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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou genetiky rakoviny prsu, převážně tedy 

dědičností mutací v genech, které jsou predispoziční k vzniku rakoviny prsu. Je rozdělena 

na teoretickou část a část praktickou. Teoretická část poskytuje obecné poznatky ohledně 

genetiky rakoviny, jako je vznik onemocnění a popis genů, které ho vyvolávají.  Dále 

navazuje kapitola o rakovině prsu, kde se čtenář dozví souhrn vyšetření, epidemiologii, 

rizikové příznaky a možnosti léčby. Další částí teoretického okruhu je důkladnější popis 

mutací genů a syndromy, které mají vliv na vznik rakoviny prsu. Cílem této části je 

poskytnout širší přehled o problematice genetiky rakoviny a rakoviny prsu, podrobnější 

pohled na genetiku rakoviny prsu a nastínění celého procesu zjišťování genetických 

predispozicí a následné léčby. Důležitý je také souhrn nových vědeckých poznatků ohledně 

dědičných dispozicí, který je na konci teoretické části. Teoretická část vychází z odborných 

lékařských knih, lékařských článků a vědeckých výzkumů. Výzkumná část spočívá ve 

vyhodnocení počtu pacientek s rakovinou prsu a genetickými predispozicemi ve dvou 

nemocnicích za časové období 2017, 2018 a 2019. Srovnala jsem rozdíly mezi jednotlivými 

roky a vytvořila kazuistiku u deseti vybraných nejmenovaných pacientek. Výzkum probíhal 

pomocí vlastního sběru dat ve Fakultní nemocnici v Motole a Nemocnice Na Bulovce. 

Výsledkem bylo potvrzení hypotézy, že počet žen s rakovinou prsu a genetickou 

predispozicí je nízký díky efektivnosti screeningu a mamologického vyšetření. Také se 

potvrdilo, že ženy přicházejí často kvůli nahmatání bulky v prsu. Pacientky mohou mít 

pozitivní genetické předpoklady ke karcinomu prsu a zároveň nemít v rodinné anamnéze 

příslušníka s rakovinou prsu.  
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ABSTRACT 

This Bachelor thesis is talking about the problematics of breast cancer genetics, mainly about 

the heredity of the mutations in genes which are predisposing when it comes to breast cancer. 

It is divided into a theoretical and a practical section. The theoretical part talks about general 

knowledge regarding breast cancer, such as the onset of the disease and description of genes 

causing it. This part is followed by a chapter talking about examination, epidemiology, 

symptoms and treatment options. Another part of the theoretical section is a more thorough 

description of gene mutations and syndromes that are causing breast cancer. The goal in this 

section is to give a broader view about the problematics of cancer and breast cancer genetics, 

wider view when it comes to genetics of breast cancer and outlining the whole process of 

detecting genetic predispositions and treatment. The important part is also the summary of 

new scientific knowledge regarding hereditary disposition. This summary is at the end of the 

theoretical section. The theoretical section is based of medical books, medical articles and 

scientific studies. The research part consists in evaluating the number of patients with breast 

cancer and genetic predispositions in two hospitals for the period 2017, 2018 and 2019. I 

compared the differences between each year and created a case report in ten selected 

unnamed patients. The research was carried out using our own data collection at the 

University Hospital in Motol and Na Bulovce Hospital. The result was the confirmation of 

the hypothesis that the number of women with breast cancer and genetic predisposition is 

low due to the effectiveness of screening and mammological examination. It has also been 

confirmed that women often come to feel a lump in their breasts. Patients may have positive 

genetic predispositions to breast cancer and at the same time not have a family history of a 

member with breast cancer. 
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ÚVOD 

Karcinom prsu je nejčastějším typem nádorového onemocnění u žen. Z 90 % případů se 

rozvíjí z náhodných somatických mutací v prsní žláze, z 5-10 % jde o mutaci 

v predispozičních genech. Genetická vyšetření nacházejí mutace v genech, které jsou 

nejznámější a nejsledovanější, jako je TP53, BRCA1 a BRCA2, ATM, a to platí u třetiny 

případů, zbytek způsobují méně časté geny.  Metody masivně paralelního sekvenování 

nalézají nové predispoziční geny. Velká část genů se vyznačuje tím, že kódují proteiny, 

které mají úlohu v reparačních pochodech ve zlomech DNA.  

Genetika rakoviny prsu je široký pojem a poznatky k tomuto tématu se neustále vyvíjejí. 

Mutace somatické i zárodečné zásadně zvyšují riziko rakoviny prsu, u některých genů a 

syndromů až o 85 %. Neustále se identifikují nové mutace v genech, které mají vliv na 

rozvoj karcinomu prsu, nejčastěji ale vytvářejí nízké riziko, okolo 1-5 %, jejich alternace 

jsou sice raritní, ale klinicky významné. 

V mé práci jsem osvětlila nejen problematiku genetiky rakoviny prsu, jako jsou genové 

mutace a syndromy, ale i nové poznatky z vědecké oblasti genetického zkoumání. Mým 

cílem teoretické části je mimo jiné obecně shrnout problematiku rakoviny prsu, základní 

principy léčby a vyšetření a možnosti genetického testování. Ve výzkumné části je mým 

cílem zpracovat data ohledně počtu pacientek ve vybraných nemocnicích, o jejich 

anamnéze a genetických predispozicích a z těchto informací stanovit závěr. Důležité je 

pro mě také popsání procesu, kterým procházejí pacienti a pacientky, od prvního 

vyšetření k vyléčení.  

Metodologie teoretické části spočívala v nalezení relevantních zdrojů ohledně každé 

kapitoly. U kapitol, kde se nejednalo o genetiku jsem si vybrala literaturu, která je známá 

a využívaná mezi lékaři. U kapitol zaměřených na genetiku rakoviny a rakoviny prsu jsem 

vybírala z českých i zahraničních zdrojů, převážně internetových. Důležitým kritériem 

pro mě bylo kolikrát byl článek citován, na jaké webové stránce se článek vyskytuje a 

pokud nebyl ve výjimkách autor uveden, že se jedná o stránky mezinárodní asociace či 

společnosti. Nejvíce jsem čerpala z databáze omim, v které jsou zpracované převážně 

vědecké informace o všech syndromech a genech, poté ze stránky pubmed, která zahrnuje 

okolo 30 milionů citací odborných, hlavně lékařských článků. 
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1 Genetika rakoviny 

Za vznikem rakovinného bujení stojí mnoho příčin. Nejčastěji se na vzniku podílejí 

negenetické faktory, ale mohou jimi být i genetické. Mezi zodpovědné geny patří ty, u 

nichž má kontrola buněčného dělení souvislost s opravováním DNA, která jeví znaky 

poškození. V buňkách jsou dva hlavní genové typy, u nichž platí, že jejich neaktivita či 

naopak aktivita může vést k vývinu rakovinného bujení. Dělí se na onkogeny a tumor 

supresorové geny (Schulz, 2007).  

Rakovina celkově souvisí s genetikou, protože probíhají změny v DNA. Mnoho z těchto 

mutací se hromadí během normálního dělení buněk. Někteří jedinci však mohou zdědit 

abnormální geny, kvůli kterým mají vysoké riziko k vzniku určitých malignit. Mohou mít 

výskyt rakoviny v rodinné anamnéze, u kterých je typický výskyt v časném věku nebo 

mají mnohočetné malignity. Specifické geny byly identifikovány jako spojené s 

některými z těchto malignit. Dědičné rakoviny zahrnují (ale nejsou omezeny na) rakovinu 

vaječníků, prsu, tlustého střeva, endometria a v menší míře prostaty, kůže a slinivky 

břišní. Některé z těchto genů predisponujících rakovinu jsou vysoce penetrační a až u 80 

až 90 % nosičů těchto genů se vyvíjí související malignita do 70 let života (Young, 1998). 

1.1 Vznik a vývoj nádorového onemocnění  

Vznik a vývoj nádorového onemocnění charakterizuje teorie nádorové kmenové buňky 

říká, že nádor obecně vzniká z jedné buňky, u které po odehrání několika genetických 

změn dojde k jejímu změnění. Zdravá buňka se vyznačuje definovaným tvarem a 

strukturou a funguje správně. Reaguje na podněty ze svého okolí a dává vznik dceřiným 

buňkám, pokud rovnováha stimulačních a inhibičních signálů z okolí upřednostní 

buněčné dělení. V procesu replikace nebo dělení je neustálá hrozba vzniku mutací. To 

jsou náhodné změny, které mohou tento regulační cyklus porušovat. Jedna mutace může 

zapříčinit, že buňka, která se jeví normálně a je zároveň méně citlivá na vnější signály, se 

započne nekontrolovaně dělit.  

Kumulování genetických změn kvůli genetické nestabilitě způsobuje, že dceřiná buňka 

přestane odpovídat na externím signály a vykazuje znaky malignity. Buňka ztratí 

konkrétní tvar a hranice, přestane reagovat na růstově inhibiční signály a začne mít 

schopnost nekontrolovaně se dělit. Vzniklé nahromadění stlačuje a ničí zdravou tkáň ve 
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svém okolí a může dále pronikat do jednotlivých orgánů a metastázovat, tedy kolonizovat 

vzdálené tkáně.  

Benigní i maligní nádory jsou po většinou složeny z heterogenní směsi 

dediferencovaných buněk, které vznikly pouze z jedné buňky. Dle epidemiologické studie 

se předpokládá, že nádorové onemocnění způsobuje kombinace genetických faktorů a 

vliv okolního prostředí. Výskyt je ovlivněn prostředím – vliv polutantů, expozice 

chemickým látkám, virům, životním stylem, výživou – dodržování základních složek 

potravy, přítomnost antioxidačních faktorů, vitamínů, vlákniny, tuků. Je dáno, že z 80 % 

mají faktory prostředí vliv na vznik nádorových onemocnění. Zbývajících 20 % se 

přiřazuje k dědičným složkám a spontánním mutacím (Hofmanová, 2013). 

Karcinogenze 

Karcinogeneze (kancerogeneze, onkogeneze, tumorigeneze) je proces vzniku a rozvoje 

nádorového onemocnění. Skládá se z několika stupňů. Vzniká jako výsledek interakce 

genetických a epigenetických změn, které se nalézají hlavně u kmenových a 

prekursorových buněk různého typu. Na vývoji nádoru se podílejí: 

- „genetické změny – mutace 

-  epigenetické změny ovlivňující expresi genů (především změny metylace DNA 

a acetylace histonů a dále ovlivnění mechanizmů přenosu signálů regulujících 

buněčný cyklus, proliferaci, diferenciaci a smrt buněk apoptózou, inhibice 

mezibuněčné   komunikace atd.)“ (Hofmanová, 2013). 

Fáze karcinogeneze se dělí na: 

- Iniciaci – nastávají nevratné změny, kdy se mění genetický materiál buňky a vytváří 

se buňka preneoplastická. 

- Rozvojovou fázi (promoční) – vlivem nádorově promočních podnětů se klonují 

preneoplastické nebo neoplastické buňky. 

- Progresi – zde je nejdůležitější proces akumulace mutací, vzrůstá proliferace, 

vznikají metastázy, populace přechází na neoplastickou a stává se nevratná 

(Hofmanová, 2013). 
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1.1.1  Mutace v karcinogenezi 

Mutace probíhají na genomové nebo chromozomové úrovni. Vznikají různými typy 

mechanismů. Některé se vyvíjí po chybě v reparaci poškozené DNA, jiné po replikaci 

nepoškozené DNA s poškozenou polymerázou. Genom je pak nestabilní a zvyšuje se 

počet mutací, nádorové buňky se nekontrolovatelně množí, jelikož přestávají fungovat 

regulační procesy. Mezi hlavní důvody vzniku mutací se řadí deficit v reparaci DNA a 

deficit v rozdělování chromozomů při buněčném dělení. U nádorů se prokázaly defekty 

v hlavních systémech reparace DNA, a to u nukleotidová excizní opravě a (NER) a opravě 

špatného párování (MMR – mismatch repair) (Hofmanová, 2013).  

