
 

Biomarkery  

u karcinomů prsu, ovarií 

a prostaty 

Kolektiv autorů 

 

Editor: Marie Karlíková 

 
 

 

 
 
A radiolabeled antibody recognizing free PSA localizes to prostate cancer xenografts. 

Zdroj: cancerdiscovery.aacrjournals.org 



© Editorka Marie Karlíková, 2012 

This edition © Tribun EU, 2012 

 

ISBN 978-80-263-0318-3 



 
 

 
3 

AUTOŘI 

RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. 

Laboratoř imunochemické diagnostiky – Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice 

Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

MUDr. Jiří Klečka, Ph.D. 

Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

Mgr. Radek Kučera, Ph.D. 

Beckmann Coulter a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

MUDr. Jana Kuntscherová  

Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

MUDr. Andrea Ňaršanská  

Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

RNDr. Martin Pešta, Ph.D. 

Centrální radioizotopová laboratoř, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

MUDr. Jiří Presl 

Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

MUDr. Milena Roušarová  

Národní onkologický registr, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 

 

 

EDITORKA 

RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. 

Laboratoř imunochemické diagnostiky – Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice 

Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni 



 
 

 
4 

OBSAH 

 

AUTOŘI ................................................................................................................................................................ 3 

EDITORKA .............................................................................................................................................................. 3 

OBSAH ................................................................................................................................................................ 4 

PŘEDMLUVA .................................................................................................................................................... 6 

1. KARCINOM PRSU ..................................................................................................................................... 7 

1.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................................... 7 

1.2 EPIDEMIOLOGIE .......................................................................................................................................... 7 

1.3 ANATOMIE ................................................................................................................................................. 9 

1.4 PATOGENEZE ............................................................................................................................................ 11 

1.5 ETIOLOGIE ............................................................................................................................................... 13 

1.6 GENETIKA ................................................................................................................................................ 13 

Rozdělení nádorů prsu dle expresních studií................................................................................................. 14 

1.7 SCREENING A DIAGNOSTIKA ......................................................................................................................... 18 

Histopatologické vyšetření ........................................................................................................................... 18 

Biochemické vyšetření .................................................................................................................................. 22 

1.8 PROGNÓZA .............................................................................................................................................. 22 

Prognostické a prediktivní faktory ................................................................................................................ 23 

1.9 BIOMARKERY ............................................................................................................................................ 25 

Tkáňové nádorové markery .......................................................................................................................... 25 

Sérové nádorové markery ............................................................................................................................. 27 

Růstové faktory jako sérové nádorové markery? ......................................................................................... 28 

Genetické nádorové markery ....................................................................................................................... 28 

Cirkulující nádorové buňky ........................................................................................................................... 28 

Doporučení expertních skupin ...................................................................................................................... 29 

1.10 LÉČBA ..................................................................................................................................................... 30 

Chirurgická léčba .......................................................................................................................................... 30 

Radioterapie ................................................................................................................................................. 31 

Chemoterapie ............................................................................................................................................... 33 

Hormonální terapie ...................................................................................................................................... 33 

Biologická terapie ......................................................................................................................................... 34 

1.11 KLINICKÉ OTÁZKY A PERSPEKTIVY................................................................................................................... 35 

1. Je biopsie sentinelové uzliny onkologicky stejně bezpečná jako exenterace axily? .............................. 35 

2. Je vždy nutná exenterace axily při pozitivitě sentinelové uzliny? ......................................................... 36 

3. Kdy je indikovaná neoadjuvantní systémová léčba? ............................................................................ 36 

4. Kdy volíme adjuvantní terapii? ............................................................................................................. 36 

5. Mohou ženy s karcinomem prsu bez postižení uzlin vynechat adjuvantní chemoterapii? ................... 37 

6. Je častá změna operačního managementu původně solitárních lézí v důsledku nálezu na magnetické 

rezonanci? .................................................................................................................................................... 37 

1.12 LITERATURA ............................................................................................................................................. 39 

2. KARCINOM OVARIA ............................................................................................................................... 41 

2.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................................. 41 

2.2 EPIDEMIOLOGIE ........................................................................................................................................ 41 



 
 

 
5 

2.3 ANATOMIE ............................................................................................................................................... 43 

2.4 PATOGENEZE ............................................................................................................................................ 44 

2.5 ETIOLOGIE ............................................................................................................................................... 46 

2.6 GENETIKA ................................................................................................................................................ 46 

2.7 SCREENING A DIAGNOSTIKA ......................................................................................................................... 48 

2.8 HISTOLOGICKÁ KLASIFIKACE ......................................................................................................................... 50 

2.9 PROGNÓZA .............................................................................................................................................. 50 

2.10 BIOMARKERY ............................................................................................................................................ 51 

CA125 ........................................................................................................................................................... 51 

HE4 .............................................................................................................................................................. 52 

ROMA ........................................................................................................................................................... 52 

Doporučení expertních skupin ...................................................................................................................... 54 

2.11 LÉČBA ..................................................................................................................................................... 55 

A) Žena v kompletní remisi ........................................................................................................................... 56 

B) Žena v kompletní remisi po konzervativní – fertilitu zachovávající operaci ............................................. 56 

2.12 LITERATURA ............................................................................................................................................. 57 

3. KARCINOM PROSTATY ................................................................................................................................ 59 

3.1 OBECNÉ INFORMACE .................................................................................................................................. 59 

3.2 EPIDEMIOLOGIE ........................................................................................................................................ 59 

3.3 ANATOMIE ............................................................................................................................................... 61 

3.4 PATOGENEZE ............................................................................................................................................ 63 

3.5 ETIOLOGIE ............................................................................................................................................... 63 

3.6 GENETIKA ................................................................................................................................................ 63 

3.7 SCREENING A DIAGNOSTIKA ......................................................................................................................... 65 

Histopatologie - zpracování bioptických vzorků prostaty ............................................................................. 67 

Zásadní klinické otázky ................................................................................................................................. 69 

3.8 PROGNÓZA .............................................................................................................................................. 73 

3.9 BIOMARKERY ............................................................................................................................................ 73 

PSA .............................................................................................................................................................. 74 

PSA denzita ................................................................................................................................................... 74 

PSA velocita .................................................................................................................................................. 75 

Molekulární izoformy PSA ............................................................................................................................ 75 

3.9 LÉČBA ..................................................................................................................................................... 77 

Léčba karcinomu lokalizovaného na prostatu .............................................................................................. 77 

Léčba karcinomu lokálně pokročilého .......................................................................................................... 79 

Alternativní možnosti hormonální léčby karcinomu prostaty ...................................................................... 79 

Léčba generalizovaného karcinomu prostaty ............................................................................................... 80 

Chemoterapie ............................................................................................................................................... 81 

3.11 LITERATURA ............................................................................................................................................. 81 

  



 
 

 
6 

 

PŘEDMLUVA 

 

 

 

Publikace vznikla na základě přednášek vzdělávacího kurzu „Využití imunoanalýzy 

v onkologii“, který pořádala Centrální radioizotopová laboratoř Lékařské fakulty UK v Plzni 

v rámci projektu strukturálních fondů EU (projekt OPVK CZ1.07./2.3.00/09.0142) v roce 

2011. Jejím cílem je přehledně shrnout poznatky o třech nejčastějších typech karcinomů – 

prsu, ovaria a prostaty – se zřetelem na roli běžně používaných biomarkerů u těchto 

onemocnění. Každá kapitola je kolektivním dílem několika autorů, a tedy několika pohledů 

různých odborníků, které se doplňují. Nekladli jsme si za cíl být vyčerpávající učebnicí; 

seznam literatury uvedený na konci každé kapitoly nechť je Vám, milá čtenářko či čtenáři, 

inspirací pro hlubší studium.  

Věříme, že zde naleznete mnoho zajímavých a přínosných informací. Pokud máte pocit, že 

jsme opomněli něco podstatného, či se s námi chcete podělit o svůj názor – napište nám! 

Těšíme se na Vaše reakce. 

 

 

 

V Plzni 2012  Marie Karlíková 

 editorka 

 karlikovam@fnplzen.cz 

 

 

Publikace byla vytvořena za podpory projektů OPVK CZ1.07./2.3.00/09.0142 a 

CZ1.07./2.3.00/09.0182. 



 
 

 
7 

1. Karcinom prsu 
 

Radek Kučera, Andrea Ňaršanská, Jana Kuntscherová, Martin Pešta, Milena Roušarová, 

Marie Karlíková 

1.1 Obecné informace 

Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, tvoří asi 25% všech 

zhoubných novotvarů. Je zároveň nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění.  

1.2 Epidemiologie 

Vysoká incidence karcinomu prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa, především 

v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky (Tabulka 1.1). Česká republika zaujímá 

ve srovnání s ostatními zeměmi světa 26. místo v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 

100 tisíc žen a 72. místo v počtu úmrtí na 100 tisíc žen [1]. 

Tato vysoká čísla bezesporu dokazují výraznou zátěž české populace nádory prsu a Česká 

republika si tak ve výskytu karcinomu prsu trvale drží přední místo. 

Tabulka 1.1. Incidence karcinomu prsu ve světě a u nás v přepočtu na 100 000 žen - průměr let 2000-2009  

(zdroj: Národní onkologický registr, Česká republika) 

 Incidence v přepočtu na 100 000 žen 
(průměr let 2000-2009) 

USA 90-100 

Evropa 50-70 

Japonsko 15-30 

ČR 110-120 

 

Vývoj incidence karcinomu prsu v posledních desetiletích je dokumentován v Grafu 1.1. 

Trend incidence je v celém sledovaném období od roku 1977 setrvale rostoucí, prudký nárůst 

byl zaznamenán po roce 2003 v souvislosti se zavedením plošného mammárního screeningu. 

V roce 2005 dosáhl počet nově diagnostikovaných nádorů prsu u žen počtu 5 533, v roce 

2009 počtu 5 975, což představuje v přepočtu 111,9 nádorů na 100 tisíc žen. Avšak úmrtnost 

má mírně klesající trend díky možnostem časného záchytu nádorového onemocnění, a to až 
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v ¼ případů ve stádiu I. a II (preventivní mammografický screening), dále díky novým 

diagnostickým postupům (metody genového profilování, genetické vyšetření) a novým 

typům léčby (hormonální terapie, biologická léčba). 

Graf 1.1. Časový vývoj incidence (počet nových případů na 100 000 osob) a mortality (počet úmrtí na 
diagnózu na 100 000 osob) u karcinomu prsu. 

(Pozn.: Časový vývoj incidence a mortality jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také 
vlivy související se sledováním a registrací nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve 
způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.) 

 

Incidence nádorů prudce stoupá po 40. roce věku, maximální výskyt tohoto onemocnění je 

kolem 65. roku ženy, u vyšších věkových skupin lze hovořit spíše o stagnaci. Výjimkou nejsou 

ani nádory prsu v mladších věkových skupinách, nejčastěj kolem 35. roku věku, nebo v 

období těhotenství či laktace (Graf 1.2). 

Graf 1.2. Věková struktura pacientek s karcinomem prsu.  

(Pozn.: Věková struktura pacientek s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, 

odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto 

skutečnost ohled.) 
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Zavedením mammárního screeningu se sice zvýšil počet nově diagnostikovaných nádorů, ale 

podíváme-li se na ně z hlediska pokročilosti, došlo k výraznému posunu do časných a 

preinvazivních stádií nádorů (I. - II.), které lze nejen radikálně léčit, ale i zcela vyléčit. Na 

straně druhé můžeme včasnou diagnostikou pokročilého či diseminovaného nádorového 

onemocnění (III. - IV.) pomoci léčit multimodálními moderními léčebnými možnostmi. (Graf 

1.3).  

Graf 1.3. Zastoupení klinických stadií v čase. (Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné 
v době stanovení diagnózy pacienta.) 

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem 
sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním 
způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace 
pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. 
vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát 
ohled na všechny tyto skutečnosti. 

 

1.3 Anatomie  

Mléčná žláza (prsní žláza, glandula mammaria) pokrývá anterolaterální stranu hrudníku, leží 

mezi svalovou hrudní stěnou a kůží. Prs samotný již neobsahuje žádnou svalovou tkáň. 

Parenchym je tvořen lalůčky mléčné žlázy (lobulae), které ústí prostředníctvím asi 20 

hlavních mlékovodů (duktů) do mamily (bradavky). Mimo období laktace nevykazují 

mlékovody mamily za normálních okolností sekreci. Orientace lalůčků (lobulů) a vývodů není 

pravidelně radiální, mohou probíhat chaoticky (Obrázek 1.1). Vlastní žlázový parenchym je 

obklopen vazivově-tukovou tkání. Množství tuku je variabilní, je zodpovědný za velikost, tvar 

a konzistenci prsu. Tvar a velikost prsů se mění s celkovou tělesnou hmotností a 

hormonálními změnami. Po menopauze žláza atrofuje a zvyšuje se obsah tuku. 
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1) hrudní stěna  

2) prsní sval 

3) lalůčky žlázové tkáně (lobulae) 

4) bradavka (mamila) 

5) dvorec (areola) 

6)  mlékovody (dukty) 

7) tuková a podpůrná tkáň 

8) kůže 

Obrázek 1.1. Struktura prsu (zdroj: [2]). 

Mléčná žláza vznikla vývojem z kožních apokrinních žláz. Její struktury jsou tvořeny 

mlékovody (dukty), vystlanými dvouřadovým cylindrickým epitelem s myoepiteliemi až do 

periferie žlázy, kde odstupují tzv. terminální vývody s navazujícími duktuly a aciny, 

označovaných jako lobulus. Terminální vývod s přilehlými duktuly a lobuly se označuje jako 

terminální duktálně- lobulární jednotka (TDLU).  

Podle typu a stupně diferenciace a proliferace rozdělujeme nádory na benigní a maligní 

vycházející z duktů či lobulů prsní žlázy (např. benigní epitelové nádory, fibroadenomy, 

proliferativní léze jako duktální a lobulární hyperplazie, papilomy či invazivní karcinomy- 

nejčastěji duktální invazivní karcinom, lobulární invazivní karcinom (Obrázek 1.2).  

 

 

Obrázek 1.2. Struktura mléčné žlázy.  Ductule = mlékovod, lobule = lalok (zdroj: [2]). 
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1.4 Patogeneze  

Nádory prsu se vyvíjejí na základě molekulárních alterací na buněčné úrovni, kdy dochází k 

hromadění poruch genů regulujících buněčný růst, buněčnou diferenciaci, reparaci 

poškození genetické informace, proces stárnutí buňky a apoptózu v buňkách prsní žlázy. 

Důsledkem je nekontrolovaný růst a šíření epitelových buněk. Pokud se nádorové buňky 

nešíří dál do těla, vnikají neinvazivní nádory (in situ) (sporadické karcinomy). Zároveň se ale 

může uplatňovat aktivita  stromálních buněk, které produkují proteolytické enzymy a 

angiogenní faktory usnadňující růst a metastazování, a vznikají invazivní (infiltrující) nádory, 

kdy se nádorové buňky šíří do lymfatických uzlin a dále do těla.  

V Tabulce 1.2 je uvedena klasifikace karcinomů prsu podle WHO, v Tabulce 1.3 jsou 

charakteristiky duktálního a lobulárního typu nádoru. 

Tabulka 1.2. Klasifikace karcinomu prsu podle WHO (zdroj: [3]) 

Invazivní duktální karcinom NOS (not otherwise specified)  

Invazivní lobulární karcinom  

Tubulární karcinom  

Invazivní kribriformní karcinom  

Medulární karcinom  

Mucin produkující karcinomy  

Neuroendokrinní karcinomy  

Invazivní papilární karcinom  

Invazivní mikropapilární karcinom  

Apokrinní karcinom  

Metaplastický karcinom  

Karcinom bohatý na lipidy  

Sekretorický karcinom  

Onkocytický karcinom  

Adenoidně cystický karcinom  

Acinický karcinom  

Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom  

Sebaceozní karcinom  

Inflamatorní karcinom  

Bilaterální karcinom prsu  

Další 

Pagetova choroba bradavky 
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Tabulka 1.3. Charakteristiky nejčastějších typů karcinomu prsu a rozdíly mezi invazivní a neinvazivní formou. 

 
Neinvazivní karcinomy (in situ) Invazivní karcinomy 

Duktální typ • proliferace epitelu vývodů bez 
překročení bazální membrány 

• mikrokalcifikace (detekce 
mamograficky) 

• prekancerózní, může přecházet do 
duktálního invazivního  karcinomu  

• Pagetův karcinom bradavky –nádorové 
buňky z duktů invadují do bradavky 

• častější u žen po menopauze 

• solidní růst 

• výskyt až v 80% 

• masivní fibroprodukce 

• metastazování prostřednictvím 
lymfatického systému 

Lobulární typ • není prekancerózní, avšak zvyšuje riziko 
vzniku maligního karcinomu 

• není detekovatelný mamograficky  

• častější u žen před menopauzou 

• infiltrativní způsob růstu daný ztrátou 
exprese E-cadherinu 

• výskyt v cca 15% 

• častá multicentricita, i v kolaterálním 
prsu 

• metastazování i do vzdálených mist 
(mening, GIT,..) 

 

V poslední době se však prokazuje, že biologické rozdíly mezi duktálním a lobulárním 

karcinomem jsou podstatně méně významné, než se dříve předpokládalo, a při volbě vhodné 

terapie nemají příliš velký význam.  

Mnohem důležitější pro prognózu onemocnění a volbu adekvátní léčby se tak zdá být 

molekulární profil nádorových buněk a exprese některých specifických proteinů jako 

estrogenových a progesteronových receptorů (ER, PR) a receptorů epidermálního růstového 

faktoru (EGFR neboli HER2) [4]. Hodnocení exprese ER, PR a HER2 se provádí jako součást 

rutinního histopatologického vyšetření.  
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1.5 Etiologie 

Etiologie karcinomu prsu stejně jako u zhoubných nádorů jiných orgánů není známá, přesto 

existují rizikové faktory, o nichž je prokázáno, že zvyšují relativní riziko rakoviny prsu. 

(Společným jmenovatelem většiny faktorů je jejich vliv na hladinu endogenního estrogenu a 

délku expozice endogenního estrogenu.) Jsou to především: 

• pozitivní rodinná anamnéza (karcinom prsu u matky, tety, sestry znamená až třikrát vyšší 

riziko),  

• výskyt karcinomu prsu v předchorobí,  

• druhostranný karcinom prsu,  

• genetická mutace (přibližně 5 – 10 % nádorů se vyskytuje na dědičném základě. Postižení 

jedinci jsou nositelé mutací genů BRCA1, BRCA2, méně často genů p53, PTEN nebo STK11. 

Mutace lze zjistit pomocí genetického vyšetření, při potvrzení mutací lze podniknout určitá 

preventivní opatření),  

• hormonální faktory (dlouhodobé působení estrogenů -brzká menarché, pozdní menopauza, 

nuliparita, hormonální suplementace estrogeny v klimakteriu),  

• ovlivnění imunity (masivní ozařování hrudníku v mladém věku, imunosuprese, 

chemoterapie),  

• proliferující mastopatie (hyperplazie a buněčné atypie, mikrokalcifikace),  

• demografické faktory,  

• strava bohatá na tuky a s ní související obezita,  

• zvýšená konzumace alkoholu,  

• kouření,  

• věk. 

1.6 Genetika 

V případě karcinomu prsu se u 5-10% žen jedná o hereditární karcinom prsu, který vzniká v 

rámci některého ze syndromů dědičné nádorové dispozice. Dědičnost onemocnění je v 

tomto případě autozomálně dominantní.  

