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16α-OHE 16α - hydroxyestron 

2-OHE 2 - hydroxyestron 

BRCA 1(2) Breast cancer 1(2) 

CA karcinom 

CIS karcinom in situ 

DDE dichlordifenyldichlorethen 

DDT dichlordifenyltrichlorethan 

DES diethylstilbestrol 

ER estrogenové receptory 

ER(+) ER pozitivní 

ESP specifické proteiny 

FSH folikuly stimulující hormon 

GnRH somatoliberin 

IGF insulin - growth factor 

IGFPB-1 insulin - growth factor binding protein - 1 

IRS imunoreaktivní stupnice 

LH luteinizační hormon 

MPA medroxyprogesteron 

mRNA mediátorová (messenger) 
ribonukleotidová kyselina 

NK natural killer 

PR progesteronové receptory 

PR(-) PR negativní 

SHBG sex hormon binding protein - bílkovina 
vážící pohlavní hormony 
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1. SOUHRN 
V této bakalářské práci jsme se zaměřili na problematiku karcinomu (CA) mléčné 

žlázy a zpracování výsledků imunohistochemického vyšetření estrogenových                      

a progesteronových receptorů (ER a PR). 

V teoretické části jsme se snažili shrnout již známé nebo nově objevené rizikové 

faktory vzniku karcinomu mléčné žlázy. Uvedli jsme i různé členění a rozdílný pohled 

autorů na tyto faktory.  

Dále jsme rozvedli téma správného načasování operace nádoru prsu v závislosti na 

menstruačním cyklu. Soustředili jsme se ale na jeho vliv na nebezpečí chyb vyšetření ER   

a PR. Z obdobného pohledu jsme posuzovali i vliv věku, ale soustředili jsme se i na 

možnost využití věkových změn ER a PR pro účely kontroly přesnosti práce laboratoří      

a zjišťování mezilaboratorních odchylek.  

V praktické části jsme přiblížili a popsali histochemické pracoviště pardubické 

nemocnice, odkud jsme uvedené a zkoumané výsledky dostali.    

Tyto výsledky jsme statisticky – alespoň orientačně zpracovali. Zaměřili jsme se 

hlavně na závislost ER a PR na věku, z hlediska počtu pozitivních buněk, intenzity jejich 

pozitivity či jejich součinu - neboli IRS. Naše výsledky jsme se snažili podložit údaji 

z časopisecké literatury. Různými způsoby jsme se snažili posoudit grafy, abychom 

zdůraznili a podtrhli vzniklou závislost, i když nevyšla tak jednoznačně. Zjištěné 

imunohistochemické hodnoty ER se zvyšovaly a PR snižovaly v závislosti na věku – ve 

shodě s literaturou. Ale tyto změny (zatím při nejjednodušším statistickém přístupu) nebyly 

signifikantní – na rozdíl od výsledků cytosolových ze staré radiobiochemické laboratoře. 

Naším cílem bylo pomoci pardubické imunohistochemické laboratoři statisticky 

zpracovat jejich imunohistochemické výsledky. Domníváme se, že některé námi 

prezentované informace by mohly posloužit k lepšímu pohledu a hodnocení tohoto 

problému. Avšak v této práci se jednalo teprve o vstup do této problematiky.   
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2. ÚVOD 
Na základě výsledků estrogenových a progesteronových receptorů (ER a PR) je 

rozhodováno o tom, zda pacientka s karcinomem (CA) prsu bude nebo nebude léčena 

hormonální terapií. Tyto výsledky jsou ohroženy mnohými chybami, což může zkracovat 

život pacientek. Mnohé z těchto chyb jsou způsobeny nestandardním hormonálním stavem 

pacientky. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat literární přehled problematiky ER a PR 

z hlediska takovýchto chyb a z hlediska mezilaboratorních odchylek. Práce je zaměřena 

také prakticky na statistické zpracování a vyhodnocení výsledků ER a PR z pardubické 

nemocnice v letech 2007 a 2008. 

Výsledky jsou uspořádány tak, aby mohly být vzájemně porovnány s výsledky 

z jiných pracovišť.  

V neposlední řadě jsme se pokusili použitou literaturu i výsledky uspořádat tak, aby 

posloužily pracovníkům histochemické laboratoře či onkologům z pardubické nemocnice. 
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3.  TEORETICKÁ ČÁST 
3.1 RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU KARCINOMU PRSU 

3.1.1  KARCINOM PRSU 
Karcinom (CA) prsu je celospolečensky závažné onemocnění. Přestože je jeho 

existence známá více než 3500 let, zůstává malignitou, která stále představuje nejčastěji se 

vyskytující solidní nádor v ženské populaci, i když se incidence liší podle geografických 

lokalit. Každoročně je v České republice diagnostikováno téměř 5000 nových případů. 

Maximální výskyt je ve věku nad 50 let. Úmrtnost na CA prsu představuje 18 % všech 

úmrtí na zhoubné nádory žen. Systematické provádění screeningu snižuje mortalitu 

nemocných až o 30 %. Vznik onemocnění je spojován s řadou rizikových faktorů. 

Přibližně pět procent z nich vzniká na podkladě zárodečné mutace genů BRCA 1, BRCA 2, 

p53 atd. (Helmichová 2004).  

Rakovina prsu je souhrnné označení pro nádorové onemocnění mléčných žláz. 

Jedná se o nejrozšířenější formu rakoviny u žen a druhou nejčastější příčinu úmrtí na 

nádorové onemocnění žen. Přestože jsou CA prsu ohroženy převážně právě ženy, 

nevyhýbá se ani mužům, kteří tvoří 1 % všech případů. 

I když stoupá počet nově diagnostikovaných případů, díky zavedení pravidelného 

vyšetření žen a moderní léčbě umírá dnes na toto zhoubné onemocnění relativně méně žen 

než v minulosti (Abrahámová a kol. 2003). 
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U většiny nádorů prsu není možno odhalit jedinou příčinou jejich vzniku. Podobně 

jako je to běžné u většiny malignit dospělého věku, vznikají obvykle na základě shody 

mnoha náhodných nepříznivých událostí (Petruželka a kol. 2004). Studium rizikových 

faktorů pro vznik CA prsu je jednou z nejvýznamnějších cest k pochopení příčiny vzniku 

tohoto onemocnění (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.2 CO JSOU RIZIKOVÉ FAKTORY 
Rizikové faktory pro vznik rakoviny prsu jsou určité události v životě ženy (např.: 

věk při prvním porodu; menopauzální změny hormonů, jimiž je množství receptorů 

ovlivněno apod.), které zvyšují pravděpodobnost rozvoje onemocnění v průběhu života. 

Jejich studiem je umožněno:  

                                    1. vytyčení obecných zásad prevence, jejichž respektování 

snižuje riziko vzniku onemocnění u každé ženy. 

                                    2. vymezení skupin žen se zvýšeným rizikem, u nichž je 

možné zabezpečit včasnou diagnostiku onemocnění, která je základním předpokladem 

úspěšné léčby (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.3 METODY STUDIA RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 
Dosud bylo studováno a odhaleno několik desítek rizikových faktorů životního 

stylu, faktorů hormonálních a dalších, které ovlivňují individuální riziko ženy onemocnět 

CA prsu. Tyto rizikové faktory byly obvykle zjišťovány ve studiích případů a kontrol, 

které prováděly pracovní skupiny především v USA a v západní Evropě (Petruželka a kol. 

2004). 

Metody studia rizikových faktorů se dělí do dvou skupin: 

1. Analýzy z hlediska epidemiologického vytvářejí podklady pro organizaci 

rozsáhlých preventivních programů. Předmětem zájmu epidemiologických studií jsou např.  

celé populace všech žen starších 45 let. Jejich cílem je navrhnout postupy ke snížení 

incidence onemocnění a úmrtnosti ve sledované populaci. 

2. Individuální přístup k analýze rizikových faktorů CA prsu sleduje, na rozdíl od 

přístupu epidemiologického, možnosti prevence u každé jednotlivé ženy. Tento přístup 

využívá matematických modulů k výpočtu pravděpodobnosti vývoje onemocnění u dané 
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ženy a stanovení  závažnosti rizika na základě srovnání s průměrným rizikem v celé 

populaci (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4 SKUPINY RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 
Rizikové faktory CA prsu představují relativně různorodou skupinu parametrů.  

Mohou se dělit do 3. skupin. A to rizikové faktory prokázané, rizikové faktory 

pravděpodobné a protektivní faktory.  

3.1.4.1 RIZIKOVÉ FAKTORY PROKÁZANÉ 
V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny faktory, které patří do této skupiny.  

3.1.4.1.1 VĚK  
Jde o hlavní rizikový faktor vzniku CA prsu. Riziko CA prsu strmě narůstá během 

menoaktivního období. Po menopauze se dále zvyšuje, ale již ne takovou rychlostí. Vznik 

CA prsu může zřídka nastat před 20. rokem života. Nejvyšší incidence je patrná kolem 65. 

roku života (Konopásek a kol.1997).  

 

 
Obr.2. Věk jako základní rizikový faktor vývoje karcinomu prsu (Abrahámová a kol. 2003) 

3.1.4.1.2 KARCINOM PRSU V RODINNÉ A OSOBNÍ ANAMNÉZE 
Zřejmý vztah mezi zárodečnými mutacemi specifických genů a rizikem vzniku CA 

prsu byl potvrzen řadou epidemiologických studií. Analýza rodinné anamnézy je 

základním indikátorem možné hereditární formy nádorů prsu (Abrahámová a kol, 2003). 
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CA prsu u pokrevních příbuzných výrazně zvyšuje pravděpodobnost vývoje této 

nádorové choroby. Jestliže je postiženo více pokrevních příbuzných, jedná se o geneticky 

podmíněný výskyt nádoru. Je důležitý i rozsah nemoci (unilateralita či bilateralita)             

a hormonální stav (premenopauzální a postmenopauzální období). Největší riziko 

kancerogeneze je u žen, u kterých se v přímém příbuzenstvu nachází nemocná 

s bilaterálním nádorem prsu během premenopauzálního období. Naopak riziko je 

minimálně zvýšeno, jestliže se objevuje CA prsu u přímého příbuzného s unilaterálním 

(jednostranným) nádorem prsu v postmenopauze.  Riziko se rovněž zvyšuje, je-li postiženo 

více pokrevních příbuzných (Konopásek a kol. 1997). 

Na podkladě rizikové rodinné anamnézy, která musí z hlediska věku při výskytu 

nádorového onemocnění posuzovat nejméně tři generace, je možné indikovat molekulárně 

genetické testování dnes známých predispozičních genů BRCA-1 a BRCA-2.  Tyto geny 

patří do skupiny tumor supresorových genů (Abrahámová a kol. 2003). Bílkoviny vzniklé na 

podkladě genů BRCA-1 a BRCA-2 se účastní vyzrávání mléčné žlázy a oprav poškození 

genetické informace (Novotný a kol. 2003). 

Nosičství zárodečné mutace u ženy znamená vysoké riziko onemocnění CA prsu 

během života. Mutace v BRCA-1 nebo BRCA-2 genu jsou autozomálně dominantně 

dědičné. Podle studií geneticky podmíněných nádorů bylo stanoveno přibližné celoživotní 

riziko možného onemocnění CA prsu až 85%, tj. až 10krát vyšší než má ostatní populace. 

Penetrace genu je však různá u různých žen i v rámci jedné rodiny a nelze s určitostí 

předpovědět, zda a kdy se nádorové onemocnění objeví. Záleží na mnoha dalších 

rizikových genetických faktorech (polygenní dědičnost imunologických, metabolických 

funkcí), i na faktorech životního stylu. 

Potvrzená dědičná forma onemocnění u pacientky má význam i pro velikost rizika 

sekundárního nádoru prsu, které je mnohem vyšší než u nedědičné formy. Dále se zvyšuje  

i riziko  jiných typů nádorů, především nádorů vaječníku, tlustého střeva (Abrahámová a kol. 

2003). 

V případě osobní anamnézy CA prsu je jednoznačným rizikem pro vývoj nádoru 

v druhostranném prsu (Konopásek a kol. 1997). 
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3.1.4.1.3 CELKOVÁ DOBA MENSTRUAČNÍ AKTIVITY 
Významným hladinám pohlavních steroidů začíná být žena vystavena při 

menarche. Jeden nebo první dva roky po začátku menarche ještě nedochází k ovulaci         

a vaječníky vytvářejí jenom estradiol. Ten podporuje rozvoj žlázové tkáně a v prsu se 

množí také krevní cévy a tuk. 

Vyšší počet menstruačních cyklů, tj. delší doba estrogenní stimulace (nástup 

menstruace před 12. rokem života), je příznivou okolností pro kancerogenezi (Konopásek    

a kol. 1997). Opoždění menarche o pouhé dva roky může toto riziko snížit o 10 i více 

procent. Také jsou náznaky toho, že věk při menstruaci nastaví hladiny estrogenů. Některé 

studie nasvědčují tomu, že ženy, které začaly menstruovat brzy, mají vyšší hladiny 

estrogenů po několik let a možná po celou dobu svého plodného období v životě (Readová 

1996). 

Bylo prokázáno, že ženy s přirozeným nástupem menopauzy před 45. rokem mají 

pouze poloviční riziko oproti ženám s menopauzou po 55. roce věku (Konopásek                  

a kol.1997). 

3.1.4.1.4 POZDNÍ VĚK PRVÉHO TĚHOTENSTVÍ 
Ženy, které poprvé rodily po 35. roce věku, mají riziko vzniku CA prsu až třikrát 

vyšší než ženy, které poprvé rodily před 20. rokem (Konopásek a kol. 1997). Důvodem může 

být chybění či opožděná diferenciace prsní tkáně. Avšak faktor počtu porodů je v predikci 

rizika vzniku CA prsu nezávislý na věku ženy při prvním porodu (Abrahámová  a kol. 2003). 