1.2 Onkogeny   

Onkogen je genetický materiál, který nese schopnost vyvolat rakovinu. Onkogen je 

sekvence kyseliny deoxyribonukleové (DNA), která byla změněna nebo mutována ze své 

původní formy, protoonkogenu. Proto-onkogen, fungující jako pozitivní regulátor růstu, 

se podílí na podpoře diferenciace a proliferace normálně funkčních buněk. Řada 

protoonkogenů se podílí na různých rozhodujících krocích buněčného růstu a změna v 

proto-onkogenové sekvenci nebo množství proteinu, které produkuje, může narušovat její 

normální roli v buněčné regulaci. Může dojít k nekontrolovanému růstu buněk nebo 

neoplastické transformaci, což v konečném důsledku povede ke vzniku rakovinného 

nádoru.  

U lidí se proto-onkogeny mohou transformovat na onkogeny třemi způsoby, z nichž 

všechny vedou ke ztrátě nebo snížení buněčné regulace. Změna 

jednoho páru nukleotidových bazí nazývaná bodová mutace, může vzniknout spontánně 

nebo v důsledku vlivů prostředí, jako jsou chemické karcinogeny nebo UV záření. Tato 

zdánlivě menší událost může vést k produkci pozměněného proteinu, který nelze řádně 

regulovat. Bodové mutace jsou zodpovědné za přeměnu určitých RAS proto-onkogenů na 

onkogeny. Druhá metoda onkogeneze nastává procesem translokace, ve které se segment 

chromozomu odlomí a připojí k jinému chromozomu. Pokud dislokovaný chromozom 

obsahuje protoonkogen, může být odstraněn ze svých regulačních kontrol a může být 

kontinuálně produkován. Nadměrná produkce molekul proteinu narušuje buněčný proces 

normálně pod jejich kontrolou, čímž destabilizuje jemnou rovnováhu mechanismů 
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buněčného růstu. Leukémie a lymfomy takto vznikají. Třetí metoda transformace 

zahrnuje amplifikaci v kopiích protoonkogenu, což také může vést k nadprodukci 

proteinu a jeho průvodním účinkům. V nádorech prsu byly nalezeny amplifikované 

protoonkogeny (Oncogene, 2019). 

1.3 Onkosupresorové geny  

Aktivace buněčných onkogenů představuje pouze jeden ze dvou odlišných typů 

genetických změn zapojených do vývoje nádoru, druhou je inaktivace nádorových 

supresorových genů. Onkosupresorové geny představují opačnou stranu kontroly 

buněčného růstu než onkogeny, která normálně působí tak, že inhibuje proliferaci buněk 

a vývoj nádorů. U mnoha nádorů jsou tyto geny ztraceny nebo inaktivovány, čímž se 

odstraní negativní regulátory buněčné proliferace, a to přispívá k abnormální proliferaci 

nádorových buněk. 

Na rozdíl od onkogenních proteinů proteiny kódované supresorovými geny inhibují 

proliferaci nebo přežití buněk. Inaktivace nádorových supresorových genů proto vede k 

vývoji nádoru vylučováním negativních regulačních proteinů. V několika případech 

inhibují proteiny supresorových genů stejné buněčné regulační dráhy, které jsou 

stimulovány produkty onkogenů (Cooper, 2000). 

Tumor supresorový gen vzniká mutací, kvůli které ztratí funkci. Na rozdíl od aktivačních 

mutací, které vytvářejí onkogenní alely z protoonkogenových prekurzorů, 

onkosupresorové geny a proteiny, které kódují, jsou deaktivovány mutacemi. 

 Tumorové supresorové geny obvykle řídí procesy, které jsou klíčové pro udržení 

stabilních částí tkání. Takové buněčné procesy zahrnují udržování genetické integrity, 

regulování průběhu buněčného cyklu, diferenciaci, zvýšení inhibice mezi buněčnými 

interakcemi a formy naprogramované smrti buňky známé jako apoptóza. Mutační 

inaktivace onkosupresorových genů přispívá ke ztrátě homeostázy v tkáních – to je 

charakteristickým znakem vývoje novotvaru.  

Mutace inaktivující onkosupresorové geny jsou odlišné či opačné od mutací 

v onkogenech, které zvyšují jejich aktivitu. U onkosupresorových genů jde obvykle 

zkrácení nonsense mutací, změnění malými inzercemi, delecí a sestřihem. Větší delece 

mohou eliminovat exony nebo dokonce celé geny. Onkosupresorové geny mohou také 
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být inaktivovány substitucemi na jedné bázi, které mění funkční místa v kódovaném 

proteinu (Bunz, 2016). 

2 Rakovina prsu 

Rakovina prsu je označení různých histologických forem maligních nádorů, které 

vznikají z epiteliálních buněk mléčné žlázy. Jednotlivé typy nádorů se od sebe odlišují 

nálezem klinickým a radiologickým, tím, jak jsou biologicky aktivní a jejich vlastnostmi. 

Všechny infiltrují maligními buňkami prsní žlázu, jsou schopny invaze do okolních 

struktur a tvoří vzdálené metastázy (Adam et al., 2002).  

Většina nádorů se vyskytuje sporadicky a ve věku nad 50 let, asi u 80-90 % případů. U 

sporadického nádoru je typický vznik spontánní mutací v genech, které jsou zodpovědné 

za kontrolu buněčného růstu.  Za fyziologických okolností by měla být buňka schopna 

tyto mutace opravit, probíhají se stálou frekvencí. Jenže kvůli stárnutí organismu klesá 

schopnost buněk reparovat mutační chyby a tím vzrůstá pravděpodobnost nádorového 

růstu. Je nutné, aby došlo k nahromadění určitému kritického množství mutací v genech 

a poté dojde k malignímu zvratu.  

Zbytek nádorů vzniká familiárně či hereditárně (Horák et al., 2000). 

viz kapitola 3  

2.1 Epidemiologie  

Karcinom prsu je v dnešní době nejčastější zhoubné onemocnění žen a stává se 

celospolečenským problémem. Patří také mezi civilizační choroby.  

Incidence vzniku karcinomu prsu se výrazně zvyšuje s přibývajícím věkem, do 20 let 

věku je výskyt velmi řídký, v posledních letech vzrostl počet nově hlášených onemocnění 

u donedávna nízké věkové kategorie (30-35 let). Zvyšuje se počet i včasných záchytů 

onemocnění, to je ve stupni I (Adam et al., 2002). 

V ČR počet případů každým rokem vzrůstá, ale snižuje se počet úmrtí.  
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Graf 1: Časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé 

mortality (počet úmrtí na diagnózu na 100000 osob) pro zvolenou diagnózu v celé 

populaci České republiky. Zdroj: www.svod.cz  

2.2 Rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu  

2.2.1 Životní styl 

Nevhodný životní styl spojený s konzumací alkoholu, zvýšená váha, vysoký příjem tuků 

v dětství a dospívání, nedostatek pohybu zvyšuje riziko rozvinutí rakoviny prsu. Kvůli 

vyššímu obsahu tuku ve tkáních dochází k vyšší plazmatické koncentraci estrogenů, 

protože vznikají konverzí z androgenních prekurzorů v tukových tkáních (Adam et al., 

2002). 

2.2.2  Osobní anamnéza  

Věk hraje důležitou roli a je jedním z hlavních rizikových faktorů vzniku rakoviny prsu 

(Abrahámová et al., 2003). 

Se stoupajícím věkem riziko přibývá a je jedním z hlavních rizikových faktorů.  

Histopatologické změny prsní tkáně zvyšují riziko vzniku nádorů. Jsou to převážně 

premaligní léze – LCIS a DCIS a benigní proliferační změny s apatiemi. Výskyt prvního 

nádoru zvyšuje riziko vzniku druhého o 4x-5x (Coufal a Fait, 2011). 

http://www.svod.cz/
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2.2.3 Hormonální a gynekologické faktory  

Bylo prokázáno, že vznik karcinomu prsu přímo souvisí s delší expozicí estrogenům. To 

může být způsobeno pozdní menopauzou, menarche v časném období, prvním 

těhotenstvím po 30. roce života, krátkou laktací, nuliparitou, dlouhodobým užíváním 

estrogenů v rámci substituční léčby. O riziku v rámci orálních kontraceptiv se polemizuje 

(Adam et al., 2002). 

2.2.4 Genetické faktory  

Viz kapitola 3  

2.2.5 Vlivy zevního prostředí 

Vliv ionizujícího záření (Coufal a Fait, 2011). 

Bydliště  

Životní prostředí (Dražan a Měšťák, 2006). 

2.3  Symptomy  

Díky vzrůstající úrovni screeningu (preventivního vyšetření) se velký počet karcinomů 

neprojevuje klinickými příznaky (Coufal a Fait, 2011). 

Většina žen, které se dostaví na vyšetření prsu, nemají karcinom ale benigní léze (Dražan 

a Měšťák, 2006). 

Karcinom lze poznat podle následujících příznaků: 

Hmatná rezistence (bulka), která je způsobena tuhou tkání karcinomu a přitahováním 

okolních struktur. (Coufal a Fait, 2011) Nejčastěji se nachází v horním zevním kvadrantu. 

Obvykle je bulka nebolestivá (Dražan a Měšťák, 2006). 

Bolest, která je příznak velmi častý, ale nespecifický, ve většině případů není způsobená 

nádorem, může ale jako první na něj upozornit. Je totiž impulzem příchodu k vyšetření. 

Zvýraznění kožních žil, je způsobeno vyšší vaskularizací v místě nádoru a někdy i 

venostázou (Coufal a Fait, 2011). 
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Sekrece z mamily, patologická sekrece, se vyskytuje u 2-3 % případů, dochází k ní kvůli 

zvýšené hladině prolaktinu u sekrece z obou prsou, z jednoho prsu kvůli fibrocystickým 

změnám, papilomu nebo karcinomu (Dražan a Měšťák, 2006).  

Změny na kůži – vtažení, změna tvaru prsu, změna barvy 

U pokročilého karcinomu dochází k edému, způsobeného kožní lymfostázou, zvětšení 

axilárních mízních uzlin, krvácení. Jako první jsou lymfadenopatií postiženy regionální 

uzliny, z nichž jako první sentinelová, ze které se stanovuje histologickým vyšetřením 

postižení uzlin v axile (Dražan a Měšťák, 2006). 

2.4  Typy karcinomů 

Karcinomy se dělí na benigní epitelové nádory a maligní epitelové nádory. Maligní se 

dále dělí na invazivní a neinvazivní (Horák et al., 2000). 

2.4.1 Neinvazivní karcinomy  

Nejvyskytovanějšími neinvazivními nádory jsou karcinomy in situ. Rozdělujeme je na 

duktální a lobulární. Mezi společné znaky patří to, že jejich epitelové buňky se vyznačují 

změnami charakteru karcinomu, ale nepřesahují epitelovou bazální membránu.  

Duktální karcinomy in situ vznikají proliferací změněných buněk epitelu duktů mléčné 

žlázy a neprochází přes bazální membránu. Můžou být hmatné. Často mají solidní 

uspořádání, při němž buňky skoro vyplňují lumen, kribriformní či lepivé a komedonové 

s centrálními nekrózami a ty jsou nejčastější. U posledních zmiňovaných se nachází po 

vyšetření mamografem mikrokalcifikace a je u něj 2x vyšší riziko vývoje invazivního 

karcinomu než u nekomedonového. Tento karcinom se považuje za prekurzorovou lézi 

pro vznik invazivního karcinomu. Léčba zahrnuje velkou škálu možností, nejběžnější je 

konzervativní chirurgický výkon s možnou následnou radioterapií. Při větších ložiscích 

se doporučuje mastektomie (Dražan a Měšťák, 2006). 

Lubulární karcinom in situ se vyznačuje výskytem u žen po menopauze, je 

charakterizován proliferací malých buněk v mamárních lobulech, což má za následek 

dilataci. Bývá asymptomatický. Na nálezu se odlišuje od duktálního tím, že se vyskytuje 

multicentrálně a někdy bilaterálně, zatímco u duktálního je riziko pouze na straně původní 
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léze a vytváří se jedno ložisko. Tento typ je vhodný pouze sledovat a případně provést 

prostou či subkutánní mastektomii (Dražan a Měšťák, 2006).  

