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1. ABSTRAKT 

Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o cirkulujících nádorových 

buňkách (CTC) a jejich využití v diagnostice a léčbě karcinomu prsu. Nejprve je zde 

uvedena kapitola věnující se nádorovým onemocněním obecně. Následuje další, která 

pojednává o karcinomu prsu, jeho etiologii zahrnující genetické faktory a další rizikové 

faktory jeho vzniku. Dále jsou zde zpracovány typy rakoviny prsu u žen a mužů 

a možnosti jejich diagnostiky a zobrazovacích metod. Další část je věnována CTC, jejich 

definici a roli u metastatického a primárního karcinomu prsu. S ohledem na jejich 

nízkou koncentraci v krvi pacientů, byly vyvinuty speciální metody pro jejich identifikaci 

a záchyt. Tyto metody jsou shrnuty v následující kapitole. Počet CTC v krvi pacientů 

s karcinomem prsu má značný prognostický význam v diagnostice i v léčebných 

postupech lékařů a lékařek, je proto důležité dosavadní poznatky sledovat, aby se 

mohly co nejdříve dostat do běžné praxe léčby karcinomů. 

Klíčová slova: nádory, rakovina prsu, cirkulující nádorové buňky, diagnostika



2. ABSTRACT 

The bachelor thesis summarizes the existing knowledge about circulating tumour 

cells (CTC) and their use in the diagnosis and treatment of breast cancer. First is 

presented a chapter about cancer in general. The following chapter deals with breast 

cancer, its etiology including genetic factors and other risk factors for its formation. 

Furthermore, there are types of breast cancer in women and men and the possibilities 

of their diagnosis and imaging methods. The next part is devoted to CTC, their 

definition and role in metastatic and primary breast cancer. Due to their low 

concentration in the blood of patients, special methods have been developed for their 

identification and detection. These methods are summarized in the following chapter. 

The number of CTCs in the blood of patients with breast cancer has a significant 

prognostic significance in the diagnosis and treatment by doctors, so it is important to 

monitor the current knowledge so that they can get into the common practice of 

cancer treatment as soon as possible. 

Key words: cancer, breast carcinoma, circulating tumour cells, diagnosis  
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3. ÚVOD 

Nádorová onemocnění jsou jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů 

našeho století a jsou jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě. V roce 2018 byla 

rakovina příčinou úmrtí odhadem 9,6 milionů nemocných. Celosvětově umírá 

na nádorová onemocnění asi 1 z 6 lidí15,17,32. 

Rakovinou může onemocnět každý z nás, postihuje mladé i staré, muže, ženy 

a děti, bohaté i chudé a představuje velkou zátěž pro pacienty, jejich rodiny 

a společnost. 

Můžeme pozorovat odlišnou incidenci nádorových onemocnění v závislosti 

na pohlaví. Například mužská populace je nejvíce zatížena rakovinou plic, prostaty, 

tlustého střeva, žaludku a jater, u žen je to nejvíce rakovina prsu, dále karcinom 

tlustého střeva, plic, děložního čípku a štítné žlázy. Pokud se zaměříme na četnost 

výskytu nádorových onemocnění bez ohledu na pohlaví, je nejčastější malignitou 

karcinom plic, následován rakovinou prsu, třetí místo patří rakovině tlustého střeva. 

Bohužel nejčastěji se vyskytující karcinom plic je zároveň zhoubné onemocnění 

s nejvyšší úmrtností (1,76 milionů úmrtí), dalším karcinomem s vysokou mortalitou 

na světě je rakovina tlustého střeva (862 000 úmrtí)13,15,17. 

Problém zhoubných onemocnění je velmi aktuální i v České republice, v roce 

2018 trpělo nádorovým onemocněním 65 456 lidí a v tom samém roce zemřelo kvůli 

karcinomu 26 980. Co se incidence týče, nelišíme se moc od světového standardu, 

nejčastějším nádorovým onemocněním je karcinom prostaty, následuje karcinom 

tlustého střeva, prsu a plic (obr. 1). I v naší zemi je karcinom plic zhoubným 

onemocněním s nejvyšší mortalitou18. 
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Obrázek 1. Incidence a mortalita v ČR 2018 (převzato z who, 2018)18 

 

Ačkoliv je rakovina jednou z hlavních příčin úmrtí na světě, lze tomuto 

onemocnění předcházet volbou zdravého životního stylu, jako je vyhýbání se tabáku 

a imunizací společnosti proti infekcím způsobujícím rakovinu (hepatitida B)16. 

Podle statistik Národního onkologického registru a Českého statistického úřadu 

jsou nádorová onemocnění příčinou úmrtí každého čtvrtého až pátého člověka v ČR13. 

Nejčastější malignitou v ženské populaci je rakovina prsu a je jednou z hlavních 

příčin úmrtí na rakovinu na světě. Téměř všechna úmrtí související s karcinomem prsu 

jsou způsobena vzdálenými metastázemi a nikoli samotným primárním nádorem prsu8. 

K časnému zachycení nádoru, jeho rozvoji a tvorbě metastáz, nám mohou pomoci 

cirkulující nádorové buňky přítomné v krvi pacientek s karcinomem prsu. Tyto 

nádorové buňky se zdají být i významným nástrojem použitelným při výběru 

a monitorování terapie rakoviny prsu. 
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4. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Tato bakalářská práce se zabývá možností využití cirkulujících nádorových buněk 

při léčbě rakoviny prsu. Cílem práce bylo vytvoření rešerše, která shromáždí dostupné 

informace o cirkulujících nádorových buňkách – o jejich původu, charakterizaci, 

možnostech jejich detekce, a možnosti využití v terapii. 
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5. NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ 

5.1 Definice rakoviny neboli nádoru 

Pojmem rakovina (neboli zhoubný nádor) označujeme skupinu nemocí, které 

vznikají v téměř každém orgánu těla či tkáni. Příčinou vzniku onemocnění je řada změn 

v některých buňkách. Následně dochází k abnormálnímu a nekontrolovatelnému růstu 

buněk, ty utlačují a ničí sousední části těla a případně se šíří do jiných orgánů (=vytváří 

metastázy). Metastazování je hlavní příčinou úmrtí na nádorové onemocnění15,17,31. 

 

5.2 Klinická klasifikace nádorů  

Nádory rozdělujeme podle jejich biologické aktivity do dvou skupin – nezhoubné 

(benigní) a zhoubné (maligní). Nezhoubný nádor je takový, který roste pouze v místě 

svého vzniku a nešíří se dál, tedy nezakládá vzdálené metastázy. U zhoubného nádoru 

se mohou buňky uvolnit a krví nebo mízou cestovat do vzdálených částí těla – zde se 

mohou dále množit a vytvářet tak metastázy.31 Dále nádory klasifikujeme podle jejich 

tkáňového původu na epiteliální, mezenchymální, neuroektodermové, smíšené, 

germinální a teratom5,33. 

Pro určení vhodné léčby nádoru potřebujeme znát stupeň jeho malignity, kdy nás 

zajímá, jak moc je nádor diferencovaný a jaká je jeho proliferační aktivita. Jinými slovy, 

zajímá nás, jak se nádor vyvíjí, roste, zda je nebo není jeho růst invazivní a zda vytváří 

vzdálené metastázy. Dalším způsobem, jakým se klasifikují nádory, je určení jejich 

anatomického rozsahu a také počet a velikost metastáz. Při hodnocení se nejčastěji 

vychází z TNM klasifikace prosazované UICC (Union for International Cancer 

Control)5,33. 

5.3 Etiologie nádorových onemocnění  

Každé onemocnění má svou příčinu a u nádorů tomu není jinak. Jsou příčiny, 

které ovlivnit nemůžeme (dědičnost, věk, pohlaví), označujeme je jako vnitřní faktory. 
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Jiné příčiny, zevní faktory, mezi které patří především životní styl, můžeme z velké části 

nebo úplně ovlivnit sami5.  

5.3.1 Kancerogeneze (vznik nádoru) 

Vznik nádorových buněk z buněk normálních je vícestupňový proces, který 

obecně postupuje od prekancerózních stavů ke zhoubným nádorům. Buňky začnou 

mutovat na základě interakcí mezi genetickými faktory a vnějšími vlivy17.  

Důležitou roli v kancerogenezi hrají proteiny regulující buněčný cyklus. Tyto 

proteiny označujeme jako protoonkogeny (např. HER-1, HER-2) a antionkogeny (BRCA 

1, BRCA 2, p53, PTEN). Protoonkogeny se podílí na proliferaci buněk, pokud dojde 

k jejich nadměrné stimulaci, zvýší se jejich aktivita a z protoonkogenů se stávají 

onkogeny. Antionkogeny mají opačnou funkci, inhibují buněčnou proliferaci 

a podporují buněčnou smrt. Pro správnou regulaci buněčného cyklu je nezbytné, aby 

aktivita protoonkogenů a antionkogenů byla v rovnováze. Vznik mutací v jejich 

struktuře může vyvolat nádorové bujení.5,13,33 Podstatou nádorového bujení je fakt, 

že každý gen je kódovaný dvěma alelami. V případě, že se jedná o geneticky 

podmíněné onemocnění, je jedna z těchto alel zmutovaná. K tomu, aby došlo 

k nádorovému bujení, je potřeba vyřadit z funkce druhou alelu, a to se děje vlivem 

somatické mutace. Jakmile je gen vyloučen z funkce, zvyšuje se riziko hromadění 

dalších somatických mutací v jiných genech, což vede k pozvolnému přechodu 

do nádorového bujení. U zdravých jedinců bez geneticky zmutované alely musí tedy 

dojít k mutaci obou alel, aby se podařilo daný gen vyřadit z funkce5.  

5.3.2 Rizikové faktory 

Špatný životní styl se podílí na vzniku 75–95 % všech nádorů. K rizikovému 

chování patří především kouření a strava. Další podstatný vliv má nadváha, obezita, 

nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a určité infekce.5,17 Kouření patří 

mezi nejrizikovější zevní faktory pro vznik nádorového onemocnění. Je příčinou 87–

91 % plicních nádorů, ale přispívá také ke vzniku kolorektálního karcinomu 

a malignitám ovarií. Škodlivé jsou především produkty hoření a nikotin. Existují 

spekulace, že se látky tabákového kouře hromadí v tukové tkáni prsu a přispívají tak ke 
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vzniku jeho karcinomu. Další podstatný vliv na rozvoj nádorů má výživa. Vlivem výživy 

vznikají nejčastěji nádorová onemocnění trávicí soustavy, ale mohou mít i vliv 

na karcinom plic nebo prsu. Některé potraviny však riziko vzniku nádorových 

onemocnění snižují, a to především ovoce, zelenina a vláknina, která není v těle 

metabolizována, váže na sebe různé látky, včetně těch kancerogenních, a tím snižuje 

dobu kontaktu kancerogenu s trávicí soustavou. Rozvoj nádorového onemocnění může 

ovlivnit i pohybová aktivita, kdy dochází ke snížení hladiny hormonů (estrogenů, 

androgenů), které jsou důležité pro existenci hormon-dependentních nádorů. 

