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2 Souhrn 

Hlavní náplní diplomové práce je zpracování výsledků imunohistochemického 

vyšetření bioptických vzorků karcinomů prsní tkáně. Součástí takového vyšetření 

na kaţdém pracovišti musí být určení hladiny estrogenových a progesteronových 

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

údajů můţe 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 moţné vytvořit ucelený 

pohled na věc. Tato práce je zaměřena pouze na výsledky praţské nemocnice Na 

Bulovce, ale školící pracoviště má jiţ k dispozici výsledky z dalších laboratoří a 

můţe s nimi dále pracovat.  

V teoretické části diplomové práce jsme popsali problematiku karcinomu prsu 

obecně, uvedli jsme přehled typů těchto karcinomů a blíţe 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 moţnosti jejich stanovení.  Dále jsme 

uvedli několik moţných 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 

pouţívali 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 něhoţ 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 niţší 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 
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jednotlivými grady – s vyšším gradem exprese receptorů klesá. Naopak exprese 

proliferačního markeru Ki-67 se zvyšuje statisticky signifikantně s vyšším gradem 

karcinomu. 
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3 Summary 

The main content of this thesis is to analyse results of immunohistochemical 

examinations of bioptic samples of breast cancer tissues. In every workplace each 

examination must include a determination of estrogen a progestron receptors level, 

antigen Ki-67 level and HER-2/neu expresion. Only on basis of these data the 

doctor will be able to diagnose correctly the carcinoma and choose the appropriate 

therapy. The examination isn’t taken the same way in every workplace. It is 

therefore suitable to have data from different hospitals, so we could make a 

complete view on the problem. This thesis is focused only on data from Prague 

hospital Na Bulovce, but our shool workplace has already the data from other 

laboratories, so they can work it out additionally. 

In the theoretical part of this thesis we described the problem of breast 

carcinoma in general, we presented a list of carcinoma types and we described 

closer two of the most frequent - invasive ductual and invasive lobular carcinoma. 

We deal with these types of breast cancer in practical part. In further chapters we 

explain how the grading is appointed. We characterized all main markers of breast 

carcinoma examination and ways of performing the tests. Then we mentioned few 

possible causes of artifacts – ovarian cycle, intratumoral production of steroid 

hormones or hormonal substituonal therapy. We explained briefly the principle of 

statistical Wilcox test, which was used in practical part.  

In the practical part there is a describtion of the method by which our samples 

were handled. We wrote about how we analysed the acquired results. We creatred 

graphical marker dependence on the age, average marker values dependence on 

the age and marker dependence on the grade. We described also how to work with 

the PC program, we used for testing of statistical significance of some findings. In 

the Result charter we showed graphical dependences and results of statistical tests 

and we compared our information with other authors in the research literature. 

We confirmed statistically significant age-depending increase of estrogen 

receptor. Levels of steroid receptors were significantly lower at G1 lobular 

carcinoma compared to analogous group of ductual carcinoma. At both types of 

steroid receptors we found statistically significant differences between grades – the 

higher the grade is, the lower the receptor expresion is. Contrarily the expresion of  

marker of proliferation Ki-67 is significantly higher at the higher carcinoma grade. 
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4 Úvod 

Prvotním záměrem bylo zpracovat diplomovou práci pouze jako rešerši, 

podařilo se nám však získat výsledky vyšetření karcinomu prsu ve FN Na Bulovce, 

kde jsem absolvovala školní praxi. To znamená, ţe jsme práci zaměřili na grafické 

a statistické zpracování těchto výsledků. Jedná se o imunohistochemické vyšetření 

bioptických vzorků maligních tkání na přítomnost steroidních receptorů – 

estrogenových a progesteronových, proliferačního markeru Ki-67 a expresi proto-

onkogenu HER-2/neu u pacientek s diagnostikovaným karcinomem prsu v letech 

2009 - 10. Výsledky jsme zpracovali s ohledem na histologickou diagnózu 

karcinomu. 

Cílem práce je jednak přispět k problematice vyšetření steroidních receptorů. 

Vzhledem k tomu, ţe jejich exprese se v průběhu ţivota liší, a liší se i v průběhu 

ovariálního cyklu, je vhodné stanovit pro tyto změny nějaké zákonitosti a na jejich 

základě pak určit nejvhodnější dobu pro odběr vzorku. Tím bychom pak mohli 

omezit riziko vzniku falešných výsledků. Správné diagnóza tumoru z hlediska 

pozitivity či negativity steroidních receptorů je zásadní pro následnou hormonální 

terapii. Druhým přínosem této práce je, ţe na základě dobře známých závislostí 

markerů můţeme usuzovat na kvalitu práce v dané laboratoři (Patologicko-

anatomické oddělení FN Na Bulovce). 

 



9 

 

5 Teoretická část 

5.1 Anatomie prsu 

 Mízní cévy prsu vytvářejí pleteně pod dvorcem a pod kůţí a potom sbírají 

další sítě ze ţlázy a odtékají do hlubokých lymfatických pletení a dále do 

regionálních uzlin. Udává se, ţe více neţ 75 % lymfatické drenáţe prsu směřuje do 

podpaţních lymfatických uzlin (Esthé Praha, 2011).  

Prs klinicky rozdělujeme na čtyři kvadranty, centrální část a mamiloareolární 

komplex. Horní zevní kvadrant obsahuje největší masu ţlázy (Citterbart, 2008). 

Mléčná ţláza je ektodermový derivát kůţe, v podstatě se jedná o 

modifikovanou apokrinní potní ţlázu. Funkceschopná mléčná ţláza se u člověka 

vyvíjí z jediného (thorakálního) základu. Anatomicky (histologicky) jde o bohatě 

větvenou tubulární ţlázu, jejíţ terminální úsek citlivě reaguje na hormonální 

podněty a v těhotenství se proměňuje v tubulárně acinózní ţlázu s morfologickými 

projevy laktace „acinárního“ epitelu (Motlík, 2001).  

Mléčná ţláza se skládá z 15 aţ 20 laloků (lobi), které jsou k sobě těsně 

přiloţeny a ústí svými velkými dukty v mamile tvořené těmito dukty a tuhým 

vazivem. Velké laloky se dále větví v lalůčky (lobuly). Kaţdý velký duktus drénuje 

asi 20 – 40 lobulů (Strnad, 2001).  

Nejperifernější úsek vývodového stromu se v současnosti definuje jako tzv. 

terminální duktulární lobulární jednotka (TDLU), jejichţ počet kolísá mezi 10 – 100 

na jeden lobulus (Motlík, 2001; Strnad 2001). Skládá se z intralobulárního úseku 

terminálního duktu (duktulu), z něhoţ do stran odstupují slepé terminální duktuly 

(„aciny“).  
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TDLU je vybavena charakteristickým epitelem a zvláštním řídkým 

(„intralobulárním“) vazivovým stromatem. Epitel je dvouvrstevný, jeho vnitřní vrstva 

kubických buněk je substrátem většiny nenádorových i nádorových změn lobulu. 

Jeho zevní vrstva hraničící s vazivovým stromatem je tvořena prakticky souvislou 

vrstvou myoepitelií, jeţ jsou charakteristické morfologicky (vřetenitý tvar, světlá 

cytoplazma, kulatá jádra) a imunohistochemicky (Motlík, 2001). 

Další úseky vývodového stromu se liší strukturou své stěny. Počínaje 

posledním periferním větvením vývodového stromu jsou větší extralobulární 

vývody provázeny narůstajícím mnoţstvím elastických vláken, kdeţto myoepitelová 

vrstva se centrálním směrem postupně vytrácí. Jednotlivé úseky stromu jsou 

predilekční lokalizací pro různé patologické léze ţlázy. Valná většina onkologicky 

významných patologických změn se odehrává v rozsahu TDLU nebo z ní vychází 

(TDLU je predilekční lokalizací pro karcinom in situ) (Motlík, 2001). 

5.2 Vliv menstruačního cyklu a vliv menopauzy na prs 

Proliferační a sekreční děje v průběhu menstruačního cyklu v endometriu a v 

prsu jsou řízeny na odlišných principech. V první fázi cyklu proliferují téměř  

všechny buňky endometria a v druhé části cyklu dochází k poklesu 

progesteronových receptorů. V prsu je v první fázi cyklu pozitivních pouze 20 % 

estrogenových receptorů a ve druhé fázi dochází k poklesu estrogenových 

receptorů na 5 %. Během celého menstruačního cyklu se ale prokázalo konstantní 

mnoţství 20 % progesteronových receptorů. Byl tedy potvrzen předpoklad, ţe 

Obr. 1: Anatomie prsu (Strnad, 2001) 
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během menstruačního cyklu v prsu proliferuje jen malá část populace buněk 

(Voltová, 2007). 

Menopauza je definována jako trvalá zástava menstruačního cyklu 

v důsledku vyhasnutí ovariální folikulární aktivity. Je diagnostikována 

retrospektivně, většinou po roce amenorey, i kdyţ příznaky vyhasínání folikulární 

aktivity začínají často i pět let před vlastní menopauzou. Průměrný věk, ve kterém 

menopauza postihuje ţeny společnosti západního typu, je 51–53 let (Jenšovský, 

2002). 