Ženy, které nerodily, mají obecně vyšší riziko vzniku CA prsu (Konopásek a kol. 

1997). 

3.1.4.1.5 FIBROCYSTICKÁ NEMOC PRSU 
Atypická hyperplazie se udává jako nejčastější rizikový faktor. Histologická 

diagnóza je však základní podmínkou posouzení rizika. Samotná velikost prsu riziko 

nezvětšuje (Konopásek a kol. 1997). 

3.1.4.1.6 UŽÍVÁNÍ ESTROGENŮ 
Vztah mezi dlouhodobým užíváním estrogenů (zejména estradiolu) a zvýšeným 

rizikem vzniku CA prsu není dosud jednoznačně vyřešen. Existují studie potvrzující 

zvýšené riziko, ale i jiné, které nebezpečí vylučují. Rozporné názory jsou s největší 



 16 

pravděpodobností způsobeny značnou heterogenitou zkoumaných souborů. Ukazuje se, že 

u žen s rodinným výskytem CA prsu a dále u žen s histologicky ověřenou atypickou 

hyperplazií je při dlouhodobém užívání estrogenů riziko CA prsu podstatně vyšší 

(Konopásek a kol. 1997). 

Dr. Georgie a George a Olive Smithovi pozorovali, že ženy, které potratily, měly 

nižší hladiny estrogenů v krvi než ženy s normálním průběhem těhotenství. Domnívali se, 

že po podání estrogenu (diethylstilbestrolu – DES) zlepší průběh těhotenství žen s rizikem 

potratu. Ale jiné studie jejich závěry nepotvrdily. Ve studiích více potratily matky, které 

dostávaly DES. Později se ukázalo, že synové těchto matek měli zvýšené riziko určitých 

abnormit reprodukčního ústrojí (např. poruchu sestupu varlat). Dále se zjistilo, že u žen, 

které v těhotenství dostávaly karcinogenní DES, se o 50% zvýšilo riziko vzniku CA prsu. 

Navíc se ukázaly i takové názory, že působením vysokých dávek estrogenů za 

nitroděložního života může rakovina prsu dítěte ovlivnit (Readová 1996). 

3.1.4.1.7 JINÁ ZHOUBNÁ ONEMOCNĚNÍ 
Výskyt jakékoli malignity zvyšuje riziko CA prsu. Pevnější vazba byla nalezena 

především pro CA ovaria a endometria, vzácněji pro zhoubné nádory tlustého střeva 

(Konopásek a kol. 1997). 

3.1.4.1.8 RADIACE PRSU 
Ozařování bylo, zejména v dřívějších dobách, ordinováno při léčbě poporodní 

mastitidy a akné. Radiace spočívá v aplikaci malých radiačních dávek, které mají též jistý 

kancerogenní efekt. Ten je silnější u žen v období dospívání či v časném dospělém věku. 

Zvýšení kancerogenního rizika se dává často do souvislosti s frekvencí provádění 

mammografie (Konopásek a kol. 1997) 

3.1.4.1.9 OBEZITA 
Výrazně obézní postmenopauzální ženy mají zvýšené riziko vzniku CA prsu. Na 

kancerogenezi se podílí přeměna androstendionu v estron v tukové tkáni (Konopásek a kol. 

1997). 

3.1.4.2  RIZIKOVÉ FAKTORY PRAVDĚPODOBNÉ – DISKUTOVANÉ 
V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny rizikové faktory, které patří do této 

druhé skupiny.  
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3.1.4.2.1  DIETA BOHATÁ NA TUKY 
Pokusy na zvířatech a některé epidemiologické studie prokázaly domněnku, že 

dieta s větším obsahem tuku může zvyšovat pravděpodobnost vzniku CA prsu (Konopásek  

a kol. 1997). Obecně množství a složení přijímané potravy tvoří komplexní faktor s přímým 

vztahem k riziku vzniku CA prsu. Energetická hodnota potravy ovlivňuje energetický 

metabolismus organismu, a tedy produkci steroidních hormonů (Abrahámová   a kol. 2003). 

3.1.4.2.2  DIETA S VYSOKÝM OBSAHEM SÓJOVÝCH PRODUKTŮ 
Z prekurzorů fyto-estrogenů, látek rostlinného původu, vznikají sloučeniny se 

slabými estrogenními anebo antiestrogenními účinky. Toto působení je dáno jejich 

chemickou strukturou, která jim umožňuje navázat se na estrogenové receptory (ER) 

v buňkách. Fyto-estrogeny se v tělech lidí aktivují poté, kdy se účinkem střevních bakterií 

rozložily jejich výchozí látky přítomné v jedlých rostlinách. Podařilo se izolovat jen 

některé aktivní látky. Dvě jejich skupiny, izoflavony a lignany, se z hlediska prevence 

rakoviny prsu zdají být obzvlášť slibné. 

Bakterie žijící ve zdravém střevě mají rozhodující význam pro vznik estrogenně 

aktivních látek z rostlinných prekurzorů. V tomto směru naše střeva fungují jako orgány 

produkující hormony. Antibiotika mají na tento systém dramatické účinky, protože ničí 

střevní mikroflóru, produkující aktivní hormony. Po podání antibiotik se vylučování 

lignanů močí sníží alespoň na dva týdny. Je možné, že nadměrné a zbytečné používání 

antibiotik může odstranit část naší přirozené ochrany před rakovinou prsu. 

Sója je obzvlášť bohatý zdroj izoflavonů a tradiční diety Dálného východu jsou 

bohaté na sójové produkty. Tak by se daly vysvětlit výsledky vědeckých sledování, které 

naznačují, že výskyt rakoviny prsu v Číně a Japonsku je daleko nižší, než v ostatních 

zemích. 

Lze uvažovat o následujících molekulárních mechanismech: 

a) Obsazení receptorů: Izoflavony jsou mnohem slabší estrogeny než syntetické 

estrogeny (např.: DES) anebo přirozené estrogeny (např.: estradiol nebo estron). Dovedou 

se však stejně dobře navázat na receptory, vnímavé molekuly v buňkách prsní žlázy. Pokud 

„cizí“ estrogeny mají receptor obsazen, vlastní estrogeny ženy je nemohou aktivovat. 

Konečný výsledek je snížení estrogenního signálu, který vnímavá buňka od estrogenů 



 18 

dostává. Anti-estrogeny tedy snižují množství receptorů dostupných pro aktivaci 

estrogenem. 

b) Prodloužená folikulární fáze cyklu: dieta bohatá na sóju může u žen pozměnit 

přirozené hormonální hladiny a prodloužit menstruační cykly. Pokud ženy dostávaly 

sójovou dietu, opožďovaly se jejich menstruační cykly o 1 až 5 dní. Prodlužování se týkalo 

první poloviny cyklu, folikulární fáze. Toto pozorování je zajímavé proto, že riziko 

rakoviny prsu se zvyšuje v závislosti na množství cyklů, které žena za život měla. Dr. 

Cassidy se domnívá, že ovlivnění menstruačních cyklů fyto-estrogeny může vysvětlit 

snížené riziko rakoviny prsu u žen před menopauzou, které požívají přípravky ze sóji. 

Ženy s kratším menstruačním cyklem jsou za celou dobu života vystaveny účinkům 

estrogenů v souhrnu déle. Nadto se buňky prsní žlázy dělí čtyřikrát rychleji ve druhé fázi 

menstruačního cyklu – v luteální fázi – než v první, folikulární fázi. Ženy s kratším cyklem 

prožijí poměrně větší podíl ve fázi luteální, kdy tkáň jejich prsů je aktivována. Naopak 

ženy s delší folikulární fází a menším podílem luteální fáze mají menší riziko rakoviny 

prsu. 

c) Blokáda aromatázy: některé lignany a některé izoflavony mohou u žen snižovat 

tvorbu estrogenů. V menopauze vaječníky samy tvorbu estrogenu zastavují. Od 

menopauzy pak většina estrogenů vzniká chemickou přeměnou androstendionu, steroidu 

vytvářeného v nadledvinách a vaječnících. Chemická přeměna androstendionu probíhá 

v tukové tkáni a účastní se jí enzym aromatáza. Účast tukové tkáně na tomto ději je snad 

příčinou toho, že ženy s nadváhou jsou rakovinou prsu ohroženy více. Izoflavony a lignany 

tyto děje blokují tím, že blokují aktivitu aromatázy.  

d) Blokáda růstu kapilár: v sóji je obsaženo mnoho rozličných izoflavonů, ale 

z hlediska prevence rakoviny prsu se za nejvýznamnější považuje genistein. Výzkumní 

pracovníci zjistili, že genistein může zabránit růstu nových krevních cév. Nádor může 

narůst nejvýše o 2 až 3  mm v průměru a pak již pro další růst nutně potřebuje vytvoření 

nových drobných cév, kapilár. Nádory obvykle vysílají do těla chemický signál, růstový 

faktor, který oznamuje, že je třeba tvořit nové kapiláry (Readová 1996). 

3.1.4.2.3  ALKOHOL 
Některé epidemiologické studie hovoří o mírném zvýšení rizika kancerogeneze při 

nadměrné konzumaci alkoholu (Konopásek a kol. 1997). Mechanismus účinku alkoholu na 

zvýšení rizika vzniku onemocnění je dán především prostřednictvím ovlivnění hladiny 
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estrogenů v ženském organismu, narušením integrity buněčných membrán a inhibicí 

reparačních změn v DNA (Abrahámová a kol. 2003). Ale je také známo a četné práce, 

zabývající se touto problematikou to dokazují, že malá konzumace alkoholu má ochranný 

efekt před kardiovaskulárními příhodami (Konopásek a kol. 1997). 

3.1.4.2.4  PERORÁLNÍ KONTRACEPTIVA A SUBSTITUČNÍ LÉČBA 
Hormonální kontraceptiva zabraňují časné kancerogenezi (např.: rakovina 

vaječníků a děložní sliznice), ale dosud otevřenou otázkou jsou však dlouhodobé efekty 

této léčby (Konopásek a kol. 1997). 

Hormonální přípravky obecně (náhradní hormonální léčba v klimakteriu, 

hormonální antikoncepce) ovlivňují přímo metabolismus steroidních hormonů v ženském 

organismu. Řada studií ukázala na zvýšené riziko vzniku CA prsu u žen, které užívaly 

orální hormonální antikoncepci. 

Vliv substituční hormonální léčby na riziko vývoje onemocnění u žen v klimakteriu 

není jednoznačný. Zřejmé je, že zvýšení počtu žen užívajících náhradní hormonální léčbu 

v postmenopauzálním období by vedlo ke zvýšení výskytu onemocnění v této věkové 

kategorii. Jisté je také navýšení karcinogenního účinku při užívání jak hormonální 

antikoncepce, tak substituční hormonální léčby (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.2.5  KOUŘENÍ 
Provedené epidemiologické studie nepřinesly jednoznačné závěry o významnosti 

aktivního či pasivního kouření jako faktorů zvyšujících riziko vzniku CA prsu. Je zřejmé, 

že při účinku polyaromatických uhlovodíků (karcinogeny obsažené v tabákovém kouři) 

hraje významnou úlohu na vznik nádoru aktivita enzymu N-acetyltransferázy. Dosavadní 

studie nepotvrdily přímou souvislost mezi polymorfismem genu N-acetyltransferázy          

a rizikem vzniku CA prsu (Abrahámová a kol. 2003). 

Ve studiích sledujících vliv kouření, ale i alkoholu a užívání antikoncepčních 

prostředků, na rakovinu prsu se ukazuje, že čím nižší byl věk ženy, když byla vystavena 

těmto látkám, tím vyšší je riziko. V období mezi menarche a prvním těhotenstvím se 

žlázové buňky prsu rychle množí. Každý cyklus buněčného dělení dává možnost vzniku 

chyby v uspořádání DNA. Je-li buňka vystavena působení karcinogenů v tomto období, 

zvyšuje se riziko vzniku CA (Readová 1996). 
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3.1.4.3  PROTEKTIVNÍ FAKTORY 
Jsou známy i projektivní, tzv. ochranné faktory. 

3.1.4.3.1  TĚHOTENSTVÍ PŘED 20. ROKEM VĚKU 
Jedná se o první těhotenství končící porodem, nikoliv graviditu zakončenou 

potratem. Žena, která porodí před 20. rokem má riziko snížené o 2/3 oproti ženě, která 

poprvé porodí po 35. roce věku (Konopásek a kol. 1997). 

3.1.4.3.2  FYZICKÁ AKTIVITA 
U žen, které se v dětství podrobovaly větší fyzické námaze, je riziko zmenšeno. Jde 

patrně o vliv fyzické námahy na počátek ovulační aktivity (Konopásek a kol. 1997). Usilovné 

tělesné cvičení v průběhu dospívání může menarche oddálit. 

I ženy,  které rekreačně sportují, mají nižší hladiny progesteronu a kratší luteální 

fáze ve srovnání s nesportujícími ženami. Tak je možný protektivní účinek na tkáň prsu, 

protože prs dostává nejvíce aktivujících podnětů právě v luteální fázi. Zjistilo se, že u žen, 

které sportovaly pravidelně čtyři nebo více hodin týdně, bylo riziko vzniku rakoviny prsu 

menší až poloviční oproti ženám, které nesportovaly vůbec (Readová 1996). 