Na vzniku nádorů se mohou podílet i některé viry. Nejznámějším původcem maligních 

onemocnění je lidský (human) papillomavirus. Nebezpečné mohou být i viry hepatitidy 

B, C a virus Epstein-Barrové, původce infekční mononukleózy. Nejedná se ale vždy 

pouze o viry způsobující nádorové onemocnění. Původcem mohou být i bakterie, např. 

Helicobacter pylori. Vliv na rozvoj nádorů má i prostředí, ve kterém se pacienti nachází. 

Rizikové je například dlouhodobé vystavení ionizujícímu nebo ultrafialovému záření 

(profesní riziko)5.  

5.4 Symptomy 

Příznaky nádorových onemocnění se odvíjejí především od toho, jaký orgán nebo 

tkáň jsou nádorem postiženy, jak velký nádor je a zda vytváří metastázy. Jak nádor 

roste, tlačí na přilehlé orgány, cévy a nervy, a to může vést k projevům různých 

příznaků. Mezi časté projevy nádorových onemocnění patří zvýšená teplota 

(subfebrilie) či horečka (febrilie). V případě, že se nádor rozrůstá, je teplota poměrně 

častým projevem. Horečka však může být i primárním příznakem u krevních nádorů. 

Nevolnost (nauzea), zvracení, nechutenství, a s tím i spojený úbytek hmotnosti 

z neznámých příčin, je poměrně častým projevem nádorového onemocnění. U nádorů 

horní trávicí trubice (jícen, žaludek) je hubnutí příznakem již v počátečním stádiu 

karcinomu. Nádorová kachexie je příznakem zahrnující nechutenství a s ním spojenou 

ztrátu hmotnosti. Charakteristickým jevem je úbytek svalové hmoty – atrofie (oproti 

fyziologickému hubnutí, kdy dochází ke ztrátám tukové tkáně). Dalšími příznaky může 

být extrémní únava, která se nezlepšuje po odpočinku. U leukémie je únava příznakem 

už v počátečním stádiu nemoci, jindy se může projevovat až později vlivem ztrát krve, 



14 
 

například okultním krvácením při rakovině tlustého střeva nebo žaludku. Bolest může 

být časným příznakem rakoviny kostí nebo varlat, při nádoru mozku se může objevovat 

bolest hlavy, která se nelepší při podání léčiv. Nejčastěji však bolest při nádorovém 

onemocnění znamená, že se nádor začal šířit od místa, kde vznikl – začal metastázovat. 

V neposlední řadě nás mohou na přítomnost nádoru upozornit časté a protahované 

infekce, pocení a změna znamének či pih5,37.  

5.5 Léčba  

Onkologická léčba představuje pro pacienta velkou zátěž, která s sebou přináší 

i závažné nežádoucí účinky. Terapie nádorových onemocnění je založená na ničení 

nádorových buněk, které vznikly z buněk fyziologických, a proto téměř vždy dochází 

i k ničení těchto zdravých buněk. Léčba je komplexní a zahrnuje chirurgii, chemoterapii, 

biologickou a endokrinní léčbu, imunoterapii, radioterapii a podpůrnou léčbu. 

V případě, kdy se předpokládá přítomnost mikrometastáz, které nejsou klasickými 

zobrazovacími metodami vidět, využívá se adjuvantní terapie prováděná 

po chirurgickém výkonu či radioterapii. Tato léčba probíhá nejčastěji ve formě 

chemoterapie, druhý nejdůležitější léčebný postup po chirurgii, která je založena 

na potlačení proliferace nádorových buněk. Nese však s sebou řadu nežádoucích 

účinků, neboť poškozuje i zdravé buňky, což je spojeno s horší kvalitou života. Dalším 

často využívaným léčebným postupem je radioterapie. Tato metoda využívá ke zničení 

nádorových buněk ionizující záření a jejím cílem je zbavit rakovinné buňky schopnosti 

neomezeně se dělit. U některých nádorů se nejprve zavádí neoadjuvantní léčba. Jedná 

se o předoperační postup, jehož cílem je zmenšit primární nádor a zničit 

mikrometastázy. Novým druhem terapie je cílená léčba, jejíž princip spočívá v ovlivnění 

aktivity specifických molekul, které jsou pro nádor nějakým způsobem významné (pro 

jeho proliferaci, šíření, přežití). Výhodou této léčebné metody je, že umožňuje přímo 

poškodit nádorové buňky, čímž se minimalizují nežádoucí účinky na zdravou tkáň. 

Léčba závažných zhoubných onemocnění bývá doplněna podpůrnou paliativní léčbou, 

která je zaměřena na mírnění obtíží vyvolaných nádorem (bolest, dušnost, 

nechutenství, nevolnost, průjem). Probíhá současně s kurativní léčbou a pokračuje i po 
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jejím ukončení. Cílem této péče je zachování kvalitního života pacienta se závažným 

onemocněním až do jeho konce5,13,14. 

Cílem onkologické léčby je návrat pacienta do původního stavu před 

onemocněním (remise), zabránění návratu nemoci (relaps) a prodloužení přežití. 

S postupem času dochází k rozvoji nových léčebných způsobů, jako je genová terapie 

a protinádorová očkování13. 
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6. KARCINOM PRSU 

Karcinom prsu je jedno z nejčastějších zhoubných onemocnění u žen, tvoří zhruba 

17 % všech nově diagnostikovaných maligních nádorů a téměř 20 % ze všech malignit 

u žen. Jeho už tak vysoká incidence neustále stoupá, jak v České republice, tak ve všech 

vyspělých zemích světa. Incidence v USA je 90–100/100 000 žen, v Evropě  

50–70/ 100 000 žen a v Japonsku 15–30/100 000 žen. Je nejčastější příčinou úmrtí žen 

na nádorové onemocnění4,24,30.  

Česká republika je jednou ze zemí se střední incidencí nádoru prsu, ve srovnání 

s ostatními zeměmi světa zaujímá 21. místo podle počtu onemocnění na 100 000 žen 

a 17. místo v porovnání se zeměmi Evropy. V roce 1998 byla incidence karcinomu prsu 

v naší republice 87,5 nádorů na 100 000 žen, v roce 2005 četnost stoupla 

na 105,4/100 000 a v roce 2017 se incidence zvýšila na 133,95/100 000 (obr. 2). Ačkoliv 

incidence karcinomu prsu neustále roste, úmrtnost na toto onemocnění je dlouhodobě 

stejná, dokonce i mírně klesá díky časné diagnóze a stále se zlepšující léčbě 

(obr. 2)1,4,22,30,32. 

 

Obrázek 2. Incidence a mortalita na karcinom prsu v ČR (převzato z svod, 2017)22 

 

Četnost výskytu karcinomu prsu se značně zvyšuje s věkem. U žen pod 20 let 

se v podstatě nevyskytuje, do věku 30 let je jeho vznik jen řídký. Incidence stoupá 
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u žen kolem 35-40 let, kdy nejkritičtější věk se nachází v rozmezí 53-73 let, v tomto 

věku byla diagnostikována rakovina prsu u poloviny pacientek (obr. 3)1,4,30. 

 

Obrázek 3. Incidence karcinomu prsu v závislosti na věku pacientek (převzato z svod, 2017)22 

 

6.1 Definice 

Jako karcinom prsu označujeme různé formy zhoubných nádorů, které vznikají 

z epiteliálních buněk mléčné žlázy. Každý typ nádoru má odlišné vlastnosti a aktivitu, 

nicméně všechny pronikají do okolních struktur, infiltrují prsní žlázu zhoubnými 

buňkami a mohou tvořit vzdálené metastázy. Buněčný růst není ovládán kontrolními 

mechanismy organismu, a tak se tyto buňky nekontrolovatelně množí. Postupně vzniká 

nádor, který může ničit okolní tkáně a orgány. Při léčbě těchto nádorů se může využít 

i hormonální terapie, neboť nádorový růst je často závislý na stimulaci hormony1,4. 

6.2 Etiologie 

Karcinom prsu je záludným onemocněním, u kterého příčina vzniku nebyla 

doposud uspokojivě vysvětlena. Až u 50 % žen vzniká toto onemocnění bez zjevné 

příčiny. Svůj vliv na vznik karcinomu má však několik faktorů, z nich nejvýznamnější 

jsou vlivy genetické, hormonální, nutriční a faktory vnějšího prostředí. Studium 

rizikových faktorů umožnilo do jisté míry zformulovat zásady prevence a na základě 
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nově získaných poznatků také vymezit skupiny žen se zvýšeným rizikem vzniku 

onemocnění1,4,32. 

 

6.2.1 Genetické vlivy 

Genetické vlivy patří mezi faktory, které nemůžeme ovlivnit. Jsou hlavní 

příčinou vzniku tohoto onemocnění v mladším věku a na jejich základě vzniká okolo  

5-10 % nádorů. Riziko se zvyšuje u pokrevně příbuzných žen, ať už se jedná o příbuzné 

z matčiny nebo otcovy strany. To znamená, že pokud onemocněním trpí matka, sestra 

či dcera, je riziko vzniku onemocnění skoro dvojnásobné v porovnání s ostatní 

populací1,31. 

Za zhruba 80 % dědičných forem rakoviny prsu ale i vaječníků je zodpovědná 

mutace supresorových genů (antionkogenů) BRCA 1 a BRCA 2, dědičnost těchto genů 

je autosomálně dominantní. Gen BRCA 1 je umístěn na 17. chromozomu a nositelka 

jeho zárodečné mutace je celoživotně ohrožena až 10-ti násobně vyšším rizikem vzniku 

karcinomu prsu a až 30-ti násobně vyšším rizikem vzniku karcinomu vaječníků oproti 

ostatní populaci. Gen BRCA 2 je umístěn na 13. chromozomu a nositelka zárodečné 

mutace v tomto genu má stejné riziko vzniku karcinomu prsu jako u mutace v BRCA 1 

genu a až 10-ti násobně zvýšené riziko vzniku karcinomu vaječníků oproti ostatní 

populaci. Není však pravidlem, že nositelky jedno z uvedených genů, musí onemocnět 

rakovinou prsu, nicméně u těchto zdravých nositelek je velmi důležité jejich pravidelné 

sledování1,4,5,13,32.  