2.4.2 Invazivní karcinomy 

Obecně se karcinom rozvíjí z epitelií velkých a středních duktů nebo z epitelií 

terminálních duktolobulárních jednotek. Nejvíce se jich vyvíjí ze středních duktů, jsou 

invazivní duktální a infiltrující duktální.  

Invazivní duktální karcinom se podílí na 75 % invazivních karcinomů, jsou to šedobělavá 

tuhá ložiska, mají nepravidelné ohraničení.  

Invazivní lobulární tvoří přibližně 6-8 % celkového počtu karcinomů, neobsahuje 

kalcifikace na rozdíl od duktálního. Nevhodné je to, že na nálezu se zaměňuje se 

zatuhnutím mléčné žlázy a bývá diagnostikován pozdě.  

Medulární karcinom se vyskytuje asi u 8 % všech případů, má ovoidní tvar a je jasně 

ohraničený (Dražan a Měšťák, 2006). 

Existují i jiné typy karcinomů – tubulární, mucinózní – tvoří asi 3 % všech nádorů, 

kumuluje se mucin (Di Saverio et al., 2008) Pagetův atd., jsou vzácné.  

2.5 Vyšetřovací a léčebné postupy  

2.5.1 Klinická diagnostika  

Na začátku vyšetření by měl stát obvodní lékař a gynekolog. Nejčastěji ale vyšetření 

prsou provádí až mamolog. Toho navštíví žena po doporučení od obvodního lékaře či 

gynekologa a také z přesvědčení o rizikové rodinné anamnéze nebo z důvodu výskytu 

symptomů.  

Před zahájením léčby je klíčové stanovit přesnou diagnózu. Ta se stanoví histologickou 

vertifikací primární léze a předléčebným stagingem – rozsahu karcinomu. Pokud tedy 

existuje léze, jež je podezřelá z karcinomu prsu, postupuje se následovně: Začíná se 

klinickým vyšetřením, poté je jedinec poslán na magnetickou rezonanci a ultrazvuk 

(SONO). Pokud se potvrdí podezření na karcinom, proběhne biopsie. Je-li výsledek 

biopsie pozitivní, stanoví se předléčebný staging cTNM a následně dojde k zahájení 

léčby. Diagnózu se dotyčný dozví do 3 týdnů od první návštěvy (Coufal a Fait, 2011). 
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2.5.1.1 Klinické vyšetření 

Je jednou z hlavních metod k včasnému záchytu nádoru prsu. Mělo by probíhat 1x za 2-

3 roky u žen ve věku 20-40 let (záleží na genetických predispozicích, rodinné anamnéze, 

osobní anamnéze). Lékař je schopen palpovat nádor, který má průměr 1 cm (Dražan, 

2006). Je nutné prohmatat všechny kvadranty prsu a oblasti uzlin. Je hodnocena míra 

rezistence, ohraničení, konzistence a pohyblivost vůči kůži a proti hrudní stěně. Skoro 

polovina novotvarů, které jsou zhoubné, se vyskytuje v horním zevním kvadrantu prsní 

žlázy (Klener, c2002). 

Vyšetření probíhá v sedě a v leže, pohmatem. Zjišťuje se bolestivost, změna prsou a 

výskyt bulky. Také se s pacientkou hovoří o rodinné anamnéze, pokud dojde k podezření 

na dědičnou formu nádoru, je pacientka či pacient poslán na vyšetření klinickým 

genetikem. Následně je vybráno, pokud je to nutné, další vhodné vyšetření k ozřejmění 

stavu (Coufal a Fait, 2011). 

Pokud dochází ke krvácení či sekreci z prsu, odebere lékař vzorek a pošle ho na cytologii. 

Někdy je potřeba i punktování. 

2.5.1.2 Zobrazovací metody 

Mamografie  

Mamografie je nejužitečnější technika užívaná k zjištění časných stádií karcinomu prsu 

(Dhahbi et al., 2015). 

Dokáže nádor najít, když má teprve pár milimetrů. Karcinom může být objeven několik 

let předtím, než je ho možné vyhmatat. Důvody k vybrání této metody jsou: 

- podezření na patologickou změnu prsu u ženy starší 30 let  

- k určení přesné velikosti  

- vyšetření před plastickou operací 

- sledování žen se zvýšeným rizikem vzniku maligního nálezu 

Je řazeno do měkkých záření. Je placena pojišťovnou od 45 do 70 let věku a má být 

vykonán 1x za dva roky. Zařazuje se až ve vyšším věku kvůli prostupnosti záření tkání. 

Je průkaznou pro zjištění kalcifikace prsu. Pokud dojde k suspektní rezistenci prsu, je 

nutné podstoupit vždy ještě bioptické vyšetření (Dražan a Měšťák, 2006). 
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Biopsie je prostředkem konečné diagnózy karcinomu prsu a odebírá se z tkáně. Jsou 2 

možnosti – klasická otevřená metoda nebo punkční tlustou jehlou. Jehlová se provádí pod 

ultrazvukovou kontrolou. Když je nutné cytodiagnostické vyšetření, použije se aspirace 

nádorových buněk tenkou jehlou. Pozitivní výsledek těchto tří vyšetření – klinickým, 

mamografickým a bioptickým – je brán jako potvrzení malignity (Dražan a Měšťák, 

2006). 

 SONO – ultrasonografie  

Je druhá hlavní diagnostická metoda využívaná při vyšetřování prsou, provádí se 

nejčastěji do 40 let. Indikacemi pro SONO jsou: 

- nízký věk pacientky  

- nejednoznačný nález na mamografu 

- je třeba vyšetřit axilu 

- punkce a lokalizace nehmatných lézí 

- ke kontrolnímu vyšetření  

Ultrasonografie je vhodná v tom, že nevydává ionizující záření, ale je doporučuje se 

převážně pro pacientky pod 40 let, protože v pozdějším věku se mléčná žláza mění na 

tukovou tkáň a v té sonograf hůře nachází nádor. Používá se jako metoda doplňková 

(Dražan a Měšťák, 2006). 

 Magnetická rezonance  

Cena tohoto vyšetření je poměrně vysoká a je nutné při ní podávat nitrožilně kontrastní 

látku, proto se nevyužívá tak často, jako jiné metody. Je používána k těmto účelům: 

- zjištění recidivy po rekonstrukční operaci 

- zjištění účinku neoadjuvantní chemoterapie 

- hledání nádoru při nejasných výsledcích mamografických a sonografických  

- zjištení lobulárního nádoru (Dražan a Měšťák, 2006). 

Existují i další zobrazovací metody, které se používají, zejména: 

• PET – pozitronová emisní tomografie, využívá se k diferenciální diagnostice 

benigních a maligních lézí, k diagnostice zobecnění onemocnění při zvýšených 

nádorových markerech, u větších nádorů, než jsou 2 cm. 
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• CT – výpočetní tomografie – používá se pro vyloučení vzdálenějších metastáz 

(Dražan a Měšťák, 2006) 

• Stanovení nádorových markerů z krve nebo z postižené tkáně (Adam et al., 2002). 

• Biopsie sentinelové uzliny – je indikována kvůli faktu, že v axile jsou 1-3 

lymfatické uzliny, které jsou jako první postihnuty metastázou (Dražan a Měšťák, 

2006). 

2.5.2 Léčba  

Léčba se dělí na systémovou (celkovou) a cílenou (lokoregionální). Rozhodnutí o léčebné 

strategii má být provedeno na základě společné domluvy specialistů z různých oborů – 

patologa, chirurga a doktorů z radiodiagnostiky a klinické onkologie (Metelková, 2017). 

2.5.2.1 Systémová léčba 

Karcinom prsu má vysokou citlivost na chemoterapii, hormonální léčbu a na některé nově 

vyvinuté preparáty, které spadají pod biologickou léčbu. Systémová léčba má své místo 

v neoadjuvantním, adjuvantním i paliativním podání. (Coufal a Fait, 2011) 

Chemoterapie 

Tato léčba využívá protinádorového účinku chemických sloučenin. Lze ji využít k léčbě 

všech typů karcinomu prsu, který má citlivost k velké škále cytostatik, jejichž 

mechanismus účinku se různí.  

Neoadjuvantní chemoterapie je cílená na předoperační léčbu. Slouží k zmenšení nádoru 

a zlepšení možnosti operování. Léčba probíhá obvykle v šesti až osmi cyklech 

chemoterapie, jež je složena z antracyklinu a taxanu.  

Cílem adjuvantní terapie je zničení mikrometastáz po již provedeném chirurgickém 

zákroku. Díky tomu se sníží počet recidivy, prodlouží se délka dožití a sníží se 

pravděpodobnost metastázování v budoucnu. Je indikována pro ženy s triple-negativním 

karcinomem – ER, PgR (estrogenové a progesteronové receptory), HER-2 negativní a 

s HER-2 pozitivním karcinomem. Nejpřínosnější je adjuvantní terapie u žen s pozitivními 

axilárními uzlinami. Léčba probíhá v 4-8 cyklech, podávají se antracykliny, taxany a 

cyklofosfamidy (Coufal a Fait, 2011). 

Hormonální léčba 
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Hormonální léčba souvisí s ER pozitivitou. Když dojde k expresi hormonálních receptorů 

nádorovými buňkami, je umožněno odstranění růstového faktoru karcinomu (odstranění 

estrogenů). Nádory exprimují ER nebo PgR hormonální receptory v 60-75 % případů. 

Čím je vyšší procento buněk v nádoru, které exprimuje hormonální receptory, tím bude 

léčba účinnější. U 40 % pacientek dochází k zastavení progrese či remisi. Používají se 4 

možnosti eliminace účinku estrogenů: 

1. Ablativní léčba – dojde k odstranění funkce žlázy, jež produkuje příslušný 

hormon. 

2. Kompetitivní léčba – závisí na kompetici o vazebné místo na estrogenové 

receptory buňky mezi antiestrogeny a estrogeny. 

3. Inhibiční léčba – je založena na blokádě biosyntézy estrogenů. 

4. Aditivní léčba – podávají se farmakologické dávky estrogenů, gestagenů a 

androgenů. U gestagenů existuje předpoklad, že po podání dávky dojde 

mechanismem zpětné vazby k blokaci předního laloku hypofýzy, což vede 

k snížení hladiny gonadotropních hormonů a ACTH (Coufal a Fait, 2011). 

Biologická léčba 

Pod biologickou léčbu spadá podávání látek biologické podoby, v dnešní době 

monoklonálních látek. Léky se dělí podle pole působnosti.  

Léky, které ovlivňují signální dráhu HER-2 receptoru – patří k nejúčinnější biologické 

léčbě. Léčivo zasahuje na intracelulárně umístěné tyrozikinázové domény v obou 

receptorech.  

Léky ovlivňující angiogenezi – látky se vážou na izomorfy lidského vaskulárního 

endotelového růstového faktoru a neutralizují ho. Tato léčba je vhodná pro ženy 

s metastázou (Coufal a Fait, 2011). 

Bisfosfonáty 

Bisfosfonáty jsou látky, které inhibují resorpci kosti osteklasty, slouží k léčbě kostních 

metastáz. Fungují na principu blokace přenos signálu cestou mevalonátu (Coufal a Fait, 

2011). 



21 

 

2.5.2.2 Chirurgická léčba 

Chirurgickou léčbu lze rozřadit podle velikosti výkonu do dvou skupin.  

Radikální chirurgická léčba – mezi ní se řadí modifikovaná radikální mastektomie 

(odebrání žlázy s kůží prsu, axilární lymfadektomie) a prostá mastektomie (odstraňuje se 

celý prs, ponechávají se axilární lymfatické uzliny) (Dražan, Měšťák, 2006). 

Konzervativní pojetí – kam patří záchovné, prs šetřící zákroky. Řadí se mezi ně parciální 

mastektomie, při níž se odstraňuje pouze postižená část prsu, prs jako celek zůstává 

zachován (Coufal a Fait, 2011). 

I když by se dalo očekávat, že bude účinnější léčba radikální, recentní studie prokazují, 

že konzervativní léčba je více prosperující v rámci přežívání a specifikace přímo na nádor 

(Royce et al., 2020). 