Zvýšená fyzická námaha inhibuje produkci steroidních hormonů v ovariích             

a snižuje hladinu krevního inzulinu. S fyzickou aktivitou je spojená i snížená produkce 

IGFPB-1 (insulin-growth factor binding protein -1), proteinu ovlivňujícího statut IGF 

(insulin-growth factor). Pozitivní vliv fyzické aktivity na snížení rizika vzniku CA prsu 

může být dále zprostředkován stimulací imunitního systému – především posílením jeho 

role při rozpoznání a likvidaci neoplastických buněk (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.3.3 LAKTACE 
Aktivní kojení a délka doby kojení ovlivňují přímo hladinu estrogenů v ženském 

organismu a byly potvrzeny jako faktory s protektivním účinkem na rozvoj maligního 

onemocnění prsu (Abrahámová a kol. 2003). V období kojení je hladina estrogenů nižší        

a hladina prolaktinu vyšší (Readová 1996). 

3.1.4.4 OSTATNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY 
Rizikové faktory můžeme dělit i na skupinu ostatních rizikových faktorů. Sem se 

řadí i faktory nově zkoumané a objevené. 
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3.1.4.4.1 RASA 
Riziko vývoje CA prsu je rozdílné u odlišných etnických skupin. U bělošské 

populace je prokázané riziko výrazně vyšší než u populace černošské a u Asiatek. Naproti 

tomu mortalita na CA prsu vykazuje odlišný trend (vyšší mortalita u černošek) 

(Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.4.2 GEOGRAFICKÁ OBLAST 
V incidenci CA prsu existují geografické rozdíly. Migrační studie, které zkoumaly 

populaci přesídlenou z oblastí s nízkou incidencí CA prsu do oblastí s incidencí vysokou, 

vykázaly zvýšení a vyrovnání s výskytem v hostitelské oblasti. Tento fakt je známý           

u japonské populace, která přesídlila na Havaj a do USA. Tento fenomén svědčí pro účast 

zevních faktorů v etiologii vývoje CA prsu. Avšak prospektivní kontrolované studie 

přinesly výsledky nepříliš konzistentní (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.4.3  TĚLESNÁ VÝŠKA 
Do roku 2003 byly provedeny dvě studie analyzující vztah mezi tělesnou výškou 

jako nezávislým predikátorem a rizikem vzniku rozvoje malignity u vyšších žen (Brandt     

a kol. 2000). 

3.1.4.4.4  STŘEDNÍ KREVNÍ TLAK 
V literatuře je dokumentován vztah mezi zvýšeným středním  krevním tlakem 

v době těhotenství a vyšším rizikem vzniku CA prsu (Richardson a kol. 2000). 

3.1.4.4.5 VZDĚLÁNÍ 
Jde o komplexní faktor zahrnující gynekologické aspekty, režim dne s ohledem na 

fyzickou aktivitu apod. Je dokumentován vztah mezi nejvyšším dosaženým vzděláním žen 

a pravidelným prováděním samovyšetření prsu (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.4.6 BYDLIŠTĚ 
Jde o komplexní faktor zaměřený na odlišení rozdílných aspektů života na venkově 

a ve městě (fyzická aktivita, expozice karcinogenům apod.) (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.4.4.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Analýzy vztahu mezi kontaminací životního prostředí a incidencí novotvarů se 

v současnosti zaměřují především na studium xenobiotik. Vztah mezi expozicí 
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halogenovaným uhlovodíkům a rizikem vzniku CA prsu není v literatuře jednoznačně 

dokumentován (Wolff a kol. 2000). 

Mnoho studií našlo zvýšený výskyt rakoviny prsu mezi ženami vystavenými 

vysokým dávkám určitých průmyslových škodlivin. Jsou určité předpoklady pro závěr, že 

ženy žijící v obzvlášť znečištěném prostředí onemocní rakovinou prsu s vyšší 

pravděpodobností. V poslední době bylo zjištěno, že ženy s rakovinou prsu mívají ve tkáni 

prsů i v krvi vyšší hladiny chlorovaných pesticidů. Ženy s rakovinou prsu měly v tukové 

tkáni svých prsů o 40 až 60 procent vyšší množství zbytků chemikálií, jako DDT, DDE 

(hlavní metabolit insekticidu DDT) a polychlorovaných bifenylů, než ženy, které rakovinu 

prsu neměly. Jiná studie zjistila, že ženy s rakovinou prsu, v jejichž buňkách se 

vyskytovaly ER, měly v tukové tkáni třikrát vyšší množství DDE než ženy s benigním 

onemocněním prsu anebo ženy, v jejichž rakovinných buňkách prsu se ER nevyskytovaly. 

Je možné, že vyšší hladiny látek s organicky vázaným chlorem ve tkáni prsu           

a v tuku byly v některých těchto studií způsobeny metabolickými změnami, vyvolanými 

rakovinou samotnou. Studie při nichž se hladiny chemických látek měřily v krvi anebo 

v jiných tělesných tekutinách a které sledovaly ženy, zda se u nich rakovina nevyvíjí, 

takovou chybu vylučují. 

Davisová a kol. uvažují, jakým způsobem by mohly riziko rakoviny prsu zvyšovat 

rozdílné a různorodé faktory včetně xeno-estrogenů. Uvažují o sérii mechanismů, při nichž 

xeno-estrogeny a jiné faktory spolupůsobí s estrogeny jako s hlavní osou jednotlivých dějů. 

Zjistilo se, že některé chemické látky - např.: DDT, atrazin, kepon a endosulfan – mění 

vzájemný poměr metabolitů estrogenů nežádoucím způsobem, ke zvýšení rizika rakoviny 

prsu. Ženy s vrozenou zvýšenou vnímavostí mohou být více citlivé vůči xeno-estrogenům 

v prostředí (Readová 1996). 

3.1.4.4.8 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY 
Onkologické choroby někteří autoři řadí mezi psychosomatická onemocnění. Studie 

analyzující osobnostní charakteristiky ve vztahu k riziku vzniku nádorového onemocnění 

jsou většinou retrospektivní a zamezující tak objektivnímu posouzení stavu pacienta před 

vývojem onemocnění. U osob s prokázanými depresivními stavy byla v prospektivní 

epidemiologické studii prokázána 2,5krát vyšší incidence malignit (Mohapl 1992). 

Provedené epidemiologické studie poskytují nekonzistentní závěry o úloze akutních nebo 

chronických depresivních stavů žen a riziku vzniku CA prsu. Nejasný je zároveň 
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mechanismus účinku, předpokládá se ovlivnění metabolismu a produkce ženských 

hormonů (Abrahámová a kol. 2003). 

3.1.5 JINÝ ZPŮSOB KLASIFIKACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 
Rizikové faktory se dají klasifikovat různými způsoby. Autoři odborné literatury 

rozdělují rizikové faktory dle různých kritérií. Výše popsaný způsob  použil Konopásek     

a kol. 1997. Abrahámová a kol. 2003 použila dělení rizikových faktorů z hlediska 

mechanismu působení při vzniku CA prsu a podle možnosti jejich ovlivnění aktivním 

přístupem ženy. 

 

Obr.3 Přehled nejvýznamnějších rizikových faktorů karcinomu prsu dle Abrahámové a kol. 

2003 (Abrahámová a kol. 2003) 
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Obr.4 Klasifikace rizikových faktorů podle jejich významnosti (Abrahámová a kol. 2003) 

 
Obr. 5 Rizika životního stylu (Abrahámová a kol. 2003) 

3.2 POHLAVNÍ STEROIDNÍ HORMONY 
Ženské prsy jsou mimořádně vnímavé na působení hormonů. Vývoj prsů zahajuje  

a řídí současně celá plejáda hormonů. Vývoj rakoviny prsu je v těsném vztahu k působení 

pohlavních steroidních hormonů. Riziko rozvoje tohoto onemocnění ovlivňuje, jak veliký 

byl celkový počet skutečně prodělaných menstruačních cyklů v plodném období života 

ženy. Pravidelné měsíční menstruační cykly vystavují ženu velikým výkyvům hladin dvou 

typů pohlavních steroidních hormonů – estrogenu a gestagenu (progesteronu) – které 

výrazně ovlivňují i prs.  

Hormony hypofýzy (mozkového podvěsku) indukují ovulaci, regulují menstruační 

cyklus a přispívají k rozvoji žlutého tělíska (Readová 1996). Folikuly stimulující hormon 

(FSH) podporuje růst folikulů ve vaječnících a tvorbu estrogenu. Hladiny FSH cyklicky 

kolísají. Sekrece estrogenů je stimulována také luteinizačním hormonem (LH) předního 



 25 

laloku hypofýzy. Hypofýza je řízena podněty z hypothalamu a hladinou estrogenů 

v organismu (Hanč a Pádr 1982).  

Menstruační cyklus má dvě fáze. Ke konci první, folikulární fáze se secernuje ve 

vaječníku estrogen, který připravuje děložní sliznici pro těhotenství. Když hladina 

estrogenu vrcholí, nepřímo vyvolá ovulaci – uvolnění vajíčka z vaječníku. Ve druhé, 

luteální fázi secernuje vaječník jak estrogen, tak i progesteron. Níže uvedená autorka – na 

rozdíl od předcházejících dokonce uvádí: dosud není jasné, zda nejdůležitější faktor 

zvyšující riziko rakoviny prsu je estrogen, progesteron, jejich kombinace, nebo snad jiný 

pohlavní hormon. Také není známo, zda je důležitější absolutní výška hladiny hormonu, 

anebo doba, po kterou je žena působení hormonu vystavena  (Readová 1996). 

3.2.1 ESTROGENY 
Před menopauzou se většina estrogenu vytváří ve vaječnících. Během gravidity je 

produkován placentou. Jsou dva hlavní přirozené hormony typu estrogenů – estradiol         

a estron. Estradiol má silnější účinek na tkáň prsu. Po menopauze se většina estrogenu 

vytváří pozměněním androgenů (mužských pohlavních hormonů) vytvářených 

v nadledvinách. Tato chemická přeměna probíhá v tukové tkáni, proto u žen, které mají 

více tuku, vzniká více estrogenu a tudíž mohou být náchylnější ke vzniku CA prsu. Po 

menopauze je estronu více než estradiolu (Readová 1996). 

Estrogeny působí na růst a vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků. 

Vyvolávají vaskularizaci v ovariích, růst epitelu vejcovodů, tvorbu hlenu a proliferaci 

dělohy. Přímo ovlivňují vývoj mléčné žlázy. Spolu s progesteronem řídí průběh 

menstruačního cyklu (Hanč a Pádr 1982). 

Estradiol výrazně aktivizuje epiteliální buňky výstelky vývodních kanálků prsní 

žlázy, proto má ústřední význam jako promotor CA prsu u žen. Většina estradiolu v krvi je 

vázána na bílkoviny. Nejdůležitější vazebná bílkovina je SHBG (sex hormone binding 

protein, bílkovina vážící pohlavní hormony). Množství SHBG určuje, kolik estradiolu 

zůstane nevyvázáno, tedy ve volné formě, takže může působit na tkáň prsu.  

Estradiol se v těle dále chemicky mění dvěma naprosto rozdílnými cestami. Cesta 1 

dává vznik 2-hydroxyestronu (2-OHE), cesta 2 16α-hydroxyestronu (16α-OHE). 

V odborné literatuře je uváděno, že riziko rakoviny prsu souvisí s těmito dvěma cestami 

chemické přeměny. Pravděpodobně cesta 1, vytvářející slabě účinnou látku 2-OHE, je 
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příznivá, protože vede k nižšímu riziku. Podporují ji některé složky potravy, např. indol-3-

karbinol, který je v kapustě. Cesta 2 je nepříznivá, protože dává vznik silně působící 

estrogenní látce 16α -OHE, která je navíc i genotoxická (tj. může pozměnit genetické 

vybavení buňky). Podíl této cesty zvyšuje např. alkohol (Readová, 1996). 

3.2.1.1 ESTROGENOVÉ RECEPTORY 
Estrogeny působí v tkáních přes specifické receptory – estrogenové receptory (ER). 

Jsou to látky bílkovinného charakteru obsažené v cytoplasmě buněk některých orgánů. Pro 

svůj hormon mají vysokou afinitu. Vazbou hormon-receptor dojde ke změně konformace 

bílkoviny a vzniku aktivovaného komplexu. Pevný komplex hormon-receptor prochází 

jadernou membránou, uvede v činnost genetický aparát, který zahájí tvorbu jiné regulační 

bílkoviny. Jde o pozitivní regulaci, na jejímž podkladě vzniká v buňce několik typů 

proteinů, mimo jiné i progesteronových receptorů (PR) (Rochefort a kol. 1987).  

Neobsazené ER jsou pravděpodobně velmi volně vázány na jádra buněk, které jsou 

hormonálně citlivé. Toto potvrzuje imunocytochemická metoda stanovení receptorů 

(Greene 1988). 

To, že různě citlivé buňky v různých orgánech reagují na hormon různým 

způsobem je patrně způsobeno tím, že je aktivována odlišná část genetického aparátu. 

Hormonem modifikovaná bílkovina se váže na různé části molekuly chromatinu (Hanč       

a Pádr 1982).  

Tedy některé nádory nereagují na podání estrogenů zvýšenou proliferací (estrogen 

independentní nádory), mohou však mít zachovanou schopnost reagovat na estrogeny 

alespoň změnou metabolismu. Tyto nádory mají obvykle velmi nízký obsah ER. Chybění 

receptorů bývá často spojeno se sníženou reakcí na endokrinní terapii. Jedna z linií 

karcinomu mléčné žlázy (MCF-7) je na estrogenech silně závislá, antiestrogeny její 

proliferaci inhibují. Existují však mechanismy, jimiž se buňky karcinomu mléčné žlázy 

mohou stát hormonálně nezávislé. Účinná v tomto směru se ukázala transfekce buněk této 

linie onkogenem v-ras (Lukáš a kol. 1997). 
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Obr. 6 Možnost inhibice růstu nádoru závislého na estrogenní stimulaci (Petruželka a kol. 