Nádor prsu je v naší republice jednou z nejčastějších příčin úmrtí již u mladých žen od 30 let 

věku, většina žen tohoto věku však nemá pravidelné kontroly prsů. Mammografický 

screening je nabízen až ženám ve věku od 45 do 70 let. Toto věkové rozpětí je vhodné pro 

ženy, které mají z hlediska nádorů prsu nebo ovaria negativní rodinnou anamnézu u 

příbuzných prvního nebo druhého stupně. Pro ženy s pozitivní rodinnou anamnézou se 
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stanovené schéma zdá být nedostačující. Je pravděpodobné, že i v rodinách s patrným 

rodinným výskytem je některý předávaný poškozený gen nebo geny zodpovědné za zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku tohoto onemocnění a jsou také u těchto rodin vhodná preventivní 

opatření častěji, než stávající schéma [5]. 

Rozdělení nádorů prsu dle expresních studií 

Tradičně se prognostická předpověď a indikace terapie pro pacientky s karcinomem prsu v 

časném stadiu řídí prognostickými a prediktivními faktory. Nicméně tyto faktory jsou 

poměrně obecné vzhledem ke klinické heterogenitě karcinomu prsu, což může vést k ne 

zcela přesné indikaci léčby (overtreated nebo undertreated) [6]. 

Studium vlastností karcinomu prsu pomocí expresních studií mRNA (cDNA microarray) 

potvrdilo dřívější předpoklady, že rakovina prsu je molekulárně heterogenní onemocnění a 

na základě profilů genové exprese je rozčleněn na čtyři základní fenotypy s odlišnou biologií, 

prognózou a citlivostí k léčbě (Obrázky 1.3 a 1.4). 

Metoda stanovení profilů exprese mRNA se používá i pro stanovení prognózy pacientek s 

karcinomem prsu. Pacientky, které mají postiženy lymfatické uzliny v době stanovení 

diagnózy, adjuvantní chemoterapii většinou dostávají. Zde vyvstává otázka, zda tyto 

pacientky se dají rozdělit do příznivé skupiny bez podání chemoterapie či ne. V současnosti 

se snaží zodpovědět tuto otázku několik studií, které používají analýzu genové exprese a to 

buď 70 genovou analýzu MammaPrint nebo 21 genovou analýzu Oncotype.  

 

 

 

 

Obrázek 1.3. Stanovení podtypů karcinomu prsu pomocí studií exprese mRNA metodou cDNA microarray [7].  
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Obrázek 1.4. Klasifikace nádorů na základě genového profilování (upraveno, zdroj: [8]). Vysvětlivky: ER = 
estrogenové receptory, PR = progesteronové receptory, HER2 = receptory epidermálního růstového faktoru, 
ER+ = pozitivní ER, ER-  = negativní ER. 

 

1) Luminální podtyp A: ER pozitivní: vychází z tzv. bazálních buněk epitelu, s vysokou 

pozitivitou estrogenových receptorů (ER) 

2) Luminální podtyp B: ER pozitivní: vychází z tzv. bazálních buněk epitelu, s nižší pozitivitou 

estrogenových receptorů 

Luminální podtypy vykazují převážně pozitivitu estrogenových receptorů (ER+) a mají 

tendenci k příznivé dlouhodobé prognóze také pro svoji citlivost na endokrinní terapii. 

Nicméně, byla pozorována variabilita v aktivaci dráhy ER u luminálních B podtypů s ER nižší 

aktivitou a vyšší proliferací. 

3) HER-2 pozitivní podtyp  

Protože exprese HER-2 (kodovaný genem ERBB2) je spojena s příznivou odpovědí na léčbu 

trastuzumabem, stanovení exprese HER-2 imunohistochemicky nebo detekce pomocí 

fluorescenční in situ hybridizace (FISH) se stalo standardem péče.  

Několik studií naznačují, že dráha PI3K, aktivovaná mutacemi PI3K, inaktivací tumor-

supresoru PTEN nebo aktivovaná dalšími růstovými faktory, jako je HER-3, IGF1R nebo c-

MET, může způsobovat rezistenci proti léku trastuzumab. Avšak, žádný z uvedených markerů 

nebyl v rozsáhlé randomizované studii potvrzen. 

  

 

 

Nádory s luminální diferenciací A  

(ER+ a/nebo PR+, HER2–) 

- Nejčastější 

- Nízká proliferační aktivita →méně 

agresivní 

- Nižší histologický grade 

- Dobrá prognóza 

- Odpovídá na hormonální terapii 

- Častější ve vyšším věku 

Nádory s luminální diferenciací B 

(ER+ a/nebo PR+, HER2+) 

- Podobné jako podtyp A 

- Častěji ER+/PR- 

- Vyšší proliferační aktivita 

- Horší prognóza než u podtypu A 

 

Nádory HER2/neu pozitivní 

(ER/PR–, HER2+)  

- Méně častý, agresivnější podtyp 

- Vysoký histologický grade 

- Vyšší riziko v nižším věku (< 40) než u 

luminálních podtypů 

 

 

Nádory triple-negativní (s bazální diferenciací) 

(ER/PR–, HER2–) 

- Agresivní podtyp 

- Vysoký histologický grade 

- Riziko v nižším věku (< 40) 
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4) Triple negativní karcinom prsu (3N) 

Triple-negativní karcinom prsu je definován svou negativitou na přítomnost estrogenových 

(ER), progesteronových receptorů (PR) a receptoru HER-2. Je diagnostikován v 10% 

primárních karcinomů prsu. Častěji je diagnostikován u metastatického onemocnění, což 

souvisí s jeho vyšším rizikem rekurence. Většina triple-negativních karcinomů představuje 

basal-like podtyp (vychází z tzv. bazálních buněk epitelu ER negativní/HER2 negativní). Basal-

like nádory exprimují proliferační geny a unikátní shluk genů, tzv. basal cluster, který 

zahrnuje cytokeratiny.  

Léčba onemocnění 3N karcinomem je založena na chemoterapii (antracykliny, taxany a 

platinové deriváty), cílené terapie proti růstovým faktorům a antiangiogenních inhibitorech. 

V posledních letech se výzkum léčby 3N karcinomů zaměřuje na zvýšení účinnosti cytostatik 

prostřednictvím deaktivace opravných procesů DNA. Tento přístup využívá skutečnost, že 

řada pacientek s 3N karcinomem má přítomny mutace v BRCA1 a BRCA2 genech, které 

způsobují deaktivaci opravných procesů DNA (produkty BRCA1 a BRCA2 genů, jsou aktivní v 

opravě zlomů dvoušroubovice DNA prostřednictvím homologní rekombinace). Nádory prsu 

pacientek s BRCA1 mutacemi jsou téměř vždy 3N (Basal-like) a jejich expresní profil je v 

rámci stejné skupiny genů jako sporadické bazální nádory. 

Deaktivace druhé opravné dráhy je provedena pomocí inhibice poly- (ADP-ribóza) 

polymerázy (PARP, účastní se opravy jednořetězcových zlomů prostřednictvím opravy excise 

bází DNA). Předpokládá se, že inhibice opravy excise bází u BRCA1 a BRCA2 deficientních 

buněk vede ke smrti buněk, protože tak byly inaktivovány dva samostatné reparační 

mechanismy. To je koncept„synthetic lethality“. 

Inhibitory poly- (ADP-ribóza) polymerázy prokázaly klinickou účinnost u pacientek karcinomu 

prsu a ovaria s BRCA1/2 mutacemi ve studiích fáze I a II [9]. 

Hereditární karcinom prsu 

V roce 1994 a 1995 byly společností Myriad Genetics, Inc. objeveny geny BRCA1 a BRCA2 

(breast cancer susceptibility genes). U žen se zděděnou zárodečnou mutací v alele jednoho z 

těchto genů, se významně zvyšuje pravděpodobnost onemocnění nádorem prsu a vaječníků. 

Firma Myriad Genetics uplatňovala na sekvenci těchto genů v USA nárok, což se jí 

nepodařilo.  

Geny BRCA1 a BRCA 2 se řadí mezi tumor-supresorové geny. Produkty BRCA1 a BRCA2 genů, 

jsou proteiny podílející se na opravě zlomů dvoušroubovice DNA prostřednictvím homologní 

rekombinace. Při nepřítomnosti funkčního proteinu BRCA1/2 je poškozena funkce opravy 

DNA. BRCA1 je gen obsahující 24 exonů o velikosti 5592kb (1863 aa) a BRCA2 27 exonů o 

velikosti 10254kb (3418 aa). Bylo popsáno přes 600 různých dědičných mutací BRCA1 a 

přibližně 450 u genu BRCA2 [10, 11]. Genetické změny v genech BRCA1/2 jsou často unikátní, 
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to znamená, že ve většině postižených rodin se nachází charakteristická mutace. Z testování 

obou genů v rizikových rodinách v České republice vyplývá, že patogenní mutace se mohou 

objevovat ve všech kódujících úsecích těch to genů a testování je proto poměrně zdlouhavé 

[5].  

Fenotyp karcinomu prsu se u jednotlivých mutací liší, u mutace c genu BRCA 1 se častěji 

jedná o nádor s vysokým gradem, bez exprese HER 2 a steroidních receptorů (SR) – tzv. basal 

like fenotyp, fenotyp nádoru u mutace v genu BRCA2 má častěji expresi SR a nižší proliferační 

aktivitu [12, 13, 14]. 

Dědičnost hereditárního karcinomu prsu je autosomálně dominantní. Predisponující mutace 

je u nosiče přítomna ve všech somatických buňkách. V cílové tkáni poté stačí mutace nebo 

eliminace druhé alely, aby byl zahájen mnohastupňový proces, na jehož konci je rozvoj 

maligního onemocnění. Hereditární malignity odlišuje od sporadických nádorů nízký věk 

vzniku nádorů, časté jsou bilaterální nádory v párových orgánech, nádorové duplicity, u 

příbuzných I. a II. stupně se vyskytují stejné typy nádorů nebo určité typy nádorů, které jsou 

typické pro danou dědičnou nádorovou dispozici. 

Genů, které mohou predisponovat k nádorům prsu, bude pravděpodobně větší množství 

(např. PALB2, NBS1, RAD50). Dosud známe jen velmi malou část z nich. Jsou spojeny s 

různou mírou rizika, ale většinou se vyskytují mezi ženami s nádorem prsu jen ojediněle. 

Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou však nacházeny častěji a riziko onemocnění nádorem 

prsu dosahuje až desetinásobku populačního rizika [5]. 

Pro doplnění uvádíme postup při genetickém vyšetření karcinomu prsu převzatý z publikace 

[5]: 

 

Jakýkoli lékař při podezření na dědičnou formu nádoru prsu napíše doporučení ke genetické konzultace na 

oddělení lékařské genetiky. Při konzultaci je vytvořen čtyř generační rodokmen. Lékař se snaží potvrdit údaje 

ověřením v lékařské dokumentaci. K testování je nutný souhlas pacienta. Pro genetické vyšetření mutací 

BRCA1/2 familiárního výskytu karcinomu prsu platí tato kritéria: 

• V rodokmenu se nacházejí alespoň tři příbuzní s karcinomem prsu/ovaria, bez věkové limitace nebo 

• dva příbuzní s nádorem prsu/ovaria, alespoň jeden dg. pod 50 let. 

U sporadických forem musí být splněno některé z následujících kritérií: 

• Bilaterální nádor prsu nebo bilaterální nádor ovaria, první diagnóza u pacientky je provedena do 50 let věku, 

• duplicita nádoru prsu a ovaria bez věkové limitace,  

• Unilaterální nádor prsu nebo ovaria do 35–40 let  

• Nádor prsu u muže bez věkové limitace 

• Medulární karcinom  

• triple negativní karcinom prsu 
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Rizika onemocnění u nosiček a nosičů BRCA1/2 mutací 

• V běžné populaci: 8–10 %,  

• U nosiček BRCA1 nebo BRCA2 mutace riziko nádoru prsu až 85 % 

• Riziko nádoru ovaria u nosiček BRCA1 až 30x zvýšené - 60 % 

• Riziko nádoru ovaria u nosiček BRCA2 až 10x zvýšené - 20 % 

Pokud při genetickém testování BRCA1/2 genů nemocné ženy není identifikována mutace nelze dědičnou 

dispozici k nádorům vyloučit. Může se jednat o jiný gen, který není rutinně testován, nebo o gen, který nebyl 

dosud objeven. 

1.7 Screening a diagnostika 

Možnosti screeningu jsou následující: 

• samovyšetřování (pravidelně každý měsíc, nejlépe po menstruaci - může zachytit až 

45% nádorů 

• mamografický screening – vyšetřování asymptomatických žen a tím časný záchyt 

nádorů prsu (v ČR jedenkrát za 2 roky u žen nad 45 let věku, indikován praktickým 

lékařem či gynekologem) (www.mamo.cz)  

• zobrazovací metody: USG- ultrazvuk, mamograf a další doplňující metody jako MRI, 

PET/CT 

 

Diagnostické metody: 

• anamnéza (zaměřená na rizikové faktory), 

• fyzikální vyšetření (pohledem a pohmatem), 

• mamografie, sonografie, magnetická rezonance, PET/CT, 

• histopatologické vyšetření (z bioptického vzorku)  

• biochemická a cytologická vyšetření (včetně sérových nádorových markerů) 

Přes výrazný pokrok stále chybí přesná diagnostická metoda k časné detekci karcinomu prsu. 

Histologické a vyšetření a vyšetření sérových nádorových markerů je podrobněji popsáno 

dále. 

Histopatologické vyšetření 

Tradičně jsou vyšetřovány parametry, které umožní zařazení nádoru v systému TNM 

klasifikace (Tabulka 1.4) a slouží k volbě terapeutického postupu - patří sem zejména 

histologický typ nádoru, stupeň diferenciace (grade), velikost nádoru, jeho vzdálenost od 

resekčních okrajů, stav postižení regionálních lymfatických uzlin a přítomnost vzdálených 

metastáz. Tyto parametry se řadí mezi prognostické faktory (kapitola 1.8). 
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Tabulka 1.4. TNM stadia karcinomu prsu. (Nádor je pomocí předepsaných typů vyšetření popsán pomocí tří 
charakteristik: T – velikost primárního nádoru, N – postižení regionálních mízních uzlin metastázami, M – 
přítomnost metastáz ve vzdálených orgánech)  

Tis in situ 

T1 ≤ 2 cm 

- T1mic ≤ 0,1 cm 

- T1a > 0,1 cm a ≤ 0,5 cm 

- T1b > 0,5 cm a ≤ 1 cm 

- T1c > 1 cm a ≤ 2 cm 

T2 > 2 cm a ≤ 5 cm 

T3 > 5 cm 

T4 stěna hrudní/kůže 

- T4a stěna hrudní 

- T4b edém kůže/ulcerace, satelitní kožní uzly 

- T4c obě 4a a 4b 

- T4d zánětlivý karcinom 

(stadium postižení uzlin se určuje podle klinického nebo podle histopatologického vyšetření) 

N1 pohyblivé axilární  

pN1mi mikrometastázy > 0,2 mm a ≤ 2 mm 

pN1a 1-3 axilární uzliny  

pN1b vnitřní mamární uzliny s mikrometastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky nedetekovatelné 

pN1c 1-3 axilární uzliny a vnitřní mamární uzliny s mikroskopickými 

metastázami při biopsii v sentinelové uzlině, avšak klinicky nedetekovatelné 

N2a fixované axilární  

pN2a 4-9 axilárních uzlin 

N2b vnitřní mamární, klinicky zjevné 

pN2b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, bez axilárních uzlin 

N3a podklíčkové  

pN3a ≥ 10 axilárních uzlin nebo podklíčková uzlina (uzliny) 

N3b vnitřní mamární a axilární 

pN3b vnitřní mamární uzliny, klinicky zjevné, s axilární uzlinou (uzlinami), nebo > 3 axilární uzliny a vnitřní 
mamární uzliny 

mikroskopickými metastázami při biopsii sentinelové uzliny, avšak klinicky neprůkazné 

N3c nadklíčkové  

pN3c nadklíčkové 

M1 vzdálená metastáza 
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V posledních letech se však neodmyslitelnou součástí komplexního histopatologického 

vyšetření stalo také hodnocení tkáňových nádorových markerů (kapitola 1.11):  

• exprese hormonálních receptorů (ER, PR),  

• proliferační aktivity (zpravidla pomocí kvantifikace exprese proliferačního markeru Ki-

67), 

• exprese některých onkoproteinů (p53, HER-2/neu).  

Moderní histopatologická diagnostika se opírá o nové poznatky z oblasti genomiky a 

proteomiky. 

 

 

Obrázek 1.5. Duktální invazivní karcinom grade 1 (HE) 
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Obrázek 1.6. Tkáňové nádorové markery. A. Estrogenní receptory (ER+), B. HER-2/neu (HER2 +), C. HER-2/neu 
(metoda FISH).  

 

 

 

Obrázek 1.7. E-cadherin  (pozitivní v duktálních karcinomech, negativní v lobulárních karcinomech) 
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Biochemické vyšetření 

Součástí biochemického vyšetření z krve pacientky je stanovení sérových nádorových 

markerů (kapitola 1.11).  

1.8 Prognóza 

Prognóza závisí především na stádiu nádoru v době diagnózy. Zatímco v I. stadiu nemoci je 

prognóza pětiletého přežití 80-90%, ve IV. stadiu je to již jen necelých 42% (Tabulky 1.5 a 

1.6). 

Tabulka 1.5. Pětileté a desetileté přežití pacientek v závislosti na stadiu nádoru. 

  Přežití v % 

5 let 10 let 

stadium 0 100 98 

stadium I 100 92 

stadium IIA 92 80 

stadium IIB 81 68 

stadium IIIA 67 48 

stadium IIIB  54 30 

Stadium IIIC 30 15 

stadium IV 20 5 

 

Tabulka 1.6. Pětileté přežití - karcinom prsu (diagnostikovaný v letech 1999 – 2003) v závisloti na stadiu a 

věku (zdroj: Národní onkologický registr, Česká republika). 

Pravděpodobnost přežití pěti let v % 

Stadium 
věková skupina 

celkem 
0-39 40-54 55-69 70+ 

Všechna 80,8 84,5 77,0 49,4 70,6 

I. a  II. 88,0 91,9 87,4 65,8 83,3 

III., IV. A 

neurčeno 
55,9 58,8 47,5 27,8 41,3 
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Prognóza dále závisí na celém spektru faktorů (prognostické faktory) a na očekávané 

odpovědi pacientky na léčbu (prediktivní faktory). 

Prognostické a prediktivní faktory 

Zcela zásadní při diagnostice karcinomu prsu je stanovení základních prognostických a 

prediktivních faktorů. Prognostické faktory nám pomáhají v rozhodování o léčebných 

možnostech, hodnotí riziko návratu onemocnění u dané pacientky na základě takových 

charakteristik, jako je vnitřní biologie nádoru a stadium choroby v době diagnózy. Tradičně 

se užívají při rozhodnutí o podání adjuvantní léčby pacientce s karcinomem prsu. Prediktivní 

faktory naproti tomu determinují odpověď určitého nádoru na specifickou léčbu. 

Mezi prognostické faktory u karcinomu prsu patří: velikost nádoru, stav lymfatických uzlin, 

exprese hormonálních receptorů, v současnosti jsou jako negativní prognostické faktory 

hodnoceny také exprese proteinu HER2/neu (IHC 3+) a/nebo amplifikace HER stanovená 

metodou FISH >2,2), peritumorózní vaskulární invaze, proliferační index Ki 67 >50 %, grade 3 

a nízký věk pacientky <35 let.  

Volba účinné systémové léčby je stále více založena na využití prediktivních faktorů, jež 

umožňují identifikovat nemocné, které budou mít ze zvoleného léčebného postupu největší 

prospěch. Stanovení základních molekulárních prediktivních faktorů (ER, PR, HER2) 

umožňuje využití takzvané „léčby na míru“.  

Velikost primárního nádoru 

Prognostický význam velikosti nádoru (T) ukazují Tabulky 1.7 a 1.8.  

Tabulka 1.7. Vztah mezi přežitím, velikostí tumoru a postižením lymfatických uzlin (zdroje: [2, 15]). 