Přítomnost mutace v genu BRCA 1 představuje 56-85% riziko vzniku karcinomu 

prsu a je hlavní příčinou rozvoje onemocnění u mladých žen do 35 let. Vznik karcinomu 

vaječníků u nositelek mutace je v 15-45 % a je odpovědná i za karcinom tlustého střeva 

a rakovinu prostaty u mužů. Mutace v genu BRCA 2 má významný vliv na vznik rakoviny 

prsu jak u žen, tak u mužů (až stonásobně zvýšené riziko) a stejně jako BRCA 1, se podílí 

na rozvoji i jiných nádorů, nejčastěji rakoviny vaječníků, pankreatu a melanomu13,32.  

Pokud není prokázána mutace ve zmíněných genech, může docházet k mutaci 

v genu jiném, někdy i dokonce dosud neobjeveném. Například mutace tumor 



19 
 

supresorového genu p53 zvyšuje riziko onemocnění různými karcinomy včetně 

karcinomem prsu. Příčinou vzniku nádorového onemocnění může být i mutace 

v dalších genech, jako jsou PTEN, STK11, CDH11,4,31.  

6.2.2 Kancerogeneze 

Karcinom prsu patří mezi nádory s hormonální závislostí. To znamená, že tyto 

karcinomy potřebují být ke svému vzniku a dalšímu růstu stimulovány hormony. 

V případě karcinomu prsu mají tuhle funkci ženské pohlavní hormony – estrogeny. 

Podporují expresi růstových faktorů a onkogenů, ty produkují látky, které podněcují 

buňky k proliferaci. Vlivem vyšší aktivity estrogenů dochází k narušení rovnováhy mezi 

fyziologickou proliferací a antiproliferací a to právě ve prospěch proliferace. Vlivem 

dalších kancerogenů může dojít ke změně genetické informace v buňce a k tvorbě 

spontánních mutací. Buňka tyto mutace dokáže zpravidla sama opravit, ale pokud 

se tak nestane, mohou se aktivovat onkogeny (HER-2/neu) nebo inaktivovat 

antionkogeny (p53). Na základě těchto změn se buňka stává dysplastickou 

až nádorovou24,32. 

Nejčastěji zmnoženým onkogenem u nádoru prsu je HER 2, též označovaný jako 

HER 2/neu, jehož protoonkogen je lokalizován na 17. chromozomu a kóduje růstové 

faktory. Vlivem amplifikace genu HER 2 dochází ke zvýšené expresi HER 2 receptorů 

na povrchu buněk, jejich množství je na buňkách prsní žlázy několikanásobně vyšší, než 

je tomu u normálního epitelu. Nádorové supresory BRCA 1 a BRCA 2 mají významnou 

úlohu při opravách dvouřetězcových zlomů DNA a mutace v jejich genech významně 

přispívá ke vzniku nádorového bujení13.  

6.2.3 Rizikové faktory 

Jedná se o různorodou skupinu faktorů zvyšující riziko vzniku karcinomu prsu. 

Některé z těchto faktorů jsou neovlivnitelné (genetická zátěž), jiné jako například 

životní styl může žena ovlivnit sama1. 

Dietní faktory se významně podílí na vzniku karcinomu prsu. Nadměrná 

konzumace alkoholu zvyšuje koncentraci estrogenů v organismu a ty stimulují vznik 

a růst nádoru. Žena by se měla vyhnout vysokému příjmu tuků, protože vysoký 
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energetický příjem stimuluje tvorbu hormonů. Dalším důležitým a ovlivnitelným 

faktorem je fyzická aktivita a s tou spojená případná obezita. U fyzicky aktivních žen 

se značně snižuje tvorba steroidních hormonů – estrogenů, jejich metabolismus je 

ovlivňován množstvím a rozložením tělesného tuku, a proto je i obezita rizikovým 

faktorem1,4,32. 

Hlavním a zároveň neovlivnitelným rizikovým faktorem je věk. Se zvyšujícím 

se věkem stoupá riziko vzniku karcinomu prsu. Incidence onemocnění narůstá od 40 let 

a nejvyšší četnost se pohybuje v rozmezí 53-73 let (obr. 3). Zajímavý je také fakt, 

že bělošky jsou ohroženy karcinomem prsu více než afroamerické ženy, u Asiatek 

se nádor prsu vyskytuje nejméně. Ačkoliv jsou karcinomy prsu u černošek méně časté 

než u bělošek, úmrtnost na karcinom prsu je u černošek vyšší1,31. 

Jak již bylo řečeno, karcinom prsu patří mezi hormon-dependentní nádory, takže 

na jeho existenci mají vliv hormonální faktory. Riziko karcinomu prsu se zvyšuje při 

dlouhé expozici estrogenům, jako je například první menstruace (menarche) před 

12. rokem věku, a naopak pozdní přechod (menopauza). Významně ohroženy jsou také 

ženy, které nikdy nerodily a ženy, jejichž první těhotenství proběhlo po 30. roce života. 

Riziková je také krátká doba laktace – během kojení se snižuje hladina estrogenů 

a dlouhodobá léčba exogenními estrogeny1,4,24,31,32. 

Studie prokazují, že užívání hormonální antikoncepce zvyšuje riziko karcinomu 

prsu, protože přímo ovlivňuje metabolismus steroidních hormonů. Riziko však záleží 

na věku a délce užívání a také na dávce estrogenů v antikoncepci. Riziko je zvýšené 

do 10 let po ukončení užívání antikoncepce a u kontraceptiv s vysokým nebo středním 

množstvím estrogenů. Na druhou stranu hormonální antikoncepce snižuje riziko vzniku 

karcinomu vaječníků, a to asi o 50 %1,31,32.  

 

6.3 Typy rakoviny prsu 

Prs je párovým orgánem, který během vývoje ženy prodělává spoustu změn. Tyto 

změny, za které jsou zodpovědné hormony, jsou nejintenzivnější v pubertě, během 

těhotenství, kojení a v době přechodu. Mění se tvar, objem i hmotnost prsu. Uvnitř 
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prsu se nachází lalůčky (lobuli), které po porodu tvoří mateřské mléko. Tyto lalůčky 

jsou propojeny pomocí mlékovodů (ductuli) vyúsťujících v bradavce. Zbylá většina prsu 

je tvořena tukovou a pojivovou tkání (obr. 4)1,31. 

Karcinomy vznikají ze zhoubně transformovaných buněk epitelu, a to buď 

z epitelu vývodů anebo z epitelových buněk lalůčků.32 Před vznikem samotného nádoru 

se mohou objevit premaligní změny, jako jsou duktální a lobulární hyperplazie 

(= zmnožení buněk ve tkáni). Hyperplazie přecházejí nejprve v neinvazivní karcinomy, 

ty označujeme jako karcinomy „in situ“. Později však mohou prorůstat do okolních 

tkání, vznikají invazivní karcinomy (obr. 5)24,32.  

 

Obrázek 4. Anatomie prsu a mléčné žlázy (převzato z Abrahamová a kol, 2019)1 

1 – bradavka, vyústění mlékovodu, 2 – dvorec, 3 – lalůček tuku, 4 – podkožní vazivo, 

5/6 – vývod, 7 – mléčný lalok, 8 – tuk, 9 – žebro, 10 – sval, 11 – acinus, 12 – vývod 

uvnitř lalůčku, 13 – konečný vývod mimo lalůček, 14 – lalůček 

 

6.3.1 Karcinom in situ 

Jedná se o neinvazivní a velmi častý typ nádoru, který nevytváří metastázy, 

přestože je tvořený zhoubnými buňkami. Epitelové buňky jsou od podpůrné tkáně 
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odděleny nebuněčnou vrstvou – bazální membránou, přes kterou karcinom in situ 

neprorůstá. Pokud není léčen, přechází v karcinom invazivní. Nejčastěji se vyskytuje 

ve dvou typech – duktální a lobulární1,4,31. 

 

Duktální karcinom in situ 

Tento nádor vzniká ve vývodech prsu a neinfiltruje okolní tkáň – jedná se o časné 

stádium karcinomu. Má příznivou prognózu – všechny ženy mohou být vyléčeny, 

pokud se diagnostikuje včas31.  

Lobulární karcinom in situ 

V tomto případě se jedná o různorodou skupinu onemocnění. Pro lobulární 

karcinom in situ je typická tvorba skupiny na sobě nezávislých ložisek lokalizovaných 

ve více než jednom kvadrantu (multicentricita) a oboustranné postižení (bilateralita). 

Jeho nález v jednom prsu představuje riziko vzniku invazivního karcinomu i v prsu 

druhém4. 

 

6.3.2 Invazivní karcinom 

Invazivní růst začíná při malém poškození bazální membrány. Pokud nádorové 

buňky proniknou přes bazální membránu, mohou se dále šířit lymfatickou nebo krevní 

cestou a vytvářet tak vzdálené metastázy. Kromě duktálního a lobulárního nádoru sem 

patří ještě další, méně často se vyskytující, karcinomy prsu1,31. 

Duktální invazivní karcinom 

Je nejčastějším (73 %) typem invazivního karcinomu mléčné žlázy, který vychází 

z epitelu vystýlajícího mlékovody. Buňky nádoru pronikají stěnou vývodů a infiltrují 

okolní tukovou tkáň, odtud se mohou šířit dál do různých částí těla1,31. 

Mezi duktální karcinomy patří velmi agresivní a nediferencovaný inflamatorní 

(erysipeloidní) karcinom, který infiltruje celý prs. Takto postižený prs je zarudlý, 
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bolestivý, kůže připomíná pomerančovou kůru a většinou netvoří hmatnou bulku. 

Velmi rychle roste a zakládá metastázy v uzlinách podpaží a dalších orgánech4,32.  

Lobulární invazivní karcinom 

Druhým nejčastěji se vyskytujícím (10–15 %) invazivním nádorem prsu 

je lobulární karcinom. Vychází z buněk tvořících výstelku lalůčků a stejně jako 

pro lobulární karcinom in situ je pro něho charakteristická multicentricita 

a bilateralita1,4,31.  