2007)  

Důležitou vlastností ER je jejich schopnost zadržovat a koncentrovat estrogeny 

v buněčném jádře. Bylo zjištěno, že proliferující buňky premaligních stádií vykazují silnou 

homogenní expresi ER, avšak v infiltrujících maligních nádorech je tato exprese silně 

heterogenní. Exprese ER tedy může mít význam i v nastartování kancerogeneze a ztráta 

těchto vazebných míst pro estrogeny pravděpodobně signalizuje zahájení autonomního 

růstu. 

Nedávno byl identifikován gen pro expresi ER a byly vyvinuty oligonukleotidové 

sondy pro detekci mRNA estrogenových receptorů in situ. Při pátrání po ER i jejich 

mRNA bylo zjištěno, že může docházet i k nesouhlasné expresi, totiž negativnímu nálezu 

ER a pozitivnímu průkazu korespondující mRNA.  

Estrogen-pozitivní buňky po stimulaci mohou produkovat řadu specifických 

proteinů (ESP). Tyto proteiny samy mohou mít dokonce lepší prognostickou validitu než 

ER, protože jejich nález svědčí pro funkčnost ER. Jedním z prvních ESP, jehož samotná 

detekce je prognosticky významná, jsou PR.  

ER i jejich mRNA byly nalezeny nejen v buňkách nádorů estrogen-dependentních 

tkání, ale i v buňkách hladké svaloviny, leiomyosarkomech, a dalších nádorech                  

a hyperplasiích měkkých tkání jako jsou fibromatózy, synoviální sarkomy, liposarkomy 

apod. (Lukáš a kol. 1997). Z tohoto hlediska je otazníkem pro chybu cytosolového vyšetření 
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ER v CA prsu, do jaké míry jsou přítomny ER v cévní a pojivové tkáni nádoru (ve 

stromatu) (poznámka školitele).       

3.2.2 PROGESTERON, PROGESTERONOVÉ RECEPTORY 
Progesteron je steroidní pohlavní hormon ze skupiny gestagenů. Je secernován 

hlavně žlutým tělískem vaječníků a kůrou nadledvin. Ovlivňuje druhou polovinu 

ovulačního cyklu a průběh gravidity (Hanč a Pádr 1982).   

V průběhu první, folikulární fáze menstruačního cyklu vyvolá sekrece estradiolu 

určité zmnožení buněk prsu. Ale během druhé, tzv. luteální fáze menstruačního cyklu - kdy 

se secernuje jak estradiol, tak progesteron – se buněčné dělení podstatně zvýší. Protože 

buňky ve fázi dělení jsou mnohem vnímavější na karcinogeny, může právě tento časový 

úsek představovat nejzranitelnější období prsu (Readová 1996). 

PR působí podobným receptorovým mechanismem jako estrogeny. PR se vyskytují 

zejména v buňkách vejcovodů, dělohy a ve žlazové tkáni prsu a jejích nádorech (Hanč        

a Pádr 1982). 

U CA prsu platí nejen pro ER, ale i pro PR, že jejich aktivita se snižuje při vzestupu 

autonomie nádoru. Pacientky s ER a nebo PR pozitivními nádory neléčené po iniciální 

chirurgické intervenci mají signifikantně delší interval remise i celkovou dobu přežití než 

mají pacienti s nádory ER či PR negativními. Statistiky o přežití jsou příznivější                 

u pacientek s receptorově pozitivními nádory, které dostávají adjuvantní antihormonální 

terapii (tamoxifen) (Lukáš a kol. 1997). 

Tedy stav ER a PR, jejich přítomnost a množství jsou také důležitým faktorem pro 

prognózu rakoviny prsu (Greene 1988). Koncentrace hormonálních receptorů v cytosolu 

CA prsu je v různé míře ovlivněna procentem stromatu (např. krevní cévy), neboť stroma 

se liší u různých pacientek. V případě absence ER a PR ve stromatu – procento stromatu 

ovlivňuje koncentraci receptorů v nádoru nepřímo úměrně (pokud je použito vyšetření 

cytosolu – nikoliv při imunohistochemii) (Hochmann 2007).  

3.3 METODY MĚŘENÍ ER A PR  

3.3.1 BIOCHEMICKÁ ANALÝZA (DCC)  
Biochemické metody využívají reversibilní kompetitivní vazby značeného ligandu 

na neobsazené vazebné místo receptoru. Značení ligandu umožňuje měření koncentrace 
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receptoru. V případě hormonálních receptorů bývá ligandem hormon nejčastěji značený 

buď radioaktivně tritiem-(3H)-estradiol, (3

3.3.2 IMUNOMETODY (ICC, EIA, RIA)  

H)-progesteron- jedná se o radioreceptorovou 

analýzu (RRA), nebo enzymem, pak mluvíme o enzymoreceptorové analýze (ERA). 

Postup metody je následující: 

1. homogenizace nádorové tkáně 

2. oddělení cytosolu od pevné tkáně centrifugací 

3. přidání značeného hormonu k cytosolu 

4. inkubace 

5. adsorpce nenavázaných molekul hormonu na aktivní uhlí s následnou centrifugací 

6. měření množství komplexu hormon-receptor v supernatantu 

7. hodnocení výsledků Scatchardovou metodou 

Ze Scatchardova grafu se získá hodnota v jednotkách fmol/mg bílkovin (Kaušitz      

a kol.1991). 

Využívají imunoreakce antigen-protilátka. Receptor představuje antigen, specifická 

protilátka je monoklonální produkovaná speciálně připravenou tkáňovou kulturou. 

Receptor-specifická protilátka je na neaktivním konci značená fluochromem nebo 

enzymem schopným tvořit barevné produkty. Imunoanalýza vykazuje obvykle větší 

procento ER pozitivních nádorů než biochemická analýza. Řada receptorů je totiž 

nefunkčních, nejsou schopny vazby hormonu. Protilátka reaguje, ale jak na funkční, tak 

nefunkční receptor (Kaušitz a kol.1991). 

3.3.2.1 IMUNOCYTOCHEMICKÁ 
Od pacientek se při vyšetřování získá z nádoru jemnou jehlou tzv. aspirát nebo se 

používají tkáně získané po vyoperování nádoru zpracované tak, aby na podložním sklíčku 

vznikl nátěr z jednotlivých buněk. Získané vzorky se speciálně promývají, nechají se 

inkubovat s monoklonální protilátkou. Hodnotí se pod mikroskopem, počítá se počet 

obarvených = pozitivních buněk a intenzita zbarvení v buňce (Charpin a kol.1988). 
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3.3.2.2 IMUNOHISTOCHEMICKÁ    
 Má podobný princip jako imunocytochemická. Před měřením se ale neprovádí 

cytologická preparace, zabarvení se pozoruje na tkáňových řezech. Metoda umožňuje 

současné určení rozložení receptorů a histologické hodnocení. V nádorech prsu ER(+) jsou 

receptory distribuovány heterogenně se specifickou lokalizací v epiteliálních buňkách. 

Intenzita zabarvení je velmi proměnlivá jak u různých vzorků, tak u různých buněk 

jednoho vzorku od slabé k velmi silné (Charpin a kol.1988). 

3.3.2.3 ENZYMOVÁ IMUNOANALÝZA (EIA) 
 Receptor-specifická protilátka je v tomto případě značená enzymem. Hodnocení 

není mikroskopické, ale provádí se subcelulárně v suspenzi pomocí spektrofotometru. 

Výsledek je uváděn ve fmol/mg bílkovin (Kaušitz a kol.1991). 

3.3.2.4 RADIOIMUNOANALÝZA (RIA) 
 Tato metoda se opět týká subcelulární suspenze a  využívá radioaktivně značenou 

protilátku (Kaušitz a kol.1991). 

3.3.3  VÝVOJ ROZHRANÍ POZITIVITY U CYTOSOLOVÉ METODIKY ER    

A PR  
Stanovení pro pozitivitu a negativitu ER a PR je stále řešený problém. Někteří 

autoři se nemohou shodnout na přesně určující hranici. Někteří (např. Vij a kol. 1990, Parl 

a kol. 1989) považují za hranici pozitivity ER 3 fmol/mg pro premenopauzální pacientky, 

ale Parl a kol. tuto hranici použil i pro postmenopauzální. Vij a kol. pro postmenopauzální 

pacientky stanovil hranici pozitivity ER 10 fmol/mg. Dále (např. Szakacs a kol. 1986, 

Daniell 1988) považují za konvenční hranici pozitivity pro ER 10 fmol/mg bílkovin. Pujol 

a kol. (1998) použil 10 fmol/mg bílkovin pro oba receptory (ER i PR). Jiní (např. Valerón 

a kol. 1997, Kuner a kol. 2000) se shodují na hranici pozitivity ER 15 fmol/mg nebo           

i vyšší. Běžně akceptované prahy pozitivity pro ER a PR (10 a 20 fmol/mg) nejsou 

schopné dostatečně rozlišit mezi endokrinně citlivými a endokrinně rezistentními nádory 

prsu (Neskovic-Konstantinovic a kol. 2000).  

V případě stanovení hranice pozitivity PR autoři uvádějí hodnoty vyšší než             

5 fmol/mg bílkovin (např. Glikman a kol. 1987, Chevalier a kol. 1988). Jiní používají 

hranici pozitivity PR větší než 10 fmol/mg bílkovin (např. Szakacs a kol. 1986, Pichon a 

kol. 1992, Giuffrida a kol. 1993). V neposlední řadě existuje i třetí skupina autorů, kteří 
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uvádějí hranici pozitivity pro PR vyšší než 15 či 20 fmol/mg bílkovin (např. Merle a kol. 

1990, Keshgegian a kol. 1988).  

Raabe a kol. (1998) definoval tři hladiny ER: ER(-): < 10 fmol/mg bílkovin, ER(+): 

>/= 10-99 fmol/mg bílkovin a vysoký obsah ER: >/= 100 fmol/mg bílkovin. Pro stav PR(+) 

byla stanovena hranice pozitivity >/= 20 fmol/mg bílkovin, se středním obsahem             

PR >/= 20-99 fmol/mg a s vysokým obsahem PR >/= 100 fmol/mg bílkovin (Raabe a kol. 

1998). 

Následující údaje představují zajímavý přístup. Jeví se odtažité od ostatních 

literárních údajů např. tím, že se snaží u ER rozčlenit skupinu nad 100 fmol/mg a že u PR 

používají vyšší rozhranní. 

Klasická hranice pozitivity pro ER (< 10 fmol/mg bílkovin) neměla prognostickou 

signifikaci. Ve skupině pacientek s nádory s negativními uzlinami byly, s použitím hranice 

pozitivity 100 a 400 fmol/mg pro ER, vydefinovány skupiny s ER ≤ 100, 100 < ER ≤ 400  

a ER > 400. V případě PR - ve skupině pacientek s nádory s pozitivními uzlinami byla 

hranice pozitivity 60 fmol/mg bílkovin, a proto byly porovnány skupiny s PR ≤ 60             

s PR > 60 fmol/mg. U pacientek s rakovinou prsu s negativními uzlinami byla stanovena 

hranice pozitivity PR 80 fmol/mg (Hupperets a kol. 1997).  

3.3.4  VÝVOJ ROZHRANÍ POZITIVITY U IMUNOHISTOCHEMICKÉ 

METODIKY ER A PR  
Uvedené tabulky a grafy v této kapitole jsem převzala z diplomové práce 

Dvořákové. 

Walker a kol. (1988) hodnotil intenzitu zabarvení jako negativní, slabou a silně 

intenzivní. Berger a kol. (1991) hodnotil vzorek při sebemenším zabarvení jader 

nádorových buněk jakékoliv intenzity imunocytochemickou metodou ER resp. PR 

pozitivní. Při imunohistochemickém stanovení hormonálních receptorů CIS byly vzorky 

negativní, když nevykazovaly identifikovatelné zabarvení (Bur a kol. 1992). 

Následující tabulka ukazuje, že v nejstarších pracích bylo nutno používat velmi 

nízké rozhraní (2 % pozitivních buněk). Z tabulky dále vyplývá, že citlivost metodiky se 

zvyšovala. 
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Autoři 
hranice nádorových bb.  
[% pozitivních buněk] rok vydání studie 

Walker a kol. 2 1988 
Helin a kol. 2 1988 

Querzoli a kol. 10 1995 
Stierer a kol. 10 1993 

Lozowski a kol. 15 1987 
Cathbert a kol. 25 1990 

Coddington a kol. 25 1993 
Rogers a kol. 25 1993 

Tab. 1 Rozhraní imunohistochemické pozitivity (Dvořáková 2007) 

Také z následujících grafů vyplývá, že citlivost metodiky se zvyšovala. Níže 

uvedené dva grafy dokazují, že ve starších pracích byl velký rozdíl mezi počtem pacientek 

ER+ premenopauzálních (40 %) a postmenopauzálních (asi 65 %). V novějších pracích se 

tento rozdíl vytrácí. V roce 1995 již je u premonopauzálních počet ER+ pacientek 70 % - 

téměř stejně tak u postmenopauzálních. 
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Graf č. 1 Závislost ER(+) premenopauzálních pacientek na roku vydání studie, 

Imunohistochemické techniky (Údaj z r. 1993 byl před proložením čáry vyloučen pomocí 

reziduální odchylky) 
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Graf č. 2 Závislost procentuálního zastoupení ER (+) postmenopauzálních pacientek na 

roku vydání studie, Imunohistochemická technika 

Jestliže někteří autoři dělili soubor pacientek na mladší 50 a starší než 50 let, místo 

premenopauzální a postmenopauzální, byl výsledek podobný. U PR takovéto závislosti 

nebyly nápadné, pravděpodobně protilátka na stanovování PR byla již od začátku 

kvalitnější než na ER. Ale tímto tématem se Dvořáková více nezabývala. 