Po 35. roku věku se cyklickým změnám v prsu připojují ve větší míře i změny 

involuční. Prs tímto způsobem reaguje na klesající činnosti ovarií. Dochází k 

hormonálním změnám, ke ztrátě cyklicity a poklesu progesteronu, teprve aţ 

později ke změnám gonadotropinů a estradiolu. Po menopauze přestává ovarium 

produkovat estradiol a progesteron. Dochází k postupné aţ úplné involuci mléčné 

ţlázy v prsu (Voltová, 2007).  

Prudký pokles produkce estrogenů se projeví úbytkem kostní hmoty (oste-

oporóza), ztenčí se kůţe i sliznice, změní se kvalita cév aj. Důsledkům úbytku 

estrogenů je moţné předcházet tím, ţe se chybějící hormony tělu dodají jako léky. 

Hormonální náhradní terapie (HRT, Hormone Replacement Therapy)  se uplatňuje 

u ţen po menopauze k sníţení rizika osteoporózy a k zlepšení psychických funkcí. 

Stárnutí ale přináší také riziko častějšího výskytu karcinomu prsu a dělohy. Pro tyto 

nádory jsou estrogeny růstovým faktorem podobně jako pro tkáně, od nichţ jsou 

odvozeny. Statistiky, které hodnotí zdravotní přínos hormonální náhradní terapie 

jinak vesměs kladně, ukazují, ţe výskyt nádorů prsu a dělohy se při ní poněkud 

zvyšuje (Lapčík, 2004). 

5.3 Karcinom prsu 

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem ţen. Ročně se v celém 

světě zjišťuje více neţ 580 000 nových případů této choroby, coţ je 20 % všech 

nádorů u ţen. U nás je karcinom prsu rovněţ nejčastějším zhoubným nádorem 

u ţen (Abrahámová, 2004). 

Ţeny, které měly časnou menarche nebo pozdní menopauzu, mají zvýšené 

riziko, ţe onemocní rakovinou prsu. Z velkých studií vyplývá, ţe ţeny, u kterých 

proběhla menopauza po 55. roce věku, mají dvojnásobně vyšší riziko rozvoje 

karcinomu prsu neţ ţeny s  menopauzou před 45. rokem věku. Nuliparita a pozdní 
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věk prvního porodu jsou dalšími rizikovými faktory. Ţeny prvorodičky po 35. roce 

věku jsou vysoce rizikové a mají větší riziko vzniku karcinomu prsu neţ nulipary 

(Abrahámová, 2004). 

Důvody, proč přesně karcinom prsu vzniká, nejsou jasné. Víme například, 

ţe pouze 5 - 10 % případů vzniká v souvislosti s dědičnou zátěţí. Zbylých 90 % 

nádorů prsu se objevuje v důsledku genetických změn, ke kterým dochází v 

buňkách prsních ţláz v důsledku stárnutí organismu. Po sérii poškození DNA 

buňky ztrácejí schopnost organizovaného růstu a začínají růst bez kontroly 

organismem (Léčba rakoviny, 2011).  

Vyšší riziko vzniku je u blízkých příbuzných postiţených, vysoké u mutací 

genů BRCA. Diskutují se vlivy podávání estrogenové terapie v období přechodu, 

kontraceptiv (zřejmě velmi malé riziko), diety apod. (Lékařské slovníky, 2011). 

Patogeneze karcinomu mléčné ţlázy zahrnuje počáteční intraduktální 

epitelovou hyperplazii, která pokračuje přes stádia atypie – okluze duktu, přes 

neoplazii in situ aţ k vývoji lokálně invazivního růstu a metastazování. Mezi fází 

hyperplazie a neoplazie dochází ke klonální expanzi (Strnad, 2001). 

Karcinom prsu patří mezi tzv. hormonálně závislé nádory. Karcinogenní 

účinky se přisuzují zejména estrogenům, které indukují zvýšenou expresi 

některých růstových faktorů a patrně i onkogenů, jejichţ produkty významným 

způsobem ovlivňují proliferační aktivitu buněk. Za fyziologických podmínek jsou 

však tyto účinky v rovnováze s různými antiproliferačními působky, jako je např. 

TGF-β (Klener, 2002). 

5.4 Klasifikace nádorů prsu 

Existuje několik systémů pro klasifikaci karcinomů prsu a všechny si kladou 

za cíl co nejlépe rozlišit a popsat jednotlivé typy karcinomů. Lékaři potom na 

základě přesnější diagnózy mohou účinněji a cíleněji volit způsob terapie a 

dokáţou předvídat vývoj choroby. Takovými systémy jsou např. Klasifikační systém 

podle AFIP, Klasifikační systém podle  Rosen´s Breast Pathology a pro ilustraci 

uvádíme Klasifikační systém podle WHO. 
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Klasifikační systém podle WHO  

Invazivní karcinom prsu  

Invazivní duktální karcinom NOS (not otherwise specified)  

Invazivní lobulární karcinom  

Tubulární karcinom  

Invazivní kribriformní karcinom  

Medulární karcinom  

Mucin produkující karcinomy  

Neuroendokrinní karcinomy  

Invazivní papilární karcinom  

Invazivní mikropapilární karcinom  

Apokrinní karcinom  

Metaplastický karcinom  

Karcinom bohatý na lipidy  

Sekretorický karcinom  

Onkocytický karcinom  

Adenoidně cystický karcinom  

Acinický karcinom  

Na glykogen bohatý světlobuněčný karcinom  

Sebaceozní karcinom  

Inflamatorní karcinom  

Bilaterální karcinom prsu  

 

Prekurzorové léze  

Lobulární neoplazie  

Intraduktální proliferativní léze  

Mikroinvazivní karcinom  

Intraduktální papilární neoplazie  

 

Ostatní  

Benigní epiteliální léze  

Myoepiteliální léze  

Mesenchymální nádory  

Fibroepiteliální nádory  

Tumory prsní bradavky  

Maligní lymfom a metastatické nádory  

Nádory muţského prsu (WHO, 2003) 

 

http://www.mamma.cz/klasifikace/who-01.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-02.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-03.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-04.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-05.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-06.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-07.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-08.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-09.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-10.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-11.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-12.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-13.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-14.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-15.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-16.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-17.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-18.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-19.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-20.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-21.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-22.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-23.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-24.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-25.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-26.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-27.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-28.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-29.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-30.html
http://www.mamma.cz/klasifikace/who-31.html
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Normální prsní ţláza se skládá z několika laloků, které se dále dělí do 

jednotlivých lalůčků. V kaţdém lalůčku se vyskytují partie, v nichţ se za normálních 

okolností tvoří u kojících ţen mléko (tzv. aciny či lobuly) a dále větvící se strom 

drobných vývodů, které toto mléko odvádějí k bradavce (tzv. dukty). Podle toho, 

zda nádorová tkáň napodobuje spíše buňky lobulů či duktů se rozlišují dvě 

základní skupiny karcinomů prsu – tzv. duktální a lobulární karcinom. Podle toho, 

zda nádorové buňky jiţ získaly schopnost prorůstání z původních lobulů či vývodů 

do okolní tkáně (vaziva a tuku) se rozlišují nádory neinvazivní (tzv. in situ rostoucí) 

a nádory invazivní (Ryška, 2010). 

Kombinací obou výše zmíněných kritérií pak lze rozlišit čtyři základní 

skupiny nádorů: 

 lobulární karcinom in situ 

 duktální karcinom in situ 

 duktální invazivní karcinom (asi 70 - 80 % všech invazivních karcinomů) 

 lobulární invazivní karcinom (asi 10 - 15 % všech invazivních karcinomů) 

Zatímco karcinomy rostoucí in situ nemají schopnost metastazovat a jejich 

hlavní nebezpečí spočívá ve vzniku lokální recidivy, invazivní karcinomy jiţ pronikly 

do okolní tkáně, případně získaly přístup k lymfatickým či krevním cévám a proto 

existuje nebezpečí jejich metastatického šíření v těle (Ryška, 2010). 

 Ze všech typů nádoru jsou nejběţnější invazivní duktální a lobulární 

karcinom a těm se také dále věnujeme v praktické části práce. 

5.4.1 Invazivní duktální karcinom NOS (not otherwise specified) 

Tento typ představuje nejčastější variantu invazivního karcinomu prsu. Je to 

heterogenní skupina, kterou tvoří karcinomy bez bliţší histologické specifikace. 

Invazivní duktální karcinom (IDC) je histologickou strukturou velmi variabilní, 

s růstem solidně trabekulárním, tubulárním, kribriformním, glandulárním, atd. 

Stromální komponenta je také variabilní, některé nádory jsou výrazně 

desmoplastické, jindy se nacházejí loţiska hyalinizace a elastozy. V některých 

případech je stromatu malé mnoţství. IDC můţe vytvářet jednobuněčné pruhy 

v desmoplastickém stromatu podobné růstu lobulárního karcinomu, duktální 



15 

 

diferenciaci pak lze demonstrovat pozitivní expresí membránového antigenu 

E-cadherinu. 

Smíšený typ IDC je invazivní karcinom prsu tvořený v 10 - 49 % objemu 

nádoru strukturou IDC NOS a v 50 % a více některým specializovaným typem, 

např. lobulárním nebo tubulárním karcinomem. 

Pleomorfní IDC je high grade varianta IDC, který je ve více neţ 50 % 

objemu karcinomu tvořený bizarními pleomorfními a vícejadernými buňkami. 