 

 

Obrázek 5. Duktální a lobulární neinvazivní a invazivní karcinom (převzato z Abrahamová a kol, 2019)1 

a – normální buňky, b – karcinom in situ, c – invazivní karcinom (porušení bazální 

membrány) 

 

6.3.3 Karcinom prsu u mužů 

Karcinom prsu není jenom onemocněním žen, vyskytuje se i u mužů, ale jedná 

se vzácné onemocnění (tvoří méně jak 1 % všech karcinomů prsu a méně jak 1 % všech 

zhoubných onemocnění mužů). Incidence onemocnění je 1,33 nádorů na 100 000 

mužů. V letech 2012–2016 byl průměrný roční nárust 69 nádorů. Onemocnění 
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se objevuje u mužů nad 50 let a zhruba polovina pacientů se nachází ve věku 60–74 let. 

Střední věk výskytu karcinomu prsu je 67 let u mužů a 61 let u žen – vyskytuje 

se u starší populace mužů. Příznaky onemocnění a diagnosticko-léčebné postupy jsou 

stejné jako u karcinomu prsu žen1,2,30,32. 

I rizikové faktory jsou podobné jako u žen. Nejrizikovější je věk, obezita, 

hormonální faktory – v 80 % se jedná o hormonálně závislé nádory, kdy dochází 

ke zvýšení hladiny estrogenů vlivem poruchy jaterních funkcí (cirhóza jater) nebo 

terapií karcinomu prostaty. Rasa je zde také rizikovým faktorem, avšak četnost výskytu 

onemocnění je zde odlišná od žen. Na karcinom prsu u mužů trpí více černošské 

populace (1,8 nádorů na 100 000 mužů) než je tomu u bělochů. Nemalý vliv má i zde 

genetika, až 10 % onemocnění je podmíněno geneticky a opět se jedná o zděděné 

mutace v genech BRCA 1 a častěji BRCA 21,24,32.  

Typově se nejčastěji vyskytuje duktální karcinom, lobulární karcinom 

se diagnostikuje méně často. Prognóza onemocnění je u mužů horší než u žen, 

a to kvůli podceňování příznaků a pozdní diagnóze1,38. 

6.4 Klinické příznaky 

Zhoubné nádory nejsou zpočátku bolestivé ani nevyvolávají žádné další potíže, 

mohou být dlouho bez příznaků. Projevují se až nádory v pozdějších stádiích 

(obr. 6)1,32,38. 

Mezi nejtypičtější projevy nádorů patří bulka (rezistence), jedná se o asymetrii 

žlázy zjistitelnou pohmatem. Projevit se ale mohou i další asymetrie, například 

při zdvihání paží, kdy se může objevit asymetrie typu postupného zvětšení jednoho 

prsu a jeho zatuhnutí1,38. 

Dalším projevem může být zatahování kůže. Změna na kůži, za kterou 

je zodpovědný nádor. Výběžky nádoru prostupují do volné vrstvy kůže, podkoží a žlázy, 

které fixují. Nádor tak k sobě přitahuje i vzdálenější část prsu, což se projevuje 

vtahováním kožního povrchu. Na kůži může být dále patrné zarudnutí, nehojící se vřed 

nebo otok. V případě, že vznikající nádor tlačí na nervová zakončení, může 

se objevovat bolest. Někdy se může nádor šířit prsní žlázou a nevytvářet bulku 
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(vzácnější typ nádoru). Takový karcinom se projeví zarudnutím a oteplením kůže. Může 

být zaměněn se zánětem prsu, který je doprovázen teplotou a silnou bolestivostí prsu 

při dotyku. Naopak zánětlivý karcinom je bezbolestný, případně málo bolestivý a je 

pro něj typické zduření uzlin ve spádovém podpaždí, což u zánětu není1,4,31,38. 

 Dalšími příznaky, které se nemusí vždy projevit, jsou změny bradavky a dvorce. 

Dochází ke vtažení či oploštění bradavky, které může být přechodné, například 

při zvedání paží. Dále se může objevit zarudnutí, mokvavý ekzém nebo krvavý výtok. 

V okolí nádoru může být rozšířená žilní pleteň1,4,31,32,38.  

V pokročilejším stádiu, kdy nádor vytváří metastázy, se začnou projevovat 

celkové příznaky nemoci jako je nechutenství, hubnutí, bolest v kostech, dušnost, 

teploty32. 

 

Obrázek 6. Klinické příznaky karcinomu prsu (převzato z Skovajsová, 2010)38 

A – změny na kůži (zarudnutí, výraznější reliéf žlázek), B – nádorové ložisko s výběžky 

C – změny bradavky (vtahování, změny dvorce), D – krvavý výtok, E – vtahování kůže 

 

Každá žena si může onemocnění odhalit sama při pravidelném (každý měsíc) 

samovyšetření prsu, které by mělo být součástí hygienických návyků. Tím se podaří 

karcinom včas diagnostikovat a zvýšit tak naděje na plné uzdravení a zachování 

kvalitního života pacientky1,4,32. 
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6.5 Diagnostika a zobrazovací metody 

Pro úspěšnou léčbu karcinomu prsu je důležitá včasná diagnóza onemocnění. 

Diagnostika se skládá z několika metod a postupů, kde nás zajímají klinické příznaky 

pacientky, její osobní (rizikové chování, věk při první menstruaci, těhotenství, kojení, 

menopauza) a rodinná anamnéza (výskyt karcinomu u příbuzných, jejich věk 

při výskytu onemocnění), pohmatové a aspekční (hodnocení symetrie prsů) vyšetření. 

Důležité pro diagnostiku jsou neinvazivní (mamografie, ultrazvuk) a invazivní (core cut 

biopsie) zobrazovací metody24.   

Diagnostické vyšetření se může doplnit stanovením přítomnosti nádorových 

markerů neboli biomarkerů z krve, které nás mohou informovat o přítomnosti 

nádorových buněk v testovaném organismu1.  

6.5.1 Neinvazivní zobrazovací metody 

Základní diagnostickou metodou je mamografie, která při vyšetření prsu využívá 

rentgenové záření. Jedná se o velmi spolehlivou metodu, jenž umožňuje objevení 

i nehmatných ložisek. Používá se také k vyšetření prsu u mužů a má svůj význam 

při pooperačním sledování prsu4,24.  

Rozlišujeme mamografii screeningovou a diagnostickou. Screeningová 

se provádí u asymptomatických žen mezi 45. – 69. rokem života a jejím významem je 

prevence onemocnění. Diagnostická se provádí u symptomatických žen a jejím cílem je 

potvrdit či vyvrátit karcinom prsu, případně daný nález charakterizovat. U žen mladších 

40 let se pro prevenci rakoviny prsu provádí ultrazvukové vyšetření24. 

Další významnou zobrazovací metodou je vyšetření pomocí ultrazvuku neboli 

ultrasonografie. Je to primární zobrazovací metoda u symptomatických žen před 40. 

rokem a také u žen těhotných či kojících. Dále se používá jako doplňková metoda 

po screeningové mamografii nebo jako metoda ke sledování mladých žen s vysokým 

rizikem rakoviny prsu4,24.  

K diagnostice nádorového onemocnění prsní žlázy se omezeně využívá 

i magnetická rezonance (MR), pozitronová emisní tomografie (PET) a výpočetní 

tomografie (CT)1,4,24. 
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6.5.2 Invazivní zobrazovací metody  

Jedná se o odběry vzorků tkáně z podezřelé oblasti prsní žlázy, které 

označujeme jako biopsie a slouží nám ke stanovení morfologie této tkáně. 

U nádorových onemocnění se jedná o nezbytné vyšetření, které pomůže 

charakterizovat tkáň, potvrdit nebo upřesnit diagnózu11,12. 

Nejběžněji prováděnou biopsií je core cut biopsie. Touto metodou se odebere 

válec tkáně, která se následně podrobí histologickému vyhodnocení. Používá 

se při předoperačním hodnocením tkáně a v případě, kdy se zobrazovacími metodami 

objevilo ložisko neurčitého původu. Odběr se provádí za kontroly ultrazvuku. Výkon je 

snadno proveditelný a jeho výhodou je, že nevyžaduje speciální přípravu 

pacientky4,11,12,24. 

6.5.3 Biomarkery  

Buňky za fyziologického či patologického procesu nebo při odpovědi na léčbu 

produkují určité látky – biomarkery. Ideální biomarker se specificky váže k určitému 

onemocnění či jeho stádiu. Podle toho můžeme poznat, zda stav probíhající 

v organismu je fyziologický nebo patologický. Z klinického hlediska rozdělujeme 

biomarkery na predispoziční (informují o dispozicích jedince k danému onemocnění), 

screeningové (k vyhledávání nemocných), stagingové (informují nás o pokročilosti 

nemoci), prediktivní (markery předpovídající úspěšnost daného léčebného postupu) 

a prognostické (markery informující o průběhu onemocnění, o agresivitě a biologických 

vlastnostech nádoru)13.  

Pokud mluvíme o nádorových onemocněních, jejich biomarkery (onkomarkery) 

musejí být schopny odlišit maligní buňky od nezhoubných fyziologických buněk 

a musejí být dobře měřitelné v biologickém materiálu (tělní tekutiny, tkáně nebo přímo 

nádor).13 Ideální nádorový marker je specifický a dostatečně citlivý pro detekci i malých 

nádorů, díky čemuž je umožněna včasná diagnostika onemocnění. Ve skutečnosti je 

však jen málo markerů specifických pouze pro jeden nádor27. Z chemického hlediska 

se jedná o různorodou skupinu látek, nejčastěji však jde o proteiny (PSA, HER-2/neu)13. 

Přítomnost některých biomarkerů nás může informovat o přítomnosti metastáz, 

návratu onemocnění nebo jeho návrat předpovídat13,27.  
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Onkomarkery jsou produkovány nádorovými buňkami nebo jsou přímo přítomné 

v nádorech, případně mohou být produkovány hostitelským organismem, jako reakce 

na přítomnost nádoru. Hladiny těchto látek měříme především v periferní krvi, 

ale i v jiných tělních tekutinách. U zdravých jedinců se tyto substance v organismu 

nevyskytují, případně je jejich koncentrace nízká a nesignalizuje přítomnost nádoru5,27. 