Velikost nádoru Pětileté přežití Desetileté přežití Postižení 
lymfatických uzlin 

T1 pod 1 cm 98,3 % 94,9% 24,7% 

T1 nad 1 cm 92,3 % 73,9% 34,1% 

T2 - 43,7% - 

2,0 – 2,9 cm 90,6 % - 42,1% 

3,0 – 3,9 cm 86,2 % - 50,1% 

4,0 – 4,9 cm 84,6 % - 56,5% 

T3 82,2 % 20% 64,5% 

T4 Pod 82% Pod 20% 86% 
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Tabulka 1.8. Vztah mezi přežitím, velikostí tumoru a přítomností metastáz.  Zdroj: [15] 

Velikost tumoru T1 (< 2cm T2 (2-5cm) T3  (≥5cm) T4 (prorůstání do hrudní 
stěny, kůže, 
inflam.karcinom 

Metastázy v 
lymfat.uzlinách 

- + - + - + - + 

Přežití 5 let (%) 80 54 54 <54 <54 50 35 35 

Přežití 10 let (%) 65 50 50 <50 <50 48 20 20 

Nodální status  

Stupeň postižení axilárních lymfatických uzlin je nejdůležitější samostatný prognostický 

faktor pro lokální či regionální rekurenci a tedy i přežití bez nemoci a celkové přežití.  

Průměrné desetileté přežití při negativním nálezu v lymfatických uzlinách bez ohledu na 

velikost tumoru je 75%, při postižení 1-3 lymfatických uzlin je 38% a při postižení čtyř a více 

uzlin je jen 13%. Při výskytu metastázy v jedné lymfatické uzlině je procento přežití jen o 

málo nižší než při negativním nálezu. Imunohistochemicky detekované mikrometastázy 

v lymfatických uzlinách při negativním nálezu klasickou metodou se vyskytují až ve 30%. 

V současnosti nejsou zprávy, že by tento nález podstatně zhoršil prognózu pacientek. 

Histologický grading 

Grade je důležitý pro predikci prognozy a současně dovoluje stratifikovat pacientky v rámci 

daného stadia nemoci (Nottinghamská klasifikace). 

Počet mitóz 

Mitotický index, definovaný jako počet mitóz ve stanovené oblasti nádoru je prostředkem 

stanovení proliferační aktivity karcinomu a reprezentuje jedno z kriterií pro stanovení gradu 

(Nottinghamská modifikace Bloom-Richardsonova systému). Vysoký počet mitóz pozitivně 

koreluje se špatnou prognózou. 

Invaze krevních a lymfatických cév 

Vaskulární invaze kapilár v okolí karcinomu je prediktivní marker možné lokální recidivy a 

kratšího přežívání pacientky. Některé studie nepotvrdily vztah vaskulární invaze a přežívání. 
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Stav hormonálních receptorů  

Proliferační aktivita  

proliferační markery PCNA nebo Ki-67 

Věk 

Závislost přežití na věku je uvedena v tabulce 6, obecně je ve vyšším věku horší prognóza. 

Agresivnější průběh onemocnění u žen mladších 35 let je způsoben především přítomností 

více výše uvedných nepříznivých charakteristik než věkem samotným. Přesto se považuje věk 

do 35 let za samostatný nepříznivý prognostický faktor. (Doporučení ČLS JEP). 

1.9 Biomarkery 

Tkáňové nádorové markery 

Estrogenové a progesteronové receptory 

Četné nádory prsu obsahují v buňkách receptory pro estrogeny a/či progesteron, většinou ve 

velkém množství. Tyto nádory se nazývají hormonálně dependentní (závislé na hormonech), 

a estrogeny a/či progesteron podporují jejich růst. Zjištění přítomnosti ER a PR pomůže k 

nasměrování léčby a k určení prognózy. Pacientky s nálezem ER-pozitivních a PR-pozitivních 

nádorů inklinují k lepší prognóze, než mají pacientky s nálezem ER-negativních a PR-

negativních tumorů (ať už se týká celkového přežití nebo přežití bez příznaků nemoci). Tyto 

pacientky též lépe reagují na endokrinní léčbu (antihormonální léčba, např. tamoxifenem).  

Stanovení ER a PR je možno provádět různými metodami: ligandovou analýzou či ELISA 

(kvantitativně) nebo imunohistochemicky (kvalitativně). V klinické praxi se obvykle dává 

přednost imunohistochemii.  

Status ER a PR představuje prediktivní faktor pro odpověď na hormonální terapii, a to u 

časných i pokročilých nádorů prsu. V kombinaci s dalšími markery je ho možno využít jako 

prognostický faktor.  

Exprese HER-2/neu (c-erbB-2) 

Her-2/neu je onkogenní marker. Kóduje receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR). U 

20-25% karcinomů prsu je tento gen amplifikován a dojde k overexpresi EGFR, což může 

způsobit větší agresivitu nádoru a rezistenci k hormonální léčbě, a tedy horší prognózu. Na 

zjištění přítomnosti genu Her2/neu tedy závisí stanovení léčby a prognózy karcinomu prsu. 
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Toto vyšetření se provádí imunohistochemicky nebo metodou FISH. Her-2/neu test je rovněž 

využíván ke sledování odezvy na terapii, tedy např. hormonální terapii nebo chemoterapii.Ke 

sledování terapie nádoru jsou někdy rovněž používány hodnoty Her-2/neu v séru. Je-li 

počáteční hladina vysoká a poté klesá, je to známka, že léčba zabírá; je-li hladina stálá, léčba 

je nefunkční. Pokud hladina klesá a poté opět stoupá může docházet k recidivě nádoru. Her-

2/neu pozitivní tumory jsou vhodné pro léčbu protinádorovým lékem HERCEPTINEM ( 

genericky Tratuzumab) který je cíleně indikován proti Her-2/neu proteinu. HERCEPTIN se 

váže na nadbytečné molekuly bílkoviny a inhibuje růst nádoru.  

Exprese HER-2/neu je negativním prognostickým a prediktivním faktorem, zvláště u 

pacientek s uzlinovými metastázami. HER-2/neu pozitivní karcinomy jsou resistentní k terapii 

methotrexátem a tamoxifenem, naopak lépe reagují na léčbu doxorubicinem. Je faktorem 

pro výběr pacientek pro léčbu trastuzumabem (herceptinem). 

Exprese p53 

Asi v 1/3 karcinomů prsu se prokáže mutace genu kódujícího protein p53. Protein p53 se pak 

akumuluje a může být detekován imunohistochemicky, je užitečným prognostickým 

markerem u pacientek bez uzlinových metastáz. 

Výsledky klinických studií jsou rozporuplené, exprese p53 není klinicky využívána. 

Exprese proliferačního markeru MIB1  

Ki-67 je antigen vázaný na jádra buněk v buněčném cyklu, který chybí v G0 fázi. 

Monoklonální protilátka MIB1 detekuje Ki-67 antigen v rutinně zpracované formalinové tkáni 

zalité do parafinu. Detekce proliferační aktivity pomocí MIB1 protilátky je spolehlivá. 

Proliferační aktivita v karcinomu koreluje s gradem a s prognózou. 

uPA (urokinázový aktivátor plasminogenu) a PAI-1  

jsou prognostické faktory, obvykle se stanovují společně. Probíhá hodnocení prediktivního 

účinku. Pacientky bez uzlinových metastáz s vysokými hodnotami uPA a PAI-1 benefitují z 

adjuvantní chemoterapie, narozdíl od pacientek s nízkými hodnotami uPA a PAI-1.  

Stanovení klinicky využíváno v některých zemích, např. Německu. 

E-cadherin   

je typicky pozitivní v duktálních karcinomech a negativní v karcinomech lobulárních. 

Uvedené platí i pro in situ léze, a proto může E-cadherin pomoci při dif. dg. LCIS versus DCIS. 

Část invazivních in situ lézí má “smíšenou“ diferenciaci duktální i lobulární (duktulolobulární 

léze), což se projeví i v expresi E-cadherinu. 
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Catepsin D  

Marker špatné prognózy. 

Rozporuplné výsledky klinických studií. Není klinicky využíván. 

Sérové nádorové markery 

Nejčastěji doporučeným nádorovým markerem pro diagnostiku karcinomu prsu je CA 15-3. 

Kombinací stanovení CA 15-3 s CEA se může dosáhnout vyšší diagnostické výtěžnosti. Vedle 

těchto základních nádorových markerů, nebo jinak řečeno markerů objemu, je možné použít 

ke zvýšení diagnostické výpovědi některý z markerů doplňkových, které většinou vypovídají o 

růstu a agresivitě nádoru (proliferativní markery TPA, TPS, TK).  

V rutinní klinické praxi je nejčastěji doporučováno stanovení dvou základních markerů CEA a 

CA 15-3 doplněné o jeden z proliferativních markerů. Při indikaci nádorových markerů je 

vždy nutné mít na zřeteli stadium nádorového onemocnění či stadium léčby, ve kterém jsou 

nádorové markery indikovány.  

Screening a primární diagnostika  

V důsledku nízké orgánové a tkáňové senzitivity a specificity, především v časných stadiích, 

není možné u karcinomu prsu užít sérové nádorové markery pro screening či časnou 

diagnostiku. Tento přístup je v souladu s doporučením European Group on Tumor Markers 

(EGTM) nebo American Society of Clinical Oncology (ASCO) a National Academy of Clinical 

Biochemistry (NACB).  

Prognóza  

Hladiny CA 15-3 a CEA korelují s objemem nádorové tkáně; u větších tumorů jsou 

signifikantně vyšší hodnoty těchto nádorových markerů. Některé studie s vysokým počtem 

pacientů prokázaly, že sérové předoperační hladiny CEA a CA 15-3 jsou nezávislým 

prognostickým faktorem. EGTM doporučuje stanovení předoperačních hladin nádorových 

markerů, interpretace výsledků však musí být korelována s ostatními rutinně užívanými 

prognostickými faktory. 

Časná detekce recidivy a metastáz nádorového onemocnění  

Pravidelné monitorování nádorových markerů může přispět k časné detekci relapsu 

nádorového onemocnění či nádorových metastáz, a to především v játrech a skeletu.  

Kombinací obou objemových nádorových markerů CA 15-3 a CEA je možno dosáhnout 

senzitivity časného relapsu 60–80 %, kombinací s proliferačními markery i nad 80%. Časná 

diagnostika relapsu nádorového onemocnění má dva významy: prvním je časná diagnostika 
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recidivy nádorového onemocnění, druhým je možnost změny schématu protinádorové 

terapie. 

Vzestup nádorového markeru CA 15-3 je varovným signálem metastatického procesu, který 

může být následně verifikován pomocí zobrazovacích metod.  Pokud je společně s CA 15-3 

měřeno též CEA, můžeme zvýšit senzitivitu časného záchytu metastáz o 5–25 %. Zvýšení 

objemových nádorových markerů může předcházet zobrazitelnost metastáz o 2–18 měsíců. 

Monitorace terapie  

Jednou z nejvýznamnějších klinických aplikací je stanovení nádorových markerů u 

nemocných s metastatickým karcinomem prsu k monitoraci onkologické léčby. Nemocní v 

klinické remisi nádorového onemocnění mají obvykle nízké hodnoty nádorových markerů, 

zatímco nemocní v klinické progresi mají hodnoty signifikantně zvýšené.  Frekvence 

stanovení nádorových markerů je individuální podle typu léčby. Pro monitoraci terapie 

používají především objemové nádorové markery, v některých případech lze použít i 

nádorové markery proliferační. Odborné společnosti doporučují stanovení nádorových 

markerů jako alternativu ke klasickým zobrazovacím metodám.  

Růstové faktory jako sérové nádorové markery? 

V posledních deseti letech bylo provedeno velké množství studií s cílem zjistit, zda sérové 

stanovení růstových faktorů (IGF1, IGF2, VEGF, EGF a dalších) není možné použít jako marker 

rizika vzniku, monitorace růstu, prognózy či léčby nádorů. Kromě objasnění řady mechnismů 

účinku růstových faktorů na buňku, se nepodařilo nalézt uplatnění růstových faktorů 

v rutinní nádorové diagnostice. Růstové faktory mají těžiště svého působení přímo ve tkáních 

a značná část růstových faktorů je produkována lokálně přímo ve tkáních a do krve se 

dostává jen ve velmi malém množství. Autokrinní a parakrinní působení těchto růstových 

faktorů není tedy dost dobře možné monitorovat stanovováním jejich sérových hladin. 

Genetické nádorové markery 

Testování mutací BRCA1, BRCA2 

Cirkulující nádorové buňky 

Ve stadiu výzkumu 
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Doporučení expertních skupin 

Tabulka 1.9. Využití nádorových markerů v různých fázích klinického rozhodování (zdroj: [20]) 

 Tkáňové nádorové markery Sérové nádorové markery 

 ER, PR HER-2 uPA/PAI-1 CA 15-3 CEA TPA/TPS 

Screening - - - - - - 

Primární 
diagnostika 

- - - - - - 

Předoperační 
vyšetření 

- - - - - - 

Volba terapie + + +    

Monitorace 
terapie  

   + + + 

Tabulka 1.10. Doporučení expertních skupin pro klinické využití nádorových markerů pro karcinom prsu 
(zdroje: [20], Doporučení ČSKB ČLS JEP) 

Marker  Aplikace  ASCO  EGTM NACB 2008 ČR 

ER + PR Predikce odpovědi na 
hormonální terapii 

Prognóza 

ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími 
faktory 

ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími faktory 

ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími faktory 

Ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími 
faktory 

HER-2 Predikce odpovědi na 
léčbu trastuzumabem  

Prognóza 

 

Predikce odpovědi na 
adjuvantní léčbu 
založenou na 
antracyklinu 

 

Ano 

 

Ne 

 

ano 

Ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími faktory 

 

ano 

Ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími faktory 

 

ano 

Ano 

 

Ano, 
v kombinaci 
s dalšími 
faktory 

ne 

uPA/PAI-
1 

prognóza ano ano ano ne 

CA 15-3 pooperační sledování 

monitorace léčby u 
pokročilého 
onemocnění 

Ne 

Ano (ve 
specifických 
případech) 

Ano 

ano 

? 

- 

Ano 

? 

CEA pooperační sledování Ne Ano Ne Ano 
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monitorace léčby při 
pokročilém 
onemocnění 

Ano (ve 
specifických 
případech) 

ano ano ano 

BRCA1 

BRCA2 

identifikace žen 
s vysokým rizikem 
onemocnění 
karcinomem prsu 

? - ano - 

Zkratky: ASCO = American Society of Clinical Oncology, EGTM = European Group on Tumor Markers, NACB = 

National Academy of Clinical Biochemistry, ČSKB ČLS JEP – Česká společnost klinické biochemie České lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

1.10     Léčba 

Léčebná strategie u karcinomu prsu je individuální a řídí se typem nádoru, stádiem, 

výsledkem imunohistochemického vyšetření, celkovým stavem pacienta, velikostí prsu a 

v neposlední řadě i přáním pacientky. Bez detekovatelných vzdálených metastáz hovoříme o 

tzv. lokalizovaném onemocnění (klinická stádia I-III), jsou-li zjištěny vzdálené metastázy, 

označujeme onemocnění jako pokročilé, metastatické či diseminované (klinické stádium IV). 

Léčebný záměr je v závislosti na stádiu onemocnění následující:  

• lokalizované onemocnění – kurativní chirurgická léčba doplňovaná ostatními 

modalitami (adjuvantní či neoadjuvantní chemo- či radioterapie) s cílem vyléčit, 

• metastatické onemocnění – paliativní léčba s cílem pozastavit či omezit růst a šíření 

nádoru a prodloužit přežití.  

Absolutní indikací k provedení neoadjuvantní terapie je pouze inflamatorní karcinom prsu, 

ostatní indikace jsou pouze relativní a posouzení jejího užití je vysoce individuální (určí 

chirurg, klinický onkolog a pacientka), ale ve většině případů je indikována u pacientek, u 

kterých její podání může zlepšit podmínky pro operaci. 

Již neplatí starší klasifikace, kde neoadjuvantní terapie byla indikována až u IIb a III stádia. 

Chirurgická léčba 

Léčebná strategie se řídí především stádiem nemoci, s přihlédnutím k některým dalším 

faktorům (velikost prsu, celkový stav pacientky, vedlejší onemocnění atd.). Možnosti jsou 

následující: 

• parciální mastektomie (1.klasická, 2.onkoplastická) – záchovný výkon (odstranění 

nádoru s dostatečným okrajem s následnou radioterapií), lumpektomie, 

kvadrantektomie, parciální resekce. Je možná i po neoadjuvantní léčbě. 
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• totální mastektomie – odnětí celého prsu včetně pektorální fascie, prsní svaly 

ponechány. Původně se mluvilo o radikální mastektomii (odstranění celého prsu, 

axilárních uzlin a pektorálních svalů) či o radikální modifikované mastektomii 

(odstranění celého prsu bez svalů s exenterací axily). Další typy mimo klasickou 

mastektomii (MA): kůži šetřící MA (ponechání kůže s odstraněním dvorce s bradavkou), 

subkutánní MA (s ponecháním kůže i areolomamilárního komplexu), profylaktická 

mastektomie, atd. Typ MA volíme podle rozsahu nádoru a perspektivě rekonstrukce 

prsu. 

• biopsie sentinelové uzliny – sentinelová (hlídková uzlina, SN)- první spádová lymfatická 

uzlina, která bývá postižena diseminací rakoviny prsu, slouží k diagnostickým účelům - 

určuje pokročilost onemocnění. Nemusí být jedna, ale několik. Předoperačně se na 

lymfoscintigrafii infiltruje okolí tumoru (peritumorálně nebo periareolárně) 

radiofarmakem (nebo barvivem), které se lymfatickou drenáží dostává do příslušné 

spádové uzliny, lékař nukleární medicíny projekci SN na kůži zaznačí křížkem, následně 

ji lokalizujeme pomocí gama sondy a exstirpujeme. Při pozitivitě meta procesu v SN 

provádíme exenteraci uzlin axily a to v rozsahu I. a II. etáže. 

• disekce či exenterace axily –odstranění regionálních lymfatických uzlin I. a II.etáže 

axily. Je indikována ve dvou hlavních případech: u histopatologicky prokázané 

metastázy karcinomu prsu v SN a u histopatologicky prokázaného karcinomu prsu 

s klinicky a sonograficky pozitivními metastázami v lymfatických uzlinách (ev. 

Verifikováno punkční biopsií), bez vzdálených metastáz. Není indikována u 

preinvazivních karcinomů prsu (DCIS, LCIS), nebyla-li v SN prokázána metastáza, a ve 

vysokém věku pacientky. 

Při lokální recidivě onemocnění volíme v případě její operability primárně chirurgické řešení 

(reresekce či MA). Dojde-li k orgánové diseminaci a je postižení lokalizované a operabilní, je 

možné použít k metastazektomii chirurgických metod jako laserová metastazektomie či 

radiofrekvenční ablace (RFA). Při mnohočetné generalizaci přichází do úvahy paliativní 

onkologická léčba. 

Radioterapie 

Hlavním cílem radioterapie (léčby zářením) je aplikace maximální dávky záření do přesně 

vymezeného cílového objemu a současně i minimální postižení zdravých tkání.  

Ionizující záření poškozuje DNA a brání normálnímu průběhu buněčného cyklu. Míra 

poškození buňky je dána geneticky určenou radiosenzitivitou buňky, fází buněčného cyklu a 

druhem záření. Nejvyšší citlivost buněk k ionizujícímu zaření je v pozdní fázi G1 a na konci 

fáze G2. Záření způsobuje jednoduché (buňka je schopna je reparovat) a dvojité zlomy DNA 

(obtížná reparace až smrt buňky). Jednotkou dávky záření je 1 J/kg = 1 Gy (gray). Pro 
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mikroskopické reziduum nádorové choroby stačí často dávka 50-60 Gy, pro vyléčení větších 

nádorů je nutné aplikovat dávky vyšší (70-80 Gy) a rozdělit je do mnoha dílčích dávek – frakcí 

(např. 50 Gy za 5 týdnů ve 25 frakcích, po ukončení s navýšením dávky – boost - do lůžka 

nádoru v dávce 10-16 Gy), aby nebyla poškozena okolní zdravá tkáň. Mezi jednotlivými 

frakcemi se tato tkáň reparuje. Existuje množství frakcionačních režimů (klasická frakcionace, 

hypo-, hyperfrakcionace, akcelerovaná frakcionace). 