Přítomnost nekróz a vysoká mitotická aktivita jsou typické znaky. Prognóza je 

nepříznivá. 

IDC s vícejadernými buňkami typu osteoklastů je grade 1 - 2 IDC 

s hypervaskularizací, extravazací erytrocytů, zánětlivou infiltrací a přítomností 

vícejaderných buněk typu osteoklastů. 

IDC s rysy choriokarcinomu je velmi vzácná varianta karcinomu prsu 

s přítomností vícejaderných buněk, které reagují pozitivně na HCG. U pacientek je 

zvýšená sérová hladina HCG.  

IDC s melanotickými rysy je kombinace IDC NOS a maligního melanomu 

(Skálová, 2011). 

  

  

Obr. 2: Duktální invazivní karcinom 

grade 1 (Skálová, 2011) 

 

Obr. 3: Solidně trabekulární růstová 
struktura duktálního invazivního karcinomu 

grade 2 (Skálová, 2011) 
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5.4.2 Invazivní lobulární karcinom 

Invazivní lobulární karcinom charakterizují jednobuněčné pruhy 

nekohezivních karcinomových buněk ve fibrozním stromatu ("indian file" – termín 

znamená – jedna buňka za druhou v jedné řadě v tenkém prostoru např. lymfatické 

cévy – jako pochodující indiáni na pěšině) a je často doprovázen typickou in situ 

lobulární komponentou. Klasický invazivní lobulární karcinom je tvořen malými 

pravidelnými buňkami se ztrátou kohezivity (negativní reakce na E-cadherin). 

Karcinomové buňky vytvářejí charakteristické trabekulární struktury a 

jednobuněčné pruhy v desmoplastickém stromatu, které jsou někdy uspořádané 

koncentricky kolem zachovaných mamárních vývodů. Mitózy nejsou časté, 

karcinomové buňky jsou pozitivní na estrogenní receptory v 70 - 95 % a 

na progesteronové receptory v 60 - 70 % případů. V solidní a alveolární variantě 

lobulárního karcinomu jsou buňky polymorfnější a více mitoticky aktivní a mohou 

obsahovat intracytoplasmatickou vakuolu (buňky tvaru pečetního prstene). 

Pleomorfní lobulární karcinom sestává z výrazně polymorfních buněk a můţe 

vykazovat apokrinní nebo histiocytoidní diferenciaci. Ve všech variantách 

karcinomové buňky charakterizuje dyskohezivní růst a absence E-cadherinu. 

Tubulo-lobulární karcinom sestává z tubulárního karcinomu a lobulárního 

invazivního karcinomu konvenční struktury nebo variant. 

Smíšený typ karcinomu má fokálně vzhled duktálního invazivního a fokálně 

lobulárního invazivního karcinomu. 

Invazivní lobulární karcinom (ILC) má méně často metastázy v uzlinách axily 

neţ invazivní duktální karcinom (IDC). ILC častěji metastazuje do kostí, 

gastrointestinálního traktu, orgánů vnitřního genitálu a do plic neţ je tomu u IDC 

(Skálová, 2011). 
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5.5 Grading duktálního invazivního karcinomu prsu (IDC) 

Kromě určení histologického typu nádoru je nezbytné posouzení stupně 

diferenciace (tzv. grade) – zatímco dobře diferencované nádory (grade 1) rostou 

nejpomaleji a nejméně agresivně, málo diferencované (dediferencované) 

karcinomy (grade 3) rostou rychle, mají tendenci k šíření do okolí a metastazování 

(Ryška, 2010). 

Zlatý standard pro grading karcinomu prsu představuje klasifikace popsaná 

Bloomem a Richardsonem. Modifikace metody podle Elstona a Ellise se označuje 

jako tzv. Nottinghamská klasifikace. Tato metoda vychází z kvantifikace a 

skorování tří morfologických parametrů, a to tvorby tubulů, jaderné polymorfie a 

počtu mitoz (Skálová, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Invazivní lobulární 
karcinom s růstem "indian file" 

(Skálová, 2011) 
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Tab. 1: Skórování pro Nottinghamskou klasifikaci 

Kriterium   Skore (počet bodů) 

Tvorba tubulů Tvoří většinu nádoru (> 75 %) 1 

Střední mnoţství (10 - 75 %) 2 

Málo nebo ţádné (< 10 %) 3 

Jaderná polymorfie Malá a pravidelná jádra 1 

Středně velká a mírně polymorfní jádra 2 

Výrazně polymorfní jádra 3 

Počet mitoz v 10HPF 0 - 3 1 

4 - 6 2 

> 6 3 

Tab. 2: Grading karcinomu podle počtu bodů Nottinghamské klasifikace 

GRADE 1 3 - 5 

GRADE 2 6 - 7 

GRADE 3 8 - 9 

5.6 Grading lobulárního invazivního karcinomu prsu (ILC) 

"Grading" ILC v pravém slova smyslu neexistuje, rozlišujeme jednotlivé růstové 

varianty (Skálová, 2011).  

1. klasický ILC - s růstem typu "indian file", v jednobuněčných  řadách  

2. růstové varianty:  

 alveolární typ  

 solidní typ  

 pleomorfní typ   

 myoidní typ  

 histiocytoidní typ  

 apokrinní  

 



19 

 

5.7 Steroidní hormony 

5.7.1 Estrogeny 

Estrogeny jsou sloučeniny s osmnácti uhlíkovými atomy a aromatickým 

jádrem. Jejich biosyntéza vychází z androgenů. U člověka bylo zjištěno 25 různých 

estrogenů, hlavními estrogeny tvořenými u ţen jsou estradiol (17β-estradiol, E2), 

estron (E1) a estriol (E3) (Citterbart, 2008). 

Před menopauzou se většina estrogenu vytváří ve vaječnících. Během 

gravidity je produkován placentou (Readová, 1996). Během první části 

menstruačního cyklu jsou estrogeny tvořeny thekálními a granulózovými buňkami 

ovariálních folikulů. Po ovulaci jsou estrogeny syntetizovány luteinizovanými 

buňkami granulózy a theky ţlutého tělíska a cesta jejich biosyntézy je poněkud 

odlišná (Katzung, 2006). 

  Po menopauze se většina estrogenu vytváří pozměněním androgenů 

(muţských pohlavních hormonů) vytvářených v nadledvinách. Tato chemická 

přeměna probíhá v tukové tkáni, proto u ţen, které mají více tuku, vzniká více 

estrogenu a mohou být náchylnější ke vzniku CA prsu. Po menopauze je estronu 

více neţ estradiolu. Nepatrné procento estrogenů je tvořeno v nadledvinkách 

(Readová 1996).  

Sekrece je řízena adenohypofyzárně, pomocí FSH (folikuly stimulující 

hormon) a LH (luteinizační hormon). Hypofýza je řízena podněty z hypothalamu a 

hladinou estrogenů v organismu (Hanč, 1982). 

Estradiol výrazně aktivizuje epiteliální buňky výstelky vývodních kanálků 

prsní ţlázy, proto má ústřední význam jako promotor CA prsu u ţen. Většina 

estradiolu v krvi je vázána na bílkoviny. Nejdůleţitější vazebná bílkovina je SHBG 

(sex hormone binding protein, bílkovina váţící pohlavní hormony). Mnoţství SHBG 

určuje, kolik estradiolu zůstane nevyvázáno, tedy ve volné formě, takţe můţe 

působit na tkáň prsu.  

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

Cesta 1 dává vzniknout 2-hydroxyestronu (2-OHE), cesta 2 16α-hydroxyestronu 

(16α-OHE). V odborné literatuře je uváděno, ţe riziko rakoviny prsu souvisí 

s těmito dvěma cestami chemické přeměny. Pravděpodobně cesta 1, vytvářející 

slabě účinnou látku 2-OHE, je příznivá, protoţe vede k niţšímu riziku. Cesta 2 je 
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nepříznivá, protoţe dává vznik silně působící estrogenní látce 16α-OHE, která je 

navíc i genotoxická. (Readová, 1996). 

5.7.2 Gestageny 

Progesteron je jediný přirozený gestagen, který produkuje především ţluté 

tělísko ovaria v luteální fázi menstruačního cyklu (Strnad 2001).  

Ovária secernují malé mnoţství progesteronu během folikulární fáze 

menstruačního cyklu. Intenzita sekrece se mírně zvyšuje při vrcholu sekrece 

gonadotropinů a velmi významně se zvyšuje po ovulaci. Společné působení 

progesteronu a estradiolu způsobuje přechod endometria z proliferační do sekreční 

fáze, která umoţňuje zachycení oplodněného vajíčka. Hladina progesteronu 

dosáhne svého maxima 5. - 7. den po ovulaci. Jestliţe nedojde k oplodnění, 

hladina progesteronu poklesne. Pokud se oplodněné vajíčko uchytí, corpus luteum 

secernuje značné mnoţství progesteronu aţ do 12. týdne těhotenství. Poté se 

hlavním místem produkce hormonu stává placenta. Progesteron je v menší míře 

secernován kůrou nadledvin, varlaty a je meziproduktem při syntéze androgenů 

(Hanč, 1982).  