Míra koncentrace nádorových markerů závisí na velikosti nádoru, na míře sekrece 

markerů buňkami a také na rychlosti degradace těchto substancí. Když se pacient 

vyléčí, látka z organismu zmizí anebo klesne k hodnotám odpovídajícím normě5. 

U pacientek s karcinomem prsu jsou nejčastěji exprimovány markery CEA, CA 15-3, 

HER2 a p53. Tyto markery mají klíčovou roli v diagnostice, sledování reakce na terapii, 

včasné detekci metastáz a při stanovení návratu onemocnění27. 

Karcinomembryonální antigen (CEA) je nejrozšířenějším nádorovým markerem 

patřící do rodiny glykoproteinu umístěných na buněčném povrchu. Tento marker je 

pro rakovinu prsu nespecifický a vyskytuje se u více typů karcinomů13,27. U karcinomu 

prsu je jeho zvýšená hladina spojená s metastatickým onemocněním a neustále 

rostoucí hladina CEA v krvi po proběhlé léčbě informuje o nevhodně zvolené terapii 

nebo návratu onemocnění27.  

Rakovinový antigen (CA) 15-3 je proteinový antigen obsahující mucin 

(=transmembránový glykoprotein). Gen pro mucin je nadměrně exprimován 

ve zhoubných nádorech prsu, což umožňuje použít protein CA 15-3 jako nádorový 

marker rakoviny prsu. Jeho hladina v krvi stoupá i v přítomnosti jiných nádorů (slinivky, 

vaječníků, plic), takže je opět nespecifickým markerem pro rakovinu prsu. Nicméně 

se jeví jako užitečný při stanovení prognózy karcinomu prsu a při sledování účinnosti 

léčby. Jeho hladina v séru se zvyšuje se závažností onemocnění a velikostí nádoru27.   

Lidský epidermální receptor (HER) je onkogen, jehož nadměrná exprese má 

významnou roli ve vývoji rakoviny prsu. Důležitým členem rodiny těchto onkogenů je 

lidský epidermální receptor pro růstový faktor-2 (HER2). Hladina proteinu HER2 

u pacientek s karcinomem prsu se zdá být užitečným prognostickým ukazatelem 

pro přežití27. Doporučuje se stanovit míru exprese HER2 genu u všech pacientek 

s primárním invazivním karcinomem.21 Bylo prokázáno, že zvýšená exprese tohoto 

proteinu je spojena s významně sníženou mírou přežití pacientek s karcinomem prsu. 
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HER2 je užitečným biomarkerem pro včasnou diagnostiku návratu onemocnění 

a brzkého podchycení metastáz. Tento marker je nadměrně exprimován u 15-30 % 

karcinomů prsu a je spojen s agresivnějším chováním nádoru27.  

P53 je jaderný protein důležitý v regulaci buněčného cyklu. Působí proti 

proliferaci buněk a podílí se tak na prevenci rakoviny. V normálních buňkách je jeho 

hladina nízká, ale v různě transformovaných buňkách je exprimován ve velkém 

množství. Předpokládá se, že tak přispívá k další transformaci buněk a vzniku malignit. 

Mutace v genu p53 byly detekovány v řadě nádorů a jsou spojeny s agresivnějším 

onemocněním a horším celkovým přežitím. Změny v genu pro p53 jsou u karcinomu 

prsu běžné, vedou ke ztrátě negativní regulační funkce tohoto proteinu, a to vede 

k rychlejší proliferaci buněk27. 

Estrogenový receptor (ER) je jedním z nejlepších markerů pro karcinom prsu. Má 

významnou roli v buněčném růstu, proliferaci a diferenciaci buněk. Měření hladiny ER 

v nádorové tkáni prsu je užitečným prognostickým ukazatelem a je také důležitým 

markerem reakce na léčbu rakoviny prsu, především při určování hormonálně 

rezistentního karcinomu. Doporučuje se, aby se hladina ER měřila u každého 

invazivního karcinomu prsu a také v metastazujících lézích pro snazší určení, zda je 

pro tyto pacientky vhodnější hormonální léčba oproti chemoterapii. Čím vyšší je obsah 

ER v nádoru, tím lepší je míra odezvy na hormonální léčbu. Takto léčené ženy 

s nádorem pozitivním na ER mají lepší klinické výsledky oproti pacientkám 

s negativními ER nádory21,27.
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7. CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ BUŇKY JAKO SOUČÁST DIAGNOSTIKY I 

JAKO POMOCNÍCI PŘI LÉČBĚ 

Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou buňky odvozené od buněk epiteliálních, 

v našem případě od epitelu mléčné žlázy, které se oddělily od primárního nádoru 

a cestují krevním řečištěm nebo lymfatickým systémem do jiných částí těla 

(obr. 7)7,8,9,43. Pohybovat se mohou dvěma způsoby, buď jednotlivě nebo jako shluk 

buněk28. Tyto buňky mají na svém povrchu různé antigeny, která nám umožňují je 

rozlišit od buněk fyziologických34. CTC jsou zcela specifickou různorodou populací 

nádorových buněk a jejich přítomnost v krvi je iniciačním procesem tvorby metastáz28. 

Po vyloučení CTC z nádoru do krevního řečiště, přežívá pouze malá část těchto 

buněk, které kolonizují vzdálená místa, a tím zakládají metastázy. K tomu může dojít 

i po období nádorového klidu39. Jejich přítomnost v periferní krvi signalizuje 

přítomnost nádorového onemocnění především v pokročilejším stádiu, ale vyskytují 

se i u časných karcinomů7. Množství CTC je obecně nízké a odvíjí se od stádia 

onemocnění, tedy u metastazujícího nádoru bude jejich počet vyšší než u primárního 

onemocnění, např. u počátečního karcinomu prsu se výskyt CTC v krvi pohybuje kolem 

2–55 %, kdežto u metastazujícího karcinomu prsu je to 40–80 %10. 

 

Obrázek 7. Uvolnění CTC z primárního nádoru a následné zakládání metastáz (převzato z Cancer 
Metastasis Lab, 2020)25 
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7.1 CTC a jejich využití při léčbě 

Získávání CTC z krve pacientů se také nazývá „tekutá biopsie“, jejíž hlavní 

výhodou je, že je neinvazivní ve srovnání s klasickou biopsií a lze ji použít kdykoliv 

v průběhu onemocnění pacienta39,43.   

Počet CTC se mění podle stádia onemocnění, velikosti nádoru a přítomnosti 

metastáz (zde je důležité zaznamenat také distribuci metastáz, protože u metastáz 

do kostní dřeně se předpokládá vyšší výskyt CTC v krvi), na základě toho se můžeme 

rozhodnout, jaký léčebný postup bude pro pacientku nejlepší. V souvislosti s odpovědí 

na zavedenou léčbu se množství CTC také mění a to tak, že pokud je léčba úspěšná, 

jejich počet se sníží. Takže po chirurgickém odstranění nádoru můžeme předpokládat 

snížení množství CTC34.  

Detekcí CTC můžeme monitorovat odpověď organismu na léčebný postup, 

kterým je především adjuvantní terapie, což nám doposud žádnou jinou vyšetřovací 

metodou není umožněno. To znamená, že přítomnost CTC v periferní krvi u karcinomu 

prsu je především prognostickým znakem9,13.  

Pomocí molekulárně-biologických metod, které detekují CTC, se můžeme snáz 

rozhodnout, zda přistoupit k adjuvantní léčbě, která primárně slouží k odstranění 

nádorových buněk a která s sebou přináší řadu nežádoucích účinků. Podle přítomnosti 

CTC ve vzorcích můžeme pacienty rozdělit do dvou skupin, a to na skupinu, jejíž 

pacienti mají vyšší riziko návratu onemocnění, tudíž u těchto pacientů by byla vhodná 

adjuvantní terapie (k návratu karcinomu prsu dochází až u 25 % žen) a na skupinu, kde 

je riziko návratu onemocnění nižší a je tak možné se této pro pacienta zatěžující léčbě 

vyhnout, pouze sledovat jeho stav. Dalším důležitým poznatkem je fakt, že až u 50 % 

pacientek s primárně operabilním karcinomem prsu dochází ke vzniku vzdálených 

metastáz zhruba do 5 let od stanovení diagnózy. Identifikací vhodných prognostických 

markerů můžeme odlišit pacientky, které byli již vyléčeny chirurgickým zákrokem 

od stále nemocných, u kterých je nezbytná intenzivnější pooperační terapie a jak již 

bylo naznačeno výše, vhodně zvolená léčba vede k eliminaci nádorových buněk a také 

ke snížení rizika návratu onemocnění s prodloužením celkového přežití13.   
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Při určování léčebného postupu se značně uplatňuje metoda PCR v reálném čase, 

jenž nám umožní zjistit měnící se počet nádorových buněk v krvi a kostní dřeni 

u onkologicky nemocného pacienta na základě absolutní kvantifikace genové exprese 

sledovaných markerů. Provádí se série odběrů vzorků v různých časových intervalech 

a hodnotí se vzestup nebo pokles exprese vybraného markeru, což odpovídá 

zvýšenému či sníženému množství nádorových buněk. Na základě výsledku 

se rozhoduje o dalším způsobu terapie či změně léčby. S touto metodou se objevuje 

také možnost včasně zachytit případný návrat onkologického onemocnění, a to dřív, 

než se dostane do klinicky zjevného, a tím i závažnějšího stádia zahrnujícího náročnější 

léčbu a zpravidla horší prognózu. Ačkoliv se jedná o poměrně spolehlivou metodu, je 

v indikaci rakoviny prsu některými odborníky zpochybňována kvůli specifitě, která 

se odvíjí od designu primerů a počtu amplifikačních cyklů13.   

 

7.1.1 CTC u metastatického karcinomu prsu 

U pacientek s metastatickým karcinomem prsu jsou CTC detekovatelné 

u přibližně 65 % a více nemocných. Na základě jejich počtu se může přibližně stanovit 

prognóza onemocnění. Například, pokud počet CTC ve vzorku 7,5 ml krve přesahuje 5, 

přežití bez další progrese nádoru a celkové přežití má výrazně horší prognózu9,39.  