3.4 VLIV MENSTRUAČNÍHO CYKLU NA NAČASOVÁNÍ 

OPERACE KARCINOMU PRSU A NA PŘESNOST 

VYŠETŘENÍ RECEPTORŮ 
Hagen a kol. (1998) publikovali výsledky 32 retrospektivních studií 9.665 žen od 

roku 1989, týkající se možnosti, že načasování chirurgického vyoperování primárního CA 

prsu během menstruačního cyklu ovlivňuje recidivování nebo šíření CA prsu a délku 

přežití pacientek. Zaujal k nim následující – velmi kritické postoje: podstata dostupných 

dat nemůže poskytovat jasné doporučení, kdy přesně operovat. Současná retrospektivní 

data jsou neadekvátní. Nezbytně nutné jsou prospektivní studie. Prospektivní studie, které 

byly dosud zahájeny nebudou moci definitivně odpovědět na tuto otázku, z důvodu 

neadekvátního chronobiologického plánu (Hagen a kol. 1998). 

Další práce je však novější: Minckwitz a kol. (2004) v analýze 266 

premenopauzálních pacientek potvrdili, že pacientky, které byly operovány během 
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progestagenní fáze (0-2 dny a 13-35 dní) menstruačního cyklu vykázaly zlepšení 

klinických výsledků. Efekt byl omezen na nádory s pozitivním nálezem (metastáz) 

v lymfatických uzlinách (p=0,003) a na nádory pozitivní (při vyšetření) na hormonální 

receptory (p=0,03). Tedy tato analýza naznačuje, že jestli po diagnostické excizi tumoru je 

regulace růstu narušena, a jestli tumorové buňky po excizi v organismu zůstávají (jako 

v podpažních lymfatických uzlinách), proliferativní potenciál těchto hormonálně závislých 

buněk může být zvýšen v neoponovaném estrogenovém prostředí, které takto usnadňuje 

metastatické šíření (Minckwitz a kol. 2004). Slovem neoponovaný mají autoři namysli, že 

estrogenní účinek v estrogenní fázi ovariálního cyklu není potlačován (respektive 

modifikován) progesteronem. Estrogeny vyvolávají množení buněk prsní žlázy, kdežto 

progesteron vyvolává zástavu rozmnožování buněk a jejich diferenciaci směrem k tvoření 

mléka (poznámka školitele). 

Premenopauzální pacientky operované pro CA prsu v luteální fázi menstruačního 

cyklu mají patrně statisticky nižší riziko rekurence (návratu) onemocnění (míněno – růst 

původně mikroskopických metastáz) a delší celkové přežití, než nemocné operované ve 

fázi folikulární. Tento vztah je podle literárních údajů patrný pouze u případů s pozitivitou 

axilárních uzlin. Důvody této souvislosti nejsou dosud přesně známy. Předpokládají se 

rozdíly v působení růstových faktorů, aktivitě NK (natural killer) buněk a makrofágů         

a změny v adhezivitě nádorových buněk během měnících se hormonálních poměrů během 

cyklu (Žaloudík a kol. 1995). 

Dr. Hochmann ve své publikaci uvádí, že v případě pacientek z pardubické 

nemocnice – pokud to bylo možné, operace pacientek byly prováděny v první fázi 

menstruačního cyklu (Hochmann 2007). To je v rozporu s předcházejícími dvěma citacemi, 

ale tyto pardubické operace byly provedeny poměrně dávno – v letech 1992 – 1994. Není 

vyloučeno, že nyní je uplatňováno v Pardubicích jiné načasování operace nebo, že existují 

nové argumenty proti předchozím dvěma citacím. 

V této problematice nejde jenom o to, jaký vliv má fáze menstruačního cyklu při 

operaci na hormonální signalizaci v buňkách. Jde též např. na odhalitelnost metastáz při 

operaci (např. nejen zdravý prs, ale i metastáza jeho karcinomu může měnit svou velikost 

během menstruačního cyklu). Ale jde též o nebezpečí falešné pozitivity nebo falešné 

negativity laboratorní analýzy receptorů, což by mohlo mít za následek nesprávné 

rozhodnutí o hormonální terapii a tím i kratší přežívání pacientek (poznámka školitele).  
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Vlivem načasování operace na výsledky cytosolového vyšetření receptorů se 

zabývá např. Pujol a kol. (1998). Z jeho grafů vyplývá, že při nesprávném (respektive 

nestandardním – nezvyklém) načasování operace vznikne navíc chybný výsledek vyšetření 

ER a PR – a tím i nebezpečí chybné léčby. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3 Stav ER v závislosti na průběhu menstruačního cyklu (Pujol a kol. 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 Stav PR v závislosti na průběhu menstruačního cyklu (Pujol a kol. 1998)  
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Vysvětlivky ke grafům: 

 Mean PgR – průměr PR 

 Mean ER – průměr ER 

 Hormonal status – hormonální stav 

 foll. – folikulární fáze 

 ov. – ovulace 

 lut. – luteální fáze 

 periM – perimenopauza 

 postM - postmenopauza 

Dr. Hochmann ve své publikaci ale neřeší vliv stádia cyklu na výsledek léčby ani 

na chyby vyšetření zaviněné menstruačním cyklem. Ale zabývá se analogickým 

hormonálním vlivem věku na přesnost vyšetření receptorů. V návaznosti na tyto 

hormonální změny se zabývá zjištěním poměru cytosolových koncentrací estrogenových 

receptorů ku progesteronovým receptorům (ER/PR) v excizi z mammakarcinomů.  To 

může pomoci při diagnóze nadměrné tvorby estrogenů, nebo naopak snížené funkce ER 

nebo příliš malé exprese genu pro PR (Hochmann 2007). Ale způsob řešení tohoto poměru 

ER/PR v závislosti na věkových hormonálních změnách může být přenesen do analogické 

problematiky hormonálních vlivů při menstruačním (respektive ovariálním) cyklu. 

3.5 DALŠÍ ÚDAJE Z LITERATURY – PŘEDEVŠÍM O VLIVU 

VĚKU NA VÝSLEDKY ER A PR 

Následující údaje jsme z větší části převzali z diplomové práce 

Horáčkové (1997). 

3.5.1  VYBRANÉ DŮKAZY O ZÁVISLOSTI STEROIDNÍCH RECEPTORŮ 

NA VĚKU 
Ve tkáňové kultuře buněk rakoviny prsu v médiu s nízkými hladinami estrogenu se 

buňky adaptovaly na růst. Rovnoměrné zvyšování obsahu ER během adaptace může být 

modelem pro zvyšování hladin ER, které je pozorováno u rakoviny prsu s rostoucím 



 37 

věkem pacientek (Welshons a Jordan 1987). Při nepřítomnosti estrogenu se totiž 

pravděpodobné množství jeho receptoru zvyšuje, aby byl zachycen i malý hormonální 

impuls.  

Statistickým zpracováním jsme se hlavně zaměřili na závislost vzestupu ER či 

poklesu PR na věku. Proto jsme sledovali především výsledky v literatuře u pacientek in 

vivo. V mnohých pracích byl v karcinomech prsu dokázán věkový nárůst cytosolových ER. 

Naopak, v případě PR, někteří autoři pozorovali věkový pokles – většinou jako pokles 

počtu PR(+) pacientek (Hurlimann a kol. 1993; Kommoss a kol. 1994). Ten je vysvětlitelný 

poklesem koncentrace estrogenů v krvi (Raafat a kol. 1999). Ale tento pokles PR je 

pravděpodobně jen malý, neboť v jiných pracích byla věková změna PR nesignifikantní 

nebo nedetekovatelná oběma metodami: jak kvalitativně – pomocí počtu PR (+) pacientek 

tak kvantitativně – porovnáním rozdílů mezi koncentracemi PR (Fisher a kol. 1987; Merle    

a kol., 1990…). Z toho vyplývá, že (na rozdíl od věkově nestabilních ER) cytosolová 

koncentrace PR může sloužit jako konstanta pro roztřídění statistického souboru, neboť PR 

se jen málo mění hormonálními vlivy stárnutí (Hochmann 2007).   

3.5.2 PROSTÉ ÚDAJE O KORELACI U VĚTŠÍHO POČTU AUTORŮ 
Stav ER koreloval pozitivně s věkem. Regresní analýza ukázala, že podle věku lze 

výrazně a nezávisle předpovídat stav ER (Nielsen a kol. 1992).  

ER byly stanovovány u 763 pacientek s primární rakovinou prsu. Nádory žen 

mladších 40 let byly převážně ER(-). Ženy nad 40 let měly vyšší střední hodnotu ER a byly 

častěji ER(+) (Daniell 1988). 

Nádory prsu premenopauzálních pacientek obsahovaly méně ER než nádory 

postmenopauzálních pacientek (Blankenstein a kol. 1990). Pacientky pod 50 let měly 

tendenci mít nižší hladinu ER než pacientky nad 50 let (Komaki a kol. 1991).  

Pacientky mladší 50 let měly při stanovování ER ICC metodou méně zabarvených 

nádorových buněk než starší (Cano a kol. 1986).  

ER pozitivita nádorů prsu rostla se zvyšujícím se věkem pacientek (Tominaga a kol. 

1993).  
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ER detekované imunohistochemicky byly častější ve skupině postmenopauzálních 

pacientek než premenopauzálních, i když poměry ER(+) v těchto dvou skupinách nebyly 

výrazně rozdílné (Sowa a kol. 1989). 

Z 95 pacientek ve věku 35-86 let bylo 93% ER(+) ve skupině premenopauzálních   

a 92% ER(+) ve skupině postmenopauzálních pacientek. Nebyly tedy rozdíly v četnosti 

výskytu pozitivních případů a menopauzálním stavem. Receptory byly zjišťovány 

radioligandovou metodou (DCC) (Pichon a kol. 1992).  

Počet ER(+) nádorů zjišťovaných DCC metodou pozitivně koreloval                        

s menopauzálním stavem (viz. příloha tab. 2) (Giuffrida a kol. 1992).  

Jiný autor zjistil ve svých imunohistochemických výsledcích, že nebyl rozdíl 

v počtu zbarvených jader CIS (carcinoma in situ; nádor v neinvazivním stádiu = 

neprorůstající skrz bazální membránu) pacientek před a po menopauze, nicméně                

u postmenopauzální skupiny byl pozorován větší počet silně pozitivních buněk (Bur a kol. 

1992). 

3.5.3 ZÁVISLOST ER NA VĚKU DOPLNĚNÁ VÝSLEDKY PR 

3.5.3.1 POZITIVNÍ KORELACE ER A PR S VĚKEM 
Koncentrace ER a PR pozitivně korelovaly s věkem. Zjišťovány byly u 615 

pacientek ve věku od 23 do 89 let radiometricky DCC metodou (Guiffurida a kol. 1992).  

Počet ER(+) nádorů a střední koncentrace ER rostla s věkem pacientek, stejná 

závislost byla pozorována u PR (viz. příloha tab. 3) zjišťovaných DCC metodou (Szakacs   

a kol. 1986).  

3.5.3.2 PR NEGATIVNÍ A ER POZITIVNÍ KORELACE S VĚKEM 
ER v nádorech prsu měly pozitivní korelaci s věkem, naproti tomu PR měly 

korelaci inverzní (Soreide a kol. 1992). 

ER pozitivita byla výrazně zvýšená u pacientek nad 50 let, zatímco PR pozitivita    

u pacientek pod 50 let (Muresan a kol. 1986). 

Stav hormonálních receptorů v nádorové tkáni prsu je závislý na věku. Ve skupině 

907 pacientek ve věku 29-92 let měly premenopauzální pacientky nižší hodnoty ER, 73% 
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byly ER(+) a zvýšené hodnoty PR 76% bylo PR(+). Z postmenopauzálních bylo 80% 

ER(+) a 68% PR(+) (Querzoli a kol. 1995). 

 

3.5.4 POROVNÁNÍ METOD ICC A DCC 
Přímá závislost byla nalezena mezi věkem pacientek a stavem ER zjištěným ICC    

i DCC metodou a nepřímá závislost byla zjištěna u PR – opět oběma metodami (viz příloha 

tab. 4) (Kommos a kol. 1994).  

Stanovením ER a PR biochemickou a imunohistochemickou metodou byly 

nalezeny výsledky z nichž vyplývá, že počet ER(+) pacientek se věkem zvyšuje jak u ICC 

tak u DCC. A naopak počet PR(+) pacientek se s věkem snižuje – opět jak u ICC tak         

u DCC (viz. příloha tab. 5) (Hurlimann a kol. 1993).  

Jeden z autorů (v diplomové práci Horáčkové chybně citovaný) ve své studii při 

měření ER imunocytochemicky a biochemicky nalezl rozdílné korelace s menopauzálním 

stavem, přičemž ICC analýza (v rozporu s pardubickými výsledky) vykazovala statisticky 

bližší, a to výrazně pozitivní korelaci než biochemická (viz. příloha tab. 6).  

Obě zkoušky, imunocytochemická a biochemická, vykazovaly zvyšující se hodnoty 

s věkem pacientek (viz. příloha tab. 7) (Gaskell a kol. 1992).  

Oba výsledky stanovení ER ICA a DCC metodami korelovaly se stářím pacientek. 

Mladší měly méně ER(+) nádorů (viz. příloha tab. 8) (Keshgegian a kol. 1988).  

3.5.5 ÚDAJE AUTORŮ ZPRACOVANÉ DO GRAFŮ 
Údaje z literatury jednotlivých autorů analýz jsme zpracovali do tabulek a grafů. 