Progesteron stimuluje rozvoj lobulů a alveolů mléčné ţlázy a vyvolává jejich 

sekreční aktivitu (Schreiber, 1998). Je zodpovědný za progestační změny v 

endometriu a za cyklické změny děloţního krčku a pochvy. V endometriu také 

sniţuje počet receptorů pro estrogeny a zvyšuje stupeň přeměny 17β-estradiolu na 

méně aktivní estrogeny (Ganong, 1995). 

Progesteron antagonizuje účinek estrogenů. Proliferační účinek estrogenů 

potlačuje tak, ţe sniţuje počet estrogenových receptorů v endometriu a brání jejich 

další indukci působením estrogenů (Lincová, 2007). 

5.8 Steroidní receptory 

V první řadě se při diagnostikování nádoru provádí vyšetření hormonálních 

receptorů, které jsou za normálních okolností přítomny v buňkách zdravé prsní 

ţlázy. Přítomnost těchto receptorů v buňkách nádorových znamená, ţe tumor si 

doposud zachovává závislost na regulaci ţenskými pohlavními hormony, čehoţ lze 

následně vyuţít v tzv. antihormonální terapii (Tamoxifenem, inhibitory aromatázy). 

V případě, ţe buňka tyto receptory jiţ nevytváří, ztrácí se závislost na hormonální 

regulaci a tato léčba je zpravidla neúčinná (Ryška, 2010). 
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5.8.1 Estrogenové receptory (ER) 

  Specifické estrogenové receptory jsou prokázány nejen v pohlavních 

orgánech, hypothalamu a prsní ţláze, ale také v játrech, ledvinách, kostní tkáni a 

cévním endotelu. Receptory pohlavních steroidů jsou však také v nádorových 

buňkách hormonálně dependentních nádorů prsu, prostaty, dělohy a ovaria. Jejich 

inhibice nebo zábrana jejich stimulace endogenními steroidy má terapeutický 

význam (Lincová, 2007). 

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

způsobem, je patrně způsobeno tím, ţe je aktivována odlišná část genetického 

aparátu. Hormonem modifikovaná bílkovina receptoru se váţe na různé části 

chromatinu (Hanč, 1982). 

V současnosti je známo, ţe existují alespoň dvě hlavní formy ER. ERα má 

gen lokalizovaný na chromozomu č. 6 a ERβ je lokalizován na chromozomu č. 14. 

Byla dále popsána variabilita ER na úrovni mRNA (jde pravděpodobně o tkáňově 

specifické varianty). Varianty α a β se liší jednak rozdílností v tkáňové expresi a 

jednak afinitou k estrogenu (varianta α má afinitu vyšší). Zdá se, ţe relativní 

exprese varianty α je vyšší v karcinomech s vyšším invazivním potenciálem (Valík, 

2001). 

Koncentrace steroidních receptorů v cílových buňkách je velmi variabilní, 

kolísá od 50 do 50 000 vazebných míst. Estrogenový receptor se skládá ze šesti 

hlavních strukturálních a funkčních oblastí, tzv. domén, označených A – F (Strnad, 

2001).  

Receptory pro pohlavní steroidy jsou lokalizovány především v buněčném 

jádře. Pro zvýšení pravděpodobnosti vazby s ligandem jsou však vysunovány do 

cytoplazmy a dokonce mohou být zanořeny do buněčné membrány. Steroid se po 

průniku buněčnou membránou váţe na vazebné místo receptoru pro steroidní 

strukturu a mění jeho konformaci. Tato vazba umoţňuje vznik receptorového 

dimeru, který vytváří se specifickou sekvencí DNA buněčného jádra komplex 

nazývaný „hormone responsive element“. Tento komplex aktivuje odpovídající 

RNA-polymerázu, ta vytvoří specifickou sekvenci mRNA, která indukuje transkripci 

genů regulujících ve smyslu aktivace nebo inhibice syntézu specifických proteinů. 

Takto mohou vznikat určité enzymy nebo dochází k indukci, resp. inhibici tvorby 

receptorů pro další steroidní hormony (Lincová, 2007).  
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Neobsazené ER jsou pravděpodobně velmi volně vázány na jádra buněk, 

které jsou hormonálně citlivé. Toto potvrzuje imunocytochemická metoda stanovení 

receptorů (Greene, 1988). 

 Mnoţství ER patrně souvisí s hladinou estrogenů. Při poklesu estrogenů 

v krvi, např. ukončením produkce po menopauze, se mnoţství ER v cytoplazmě 

zvyšuje. (Valík, 2001). 

5.8.2 Progesteronové receptory (PR) 

Progesteronové receptory se vyskytují v hojné míře v pohlavních orgánech, 

zejména v endometriu a myometriu, ve ţlázách děloţního hrdla a také v 

adenohypofýze a hypothalamu. V porovnání s estrogenovými receptory nejsou 

progesteronové receptory tak rozšířeny v ostatních tkáních a progesteron nemá tak 

všestranné metabolické účinky jako estrogeny (Lincová, 2007).  

Tvorba tohoto proteinového receptoru je indukována estrogeny, které 

zvyšují koncentraci progesteronového receptoru (PR) a zvyšují tak tkáňovou 

odpověď na účinky progesteronu. Přítomnost PR vypovídá o funkčním stavu ER a 

je ukazatelem stavu estrogenové signální transdukce. Nedávno byly u člověka 

nalezeny dvě formy PR A a B. Stejně jako u ER existuje tkáňová variabilita 

v zastoupení obou forem PR. (Strnad, 2001).   

U člověka PRA funguje jako represor transkripční aktivity PRB, receptoru 

pro glukokortikoidy, estrogenového receptoru, androgenního receptoru a receptoru 

pro mineralokortikoidy. PRB má hlavně funkci aktivátoru transkripce. PRB je silně 

exprimován ve ţlázkách i stromatu endometria v proliferační fázi menstruačního 

cyklu a slabě pak ve fázi sekreční a v časné graviditě. Naopak PRA je exprimován 

pouze v endometrióze (Laboratoř molekulární patologie, 2011). 

5.8.3 Metody měření ER A PR  

Pro měření hladin ER a PR lze vyuţít několikero metod. Biochemické 

metody vyuţívají reversibilní kompetitivní vazby značeného ligandu na 

neobsazené vazebné místo receptoru. Značení ligandu umoţňuje měření 

koncentrace receptoru. V případě hormonálních receptorů bývá ligandem hormon 

nejčastěji značený buď radioaktivně tritiem-(3H)-estradiol, (3H)-progesteron - jedná 

se o radioreceptorovou analýzu (RRA), nebo enzymem, pak mluvíme o 

enzymoreceptorové analýze (ERA) (Kaušitz, 1991). 
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Imunometody vyuţívají imunoreakce antigenprotilátka. 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 neţ 

biochemická analýza. Řada receptorů je totiţ nefunkčních, nejsou schopny vazby 

hormonu. Protilátka reaguje, ale jak na funkční, tak nefunkční receptor (Kaušitz a 

kol. 1991). Řadí se sem metody imunocytochemické, imunohistochemické, 

enzymová imunoanalýza a radioimunoanalýza. 

5.9 Antigen Ki-67 (MKI67)  

Nukleární protein Ki-67 je spojen s buněčnou proliferací, jeho přítomnost je 

potřebná při transkripci ribozomální RNA. Inaktivace tohoto antigenu vede k inhibici 

syntézy ribozomální RNA. 

Tato molekula je dobrým markerem proliferace buněk.  Najdeme ji totiţ ve 

všech buňkách v aktivní fázi buněčného cyklu (G1, S, G2, mitóza), kdeţto buňky 

v klidové fázi (G0) tento antigen postrádají. Během interfáze je Ki-67 přítomen 

výhradně v buněčném jádru, zatímco při mitóze se většina těchto molekul 

přesouvá na povrch chromozomů. 

Hladina Ki-67 se vyšetřuje především při rakovině prsu, prostaty a mozku. 

V těchto případech totiţ populace Ki-67 pozitivních buněk nejlépe koreluje 

s průběhem onemocnění a má tedy významnou prognostickou hodnotu pro 

recidivu tumoru a přeţití pacienta. Výzkumy prokazují, ţe vysoké hodnoty indikují 

agresivní tumor, horší prognózu a pravděpodobnější recidivu. 

Pro detekci Ki-67 se v klinické praxi pouţívá monoklonální protilátka MIB-1. 

Její výhodou, oproti původně pouţívané Ki-67 protilátce, je to, ţe ji lze snadno 

pouţít na vzorky fixované formalínem a zalité v parafínu (Stephan, 2008). 

5.10  Gen HER-2/neu (human epidermal growth factor receptor 2) 

Proto-onkogen HER-2/neu lokalizovaný na dlouhém raménku 17. 

chromosomu kóduje transmembránový receptor, který je strukturálním homologem 

receptoru pro epidermální růstový faktor. Exprimuje se na plazmatických 
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membránách adultních i fetálních epitelových buněk a uplatňuje se v normálním 

růstu a diferenciaci. Nadměrná exprese HER-2/neu je v literatuře popisována u 

10 - 34 % invazivních karcinomů prsu. V 90 % těchto případů je způsobena 

amplifikací genu HER-2/neu (Hermanová, 2001). Amplifikace je nejčastěji 

detekována u méně diferencovaných nádorů, nádorů s negativitou estrogenových 

receptorů a u nádorů s metastatickým postiţením uzlin (LEM, 2011). 

HER-2/neu je gen, který buňkám dává signály pro růst, dělení a opravu. 