2.5.2.3 Radioterapie 

Radioterapie zaujímá důležité postavení v léčbě rakoviny prsu, může být využita jako 

prostředek paliativní léčby (u metastatického onemocnění), předoperační a pooperační.  

Předoperační léčba se provádí pouze když je nádor neoperabilní, cílem je, aby se zmenšil 

na operabilní velikost. 

Pooperační ozáření se provádí u konzervativních operací a je nezbytná, je zahájena po 4-

6 týdnech od operace a trvá 5-7 týdnů. 

Paliativní léčba hraje roli u diseminového karcinomu, převážně u ložisek nádoru ve 

skeletu (Coufal a Fait, 2011). 

 

 

 

 



22 

 

3 Geny spojené s rakovinou prsu 

 Dědičná etiologie se prokáže přibližně u 10 % pacientek. Genetické dispozice jsou 

významný rizikový faktor, jež mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny 

prsu (Horák et al., 2000). 

Rizikovým faktorem pro vznik rakoviny prsu je výskyt rakoviny prsu v osobní či rodinné 

anamnéze, především pak výskyt karcinomu premenopauzálně, a to i v případech, kdy se 

neprokáže konkrétní predisponující alela. Tomuto typu výskytu se říká výskyt familiární, 

který není nutně hereditární (Adam et al., 2002). 

Vznik hereditární formy nádorů prsu je ovlivněn silnou nádorovou predispozicí získanou 

přenosem zárodečné mutace z generace na generaci. Pro hereditární formy je typický 

časný výskyt, bilaterální a multifokální nádor. Dědičnost autozomálně dominantní.  

Familiární formy nádorů nevznikají mutací jednoho genu. Závisí pravděpodobně na 

multifaktoriální a polygenní etiologii. Jsou charakteristické dvěma a více případy v blízké 

rodině, vyskytují se v pozdějším věku, nádor je unilaterální a dědičnost je nejasná (Horák 

et al., 2000). 

3.1  Karcinogeneze rakoviny prsu 

Karcinom prsu je onemocnění s hormonální závislostí. Hlavní karcinogenní účinky mají 

estrogeny. Mají schopnost rozpoznání, kdy se zvýší exprese faktorů růstu a onkogenů, jež 

je za fyziologických podmínek vyvažována látkami, které mají schopnost inhibice 

bunečné proliferace. V genech vznikají spontánně neustále mutace, které zvládá buňka 

opravit za běžných okolností díky reparačním mechanismům. Kancerogenní a 

antiproliferační rovnováhu může mezi látkami může rozvrátit dlouhodobý vliv 

kancerogenních faktorů a ty vedou k vyšší frekvenci neobvyklých genetických změn. 

Jeden gen se u člověka obvykle vyskytuje ve dvou alelních formách lokalizovaných na 

homologických chromozomech. K vyřazení genu z funkce dochází, pokud obě alely 

nesou ztrátovou mutaci. 

Somatické mutace vznikají v průběhu života působením karcinogenních látek. U 

prosperujícího člověka, který nenese vlohu pro hereditární nádorové onemocnění musí 

dojít ke spontáním somatickým mutacím na obou alelách daného genu. Jedinci, kteří jsou 
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nosiči zárodečné mutace, se již narodí s jednou nefunkční alelou. Pokud později v 

průběhu života dojde k somatické mutaci na druhé alele a jestliže se jedná o tumor 

supresorový nebo mismatch gen či protoonkogen, může dojít k malignímu zvratu. To je 

vysvětlením, proč jedinci s hereditární formou onemocnění zpravidla dříve než jedinci 

bez ní. 

Protoonkogeny při normální funkčnosti řídí a regulují proliferaci a diferenciaci buňky. 

Tumor supresorové geny, jak již bylo zmíněno, za fyziologických podmínek inhibují 

proliferaci buněk. Pokud se naruší funkce nějakého z tumor supresorových genů (např. 

TP53, RB1, BRCA), opravných genů či dojde k aktivaci protoonkogenů (c-myc, c-ras, 

HER2/neu), chyby v genomu buňky nejsou opraveny, kumulují se, dochází k malignitě a 

vzniká karcinom. Postupně nastane změna fenotypu buněk, nejdříve dojde k 

dysplastickým změnám, poté neinvazivnímu nádoru, ze kterého může vznikat nádor 

invazivní (Metelková, 2017). 

3.2 Konkrétní genové mutace rakoviny prsu 

Geny predisponující k nádorům se dají dělit na několik skupin. Já jsem zvolila rozdělení 

na onkosupresorové (tumor supresorové), onkogeny a geny reparační. Dále se dají také 

rozřadit na geny s vysokou, střední a nízkou penetrací, podle toho, jak jsou nebezpečné 

pro vznik rakoviny. Jednotlivé skupiny se mezi sebou různě prolínají. 

3.2.1 Onkosupresorové geny predisponující k rakovině prsu 

Je známa řada genů, jež podmiňují vznik karcinomu prsu. Mutace těchto genů mohou být 

zárodečné a můžeme najít i v nádorových buňkách. Když dojde k vyřazení z jejich funkce, 

buňka ztrácí schopnost zpomalovat buněčné dělení. Ztrátové mutace byly v souvislosti s 

karcinomem prsu nalezeny u následujících genů: 

#113705 BRCA1 (https://omim.org/entry/113705) a #600185 BRCA2 

(https://omim.org/entry/600185) 

Zárodečné mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou nejčastější příčinou hereditárního 

karcinomu prsu (BRCA označuje zkratku prvních dvou písmen z anglického označení 

rakoviny prsu – breast cancer). Uvádí se, že mutace genu BRCA1 nebo 2 jsou zodpovědné 

za 85 % všech hereditárních karcinomů prsu (Shulman, 2010). 

https://omim.org/entry/113705
https://omim.org/entry/600185
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Gen BRCA1 je lokalizován v oblasti 17q21, obsahuje 24 kódujících exonů. Gen BRCA2 

je lokalizován v oblasti 13q12-13 a obsahuje 27 kódujících exonů. U nosiče mutace v 

genech BRCA1/2 stačí, aby proběhla další náhodná somatická mutace na druhé alele genu 

a nastane porucha jeho funkce. Vytvoří se dysfunkční protein, a to může vést k iniciaci 

nádoru. Zárodečné mutace genů BRCA se dědí autozomálně dominantně, to znamená, že 

každý potomek bez rozdílu v pohlaví postiženého má 50% pravděpodobnost mutaci 

zdědit. Muži přenášejí mutaci na své potomky s pravděpodobností 50 % stejně, jako ženy 

Mutace v BRCA genech zvyšují riziko i jiných karcinomů, především vaječníků, 

maligního melanomu, prostaty ale i nádorů zažívacího traktu. Rizika vzniku nádoru jsou 

u nosičů mutací v genech BRCA následující: 

Žena s BRCA1 mutací má 85 % pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu, 60 % vzniku 

druhého nádoru prsu, 60 % vzniku karcinomu vaječníků, muž má 3 % pravděpodobnost 

vzniku karcinomu prsu. U mužů s mutací BRCA1 je riziko karcinomu prsu zvýšené asi 

50krát. 

Žena s BRCA2 mutací má 80 % pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu, 60 % druhého 

karcinomu prsu, 20 % karcinomu vaječníků. U mužů s mutací BRCA2 je celoživotní 

riziko vzniku karcinomu prsu okolo 6 %. To je přibližně stonásobné oproti běžné mužské 

populaci (Coufal et al., 2011). 

Bialelické mutace v BRCA2 způsobují vzácnou a vysoce náchylnou formu FA (Howlett 

et al., 2002).  

#191170 TP53( https://omim.org/entry/191170) 

Gen TP53 pomáhá zastavit růst buněk s poškozenou DNA. Zděděné mutace tohoto genu 

mají za následek vznik Liova-Fraumeniho syndromu. Mutace TP53 jsou vzácnou 

příčinou rakoviny prsu (Breast cancer risk and prevention, 2019). 

Gen je lokalizován v oblasti 17p13.1. Gen TP53 obsahuje 11 exonů. Má 2 transkripční 

počáteční místa v exonu 1 a alternativní sestřih nastává v intronu 2 a mezi exony 9 a 10. 

Gen také obsahuje interní promotor a místo iniciace transkripce v intronu 4 (Bourdon, 

2005). 

https://omim.org/entry/191170
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Transkripční faktor p53 reaguje na různé formy buněčného stresu regulací cílových genů, 

které indukují zastavení buněčného cyklu, apoptózu, stárnutí, opravu DNA nebo změny 

metabolismu. Navíc se zdá, že p53 indukuje apoptózu prostřednictvím netranskripčních 

cytoplazmatických procesů. V nestresovaných buňkách je p53 udržován neaktivní 

působením ubikvitin ligázy MDM2, která inhibuje transkripční aktivitu p53 a 

ubikvitinuje p53, aby se podpořila jeho degradace. Četné posttranslační modifikace 

modulují aktivitu p53, zejména fosforylace a acetylace. Několik méně hojných izoforem 

p53 také moduluje aktivitu p53. Ke ztrátě funkce p53 v nádorové tkáni dochází buď v 

důsledku mutací samotného genu TP53, nebo ztrátou buněčné signalizace ovlivňující 

funkci TP53 (Bourdon, 2007). 

Role v karcinogenezi 

Raman et al. (2000) zjistili nízké hladiny p53 mRNA u velké části nádorů prsu. 

Identifikovali konsensuální HOX-vazebná místa v promotoru p53 a zjistili, že přechodná 

transfekce HOXA5 aktivovala promotor p53. Exprese HOXA5 v epitelových 

rakovinných buňkách s normální expresí p53 (wild type), ale ne v isogenních variantách 

postrádajících p53, vedla k apoptotické buněčné smrti. Buněčné linie rakoviny prsu a 

nádory pacientů navíc vykazovaly koordinovanou ztrátu exprese mRNA a proteinu p53 

a HOXA5 a proteinu. Promotorová oblast HOXA5 byla methylována v 16 z 20 vzorků 

p53 negativního nádoru prsu. Autoři dospěli k závěru, že ztráta exprese p53 u lidského 

karcinomu prsu může být primárně způsobena nedostatkem exprese HOXA5. 

Fujiwara et al. (2005) přechodně blokovali cytokinézu v epiteliílních mammárních 

buňkách získaných z kmene p53-null myší za účel izolace diploidních a tetraploidních 

buněčných kultur. Tetraploidní buňky vykazovaly zvýšenou frekvenci missegregace 

(chybného rozchodu) chromozomů a chromozomálních přestaveb. Rovněž pouze 

tetraploidní buňky byly transformovány in vitro po expozici karcinogenu. Po subkutánní 

aplikaci myšímu kmenu "nude-mice" bez přítomnosti karcinogenu, tetraploidní buňky u 

myší vyvolaly vznik epiteliálního mammárního karcinomu U všech nádorů byly následně 

prokázány četné nereciproční translokace a 8 až 30násobná amplifikace chromozomální 

oblasti obsahující cluster matricových metaloproteinázových (MMP) genů, jejichž 

nadměrná exprese byla spojena s nádory mléčné žlázy u lidí i na zvířecích modelech. 
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Autoři dospěli k závěru, že tetraploidie zvyšuje frekvenci chromozomálních změn a 

podporuje vývoj nádorů v p53-null myších epiteliálních buňkách. 

Ztráta heterozygosity (LOH) na krátkém rameni chromozomu 17 (17p) byla zjištěna u 27 

z 52 (52%) dříve neléčených primárních karcinomů prsu. Mezi touto alelickou ztrátou 

17p a dvěma parametry spojenými s agresivním chováním nádoru byla významná 

korelace: vysoká buněčná proliferativní frakce a aneuploidie DNA. Tyto korelace s 

vysokou buněčnou proliferativní frakcí a aneuploidií DNA nebyly nalezeny u nádorů s 

LOH na devíti dalších chromozomálních místech. Gen p53, předpokládaný tumor 

supresorový gen umístěný na 17p13, byl vyšetřen na aberace, aby se určilo, zda je cílem 

17p LOH u rakoviny prsu. Na rozdíl od jiných typů lidské rakoviny neexistovaly žádné 

homozygotní delece nebo přestavby genu p53 a pouze 2 z 13 (15 %) byly mutovány v 

konzervované oblasti, kde mutační místa byly dříve umístěny. Proto předpokládáme, že 

v případě rakoviny prsu může být za pozorovaný vysoký index značení a aneuploidii 

DNA související s LOH způsobena ztráta nebo inaktivace genu (genů) na chromozomu 

17p, jiném, než je gen p53 nebo jiný mechanismus inaktivace genu p53 v 17p (Chen, 

1991). 