Pokud některý z autorů použil např. věkové rozmezí 40-50 let, dali jsme hodnotu 45 let. To 

je střed uvedeného věkového rozmezí, ke kterému jsme došli zprůměrováním věku našich 

pacientek v rozmezí 40-50 let. Pokud autor rozdělil pacientky jen na premenopauzální       

a postmenopauzální, použili jsme pro první skupinu hodnotu 40 let a pro druhou skupinu 

60 let. 
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3.5.5.1 VĚKOVÁ ZÁVISLOST POČTU ER(+) A PR(+) PACIENTEK 

ZJIŠTĚNÝCH ICC METODOU 
Je dokumentován věkový nárůst  ER, ale mezi 70. a 80. rokem byl pomocí ICC      

i DCC metody zaznamenán v případě některých autorů mírný pokles procenta ER+ 

pacientek. U PR jde většinou o věkový pokles, ale máme (od diplomantky Horáčkové 

1997) velmi málo údajů. Z grafů je dobře patrná poměrně velká mezilaboratorní variabilita. 
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Graf č. 5 Věková závislost počtu ER(+) pacientek zjištěných ICC metodou 
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Věková závislost počtu PR(+) pacientek 
zjištěných ICC metodou
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Graf č. 6 Věková závislost počtu PR(+) pacientek zjištěných ICC metodou 

 

 

3.5.5.2  VĚKOVÁ ZÁVISLOST POČTU ER(+) A PR(+) PACIENTEK 

ZJIŠTĚNÝCH DCC METODOU 
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Graf č. 7 Věková závislost počtu ER(+) pacientek zjištěných DCC metodou 

 



 42 

 

Věková závislost počtu PR(+) pacientek 
zjištěných DCC metodou
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Graf č. 8 Věková závislost počtu PR(+) pacientek zjištěných DCC metodou 

 

3.5.6  DETAILNÍ ZÁVISLOST ER NA VĚKU U PARDUBICKÝCH 

PACIENTEK 

Můžeme zde upozornit na cytosolové výsledky vzestupu ER v závislosti na věku 

(viz. grafy č. 9-11) a zároveň výsledky poklesu PR v závislosti na věku. V případě PR, se 

ukázalo, že citlivějším matematickým přístupem než prosté proložení přímky grafem všech 

hodnot je porovnání každoročních nebo několikaletých překrývajících se mediánů PR 

(Hochmann 2007).  

Na následujících grafech je demonstrován rozdíl mezi lineárním a logaritmickým 

zobrazením výsledků ER. Na lineárním grafu je vidět, že hustota bodů je u nízkých hodnot 

ER vysoká a naopak vysokých hodnot ER je málo. To je charakteristickým znakem 

logaritmicko-normálního rozložení hodnot. Dalším znakem je, že proložená čára není 

přímkou, ale má parabolický průběh. 

Vlivem zlogaritmování se proložená čára napřímila a vysoké hodnoty jsou od ní 

stejně vzdálené jako nízké hodnoty ER. 
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Graf č. 9 Závislost ER na věku u pardubických pacientek vyšetřených radioreceptorovou 

analýzou kolem r. 1990 – při použití lineární osy  
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Graf č. 10  Závislost ER na věku u pardubických pacientek vyšetřených radioreceptorovou 

analýzou kolem r. 1990 – při použití lineární osy y (detail – do 150 fmol/mg) 
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Graf č. 11 Závislost ER na věku u pardubických pacientek vyšetřených radioreceptorovou 

analýzou kolem r. 1990 – při použití logaritmické osy y 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST  

Za účelem praktického využití našich poznatků z literatury jsme zpracovali 

výsledky z pardubické nemocnice a naše závěry jsme porovnali s údaji z časopisecké 

literatury. Převzala jsem výsledky imunohistochemického vyšetření několika nádorových 

markerů u CA prsu. Ty byly rozděleny mezi několik studentek a pro mne z toho byla 

vybrána pouze problematika ER a PR. 

4.1 MATERIÁL A METODY 
Preparáty vyrobila a vyhodnotila laboratoř oddělení patologie pardubické 

nemocnice pod vedením Dr. Hácové. Tyto výsledky histochemických vyšetření 164 

pacientek  jsme dostali ve vytištěné podobě. Přepsali jsme je do elektronické podoby          

a vytvořili z nich tabulku (viz. Příloha tab. 13, která ovšem ukazuje jen její záhlaví spolu se 

zadáním několika pacientek) a grafy v programu EXCEL.  

Výsledky jednotlivých parametrů jsou v původně obdržené podobě buď vyjádřeny 

číselně nebo slovně. Jelikož ke zhotovení grafů potřebujeme číselné výsledky, některá 

slovní vyjádření jsme museli převést na číselné.  

K jednoznačnému formulování výzkumných nálezů byla na konferenci v Mainzu   

v r. 1986 definována tzv. IRS (imunoreaktivní stupnice) (Remmele a Stegner 1987). Tato 

stupnice zohledňuje následující parametry, které použila Dr. Hácová pro převod svých 

výsledků:  

• Pozitivita intenzity zbarvení: 0 – negativní - žádná barevná reakce 

                                               1 – slabá barevná reakce 

                                               2 – střední (mírná) barevná reakce 

                                               3 – silná barevná reakce 

• procentuální počet pozitivních buněk: 0 = žádné pozitivní buňky 

                                                             1 = do 15 % 

                                                                         2 = 15 – 50 % 

                                                                         3 = 50 – 80 % 

                                                                         4 = 80 – 100 % 
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Pro intenzitu zbarvení je přitom určující ten stupeň intenzity, který je převládající. 

Pro získání výsledného množství receptorů v nádoru se musí vynásobit mezi sebou počet 

pozitivních buněk a intenzita jejich zbarvení (= stupeň jejich pozitivity). Hypotetická 

maximální hodnota čítá 3*4=12 (Heimes 1996 citovala z Remmele a Stegner 1987). 

V některých případech nelze vyhodnotit zkoumaný preparát takto přesně. Někdy je 

v jednom a tomtéž řezu jedna oblast zbarvena např. silně a jiná slabě. Proto Dr. Hácová 

používala v některých případech pro pozitivitu intenzity zbarvení vyjádření středně i silně 

pozitivní či slabě i středně pozitivní. V těchto případech jsme číslo těchto slovních 

výsledků vyjádřili jako střed mezi oběma v úvahu připadajícími čísly: 

• slabě a středně pozitivní = 1,5 

• středně a silně pozitivní = 2,5 

V případě, že hodnota procentuálního počtu pozitivních buněk byla na rozhraní 

dvou skupin, např. 80 % či 50 %, jsme se podle výše hodnoty IRS přiklonili k jedné či 

druhé skupině. Ve výsledcích procentuálního počtu pozitivních buněk se někdy objevovalo 

slovní spojení více než 90 % či jiná hodnota. V tom případě jsme zadávali hodnotu o 5 % 

vyšší. Setkávali jsme se i s vyjádřením ojedinělým či zcela ojedinělým výskytem 

pozitivních buněk. Zde jsme za ojediněle doplňovali 2 % a za zcela ojediněle 1 %.  

Sami jsme žádné preparáty nevyhodnocovali a pouze jsme se pokusili ověřit náš 

způsob zaokrouhlování dílčích výsledků dodaných Dr. Hácovou. Takto získané výsledky 

jsme (posouzením celého statistického souboru) porovnávali s výsledky zaokrouhlení, ke 

kterému se u stejných pacientek přiklonila Dr. Hácová. Některé z těchto otázek přesahují 

časové možnosti bakalářské práce, a proto zde nejsou dořešeny. V jejich řešení bude dále 

pokračováno v diplomové práci nebo v pracích jiných studentů. Avšak již nyní v této práci 

jsme porovnávali věkové změny ER a PR. 

Nutné bylo použít v EXCELU příkaz doplnění funkce spojnice trendů, z něhož je 

možné (po odmocnění R2) vyčíst hodnotu korelačního koeficientu R, udávající přesnost 

proložení přímkou. Statistická spolehlivost je v ní vyjádřena jako část z celku – tedy 

z jedné. Např. korelační koeficient 0,95 znamená 95procentní pravděpodobnost, že tvar 

proložené čáry je např. přímkový.  
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Porovnáním tohoto korelačního koeficientu s počtem pacientek ve statistických 

tabulkách lze pak řešit otázku, zda vzestup nebo pokles čáry není náhodný. Jestliže námi 

nalezený korelační koeficient byl příliš malý, tak že nedosahoval „kritickou hodnotu“ 

příslušný počet pacientek, bylo nutno uzavřít, že vzestup nebo pokles proložené čáry by 

mohl být náhodný. 

V kapitole 4.2.3 jsme uvedli grafy věkové závislosti pardubického kódu ER(+) či 

PR(+) buněk. Hodnoty pardubického kódu jsou čísla jednotlivých tříd procentuálního 

počtu buněk.  

V grafech č. 14 a č. 17 jsou použité hodnoty součinového IRS, které určila Dr. 

Hácová, nejedná se o námi vypočítané IRS z námi upravených hodnot (např. s intenzitou 

vyjádřenou nikoliv celými čísly, ale např. 2,5). 

Totéž se týká i ostatních grafů s histochemickými výsledky pardubické nemocnice,  

nejde o náš pokus lepšího zaokrouhlování jimi zjištěných hodnot. 

4.2 VÝSLEDKY 
Grafy vytvořené z výsledků 164 pacientek ve věkovém rozmezí 23 až 80 let 

uvádíme v příloze – a pouze ty nejdůležitější z nich jsou ještě navíc uvedeny zde v textu. 

Jde o statistické posouzení výsledků Dr. Hácové.  

Zhotovili jsme grafy věkové závislosti počtu ER(+) a PR(+) buněk, věkové 

závislosti intenzity ER(+) a PR(+) buněk, věkové závislosti IRS ER(+) a PR(+) buněk, 

věkové závislosti pardubického kódu pro počet ER(+) a PR(+) buněk.  

Z hlediska průkazu statistické spolehlivosti nárůstu nebo úbytku veličiny                

y (v závislosti na veličině x) lze podle elektronické verze statistických tabulek (program 

dodaný doc. Klemerou) vypsat následující kritickou hodnotu, kterou musí korelační 

koeficient překročit, aby závislost y na x byla statisticky signifikantní: 

Kritický čtverec korelačního koeficientu R2 pro 164 pacientek je 0,0235 (po 
odmocnění R = 0,1533). 
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4.2.1 VÝSLEDKY ER  

4.2.1.1 VĚKOVÁ ZÁVISLOST POČTU ER(+) BUNĚK   
Graf č. 12 Věková závislost množství ER(+) buněk (viz. Příloha) nám ukazuje, že    

s rostoucím věkem se procento ER(+) buněk v nádorech zvyšuje. Proložená přímka sice 

směřuje vzhůru, ale její korelační koeficient R = 0,1149 nedosahuje hodnoty 0,1533, což je 

kritická hodnota korelačního koeficientu pro náš počet pacientek. Proto nárůst není 

statisticky významný. Nicméně, alespoň náš korelační koeficient není o příliš mnoho 

vzdálen od hranice statistické významnosti – na úrovni 0,05 (a možná by vyhovoval jen     

o něco horší úrovni 0,10 – na což nemáme tabulky ani statistický program). Nejde však 

s určitostí řící, jestli je zde přítomna stoupající věková závislost na koncentraci ER(+) 

buněk, i když nám ji proložená přímka znázorňuje. Uvádíme zde rovnici proložené přímky: 

y = 0,3519x + 8,9539 a hodnotu R2

4.2.1.2  VĚKOVÁ ZÁVISLOST INTENZITY ER(+)BUNĚK  

 = 0,0132.  

V grafu č. 13 Věková závislost intenzity ER(+) buněk nám proložená přímka 

nápadně stoupá vzhůru. Vzestup se zdá být výraznější než u grafu č. 12. Ale korelační 

koeficient proložené přímky  R = 0,1122 nedosahuje kritickou hodnotu pro rozhodnutí, zda 

nárůst (s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný. Uvádíme zde rovnici 

přímky: y = 0,011x + 0,5293.  

4.2.1.3 VĚKOVÁ ZÁVISLOST IRS ER(+)BUNĚK  

Věková závislost IRS ER(+) buněk
y = 0,0331x + 1,384

R2 = 0,0091
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Graf č. 14 Věková závislost IRS ER(+) buněk 
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V grafu č. 14 Věková závislost IRS ER(+) buněk nám proložená přímka správně 

znázorňuje, že hodnota IRS ER(+) buněk s roustoucím věkem stoupá. V tomto případě 

můžeme říci, že sklon stoupání nám ukazuje správnou závislost. Korelační koeficient 

proložené přímky R=0,0954 nedosahuje kritickou hodnotu pro rozhodnutí, zda nárůst 

(s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný.  

4.2.2 VÝSLEDKY PR 

4.2.2.1 VĚKOVÁ ZÁVISLOST POČTU PR(+) BUNĚK   
V případě grafu č. 15 Věková závislost počtu PR(+) buněk v podstatě platí totéž 

jako u grafu č. 12. Proložená přímka nám správně ukazuje klesání koncentrace PR              

s rostoucím věkem. Ale klesání by pro statistickou spolehlivost mělo být více výraznější, 

měla by být zřetelnější závislost. Hodnota korelačního koeficientu R = 0,0077 

4.2.2.2 VĚKOVÁ ZÁVISLOST INTENZITY PR(+)BUNĚK  

se také ani 

zdaleka neblíží jedné. Jeho hodnota je tak nízká, že se můžeme domnívat, že sklon 

proložené čáry vznikl naprosto náhodně. Rovnice proložené přímky:                                   

y = - 0,0252x + 34,482. 