Zdravé buňky mají dvě kopie HER-2/neu genu. Některé typy rakoviny se rozvinou, 

pokud má buňka více kopií tohoto genu. To potom vede k nadprodukci proteinu 

HER-2/neu, coţ má za následek příliš rychlý růst a dělení buněk, a vznik rakoviny 

(Stephan, 2011).  

Tento genetický problém není dědičný, pravděpodobně je způsoben 

stárnutím organismu. Vedle toho se ještě zvaţuje vliv environmentálních faktorů na 

vznik nadměrné exprese genu HER-2/neu.  

Pokud je výsledek vyšetření HER-2/neu pozitivní, znamená to, ţe HER-2/neu 

geny produkují nadměrné mnoţství odpovídajících proteinů, a ţe příslušné buňky 

se mnoţí nepřiměřeně rychle a stávají se rakovinnou populací. V těchto případech 

se při terapii pouţívá lék Herceptin podávaný intravenózně. Je to imunní terapie 

zaměřená na produkci proteinu, to napomáhá zastavit růst HER-2/neu pozitivních 

rakovinných buněk. HER-2/neu negativní výsledek značí, ţe příčinou onemocnění 

není nadprodukce HER-2/neu proteinu, a ţe by terapie Herceptinem byla neúčinná 

a zbytečná (Stephan, 2011).  

Vyšetření HER-2/neu se provádí imunohistochemicky (IHC), kdy se měří 

produkce proteinu tumorem. Provádí se z bioptického vzorku tkáně a výsledky se 

hodnotí podle stupnice 0, 1+, 2+, 3+. O HER-2/neu pozitivitě můţeme mluvit, 

pokud je výsledek 3+ (Stephan, 2011). Výsledek IHC 0 a IHC 1+ se hodnotí jako 

negativní, výsledek IHC 3+ jako pozitivní a je dostačující k zahájení léčby, pokud 

byl stanoven v referenční laboratoři. Výsledek IHC 2+ je nejistý výsledek, k 

potvrzení nebo vyloučení pozitivity je vţdy nutno doplnit vyšetření amplifikace 

metodou FISH (ČOS, 2011). 
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Dalším způsobem vyšetření je FISH, tedy fluorescenční hybridizace in situ. 

Pomocí fluorescenčních sond se vyšetřuje přímo genetický materiál nádorových 

buněk, resp. počet kopií HER-2/neu genu v buňkách. Jako HER-2/neu pozitivní 

buňky jsou označovány buňky s více neţ 2 kopiemi genu (Stephan, 2011). 

 

5.11 Statistické testování - Wilcoxonův rank - sum test 

Wilcoxonův rank-sum test je dvouvýběrový test, při které se posuzují dva 

základní soubory na základě dvou výběrů. Tento test dává identické statistické 

výsledky jako Mann-Whitney test, liší se pouze formálním výpočtem. 

Nechť X1, …, Xm je náhodný výběr ze spojitého rozdělení s distribuční 

funkcí F a nechť Y1, …, Yn je na něm nezávislý náhodný výběr ze spojitého 

rozdělení s distribuční funkcí G. 

Nulová hypotéza zní, ţe výběry pocházejí ze základních souborů se 

shodným rozdělením (se shodnou distribuční funkcí) nebo-li H0: F=G proti 

alternativě H1: F≠G.  Ačkoliv je Wilcoxonův test formulován jako test proti obecné 

alternativě, je citlivý zejména na tzv. alternativu posunutí H1: G(x) = F(x+δ), kde 

δ≠0. To lze interpretovat tak, ţe přijetí hypotézy H1 ukazuje na významný rozdíl 

v mediánech základních souborů. Pro případné jiné alternativy, např. kdyţ se G liší 

od F spíše rozptylem nebo tvarem (např. Gaussovské zobrazitelné symetrickou 

Gaussovou křivkou v porovnání s asymetrickým rozloţením) se raději doporučuje 

Komogorovův-Smirnovův test (Anděl 1998, Urbanová 2011). 

Obr. 5: Stanovení počtu kopií genu 
HER-2/neu a současné stanovení 
počtu kopií chromozomu 17 
centromerickou sondou, provedené 
metodou fluorescenční in situ 
hybridizace (FISH) (LEM, 2011) 
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5.12 Další práce školicího pracoviště 

5.12.1 Tvorba ovariálních hormonů v nádorech prsu 

Významným faktorem stimulace růstu hormonálně citlivých nádorů je lokální 

intratumorální produkce estrogenů. Ta můţe být důvodem pro extrémně nízký 

poměr ER/PR některých pacientek, který se zdá být nepříznivým ukazatelem 

prognózy karcinomu. Na základě této úvahy Hana Štambergová (2009) 

v diplomové práci vypracovala přehled enzymů, které se účastní biosyntézy uvnitř 

nádoru. Jedná se o aromatázu, steroidní sulfatázu a 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenáza.  

Nadměrná exprese aromatázy je úzce spojena se špatnými klinickými 

výsledky. Tumory s relativně vysokou aromatázovou aktivitou inklinují k ER 

pozitivitě, u postmenopauzálních pacientek s ER+ karcinomem prsu je uţití 

selektivních inhibitorů aromatázy výhodnější neţ podání tamoxifen. Také vysoká 

exprese mRNA steroidní sulfatázy je spojena se špatnou prognózou. Dalším 

zajímavým enzymem je EST estrogensulfotransferáza, který inaktivuje estrogeny 

v tumorové tkáni a jeho reaktivita je spojena s poklesem rizika rekurence a lepší 

prognózou. Stimulace aktivity EST by mohla být přínosem v terapii. Z tohoto 

hlediska je zajímavý melatonin, který EST aktivuje. Z několika typů 17β-HDS 

některé zvyšují lokální hladinu estradiolu, jiné ji naopak sniţují. Zde by mohla být 

moţnost vývoje inhibitorů estrogen aktivujících typů 17β-HSD. 

Krom toho se zabývala také způsobem stanovení koncentrace estradiolu 

v prsní tkáni, s ohledem na to, ţe u pacientek s hraniční hodnotou steroidních 

receptorů by toto vyšetření pomohlo lékaři ve volbě dalšího postupu léčby. 

Přestoţe je problematika intratumorální tvorby estradiolu jiţ dlouhou dobu známa, 

neprovádí se rutinně ani vyšetření sérového ani intratumorálního estradiolu.  

5.12.2 Vliv kontraceptiv a hormonální substituční terapie na receptory 
pohlavních steroidních hormonů 

Hana Krasulová se ve své diplomové práci (2010) zabývala hormonální 

substituční terapií a kontraceptivy a jejich moţným vlivem na hladinu 

estrogenových a progesteronových receptorů, ať v nádorové či normální prsní 

tkáni. Zjišťovala, zda tyto terapie nemohou zapříčinit falešně pozitivní výsledek 

vyšetření steroidních receptorů a za jak dlouho po vysazení by bylo moţné získat 
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správné hodnoty. V české literatuře se však nevěnuje dostatek pozornosti riziku 

falešných výsledků. Krasulová poukazuje na to, ţe přestoţe je tato problematika 

známá, v praxi se bohuţel nikterak nezohledňuje. Provedla tedy rešerši 

zahraničních zdrojů.  

Pokud jde o podávání hormonální antikoncepce v premenopauzálním věku 

dávky obsaţeného ethinylestradiolu nepřekračují fyziologické hodnoty. 

Kombinovaná orální antikoncepce, obsahující navíc gestageny, ovšem uţ zvyšuje 

hladinu nad fyziologickou hodnotu. Nicméně Krasulová uvádí v literatuře popsaný 

fakt, ţe navzdory antikoncepčnímu podávání hormonů je jejich koncentrace nízká. 

Dalším typem je depotní gestagenní antikoncepce; v tomto případě chybí 

proměnlivost koncentrace gestagenů, která je běţná v přirozeném ovariálním 

cyklu. 

U ţen po menopauze dochází fyziologicky ke sníţení produkce estradiolu 

oproti premenopauzálnímu období. Zde uţívaná substituční hormonální terapie 

obsahuje dávky estradiolu ve větší koncentraci neţ v kontraceptivech, coţ můţe 

být jednou z příčin artificiálního poklesu ER v karcinomech prsu (trendem 

současné medicíny je sniţovat dávky estrogenů). 

Samotný vliv léčiv na steroidní hormony je nutno rozlišit na akutní, kdy se 

mění koncentrace receptorů v buňce, a chronický, kdy se mění histologická 

struktura tkáně a procentuální přítomnost daných buněk. 

Dále zde uvádíme několik konkrétních poznatků z práce Krasulové (2010): 

 U ţen v postmenopauze dochází k signifikantnímu zvýšení hladiny PR po léčbě 

estrogenem. Gestagenová antikoncepce (norgestrel a gestoden) můţe zvýšit 

hladinu progesteronových receptorů. Pokud karcinom prsu dostane ţena léčená 

muţskými pohlavními hormony (testosteron) pro menopauzální psychické 

komplikace, je zde nebezpečí falešné negativity ER a PR.  
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Praktická část 

5.13 Materiál a metody 

Pro praktickou část diplomové práce jsme získali data o vyšetření karcinomu 

prsu z praţské Fakultní nemocnice Na Bulovce. Jedná se o vyšetření punkčních 

biopsií prováděných na patologicko-anatomickém oddělení této nemocnice. 