Somatické mutace TP53 u karcinomu prsu 

U rakoviny prsu byla již v 90. letech identifikována transverze CCC na ACC v kodonu 

151 genu p53, což mělo za následek substituci prolinu threoninem (Carrere et al., 1993). 

Také byla identifikována transverze v kodonu 151 genu p53 CCC na TCC, což mělo za 

následek substituci prolinu serinem. 

#151623 syndrom Liův-Fraumeniho (LFS, https://omim.org/entry/151623 ) 

Zárodečné mutace v TP53 genu souvisejí s autozomálně dominantně dědičnou 

predispozicí k různým typům nádorů. V rodinách je riziko výskytu leukémie, sarkomů, 

tumorů CNS, adrenokortikálních nádorů i nádorů prsu (Dražan a Měšťák, 2006). 

Na rozdíl od jiných dědičných nádorových syndromů, které jsou sdružené s orgánově 

specifickými nádory, LFS představuje riziko mnoha typů nádorů bez orgánové specifity. 

U 70 % případů LHS je prokázána zárodečná mutace v genu p53 na chromozomu 17p13.1 

(Bachinski et al., 2005). 

https://omim.org/entry/151623
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Existuje ještě druhá forma Li-Fraumeniho syndromu, která je způsobena mutacemi 

v genu CHEK2. 

#601728 PTEN ( https://omim.org/entry/601728) 

Gen PTEN je lokalizován na 10q23. PTEN gen normálně pomáhá regulovat růst buněk. 

Bylo prokázáno, že nadměrná exprese genu PTEN v buňkách rakoviny prsu MCF-7 

způsobuje zástavu G1 následovanou smrtí buněk (Weng et al., 1999). 

Zárodečné mutace v tomto genu mohou způsobit Cowdenův syndrom, což je vzácná 

porucha, která u lidí vede k vyššímu riziku jak rakovinných, tak benigních nádorů v prsou, 

jakož i růstu trávicího traktu, štítné žlázy, dělohy a vaječníků (Breast cancer risk and 

prevention, 2019).  

Přibližně 80 % pacientů s Cowdeným syndromem má mutaci v genu PTEN (Blumenthal 

a Dennis, 2008). 

Někteří pacienti s tímto syndromem mají defekty imunitního systému, proto jsou náchylní 

k infekcím (Browning et al., 2015). 

#192090 CDH1 (https://omim.org/entry/192090) 

Ženy s mutacemi v tomto genu mají zvýšené riziko invazivního lobulárního karcinomu 

prsu (Breast cancer risk and prevention, 2019). Gen je lokalizován na16q22.1. 

Ma et al. (2010) zjistili, že MIR9 přímo downreguluje expresi CDH1 prostřednictvím 

vazebného místa MIR9 v 3´- UTR transkriptu CDH1. Downregulace CDH1 byla/je 

potřebná pro MIR9-indukovanou motilitu a invazivitu buněčných linií lidského 

karcinomu prsu. Downregulace CDH1 prostřednictvím MIR9 také zvýšila aktivitu beta-

kateninu a aktivitu a sekreci VEGFA. Exprese MIR9 v nemetastatických buňkách 

karcinomu prsu vyvolala angiogenezi, mezenchymální vlastnosti a tvorbu metastáz po 

injekci do myší. Chromatinová imunoprecipitace odhalila, že jak MYC, tak MYCN se 

váží přímo na promotorovou oblast genu MIR9-3 a aktivují transkripci MIR9-3. Ačkoli 

MYC a MYCN také vázaly geny MIR9-1 a MIR9-2, MIR9-1 a MIR9-2 byly méně citlivé 

na transkripční aktivaci pomocí MYC a MYCN než MIR9-3. 

Masciari et al. (2007) identifikovali zárodečnou mutaci v genu CDH1 u ženy, které se 

vyvinul lobulární karcinom prsu ve věku 42 let. Nádorové buňky byly negativní na E-

https://omim.org/entry/601728
https://omim.org/entry/192090
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kadherin imunobarvením a další analýza detekovala ztrátu heterozygozyty části 

genu. Matka pacienka údajně vyvinula lobulární rakovinu prsu ve věku 28 let. V rodině 

nebyly hlášeny žádné další rakoviny prsu nebo žaludku. 

#607585 ATM (https://omim.org/entry/607585) 

Gen ATM je lokalizován na 11q22-23 (Gatti et al., 1988). Iniciační kodón leží ve čtvrtém 

exonu a translace se zakončuje terminačním kodónem v posledním exonu. Protein je 

řazen do rodiny fosfatidylinositol-3-kináz. Nazývá se serin/treoninspecifická 

proteinkináza, která umí rozpoznat dvouřetězcové zlomy DNA, které mohou být 

způsobeny například ionizujícím zářením. Je schopen se aktivovat autofosforylací a 

následně prostřednictvím fosforylace mnoha substrátů aktivuje řadu signálních drah, 

které vykonávají svou úlohu v zastavení buněčného cyklu, aktivují apoptózu a reparují 

DNA (Bakkenist a Kastan, 2003), (Lakin et al., 1996). 

Mezi substráty ATM patří onkosupresory p53 a BRCA1, kinázy CHEK1 a CHEK2, které 

narušují regulaci buněčného cyklu a proteiny RPA, NBS1 a FANCD2, jež pozastavují 

buněčný cyklus v S fázi (Bakkenist, 2003).  

U heterozygotních nosiček mutace v genu ATM je popsáno zvýšené riziko karcinomu 

prsu (Angele, 2000). V české populaci byla souvislost karcinomu prsu v přenašečů 

monoalelické patogenní varianty v genu ATM popsána např. v článku Soukupová et al., 

2006. 

Bailelické mutace jsou zodpovědné za vznik #208900 Ataxia telengiectasia (AT, 

https://omim.org/entry/208900). Toto onemocnění je autozomálně recesivně dědičné a 

manifestuje se již v raném věku. Objevují se hematologické malignity, karcinom žaludku 

a prsu pouze u heterozygotních nosiček (Dražan a Měšťák, 2006). Ze studie 13 dospělých 

pacientů se u 4 vyvinula malignita, včetně ALL, nádoru hypofýzy a prsu (Verhagen et al., 

2009). 

#610355 PALB2 (https://omim.org/entry/610355) 

PALB2 je onkosupresorovým genem, který hraje hlavní roli v procesu homologní 

rekombinace. Je partner a lokalizátor BRCA2 a jelokalizovná na 16p12.2.  

https://omim.org/entry/607585
https://omim.org/entry/208900
https://omim.org/entry/610355
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Proteinový produkt genu PALB2 je obsažen v endogenním BRCA2-komplexu. Tento 

komplex se vytváří během homologní rekombinace, při němž se na PALB2 naváže 

BRCA1, a tím umožní umístění BRCA2 do reparačního místa (Turner et al., 2005). Na 

BRCA2 je poté schopný se vázat RAD51. Nedávné studie také ukazují, že stejně jako 

BRCA2 je i PALB2 schopen přímo se navázat na RAD51 a stimulovat jeho funkci 

(Buisson et al., 2010; Dray et al., 2010).  

Další funkce genu je regulace G2 kontrolního bodu buněčného cyklu a regulace buněčné 

redoxní homeostázy. Inaktivace genu PALB2 může vést ke ztrátě jeho onkosupresorové 

funkce, destabilizaci genomu a vede k možnému rozvoji nádorové transformace 

(Zdařilová, 2013).  

Rahman et al. (2007) sekvenovali gen PALB2 u BRCA1/2 negativních jedinců s 

familiárním karcinomem prsu a u 1084 kontrol s cílem zjištit, zda monoalelické mutace 

zvyšují riziko karcinomu prsu. Detekovali monoalelické trunkující mutace a prokázali, že 

takové mutace představují 2,3krát vyšší riziko rakoviny prsu.  

Antoniou et al. (2014) analyzovali riziko rakoviny prsu u 362 členů ze 154 rodin, kteří 

měli patogenní trunkující, sestřihové nebo deleční mutace v PALB2. Riziko rakoviny prsu 

u nosiček mutace PALB2, ve srovnání s běžnou populací bylo 8 až 9krát vyšší u osob 

mladších 40 let, 6 až 8krát vyšší u osob ve věku 40 až 60 let a 5krát vyšší  mezi  staršími 

60 let. Odhadované kumulativní riziko rakoviny prsu mezi nositelkami mutací u žen bylo 

14% ve věku 50 let a 35% ve věku 70 let. Autoři vypočítali, že ztráta funkce PALB2 je 

zodpovědná za přibližně 2,4% familiárních forem karcinomu prsu. Dospěli k závěru, že 

jejich údaje naznačují, že riziko rakoviny prsu u nosičů mutace PALB2 může být podobné 

jako riziko pro nosiče mutace BRCA2. 

#604373 CHEK2 (https://omim.org/entry/604373) 

CHEK2 (dříve CHK2) je gen lokalizovaný na 22q12.1., a podílející se na opravě 

DNA.  CHK2 je proteinkináza, která je aktivována v reakci na poškození DNA, podílí se 

na zastavení buněčného cyklu.  CHEK2 mutace zvyšují riziko rakoviny prsu (Breast 

cancer risk and prevention, 2019). 

Bell et al. (1999) identifikovali heterozygotní zárodečné mutace v CHK2 u pacientů s Li-

Fraumeniho syndromem-2 a usoudili, že CHK2 je tumor supresorový gen, který zvyšuje 

https://omim.org/entry/604373


30 

 

riziko sarkomu, karcinomu prsu a tumorů mozku. Zároveň uvedli, že jejich pozorování 

poukazuje na souvislost mezi ústřední úlohou inaktivace p53 v nádorech u lidí a dobře 

definovaným kontrolním bodem G2 u kvasinek. 

Meijers-Heijboer et al. (2002) analyzovali gen CHEK2, který byl považován za 

pravděpodobný kandidátní gen, protože kóduje "cellcycle checkpoint" kinázu, která je 

zapojena do opravných procesů DNA zahrnujících BRCA1 a p53. Autoři zjistili, že 

CHEK2 * 1100delC varianta, která ruší aktivitu kinázy, má frekvenci 1,1 % u zdravých 

jedinců a 5,1 % u jedinců s rakovinou prsu z 718 rodin, které nenesou mutace v BRCA1 

nebo BRCA2, včetně 13,5 % jedinců z rodin s rakovinou prsu u mužů. Autoři odhadují, 

že varianta CHEK2 * 1100delC má za následek přibližně dvojnásobné zvýšení rizika 

rakoviny prsu u žen a 10násobné zvýšení rizika u mužů. Naproti tomu varianta nepřináší 

žádné zvýšené riziko rakoviny u nosičů mutací BRCA1 nebo BRCA2. To naznačuje, že 

biologické mechanismy, které jsou základem zvýšeného rizika rakoviny prsu u nositelů 

mutace CHEK2, jsou u nosičů mutací BRCA1 nebo BRCA2 již poškozeny, což je v 

souladu s účastí kódovaných proteinů ve stejné dráze.  

Pro zkoumání, zda varianty CHEK2 zvyšují riziko rakoviny prsu, Schutte et al. 

(2003) analyzovali kódující sekvenci CHEK2 u 89 BRCA1 / BRCA2-negativních rodin 

se 3 nebo více případy rakoviny prsu. Byla identifikována jedna nová zárodečná varianta 

a 2 další mutace, ale žádná se nevyskytovala ve významně vyšší frekvenci v porovnání s 

kontrolami.  Dospěli k závěru, že 1100delC může být jedinou alelou CHEK2, která 

významně přispívá k náchylnosti k rakovině prsu.  

Meijers-Heijboer et al. (2003) identifikovali segregaci varianty 1100delC u postižených 

členů rodin s rakovinou prsu a tlustého střeva. Mutace 1100delC však nebyla hlavním 

predispozičním faktorem pro fenotyp, ale zdálo se, že působí synergicky s alespoň 1 

neznámým predispozičním genem.  