V grafu č. 16 Věková závislost intenzity PR(+) buněk má proložená přímka správný 

směr, její korelační koeficient R= 0,1217 nedosahuje  kritickou hodnotu pro rozhodnutí, 

zda nárůst (s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný. Rovnice přímky:      

y = - 0,0128x + 2,3177. 
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4.2.2.3  VĚKOVÁ ZÁVISLOST IRS PR(+)BUNĚK  

Věková závislost IRS PR(+) buněk
y = -0,0206x + 5,3415

R2 = 0,0032
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Graf č. 17 Věková závislost IRS PR(+) buněk 

O grafu č. 17 Věková závislost IRS PR(+) buněk můžeme říci totéž  jako v případě 

grafu č. 14, ale zde nám proložená přímka ukazuje, že hodnota IRS s rostoucím věkem 

klesá. Její korelační koeficient  R=0,0566 nedosahuje kritickou hodnotu pro rozhodnutí, 

zda nárůst (s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný.  

4.2.3 VĚKOVÁ ZÁVISLOST PARDUBICKÉHO KÓDU PRO POČET ER(+) 

A PR(+) BUNĚK 

   
Grafy č. 18 a č. 19 Věková závislost pardubického kódu pro počet ER(+) nebo 

PR(+) buněk jsme zhotovili pro porovnání s grafy č. 12 a č. 15.  

Domnívali jsme se, že by se těmito grafy mohlo v případě stoupání počtu ER(+) 

buněk a v případě klesání PR(+) buněk na rostoucím věku zvýraznit. Ale směr i sklon 

proložených přímek nám vyšel téměř shodný. 

Korelační koeficient přímky grafu č. 18 R = 0,1221 nedosahuje kritickou hodnotu 

pro rozhodnutí, zda nárůst (s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný.  

Rovnice přímky: y = 0,016x + 0,5543. Ale je to nejvyšší hodnota ze všech námi uvedených 

korelačních koeficientů. Tato hodnota převýšila korelační koeficient skutečného počtu 

ER+ buněk. 
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Korelační koeficient přímky grafu č. 19 R = 0,0173 nedosahuje kritickou hodnotu 

pro rozhodnutí, zda nárůst (s přihlédnutím k počtu pacientek) je statisticky významný. 

Rovnice přímky: y = - 0,0024x + 1,7869.  

4.2.4 POROVNÁNÍ ER A PR Z HLEDISKA KORELAČNÍCH 

KOEFICIENTŮ VĚKOVÝCH ZMĚN 
Když porovnáme korelační koeficienty, respektive jejich čtverce, grafů č. 12, 13     

a 18 (ER) a grafů č. 15, 16 a 19 (PR) zjistíme, že hodnoty  korelačních koeficientů první 

skupiny grafů vyšly lépe než hodnoty druhé skupiny grafů.   

 R R 2 
počet ER(+) buněk 0,0132 0,1149 
intenzita ER(+) buněk 0,0126 0,1122 
IRS ER(+) buněk 0,0091 0,0954 
pardub. kód pro počet ER(+) bun. 0,0149 0,1221 

 

Tab. 14 Hodnoty korelačních koeficientů proložených přímek grafů ER  

 

 R R 2 
počet PR(+) buněk 6*10 0,0077 -5 
intenzita PR(+) buněk 0,0148 0,1217 
IRS PR(+) buněk 0,0032 0,0566 
pardub. kód pro počet PR(+) bun. 0,0003 0,0173 

 

Tab. 15 Hodnoty korelačních koeficientů proložených přímek grafů PR 

Hodnoty R2 jsme porovnali proto, abychom zjistili zda některý z grafů svědčí pro 

statistickou významnost vzestupu nebo poklesu receptorů.  

Když jsme použili pardubický kód pro počet ER(+) buněk, tak se čtverec 

korelačního koeficientu  zvýšil jak u ER tak u PR, ale ani v případě ER nedosáhl statistické 

významnosti věkové změny. Totéž vlastně platí ve všech zbylých případech uvedených 

v tabulkách 14 a 15. V případě ER byl nejvyšší korelační koeficient u pardubického kódu 

pro počet buněk a druhý byl „prostý“ počet. V případě PR byl nejvyšší korelační koeficient 

u intenzity – a vše ostatní bylo nápadně horší – kvůli naprosto nesignifikantním věkovým 

změnám počtu PR+ buněk. 
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5. DISKUZE 
5.1 VĚKOVÁ ZÁVISLOST STEROIDNÍCH RECEPTORŮ  

Přesnost výsledků lze zvýšit, ale také kontrolovat porovnáním hodnot např. 

s věkem pacientek. V případě ER byl mnoha autory popsán věkový nárůst jeho 

biochemických – cytosolových hodnot. U závislosti ER se autoři shodovali, že existuje 

pozitivní korelace s věkem. Např. Blankenstein a kol. a Komaki a kol. se shodují, že 

nádory prsu premenopauzálních pacientek obsahovaly méně ER než u postmenopauzálních 

pacientek. I jiní autoři souhlasili s tímto názorem. Ale např. Pichon a kol. svou studií 

dokládá, že nenalezl rozdíly v četnosti výskytu pozitivních případů a menopauzálním 

stavem. 

Také někteří autoři (Bur a kol.1992, Gaskel a kol. 1992, Walker a kol.1992) 

udávají, že věkový nárůst počtu ER(+) buněk není statisticky významný, na rozdíl od 

nárůstu imunohistochemické intenzity v každé ER(+) buňce, nebo pravdivěji, od nárůstu 

celkové tkáňové (cytosolové) koncentrace. Dále je zajímavé, že Bur a kol. ve své studii při 

měření ER imunocytochemicky a biochemicky nalezl rozdílné korelace s menopauzálním 

stavem, přičemž ICC analýza vykazovala statisticky bližší, a to výrazně pozitivní korelaci 

než biochemická. Avšak se jednalo o intenzitu zbarvení buněk, nikoliv o jejich počet. 

U závislosti PR na věku se nejdříve názory autorů dost lišily. Jedna skupina se 

domnívala na základě svých analýz, že ER a PR současně pozitivně korelují s věkem (např. 

analýza Guiffurida a kol. nebo Szakacsa a kol.) a druhá skupina dokládala, že PR naopak 

klesá s věkem. Soreide a kol., Muresan a kol. a Querzoli a kol. zjistili, že ER v nádorech 

prsu měly pozitivní korelaci s věkem, naproti tomu PR měly korelaci inverzní. 

Naší analýzou pardubických imunohistochemických výsledků se shodujeme 

s názory, že závislost ER na věku stoupá a u PR naopak se vzrůstajícím věkem klesá. 

Avšak statistická významnost tohoto jevu je v těchto výsledcích nedostačující. Na rozdíl 

od statistické významnosti nárůstu ER v případě starých cytosolových 

(radioreceptorových) výsledků pardubických pacientek z bývalé laboratoře VÚOS 

(výzkumný ústav organických syntéz). 

Rozptyl imunohistochemických hodnot kolem proložených čar je tak velký, že 

korelační koeficienty nemohou svědčit pro statisticky významnou věkovou závislost ani    
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u ER, kde staré cytosolové výsledky bývalé pardubické laboratoře VÚOS daly výsledek 

věkového nárůstu statisticky významný na nejvyšší hladině. 

Statistický imunohistochemický soubor od MUDr. Hácové měl 164 pacientek         

a radioreceptorová laboratoř Dr. Hochmanna před 15 lety 147 pacientek. Je to téměř stejná 

velikost statistického souboru. Ovšem korelační koeficienty (odmocnina z R2) věkového 

nárůstu ER vyšly pro radioreceptorovou analýzu mnohem příznivější – vyšší. 

Histochemické metody se sice svou přesností nevyrovnají biochemickým výsledkům 

z cytosolové suspenze, ale mají naopak tu výhodu, že vyhodnocují dva odlišné fenomény 

(počet ER+ buněk a na druhé straně intenzitu zbarvení v každé z nich). 

Někdy bývá zvykem „formálně nasadit“ statistický test, i když statistik přesně neví, 

zda je to oprávněné. My jme tento způsob použili pro náš vstup do této problematiky – 

abychom ji alespoň orientačně zmapovali. Korelační koeficient pro pokles PR nám            

u výsledků Dr. Hácové vyšel ještě horší než korelační koeficient vzestupu ER. Ale je 

potřeba vzít v úvahu, že mnohým autorům se pokles PR také nepodařilo prokázat. Naopak 

u ER to statisticky prokázali mnozí autoři, i když podle grafů Dvořákové (graf č. 1 a č. 2) 

je tendence taková, že se věková závislost ER u nových prací smazává. 

Pardubický IRS – převzatý z literatury (konference v Mainzu) vypadá, jakoby jeho 

úkolem bylo transformovat imunohistochemické výsledky (z mikroskopu) tak, aby daly 

výsledek podobný radioreceptorové analýze (ve zkumavkách). Ale porovnáním (grafu 

č.14) s analogickým grafem ze staré radioreceptorové laboratoře se zdá, že IRS zobrazuje 

něco poněkud jiného – což by bylo vhodné statisticky rozanalyzovat např. v budoucí 

diplomové práci nebo v pracích jiných studentů. 

Není tedy možno položit rovnítko mezi výsledky IRS a výsledky cytosolového 

vyšetření. Grafy věkové závislosti imunohistochemických výsledků pardubické laboratoře 

připomínají spíše zlogaritmovanou formu grafu cytosolových hodnot, neboť (při alespoň 

hrubém posouzení) jimi lze proložit přímku – ale vůbec ne čáru parabolického tvaru.  

Naše statistické hodnocení je pouze předběžné a dokumentuje hlavně přístup, který 

jsme pro danou problematiku zvolili. Dořešení této problematiky by mělo být obsahem 

diplomové práce nebo dalších bakalářských prací. 
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5.2 OPTIMÁLNÍ NAČASOVÁNÍ OPERACE VE STÁDIU 

MENSTRUAČNÍHO CYKLU  
Nemáme v úmyslu přinášet argumenty k otázce, jaké stádium menstruačního cyklu 

je z hlediska biologie nádoru a z hlediska snadnosti chirurgického výkonu nejvhodnější 

k operaci. Ale doložili jsme, že názory různých autorů se v tom liší. To lze považovat za 

jeden ze zdrojů mezilaboratorní variability, neboť grafy Pujola a kol. (1998) přesvědčivě 

dokumentují, jaký to může mít vliv na laboratorní výsledky. 

Existují ale i opačné názory – že tento vliv není důležitý: Kroman a kol. (2000)       

a Karbowski a kol. (2000) nenalezli svými analýzami žádnou změnu, co se týče relativní 

distribuce ER(+) a ER(-) pacientek v závislosti na menstruačním cyklu. Stav PR(+) nebo 

PR(-) byl bez vztahu k menstruačnímu cyklu nebo teoretickým plazmatickým hladinám 

progesteronu. 

Z českých autorů: Žaloudík a spol. (1995) ve své studii srovnali výsledky 

kvantitativního stanovení hormonálních receptorů nádorů, jejich DNA ploiditu                   

a proliferační aktivitu stanovené DNA flow cytometrií u 19 operovaných ve folikulární a 

19 v luteální fázi cyklu, aniž by nalezli staticky významný rozdíl.  

Ale Pujol a kol. uvádí, že v době, kdy byl vrchol koncentrace ER, byly 

zaznamenány nejnižší hodnoty PR – a naopak.  Z toho ale (paradoxně) vyplývá, že před 

ovulací a po ní mohou být výsledky receptorů téměř shodné - když před ní opouští 

„normál“ a po ní se zase k „normálu“ vrací. Největším zdrojem chyb by tak byla ovulace 

samotná. 

5.3 OVLIVNĚNÍ HLADINY STEROIDNÍCH RECEPTORŮ – 

JINAK NEŽ VĚKEM A OVARIÁLNÍM CYKLEM  

5.3.1 OVLIVNĚNÍ ESTROGENOVÝMI MECHANISMY 
V kapitole 3.2.1 Estrogeny zmiňujeme, že buňky nádoru prsu mohou být 

ovlivňovány množstvím SHBG. Množství SHBG určuje, kolik estradiolu zůstane 

nevyvázáno, tedy ve volné formě, takže může působit na tkáň prsu. Podle množství 

estradiolu skutečně dostupného v extracelulární tekutině buňky mohou tvořit buď hodně, 

nebo naopak málo estrogenových receptorů. Regulace vzniku zabraňuje přetížení buněk 

např. estrogenovým signálem, z čehož by mohlo vyplynout nebezpečí falešné pozitivity 

vyšetření na estrogenové receptory.  
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Ale musíme vzít také v úvahu, že u některých žen s většími vaječníky než u jiných 

žen nebo s hormonálně aktivními cystami může být množství ER sníženo na úroveň 

premenopauzálních pacientek.  

Příčina vzniku hypersekrece (hyperfunkce) hormonů ovarií (hypergonadismus 

femininus) může spočívat buď přímo ve vaječnících (primární ženský hypergonadismus) 

anebo je lokalizována v hypotalamo-hypofyzární oblasti (centrální ženský 

hypergonadismus). Příčinou vzniku primární hyperfunkce ovarií jsou jejich hormonálně 

aktivní benigní či maligní nádory. V závislosti od druhu produkovaných hormonů se dělí 

na feminizující a virilizující nádory. Mechanismem zpětné vazby je koncentrace 

gonadotropinových hormonů v krvi snížena (hypogonadotropinový hypergonadismus). 

Centrální hyperfunkce ovarií je podmíněna zvýšenou koncentrací 

gonadotropinových hormonů v krvi následkem jejich zvýšené produkce v adenohypofýze. 