Statisticky jsme zpracovali výsledky 225 pacientek z let 2009 - 2010, u nichţ bylo 

provedeno vyšetření steroidních receptorů (estrogenové a progesteronové), 

antigenu Ki-67 a HER-2/neu. Zahrnuli jsme pouze pacientky, tedy ţeny, ačkoli 

v souboru byli i muţi s diagnostikovanou rakovinou prsu. Jejich věk byl různý, od 

32 aţ do 100 let, stejně tak typ karcinomu a jeho grading. Právě na základě těchto 

faktorů jsme vytvářeli skupiny, grafy a statistické výpočty. Ze souboru jsme vyřadili 

karcinomy kombinované a hybridní, pracovali jsme pouze s těmi jednoznačně 

diagnostikovanými. 

Převaţovaly pacientky s invazivním duktálním karcinomem. Pacientek 

s invazivním lobulárním karcinomem bylo výrazně méně, ale měly téměř stejný 

grade – a to ten nejmírnější G1. 

Tab. 3: Počty pacientek v gradingových skupinách 

 
premenopauzální postmenopauzální celkem 

invazivní duktální G1 16 60 76 

invazivní duktální G2 17 75 92 

invazivní duktální G3 4 21 25 

    
invazivní lobulární G1 0 28 28 

invazivní lobulární G1-G2 0 10 10 

invazivní lobulátní G2 0 1 1 

 

5.13.1 Imunohistologické vyšetření 

Základním významem histologického vyšetření, které je prováděno před 

operací z punkční biopsie, je určení diagnózy – zda se jedná o nádor či nikoli, zda 

jde o nádor nezhoubný či zhoubný a o jaký konkrétní typ nádoru jde. To umoţní 

naplánování odpovídajícího chirurgického zákroku. 

Veškerá vyšetření byla provedena na patologicko-anatomickém oddělení FN 

Na Bulovce, vyjma některých sporných vzorků, které byly odeslány k FISH 
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vyšetření HER-2/neu v Patologickém ústavu 1. LF UK. Samotných laboratorních 

prací jsme se nezúčastnili, pouze jsme převzali jiţ existující výsledky z databáze. 

V následujících odstavcích je popsáno, jakým způsobem bylo vyšetření prováděno. 

 

 Získávání materiálu 

Při odebírání vzorků se zde pouţívá metoda punkce tlustou jehlou. Takto se 

získá váleček tkáně o délce aţ 2 cm, ze kterého lze provést histopatologický rozbor 

tkáně i různá imunohistochemická vyšetření. 

 

 Úprava materiálu 

Odebrané vzorky se v laboratoři několik minut fixují ve formolu, poté se vloţí 

mezi dvě molitanové podloţky do plastikové kazety, jaké se standardně uţívají 

ke zhotovení parafínového bloku. Fixuje se 10 % formolem, následuje odvodnění 

alkoholem, prosycení xylenem a nakonec zalití vzorků do parafínu.  

 

 

Obr. 6: Parafínové bločky se vzorkem (FN Na Bulovce, 2010) 
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 Příprava preparátu 

Z bločků se na mikrotonu krájí tenké řezy, které se natahují na předem 

připravená podloţní skla. Barví se nejprve základním barvením hematoxylin – 

eosin (modrá jádra, oranţové erytrocyty, růţová ostatní tkáň).  

 

  

 

 Imunohistochemické vyšetření 

V případě, ţe patolog v preparátu pozná, ţe se jedná o nádor, provádí se 

vyšetření na tumorové markery: 

vyšetření hormonálních receptorů E a P  

vyšetření profilační aktivity tumoru Ki/67 

 vyšetření prognostického markeru HER-2/neu 

Vlastní imunohistochemická reakce spočívá v působení primární a sekundární 

protilátky s následným dobarvením jader. Pozitivita se projevuje hnědým 

zbarvením uvnitř nebo vně buněk v závislosti na typu nádoru. Výsledek se 

vyjadřuje procentem pozitivních buněk. 

Obr. 7: Barvení hematoxylin – 
eosin (FN Na Bulovce, 2010) 
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Obr. 8: Imunohistochemické vyšetření (FN Na Bulovce, 2010) 

 

5.13.2 Zpracování dat 

Získané výsledky jsme si převedli do počítačového programu Microsoft 

Excel do formy tabulky. Ta obsahovala pro kaţdou pacientku její věk, výsledek 

vyšetření ER (%pozitivity), PR (%pozitivity), Ki-67 (%pozitivity), HER-2/neu 

(stupeň) a typ spolu gradem karcinomu. Abychom s daty mohli pohodlně pracovat, 

vyuţili jsme funkce filtrování. Celou tabulku jsme vzali do bloku a v záloţce DATA 

zvolili FILTR. Tím se u názvů všech sloupců objevila ikonka. Po jejím rozkliknutí se 

objeví nabídka, díky níţ můţeme buď všechna data řadit podle námi zvoleného 

klíče nebo můţeme vybrat pouze ta data, která zrovna potřebujeme a ostatní se 

skryjí. 

5.13.2.1 Závislost nádorových markerů na věku 

Nejprve jsme zpracovávali např. závislost ER na věku, a to s ohledem na 

grade karcinomu. Tabulku původních hodnot jsme tedy vyfiltrovali přes sloupec 

s typem karcinomu – vybrali jsme nejdříve G1 invazivní duktální karcinom a nově 

vzniklou tabulku jsme překopírovali na nový list (pro větší přehlednost je moţné 

nepotřebné sloupce skrýt). Z hodnot věku a ER jsme vytvořili bodový graf. Pouţili 

jsme moţnost PŘIDAT SPOJNICI TRENDU, LINEÁRNÍ a tímto způsobem jsme 

grafem proloţili křivku. 
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Analogickým způsobem jsme vytvořili grafy závislosti ER na věku pro všechny typy 

karcinomu a následně provedli totéţ i pro ostatní markery, tedy receptory 

progesteronové PR, Ki-67 a HER-2/neu. 

 

5.13.2.2 Závislost průměrných hodnot markerů na věku 

Vyuţili jsme např. tabulku z předchozího kroku (ER, G1 invazivní duktální). 

Seřadili jsme ji podle věku vzestupně (celou tabulku označit, v záloţce DATA 

příkaz SEŘADIT, řadit podle – věk, hodnota, od nejmenšího k největšímu). Vytvořili 

nový sloupec s průměry přibliţně stejně starých (např. 10 nebo 15) pacientek 

pomocí funkce PRŮMĚR.  

Nejhornější a nejdolnější řádky jsou v dotyčném sloupci prázdné, aby nebyly 

zprůměrovány řádky, ve kterých není ţádná pacientka. Pokud jde o počet hodnot 

braných do průměru, čím méně je pacientek v celé posuzované skupině, tím menší 

musí být počet pacientek v podskupinkách, ze kterých se počítají průměry. Ale 

pokud by byl počet pacientek v těchto podskupinkách příliš malý, tak by v grafu byl 

příliš velký počet drobných vln a vlnek. Kdyţ naopak zvolíme příliš velký počet 

pacientek v průměrovaných podskupinách, tak se nám všechny vlny vyhladí. Proto 

jsme pouţili takový počet pacientek pro výpočty průměrů, aby v grafu vznikly pouze 

např. 2 vlny a tu nejmarkantnější z nich bychom pak mohli testovat na statistickou 

významnost (zda nejde o náhodné seskupení pacientek). 

Následně jsme vytvořili bodový graf z hodnot věku a průměrů ER (a upravili 

ho do formální podoby). Stejným způsobem jsme postupovali při vytváření grafů 

ostatních histologických diagnóz a poté jsme stejně zpracovali i ostatní markery 

PR, Ki-67 a HER-2/neu. 

 

5.13.2.3 Závislost poměru ER/PR na věku 

Lze říci, ţe výhodnějším způsobem zobrazení závislosti kvocientu ER/PR je 

semilogaritmické, při kterém je na ose x lineární měřítko, kdeţto na ose y je 

měřítko logaritmické. Tím se zviditelní rozdíly mezi body, jejichţ ER je 10krát větší 

neţ PR. V grafu s lineárními měřítky os jsou nerozeznatelné od těch, jejichţ ER je 

stejné jako PR, neboť viditelné by byly spíše jen rozdíly mezi body se stejným ER i 

PR a body se stonásobnou převahou ER nad PR.  
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U nulových hodnot PR jsme museli namísto 0 zadat 0,1, protoţe nulou dělit 

nelze. Místo výsledku bychom dostali chybové hlášení a poloţka by se nepřenesla 

do grafu. U nulových hod ER jsme udělali totéţ, protoţe výsledek nula nelze 

zobrazit na semilogaritmickém grafu.  

 

5.13.2.4 Závislost faktorů na gradu   

V listu kaţdého markeru, např. ER, jsme vytvořili vedle existující tabulky 

další sloupec – tam jsme přiřadili kaţdé histologické diagnóze číselnou hodnotu 

1- 3 podle gradu invazivního duktálního karcinomu (G11, G22, G33). Graf 

jsme vytvořili z tohoto sloupce pro grade a ze sloupce s průměrnými hodnotami 

ER. 

Stejným způsobem jsme vytvořili graf pro PR, ER/PR a Ki-67. 