Shaag et al. (2005) identifikovali 2 další haplotypy v CHEK2, které segregovaly s 

rakovinou prsu ve vysoce rizikových rodinách. Byly objeveny dvě substituce 

aminokyselin: Ser428Phe v kinázové doméně a Pro85Leu v N-terminální oblasti. Alela 

S428F nedokázala vyvážit deleci Rad53 u S. cerevisiae, zatímco alela P85L ano, stejně 
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jako "wild-type" alela genu CHEK2. Toto pozorování svědčí pro porušení normální 

funkce genu CHEK2 v důsledku přítomnosti varianty S428F. 

 #602216 STK11(https://omim.org/entry/602216) 

  #175200 Peutzův-Jeghersův syndrom (PJS, https://omim.org/entry/175200) 

Gen STK11 odpovídá za vznik autozomálně dominantně dědičného syndromu, spojeného 

s polypy v trávicí soustavě, zvýšeným rizikem karcinomu prsu, ovaria, a varlat. 

Diagnostické jsou výrazné pigmentace okolo rtů a na sliznicích (Dražan a Měšťák, 2006). 

Gen se je lokalizován na 19p13.3. Ve studii na 132 pacientech bylo zjištěno, že mutace 

genu, lokalizované v doméně podílející se na vazbě ATP a katalýze, jsou zřídka spojeny 

s rakovinou, zatímco mutace v části genu zapojeného do rozpoznávání substrátu jsou 

častěji spojeny s malignitami. Pacienti s rakovinou prsu měli převážně trunkující mutace 

(Schumacher, 2005). 

3.2.2 Reparační geny, mismatch – repair geny – MMR geny 

Odpovídají za korigování chyb v procesu replikace DNA. Stabilizují DNA. Pokud dojde 

k mutaci obou alel v buňce, nastává riziko neopravení spontánně vzniklé mutace jiného 

genu (Horák et al, 2000). 

 Nejběžnějšími příčinami karcinogeneze jsou změny reparačního mechanismu. Pokud 

gen účastnící se opravy poškozené DNA špatně funguje, může dojít ke kumulaci mutací 

v buňkách.  To může mít za důsledek nefunkčnost jiných genů.  (Schulz, 2007).  

Pro zkoumání asociace genů pro opravu chyb (MMR) s rakovinou prsu Roberts et al. 

(2008) provedli retrospektivní přehled o osobní a rodinné anamnéze u 423 žen s 

patogenními nebo pravděpodobně patogenními zárodečnými variantami v genech MMR 

identifikovaných pomocí klinického multigénového dědičného testování rakoviny: 65 v 

MLH1, 94 v MSH2, 140 v MSH6 a 124 v PMS2. Standardní poměry incidence (SIR) 

rakoviny prsu byly vypočteny porovnáním frekvencí rakoviny prsu v populaci studie s 

frekvencemi v obecné populaci. Při hodnocení podle genu byla věkově standardizovaná 

rizika rakoviny prsu pro MSH6 spojena se statisticky významným rizikem pro rakovina 

prsu, zatímco MLH1 a MSH2 nikoliv. Autoři dospěli k závěru, že při indikaci genetického 

testování u jedinců s osobní a / nebo rodinnou anamnézou rakoviny prsu by měly 

https://omim.org/entry/602216
https://omim.org/entry/175200
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být brány v úvahu geny MMR MSH6 a PMS2, jejichž mutace způsobují HNPCC5 a 

HNPCC4. 

#120435 Lynchův syndrom I (https://omim.org/entry/120435) 

Tento syndrom je autozomálně dominantně dědičný a zapříčiňuje kolaterální karcinom. 

Může být zvýšené i riziko rakoviny dělohy, prsu, kůže, močového traktu (Dražan a 

Měšťák, 2006). Syndrom je podmíněn mutacemi MMR genů, hlavně MSH2 a MLH1.  

3.2.3 Onkogeny rakoviny prsu  

Výrazně kontrolována je exprese onkogenů buněčnou signální soustavou. Pokud nastane 

jejich nadměrná aktivace, začne zvýšená syntéza proteinů kódovaných těmito geny. Z 

protoonkogenu vznikne onkogen a nastane buněčná hyperproliferace (Metelková, 2017). 

 U některých onkogenů dochází k amplifikaci v nádorech prsu nebo je jejich exprese 

zvýšená. Patří sem tyto geny: 

- c-myc 

- EGRF 

- Cyklin D1 

- Cyklin E (Horák et al., 2000) 

HER-2 – protoonkogen lokalizovaný na chromozomu 17q12, expresí produkuje 

transmembránový protein p185HER2, který patří do receptorů epidermálního růstového 

faktoru. Má důležitou roli v diferenci a normálním buněčném růstu, je exprimován 

v nízkých hladinách. K nadprodukci receptoru vede amplifikace HER-2 genu, což má za 

důsledek vznik různých typů nádorů, i karcinomu prsu, z celkového počtu případů u 15 

% (Coufal et al., 2011). 

3.3  Znaky dědičných nádorů  

Nádory, které jsou podmíněné mutací genu BRCA mívají často specifické klinicko-

patologické znaky: 

- výskyt v mladém věku – již od 25 let (ale i dříve) 

- bilaterální či multicentrický výskyt  

https://omim.org/entry/120435
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- specifické histopatologické vlastnosti – Negativita ER – estrogenních receptorů, 

medulární typ nádoru, PgR i HER-2 – to jsou triple negative nádory  

- snížená viditelnost na mammografii 

Na výskyt dědičného nádoru může mimo výše zmíněné histopatologické charakteristiky 

upozornit především rodinná anamnéza. Je potřeba zjišťování výskytu zhoubných 

nádorů, a především u pacientek v mladším věku. Výskyt karcinomů prsu a vaječníků je 

relevantní u blízkých příbuzných – ze strany matky i otce. U žen s podezřením na 

familiární výskyt je nutné odborné vyšetření v ambulanci zabývající se genetikou.  

Ženy s pozitivní rodinnou anamnézou (familiární výskyt), které jsou ale bez prokázané 

patogenní mutace jsou také rizikové. Výše rizika se udává podle Clausovy tabulky. Dělení 

podle celoživotního rizika je na tři skupiny:  

Nízké riziko – 10% 

Střední riziko – 10-20%  

Vysoké riziko – 20-30% 

Preventivní strategie je u žen s nízkým rizikem totožná se strategií běžné populace, u žen 

s vysokým rizikem je doporučená řádná dispenzarizace (Coufal a Fait, 2011). 

3.4 Genetické testování  

Genetik odebírá podrobnou anamnézu a stanoví případnou indikaci k dalšímu 

genetickému testování. Doporučí dále následnou strategii pro ženu i její rodinu. Indikace 

se liší s každou laboratoří, nejčastější jsou: 

-  u nemocných s karcinomem prsu bez pozitivní rodinné anamnézy – karcinom je 

nalezen v mladém věku, bilaterální karcinom, pohlaví je muž, triple negative 

karcinom do 50 let věku 

- u ženy s pozitivní rodinou anamnézou – tři a více příbuzných s karcinomem prsu, 

dvě a více s karcinomem vaječníku, 1x ve věku pod 50 let 

- u zdravé osoby – pokud má v rodině osobu s BRCA pozitivitou, testuje se až po 

18. roku života 
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Testování se utváří na DNA, jež je izolovaná z leukocytů získaných odběrem krve. Tuto 

DNA lze dlouhodobě schraňovat a testovaní je možné dodatečně. Může trvat i řadu 

měsíců (Coufal a Fait, 2011). 

Jednotlivé úseky genů se vyšetřují za pomoci screeningových metod a hledá se úsek, který 

se v něčem odlišuje od normy a měl by nést mutaci. Je nutné, aby se tento úsek přesně 

sekvenoval. Výsledky jsou rozřazeny do tří skupin:  

Mutace s jednoznačným patogenním významem – je ztracena funkce proteinu. I zdraví 

příbuzní musejí podstoupit genetické vyšetření, jestli mají tuto mutaci genu také. Je 

navrhnut cílený screening pro nositele či nositelku mutace.  

Mutace bez jednoznačného klinického významu – jedná se o neznámou variantu, která 

nemusí způsobovat rakovinné bujení. Nabízí se screening všem příbuzným.  

Bez nálezu mutace v genu – k tomu může dojít, i když rodinná anamnéza svědčí o dědičné 

etiologii. Důsledkem může být nepřesnost sledovacích technik či mutace v jiném genu, 

než je možno testovat (Abrahámová a Dušek, 2003). 

3.5 Screening, prevence u nosiček mutace genu BRCA1 nebo BRCA2 

V doporučené péči o ženy s mutací genu BRCA1 nebo BRCA2 se uvádí možnost využití 

primární i sekundární prevence (Dražan a Měšťák, 2006). 

3.5.1 Primární prevence  

Mezi primární prevenci u žen se zjištěnou BRCA pozitivitou patří chirurgické metody, 

které se využívají také v diagnostice a léčbě. Mezi preventivní operace řadíme 

profylaktickou mastektomii. (Coufal a Fait, 2011). Dalším možným zákrokem je 

profylaktická adnexektomie.    

3.5.1.1 Profylaktická mastektomie  

Mastektomie je operace, při níž se odstraňuje celá mléčná žláza a podle onkologického 

stavu se rozhoduje o odebrání dvorce s bradavkou a různě velké části kůže (Dražan a 

Měšťák, 2006). 

 Tato operace je indikována právě u žen se zjištěnou mutací genu BRCA1 či BRCA2. 

Hlavním důvodem je, že se u těchto žen snižuje riziko onemocnění nádorem prsu až o 90 
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%. Další výhodou je, že žena podstupující tento zákrok se může probudit s již 

rekonstruovanými prsy, nemusí o ně přijít a čekat měsíce či roky na rekonstrukci. 

Profylaktická mastektomie se dělí na prostou, kůži šetřící či subkutánní mastektomii. Při 

prosté se odoperuje celý prs a ponechají se axilární lymfatické uzliny s výjimkou uzlin 

axilárního výběžku. Nejvýhodnější je subkutánní mastektomie, kdy pro jejím provedení 

může během jednoho operačního výkonu dojít k mammární rekonstrukci a modelaci, 

nejčastěji s použitím prsního implantátu.  

Při operaci se odstraní celá žláza a je ponechán dvorec s bradavkou. Je také zachován 

areolomamilární komplex (Dražan a Měšťák, 2006). 

3.5.1.2 Profylaktická adnexektomie 

U profylaktické adnexektomie se vykonává odstranění vaječníků. To snižuje riziko 

vzniku ovariálního nádoru na 1-5 %. U BRCA1 pozitivních žen z 60 % původního rizika, 

u BRCA2 pozitivních z původních 20 %. Je tu ale možnost, že vznikne tzv. ovarian-like 

karcinom, který má analogické biologické chování jako epitelový ovariální karcinom. 

Operace se doporučuje provádět až po 35. roce věku, jelikož karcinom ovaria je u 

mladších žen vzácný. Na rozdíl od mastektomie nepřichází po operaci fyzická ani 

psychická mutilace a díky tomu ji podstupuje více žen. Profylaktická adnexektomie 

snižuje mimo jiné i riziko vzniku karcinomu prsu. Dojde k estrogenní depleci, kterou lze 

řešit podáním krátkodobé hormonální substituční léčby, aniž by došlo k zvýšení rizika 

nádoru prsu (Coufal a Fait, 2011). 

3.5.1.3 Úprava životosprávy  

Důležitou roli v primární prevenci má i změna životního stylu. Hlavní doporučení jsou: 

- zvýšení obsahu ovoce a zeleniny ve stravě 

- snížení obsahu tuku ve stravě 

- mít dostatek pohybové aktivity  

- vyvarování se stresu a nadměrnému vystavování slunečnímu záření 

- snížení styku se škodlivinami (Horák et al., 2000) 
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3.5.2 Sekundární prevence 

Mezi sekundární prevenci patří samovyšetření a pravidelné zdravotní prohlídky, ale 

především screening, což je celoplošné aktivní vyhledávání nádoru pomocí 

zobrazovacích metod. Ten probíhá ve specializovaných akreditovaných screeningových 

centrech nebo nemocnicích. Probíhají podle celoplošného screeningového programu ČR. 