V kurativní radioterapii se využívá výhradně 3D konformní radioterapie, která umožňuje 

ozářit cílový objem s minimálním lemem zdravé tkáně. To vede k minimálnímu poškození 

okolních zdravých tkání a orgánů. 

U karcinomu prsu používáme buď zevní radioterapii lineárními urychlovači (ozařování z 

určité vzdálenosti), a nebo méně často brachyradioterapii (ozařování z krátké vzdálenosti, 

resp.zdroj je umístněn v těsné blízkosti nádoru či přímo v nádoru). Hlavní výhodou 

brachyradioterapie je aplikace maximální dávky do nádoru s maximálním šetřením okolní 

zdravé tkáně rychlým poklesem dávky do okolí. Nejčastěji se používá automatický 

afterloadingový ozařovač s radionuklidem iridia 192. 

Při ozařování prsu nebo hrudní stěny (eventuelně regionálních lymfatických uzlin) po MA se 

nejčastěji volí ozařování dvou protilehlých polí brzdného záření X lineárního urychlovače.  

Adjuvantní radioterapie je standardně indikována po parciální MA pro invazivní karcinom 

(při pozitivitě lymfatických uzlin se ozáří i oblast axily, při negativitě pouze oblast celého prsu 

s cíléným ozářením lůžka tumoru jako boost). 

U totální MA je radioterapie indikována po posouzení rizikových faktorů z hlediska lokální 

recidivy (postižení LU v axile, tumor nad 5 cm, pozitivní okraje, infiltrace kůže či hrudní 

stěny). Při provedení disekce axily není doporučováno ozáření axily, ale pouze LU III. etáže a 

nad a podklíčkových uzlin. Pokud jsou LU negativní, tumor je do 2-5 cm, okraj nad  mm, 

neozařujeme. Při pozitivitě uzlin, či pozitivním okraji a nádoru nad 5 cm ozařujeme hrudní 

stěnu, axilu, nad a podklíčkovou oblast. U preinvazivních karcinomů (DCIS) není po totální 

MA ozařování indikováno. U karcinomů operovaných po neoadjuv.radioterapii se 

adjuv.radioterapie řídí předléčebnou TNM klasifikací (rozsah nemoci před zahájením 

neoadj.radioterapie). 

Kurativní radioterapie je vhodná pro pacientky nevhodné k operaci např.pro komorbidity, 

odmítání operace, lok.pokročilý nález, eventuelně spolu s chemoterapií či hormonální 

léčbou. 

Neoadjuvantní radioterapie se nevyužívá standardně, výjimkou je inflamatorní karcinom 

nebo lokálně pokročilé karcinomy (tam vždy v kombinaci se zahájením systémové neoadj.tp. 

resp.po jejím ukončení a posouzení účinku). Po zmenšní velikosti nádoru je možné provést 

chirurgický výkon. 



 
 

 
33 

Paliativní radioterapie je indikována při metastatickém postižení  zejména skeletu, mozku, 

kůže, lymfatických uzlin, méně plic a jater, kdy často dojde k určitému stupni regrese. 

Radioterapie způsobuje destrukci nádorových buněk, zlepšuje hojení a reosifikaci až  

u 75-85% osteolytických metastáz, snižuje riziko patologických fraktur, zmírňuje bolesti až v 

90% případů a tím zlepšuje somatický i psychický stav pacientek. 

Při brachyradioterapii se do prsu peroperačně nebo časně pooperačně zavádějí intersticiální 

katétry. Týden po operaci se zahájí ozařování HDR afterloadingovým ozařovačemm kde 

zdrojem záření je iridium 192. Přesto se tato technika nepovažuje za standardní metodu a je 

předmětem probíhajících studií (NSABP/RTOG a GEC/ESTRO).   

Nežádoucí účinky radioterapie: akutní – erytém, suchá/vlhká deskvamovaná kůže. 

Chronické – pigmentace, epilace, edém kůže, dermatitida. Další:lymfedém HK, radiační 

pneumonitida, esofagitida, hypothyreóza, poškození plexus brachialis, vzácně angiosarkom, 

eventuelně spinocelulární karcinom. 

Chemoterapie 

Je to léčba využívající protinádorového účinku chemických sloučenin. Rozdělujeme ji na 

neoadjuvantní a adjuvantní. Lze jí použít u všech typů karcinomů prsu, který je citlivý 

k relativně široké škále cytostatik s různými mechanismy účinku. 

Neoadjuvantní chemoterapie - předoperační léčba, jejímž cílem je zmenšení velikosti 

nádoru a zlepšení jeho operability. Obvykle je aplikováno 6-8 cyklů chemoterapie obsahující 

antracykliny a taxany. 

Adjuvantní chemoterapie je indikována u pacientek s triple-negativním karcinomem prsu 

a u pacientek s HER-2 pozitivním karcinomem prsu, také u metastatického karcinomu prsu 

jako systémová chemoterapie. Jejím cílem je eradikovat mikrometastázy po chirurgickém 

odstranění nádoru. Důsledkem je snížení počtu recidiv, snad i pozdější metastazování a 

prodloužení mediánu přežití. Největší přínos má u pacientek s pozitivními LU. Nejčastěji se 

používá kombinovaná chemoterapie v délce 4-8 cyklů. Zásadní cytostatika jsou antracykliny, 

taxany a cyklofosfamid. 

Hormonální terapie  

Hormonální (antiestrogenní) terapie připadá v úvahu u hormonálně dependentních 

karcinomů prsu. Často platí, že čím pokročilejší nádor je, tím více jeho hormonální závislost 

klesá. Hormonální terapie může být dvojí: 

• Chirurgická hormonální terapie – u žen před menopauzou se někdy odstraňují 

vaječníky jako hlavní zdroj ženských pohlavních hormonů. 
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• Medikamentózní hormonální terapie – podává se buď tamoxifen, který blokuje 

účinek estrogenů, nebo tzv. inhibitory aromatáz, tedy léky blokující syntézu 

pohlavních hormonů. 

Adjuvantní hormonální léčba je jednoznačně indikována jakou součást adjuvantní léčby u 

premenopauzálních i postmenopauzálních pacientek s pozitivními ER nebo PR. Podává se 

dlouhodobě (5-10 let). Udává se, že pětileté užívání tamoxifenu redukuje riziko rekurence o 

41 % a riziko mortality o 34% v mediánu sledování 15 let. Inhibitory aromatáz však snižují 

riziko rekurence nemoci výrazněji než tamoxifen. 

U premenopauzálních žen se používá tamoxifen (buď samostatně, nebo v kombinaci 

s ablativní léčbou- chirurgická (ovarektomie), či farmakologická, nebo radiační kastrace). U 

metastatického postižení je indikována v případě pomalu progredující nemoci (ER+,PR+), u 

rychlé progrese je vhodnější chemoterapie. 

Biologická terapie 

Zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury vlastní všem buňkám, biologické 

preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru. Díky tomu 

nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky. 

Terapeutický přístup se volí vždy individuálně na základě biologické charakteristiky každého 

nádoru. Biologické léky se podávají dlouhodobě, tj. rok a déle, a to v určitých intervalech. 

Aplikují se buď samostatně, nebo v různých kombinacích s cytostatiky či hormony. Vzájemné 

kombinace různých druhů biologických látek jsou zatím ve fázi výzkumu. 

V současnosti existující biologické léky pro léčbu karcinomu prsu jsou monoklonální 

protilátky namířené proti receptorům růstových faktorů na povrchu buněk nebo proti 

růstovým faktorům samotným. Protilátky se podávají nitrožilně, nebo v tabletách. V 

klinickém použití jsou:  

• protilátky proti VEGF (Vascular endothelial growth factor, vaskulární endoteliální 

růstový faktor). Protilátka blokuje VEGF a zabraňuje tak novotvorbě cév vyživujících 

nádor.  

• protilátky proti EGFR (Epidermal growth factor receptor, receptor pro epidermální 

růstový faktor), jinak označovaného též HER2 receptor. Protilátky blokují tento 

prorůstový receptor a zamezují růstu nádorových buněk, na jejichž povrchu jsou tyto 

receptory patologicky zmnožené. Tyto léky dokáží kromě blokace receptoru tlumit i 

autokrinní produkci ostatních růstových faktorů (TGFα, VEGF) v buňce. Dají se jimi 

lěčit pouze nádory HER2 pozitivní. 

Ve stadiu klinického zkoušení jsou protilátky proti IGF1R (Insulin-like growth factor 1 

receptor, receptor pro inzulinu podobný růstový faktor 1). Systém IGF1 představuje vedle 
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systému EGF druhý významný prorůstový a proliferační system, který je využíván zdravými 

buňkami, ale v patologických případech též nádorovými buňkami. Klinické použití látek 

blokujících IGF1R se dá předpokládat v blízké době.  

1.11    Klinické otázky a perspektivy 

1.   Je biopsie sentinelové uzliny onkologicky stejně bezpečná jako 

exenterace axily?  

Tradičním terapeutickým postupem bylo po celé 20. století snesení celého prsu a kompletní 

disekce axilárních lymfatických uzlin. Tato léčebná strategie byla vyvozována z Halstedova 

přesvědčení, že karcinom prsu je lokalizované onemocnění, které je možno zvládnout 

radikální lokoregionální terapií. 

Přístup k léčbě tohoto onemocnění se však nyní diametrálně změnil. Jednoznačným trendem 

je snižování radikality zákroků. Totální mastektomie  jsou ve většině případů nahrazeny prs 

záchovnými výkony, obvykle doplněnými adjuvantní radioterapií; podíl těchto částečných 

výkonů se dále zvyšuje užíváním neoadjuvantní terapie. V axilární chirurgii je dnes v případě 

časného karcinomu prsu široce akceptovaným standardem tzv. biopsie sentinelové uzliny 

(sentinel lymph node biopsy – SLNB), spojeno s výrazně nižším rizikem komplikací než 

disekce axily. Metoda biopsie SN u karcinomu prsu se začala vyvíjet v 90 letech 20. století. 

Sentinelová uzlina je definována jako první mízní uzlina (nebo skupina uzlin), která 

preferenčně přijímá lymfatickou drenáž z primárního tumoru a je tudíž prvním místem 

lymfatického šíření nádoru. Stav mízních uzlin v axile je nejdůležitějším izolovaným 

prognostickým faktorem pro celkové přežívání pacientů s karcinomem prsu. Opakovaně bylo 

prokázáno, že pro hodnocení stavu lymfatických uzlin je biopsie sentinelové uzliny u 

pacientek s karcinomem prsu v indikovaných případech velmi senzitivní a přesnou technikou. 

U žen s negativním nálezem v sentinelové uzlině je pravděpodobnost postížení dalších uzlin 

minimální a není podle studie NSABP B-32 indikována žádná následná chirurgická intervence 

v axile a tedy je chirurgickým výkonem první volby. V případě pozitivity SN dokončujeme 

exenteraci axily. 

Předběžná data ukazují, že SLNB je onkologicky stejně bezpečná jako disekce axily při 

výrazně nižší morbiditě. 
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2. Je vždy nutná exenterace axily při pozitivitě sentinelové uzliny? 

V současnosti se diskutuje o možnosti vynechání disekce axily u některých žen s pozitivní SN 

a to v případě, že se jedná o minimální riziko postižení dalších uzlin. Pokud bude v SN 

přítomna mikrometastáza (0,2-2mm) pN1mi- je tím považována za pozitivní a je indikována 

disekce axily. Pokud jsou v SN přítomny volné nádorové buňky (isolated tumor cells - ITC) čili 

pN0, převažuje názor, že disekce axily není nutná. Jde však o velmi kontroverzní a 

diskutované téma a záleží na zkušenostech jednotlivého pracoviště.  

3. Kdy je indikovaná neoadjuvantní systémová léčba? 

Neoadjuvantní systémová léčba je indikována u žen s pokročilým, ale technicky operabilním 

primárním nádorem, s případným limitovaným postižením regionálních uzlin nebo u žen s 

velkým primárním nádorem omezené operability (primární chemoterapie). V době, kdy se k 

tomuto typu léčby přistupuje, je nemocná bez jakýchkoliv známek diseminace choroby. 

Neoadjuvantní chemoterapií se sleduje zmenšení primárního nádoru, případně i uzlin 

(downstaging), zlepšení operability a umožnění záchovných operací (lumpektomie, 

segmentektomie, kvadrantektomie, tj. konzervativní chirurgické výkony). Neoadjuvance si 

dále klade za cíl, podobně jako adjuvantní chemoterapie, zničit předpokládané skryté a 

objektivně nezjistitelné mikrometastázy. Konečným cílem kromě zachování prsu je 

prodloužení beznádorového intervalu a prodloužení celkové doby přežití. V současné době je 

tento léčebný způsob preferován a je nadřazen případné předoperační radioterapii.  

4. Kdy volíme adjuvantní terapii? 

V současnosti se adjuvantní terapie ordinuje vždy. Avšak ne všechny pacientky s nádorem 

prsu potřebují adjuvantní terapii (např. přibližně 70% pacientek bez postižení lymfatických 

uzlin jsou vyléčeny pomocí chirurgické léčky a radioterapie) a ne všechny pacientky mají 

užitek z adjuvantní terapie. Proto je potřeba mít k dispozici spolehlivé prognostické a 

prediktivní markery (viz kapitoly 1.10 a 1.11). 

Adjuvantní chemoterapie (adjuvantní systémová léčba) je aplikována u žen po předchozí 

radikální léčbě (nejčastěji chirurgické, případně radiační), která odstranila celý nádor, a v 

době, kdy k adjuvanci přistupujeme, je nemocná bez aktuálních známek nádorové choroby. 

Adjuvantní léčbou sledujeme zničení předpokládaných kryptogenních nádorových 

mikroložisek. Cílem je prodloužení beznádorového intervalu a prodloužení celkového přežití. 

V současné době máme v adjuvantní léčbě tři účinné zbraně: ovariální ablaci, tamoxifen a 

chemoterapii. Vymezení pro adjuvantní léčbu je velmi důležité a rozhoduje zde řada 

důležitých faktorů. Dosud se nejvíce uplatňují chemoterapeutika s CMF (cyclophosphamid, 

methotrexat, fluorouracil) a režimy na základě antracyklinů (FAC, FEC, FA – fluorouracil, 

doxorubicin (adriamycin), epirubicin, cyclophosphamid). Lze říci, že režimy s antracykliny 
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mají přednost u nemocných s vyšším rizikem. Dnes se již používají i režimy na podkladě 

taxanů a vinorelbinu.  

Adjuvantní (pooperační) léčba karcinomu prsu není indikována pouze u nemocných 

s nádorem do jednoho centimetru a negativními axilárními uzlinami. Volba metody závisí 

především na věku nemocné, tedy jde-li o nemocnou před menopauzou či po ní. Další 

rozhodování závisí na prognostických faktorech, zejména počtu postižených regionálních 

uzlin, dále expresi estrogenních (ER) a progesteronových receptorů (PR), HER-2, G. Další 

prognostické faktory jsou hledány pomocí analýzy cDNA microarrays. Byly již identifikovány 

desítky rizikových genů, jejichž prediktivní význam se dále ověřuje. Cílem je individualizovaná 

adjuvantní léčba s přihlédnutím ke všem těmto okolnostem. 

5. Mohou ženy s karcinomem prsu bez postižení uzlin vynechat adjuvantní 

chemoterapii? 

V souladu se současnými doporučeními není u všech pacientek s postižením uzlin nutno 

podávat chemoterapii. Podle standardů NCCN by nemocné s ER pozitivní nádory s 

postižením uzlin měly být léčeny chemoterapií i hormonální léčbou (protože oba typy léčby 

se vzájemně doplňují), panel odborníků se však shoduje, že absolutní přínos chemoterapie 

může být omezený a že rozhodnutí o přidání chemoterapie k hormonální léčbě by mělo být 

individuální podle stavu pacientky, zvláště u žen s příznivou prognózou nebo starších 60 let, 

kdy se benefit chemoterapie snižuje. Doporučení ze St. Gallen publikované na základě 

setkání v roce 2009 udávají, že rozhodnutí o aplikaci chemoterapie u žen s ER pozitivními 

nádory není absolutní. Podle těchto standardů by chemoterapie a hormonální léčba měla být 

zvážena u nádorů s nízkou expresí ER/PR, které mají grade 3, významnou vaskulární invazi, 

čtyři nebo více postižených lymfatických uzlin, vysoký stupeň proliferace, velikost nad 5 cm a 

vysokým skóre dle multigenové analýzy. Doporučení naznačují, že pacientky by měly užívat 

hormonální léčbu pouze pokud mají vysokou expresi ER/PR, grade 1, nízkou proliferaci, 

pozitivní uzliny, minimální nebo žádnou vaskulární invazi, nádor o velikosti do 2 cm a nízké 

skóre podle multigenové analýzy. Mezi těmito extrémy však existují nádory se střední mírou 

exprese ER/PR, jednou až třemi postiženými uzlinami, střední proliferací a velikostí atd., u 

nichž neexistují jednoznačná doporučení, a tyto intermediární prognostické faktory nejsou 

přínosné pro rozhodnutí o benefitu adjuvantní chemoterapie. Souhrně řečeno, standardy 

NCCN i dle St. Gallen podtrhují naši terapeutickou nejistotu v případě ER-pozitivních nádorů s 

postiženými uzlinami. 

6. Je častá změna operačního managementu původně solitárních lézí 

v důsledku nálezu na magnetické rezonanci?  

Odhaduje se, že jde o 24-38/% případů, kdy je nutné změnit operační postup (parciální 

verzus totální mastektomie) u pacientky, která podstoupila vyšetření magnetickou rezonancí 

v určitých indikovaných případech a to, pokud se jedná o lobulární karcinom (vyšší 
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pravděpodobnost multicentricity 14-63% a bilaterality 4-6%), u nosiček mutace BRCA 1 a 

BRCA2(dle oficiálního doporučení American Cancer Society provádět každoročně v rámci 

prevence), u žen s rizikem 20% a více podle rodinné anamnézy, ženy po radioterpii 

mediastina pro Hodgkinovu chorobu ve věku 10-30 let. Senzitivita mamografie je totiž u 

mladých pacientek vzhedem k vysoce denzní žláze nízká. Není však objasněno, proč je tomu 

tak u nosiček BRCA1 a BRCA2 mutace, připisuje se to však hlavně benignímu vzhledu BRCA 

karcinomů, denzní nepřehledné žláze v mládí. Také je schopna posoudit efekt terapie 

neoadjuvantní chemoterapie a popříp. změnit neúčinnou léčbu, upřesnit rozsah karcinomu  

Stadium určujeme nejprve podle klinického nálezu+ zobrazovací metoda (prs+postižení uzlin) 

+ výsledek biopsie, konečný výsledek je z definitivní histologie. Po celou dobu 

spolupracujeme s onkology. Úskalí nastává až při posuzování stádia po onkol. tp.- znovu 

restaging(opět nové klinické +zobrazovací vyš.). Hodnotíme kompletní remisi (30-50%), 

parciální remisi, stabilní onemocnění (nádor beze změn v rozsahu) a progresi 5% (zvětšování 

nádoru). Operaci (parciální či totální mastektomii) indikujeme i v případě kompletní klinické 

remise. Biopsie sentinelové uzliny provést před neoadjuvancí, v případě pozitivity SN provést 

po neoadj.exenteraci axily, ale naše pracoviště preferuje vždy po neoadjuvanci disekci axily. 

