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Hlavní náplní diplomové práce je zpracování výsledků imunohistochemického 

vyšetření bioptických vzorků karcinomů prsní tkáně. Součástí takového vyšetření na 

každém pracovišti musí být určení hladiny estrogenových a progesteronových 

receptorů, antigenu Ki-67 a exprese HER-2/neu. Teprve na základě všech těchto 

údajů může lékař správně diagnostikovat karcinom a nasadit adekvátní léčbu. Ne na 

všech pracovištích se ovšem vyšetření provádí stejným způsobem. Proto je dobré 

mít k dispozici údaje z různých nemocnic, aby bylo možné vytvořit ucelený pohled na 

věc. Tato práce je zaměřena pouze na výsledky pražské nemocnice Na Bulovce, ale 

školící pracoviště má již k dispozici výsledky z dalších laboratoří a může s nimi dále 

pracovat.  

V teoretické části diplomové práce jsme popsali problematiku karcinomu prsu 

obecně, uvedli jsme přehled typů těchto karcinomů a blíže popsali dva nejčastější 

typy – invazivní duktální a invazivní lobulární karcinom, se kterými se dále setkáváme 

i v praktické časti. V dalších kapitolách jsme popsali, jakým způsobem se určuje 

stupeň diferenciace nádoru, tzv. grading. Charakterizovali jsme všechny hlavní 

markery vyšetření karcinom prsu i možnosti jejich stanovení.  Dále jsme uvedli 

několik možných příčin vzniku artefaktů – ovariální cyklus, intratumorální tvorba 

steroidních hormonů či vliv kontraceptiv a hormonální substituční terapie. Stručně 

jsme také popsali princip statistického Wilcoxova testu, který jsme používali 

v praktické části.  

  V praktické části jsme pak uvedli, jakým způsobem byly zpracovány a 

vyšetřeny konkrétně naše vzorky. Dále jsme popsali postupy, kterými jsme takto 

získané výsledky analyzovali. Vytvořili jsme závislosti markerů na věku, průměrných 

hodnot markerů na věku a závislost markerů na gradu. Popsali jsme také práci 

v programu, pomocí něhož jsme testovali statistickou významnost některých jevů. 

V kapitole Výsledky jsme uvedli grafická zpracování a výsledky statistických testů a 

nakonec jsme naše poznatky srovnávali s poznatky jiných autorů v odborné 

literatuře.  

Pro estrogenové receptory jsme potvrdili statisticky významný věkový nárůst. 

Statisticky významně nižší byly hodnoty steroidních receptorů u G1 lobulárního 

karcinomu ve srovnání s odpovídající skupinou duktálního karcinomu. U obou typů 

steroidních receptorů vyšly statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými grady – 



s vyšším gradem exprese receptorů klesá. Naopak exprese proliferačního markeru 

Ki-67 se zvyšuje statisticky signifikantně s vyšším gradem karcinomu. 

 