Prognostický význam u metastatického karcinomu prsu byl prvně prokázán 

v roce 2004 v analýze, která čítala 177 pacientek s tímto onemocněním. Pacientkám 

se měřila hladina CTC v periferní krvi před zahájením nového léčebného postupu 

a následně při první kontrolní návštěvě. Detekce CTC ≥5/7,5 ml krve byla spojena 

s významně kratším přežitím. Po dvaceti týdnech byla provedena analýza hladin CTC 

u stejného souboru pacientek a překročení mezní hodnoty tj.  CTC ≥5/7,5 ml krve 

si zachovalo vysokou prognostickou sílu. Překročení nebo nepřekročení prahové 

úrovně se používá k předpovědi dobrého či špatného klinického výsledku7. Ze studie 

plyne, že pacientky se špatnou prognózou mohou být identifikovány na základě 

množství CTC v jejich krvi8.  

Bidard a kolektiv provedli analýzu, ve které hodnotili změny v počtu CTC po 3-

5 týdnech léčby chemoterapií. Pacientky, u kterých bylo počáteční množství CTC <5 
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a u kterých se počet CTC nezvýšil během léčby, vykazovaly výbornou prognózu 

pro celkové přežití. Důležitým poznáním bylo, že u pacientek s CTC >5 před léčbou, 

u kterých se tento počet během léčby snížil pod 5, vykazovali mnohem větší šance 

na přežití než předchozí pacientky. Překvapení přineslo zjištění, že u 2,5 % pacientek 

s počtem CTC <5 došlo během léčby ke zvýšení jejich množství nad 5. Tento poslední 

výsledek naznačuje, že není tolik spolehlivé zkoumat změny v počtu CTC u pacientek 

s počtem <5 nádorových buněk na začátku studie jako u ostatních pacientek, ale i tak 

zůstávají CTC slibným prognostickým markerem. Bidard a kolektiv ve své rozsáhlé 

analýze také prokázali, že detekce CTC před a během léčby metastatického karcinomu 

prsu je lepší než hodnocení biomarkerů v séru8.  

Probíhající francouzská studie STIC CTC METABREAST (NCT01710605) se zabývá 

množstvím CTC při výběru vhodné léčby u pacientek s metastatickým karcinomem prsu 

pozitivním na hormonální receptor. Ukázalo se, že počet CTC může být dobrým 

kritériem při výběru mezi hormonální terapií či chemoterapií, než dosud používaná 

standardní kritéria (metastatická místa, interval bez metastázování)9. Pacientky jsou 

rozděleny do dvou skupin na základě počtu nádorových buněk přítomných v krvi, první 

skupina s množstvím CTC ≥5 v 7,5 ml krve je léčena chemoterapií, druhá skupina s CTC 

<5 v 7,5 ml krve dostává hormonální terapii. Cílem studie je prozkoumat, zda vysoce 

rizikový pacienti s vysokými hladinami CTC mohou mít prospěch z agresivnějších 

terapeutických postupů. Na základě výsledků studie by se lékaři mohli rozhodnout, zda 

je vhodná časná chemoterapie ve srovnání s hormonální léčbou7,8,9,35. Alternativním 

návrhem je při hodnocení výsledků se zaměřit i na biologii CTC, kdy se pomocí systému 

CellSearchTM stanoví hladiny exprese charakteristických markerů na izolovaných 

nádorových buňkách a určí se tzv. „endokrinní terapeutický index“ pro každý marker9. 

Bylo prokázáno, že dynamické změny hladiny CTC u pacientek s metastatickým 

karcinomem prsu v průběhu terapie korelují s klinickým výsledkem. Pacientky, 

u kterých se snížil počet CTC, měly výrazně vyšší šance na celkové přežití ve srovnání 

s pacientkami s trvale vysokými hladinami CTC7.  

CTC mohou sloužit i pro detekci tzv. chemorezistence. Studie CirCe01 hodnotí 

odpověď pacientek na chemoterapii na základě hladiny CTC v krvi. Pacientky, u kterých 

se nezměnil počet nádorových buněk po prvním cyklu chemoterapie, jsou z této léčby 
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vyřazeny a dostávají chemoterapie obsahující jinou léčivou látku. Tím se včas vyhnou 

neefektivní a toxické léčbě9,35. 

Další zajímavá studie probíhá v Německu a je označena jako DETECT III. Jejím 

cílem je prokázat účinnost léčby pacientek s HER2-negativním karcinomem prsu 

látkami proti HER2-pozitivním buňkám. Vychází z faktu, že u pacientek s HER2-

negativním primárním nádorem se může během progrese onemocnění objevit HER2-

pozitivní CTC. Studie porovnává účinek samotné standardní terapie (hormonální léčba 

či chemoterapie) a standardní léčby doplněné lapatinibem (=účinná látka 

protinádorového léku) u pacientek s HER2-negativním metastatickým karcinomem 

prsu a HER2-pozitivními CTC v krvi. Aby pacientka mohla být zařazena do studie, 

primární nádor musí být HER2-negativní a v její krvi musí být detekována alespoň 

1 HER-pozitivní CTC v 7,5 ml krevního vzorku9,35.  

7.1.2 CTC u primárního nádoru prsu 

CTC jsou detekovatelné i u nemetastazujících karcinomů prsu, a to přibližně 

u 20 až 25 % pacientek již v době diagnózy. Opět nám poskytují informace o prognóze 

za použití jiné nižší prahové hodnoty (≥1 CTC na 7,5 ml krve), než je tomu 

u metastazujícího karcinomu39. Pacientky s nemetastazujícím karcinomem prsu jsou 

často ohroženy návratem onemocnění a na základě přítomnosti CTC můžeme tento 

proces předpovídat. Počet CTC má potenciál řídit rozhodování o léčbě primárního 

nádoru prsu. Na základě jejich množství je možné rozlišit pacientky s nízkou 

pravděpodobností rozvoje vzdálených metastáz, u kterých může být vynechána 

adjuvantní terapie, od pacientek s vysokou pravděpodobností vzniku vzdálených 

metastáz, u kterých je naopak vhodné adjuvantní léčbu zesílit. Kromě toho je možné 

použít změny počtu CTC k identifikaci pacientek neodpovídajících na zavedenou léčbu 

a tím včas přejít na jinou terapii, na kterou nebudou rezistentní. Výskyt CTC 

před operačním odstraněním nádoru je spojen s časným návratem onemocnění 

a se sníženou šancí na přežití. V provedené analýze, která čítala přes 2 000 pacientek 

s karcinomem prsu, byly vyšetřovány vzorky krve před zahájením chemoterapie. 

Protože se očekával nízký výskyt nádorových buněk, odebralo se 30 ml místo 7,5 ml 

periferní krve a CTC byly přítomny u 21,5 % pacientek. Tyto pacientky pak měly výrazně 
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kratší celkové přežití7,8. Ze souhrnné analýzy, která čítala údaje od 3 173 pacientek 

s karcinomem prsu, byly CTC v počtu více jak 1 nádorová buňka v 7,5 ml krve 

detekovány u zhruba 20 % pacientek po chirurgické léčbě a takováto přítomnost CTC 

byla negativním prognostickým znakem pro celkové přežití.  Ve studii SUCCESS-A fáze 

III, byly CTC detekovány i po dvou letech po ukončené adjuvantní chemoterapii u 18 % 

z 1087 pacientek s rakovinou prsu. Přítomnost CTC u pacientek s HER-2 negativním 

karcinomem byla spojena s 3,9x vyšším rizikem úmrtí a 2,3x vyšším rizikem návratu 

onemocnění39.  

Agresivita nemoci může být definována na základě přetrvávající přítomnosti CTC 

dlouho po ukončení primární terapie – pokud jsou CTC přítomny v krvi u pacientek, 

které již byly vyléčeny, riziko návratu onemocnění se výrazně zvyšuje. Následně je 

možná strategie „ostražitého čekání“ a brzkého podchycení znovu začínající nemoci, 

případně by toto období mohlo být doplněno neoadjuvantní terapií10,41.  

Klinické využití CTC spočívá ve sledování jejich počtu a charakterizace, což by 

se dalo využít jako náhradní či doplňující diagnostické vyšetření9,39. Tekutá biopsie 

může poskytnout důležité prognostické a prediktivní informace pro monitorování 

průběhu zhoubného onemocnění, předpovídat účinnost léčby a být nápomocna 

i při výběru vhodné terapie. Navíc nás jejich přítomnost varuje před vznikem metastáz, 

které bychom mohli včasným zásahem zpozdit nebo dokonce jim úplně zabránit10,39,41.   

7.2 Detekce cirkulujících nádorových buněk 

Komplikací při detekci CTC je jich nízký počet v periferní krvi (přibližně 

1 nádorová buňka na 1 miliardu krevních buněk)36 např. v 10 ml vzorku krve 

odebraného od pacientky s metastatickým karcinomem prsu, byla nalezena 1 CTC 

na 106 ostatních krevních buněk23. Pro detekci CTC klasické zobrazovací metody 

nestačí, protože nemají dostatečnou citlivost. Proto se k jejich detekci využívají hlavně 

molekulárně-biologické metody fungující na principu polymerázové řetězcové reakce, 

ale i metody imunologické a cytometrické. Tyto metody mají požadovanou citlivost 

a umožňují detekci 1 nádorové buňky mezi 1-10 miliony buněk nenádorových13,34. Jak 

již bylo řečeno, CTC detekujeme především ve vzorcích periferní krve, ale i z kostní 

dřeně nebo lymfatického systému13.  
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Nízké množství CTC v krvi není jedinou komplikací při jejich detekci. Problém 

představuje i jejich heterogenita související s heterogenitou primárního nádoru. 

V důsledku této různorodosti a také v důsledku absence univerzálního markeru 

nádorových buněk se pro detekci kombinují metody obohacení a izolace CTC.6,7. 

7.2.1 Markery pro detekci CTC 

Existuje spousta markerů pro detekci CTC různých karcinomů. Markery jsou 

struktury typické pro určitý druh buněk, každou buňku charakterizuje více markerů 

 a v určité kombinaci jsou typické pro CTC. Tyto specifické markery pomáhají 

při detekci buněk zamezit falešně pozitivním či negativním výsledkům během analýzy 

krevního vzorku. Některé markery jsou intracelulární (uvnitř), jiné extracelulární 

(vyskytují se na povrchu buňky).  

U karcinomu prsu jsou to především cytokeratiny (hlavně cytokeratin 19), 

mamaglobin a karcinomembrionální antigen. Využít se ale dají i jiné markery, jako 

například maspin, receptor pro epidermální růstový faktor I a adhezní molekula 

epiteliálních buněk13.  