Jako screeningové centrum se může označit pracoviště, které absolvuje více než 4500 

vyšetření za rok a má zachovává si přitom krátké objednávací doby. Nutné parametry jsou 

dány dle zákona (Skovajsová, 2009). 

 Tato preventivní vyšetření jsou hrazena pojišťovnou od 45 do 70 let věku. Pacienti na ně 

dochází poté, co dostanou žádanku od gynekologa, mamologa či obvodního lékaře, 

nejčastěji kvůli dovršení věku, od kterého je screening doporučený. Je doporučený pro 

všechny ženy, nejen pro nositelky mutace BRCA1 nebo BRCA2 (Dražan, Měšťák, 2006). 

Ženy, jež jsou nositelky mutace BRCA1 nebo BRCA2 či mají familiární výskyt, by měly 

začít se sekundární prevencí již v časném věku (okolo 20 let). Možnosti a typy 

preventivního sledování navrhne genetik po zjištění výsledku genetického testování a 

podle typu rodinné anamnézy. Ve většině případů je doporučeno provádět sledování 

v onkologických centrech kvůli lepšímu přístrojovému vybavení, vyšší zkušenosti 

s diagnostikou a probíhá zde také propojení práce mezi více specialistů. Magnetická 

rezonance slouží u žen ve věku 30-40 let k doplnění vyšetřování ultrazvukem a je zde 

vyšší pravděpodobnost záchytu karcinomu prsu včas.  

Návrhy sledování pro ženy, které nesou mutaci genu BRCA1 nebo BRCA2 jsou 

následující: 

Od věku 20 let se doporučuje 1x měsíčně samovyšetření prsou, 1x za půl roku klinické 

vyšetření prsou a ultrazvuk prsou. Dále se od dvaceti let doporučuje vyšetřit nádorové 

markery CA 125, CEA, CA 15.3 1x za rok, ultrazvuk břicha 1x za půl roku až rok a kožní 

vyšetření u žen s BRCA2 pozitivitou 1x za rok.  

Od 30 let by sledované ženy měly podstupovat mamografické vyšetření 1x za rok.  

Od 45 let věku je u pozorovaných žen vhodné provést kolonoskopii 1x za tři roky a 

hemokultivaci 1x za rok (Dražan a Měšťák, 2006). 
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U mužů je doporučeno od 20 let samovyšetření prsou 1x za tři měsíce a 1x ročně vyšetření 

kůže. Od 45 let by měli muži docházet 1x ročně na hemokultivaci, vyšetření prostaty, 

ultrazvuk břicha, nádorové markery CEA, PSA a kolonoskopii 1x za tři roky 

(Abrahámová a Dušek, 2003).  

3.5.3 Terciální prevence 

Mezi terciální prevenci patří sledování pacientek po léčbě rakoviny prsu. Je důležitá kvůli 

případnému zjištění relapsu. Podle American Society of Clinical Oncology by měla 

probíhat následovně:  

Klinické vyšetření a anamnéza by měly proběhnout během prvních tří let po léčbě 

v intervalu 1x za 3-6 měsíců, 4-5. rok 1x za 6-12 měsíců a nadále jednou ročně.  

Mammografie u pacientek po konzervativním výkonu jednou ročně, po půl roce od 

ukončení léčby (Coufal a Fait, 2011).  
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4 Nové vědecké poznatky ohledně genetiky rakoviny prsu a ovarií 

Tato kapitola obsahuje souhrn nových vědeckých poznatků za posledních roky. 

4.1  Diagnostika a léčba  

Metodika detekce mutace BRCA1 

Findlay et al. (2018) použili úpravy saturačního genomu k testování 96,5 % všech 

možných jednonukleotidových variant (SNV) ve 13 exonech, které kódují funkčně 

kritické domény BRCA1. Funkční účinky pro téměř 4 000 SNV byly bimodálně 

distribuovány a téměř dokonale v souladu se zavedeným hodnocením patogenity. Bylo 

identifikováno více než 400 nefunkčních missense SNV a 300 SNV, které narušují 

expresi. Dospěli k závěru, že tyto výsledky budou užitečné pro klinickou interpretaci 

variant BRCA1, a poznamenali, že jejich přístup lze použít na jiné geny.  

Karcinom prsu u žen s mutací v genech BRCA1 a BRCA2, novinky v léčbě 

„Hereditární syndrom karcinomu prsu je spojen s vyšším rizikem vzniku karcinomu prsu 

a tvoří 5–10 % všech nádorů prsu. Je možné mutace v genech BRCA1/2, které jsou 

reparačními geny, využít cíleně v systémové terapii rozdílné od sporadického karcinomu 

prsu? Kromě antracyklinů byl prokázán benefit taxanů, především u nádorů s BRCA2 

mutací. Výrazný efekt platinových derivátů byl prokázán především u metastatického 

karcinomu prsu ve studii TNT. Data z neadjuvantních klinických studií u triple 

negativních nádorů potvrzují větší efekt neadjuvantní chemoterapie ve srovnání se 

sporadickými nádory, ale efekt karboplatiny nebyl na rozdíl od sporadického karcinomu 

statisticky signifikantní. Novou léčebnou skupinou, speciálně u nádorů s mutací v genu 

BRCA1/2, jsou PARP inhibitory, u nichž byl prokázán efekt nejenom u triple negativních 

nádorů, ale i u luminálních nádorů.“ (Palácová, 2019, s. 24) 

Vývoj v klasifikaci nálezů BRCA1 a BRCA2 pozitivity v ČR 

Česká studie vycházela z klasifikace všech výsledků testování na BRCA pozitivitu v 

Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ) za posledních 20 let. Použili soubor pacientů 

ze 7 400 rodin, u kterých byla očekávána pozitivní dědičnou predispozice ke vzniku 

nádorů prsu. Za indikací stál vždy klinický genetik. Za takto dlouhé časové období byly 

použity různé metody: vyšetření, které bylo směřováno na nalezení zkrácené délky 
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proteinu, heteroduplexní analýza, vysokorozlišovací analýza křivek tání a Sangerovo 

sekvenování a masivní paralelní sekvenování. 

 U 20,5 % z testovaných rodin byla zjištěna pomocí mutační analýzy genetická 

predispozice. 1 021 rodin mělo vysoké riziko zárodečné mutace v genu BRCA1, v genu 

BRCA2 pak 497 rodin. Patogenní a pravděpodobně patogenní mutace byly ve velkém 

množství detekovány v obou genech, v genu BRCA2 123 odlišných mutací a v genu 

BRCA1 124. 96 rozdílných variant v genu BRCA1 bylo označeno za nezhoubné a v genu 

BRCA2 bylo 126. 82 vzácných variant, které zbývaly, byly označeny jako geny 

nejasného významu kvůli ojedinělému výskytu a nedostatku podkladů pro zařazení do 

dalších skupin (Macháčková et al, 2019). 

„Co nejpřesnější klinická klasifikace variant identifikovaných v BRCA genech má dopad 

na genetické poradenství a následnou klinickou péči“ (Macháčková et al., 2019, s. 51). 

4.2 Geny  

Role TP53 v karcinogenezi  

V nedávné studii byl použit panel 16 různých geneticky modifikovaných myších modelů 

pro rakovinu prsu a odhalila se role p53 jako klíčového regulátoru prometastatických 

neutrofilů. Ztráta p53 v rakovinných buňkách vyvolala sekreci ligandů WNT, které 

stimulují makrofágy spojené s nádorem k produkci IL1-beta, a tak vedou k systémovému 

zánětu. Farmakologická a genetická blokáda sekrece WNT v p53-nulových rakovinných 

buňkách zvrátila produkci IL1-beta makrofágů a následný neutrofilní zánět, což vedlo ke 

snížené tvorbě metastáz. Souhrnně byla prokázána mechanická souvislost mezi ztrátou 

p53 v rakovinných buňkách, sekrecí ligandů WNT a systémovou neutrofilií, která 

potencuje metastatickou progresí. Dospělo se k závěru, že zjištěné poznatky ilustrují 

význam genetického složení nádorů prsu při diktování prometastatického systémového 

zánětu a připravují půdu pro personalizované strategie imunitní intervence u pacientů 

s rakovinou (Wellenstein, 2019). 
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5  Výzkumná část  

5.1 Cíle 

 Mým hlavním cílem je zjištění počtu pacientů a pacientek s BRCA pozitivitou a 

karcinomem prsu z celkového počtu pacientů a pacientek s rakovinou prsu ve vybraných 

nemocnicích. Dalším cílem je zjistit počet pacientů a pacientek s BRCA pozitivitou, který 

nemá rozvinutou rakovinu a podstupuje preventivní zákrok – subkutánní mastektomii. 

Z těchto bodů bych zjistila, jaké procento tyto případy tvoří z celkového počtu případů.  

Posledním cílem je sepsání anonymních kazuistik pacientů s pozitivní genetickou 

predispozicí obsahujících genetická vyšetření, ambulantní vyšetření a operační protokoly 

a tím popsání celkového procesu od diagnostiky po vyléčení.  

5.2 Hypotézy a výzkumné otázky 

Hypotézy 

Počet pacientek, které mají karcinom prsu a zároveň genetické predispozice, je malý.  

Pacientky přicházejí na vyšetření hlavně kvůli tomu, že si nahmataly bulku.  

Pacientky mohou mít genetické predispozice i bez familiárního výskytu.  

Nemocnice Na Bulovce má výrazně vyšší počet subkutánních mastektomií, protože se na 

tyto operace specializují a jsou na předních příčkách v počtech těchto operací 

v kombinaci s okamžitou rekonstrukcí za rok v ČR. 

Výzkumné otázky  

Jaký je počet odoperovaných pacientek s rakovinou prsu na vybraných pracovištích?  

Mají všechny vybrané pacientky a pacienti z kvalitativního výzkumu v rodinné anamnéze 

příslušníka s rakovinou prsu? 

5.3 Vzorek  

Vzorkem pro první část výzkumu jsou pacientky a pacienti, u nichž došlo k odstranění 

karcinomu či k preventivnímu zákroku na mamologii 1. chirurgické kliniky a plastické 

chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole. Odstranění karcinomu probíhá u pacientek a 

pacientů s genetickou predispozicí i bez ní. Preventivní zákrok se dělá pouze u jedinců 
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s genetickou predispozicí. Tyto údaje jsem zpracovávala za roky 2017, 2018, 2019. 

Druhým vzorkem jsou také odoperovaní pacientky a pacienti kvůli odstranění karcinomu 

a preventivnímu zákroku v souvislosti s výskytem rakoviny či genetických predispozic, 

tentokrát z kliniky plastické chirurgie v Nemocnici Na Bulovce. Údaje jsou opět za roky 

2017, 2018 a 2019.  

5.4 Metodologie 

 Výzkum se dělí na kvantitativní a kvalitativní. U kvantitativní výzkumu jsem metodu 

jsem si zvolila analýzu dat o počtech operací. Poprosila jsem všechny lékaře operující na 

mamologii a plastické chirurgii z chirurgické kliniky v Motole, jestli by mi poskytli počet 

operací karcinomu prsu za roky 2017, 2018 a 2019 a z toho počet BRCA pozitivních 

případů. Každý lékař mi spočítal přibližný počet operací karcinomu prsu a operovaných 

BRCA pozitivních žen, k čemuž využili vytisknuté operační protokoly nebo operační 

knihu. V ní jsou vedeny operace podle dní v týdnu a rozlišují se tam jednotlivé zákroky, 

převážně ve zkratkách, jako je CA mammae – operace karcinomu prsu, CA mammae a 

BRCA+ - karcinom prsu, pacient je BRCA pozitivní anebo BRCA+ subk. – pacient je 

BRCA pozitivní a provádí se preventivní operace, kterou je subkutánní mastektomie. Vše 

probíhalo anonymně, informace mi byly předány bez uvedených jmen. 

