proteinů Snail1, Slug, N-cad-
herinu a vimentinu. Inhibice Gli faktorů 
i v tomto případě snížila mobilitu a inva-
zivitu buněk [30]. U pankreatických ná-
dorových buněk podobných kmenovým 
buňkám (cancer stem-like cells – CSLC) 
dráha Hh ovlivňuje EMT a další invazivní 
vlastnosti. Inhibice Hh signalizace Smo 
(knockdown receptoru Smo) snížila až 
inhibovala proces EMT, invazivitu, che-
morezistenci, plicní metastázy a tumo-
rigenezi pankreatických CSLC [31]. Zdá 
se, že Gli1 nemá u pankreatických buněk 
vliv na iniciaci EMT, ale podporuje EMT 
indukovanou TGF-b1  a  epidermálním 
růstovým faktorem (epidermal growth 
factor – EGF) [32]. TGF-b1 podobně zvy-
šuje expresi Gli u  nemalobuněčného 
karcinomu plic a  tím přispívá k  rozvoji 
EMT [33].

Role Hh signalizace v  procesu EMT 
a ve schopnosti buněk metastazovat je 
méně jasná u nádorů prsu. Podle studie 
publikované v roce 2017 se zdá, že ne-
metastazují buňky, které prošly proce-
sem EMT, ale buňky z  okolí těch, které 
procesem EMT prošly. Migrační schop-
nosti těchto buněk se pravděpodobně 
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Závěr
Z výše popsaného souhrnu je zřejmé, že 
výzkum signální dráhy Hh od jejího po-
psání v  roce 1980  pokračuje poměrně 
rychle. Dráha Hh je zásadní pro správný 
embryonální vývoj. I když se zdá, že zá-
kladní kostra signální dráhy je dobře 
prozkoumaná, stále chybí ně kte ré důle-
žité informace o  jejím fungování. Není 
například známý přesný mechanizmus, 
jakým Ptch blokuje receptor Smo. Infor-
mace o propojení Hh signalizace s jinými 
signálními dráhami, popř. informace 
o aktivaci Hh komponent pomocí jiných 
signálních drah určitě není kompletní 
a  na tomto poli může dojít k  mnoha 
průlomovým objevům. Aberantní ak-
tivace dráhy Hh je spojená s  rozvojem 
různých typů nádorů. Poznatky o  tom, 
že dráha Hh je velice důležitá v iniciaci, 
růstu, rozvoji i udržení nádorového bu-
jení, následoval úspěšný vývoj cílených 
Hh inhibitorů. Problematická je ovšem 
nízká účinnost mnohých z nich, přítom-
nost závažných nežádoucích účinků 
nebo vznikající rezistence k dané léčbě. 
Hh inhibitory jsou stále testovány v růz-
ných preklinických i klinických studiích, 
většinou se jedná o  inhibitory recep-
toru Smo. Snad se brzy objeví další kli-
nické studie testující např. léčbu po-
mocí specifických inhibitorů faktorů Gli. 
Můžeme doufat, že ně kte ré z klinických 
studií přinesou takové výsledky, které 
umožní uvedení alespoň ně kte rých inhi-
bitorů do klinické praxe a výrazně zlepší 
nové možnosti léčby onkologických  
pacientů.
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padě dráhy Hh se nyní řeší především re-
zistence vůči inhibitorům Smo, která sni-
žuje možnosti léčby i eradikace CSC [61]. 
Na významu získávají inhibitory Smo, 
které mají jiný mechanizmus účinku než 
cyklopamin a jeho deriváty a jiné běžné 
inhibitory Smo. Například itrakonazol je 
považován za inhibitor Smo, nicméně ne-
blokuje přímo molekulu Smo, ale zabra-
ňuje kumulaci Smo v primárním ciliu. Ku-
mulace a aktivace Smo v primárním ciliu 
je zásadní krok v Hh signalizaci; narušení 
tohoto procesu má za následek přeru-
šení signalizační dráhy [62]. Itrakonazol 
(inhibitor Smo) a  oxid arsenitý (inhibi-
tor Gli), ať každý zvlášť, nebo v  kombi-
naci, inhibují růst meduloblastomu a ba-
zaliomu u myší in vivo a prodlužují život 
myší s meduloblastomem s mutovaným 
Smo, který je rezistentní vůči léčbě [63]. 
Další důležitou kategorií jsou inhibitory 
„downstream“ od Smo, které jsou nyní 
předmětem intenzivního zkoumání. In-
hibitor Gli faktorů GANT61 má slibné vý-
sledky v in vitro i in vivo studiích, nicméně 
zatím neprobíhá žádná klinická studie. 