 

5.13.2.5 Testování rozdílů mezi podskupinami pomocí Rank sum testu  

Vedle vizuálního hodnocení jednotlivých grafů jsme prováděli také 

statistické porovnání rozdílů mezi jednotlivými podskupinami. K testování jsme tedy 

vybrali takové rozdíly, které se nám jiţ odhadem jevily markantní. Nebyly proti sobě 

testovány „skupiny bodů z průměrových grafů“, ale „skupiny bodu z grafů 

původních hodnot“. Spíše neţ jednotlivé vlny patrné v grafech jsme testovali 

skupinu premenopauzálních pacientek proti postmenopauzálním (resp. pacientky 

mladší neţ 50 let proti starším pacientkám), nebo jednotlivé histologické skupiny 

vzájemně. K testování jsme pouţili statistický program vytvořený doc. Petrem 

Klemerou (FaF UK Hradec Králové), který je zaloţený na Wilcoxonově Rank-sum 

testu. 

Po otevření souboru je nutné povolit makra, aby mohl program pracovat. Ze 

základního menu jsme přešli na ZADÁVÁNÍ A ÚPRAVA DAT a překopírovali sem 

jednotlivé soubory dat, které jsme chtěli otestovat (pouţívali jsme původní 

naměřená data, nikoli vytvořené průměry). 

Po stisknutí tlačítka VÝPOČET jsme zadali čísla sloupců se soubory, které 

jsme proti sobě chtěli otestovat, program provedl výpočet a přepnul se na 

výsledkový list. Zde byly uvedeny rozsahy výběrů, jejich mediány, dále pak 

intervalové odhady skutečných mediánů obou populací a intervalové odhady 

rozdílu mediánů obou populací. Nejdůleţitější ovšem je závěr, ve kterém je 
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uvedeno, zdali zamítáme hypotézu H0 na hladině významnosti 0.05, 0.01 popř. 

0.001. 

Tyto výsledky bylo moţno průběţně ukládat prostřednictvím tlačítka PŘIDAT 

TYTO ÚDAJE DO PŘEHLEDU VÝSLEDKŮ (viz příloha). 

Nevýhodou programu je, ţe se zasekne v případě, kdy zadáme do výpočtu 

dva testované soubory se stejným mediánem.  Nicméně můţeme pak o těchto 

souborech říct, ţe mezi nimi není statisticky významný rozdíl.  
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6 Výsledky 

6.1 Závislost ER na věku 

G1 invazivní duktální karcinom: z grafů je patrná celková vzrůstající 

tendence ER v závislosti na zvyšujícím se věku. To odpovídá poznatkům 

popsaným v literatuře (Valík, 2001). V grafu prosté závislosti ER na věku (viz 

příloha Graf 21) se objevuje několik ojedinělých případů s nulovou hodnotou ER, 

které ovšem mizí při zpracování údajů na průměrné hodnoty ER.  

Soubor jsme testovali prostřednictvím Rank sum testu na statistickou 

významnost. V souladu s literaturou i vizuálním hodnocení nám vyšlo, ţe 

premenopauzální pacienty mají významně niţší hodnoty ER (medián = 60) neţ 

pacientky postmenopauzální (medián = 95). 

 

 
 
 

G2 invazivní duktální karcinom: i v případě G2 invazivního duktálního 

karcinomu je vidět vzrůstající trend ER se zvyšujícím se věkem, v souladu 

s literaturou. Zprůměrováním hodnot ER zmizí nulové hodnoty ER, které jsou 

patrné v grafu původních výsledků (viz příloha Graf 22). V grafu průměrných 

hodnot je sice několik vzestupných či poklesových vln, ty ovšem nenaznačují, ţe 

by některá z nich mohla být statisticky významná.  Zajímavým faktem je, ţe 

proloţené čáry jsou zde u G2 asi o 15 % níţe neţ u G1. 

Při testování statistické významnosti nám v souladu s literaturou i vizuálním 

hodnocením vyšlo, ţe premenopauzální pacientky mají významně niţší hodnoty 

ER (medián = 40) neţ pacientky postmenopauzální (medián = 95).  

0

20

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100

p
rů

m
ěr

 E
R

 (
%

p
o

z)

věk

Graf 1: Závislost 9členných průměrů ER na 
věku - G1 invazivní duktální



36 

 

Dále jsme otestovali hodnoty pacientek G1 proti G2, na základě výše 

zmiňovaného rozdílu proloţených čar, ale pokud jsme proti sobě testovali věkově 

nerozdělené soubory, tak v tomto případě nejde o statisticky významný rozdíl 

(mediány obou skupin = 90). Potom jsme ještě otestovali pouze postmenopauzální 

pacientky G1 (medián = 95) proti postmenopauzálním pacientkám G2 (medián = 

90), zde uţ byl patrný statisticky významný pokles hodnot ER. Testování pacientek 

premenopauzálních G1 (medián = 60) proti premenopauzálním G2 (medián = 40), 

navzdory výrazně odlišným mediánům, neprokázalo statisticky významný rozdíl 

obou souborů.  

 
 
 

G3 invazivní karcinom: pro soubor G3 invazivního karcinomu graf 

původních hodnot spolehlivě prokazuje převaţující negativitu ER, zde tedy neplatí 

věková závislost ER, jak tomu bylo u G1 a G2 pacientek. Výjimkou je jedna 

pacientka s 90 % pozitivitou ER, která v grafu průměrných hodnot (viz příloha Graf 

23) vytvořila vysokou arteficiální vlnu o šířce více neţ deseti let a tento graf je tedy 

zavádějící a proto jsme místo něj pouţili zde v textu graf původních hodnot.    

Na rozdíl od G1 a G2 karcinomů, které se svými hodnotami příliš neliší, G3 

karcinomy dosahují významně niţších, resp. nulových hodnot (medián = 0). 

Statistická významnost rozdílu mezi G2 a G3 nebo mezi G1 a G3 je nesporná i bez 

testování. 
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Invazivní duktální karcinom bez gradingu: tyto grafy jsme vytvořili z údajů 

invazivních duktálních karcinomů bez ohledu na jejich grading. Vypovídá to sice 

hůře o námi řešené problematice neţ grafy např. samotného G1, ale je to výhodné 

pro srovnání s literaturou, v níţ mnozí autoři neměli soubor rozdělený do 

gradingových podskupin. I zde je jasně patrný věkový nárůst ER, coţ se, jak jiţ 

bylo řečeno, shoduje s poznatky jiných autorů.  Poklesové a vzestupné vlny 

nenaznačují, ţe by některá z nich byla významnější. Na tomto grafu je nutno 

demonstrovat, ţe místo jedné proloţené přímky lze proloţit dvě horizontály, při 

čemţ ta premenopauzální horizontála by byla na 50 %, kdeţto postmenopauzální 

horizontála by byla na úrovni 70 %. Takovouto hypotézu rozhodně nezavrhujeme a 

přiklání se k ní téměř všichni autoři. Ale z hlediska okamţité orientace autora i 

čtenáře je výhodnější zjednodušit graf proloţením jedné čáry. 

V Rank sum testu vyšel medián premenopauzálních pacientek 40, medián 

postmenopauzálních 90 a byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi soubory. 

To potvrzuje popsanou věkovou závislost ER. 
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Invazivní lobulární karcinom: v případě lobulárního karcinomu jsme měli 

podstatně méně případů. Navíc jsme ze souboru vyloučili pacientky 

s nejednoznačným gradingem, kterých bylo minimum a také dvě pacientky ve věku 

příliš vzdáleném průměru skupiny (jedna 40letá a jedna 100letá). Tím jsme získali 

statistický soubor zhruba 20letého postmenopauzálního období mezi 60 a 80 lety. 

Zvláštností a svým způsobem výhodou bylo, ţe téměř všechny pacientky měly 

s invazivním lobulárním karcinomem stejný grade. Pacientky s odlišným gradem 

jsme tedy ze souboru vyloučili. Tak jsme získali statistický soubor G1 tumorů. Tím, 

ţe všechny pacientky mají stejný grade, vznikla relativně početná podskupina 

pacientek – výhradně postmenopauzálních – viz tabulka v kapitole Materiál a 

metody. Tu bylo moţno statisticky testovat proti stejně staré postmenopauzální 

skupině pacientek s tumory v G1. 

 V grafu původních hodnot jsou body s nízkou či nulovou hodnotou ER, 

průměrné hodnoty však neklesají pod 50 % (oba grafy v příloze).  

Posuzování věkových změn vizuálním odhadem u těchto grafů a testování 

statistických rozdílů mezi premenopauzálními a postmenopauzálními pacientkami 

nebylo moţné, jelikoţ tento soubor obsahuje pouze postmenopauzální pacientky. 

Jestliţe však provedeme porovnání Rank sum testem u této skupiny G1 

postmenopauzálních lobulárních (medián = 80) proti postmenopauzálním G1 

duktálním (medián 95), vyjde statisticky významný rozdíl.  
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6.2 Závislost PR na věku 

G1 invazivní duktální karcinom: V grafech závislosti hladin PR na věku 

vidíme klesající trend. To odpovídá odborné literatuře (Hanáková 2009 a 2010). 

V grafu průměrů PR jsou nápadné poklesové i vzestupné vlny, které ale 

nenaznačují, ţe by některá z nich byla nejvýznamnější a ţe by stálo zato 

prověřovat její statistickou významnost.  V grafu původních hodnot (viz příloha Graf 

27) se objevují nulové či velmi nízké hodnoty PR, ale nejniţší průměrné hodnoty se 

pohybují aţ v rozmezí 40 – 50 %. 