V Nemocnici na Bulovce byla situace značně složitější, jelikož zde operuje více lékařů a 

operační kniha je propojena s všemi chirurgickými zákroky. Poprosila jsem pana 

přednostu kliniky, jestli mohu přijít spočítat pacientky se subkutánní mastektomií, CA 

prsu a CA BRCA. Po svolení mi sestry předaly operační knihy s tím, že knihu nesmím 

fotit ani si zapisovat jména pacientů. V knize se vyskytovaly i rekonstrukční zákroky a 

zákroky na jiných částech těla, ty jsem nepočítala. Hledala jsem označení BRCA +, CA 

ale bohužel někteří lékaři používali i termín tu – prsu. Výsledky jsem si v obou případech 

zapsala do tabulky.  

V rámci kvalitativního výzkumu pomocí kazuistik jsem poprosila o vypůjčení 10 

protokolů od pacientek a pacientů s genetickou predispozicí, z nichž neměl karcinom jen 

jeden pacient, z mamologie na chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole. 

Protokoly byly z genetického, ambulantního a operačního vyšetření. Opět byly 

anonymní. Z nich jsem pak vytvořila stručnou kazuistiku, kde jsem se snažila popsat věk, 
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důvody příchodu pacientky či pacienta na vyšetření, rodinnou anamnézu, průběh léčby a 

prohlídek, genetického vyšetření a mamologického vyšetření, diagnózu, dobu vyšetření a 

typ operace.  

5.5 Výsledky  

Kvantitativní výzkum 

                                          Tabulka č. 1 – počet případů v Nemocnici Na Bulovce  

Rok                                       Počet případů u diagnóz 

 CA PRSU BRCA POZITIVITA-

subk. 

CA PRSU + BRCA POZITIVITA 

2017 51 33 2 

2018 65 27 1 

2019 68 31 3 

 

Počet odoperovaných pacientek s karcinomem prsu za roky 2017, 2018 a 2019 je 184. 

 

                                          Tabulka č. 2 – počet případů ve Fakultní nemocnici v Motole 

 

 

Počet odoperovaných pacientek s rakovinou prsu za roky 2017, 2018 a 2019 je 451. 

Kvalitativní výzkum 

Rok       Počet případů u diagnóz 

  CA PRSU BRCA POZITIVITA-

subk. 

CA PRSU + BRCA POZITIVITA 

2017 151 4 4 

2018 149 2 4  

2019 151 2  8 
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Kazuistika č. 1  

Pacientka narozena v roce 1969, odeslána onkologem na mamologické vyšetření. 

V rodinné anamnéze měla matka matky karcinom ve věku 70 let. Pacientka je po radikální 

pravostranné mastektomii pro karcinom prsu, operace byla provedena v roce 2002. Poté 

následovala radioterapii a chemoterapii. Byla sledovaná na onkologii, v září 2018 přišel 

výsledek z genetického vyšetření, zjištění BRCA2 pozitivity. Indikováno SONO jizvy 

vpravo a mamografie vlevo k vyloučení recidivy. Poté byla odeslána na mamologii 

k naplánovaní profylaktické mastektomie vlevo. Operace byla provedena v červnu 2019, 

histologie vyšla negativní.  

Kazuistika č. 2 

Pacientka narozena v roce 1976, přišla na mamologické vyšetření z důvodu nalezení 

mikrokalcifikací v levém prsu při screeningu. V rodinné anamnéze má sestru, která 

onemocněla v 33 letech na rakovinu prsu, v dětství prodělala karcinom vaječníku a je 

BRCA1 pozitivní a sestra matky onemocněla v 66 letech a matka otce gynekologicky 

onemocněla ve 42 letech. Byla poslána na genetické vyšetření, z něhož vyšla pozitivita 

na BRCA1 v lednu 2019. Poté byla onkoložkou objednána na MR a tam byl zjištěn větší 

rozsah nádoru, než se zjistilo ze screeningu. Operace proběhla v únoru 2019, byl změněn 

rozsah operace kvůli zjištění BRCA1 pozitivity, byla provedena mastektomie 

profylaktická radikální vpravo, radikální s disekcí sentinelové uzliny vlevo. Poté byla 

nasazena hormonální léčba a docházela na kontroly na onkologii. Histologie vpravo vyšla 

negativní.  

Kazuistika č. 3 

Pacientka narozena v roce 1976 si nahmatala bulku v pravém prsu únoru 2018, což byl 

důvod návštěvy mamologa. V rodinné anamnéze má strýce, bratra matky, který měl 

karcinom prsu v 49 letech a je BRCA2 pozitivní. Matka byla vyšetřena na BRCA 

pozitivitu, vyšla negativní. Sestra z matčiny strany měla karcinom v 80 letech. Byla 

odeslána na SONO, další vyšetření za půl roku, tam se našlo ložisko. Poté byla indikovaná 

mamografie. Operace proběhla v září 2018, radikální mastektomie se sentinelovou 

uzlinou vpravo. Následovala hormonální terapie, BRCA1 pozitivita a mutace CHEK2 
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byla zjištěna až v dubnu 2019. V květnu 2019 byla provedena profylaktická mastektomie 

u levého prsu. Histologie vyšla negativní. 

Kazuistika č. 4 

Pacientka narozena v 1968, při preventivním vyšetření byl objeven stín a suspektní 

uzliny, poslána na biopsii, byl nalezen invazivní karcinom v roce 2019. Matka měla 

karcinom gynekologický v 63 letech. Matka matky měla karcinom prsu v 50 letech. 

Pacientka už byla po výkonu parciální mastektomie vpravo v roce 2012 a v roce 2011 

byla u ní zjištěna BRCA1 pozitivita. Před operací v roce 2019   v roce byla nasazena 

neoadjuvantní léčba chemoterapií. Poté byla vyšetřena mamologem, došlo k zmenšení 

nálezu a byla indikována k operaci, parciální mastektomii s exenterací axily vlevo. 

Následovala radioterapie a chemoterapie.  

Kazuistika č. 5  

Pacientka narozena v roce 1970, přišla na mamologii kvůli nahmatání bulky v pravém 

prsu.  V rodinné anamnéze byla matka otce s karcinomem prsu v 47 letech. Měla 

karcinom vpravo v roce 2016, odoperovaná radikální mastektomie s disekcí sentinelové 

uzliny. BRCA1 byla zjištěna v roce 2017. Po biologické léčbě a chemoterapii docházela 

na kontroly na onkologii, po zjištění BRCA1 pozitivity byla odeslána na profylaktickou 

mastektomii, která proběhla v červenci 2018, histologie vyšla negativní.  

Kazuistika č. 6  

Pacient narozen v roce 1948, byl poslán onkologem na mamologické vyšetření, pacient 

si nahmatal bulku v podpaží. V rodinné anamnéze se vyskytovala matka s karcinomem 

prsu v 65 letech a dcera bratra s karcinomem prsu ve 40 letech, u ní zjištěna BRCA2 

pozitivita. Na SONO vyšetření zjištěna zvětšená prsní žláza, gynekomastie. Byla 

potvrzena BRCA2 pozitivita. Výsledek histologie byl negativní.  

Kazuistika č.7 

Pacientka narozena v roce 1949. V anamnéze byla sestra s karcinomem prsu, onemocněna 

v 40 letech, neteř v 35 letech a druhá neteř v 45 letech, dcera má CHEK2. Pacientka byla 

po radikální mastektomii vpravo s exenterací uzliny v 2015. Bylo u ní potvrzena CHEK2 
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pozitivita v roce 2017. Následovala profylaktická mastektomie v září 2018. Histologie 

vyšla negativní. 

Kazuistika č.8 

Pacientka narozena v roce 1955. v rodinné anamnéze nebyl žádný případ. Byl zjištěn 

nádor a poté BRCA2 pozitivita. Kvůli tomu bylo rozhodnuto o radikální mastektomii 

vpravo a vlevo profylaktické, v květnu 2018. 

Kazuistika č.9 

Pacientka narozena v roce 1960, byla po radikální mastektomii vlevo v roce 2003. 

Následovala táhlá léčba, chemoterapie, hormonální terapie, radioterapie. Byla prokázána 

BRCA2 pozitivita a odoperována profylaktická mastektomie vpravo v dubnu 2018. O 

rodinné anamnéze nebyla zmínka v dokumentaci.  

Kazuistika č.10  

Pacientka narozena v roce 1995 si nahmatala bulku v prsu v dubnu 2018. V biopsii byl 

nalezen karcinom. V rodinné anamnéza nebyl žádný rodinný příslušník s karcinomem 

prsu. Kvůli nízkému věku byla poslána na genetické vyšetření, kde se zjistila BRCA1 

pozitivita. Byla indikována subkutánní mastektomie oboustranná se sentinelovou uzlinou 

(kvůli věku), odoperovaná v listopadu 2018.  

5.6 Diskuze 

V procesu zpracovávání práce došlo k mnoha limitujícím faktorům. 

Během vytváření teoretické části mi dělala problém přílišná podrobnost článků, které 

jsem našla a využila. Často pro mě bylo složité se v nich zorientovat. 

Ve výzkumné části mi práci stěžoval fakt, že se do operační knihy píše ručně a pouze ve 

zkratkách a často se mnou hledané typy zákroků nedaly přečíst. 

Mým původním cílem bylo zjišťování všech BRCA pozitivních pacientek, které 

podstoupí mamologické vyšetření, ale kvůli složitosti odběru dat jsem tento styl nemohla 

použít. Ambulantní protokoly jsou totiž skladovány v jednotlivých kartách pacientů, 

tudíž bych musela projít všechny pacienty za rok a hledat tam jedince s genetickou 

predispozicí.  
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Nevýhodou je, že screeningová centra, pracoviště s plastickou chirurgií atd. nejsou často 

součástí nemocnice, proto celkový systém nemá nějaký řád a posloupnost. Pacientky 

pendlují mezi screeningovými centry, plastikou, mamologií a onkologií na různých 

místech a v různém pořadí.  

V některých dokumentacích chyběly důležité údaje, lékaři je opomenuli nebo z důvodu 

zestručnění nenapsali, což vedlo k neúplné kazuistice.  

Plastická chirurgie na chirurgické klinice v Motole je omezená, operují zde pouze dva 

doktoři a jen přibližně jednou týdně, proto mi jejich operace spočítala paní doktorka 

z mamologie. Zákroků je zde vykonáváno velice málo, mamologové posílají své 

pacientky na preventivní vyšetření povětšinou do Nemocnice Na Bulovce. 

Přesto doufám, že jsem data zpracovala co nejpřesněji a budou mít následné využití. 
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Závěr  

Problematika genetiky rakoviny se vyvíjí každým dnem a postupy vyšetření a indikace 

genů se neustále mění. Toto téma je značně náročné na zpracování a může se na něj 

nahlížet z různých úhlů pohledu.  

Cílem teoretické části práce byl souhrn informací ohledně genetiky rakoviny, rakoviny 

prsu a vědeckých poznatků. V kapitole genetika rakoviny a ve vědeckých poznatcích 

mohlo dojít k většímu rozšíření údajů. Cílem výzkumné části bylo vytvořit kvantitativní 

výzkum a zjistit ze zastoupení operací rakoviny prsu procentuální počet žen, které mají 

genetické predispozice a rakovinu prsu současně. V nemocnici v Motole tyto zákroky 

tvoří 3,5 % ze všech operovaných karcinomů, v nemocnici Na Bulovce 3,2 %. V 

preventivních zákrocích se obě pracoviště značně liší, jelikož v Motole tvoří plastická 

chirurgie malou část celkové chirurgické kliniky, zatímco Na Bulovce je klinika plastické 

chirurgie je jednou ze tří univerzitních klinik a jediná je centrem komplexní chirurgické 

péče, spočívající v primární léčbě a všech rekonstrukčních postupů.  Hypotézy byly 

potvrzeny hlavně v kvalitativním výzkumu. Počet pacientek s rakovinou prsu a 

genetickou predispozicí je malý, značná část pacientek a pacientů si nahmatala bulku a 

část neměla v rodinné anamnéze rodinného příslušníka s rakovinou prsu, i když byl u 

pacientek a pacientů nalezena genetická predispozice. Výsledky výzkumné části budou 

využity lékaři z daných nemocnic, kteří mě požádali o zaslání po mém zpracování.  
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