Včasná diagnostika hrozby metastatického procestu a nádorové markery 

Diagnostikujeme v rámci dispenzarizace při preventivních prohlídkách palpačně (nebo 

pacientka samovyšetřením), či pomocí zobrazovacích metod (i u nepalpovatel. nádorů). 

Nádorovémarkery se nabírají během onkologické léčby, při podezření na recidivu dochází 

většinou k elevaci CA15-3 a CEA.  

Určení typu a rozsahu generalizace  

Rozlišujeme lokální (v dříve léčeném prsu resp. v jizvě po výkonu) a regionální recidivu (ve 

stejnostranných regionálních lymfatických uzlinách). Pokud jsou postiženy i další vzdálené 

orgány (např. játra, plíce, mozek, kosti), jedná se o metastatické pokročilé onemocnění.   

Poznáme na základě klinického vyšetření (palpačně, vizuálně) a zobrazovacích metod, 

elevace nádorových markerů v krvi při recidivě onemocnění. 
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2. Karcinom ovaria 
 

Jiří Presl, Milena Roušarová, Martin Pešta, Marie Karlíková 
 

2.1 Obecné informace 

Ovariální karcinom je svojí incidencí, neexistujícím funkčním screeningem a vysokou 

mortalitou celosvětovým problémem.  

2.2 Epidemiologie 

V roce 2009 byla celosvětová incidence tohoto závažného onemocnění 22,5 případu na 

100000 žen, tj. asi 1200 nových případů za rok. Vývoj incidence v ČR v předchozích letech 

vyjadřuje Graf 2.1. 

Graf 2.1. Časový vývoj incidence a mortality – karcinom ovarií. (Zdroj: Národní onkologický registr, Česká 
republika)  

Graf zobrazuje časový vývoj incidence (počet nových případů na 100000 osob) a mortality (počet úmrtí na 
diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci.(Pozn.: Časový vývoj incidence a mortality 
jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací 
nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). 
Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.) 
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V zemích západní Evropy, kde se masivně používá hormonální antikoncepce déle než 20 let, 

začíná incidence klesat. Ovariální karcinom je nejčastější příčinou úmrtí na gynekologickou 

malignitu. Mortalita, 14,8/100000, je i přes pokles za poslední 10 let stále vysoká hlavně 

proto, že většina ovariálních nádorů (75–80 %) se diagnostikuje v pokročilých stadiích (FIGO 

III a IV), neboť nemají typické příznaky, které by vedly ke stanovení včasné diagnózy. 

Zastoupení klinických stadií během posledních více než třiceti let znázorňuje Graf 2.2.  

 

Graf 2.2. Zastoupení klinických stadií v čase – karcinom ovaria. (Klinická stadia jsou určována na základě TNM 
klasifikace platné v době stanovení diagnózy pacienta). (Zdroj: Národní onkologický registr, Česká republika) 

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem 
sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním 
způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace 
pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. 
vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát 
ohled na všechny tyto skutečnosti. 

 

 
 
 
Věkovou strukturu pacientek pak vyjadřuje Graf 2.3. Průměrný věk se značně liší v obou 

skupinách ovariálních zhoubných nádorů, ve skupině epiteliálních zhoubných nádorů je 

průměrný věk v době diagnózy 57 let, u neepiteliálních cca 33 let. Incidence narůstá s věkem 

a 70 letá žena má 4 x větší riziko než žena 40 letá. Celoživotní populační riziko je pak ve 35 

letech přibližně 1,6 % - tj. každá 70. žena onemocní. Ovariální malignity představují 28,8 % 

z gynekologických zhoubných nádorů. 
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Graf 2.3. Věková struktura pacientek. Zdroj: Národní onkologický registr, Česká republika. 

(Pozn.: Věková struktura pacientek s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, 

odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto 

skutečnost ohled.) 

 

 
 
 

Incidence karcinomu ovarií pozvolna narůstá. Prevence je obtížná. Hlavním problémem 

zůstává včasný záchyt onemocnění. 

2.3 Anatomie 

Vaječníky (ovaria) jsou párový orgán, který je zdrojem ženských pohlavních buněk, a 

současně je i endokrinní žlázou. Histologická stavba ovaria dospělé ženy je velmi složitá a 

vykazuje cyklické změny. Povrch ovaria, přestože je v peritoneální dutině, není kryt 

peritoneem, ale jen jednovrstevným kubickým epitelem. Pod epitelem je vrstva zhuštěného 

vaziva. Vlastní ovariální stroma se dělí na kůru a cévnatou vazivovou dřeň. Kůra ovaria 

obsahuje folikulární aparát skládající se z několika druhů folikulů, jež jsou jen různými stadii 

vývoje folikulů a vrcholí tzv. Graafovým folikulem (průměr až 25 mm), který obsahuje vajíčko, 

oocyt, které měří až 150 μm. Při ovulaci tento folikul praskne a folikulární tekutina s vajíčkem 

vyteče do peritoneální dutiny. Prázdný folikul se přemění na žluté tělísko. Jestliže dojde ke 

vzniku těhotenství, mění se toto žluté tělísko v tzv. těhotenské žluté tělísko, které 

hormonálně vyživuje graviditu během prvního trimestru. V případě, že k otěhotnění nedojde, 

během 10–12 dnů dojde k jeho zániku a zůstane po něm vazivová tkáň. U novorozence 

obsahuje vaječník cca 500 000 až 2 miliony foliklů, jejich počet se však v průběhu života 
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atrézií redukuje, takže v období puberty je jich již jen asi 500 000. Za fertilní období ženy 

dozraje asi 450 folikulů, další zanikají atrézií. Po menopauze vymizí folikulární aparát během 

pěti let úplně. 

 

 

Obr. 2.1. Vaječník a vývoj folikulu (zdroj: www.scripps.org). 

2.4 Patogeneze 

   V posledních pěti až šesti letech se událo na poli pochopení patogeneze epiteliálního 

ovariálního karcinomu mnohé. Nový směr ukazují klinicko-patologické a molekulárně 

genetické studie, které přinášejí dualistický model tumorogeneze a dělí tak ovariální 

epiteliální malignity na Typ I a Typ II.  

Malignity řadící se pod Typ I mají poměrně dobře identifikované prekurzory a jejich progrese 

jde po krocích od benigního cystického tumoru přes „borderline“ tumory k invazivnímu 

karcinomu. V době projevení bývají spíše omezené na vaječníky, chovají se jako „pomalé“ 

nádory, sdílejí společně mnohé molekulárně genetické alterace, které nelze najít u Typu II, a 

jsou poměrně geneticky stabilní. Zahrnují: 

• low-grade serozní a low-grade endometroidní karcinomy,  

• clear-cell a mucinozní karcinomy, 

• maligní Brennerův tumor.  

Např. u velmi častého low-grade serozního karcinomu je nový model postavený na teorii, že 

epitel vejcovodu se implantuje na ovariální povrch, postupně dojde ke vzniku inkluzní cysty a 

vlivem mutací ve specifických genech dojde k progresi do malignity. Podkladem pro 

endometroidní a clear-cell nádory vaječníku jsou pak dle tohoto modelu endometriální 
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buňky, které při retrográdní menstruaci dají vznik ložisku ovariální endometriozy, ze které se 

opět mutacemi vyvine karcinom.  

Nádory řadící se pod Typ II naopak bývají zachyceny v pokročilých stádiích, chovají se 

agresivně, typická je pro ně mutace genu p53 a jsou velice geneticky nestabilní. Hlavními 

tumory Typu II jsou: 

• high-grade serozní karcinom,  

• karcinosarkom a  

• nediferencovaný karcinom.  

High-grade serozní karcinom představuje téměř 75% ze všech epiteliálních ovariálních 

karcinomů a sám se podílí cca 90% na příčině úmrtí na ovariální karcinom. Proto hledání 

etiopatogenetické cesty vzniku tohoto závažného tumoru je náplní řady výzkumů posledních 

desetiletí. Dosud se předpokládalo, že nádor vzniká maligní transformací povrchového 

epitelu vaječníku. Nový pohled spatřuje možný původ ve vejcovodu, konkrétně v lézi 

nazývané „STIC – serous tubal intraepithelial carcinoma“, kterou se prezentuje zhruba 45-

60% případů a kterou je možné při pečlivém histologickém zpracování sekčního materiálu 

nalézt vedle invazivního karcinomu. Rozbor dalších možných prekurzorů a patogeneze 

překračuje rámec tohoto sdělení. 

Koncept, že většina ovariálních karcinomů má původ mimo vaječník, je velkým odklonem od 

původního smýšlení a přinese jistě nové postupy včasné detekce, léčby a možné prevence 

tohoto závažného a devastujícího onemocnění. Jedním z takových preventivních postupů je 

odstranění vejcovodů – profylaktická salpingektomie, v indikovaných případech. 

Ovariální karcinom se šíří jednak přímým přerůstáním na okolní orgány – močový měchýř, 

rektum, dělohu atd., dále cestou lymfatického systému do uzlin paraaortálních, inquinálních 

a pánevních a v poslední řadě exfoliací a diseminací nádorových buněk v peritoneální dutině. 
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2.5 Etiologie 

Mezi známé rizikové faktory sporadických karcinomů patří:  

• nuliparita,  

• časná menarche,  

• věk,  

• sterilita,  

• užívání HRT (hormonální substituční terapie),  

• endometrióza,  

• dietní návyky,  

• obezita.  

Za familiárními karcinomy stojí zejména tři hlavní hereditární syndromy:  

• hereditární karcinom prsu a ovaria s mutací BRCA1 a BRCA2,  

• site-specific syndrom karcinomu ovaria a  

• Lynchův syndrom. 

 

Protektivní faktory jsou:  

• multiparita – každý porod snižuje riziko o 10-15 %,  

• celková doba kojení (blokuje se ovulace),  

• hormonální antikoncepce – RR je po 5 letech 0,5 a trvá 15-20 let,  

• sterilizace a  

• hysterektomie. 

2.6 Genetika 

Ovariální karcinom se objevuje nejčastěji ve věku 50-79 let, 90 % žen s tímto onemocněním 

má negativní rodinou anamnézu. U přibližně 10% žen s karcinomem ovaria lze nalézt rodinný 

výskyt. Tyto ženy zdědily genetické změny, které je predisponují k vzniku tohoto 

onemocnění. Pro tyto ženy je obzvláště důležitá časná detekce vycházející ze znalosti rizika.  

Všeobecné životní riziko vzniku ovariálního nádoru se pohybuje okolo 1,4 %. Mezi dědičné 

formy patří 3 hereditární syndromy, které velice zvyšují riziko a predisponují ke vzniku 

onemocnění. Jsou to hereditární karcinom prsu a ovarií, dále hereditární „site-specific“ 

ovariální karcinom a hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC- Lynchův 

syndrom). První dvě formy jsou způsobeny vrozenými mutacemi tumor supresorových genů 
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BRCA1 a BRCA2, zatímco Lynchův syndrom je spojen s vrozenou mutací v mismatch repair 

genech MLH1, MSH2, MSH6 and PMS2 .  

Nejméně 90 % případů hereditárních ovariálních karcinomů vzniká na podkladě vrozených 

mutací v BRCA1/2 tumor-supresorových genech (60 % BRCA1 a 30 % BRCA2) (5). BRCA1 je 

gen obsahující 24 exonů o velikosti 5592kb (1863 aa) a BRCA2 27 exonů o velikosti 10254kb 

(3418 aa). Bylo popsáno přes 600 různých dědičných mutací BRCA1 a přibližně 450 u genu 

BRCA2. Genetické změny v genech BRCA1/2 jsou často unikátní, to znamená, že ve většině 

postižených rodin se nachází charakteristická mutace. Jedná se o poruchy s autozomálně 

dominantní dědičností. Kódují BRCA proteiny, které jsou součástí multiproteinových 

komplexů, které se účastní transkripční regulace a také rozpoznání a oprav poškozené DNA. 

Při nepřítomnosti funkčního BRCA1/2 je poškozena funkce opravy DNA, dochází k aktivaci 

p53, který může aktivovat apoptózu. Důležitá úloha p53 při náhradě ztracené funkce BRCA 

může vysvětlit velmi vysoký počet somatických mutací postihujících gen TP53 u 

hereditárního ovariálního karcinomu. 

Velká heterogenita ve spektru mutací v BRCA genech společně s pravděpodobnou funkční 

rozlišností BRCA proteinů vede k předpokladu, že fenotypové varianty karcinomu jsou 

pravděpodobně ve vztahu k typu mutace BRCA. Mutace proximálně od exonu 13 v BRCA1 

genu je mnohem silněji asociována s ovariálním nádorem, stejně jako mutace centrální části 

genu BRCA2 v tzv. „ovarian cancer cluster region“ (OCCR) v exonu 11, která je také spojena 

se signifikantně vyšším počtem případů ovariálního karcinomu. 

Pacientky s hereditární formou se neprojevují „patologickými znaky“, které by umožňovaly 

odlišit tuto formu od sporadické formy. Nicméně existují klinické studie poukazující na 

rozdíly týkající se věku nástupu, stadia onemocnění a doby přežití.  

Rozdíly v klinických příznacích a přežití mezi oběma formami mohou být způsobeny 

rozdílnou molekulární cestou karcinogeneze. 

Původně se očekávalo, že somatické mutace BRCA1/2 budou hrát důležitou roli také ve 

vývoji sporadického ovariálního nádoru. Nicméně bylo zaznamenáno velmi málo 

somatických mutací v BRCA1/2 ve sporadických formách onemocnění (asi u 10 %), což 

dokládá molekulární rozdíl mezi dědičnou a sporadickou formou ovariálních nádorů. 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, současný pohled na karcinogenezi je založen 

na předpokladu, že genetické mutace a epigenetické změny jsou hlavními hnacími silami 

iniciace a rozvoje nádorových onemocnění. Tyto změny ovlivňují fungování proteinů v rámci 

signálních drah, které kontrolují buněčný růst a smrt, motilitu, metabolismus a stabilitu 

genomu. Odlišný průběh onemocnění pacientů se stejnou diagnózou je vysvětlován právě 

heterogenitou změn na úrovni DNA. Také u ovariálních karcinomů se zjišťuje, že některé 

somatické a hereditární genetické mutace, mohou ovlivnit vlastní léčbu (mít terapeutický 

význam). Tyto znalosti následně odráží nové molekulární klasifikace nádorů, které nahrazují 
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morfologické definice. Ovariální nádory byly v minulosti členěny na základě stupně 

diferenciace a histologického typu. Nicméně, to se nyní začíná, v důsledku znalostí 

patogeneze na molekulární úrovni, měnit. 

Dualistický model karcinogeneze epiteliálních ovariálních karcinomů 

Dualistický model karcinogeneze odráží různorodost ovariálních karcinomů a klade hlavní 

histologické typy do dvou skupin (typ I a typ II) na základě jejich odlišných 

klinickopatologických a genetických rysů. Typ I zahrnuje low-grade serózní karcinomy, low-

grade endometrioidní karcinomy, karcinomy z jasných buněk a mucinózní karcinomy, které 

se postupně vyvíjí z lézí, jako jsou nádory s nízkým maligním potenciálem a endometriózy. 

Jsou omezeny na jedno ovarium a mají dobrou prognózu. Nádory typu I jsou relativně 

geneticky stabilní a obvykle vznikají kumulací somatických mutací, které vznikají v genech 

KRAS, BRAF, PTEN, PIK3CA CTNNB1 (kódování genu beta catenin), a ARID1A PPP2R1A ale jen 

velmi zřídka TP53. Inaktivace BRCA nebyla u typu I nalezena. Naproti tomu, typ II tvoří high-

grade serózní karcinomy (HGSC), karcinosarkomy a blíže neurčené karcinomy, rychle rostou a 

jsou velmi agresivní. Nádory typu II, jsou chromozomálně velmi nestabilní a mutaceTP53 jsou 

u nich detekovány ve > 95% případů, málokdy se u nich objevují mutace charakteristické pro 

I. typ nádorů. Inaktivace BRCA, a to buď mutací, nebo metylací promotoru je nacházena u 

40-50% high-grade serózních karcinomů (HGSC). 

Dlouhodobým cílem úsilí identifikovat typy ovariálních karcinomů na molekulární úrovni je 

nelezení robustních prognostických a prediktivních markerů, které spolu s pokroky ve vývoji 

léčiv umožní pacientkám nabídnout cílenou terapie.  

2.7 Screening a diagnostika 

Časná stádia ovariálního karcinomu jsou na symptomatologii chudá. Často je ovariální 

malignita diagnostikována náhodou při operačním výkonu z jiné indikace. 75-80% nádorů 

vaječníku je diagnostikováno v pokročilých stádích FIGO III a IV.  

Pacientky si stěžují na: 

• pocit plnosti,  

• nadýmání,  

• nechutenství,  

• zvětšování objemu břicha,  

• poruchy vyprazdňování stolice, event. obtíže při močení.  

• někdy může být prvním projevem onemocnění otok dolních končetin či trombóza.  
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Pro diagnostiku je obligatorní:  

• komplexní gynekologické vyšetření,  

• RTG vyšetření hrudníku 

• sonografické vyšetření vaginální a abdominální sondou, ideálně expertní.  

 

Tyto postupy se kombinují s laboratorním stanovením sérových nádorových markerů. 

Definitivní diagnóza je stanovena z histologického vyšetření tkáně získané v rámci primární 

operace či z minimálně invazivních postupů – laparoskopie, true-cut biopsie, FNAB /fine 

needle aspiration biopsy/, či na základě cytologického vyšetření vzorku ascitu či 

fluidothoraxu.  

V případě nedostatečných informací z těchto vyšetření je pro klinický staging nutné někdy 

doplnit některé z fakultativních vyšetření:  

• CT,  

• NMR,  

• PET/CT,  

• IVU – vylučovací urografii,  

• cystoskopii,  

• rekto-/kolonoskopii. 

 

Funkční organizovaný screening ovariálního karcinomu dosud neexistuje. Jak již bylo 

uvedeno, karcinom ovaria má špatnou prognózu zejména kvůli pozdní detekci v pokročilých 

stadiích; pětileté přežití je uvedeno v Tabulce 2.1 (kapitola 2.8) [2]. Proto je celosvětově 

věnována pozornost možnostem vyhledávání - screeningu časných stadií. Jsou diskutovány 

dvě strategie:  

• populační screening /dosud považován za náročný, drahý, málo efektivní/ a  

• screening zaměřený na rizikovou skupinu pacientek s familiárním výskytem 

ovariálních či jiných malignit v rámci hereditárních syndromů zmíněných výše 

/kombinace nádorových markerů CA125, ev. HE4, a sonografického vyšetření/.  

Ve Velké Británii v současnosti stále probíhá asi dosud největší prospektivní randomizovaná 

studie – UKCTOCS – UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening, jejíž výsledky budou 

k dispozici v roce 2015. Tato studie si klade za cíl sestavení schématu pro populační 

screening. Rozbor designu této studie překračuje rámec tohoto sdělení, avšak vzhledem 

k předpokládanému pozitivnímu dopadu odkazuji na web: 

http://www.instituteforwomenshealth.ucl.ac.uk/academic_research/gynaecologicalcancer/g

crc/ukctocs/design 
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Co se týká pacientek s familiárním karcinomem vaječníku, tak i na tuto skupinu je 

v současnosti zaměřena studie probíhající ve Velké Británii – UKFOCSS – UK Familial Ovarian 

Cancer Screening Study. Více viz web: 

http://www.instituteforwomenshealth.ucl.ac.uk/academic_research/gynaecologicalcancer/g

crc/ukfocss/trial-design. 

 

2.8 Histologická klasifikace 

Histologicky jsou ovariální malignity velmi heterogenní skupinou. Můžeme sem zařadit  

• nádory z povrchového epitelu a stromatu (karcinomy a borderline nádory) tvořící 80-

90% ovariálních malignit,  

• nádory ze specializovaného mezodermu gonád = gonadostromální nádory (z 

granulozových buněk, Sertoliho buněk, stromálních buněk a steroidogenních buněk), 

• nádory ze zárodečných buněk (z germinálních buněk, teratomy),  

• nádory ostatní a  

• nádory sekundární – metastatické (žaludek, kolorektální oblast, apendix, prs). 