Cytokeratiny jsou polypeptidy dávající strukturní základ cytoskeletu (tvoří 

intermediární filamenta) epiteliálních buněk34. Jejich hlavní funkcí je ochrana 

epiteliálních buněk před mechanickým poškozením, dále se uplatňují v buněčné 

signalizaci a apoptóze (fyziologická smrt buňky). Cytokeratinů je několik druhů a jsou 

přítomny v epiteliálních buňkách v různých kombinacích, které se odvíjí od stupně 

diferenciace a druhu epitelu, např. u karcinom prsu je to hlavně cytokeratin 19, 

ale i cytokeratin 20 13.  

Při detekci CTC hledáme buňky exprimující cytokeratiny v prostředí, ve kterém 

fyziologicky k expresi těchto polypeptidů nedochází, např. v periferní krvi, neboť 

všechny složky lidské krve jsou mezenchymálního původu, a tak při detekci CTC nejsou 

identifikovány.9,34 Jinými slovy, pokud v krvi najdeme cirkulující buňky, které exprimují 

epiteliální markery, jedná se pravděpodobně o buňky nádorové. Exprese jednotlivých 

cytokeratinů je odlišná v závislosti na typu nádoru, takže díky CTC můžeme nejen 

odhalit přítomnost nádoru, ale také odlišit, o jaký nádor se jedná34.  
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Mamaglobin I, protein na povrchu buňky s nízkou molekulární hmotností, jehož 

funkce není zatím známa. Exprese mamaglobinu není u všech nádorů stejná, nicméně 

jeho exprese byla prokázána u 80 % případů všech karcinomů prsu. Pozitivním 

zjištěním je, že zvýšená exprese toho markeru je spojená s nižší agresivitou nádoru. 

Tento marker je nejvíce specifickým a senzitivním znakem pro detekci CTC u karcinom 

prsu, neboť je exprimován výhradně epiteliálními buňkami mléčné žlázy13.  

Karcinoembryonální antigen (CEA) je glykoprotein patřící do velké rodiny CEA 

proteinů příbuzných imunoglobulinům. Jedná se o nespecifický prognostický sérový 

marker, jehož přítomnost je prokázána i u jiných typů karcinomů. Slouží jako vazebný 

protein na buněčném povrchu a jeho zvýšená exprese byla prokázána u 50 % 

karcinomů prsu, jeho senzitivita může být však v počátečním stádiu onemocnění 

menší. CEA se může vyskytovat i za fyziologického stavu u zdravého člověka, 

a to hlavně ve tkáni tlustého střeva, v epitelu prostaty a v nízké míře jej můžeme 

detekovat i v leukocytech. Jeho hladina v séru se mění v závislosti na úspěšnosti léčby 

a dokáže včas upozornit na návrat karcinomu5,13. 

Maspin – při nádorové invazi a tvorbě metastáz hrají důležitou roli proteázy 

(enzymy štěpící bílkoviny) a jejich inhibitory, mezi které maspin patří. Jedná 

se o tkáňově specifický inhibitor serinových proteáz nacházející se uvnitř buněk epitelu 

prsní žlázy a do jisté míry i v epiteliálních buňkách prostaty. Ukázalo se, že maspin 

potlačuje nádorovou invazi a metastázování, takže působí jako nádorový supresor. Bylo 

zjištěno, že snížená exprese maspinu signalizuje přítomnost karcinomu prsu, a to ještě 

v období, kdy pacientka nemá žádné příznaky. Stanovení tohoto markeru nás 

informuje o agresivitě nádoru, o jeho metastatickém potenciálu a můžeme ho využít 

i pro detekci minimální reziduální choroby, tj. vznik vzdálených metastáz i několik let 

po ukončení primární terapie karcinomu prsu13.  

Receptor pro epidermální růstový faktor I, transmembránový protein, který 

patří do rodiny HER a k jeho zvýšené expresi dochází až u 70 % karcinomů prsu13. 

Adhezivní molekula epiteliálních buněk (EpCAM) je membránový protein, který 

můžeme použít jako obecný marker k detekci CTC u nádorových buněk velké části 

karcinomu, protože jej na svém povrchu exprimuje většina epiteliálních buněk, 
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ale u krevních buněk se nevyskytuje. Velký význam má při detekci CTC, neboť 

se využívá při imunomagnetickém obohacování CTC13.  

7.2.2 Obohacení 

Kvůli nízké koncentraci CTC v krvi se provádí jejich obohacení. K tomu 

se nejčastěji používají imunomagnetické metody, založené na principu tvorby vazby 

mezi protilátkou a antigenem. Pro tyto metody se nejčastěji využívají feromagnetické 

tekutiny nebo magnetické kuličky. V případě magnetických kuliček se na kuličky 

navážou protilátky, které mají afinitu (přitažlivost) k proteinům na povrchu CTC. Takto 

označené buňky je následně možné oddělit od ostatních buněk pomocí silného 

magnetu10,28,34,39. 

V případě, že je magnetická kulička navázaná na anti-EpCAM protilátku 

(protilátka namířená proti membránovému proteinu na povrchu většiny epiteliálních 

buněk), jedná se o pozitivní selekci, pokud je protilátka namířená proti antigenům 

na povrchu leukocytů (CD45), mluvíme o negativní selekci. Pro obohacení CTC 

se nejčastěji používá epiteliální povrchový antigen (EpCAM)6,10,34,39.   

Nejčastější metodou pozitivní selekce je systém CellSearchTM, který se používá 

k detekci CTC nejen u karcinomu prsu, ale i kolorekta a prostaty. Jedná se zatím 

o jedinou metodu detekce CTC schválenou americkou organizací Food and Drug 

Administration (FDA)6,9,10,13,41,43.  

Při použití systému CellSearchTM se nejprve vzorek plné krve umístí do centrifugy, 

kde se pevné složky krve oddělí od plazmy. Následně se přidají magnetické kuličky 

s navázanou protilátkou anti-EpCAM a provede se magnetická separace EpCAM+buněk 

od ostatních buněk. V dalším kroku jsou buňky obarveny protilátkami proti 

cytokeratinům – proteinům specifickým pro epiteliální buňky. Barvení pomocí 

protilátky se používá i pro identifikaci ostatních buněk např. leukocytů kontaminujících 

vzorek na základě reakce protilátky anti-CD45 specifické pro bílé krvinky. Dále se přidá 

barvivo DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol), což je fluorescenční barvivo, které se pevně 

váže na AT bohaté oblasti v DNA a běžně se používá ve fluorescenční mikroskopii 

pro obarvení buněčných jader6,7,8,26. Magnetická kazeta obsahující směs značených 

buněk se umístí do systému CellTracks Analyzer II, který naskenuje kazetu a zobrazí 



39 
 

nádorové buňky pozitivní na cytokeratin a DAPI (obr. 8)26. Tyto buňky jsou následně 

předloženy operátorovi k závěrečné kontrole8,26.  

CellSearchTM je vysoce specifická metoda, která je schopna zachytit i 1 CTC 

v 7,5 ml vzorku krve. Metoda má i své nevýhody a to především, že se systém spoléhá 

na obohacení nádorových buněk na základě EpCAM. Některé CTC (např. nádorové 

buňky prsu, které vykazují vlastnosti kmenových buněk) EpCAM neexprimují, a tak 

nejsou systémem zachyceny8.  

 

Obrázek 8. Kandidáti CTC identifikovaní systémem CellTracks Analyzer II (převzato z Miller et al, 2010)29 

Zelená fluorescence cytokeratinů, fialové barvení pomocí DAPI. Č. 1 -10 a 13 – 17 jsou 

pozitivní (=CTC), č. 20 – 24 jsou negativní, u čísel 11, 12, 18, 19 byly mírné neshody 

v hodnocení mezi operátory. 

 

Imunomagnetickou metodou negativní selekce se obohacují CTC na základě 

odstranění leukocytů za použití protilátek namířených proti znakům CD45/CD66b 6. Pro 

odstranění leukocytů se používají tyto protilátky navázané na magnetické kuličky, 

následně se vzorek umístí do magnetického pole, kde dojde k oddělení leukocytů 

z analyzované směsi42.  
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Pro obohacení CTC se používají i metody nezávislé na značení buněk pomocí 

imunologických interakcí. Jedná se o metody založené na morfologických a fyzikálních 

vlastnostech buněk jako je např. jejich velikost (filtrace přes speciální filtry), hustota 

(centrifugace), deformovatelnost a elektrický náboj6,7. Takto obohacené frakce CTC 

můžeme následně analyzovat molekulárně-biologickými metodami nebo je můžeme 

nechat kultivovat28.  

 

7.2.3 CTC-čip 

 K detekci CTC se využívají i nemagnetické metody, jako je například „CTC-čip“. 

Jedná se o mikrofluidní platformu, která zachycuje CTC pozitivní na EpCAM. Na tomto 

křemíkovém čipu velikosti klasického mikroskopického sklíčka, se rozprostírá 78 000 

mikroskopických ostrůvků, které jsou potaženy protilátkami proti EpCAM6,36. Plná krev 

protéká sklíčkem, na jehož ostrůvcích se zachytávají CTC na základě mikrofluidních 

charakteristik. Zachycené buňky se vizualizují barvením, které odliší nespecificky 

vázané leukocyty od specificky vázaných epiteliálních buněk – CTC (obr. 9). Buňky 

se následně spočítají a analyzují pomocí molekulárně biologických metod13,36. 

Technologie založená na CTC-čipu, tzv. „HB-čip“ poskytuje vylepšenou platformu 

pro izolaci CTC. Čip „Ephesia“ obsahuje superparamagnetické kuličky samostatně 

seřazené do sloupečků v mikrofluidních kanálcích vytvářejících řadu magnetických 

pastí. Na povrchu magnetických kuliček jsou navázány anti-EpCAM protilátky, které 

umožňují záchyt CTC, které jsou následně identifikované pomocí fluorescenčního 

barvení a skenovacího mikroskopu6.  
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Obrázek 9. Znázornění CTC a bílé krvinky pomocí CTC-Čipu (převzato z Aceto et al, 2014)3 

Buňky izolované z karcinomu prsu, červené barvení cytokeratinů, zelené CD45 znaky, 

modré barvení pomocí DAPI pro jaderné struktury. 

 

7.2.4 CTC-iČip 

CTC-iČip využívá fyzikálních a biologických vlastností spojených s nádorem, 

konkrétně se jedná a kombinaci hydrodynamického třídění na základě velikosti 

a imunomagnetického výběru (pozitivní/negativní selekce). Vzhledem k jeho malé 

velikosti vyžaduje malé objemy vzorků, a s tím souvisí i malý počet buněk ve vzorku. 