Na druhou stranu léčba Hh inhibitory 
může zvýšit citlivost buněk/ tumorů rezi-
stentních vůči určitému typu léčby, na-
příklad vůči radioterapii. U buněk karci-
nomu prostaty GANT61  zvýšil citlivost 
rezistentních buněk vůči radioterapii jak 
in vitro, tak in vivo. U myšího modelu in 
vivo se citlivost k nové léčbě projevila sní-
žením nádorového růstu a byla spojená 
se sníženou proliferací a zvýšenou apo-
ptózou [64]. Podobně je u lidského glio-
blastomu častá snížená citlivost nádoru 
vůči léčbě chemoterapeutikem temo-
zolomidem. Poté, co byly buňky gliomu 
vystaveny působení GANT61, reagovaly 
zvýšením citlivosti k temozolomidu [65]. 
V další studii bylo prokázáno, že Hh sig-
nalizace chránila buňky hepatocelulár-
ního karcinomu před účinkem ionizační 
radioterapie; umlčení dráhy Hh pomocí 
protilátky proti Shh a pomocí Gli1 siRNA 
zvrátilo tento jev a buňky byly následně 
k terapii citlivé [66]. Jako další příklad lze 
uvést studie kastračně rezistentního kar-
cinomu prostaty, kdy kombinace uml-
čení fosfolipázy Ce a inhibice Gli faktorů 
pomocí GANT61  vedla ke zvýšení citli-
vosti buněk vůči enzalutamidu, který je 
jedním z  mála účinných léků na tento 
typ karcinomu [67]. 

ke snížení počtu nutných operací. V sou-
časné době je tato studie ve fázi hle-
dání pacientů, kteří se zúčastní klinické 
zkoušky [51]. Zatím posledním inhibito-
rem Smo schváleným FDA je glasdegib. 
Byl schválen v  roce 2018  k  léčbě nově 
dia gnostikované akutní myeloidní leu-
kemie u  pacientů  ≥  75  let nebo u  pa-
cientů, u  kterých je vyloučena inten-
zivní indukční chemoterapie. Léčba 
glasdegibem je doprovázena podává-
ním nízkých dávek cytarabinu [52]. Dal-
ších inhibitorů Smo je celá řada a  jsou 
intenzivně studovány; patří mezi ně na-
příklad taladegib nebo itrakonazol, což 
je látka s  protiplísňovými vlastnostmi. 
Problémem však je, že v  mnoha nádo-
rech je receptor Smo mutovaný a výše 
zmíněné Smo inhibitory jsou tedy méně 
účinné nebo neúčinné. Neúčinnost Smo 
inhibitorů i  při nemutovaném Smo je 
lehce vysvětlitelná tím, že dráha Hh 
může být velmi často aktivována neka-
nonicky jinými signálními cestami a ne-
potřebuje tedy upstream signální pod-
něty. Tento problém se nyní obchází 
použitím inhibitorů jiných komponent 
dráhy Hh. Například inhibitor robotniki-
nin se váže na extracelulární Shh a blo-
kuje tak Shh signalizaci  [53]. Shh také 
blokují protilátky 5E1, 3H8 a 6D7 (MEDI-
5307)  [54]. Další skupinou jsou inhibi-
tory Gli faktorů. Nízkomolekulární inhibi-
tory GANT58 a GANT61 zabraňují vazbě 
Gli proteinů na DNA v jádře a tak blokují 
jejich transkripční aktivitu [55]. Tyto in-
hibitory zatím nejsou používány v  kli-
nických studiích, nicméně jsou inten-
zivně zkoumány v  in vitro, popř. in vivo 
studiích se slibnými výsledky. Proká-
zalo se, že mnoho typů nádorových 
buněk je senzitivních ke GANT61 in vitro 
a  že GANT61  tyto buňky zabíjí pro-
cesem apoptózy  [56–58]. V  další stu-
dii GANT61  v  kombinaci s  obatocla-
xem (inhibitor rodiny proteinů BCL2) 
působil velmi slibně na buňky malig-
ního melanomu [59]. Mezi Gli inhibitory 
patří také oxid arsenitý, látka schválená 
FDA pro léčbu akutní promyelotické 
leukemie [60].
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