Většina ovariálních malignit má sporadický výskyt. Asi 5-10 % nádorů je familiárních. 

2.9 Prognóza 

Prognóza karcinomu ovaria závisí na několika faktorech, především: 

• na stadiu onemocnění v době diagnózy (Tabulka 2.1),  

• na reziduálním objemu tumoru po provedené chirurgické léčbě (u pokročilých 

nálezů),  

• na věku (Graf 2.3) a  

• na celkovém stavu (komorbidity, limitace agresivity léčby ve starším věku, ...). 

Důležitou roli hraje i histologický typ nádoru. Grade hraje roli zejména ve stadiu I. 
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Tabulka 2.1. Vztah stadia karcinomu ovaria a pětiletého přežití. 

 

Stadium  Pětileté přežití  

IA G1  90%  

IA G>1  60-85%  

IB, IC, IIA, Gx  40-60%  

IIB, IIC, III  R0  20-40%  

III (R < 2 cm)  15-25%  

III (R > 2 cm)  5-15%  

IV  <5%  

R = reziduální tumor 

 

2.10 Biomarkery 

CA125 

Antigen CA125 byl „objeven“ v roce 1981 kolektivem kolem profesora Roberta Basta z MD 

Anderson, USA. Jedná se o glykoprotein o molekulové hmotnosti 500 000 daltonů. Ve 

fetálním období zjišťujeme jeho přítomnost v povrchovém epitelu orgánů coelomového 

původu. Nenachází se v ovariích zdravých žen.  

 Zvýšené hodnoty je možné naměřit:  

• u fyziologických stavů jako je menstruace či gravidita 

• u benigních nádorů ovarií, u endometriozy, myomů a při patologických procesech na 

serozních blanách 

• z malignit zvyšuje jeho hladiny zejména serozní cystadenokarcinom ovaria a další 

histotypy, karcinom endometria a endocervixu. Zvýšené hladiny je možné 

zaznamenat u nádorů GIT a primárních nádorů peritonea, pleury a perikardu.  

 Stanovení hodnoty markeru CA 125 má důležitou roli v diferenciální diagnostice tumorů 

malé pánve. Více než 80 % pacientek s karcinomem ovaria má zvýšené hodnoty CA 125. 

Negativní hodnoty však nevylučují přítomnost maligního onemocnění. Dále marker CA125 

hraje důležitou roli při stanovení prognozy a ve follow-up pacientek během léčby a po jejím 

ukončení. Řádově tisícové hodnoty signalizují pokročilé onemocnění, normalizace během 
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léčby ukazuje na dobrou odezvu nádorového onemocnění na tuto léčbu. Hodnoty CA125, 

kterých je dosaženo po léčbě a jsou v referenčních mezích, jsou normální hodnoty pro tu 

kterou pacientku. Pokud dojde k vzestupu této hodnoty o 50 %, byť v rámci normy, 

signalizuje tento vzestup počínající recidivu. Vzestup sérového markeru CA125 předchází 

klinickým projevům nemoci a detekci zobracovací metodou o 3-4 měsíce. Bohužel, včas 

zahájená léčba reagující na tento vzestup neprokázala během studií prodloužení přežití, 

naopak se tak zkracuje interval bez léčby a tím se snižuje kvalita života pacientek. 

HE4 

HE4 (human epididymis protein 4, lidský epididymální glykoprotein 4), přesněji, je produktem 

genu WFDC2 (Whey acidic four-disulfide core). Úloha HE4 není přesně známa. Exprese ve 

zdravých epitelových tkáních respiračního a reprodukčního traktu je nízká. Vysokých 

koncentrací dosahuje zejména ve tkáni ovariálního karcinomu. Poprvé byl HE4 protein 

klonovaný v roce 1991 (Kirchhoff et al., Biol. Reprod. 1991), protilátky proti proteinu HE4 

byly poprvé připravené v roce 2003 (Hellstrom et al., Cancer Res. 2003). Tkáňová exprese 

HE4 byla prokázána (Drapkin et al., Cancer Res. 2005) v těchto nádorových tkáních: serozní 

ovariální karcinom - 93%, endometrioidní ovariální karcinom - 100%, světlobuněčný ovariální 

karcinom - 50%, mucinozní ovariální karcinom - 0%. V poslední době je objevují práce 

studující závislost hladin HE4 na hloubce invaze do myometria u karcinomu endometria, a 

dále postižení lymfatických uzlin a predikce rekurence u karcinomu prsu.  

HE4 je jako samostatný marker senzitivnější než CA125 pro detekci časných stádií ovariálního 

karcinomu. Dále má ve vzájemném porovnání vyšší senzitivitu a specificitu v rozhodování 

mezi benigními a maligními nálezy [8]. Současná kombinace obou markerů tyto výsledky dále 

zlepšuje.  

Hladina HE4 se zvyšuje při nedostatečnosti ledvin a s věkem. 

ROMA 

ROMA, risk of ovarian malignancy algorithm, byl vyvinut k odhadu rizika epiteliálního 

ovariálního karcinomu. Počítá s hodnotami CA125, HE4 a bere v úvahu menopauzální statut 

pacientky. Ultrazvukový nález zde není zohledněn. Výsledkem je číselně vyjádřená 

pravděpodobnost nálezu ovariálního karcinomu při chirurgickém výkonu. ROMA index 

pacientky stratifikuje do dvou skupin: low risk a high risk. Při 75% specificitě jsou hodnoty 

cut-off pro ROMA pro premenopauzální ženy - 7,4%, pro postmenopauzální ženy – 25,3%. 

Pozitivní prediktivní hodnota je 58%, negativní prediktivní hodnota je 97%. 

Výhody a nevýhody markerů CA125, HE4 a indexu ROMA jsou shrnuty v Tabulkách 2. 
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Tabulka 2.2. Výhody a nevýhody nádorového markeru CA 125. 

Výhody  Nevýhody 

první markerový diferenciálně diagnostický 
nástroj při pánevní rezistenci 

zvýšen u řady fyziologických stavů a 
benigních nálezů 

možný nástroj pro stanovení prognozy po 
léčbě 

 

monitorace pacientek při léčbě a po ní  

 

Tabulka 2.3. Výhody a nevýhody nádorového markeru HE4. 

Výhody  Nevýhody 

vyšší specificita ve srovnání s CA125 falešně pozitivní při renální nedostatečnosti  

 

Tabulka 2.4. Výhody a nevýhody indexu ROMA. 

Výhody  Nevýhody 

kombinace markerů CA125 a HE4 vztažená 
k menopauzálnímu stavu dále zvyšuje 
senzitivitu markerů samotných 

výsledek je dán vzorcem, do kterého však lze 
jen těžko vměstnat všechny pacientky 

nástroj pro triage pacientek  

 
 
Pokud jde o diferenciálni diagnostiku pánevních rezistencí, byly testovány různé markery a 

jejich kombinace v různých panelech. Udávaných kombinací s dobrými výsledky je několik.  

1/ V práci kolektivu Yurkovetsky et al., uveřejněné v roce 2011 v Journal of Clinical Oncology, 

bylo cílem najít nejlepší kombinaci markerů pro včasnou detekci ovariálního karcinomu. 

Testováno bylo 96 serových proteinů. Jako nejlepší se ukázala kombinace CA125 + HE4 + CEA 

+ VCAM-1 /vascular cell adhesion molecule 1/. Tato kombinace dokázala odlišit ovariální 

karcinom od kolorektálního ve 100%, od karcinomu prsu v 94% a karcinomu plic v 64%. 

Závěrem bylo, že tato kombinace je primárním krokem ve dvoustupňovém procesu časné 

detekce ovariálního karcinomu a slouží jako třídící test k selekci pacientek pro následné 

vyšetření transvaginální sonografií.  

2/ Další práce /Nolen et el., 2010/ zabývající se tímto problémem přinesla jako ideální 

kombinaci markerů CA125 + HE4 + CEA + CYFRA 21-1.  

3/ Jiné multiplexové analýzy kombinují např: CA 125 + CA72-4 + CEA + TPA.4/ Naše 

pracoviště kombinuje CA125 + HE4 + CEA + CA19-9, je kalkulován ROMA index, a pro 

stanovení menopauzálního stavu je stanovován FSH /folikulostimulační hormon/. Pozn: tuto 

kombinaci jsme zvolili proto, že dle našeho názoru dobře napomáhá v diferenciální 

diagnostice mezi gynekologickou a gastrointestinální abnormalitou. 
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CA 19-9 je zvýšený u benigních stavů, jako je pankreatitida, hepatitida, cholecystidita. U 

malignit je zvýšen u nádorů pankreatu, žlučových cest, mucinozního karcinomu ovaria. 

CEA, karcinoembryonální antigen, je glykoprotein vyskytující se na povrchu buněčných 

membrán. Je zvýšený při karcinomech tlustého střeva a konečníku, dále pak u mucinozních a 

světlobuněčných karcinomů ovaria, karcinomů endometria a např. adenokarcinomů hrdla 

děložního. 

Doporučení expertních skupin 

Tabulka 2.5. Markery pro karcinom ovaria (podle [16]). 

Biomarkery Navrhované využití Fáze vývoje 

Tkáňové   

HER-2/neu  Predikce prognózy a 
výsledku léčby 

Evaluace 

Akt-2 Predikce prognózy Výzkum 

Sérové   

CA125 Diff.dg, monitoring terapie Klinicky využíván 

HE4 Diff.dg, monitoring terapie Klinicky využíván 

inhibin detekce Evaluace 

HLA-G Diff dg Výzkum 

TATI Monitoring nádoru Výzkum 

CASA Monitoring nádoru, predikce 
prognózy 

Výzkum 

TPA Monitoring nádoru Výzkum 

CEA Monitoring nádoru Výzkum 

LPA (lysofosfatidická 
kyselina) 

Detekce Evaluace 

PAI-1 Predikce prognózy Výzkum 

Interleukin-6 Predikce prognózy Výzkum 

Kalikreiny Diff. Dg., monitoring nádoru, 
predikce prognózy 

Výzkum 

Prostasin Diff. Dg. Výzkum 

Osteopontin Monitoring nádoru Výzkum 

IGF BP-2 Predikce prognózy Výzkum 
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2.11 Léčba 

Základní léčebnou modalitou ovariálního karcinomu je léčba chirurgická. Je vyžadován tzv. 

„optimální debulking“ = maximální cytoredukce s nulovým pooperačním nádorovým 

reziduem. Střední přežití vzrůstá o 5,5% s každými 10% cytoredukčního výkonu. Dle 

některých prací se udává přežití pacientek ve III. stadiu onemocnění ve vztahu k velikosti 

pooperačního nádorového rezidua: R0 – 52 měsíců, R<2 cm – 28 měsíců, R>2 cm – 13 

měsíců.  

Operační výkon se skládá z těchto částí: dolní střední laparotomie s možností rozšíření do 

nadbřišku, laváž/odběr ascitu, explorace dutiny břišní, exstirpace adhezí, exstirpace všech 

suspektních ložisek a metastaticky postižených tkání i za cenu resekčních výkonů na 

postižených orgánech, random /náhodné/ biopsie, extrafasciální hysterektomie, 

oboustranná adnexektomie, omentektomie totální resp. infrakolická, apendektomie, 

pánevní a paraaortální lymfadenektomie.  

IDS /interval debulking surgery/ je časná 2. operace po 3-4 seriích chemoterapie po 

neradikální operaci, operaci s reziduem, po probatorní laparotomii či laparoskopii, po biopsii 

či punkci ascitu s průkazem maligních buněk. 

Další léčebnou metodou je chemoterapie a to buď neoadjuvantní /před cytoredukčním 

operačním výkonem/, adjuvantní /po cytoredukčním výkonu k léčbě reziduální nemoci/, 

kurativní /po výkonu s R=0 k léčbě mikroskopické nemoci/ či paliativní /s cílem redukovat 

velikost tumoru či snížit potíže pacientky/. Chemoterapie je aplikována pacientce téměř vždy 

s vyjímkou stadia Ia, Ib G1.  

V 1. linii je aplikován platinový derivát + taxan, a to zpravidla 6 serií. 

Ve 2. a další linii záleží volba preparátu na intervalu recidivy od primární léčby, event. 

perzistujících nežádoucích projevech úvodní chemoterapie, objemu tumoru v době recidivy a 

hladině nádorových markerů. Postup je vždy individualizován.  

V onkologii další běžně užívaná léčebná modalita, adjuvantní či primární radioterapie, není 

běžně u pacientek s karcinomem ovaria indikována. Vzhledem ke vzorci šíření ovariálních 

malignit a rozsahu postižení k době diagnozy ve III. a IV. stadiu je celobřišní ozáření (WART – 

whole abdomen radiotherapy) minoritním léčebným přístupem. Konzolidační radioterapie 

přináší velmi kontroverzní výsledky, salvage léčba lze využít u pacientek s minimální 

chorobou rezistentní na platinový derivát a paliativní radoterapie lze připustit u nálezů 

recidiv izolovaných v pánvi.  

U 60% pacientek dojde během 2 let k recidivě onemocnění i při optimální úvodní léčbě. Toto 

riziko stoupá se stadiem nemoci v době diagnozy. Nejčastějším projevem recidivy je ascites a 
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karcinomatoza peritonea, dále pak recidiva v lymfatických uzlinách či lokálně v pánvi. 

Vzdálené postižení se projevuje hlavně v játrech, v plicích a na pleuře. 

Se znalostí této skutečnosti se jeví nová biologická léčba bevacuzimabem /Avastin/ - 

inhibitor VEGF /růstový faktor cévního endotelu/ → inhibitor angiogeneze, jako vhodný 

doplněk stávajícího schématu chemoterapie taxanem a platinovým derivátem u pacientek 

s pokročilým karcinomem vaječníku. Dle výsledků studií /GOG-0218 a ICON7/ současné 

podávání bevacuzimabu s chemoterapií 1. linie a pokračování v monoterapii po dokončení 

chemoterapie do 12 až 15 měsíců dle schématu, prodlužuje PFS /progression free survival – 

přežití bez progrese/.  

Sledování po léčbě ( follow-up) 

   Jestliže je léčbou dosaženo klinikcé remise, je pacientka zařazena do programu následného 

sledování – dispenzarizace – follow-up. Toto sledování zajišťuje pracoviště, které provádí 

komplexní léčbu. Schéma v současnosti užívaného oficiálního doporučeného postupu follow-

up pacientek po léčbě karcinomu ovaria je uvedeno v Tabulce 2.6. 

Tabulka 2.6. Doporučený postup follow-up pacientek po léčbě karcinomu ovaria [10]. 

A) Žena v kompletní remisi 

Kontroly 
– 1., 2. a 3. rok každé 3 měsíce 
– 4., 5. rok každých 6 měsíců 
– poté každý 1 rok 
– kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšetření, CA 125 (první hodnotu nabírat až půl roku po 
ukončení léčby 
-  rok po ukončené léčbě krevní obraz, biochemické vyšetření včetně renálních funkcí. 
– mamografie po 40 letech a 1-2 roky 
– další vyšetření pouze dle symptomatologie a klinické indikace (CT, MR, PET/CT, RTG S-P, ...) 

B) Žena v kompletní remisi po konzervativní – fertilitu zachovávající operaci 

Kontroly 
– 1., 2. a 3. rok každé 3 měsíce 
– dále každých 6 měsíců – není-li odstraněna děloha a druhý vaječník 
– kontroly standardně: komplexní gynekologické vyšetření, CA 
–doporučena antikoncepce neplánuje-li žena těhotenství 
– v intervalu 6 měsíců ultrasonografie malé pánve (kontralateralní ovarium abdominální a vaginální sondou). 
Je-li odstraněna děloha a druhý vaječník po 5 letech od ukončené léčby kontroly po 1 roce. 
– po 1. roce od ukončení léčby krevní obraz, kompletní biochemické vyšetření včetně renálních funkcí 
 
Těhotenství je doporučeno nejdříve za 1 rok od ukončení léčby, po kompletním přešetření dosažené remise. 
Poznámka: ERT/HRT /estrogenní substituční terapie/hormonální substituční terapie/ není u epiteliálních 
zhoubných nádorů ovária kontraindikována. 
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3.  Karcinom prostaty  

Jiří Klečka, Jana Kuntscherová, Martin Pešta, Milena Roušarová 

3.1 Obecné informace 

Karcinom prostaty je v současné době v České republice druhým nejčastějším onkologickým 

onemocněním u mužů a zároveň nejčastějším zhoubným urologickým nádorem. 

3.2 Epidemiologie 

Karcinom prostaty (CaP) patří celosvětově mezi nejčastější maligní nádory diagnostikované u 

mužů, incidence je velmi vysoká v rozvinutých zemích, což také souvisí se screeningovým 

programem stanovení sérových hladin prostatického specifického antigenu (PSA) [1]. V 

České republice byla v roce 2009 incidence 119,5 na 100000 mužů, od roku 2005 jsou 

zhoubné nádory prostaty na prvním místě malignit u mužů, nepočítáme-li nádory kůže [2, 3] 

(Graf 3.1). 

Graf 3.1. Časový vývoj incidence a mortality – karcinom prostaty. (Zdroj: Národní onkologický registr, Česká 
republika)  

Graf zobrazuje časový vývoj incidence (počet nových případů na 100000 osob) a mortality (počet úmrtí na 
diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé populaci.(Pozn.: Časový vývoj incidence a mortality 
jednotlivých diagnóz odráží kromě samotné situace v populaci také vlivy související se sledováním a registrací 
nádorů (změny v diagnostice, změny v klasifikaci nádorů, změny ve způsobu hlášení a registrace nádorů atp.). 
Při interpretaci je pak nutno brát ohled i na tyto skutečnosti.) 
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Graf 3.2. Zastoupení klinických stadií v čase – karcinom prostaty. (Zdroj: Národní onkologický registr, Česká 
republika) 

Časový vývoj zastoupení klinických stadií ukazuje samotnou situaci v populaci, je však ovlivněn také způsobem 
sledování a registrace ZN (především co do úplnosti zaznamenávání údajů). Zobrazené údaje jsou také zásadním 
způsobem ovlivněny postupně zaváděnými změnami v metodice TNM klasifikace ZN. V historii registrace 
pacientů se ZN byly postupně zavedeny tyto změny v TNM klasifikaci: 1976-1981 II. vydání TNM, 1982-1994 III. 
vydání TNM, 1995-2000 IV. vydání TNM, 2. revize, 2001-2004 V. vydání TNM). Při interpretaci je pak nutno brát 
ohled na všechny tyto skutečnosti. 

 

 

Výskyt karcinomu prostaty má mnoho zvláštností a s věkem stoupá (Graf 3.3). Při pitvách 

mužů nad 60 let je uváděn nález ložisek karcinomu až v 80 % a u mužů 80-ti letých dokonce v 

95 %. Úmrtnost na karcinom prostaty však je mnohem nižší (Graf 3.1) a velké procento 

karcinomů je latentních (neprojevujících se), resp. nevykazujících maligní aktivitu. Část 

těchto karcinomů zachycujeme náhodně při operacích pro benigní zvětšení prostaty 

(náhodný karcinom). 

Graf 3.3. Věková struktura pacientů – karcinom prostaty. Zdroj: Národní onkologický registr, Česká republika. 

(Pozn.: Věková struktura pacientek s danou diagnózou je dána biologickou povahou a chováním daného ZN, 
odráží však i aktuální věkovou strukturu sledované populace. Při interpretaci je pak nutno brát na tuto 
skutečnost ohled.) 
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Geneticky podmíněné vlivy se uplatňují s věkem, do 40 let je karcinom vzácný, do 50 let není 

častý, pak rychle jeho četnost vzrůstá. Také je prokázán vrozený faktor výskytu. Výskyt 

karcinomu je také rasově odlišný. Nejvíce je postižena černošská populace ve Spojených 

státech, kde je diagnostikován karcinom až dvojnásobně častěji proti srovnatelnému vzorku 

bílých mužů. Obecně směrem na východ incidence karcinomu prostaty klesá. V Asii je výskyt 

výrazně nižší, v Číně a Japonsku nejnižší. Středoevropan a bílý Američan onemocní asi 3× 

častěji než Japonec, Afro-Američan má pravděpodobnost mnohonásobně vyšší. 