Označuje se proto jako hypergonadotropinový hypergonadismus. Podle toho, zda je 

přítomna hypersekrece všech nebo jen některých hormonů ovarií, může být jejich centrální 

hyperfunkce kompletní nebo částečná.  

Částečná centrální hyperfunkce ovarií má dvě formy: Folikulová cysta a Steinův-

Leventhalův syndrom.  

Pravděpodobně pod vlivem nadměrné stimulace gonadotropními hormony se může 

malý cystický útvar folikulů výrazně zvětšit. V ovariu se vytvoří jedna anebo více 

folikulových cyst, které jsou schopné produkovat estrogeny. Klinicky se to projeví 

nadměrně silným a prodlouženým menstruačním krvácením (menoragia) anebo nadměrně 

silným, prodlouženým, avšak necyklickým krvácením (metroragia).         

Steinův-Leventhalův syndrom je klasická forma syndromu polycystických ovarií. 

Toto onemocnění je charakteristické dvoj- až trojnásobným zvýšením poměru koncentrace 

LH k FSH v plazmě. Zvýšení poměru je podmíněné výrazným zvýšením koncentrace LH 

v plazmě. Koncentrace FSH je normální anebo snížena. Příčina Steinova-Leventhalova 

syndromu není přesně známa. Předpokládá se, že příčinou by mohla být abnormální 

produkce somatoliberinu (GnRH) z hypotalamu, který nadměrně stimuluje produkci LH 

v adenohypofýze. Trvalé zvýšení koncentrace LH v plazmě pravděpodobně má za následek 

nadměrnou tvorbu androgenů v ovariích. Koncentrace androgenů v plazmě 

(androstendionu a testosteronu) je proto trvale zvýšena. Koncentrace androgenů nadledvin 
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v plazmě však není změněná. Účinkem tkáňových aromatáz (hlavně v tukové tkáni) se ve 

zvýšené míře tvoří extraglandulárně estrogeny. Zvýšená koncentrace estrogenů v plazmě 

mechanismem pozitivní zpětné vazby stimuluje sekreci LH a negativní zpětnou vazbou 

inhibuje sekreci FSH z adenohypofýzy. Nadbytek LH a deficit FSH jsou příčinou 

chronické anovulace s dostatkem estrogenů. Poměrně často se u postižených žen vyskytuje 

rezistence na inzulín (Hulín 2002). 

Do této problematiky bych zařadila i fakt zmiňovaný v podkapitole rizikových 

faktorů, která byla zaměřena na dietu s vysokým obsahem sójových produktů. Zajímavé 

bylo zjištění, že fytoestrogeny mohou způsobit v těle člověka hormonální změny, u nichž 

lze předpokládat, že budou ovlivňovat tvorbu estrogenových receptorů analogicky, jako ji 

ovlivňují vaječníkové estrogeny. 

5.3.2 MOŽNÝ ÚČINEK PROGESTERONU 
Obrovský počet prací uvádí, že rakovina prsu je vyvolána nadbytkem estrogenů      

a že jí lze předcházet podáváním progesteronu. Je však nutno si uvědomit, že některé 

pacientky mohou být výjimkou z tohoto pravidla. To lze demonstrovat na myších, u nichž 

vyvolávají karcinom mléčné žlázy léky progesteronového typu (Montero a kol. 2007).  

Medroxyprogesteron acetát (MPA) vyvolává vznik duktálních invazivních 

karcinomů mléčné žlázy pozitivních na ER a PR u BALB/c myší. BALB/c a C57BL/6 

samičky byly ovlivňovány progesteronem nebo MPA. MPA nedokázal vyvolat prsní 

karcinomy nebo důležité morfologické změny v mléčných žlazách C57BL/6 myší. Exprese 

estrogenového receptoru alfa (ERα) a progesteronového receptoru isoformy                      

A u pannenských (= nepřipuštěných) myší byla překvapivě o mnoho vyšší mléčných žlaz  

u BALB/c než u C57BL/6 a obojí receptory byly regulované směrem dolů u BALB/c myší 

ovlivňovaných progestinem (p < 0,05). Hladiny PR isoformy B byly nízké u pannenských 

kontrolních myší a zvýšené po ovlivňování progestinem v obojích myších kmenech. 

Exprese ER beta (ERβ) následovala v podobném trendu. Žádné rozdíly v hladinách 

hormonů nebyly nalezeny mezi kmeny (myší). Překvapivě, transplantace epiteliálních 

buněk mléčné žlázy obojích kmenů myší do vyčištěných tukových polštářů Swiss (nu/nu) 

myší (recesivní homozygoti bezsrstých a zároveň bezbrzlíkových myší, nemající                

– brzlíkem zabezpečovanou – transplantační imunitu) zrušila morfologické rozdíly 

mléčných žlaz a rozdíly ER a PR mezi kmeny myší. MPA a progesteron mají rozdílné 

účinky na mléčné žlázy. Nízké ERα a PR A hladiny u toxikologicky neovlivňovaných 
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mléčných žlaz mohou být spojené s  nízkorizikovým profilem z hlediska nádoru prsu. Ale 

tyto rozdíly mezi kmeny myší jsou zaviněny extracelulárním prostředím – nikoliv 

rozdílností buněk mléčné žlázy mezi kmeny myší – viz jejich transplantace do nu/nu myší 

(Montero a kol. 2007).  
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6. ZÁVĚR 
Studium literatury o rizikových faktorech vzniku karcinomů prsu nám pomohlo 

najít různé hormonální změny, např. problematiku fytoestrogenů, u nichž lze předpokládat, 

že budou ovlivňovat tvorbu estrogenových receptorů analogicky, jako ji ovlivňují 

vaječníkové estrogeny např. během ovariálního cyklu nebo stárnutí. Tím mohou vznikat 

chyby při vyšetření steroidních receptorů. 

Seznámili jsme se s výsledky pardubické histochemické laboratoře a pokusili jsme 

se o porovnání s literaturou. Výsledky vyšetření ER a PR jsme zpracovali do tabulky         

a grafů. Statisticky signifikantní závislost ER nebo PR na věku se nám u pardubických 

imunohistochemických výsledků zatím nepodařilo prokázat, pomocí nejjednodušších 

statistických testů. Tato studie pardubických výsledků však ještě není dokončena. 
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7. PŘÍLOHA 
Studie autorů věkové závislosti steroidních receptorů 

 

 
 
 

 

Tab. 2 Počet ER(+) pacientek zjištěných DCC metodou (Giuffrida a kol. 1992) 

 

Věk (roky) ER(+) (%) PR(+) (%) 
30 – 40     32     36 
40 – 50     54      52 
50 - 60      63     47 
60 - 70      68     50 
70 – 90     89     67 

 

Tab. 3 Počet ER(+) a PR(+) buněk (Szakacs a kol. 1986) 

 

  

 

 

 
 

Tab. 4 Počet ER(+) a PR(+) pacientek zjištěných ICC a DCC metodou (Kommos a kol. 

1994) 

  

 

 

 

 
 

Tab. 5 Počet ER(+) a PR(+) pacientek zjištěných ICC a DCC metodou (Hurlimann a kol. 

1993) 

 

Menop. stav ER(+) (%) 

premenop. 51 

postmenop. 72 

Věk      ER(+) (%) 
ICC       DCC 

    PR(+) (%)     
ICC        DCC 

 < 50   71    67   71   86 
 > 50   77    82   64   75 

celkem   68    77   66   78 

Věk (roky) Počet pacient.    ER(+) (%) 
bioch.   imuno 

  PR(+) (%) 
bioch.  imuno 

 < 49     34  68   65   77   56 
 50 - 59     58  66   70   74   41 
 60 - 69     48  77   73   52   48 

 > 70     56  86   79   63   49 
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Menop. stav  počet pacient. ER(+) ICA (%) 
 premenop.     40     70 
 postmenop.    200     82 

 

Tab. 6 Počet ER(+) pacientek zjištěných ICA metodou (neznámý autor) 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Tab. 7 Počet ER(+) pacientek  zjištěných DCC a ICA metodou (Gaskell a kol. 1992) 

 

 

 

Věk (roky)  ER(+) ICA (%)   DCC (%) 
  <50      17     33 
 50 - 59      50     63 
 60 - 69      71     93 
 70 - 79      65     65 
 >80      85     77 
  celkem      64     71 

 

Tab. 8 Počet ER(+) pacientek zjištěných ICA a DCC metodou (Keshgegian a kol. 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Věk (roky)  počet pacient. 
DCC/ICA 

ER(+) DCC (%)  (+) ICA (%) 

 31 - 40     11     45     36 
 41 - 50     27     70     62 
 51 - 60     45     76     76 
 61 - 70   46/50     91     92 
 71 - 80    7/42     100     81 
 81 - 90    1/13     100     92 

 91 - 100    0/1      -     100 
 celkem   137/189     79     79 
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Údaje autorů pro zpracování do grafů  

 
Střed 

věkového 
rozmezí 

% ER(+) pacientek zjištěných ICC (ICA) metodou 
Kommos 

1994 
Hurlimann 

1993 
Bur 

1992 
Gaskell 

1992 
Keshgegian 

1988 
Querzoli 

1995 
Neznámý 

autor 
35       36       
40 71 65 70   17 73 60 
45       62       
55   70   76 50     
60 77   82     80 83 
65       92 71     
75   73   81 65     
80   79           
85       92       
90         85     
95       100       

 

Tab. 9 Počet ER(+) pacientek zjištěný ICC metodou 
 
 

Střed věkového 
rozmezí 

% PR(+) pacientek zjištěných ICC (ICA) 
metodou 

Kommos 1994 Hurlimann 1993 Querzoli 1995 
40 71 56 76 
55   41   
60 64   68 
75   48   
80   49   

 
Tab. 10 Počet PR(+) pacientek zjištěný ICC metodou 
 

 

Tab. 11 Počet ER(+) pacientek zjištěných DCC metodou 

Střed 
věkového 
rozmezí 

% ER(+) pacientek zjištěných DCC metodou 
Giuffrida 

1992 
Kommos 

1994 
Hurlimann 

1993 
Gaskell 
1992 

Keshgegian 
1988 

Szakacs 
1986 

Pichon 
1992 

Neznámý 
autor 

35       45   32     
40 51 67 68   33   93 70 
45       70   54     
55     66 76 63 63     
60 72 82         92 78 
65       91 93 68     
75     77 100 65       
80     86     89     
85       100         
90         77       
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Střed věkového 
rozmezí 

% PR(+) pacientek zjištěných DCC metodou 
Kommos 1994 Hurlimann 1993  Szakacs 1986 

35     36 
40 86 77   
45     52 
55   74 47 
60 75     
65     50 
75   52   
80   63 67 

 
Tab. 12 Počet PR(+) pacientek zjištěných DCC metodou 
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Výsledky steroidních receptorů z pardubické nemocnice 
 

Kód 
pac. 

Rok 
naroz. 

Rok 
odbě-

ru 
vzor-

ků 

Stá-
ří 

pac. 

ER 
inten-
zita 

slovně 

Naše 
zpřesně-
ní kódu 
pro ER 

intenzitu 
(1/2) 

Pardub.
kód pro 
inten-

zitu ER 

ER % 
pozit. 
bun. 

Pard. 
kód  

pro % 
ER+ 
bun. 

 IRS 
ER 

PR 
inten-
zita 

slovně 

Naše 
zpřesně-
ní kódu 
pro PR 

intenzitu 
(1/2) 

Pard. 
kód 
pro 

inten-
zitu 
PR  

PR 
% 

pozit. 
bun. 

Pard. 
kód 
pro 
% 

PR+
bun. 

 IRS 
PR 

1 1943 2007 64 
silně i 
středně 

+ 
2,5 3 90 4 12 

silně i 
středně 

+ 
2,5 3 75 3 9 

2 1942 2007 65 středně 
+  --- 2 100 4 8 středně 

+  --- 2 60 3 6 

3 1935 2007 72 
středně 
i slabě 

+ 
1,5 2 25 2 4 silně +  --- 3 90 4 12 

4 1937 2007 70 slabě +  --- 1 40 2 2 slabě +  --- 1 20 2 2 
 

Tab. 13 Tabulka výsledků z imunohistochemické laboratoře pardubické nemocnice 
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Věková závislost počtu ER(+) buněk y = 0,3519x + 8,9539
R2 = 0,0132
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Graf č. 12 Věková závislost počtu ER(+) buněk 

 

 

 

Věková závislost intenzity ER(+) buněk y = 0,011x + 0,5293
R2 = 0,0126
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Graf č. 13 Věková závislost intenzity ER(+) buněk 
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Věková závislost IRS ER(+) buněk
y = 0,0331x + 1,384

R2 = 0,0091
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Graf č. 14 Věková závislost IRS ER(+) buněk 

 

 

 

Věková závislost počtu PR(+) buněk
y = -0,0252x + 34,482

R2 = 6E-05
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Graf č. 15 Věková závislost počtu PR(+) buněk  
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Věková závislost intenzity PR(+) buněk
y = -0,0128x + 2,3177

R2 = 0,0148
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Graf č. 16 Věková závislost intenzity PR(+) buněk 

 

 

 

Věková závislost IRS PR(+) buněk
y = -0,0206x + 5,3415

R2 = 0,0032

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100

věk [roky]

IR
S 

PR
(+

) b
un

ěk

 
Graf č. 17 Věková závislost IRS PR(+) buněk 
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Věková závislost  pardubického kódu 
pro počet ER(+) buněk y = 0,016x + 0,5543

R2 = 0,0149
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Graf č. 18 Věková závislost pardubického kódu pro počet ER(+) buněk 

 

 

 

Věková závislost  pardubického kódu 
pro počet PR(+) buněk

y = -0,0024x + 1,7869
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Graf č. 19 Věková závislost pardubického kódu pro počet PR(+) buněk 
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