
Karcinom prsu patří mezi závažné celospolečenské problémy. Jedná 

se o onemocnění, kterým v naší republice ročně onemocní téměř 6000 

žen. I přes narůstající incidenci nedochází k nárůstu mortality. 

V některých zemích je dokonce pozorován pokles počtu úmrtí (200,201).  

Na tomto příznivém vývoji má svůj podíl nejen zavedení screeningové 

mamografie v rozvinutých evropských státech (202), ale i nové poznatky

v oblasti molekulární biologie nádorů, které by mohly umožnit aplikaci 

těchto metod přímo do praxe. Molekulárně biologické markery jsou 

v klinické praxi používány jako prognostické faktory (estrogenní a 

progesteronové receptory, HER-2/neu, p53, Ki-67, vaskulární epiteliální 

růstový faktor), prediktivní faktory (estrogenní a progesteronové 

receptory, HER-2/neu) nebo terapeutické cíle protinádorové léčby 

(estrogenní a progesteronové receptory, EGFR, HER-2/neu, HER3, HER4, 

VEGF, mTOR) v různých stádiích klinického uplatnění (4,15,203,204,205)

Využití detekce výskytu minimální reziduální choroby u časného 

karcinomu prsu je dalším pokusem implementovat moderní diagnostické 

technologie se snahou ovlivnit úmrtnost na nádory.

Cílem této práce bylo studovat možnosti diagnostiky a prognostický 

význam výskytu minimální reziduální choroby v spádových lymfatických 

uzlinách a kostní dřeni  u nemocných s časným karcinomem prsu. 

Nejperspektivnějším materiálem pro vyšetření minimální reziduální 

choroby se zdá být kostní dřeň. Z klinického hlediska je důležité ověřit 

význam imunohistochemického nebo molekulárně genetického vyšetření 

spádových lymfatických uzlin  za účelem zpřesnění výsledků sentinelové 

lymfadenektomie, která se postupně stává standardní metodou. Vzhledem 

k horší dostupnosti čerstvého materiálu bude zde i nadále pravděpodobně 

v popředí imunohistochemie. Naopak u vyšetření kostní dřeně lze 

s výhodou využít vyšší citlivosti metodiky RT PCR. 

Minimální reziduální choroba v kostní dřeni byla detekována 

v závislosti na použitém markeru (mammaglobin A, mammaglobin B, CEA) 

a souboru pacientek u 4-41% nemocných před zahájením neoadjuvantní 

nebo adjuvantní terapie. Po 6 a více měsících od zahájení terapie byla 



minimální reziduální choroba (pomocí mammaglobin A, mammaglobin B) 

zjištěna u 8% pacientek. Prognostický význam detekce minimální 

reziduální choroby pomocí RT PCR zůstává nejasný. 

Minimální reziduální choroba v lymfatických uzlinách byla potvrzena 

pomocí imunohistochemického vyšetření protilátkou proti cytokeratinu 19 

u  9% pacientek. Bližší interpretaci tohoto výsledku brání malý počet 

zařazených nemocných v této větvi. 

Závěrem lze konstatovat, že možnosti zlepšení léčebných výsledků 

pomocí klasické systémové cytostatické léčby jsou zřejmě již značně 

omezeny. Proto je naprosto nezbytné pochopení klíčových molekulárních 

mechanismů vedoucích ke vzniku maligních onemocnění, které může 

přinést další průlom v léčbě všech nádorů včetně karcinomu prsu. 

V současnosti dochází k překotnému vývoji nových diagnostických testů i 

nových léčiv, která se výrazně odlišují od konvenčních cytostatik. Jsou 

cíleně navržená proti přesně definovaným buněčným cílům, které se 

účastní procesu proliferace, reparace poškození DNA nebo apoptózy. 

Některé z těchto léků již postoupily z fáze klinického zkoušení a jsou 

běžně dostupné pro rutinní klinickou praxi. Věřím, že i díky tomuto 

projektu se  experimentální postupy opět o trochu přiblížily klinické praxi, 

což by v budoucnu mělo vést k racionalizaci a individualizaci léčby za 

účelem lepších výsledků.