3.3 Anatomie 

Velikost normální nezvětšené prostaty dospělého muže se přirovnává velikostí a tvarem k 

jedlému kaštanu, váha bývá kolem 20g. 

Podle klasického anatomického pohledu se prostata dělí na několik laloků: (lobus dexter, 

sinister) a isthmus prostatae (lobus medius). Prostata je zavzata do vazivového pouzdra 

(capsula, fascia prostatae). V současné době je preferováno dělení na zevní a vnitřní oblasti. 

Podrobnější dělení dle McNeala [4] rozlišuje 4 zóny (Obrázky 3.1 a 3.2):  

• přední fibromuskulární stroma  

• centrální zónu,  

• periferní zónu  

• preprostatickou oblast.  

 

Dělení na oblasti má, oproti klasickému anatomickému pohledu blíže ke klinické praxi, jelikož 

v tzv. zevní oblasti se vyskytují spíše karcinomy, kdežto ve vnitřní oblasti spíše nodulární 

hyperplazie. 
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Obrázek 3.1. Dělení prostaty dle Mc. Neala [4]. 

 

 

 

Popis: Modře - periferní zóna  

Žlutě - přední fibromuskulární stróma  

Červeně - uretra  

Světle zeleně - centrální zóna  

Tmavě zeleně - přechodná zóna 

Obrázek 3.2. Schéma prostaty dle [5]. (volně překresleno, zdroj: www.prostata.nadory.cz) 
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3.4 Patogeneze 

Karcinom prostaty roste pomalu. Základem jeho vzniku je testosteron, androgen 

produkovaný Leydigovými buňkami varlete. Testosteron je enzymem 5-alfa reduktázou 

konvertován na dihydrotestosteron, vlastní účinný působek. Jinými slovy, CaP může 

vzniknout u každého muže, který má aktivní produkci pohlavních hormonů resp. 

testosteronu. Pouze jedinci, u kterých byla odebrána varlata před počátkem puberty, jsou 

uchráněni CaP. Nejčastějším místem vzniku CaP je periferní zóna prostaty, kde vzniká až 70% 

karcinomů. 

3.5 Etiologie 

Mezi faktory přispívající ke vzniku CaP bezesporu patří hormonální vliv. Dihydrotestosteron 

se v prostatických buňkách váže na androgenní receptory a ovlivňuje tak v jádře geny 

kontrolující buněčné dělení. Růst CaP lze zpomalit (nebo zastavit) kastrací nebo podáváním 

estrogenů (jde o časově omezený proces, každý CaP přejde do fáze hormonální 

independence). Bypo pozorováno že CaP se nevyskytuje u eunuchů kastrovaných před 

pubertou a také nízká incidence u pacientů s jaterní cirhózou (s projevy hyperestrinismu). 

 

Mezi genetické faktory přispívající ke vzniku CaP dědičné dědičné sklony (výrazně zvýšené 

riziko u muže, v jehož rodině byli postiženi 2 a více členů) a somatické alterace, souvisí také 

se způsobem života.  

3.6 Genetika 

Přestože patogeneze CaP není na molekulární úrovni tak přesně zmapována jako např. 

patogeneze kolorektálního karcinomu, v posledních letech se naše znalosti v této oblasti 

značně prohloubily. Kromě mapování genetických změn (změn sekvence nukleotidů v DNA), 

jsou v posledních deseti letech intenzivně studovány i změny epigenetické (methylace DNA, 

remodelace chromatinu a regulace genové exprese molekulami mikroRNA), které také 

přispívají k iniciaci a progresi tohoto onemocnění.  

Z hlediska dědičnosti můžeme rozlišit hereditární formy, familiární formy a sporadické formy 

CaP. O hereditární formě karcinomu prostaty hovoříme, jsou-li postiženy 3 generace, nebo 

otec a 2 synové nebo vznikl-li CaP u 2 přímých příbuzných pod 55 let. Hereditární forma 

představuje 5-10% všech CaP. Je pro ni charakteristická dominantní dědičnost.  
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Familiární formy, CaP vznikající na dědičném podkladě, zahrnují 10-20% karcinomů prostaty. 

O statních CaP mluvíme jako o sporadické formě, není zde pozorován dědičný vliv. 

Je známa řada genů, jejichž defekt se objevuje u CaP, jako dominantní se však ukazuje 

onkogen TMPRSS- ETS. Nynější model patogeneze CaP předpokládá postupnou kumulaci 

změn ve  tkáni prostaty zahrnující ztrátu exprese ribonukleázy L (RNaseL) kódované genem 

hereditary prostate cancer 1(HPC1), změny týkající se genu pro androgenní receptor (AR) a 

genu pro macrophage scavenger receptor 1 (MSR1). Androgenní receptor obsahuje úseky 

polymorfního polyglutamintrinukleotidu (CAG) a zkrácení těchto úseků vede ke zvýšení rizika 

CaP. Vliv mají také hereditární změny sekvence DNA, např. mutace v genech BRCA1 a BRCA2. 

Předpokládá se vliv prostředí, ale i virové infekce. Výsledkem těchto změn je přeměna 

normální tkáně prostaty ve tkáň označovanou jako prostatická intraepiteliální neoplazie 

(PIN) [4]. V závislosti na vzniku fúzního genu TMPRSS2-ETS v lézích typu PIN jsou popisovány 

dvě různé cesty patogeneze CaP [5]. Ke vzniku tohoto fúzního genu dochází u časné high-

grade PIN (HGPIN), a to přibližně u 20% karcinomů prostaty. Vzniká fúzí promotoru 

androgeny regulovaného genu specifického pro prostatu - transmembránové proteázy 

serinového typu 2 (TMPRSS2, lokus 21q22.2) a genu z rodiny transkripčních faktorů 

erytroblastosis virus E26 transformující sekvence ETS (ETV1, lokus 7q21.2 nebo ERG, lokus 

21q22.3). 

Ve tkáni HGPIN, ve které došlo ke vzniku fúzního genu TMPRSS2-ETS, dochází ke snížení 

exprese tumor supresorových genů phosphatase and tensin homolog (PTEN) a 

homeodomain-containing transcription factor (NKX3.1) a ke zvýšení exprese onkogenu cMYC 

(lidský homolog v-MYC genu). Takto změněná tkáň pokročilého HGPIN se mění v CaP, zvyšuje 

se exprese AR, cMYC a genu histon-lysin N-metyltransferázy (EZH3), snižuje exprese p53 a 

vzniká pokročilý CaP. Od objevení fúzního genu TMPRSS2-ETS v roce 2005 se intenzivně 

zkoumá jeho role v patogenezi CaP. Ukazuje se, že pokud dojde k jeho vzniku a následně 

k metastatickému rozsevu onemocnění, zachovávají si metastázy podobný typ fúze 

TMPRSS2-ETS. Naopak, pokud před vznikem metastáz nedojde k translokaci a fúzní gen 

nevznikne, neobjevuje se ani u metastáz. Ve tkáni HGPIN, ve které nedojde k translokaci 

částí genů TMPRSS2 a ETS, je průběh patogeneze na molekulární úrovni podobný, navíc 

dochází ke zvýšení exprese např. genu pro mucin 1 (MUC1) a vznikají další aktivační mutace. 

Nepřítomnost fúzního genu se ukazuje být příznivým prognostickým faktorem [6]. 

K výše uvedeným genetickým změnám přispívají v patogenezi CaP také změny epigenetické. 

Jako první z těchto změn byla u CaP popsána aberantní methylace DNA. U metastatického 

CaP dochází ke globální hypomethylaci cytosinů, tato hypomethylace je spojena 

s chromozomální instabilitou a progresí onemocnění [7]. Zvýšená exprese v důsledku 

hypomethylace promotorů byla u CaP zjištěna například u genů: genu pro insulinu podobný 

růstový faktor 2 (IGF2), cancer-associated gene (CAGE), cytochrom P450 (CYPB1), genu pro 

heparanázu (HPSE), genu wingless-type MMTV integration site family, member 5A (WNT5A) 

a dalších. Na druhé straně dochází během patogeneze CaP, a to i v jejím časném stádiu, 
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k hypermethylaci genů účastnících se kontroly buněčného cyklu, oprav DNA, hormonální 

odpovědi, apoptózy a také k hypermethylaci promotorů některých genů kódujících miRNA. 

Další mechanismus přispívající k deregulaci exprese genů během patogeneze CaP je 

remodelace chromatinu a postranslační modifikace histonů. Těchto procesů se účastní řada 

genů, nejlépe prostudovaná je úloha genu EZH2 kódujícího histon methyltransferázu, 

polycomb protein katalyzující trimethylaci histonu H3 na lyzinu 27(H3K27) [8]. 

Je určitým paradoxem, že přes pokroky v porozumění patogenezi karcinomu prostaty je 

jedním z nejnadějnějších genů pro časnou detekci CaP stanovení mRNA genu Differential 

display code 3 (DD3/PCA3) jehož funkce není známa. Gen se nachází na dlouhém raménku 

chromozomu 9 (9q21.1) jeho mRNA obsahuje velké množství stop-codonů, nevzniká tudíž 

protein. Zvýšena exprese DD3 se vyskytuje u více jak 95 % připadů primarniho karcinomu 

prostaty. Neexprimuje se v normální tkáni a u jiných malignit [9]. 

3.7  Screening a diagnostika 

Rizikem karcinomu prostaty je, že v prvopočátečních stádiích nevykazuje jasné klinické 

projevy. Jinými slovy, prevence je jediný účinný prostředek. Každý muž by měl pravidelně 

navštěvovat urologa. V případě, že se v rodině objevil karcinom prostaty u více jak 2 mužů v 

jedné příbuzenské linii, je vhodné započít s kontrolami od 40 let. U ostatních mužů je 

doporučeno začít preventivní prohlídky od 50 roku života minimálně 1x za dva roky do 

dovršení 60 let a poté jedenkrát ročně. 

Základní vyšetření jsou:  

• vyšetření konečníkem – digitální rektální vyšetření (DRE) 

• náběr PSA – prostatického specifického antigenu 

• sonografické vyšetření – nejlépe transrektální sonografie (Obrázek 3.2) 

• následná vyšetření: biopsie prostaty (odběr vzorků tkáně), scintigrafie skeletu 

(vyšetření kostí) (Obrázek 3) 
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Obrázek 3.2. Schéma transrektální sonografie. 

 

 

Obrázek 3.3. Scintigrafie skeletu postižená metastázami CaP. 
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Digitální rektální vyšetření (DRE) 

Je součástí základního fyzikálního vyšetření a mělo by být prováděno pravidelně i v ordinaci 

praktického lékaře. Ačkoliv jde o zdánlivě jednoduchý úkon, ukázala se jeho skutečná 

výtěžnost v ambulancích praktických lékařů (PL) nízká. To byly závěry průzkumu ve třech 

okresech před více než 30 lety. Důvodem je malá praktická zkušenost u lékařů, kteří tato 

vyšetření neprovádějí často. Také zde působila absence zpětné vazby, chybělo sdělení názoru 

urologa na nález PL. Při růstu prostaty směrem do močového měchýře neodpovídá nález per 

rektum s rozsahem onemocnění. Při karcinomu nacházíme dle rozsahu postižení nerovnosti 

na povrchu žlázy, konzistence je tuhá, až kamenná, nemusí být patrné ohraničení, někdy 

lékař hmatá splývající hrubou, tuhou tkáň. To je již karcinom velmi pokročilý. Vyšetření je ale 

nebolestivé. Dosti často, především u malých karcinomů a velké žláze, je palpační nález zcela 

v mezích normy. Poté je třeba dalších dovyšetření. 

Histopatologie - zpracování bioptických vzorků prostaty 

1. Nová metoda „whole-mount sections“ 

V současné době se na Šiklově patologicko-anatomickém ústavu Fakultní nemocnice Plzeň 

používá pro zpracování materiálů z radikálních prostatektomií metoda označovaná jako 

„whole-mount sections“, kdy se stranově zorientované řezy z celé prostaty zalévají do 

obrovských megabloků. Díky této technologii se získá dokonalý přehled o umístění nádorové 

tkáně v prostatě a v semenných váčcích. Případné dosahování nádoru do resekční linie lze 

dokonale lokalizovat. Takové nálezy je možné kombinovat se zobrazovacími metodikami. 

Tuto technologii pracoviště používá jako jediné v celém bývalém Československu (červen 

2011). 

 

Obrázek 3.4. Řez prostatou – metoda „whole-mount sections“. (P = pravá strana, L = levá strana, V = 
ventrální okraj. Řezy jsou číslovány vzestupně od apexu. LV a PV jsou levé a pravé semenné váčky a okolí. A = 
bločky z apexu, který je vždy zabločkován zvlášť. Černě jsou označena nádorová ložiska.)  
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2. Punkční biopsie 

Vždy se zpracovává věškerý zaslaný materiál. Každá punkce se natahuje na zvláštní sklo a 

prokrojí se v dlouhých sériových řezech. Používá se základní HE barvení. Část bločku je nutné 

zachovat pro eventuální imunohistochemické vyšetření. 

3. Transuretrální resekce 

Pokud není klinické podezření na možnou nádorovou etiologii, zpracovává se většina 

materiálu (zhruba 2/3). Existuje-li sebemenší klinické podezření na možné nádorové 

onemocnění, zpracovává se materiál celý (například jmenovitě vypsaná suspekce na 

přítomnost karcinomu, vyšší PSA, metastázy neznámého origa, atd.) (Obrázek 3.5). 

 

Obrázek 3.5. Makroskopický pohled na drobné částky prostaty získané transuretrální resekcí. 

4. Radikální prostatektomie 

Prostata se semennými váčky se osuší a celý povrch se označí tuší a fixuje (např. ledová 

kyselina octová). Poté se oddělí semenné váčky, které se vyšetří podobně, jako appendix (viz 

schéma). Dále se zpracuje celá oblast apexu (obvykle je dostačující 1-2 bločky). 

Prostata se v horizontálních lamelách prokrájí. Oba laloky se označí a zpracovávají zvlášť. Je-li 

patrná makroskopicky nádorová tkáň, nabírají se bločky v nejbližší vzdálenosti od pouzdra. 

Celkový počet bločků z nádorové tkáně se rovná minimálně největšímu rozměru léze v 

centimetrech. Dále se orientačně nabere nenádorová tkáň v 1-2 blocích. Není-li nádor 

makroskopicky patrný, zpracuje se celá prostata. 
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Obrázek 3.6. Schéna řezů při radikální prostatektomii. 

 

Zásadní klinické otázky 

1. Jde o nádor? 

 

Obrázek 3.7. Detail benigní žlázky prostaty (HE 
barvení). 

Obrázek 3.8. Adenokarcinom prostaty (HE 
barvení).
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2. Jaký je histologický typ nádoru (grade)? 

Gleason grading systém (histologické posouzení architektoniky a cytologických vlastností) 

[10]. 

Gleason skore: součet 2 nejčastějších gradů, vyjadřuje se součtem a v závorce se grady 

rozepíší, např. Gleason 7 (4+3) 

 

 

 

 

 

G1 dobře diferencovaný tumor, Gleason skore 2-4 

G2 středně diferencovaný tumor, Gleason skore 5-6 

G3 středně až špatne diferencovaný tumor, Gleason skore 7 

G4 špatně diferencovaný tumor, Gleason skore 8-10 

 

 

 

 

Obrázek 3.9. Gleason grading systém. 
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Využití imunohistochemického barvení ke stanovení diagnózy karcinomu prostaty (IHC) 

Protilátka 34βE12 – K903 

• intracelulární fibrozní protein přítomný ve většině epitelových buněk  

• barví selektivně keratiny bazálních buněk 

• „negativní“ marker 

 

 

Obrázek 3.10. Barvení protilátkou K903. V pravém horním rohu benigní prostatická žlázka s pozitivitou K903, 
v levém horním rohu skupina negativních žlázek, které odpovídají adenokarcinomu. 

 

p63 

• p63 homolog p53 s pravidelnou expresí v bazálních/stem buňkách stratifikovaného 

epitelu, myopiteliálních buňkách prsu, slinných žláz a prostaty 

• „negativní“ marker 

 

Alfa-methylacyl CoA racemáza (AMACR) 

• Monoklonální protilátka AMACR specifická pro Cap 

• Produkt AMACR genu u pacientů s familiárním CaP 

• Specificita 79-100%, senzitivita 82-100% 

• „pozitivní“ marker 
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Obrázek 3.11. Barvení protilátkou AMACR (granulární pozitivita v luminálním aspektu žlázky). 

Prostatický specifický antigen (PSA) 

PSA lze prokázat v prostatických žlázkách až po pubertě. Pozitivně se barví žlazový epitel 

prostatických žlazek. Basální buňky se barví jen velmi omezeně. Dále PSA nereaguje v epitelu 

semenných váčků, ductus ejaculatorius, v přechodném epitelu uretry a periuretrálních 

vývodů. 

Vzácně byla reaktivita PSA zachycena v periuretrálních žlázkách mužů i žen, v análních 

žlázkách mužů, ve zbytcích urachu, v cystitis cystica a glandularis močového měchýře. Dále v 

nádorové tkáni u adenokarcinomů močového měchýře a uretry, ve zralých teratomech a 

pleomorfních adenomech a karcinomech slinných žláz mužů. 

Kyselá prostatická fosfatáza (PAPH) 

Původně často využívaný marker pro sledování pacientů s metastatickým prostatickým 

adenokarcinomem. PAPH se nachází v řadě nádorových i nenádorových extraprostatických 

tkáních (endokrinní pankreas, parietální buňky žaludku, hepatocyty, tubuly ledvin, karcinom 

prsu, karcinoid GIT, adenokarcinom močového měchýře, atd.). 
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3.8  Prognóza 

Prognostické faktory u karcinomu prostaty jsou následující: 

• Sérová hladina PSA (pokles hladiny koreluje s dobrou prognózou) 

• Gleason grade 

• Patologický staging  

• Chirurgické okraje 

 

 

 

Obrázek 3.12. Pětileté relativní přežití v závislosti na stadiu karcinomu prostaty (zdroj: [11]). 

3.9  Biomarkery 

Objev prostatického specifického antigenu (PSA) a jeho zavedení do klinické praxe 

znamenaly revoluci v detekci a léčbě karcinomu prostaty. 

Bez ohledu na celkový přínos PSA je kliniky neustále diskutováno jeho postavení jako 

jediného markeru karcinomu prostaty. Jsou diskutovány pomocné faktory PSA a přínos jeho 

molekulárních izoforem. Prekurzorové formy PSA jsou spojeny s přítomností a biologickým 

chováním karcinomu prostaty. Do budoucna lze předpokládat prudký rozvoj nádorových 

markerů karcinomu prostaty s využitím malého panelu markerů pro přesnou diagnostiku a 

sledování pacientů s karcinomem prostaty. Lze předpokládat, že PSA, resp. jeho izoformy, 
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budou součástí tohoto panelu. Dalšími slibnými biomarkery jsou tzv. genové markery jako 

DD3 (Differential Display Code 3). 

PSA  

PSA jako nádorový marker má svoje limity, protože se nejedná se o „klasický“ nádorový 

marker, u kterého zvýšené hladiny přímo korelují se stadiem onemocnění a gradingem 

tumoru. Jinými slovy, PSA je orgánově specifický marker, ale není specifický pro CaP. PSA je 

produkováno jak benigními epiteliálními buňkami, tak buňkami CaP. Největší produkcí PSA 

se vyznačují epiteliální buňky v přechodné zóně prostaty (TZ). Nádorové buňky mají výrazně 

nižší produkci PSA než výše zmíněné buňky TZ. Zvýšená hladina PSA u CaP se vysvětluje 

destrukcí prostatických acinů nádorovým procesem s následným uvolněním antigenu do 

krevního oběhu. Obvykle se jako dolní hranice normy pro screening používá hodnota PSA 4,0 

ng/ml, ale 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu PSA nižší. 