To představuje výhodu při úspoře času a požitých drahých barvících činidel a nevýhodu 

pro detekci vzácných CTC, jejichž množství je především v časném stádiu rakoviny 

velmi nízké. Problém s CTC je vyřešen pomocí nanodetektoru Gilupi. Zařízení se zavede 

do periferní žíly, kde se ponechá 30 minut, za tu dobu projde zařízením 1,5 l krve 

včetně vzácných CTC, které se tak navážou ve větším počtu na anti-EpCAM protilátky6.   

7.2.5 Imunohistochemie 

Jedná se o metodu založenou na principu reakce monoklonální protilátky 

se specifickým antigenem přítomným na nádorových buňkách. Následuje vizualizace 

komplexu antigen-protilátka. Vzniklý obraz je mikroskopicky vyhodnocen13.  
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7.2.6 Průtoková cytometrie 

I v této metodě se využívají protilátky namířené proti specifickým antigenům, 

tyto protilátky jsou však konjugovány s fluorescenčním barvivem. Principem metody je 

vytvoření rovnoběžného (laminárního) proudu buněk a následná excitace navázaného 

fluorescenčního barviva laserem při průchodu proudu měřící komorou. Excitované 

barvivo emituje záření, které zachytí fotonásobič a následně se převede na signál, který 

je zpracován počítačově13.  

Průtoková cytometrie umožňuje díky vytvoření laminárního proudu hodnotit 

buňky jednotlivě a také tyto buňky charakterizovat na základě míry exprese 

onkomarkerů (HER-2) a receptorů pro epidermální růstové faktory (obr. 10)34.  

¨ 

Obrázek 10. Detekce CTC izolovaných z krve pomocí průtokové cytometrie (převzato z Ring, 2004)34 

Buňky karcinomu prsu – zelená fluorescence značí přítomnost HER-2 onkoproteinu. 

 

7.2.7 Polymerázová řetězcová reakce (PCR) 

Na přítomnost nádoru může upozornit i cirkulující DNA, ta se může vyskytovat 

v plazmě i u zdravých lidí, ale mnohem častěji se vyskytuje u lidí s nádorovým 

onemocněním. Nejčastějšími změnami plazmatické DNA jsou mutace v genech 

protoonkogenů nebo antionkogenů. Metodou PCR můžeme detekovat vybranou 

sekvenci DNA na základě jejího zmnožení, to probíhá v několika se opakujících cyklech 

složených ze tří kroků. Nejprve se vytvoří jednořetězcová DNA, a to tepelnou 

denaturací DNA dvouřetězcové, následně na každé vlákno nasednou specifické primery 

(oligonukleotidy nezbytné pro zahájení syntézy), ve třetím kroku probíhá syntéza 
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komplementárních vláken. Vzniklé produkty jsou vyhodnocovány pomocí 

elektroforézy13,34.  

7.2.8 Reverzně-transkriptázová polymerázová řetězcová reakce (RT-PCR) 

 Touto metodou hledáme daný znak (antigen) nádorových epiteliálních buněk 

v sekvenci RNA. Následně je tato izolovaná RNA převedená pomocí enzymu reverzní 

transkriptázy do komplementární DNA označované jako cDNA, ta je potom použita 

jako templát (podklad) pro PCR reakci. Nejčastějšími cílovými sekvencemi pro RT-PCR 

jsou cytokeratiny, karcinomembryonální antigen, mamoglobin, mucin13,34.  

7.2.9 Polymerázová řetězcová reakce v reálném čase (real-time RT-PCR) 

 Jedná se o metodu, která umožňuje přesnou kvantifikaci hledané sekvence 

cDNA ve vzorku, jejíž detekce je založená na nárustu fluorescence. Metoda využívá 

fluorescenčních barviv, která se vmezeří mezi báze DNA. Následný nárust fluorescence 

je přímo úměrný množství nově vzniklých amplikonů ve vzorku. Tato poměrně 

spolehlivá metoda umožňuje detekovat 1 nádorovou buňku mezi 10 miliony buněk 

nenádorových13. Vyhodnocení CTC umožňuje posoudit prognózu pacienta a predikuje 

(předpovídá) přežití bez dalšího rozvoje nádoru a šanci na celkové přežití20.  

 

7.3 Terapie  

Nejpoužívanějšími léčebnými postupy karcinomu prsu jsou: chirurgické odstranění 

nádoru, radioterapie a chemoterapie. Velké využití má i hormonální terapie, jejímž 

cílem je buď zamezit proliferaci nádorových buněk snížením produkce hormonů 

podporujících nádor (estrogenů), nebo zablokování receptorů přítomných 

v nádorových buňkách, na které se hormony vážou. Tato léčba je pacientkami dobře 

snášena5,14.  

CTC jsou vzácné buňky, které nemusí být přítomny u každé pacientky, ale jakmile 

jsou detekovány, stávají se silným negativním prognostickým faktorem pro šanci 

na přežití, a to jak u karcinomů prsu v rané, tak metastatické fázi. Ukazují se jako 

užitečný nástroj pro monitorování léčby a mohou být použity v situacích s nejistou 
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odezvou na terapii. Studie SUCCESS-A a ECOG-ACRIN E5103 ukázaly, že přetrvávající 

přítomnost CTC dva až pět let po dokončené (neo) adjuvantní chemoterapii souvisí 

se zvýšeným rizikem návratu onemocnění35,40. Na základě těchto výsledků se může 

snáz zjistit odpovídavost pacientky na léčebný postup. Pokud zvolená léčba 

nevyhovuje, je možné ji změnit, a tak terapii individualizovat pro konkrétní pacientku. 

Pomocí těchto prediktivních biomarkerů se zvyšuje šance na dosažení příznivého 

efektu terapie, jsou součástí tzv. personalizace onkologické léčby14.  
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8. ZÁVĚR 

Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou buňky přítomné v krvi pacientů s nádorovým 

onemocněním. Jedná se o odloučené buňky z primárního epiteliálního nádoru, kterým 

může být i karcinom prsu. Tyto CTC mohou z krevního řečiště nebo lymfatického 

systému opětovně vstupovat do tkání a vytvářet metastázy. 

Přítomnost CTC v periferní krvi je u karcinomu prsu především prognostickým 

znakem. Jejich množství je obecně nízké a mění se v závislosti na stádiu nádoru. 

Na základě množství CTC v krvi je možné přibližně stanovit prognózu onemocnění. 

Pokud množství CTC přesáhne jejich prahovou hodnotu, znamená to pro pacientku 

zhoršení prognózy. Prahová hodnota CTC je odlišná pro nemetastazující a metastazující 

karcinom. Pro nemetastazující karcinom je prahová množství ≥1 CTC na 7,5 ml krve, 

u metastazujícího karcinomu je to ≥5 CTC na 7,5 ml krve. CTC jako prognostický 

a prediktivní znak jsou důležitější pro pacientky s časným karcinomem prsu 

než u pacientek s metastatickým karcinomem, protože mohou řídit rozhodování 

o léčbě primárního nádru prsu a předpovídat časný návrat onemocnění po ukončené 

terapii. Přetrvávající přítomnost nádorových buněk po dokončené léčbě signalizuje 

vysokou agresivitu nádoru, a také vysoké riziko návratu onemocnění. Analýza počtu 

CTC se jeví i jako slibný biologický nástroj pro pochopení metastatického procesu. 

Ve světě probíhá řada studií, jejichž cílem je prokázat klinickou použitelnost CTC 

při léčbě karcinomu prsu. Studie DETECT III se snaží posoudit významnost detekce 

a charakterizace CTC jako tekuté biopsie pro testování nového léčebného postupu. 

Studie CirCe01 používá neměnící se hladinu CTC po prvním cyklu chemoterapie jako 

důvod k předčasnému ukončení této, pro velkou část pacientek, zbytečné léčby, která 

je nahrazena jiným terapeutickým postupem či jinou účinnou látkou v chemoterapii.  

Uplatnění CTC může být při hledání nejlepšího léčebného postupu 

i při monitorování probíhající léčby. Pokud se jejich počet během léčby nemění, 

případně stoupá, jedná se o nedostatečnou odpověď organismu na léčbu, tím nás 

informují, že zvolený terapeutický postup je nevhodný. Informace o stavu CTC mohou 

napomoci klinikům při posuzování individuální prognózy. S úspěšnou léčbou množství 

CTC v krvi klesá a pacientky jsou na dobré cestě k úplnému zotavení se z nemoci. 
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  CTC zatím své místo v rutinní praxi a léčbě karcinomu prsu hledají. Detekce CTC 

zatím není běžnou součástí léčby, provádí se jen na specializovaných klinikách 

a ve výzkumných centrech. Nicméně s přibývajícími daty a zkušenostmi z výzkumu 

se začínají významně uplatňovat i u jiných druhů karcinomů. Je tedy otázkou času, 

než se stanou běžnou součástí lékařské praxe.
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9. POUŽITÉ ZKRATKY 

zkratka význam zkratky český význam 

BRCA 1; 
2 

Breast Cancer 1; 2 Antigen rakoviny prsu 1; 2 

CA 15-3 Cancer antigen 15-3 Rakovinový antigen 15-3 

CDH 1 Cadherin 1 Kadherin 1 

CEA Carcinoembryonic antigen Karcinoembryonální antigen  

CTC Circulating tumour cells Cirkulující nádorové buňky 

DAPI 4‘,6-diamidine-2-phenylindole   4‘,6-diamidin-2-fenylindol 

EpCAM Epithelial cell adhesion molecule Adhezivní molekula epiteliálních buněk 

ER Estrogen receptor Estrogenový receptor 

HER 2 Human epidermal receptor Lidský epidermální receptor 

IL  Interleukin Interleukin 

P53 Protein 53 Protein 53 

PCR Polymerase chain reaction Polymerázová řetězová reakce 

PTEN Phosphatase and tenzin homolog Homolog fosfatázy a tenzinu 

RT-PCR 
Reverse transcription polymerase 

chain reaction 
Reverzně-transkriptázová polymerázová 

řetězcová reakce 

STK 11 Serine/threonine kinase 11 Serin/threonin kináza 11 

TNF α Tumor necrosis factor α Tumor nekrotizující faktor α 

UICC 
Union for International Cancer 

Controle 
Mezinárodní unie proti rakovině 
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