Pokud se norma pro hranici PSA sníží na 2,5 ng/ ml, bude u mužů v rozmezí PSA 2,6–4,0 

ng/ml ve 21 % diagnostikován karcinom a půjde v 81 % o klinicky lokalizovaný karcinom. Již 

samotný posun normy na 3,0 ng/ml zlepší detekci karcinomu prostaty o 31 %. PSA je jeden z 

velice důležitých předpovědních parametrů užívaný v nomogramech prognózy pacientů – 

tzv. Partinovy tabulky či Kattanovy nomogramy. Primární představa o korelaci PSA a CaP se 

za posledních 20 let výrazně změnila a celková hladina PSA je dnes považována především 

jako marker velikosti prostaty a jejího růstu. Na základě tohoto faktu vyvstává potřeba 

hledat nové biologické markery CaP se schopnosti rozpoznat indolentní CaP od klinicky 

signifikantního. Taktéž nové trendy v léčbě CAP jako chemoprevence či genová terapie si 

vyžadují nové markery pro sledování efektu terapie. Biologickým materiálem pro detekci 

většiny nádorových markerů CAP byla, je a pravděpodobně bude krev a krevní proteiny. Na 

základě molekulární analýzy byly v současné době identifikovány molekulární izoformy PSA a 

další potenciálně využitelné ukazatele.  

Zlepšení specificity PSA je důležitým faktorem pro snížení počtu zbytečných biopsií prostaty 

u pacientů s elevací PSA na jiném než nádorovém podkladě. Za tímto účelem byly zkoumány 

a vyvinuty následující nástroje: věkové specifické hladiny PSA, PSA denzita (PSAD), PSA 

denzita přechodní zóny (PSAD-TZ), PSA velocita (PSAV) a molekulární izoformy PSA.  

PSA denzita 

 Je definována jako poměr mezi hladinou PSA a objemem prostaty. Tento výpočet vychází z 

předpokladu, že hladina PSA je přímo závislá na objemu prostatického epitelu – resp. 

prostaty. Některé práce tuto hypotézu potvrzují a stanovují hranici PSAD pro BPH 0,10–0,15 

ng/ml na gram tkáně, zatímco u pacientů s CAP je tento poměr vyšší. Jiní autoři však tuto 

hypotézu nepotvrdili. Hlavním místem produkce PSA u pacientů s BPH je přechodná (TZ) a 

nikoliv periferní zóna. Z tohoto důvodu byla do praxe zavedena PSA denzita přechodné zóny 
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jako alternativa PSAD. Vychází z faktu, že tranzitorní zóna je nejčastěji zvětšena u mužů s 

BPH a nikoliv CAP. Názory na využití PSAD-TZ v praxi se však liší v obou pólech. Jedni tvrdí, že 

PSAD-TZ zvyšuje specifitu PSA. Invazivita rektální sonografie a zvýšené finanční náklady na 

stanovení PSAD-TZ vedly k tomu, že tento parametr nedoznal širšího užití. Jeho použití je 

však všeobecně uznáváno při indikace opakované biopsie.  

PSA velocita 

 PSA velocita (PSAV) je parametr popisující vývoj hladin PSA v čase. Carter a kolektiv 

poukazuje na lineární pomalý vzestup hodnot u pacientů s BPH. Exponenciální vzestup 

hodnot je pozorován v průměru pět let před zjištěním CAP. U pacientů s hladinou PSA v šedé 

zóně (4–10 ng/ml) zlepšuje PSAV s cut-off 0,75 ng/ml/rok senzitivitu PSA na 79 % a 

specificitu na 90 %. V případě hladin PSA menších než 4 ng/ml zůstává senzitivita PSAV na 90 

%, avšak specificita klesá na 11 %. První hodnota PSA má vysokou predikční hodnotu pro 

riziko diagnózy CAP v dalším životě. U mužů s hodnotou PSA pod 2,5 ng/ml při prvním 

vyšetření je pouze 1–2% šance diagnózy CAP v následujících čtyřech letech. Při PSA mezi 2,6–

4,0 ng/ml je tato šance kolem 13 %. Je-li hodnota PSA pod 2,0 ng/ml, je během následujících 

4 let pouze 4% šance na změnu hodnot PSA do rozmezí 4,1–5,0 ng/ml. Při PSA 2,1–4,0 ng/ml 

je šance na změnu hladiny PSA do rozmezí 4,0–5,0 ng/ml 27–36 %. Hodnocení PSAV musí být 

obezřetné a je vždy potřeba delší časové období k jeho kvalitnímu vyhodnocení. Za minimum 

lze považovat minimálně 3 měření v průběhu 2 let. Jedním z největších omezení PSAV je 

variabilita hladin PSA v závislosti na čase, biologických a analytických změnách. PSAV je 

vhodný parametr u pacientů, u kterých je hladina PSA v době počátku sledování v rozsahu 

normálních hodnot a nikoliv v oblasti šedé zóny 4–10 ng/ml. 

Molekulární izoformy PSA 

 PSA jako serinová proteáza cirkuluje v krevním oběhu ve svých různých formách, a to jednak 

ve formě volné (bez vazby na bílkoviny), jednak ve formě vázané, kompletové (vázané na 

krevní proteiny). PSA je produkován jako pro-pro-enzym se signálním polypeptidem, který je 

odstraněn během syntézy. Sekreční pro-enzym pro-PSA se sestává z 244 aminokyselin, 

včetně sedmi aminokyselin aktivačního polypeptidu, který je následně odtržen trypsin-like 

peptidem po sekreci. 75 % sérového PSA je ireverzibilně vázáno v plazmě na inhibitor 

proteázy – alfa 1-antichymotrypsin (PSA-ACT) ve formě kovalentní vazby 1 : 1, což způsobuje 

vznik enzymaticky inaktivního komplexu. 1–2 % sérového PSA se nachází ve vazbě na alfa1 

inhibitor proteinázy, tzv. alfa1 antitrypsin (PSA-API) a 5–10 % PSA je vázáno na alfa 2 

makroglobulin (PSA-A2M). Pouze komplex PSA ve vazbě na alfa2 makroglobulin  blokuje 

přístup větších proteinových substrátů ke katalytickému štěpení PSA. V současné době je 

prakticky nemožné měřit hladinu PSA-A2M v krvi, a to jednak z důvodu minimálních krevních 

hladin a jednak z důvodu, že protein alfa2 makroglobulin  kryje PSA-epitopy antigenu, a tudíž 
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není možnénavázat značenou monoklonální protilátku běžně užívanou v laboratorních 

esejích. 5–45 % detekovatelného PSA se nachází ve formě volné (nevázané), která je 

pravděpodobně enzymaticky aktivní. Struktura volného PSA vykazuje výraznou heterogenitu. 

PSA-ACT, PSA A2M a PSA-API PSA-A2M, jak již bylo zmíněno, není detekovatelné běžnými 

imunoesejemi, zatímco PSA-ACT a PSA-API jsou obě detekovatelné esejemi pro celkové či 

kompletové PSA. Nevýhodou těchto esejí je to, že měří obě izoformy dohromady, a to vede 

ke zkreslení výsledku. Důvodem je, že PSA-ACT se u pacientů s CAP zvyšuje, zatímco PSA-API 

se snižuje. Přestože vliv PSA-API na výsledek celkového PSA je relativně malý, byla do praxe 

uvedena esej stanovující komplexové PSA (tj. pouze PSA-ACT), což vedlo k mírnému zlepšení 

dosažených výsledků. FDA (USA, Food and drug administration) povolila užití stanovení 

volného PSA, resp. poměru mezi celkovým a volným PSA u pacientů s hladinou PSA od 4–10 

ng/ml. Vyšší poměr f/t PSA naznačuje větší pravděpodobnost benigního onemocnění u 

pacientů s elevací PSA. Catalona ve své multicentrické studii (10) poukazuje na fakt, že je-li 

poměr menší jak 25 %, je dosaženo 95% senzitivity pro detekci CAP v rámci sextantové 

biopsie a zároveň dochází ke zlepšení specificity PSA o 20 %. V další Catalonově práci je 

prokázáno, že v případě nastavení cut–off pro procento volného PSA na 27 %, dochází ke 

zvýšení senzitivity PSA na 90 % a k 18% snížení zbytečných biopsii u mužů ve věku nad 50 let, 

u kterých byla rozmezí hladin PSA 2,6–4,0 ng/ml. Navíc 83 % takto detekovaných karcinomů 

bylo klinicky signifikantních. V protikladu stojí tvrzení některých autorů, kteří v rámci 

stanovení procenta volného PSA doporučují navýšení počtu bioptických vzorků na 10–12. 

Naprostá většina autorů však souhlasí s tvrzením, že stanovení procenta volného PSA je 

výrazným pomocníkem v indikaci biopsie u pacientů s PSA v rozmezí 4–10 ng/ml. Data 

srovnávající použití procenta volného PSA v predikci klinických výsledků, resp. jeho využití 

jako předpovědního markeru, nejsou jednoznačná. Gaafen a kolektiv neprokázal nezávislý 

vztah mezi procentem volného PSA před radikální prostatektomií u souboru 561 pacientů a 

následným PSA relapsem po provedeném chirurgickém výkonu. Naopak Shariat a kolektiv  

prokázal, že procento PSA resp. nízký poměr f/t PSA je nezávislým predátorem rozsahu 

onemocnění, biologické aktivity a pravděpodobnosti  relapsu onemocnění. Tento fakt 

prokázal na souboru 402 pacientů, podstoupivších radikální prostatektomii se vstupním PSA 

pod 10 ng/ml. 

Izoformy volného PSA 

Volný PSA se nachází v krvi ve třech formách: 

 1. BPSA – tzv. s benigní hyperplazii asociované PSA  

2. pro-PSA  

3. intaktní PSA 
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BPSA vzniká v okamžiku, kdy intaktní volné PSA je zbaveno aminokyselin Lys 146–146 a Lys 

182–183. BPSA se nachází v tkáni prostaty, séru a seminální tekutině. BPSA je asociováno 

s přechodnou zónou, která je důležitá v genezi BPH. U mužů bez projevů resp. přítomnosti 

BPH jsou hladiny BPSA prakticky netedekovatelné na rozdíl od pacientů s BPH. BPSA výrazně 

koreluje s velikostí přechodné zóny a tato korelace je mnohem větší než korelace s celkovou 

hladinou PSA a stanovení hladiny BPSA je lepším prediktorem rozvoje a progrese BPH než 

stanovení procenta volného PSA. V současné době se stanovení BPSA jeví jako nadějný 

marker detekce BPH nikoliv však CAP. 

Stejně jako sekreční peptidové enzymy, PSA je v počátku produkováno jako inaktivní pro-PSA 

forma, obsahující sedm vedoucích aminopeptidových sekvencí. Lidský žlázový kalikrein 2 

(hK2) aktivuje tuto neaktivní formu tím, že z ní právě tyto sekvence odštěpí. Při srovnání 

tkáně postižené BPH obsahuje tkáň karcinomu prostaty vyšší množství forem proPSA, a to ve 

formě (-2pro-PSA) nebo (-4pro-PSA). Na základě matematického vzorce a hodnot pro PSA a 

PSA se vypočítává tzv. PHI (prostate Health Index). Jedná se o velice dobrý predátor 

přítomnosti CAP. Jako hladina cut off se považuje hodnota 40. 

PCA 3 (Prostate Cancer Antigen 3) : jedná se o karcinom prostaty typický gen, jehož exprese 

je 100-1000 vyšší v tkáni karcinomu prostaty než v tkáni postižené benigní hyperpláziíí 

prostaty. Detekuje se pomocí RT-PCT a produktem detekce je mRNA genu.  

3.10  Léčba 

Léčba karcinomu je rozmanitá a závisí na rozsahu postižení v době diagnózy. Podle rozsahu 

nádor označujeme jako lokalizovaný na žlázu, lokálně pokročilý (prorůstající prostatou do 

okolí) a generalizovaný resp. s metastázami. Karcinom prostaty metastazuje s vysokou 

převahou do kostí, mnohem méně často nalézáme metastázy v játrech, výjimečně jinde 

(např. mozek, sval). Při rozhodování o způsobu léčby bereme v úvahu pokročilost 

onemocnění a biologickou aktivitu nádoru Gleason grade resp. score. Dále biologický stav 

pacienta, jeho věk i další choroby. Radikální prostatektomie bývá indikována u nemocných, 

kde je předpoklad minimálně 10-ti letého přežití. 

Léčba karcinomu lokalizovaného na prostatu 

Vychází zejména z rozsahu nádoru a stupně jeho vyzrálosti. Nejčastěji se u lokalizovaného 

karcinomu rozhodujeme pro radikální prostatektomii (RAPE) (Obrázek 3.13), event. 

radioterapii (ozáření prostaty). RAPE spolus radioterapií je dnes považována za jedinou 

léčbu, která může pacienta zachránit. RAPE je chirurgický výkon, při kterém je odstraněna 

prostata se semennými váčky. Operační přístup je buď otevřený z řezu v podbřišku, někteří 

volí přístup perineální a v současné době je čím dál tím více RAPE prováděno laparoskopicky 
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či roboticky. Někdy je zároveň provedena i pánevní lymfadenektomie, tj. odstranění mízních 

pánevních uzlin. 

 

 

Obr. 3.13. Schéma radikální prostatektomie – RAPE. 

 Mezi nejčastější pooperační komplikace patří poruchy erekce (ED) a do 10 % se vyskytuje 

močová inkontinence – neudržení moče. Setkáváme se i se stenózou v anastomóze 

uretrovezikální (mezi močovým měchýřem a močovou trubicí). Je tedy zřejmé, že výkonem je 

významně ovlivněna kvalita života nemocného. 

Tato skutečnost v posledních letech vystupuje do popředí při indikacích k RAPE a v literatuře 

je možné sledovat jistou opatrnost proti letům minulým. 

Po výkonu by měl PSA klesnout na neměřitelné hodnoty, v praxi ale hodnoty do 0,4 ng/ml 

jsou přijatelné. Moderní radioterapie mívá asi 40 % ED, inkontinence je taktéž přítomna a 

nepříjemné jsou postiradiační záněty močového měchýře a tlustého střeva Ozáření 

karcinomu je možné v dnešní době několika způsoby. 

1. Při zevním ozáření konvenční technikou, dosud na většině pracovišť používanou, je 

aplikováno na žlázu 60–77 Gy. Vyšší dávky způsobují závažné radiační poškození sousedních 

orgánů (měchýř a rektum). 

2. Přesnější ozáření cílového orgánu dosahuje trojrozměrná konformní radioterapie (3D-

CRT). Obecně je takto označována každá ozařovací technika, při níž je terapeutická dávka 

dopravena do trojrozměrného prostoru odpovídajícímu nádoru. 

3. Novější, u nás zkusmo zaváděná, je brachyterapie, při které jsou vpravovány desítky až 

stovky radioaktivních zrn (jod I-135 nebo palladium P-103), transperineálně přímo do žlázy za 

kontroly transrektální sonografií. 
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Léčba karcinomu lokálně pokročilého 

Karcinom již není ohraničen na žlázu, prorůstá vně prostaty a může prorůstat do okolních 

orgánů. U malého rozsahu prorůstání lze provést RAPE, ale výsledky jsou diskutabilní. 

Nejužívanější metodou léčby je kombinace hormonální léčby s následnou radioterapií. 

Variantou léčby lokálně pokročilého karcinomu je hormonální léčba, spočívající buď v 

androgenní deprivaci (odstranění mužských pohlavních hormonů), jejímž cílem je snížení 

hladiny testosteronu na minimum, nebo blokádě androgenních receptorů v buňce prostaty.  

Snížení hormonálních hladin můžeme dosáhnout několika způsoby. Nejstarším je 

orchiektomie resp. odstranění varlat. Tento výkon, ačkoliv účinně snižující hladinu 

testosteronu, není pacienty preferován, především s důvodů psychických, méně 

kosmetických. Produkci testosteronu lze ovlivnit i pomocí speciálních injekcí tzv. analog 

LHRH. Tyto vedou ke snížení hladin mužských pohlavních hormonů po dobu 1 až šesti měsíců 

v závislosti na typu preparátu. Výhodou je reverzibilita, tj. možnost navrácení normálních 

hladin po odeznění účinku např. v rámci intermitentní androgenní blokády (přerušované 

podávání léků na CAP). Modernější variantou je užití LHRH antagonistů, které jsou však stále 

ve fázi klinických studií. K blokádě účinku androgenů na prostatickou buňku jsou používány 

tzv. antiandrogeny. Antiandrogeny jsou léky napodobující strukturou molekuly testosteronu, 

a obsazující androgenní receptory na prostatické buňce. Antiandrogeny se steroidní 

molekulou (cyproteron acetát) snižují zpětnou vazbou hladinu testosteronu a tím ovlivňují 

negativně i libido a erektilní funkce, zatímco antiandrogeny nesteroidní (fl utamid, nilutamid, 

a bicalutamid) hladinu testosteronu neovlivňují, dokonce významně zvyšují. Nemají tedy 

antigonadotropní účinky. 

Alternativní možnosti hormonální léčby karcinomu prostaty 

První možností je antiandrogenní léčba s cílem redukce objemu nádoru s následnou 

radioterapií nebo brachyterapií. 

Další možností je intermitentní androgenní blokáda - IAB. Koncept přerušované hormonální 

blokády použil již v roce 1971 Whitmore při léčbě CAP estrogeny. I když tato léčebná 

kombinace je teprve ověřována, je principiálně přijatelná (Obrázek 3.14). 
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Obrázek 3.14. Princip IAB – změny v hladinách testosteronu a PSA po aplikaci LHRH analoga. 

Léčba generalizovaného karcinomu prostaty 

Metastazující karcinom má relativně nepříznivou prognózu s perspektivou přežití většinou do 

dvou let. Přestože primárně je nádorová buňka citlivá na androgeny asi 15 % nádorů na 

hormonální manipulaci neodpovídá a senzitivní karcinomy během několika let se stávají 

hormonálně nezávislé, i když zůstává vysoká hladina funkčních androgenních receptorů. 

Bolestivé metastázy v dlouhých kostech jsou analgeticky cíleně ozařovány, postižení nosného 

skeletu ohrožuje nemocného patologickými frakturami či zborcením obratlových těl a 

následným neurologickým deficitem. Může pomoci chirurgické zpevnění kosti, ozáření nebo 

intravenózní aplikace zářičů, např. samaria, rhenia, stroncia-99, které je vychytáváno v 

místech rychlého kostního metabolizmu. Tento zářič s poločasem 50 dní může ale vést 

k utlumení kostní dřeně. V poslední době je velice populární podání bisfosfonátů (kyselina 

Zoledronová). Tato se podává v 15 minutové infuzi jedenkrát měsíčně. 

Léčba bolesti je nedílnou součástí komplexní léčby pokročilého onemocnění. Analgetiky 

nešetříme, je však třeba mít na mysli, že bolest je i výrazem psychického strádání i jiných 

obtíží (např. GIT, motorických). 



 
 

 
81 

Chemoterapie 

V chemoterapii je nejčastěji podáván estramustin fosfát někdy v kombinacích s etoposidem 

nebo taxany. Jinou variantou je aplikace mitoxantronu s prednisonem. Naděje vzbuzoval 

suramin, jako inhibitor růstových faktorů, avšak jde o preparát značně toxický, indukující 

nadledvinnou nedostatečnost. Chemoterapie je indikována u pacientů s biologicky 

agresivním CAP nebo u pacientů, kde selhala hormonální léčba, resp. u pacientů 

s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty.  
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