 Při statistickém testování rozdílu mezi premenopauzálními a 

postmenopauzálními G1 pacientkami se nám však nepodařilo prokázat věkovou 

závislost PR, medián obou skupin vyšel 85. Z grafu je vidět, ţe průměry by stejné 

nebyly (na rozdíl od mediánů) a ţe by statistickou odlišnost v takovém případě 

mohl prokázat Studentův t test (nikoliv rank sum), ale běţným přístupem 

v medicíně je spolehnout se na ten statistický test, který méně snadno dává 

statisticky významný rozdíl. 

 

 
 

 

G2 invazivní duktální karcinom: pro G2 invazivní duktální karcinom nám 

grafy neodpovídají nálezům jiných autorů. Ve shodě s literaturou by byl věkový 

pokles PR jako rozdíl mezi premenopauzálními a postmenopauzálními (Hanáková 

2009 a 2010). Ale my zde vidíme věkový vzestup mezi 40 a 50 lety – coţ se ale 

týká vzestupu uvnitř premenopauzálních (= do 50 let). Musíme uvést, ţe tvar 

oblasti zprůměrovaných hodnot nepodporuje hypotézu o věkovém poklesu PR. 
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Poklesové a vzestupné vlny nenaznačují, ţe by některá z nich byla nejvýznamnější 

a ţe by stálo zato prověřovat její statistickou významnost. U kaţdé z nich by 

statistický test rozhodl, ţe kaţdá vlna je náhodná. Důleţité je, ţe proloţené čáry 

jsou zde u G2 asi o 20 % níţe neţ u G1.  

Ve statistickém testu u G2 vyšel medián pro premenopauzální skupinu 0, 

pro postmenopauzální skupinu 50. Tento nárůst je v rozporu s odbornou 

literaturou. V souvislosti s výše zmiňovaným rozdílem proloţených čar G1 a G2 

jsme otestovali G1 proti G2 pacientkám, kdy jsme prokázali významný rozdíl PR – 

medián pacientek G1 je 85, medián pacientek G2 je 35. V případě pouze 

postmenopauzálních pacientek je medián u G1 = 85 a u G2 =50 a rozdíl mezi nimi 

je statisticky významný. 

 

 
 
 

G3 invazivní duktální karcinom: přestoţe v souboru karcinomů G3 bylo 

malé mnoţství pacientek, graf původních hodnot spolehlivě prokazuje převaţující 

negativitu PR. Naopak graf 5členných průměrů (viz příloha Graf 29) selhal tím, ţe 

vytvořil ze dvou pacientek vysokou arteficiální vlnu, která má šířku více neţ 10 let. 
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Invazivní duktální karcinom bez gradingu: ani v celkovém pohledu 

závislosti PR na věku u invazivního duktálního karcinomu nám grafy nevychází 

dobře. Ve shodě s literaturou by byl věkový pokles PR jako rozdíl mezi 

premenopauzálními a postmenopauzálními. Ale my zde vidíme pouze – spíše jen 

náhodné oscilace. Musíme uvést, ţe tvar oblasti zprůměrovaných hodnot 

nepodporuje hypotézu o věkovém poklesu PR. Poklesové a vzestupné vlny 

nenaznačují, ţe by některá z nich byla nejvýznamnější a jsou tedy pouze náhodné.  

Ve statistickém testu nám dokonce vyšel nárůst PR z mediánu 

premenopauzální skupiny 20 na medián postmenopauzální skupiny 60. (výsledek 

testu je ovšem, ţe hypotéza nebyla prokázána). 

 

 
 
 

Invazivní lobulární karcinom: soubor invazivního lobulárního karcinomu 

jsme upravili stejným způsobem jako v případě estrogenových receptorů, tedy 
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zařadili pouze pacientky ve věku 60 - 80 let. Takto získaný statistický soubor 

20letého postmenopauzálního období vykazuje značný pokles PR s narůstajícím 

věkem, a to je v souladu s odbornou literaturou. 

Testování statistických rozdílů mezi premenopauzálními a 

postmenopauzálními pacientkami nebylo moţné, jelikoţ tento soubor obsahuje 

pouze postmenopauzální pacientky. Při srovnání G1 lobulárního karcinomu 

s odpovídající postmenopauzální skupinou G1 duktálního karcinomu vyšel 

statisticky významný rozdíl, medián lobulárního karcinomu = 15, medián duktálního 

karcinomu = 85. 

 

 
 
 

6.3 Závislost ER/PR na věku 

Při pohledu na semilogaritmické grafy je moţno říci, ţe ve výsledcích se 

téměř nevyskytují takové pacientky, jejichţ PR je větší neţ ER (ER/PR<1). Většina 

pacientek má ER stejné jako PR, přičemţ asi 28 % pacientek má výrazněji větší 

ER neţ PR (ER/PR>2, to znamená, ţe má ER alespoň dvakrát větší neţ PR). 

 

G1 invazivní duktální karcinom: u G1 vidíme věkový vzestup kvocientu 

ER/PR. Následně jsme provedli statistické testování pomocí Rank sum testu, ve 

kterém nám vyšel statistický rozdíl mezi pacientkami premenopauzálními (medián 

= 0,889) a postmenopauzálními (medián = 1,11).  
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G2 invazivní duktální karcinom: naproti tomu u G2 vidíme opačnou 

věkovou závislost v případě průměrů, ale v tomto případě se ţádná statistická 

významnost neprokázala – medián premenopauzální skupiny je 1,00, medián 

postmenopauzální skupiny je dokonce větší – a to 1,06. Není moţno hovořit ani o 

věkovém vzestupu ani o poklesu. 

 

  

 

G3 invazivní duktální karcinom: (viz příloha Graf 34) v tomto souboru je 

ER/PR většinou roven jedné (karcinomy G3 vykazují převáţně negativitu ER i PR).  

 

Invazivní duktální karcinom bez gradingu: v grafu závislosti ER/PR na 

věku (viz příloha Graf 35) nepozorujeme ţádnou věkovou závislost.  

 

6.4 Závislost Ki-67 na věku 

G1 invazivní karcinom: nám se závislost Ki-67 na věku neprokázala. 

V grafu průměrných hodnot (viz příloha Graf 38) jsou sice vidět dvě vzestupné vlny, 

ty jsou však způsobeny dvěma ojedinělými nadprůměrnými hodnotami.  

Stejně nám vyšlo i testování rozdílu premenopauzálních a 

postmenopauzálních pacientek (oba mediány = 0). 
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G2 invazivní duktální karcinom: i v tomto případě způsobily ojedinělé 

extrémní hodnoty arteficiální klesající trend v grafu průměrných hodnot Ki-67 (viz 

příloha Graf 39).   

Ovšem ani zde se neprokázal rozdíl mezi premenopauzálními a 

postmenopauzálními pacientkami (oba mediány = 10). 

 

 
 

 
G3 invazivní duktální karcinom: ani v případě G3 karcinomu se 

neprokázal statistický rozdíl mezi pacientkami premenopauzálními (medián = 40) a 

postmenopauzálními (medián = 47,5).  

Naopak jsou zde - u Ki-67 - statisticky významné rozdíly z hlediska 

histologické diagnózy, medián G1 = 5, medián G2 = 10, medián G3 = 42,5. 
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Graf 12: Závislost Ki-67 na věku - G1 
invazivní duktální
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Graf 13: Závislost Ki-67 na věku - G2 
invazivní duktální
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Invanzivní duktální karcinom bez gradingu: v celkovém pohledu na vztah 

Ki-67 k věku vidíme v grafu průměrných hodnot výrazný pokles kolem 40. roku, 

nárůst kolem 55. roku a dále opětovný pokles. Při statistickém testování jsme však 

ţádný neprokázali rozdíl mezi premenopauzálními a postmenopauzálními 

pacientkami, medián obou skupin je 10. Otestovali jsme ještě zmíněnou 

poklesovou vlnu (41 - 50 let) proti vzestupné vlně (51 – 60 let), a ani zde jsme 

neprokázali rozdíl, oba mediány = 10. 

 

 

 

Invazivní lobulární karcinom: v grafu průměrných hodnot (viz příloha Graf 

42) vznikl arteficiální vzrůstající trend na podkladě jedné nadprůměrně vysoké 

hodnoty.  
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Graf 14: Závislost Ki-67 na věku - G3 
invazivní duktální
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Graf 15: Závislost 17členných průměrů Ki-67 
na věku - invazivní duktální bez gradingu
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6.5 Závislost HER-2/neu na věku 

Graf závislosti HER-2/neu na věku je vytvořen z hodnot všech invazivních 

duktálních karcinomů bez ohledu na jejich grade. Neprokázali jsme ţádný vztah 

mezi těmito dvěma faktory. V řadě průměrných hodnot vidíme sice několik vln, ale 

ty jsou pouze náhodné.  

Ani při statistickém testování premenopauzálních a postmenopauzálních 

pacientek se neobjevil významný rozdíl, mediány obou skupin vyšly 0. 
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Graf 16: Závislost Ki-67 na věku - invazivní 
lobulární
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6.6 Závislost gradu na markerech 

V následujících grafech jiţ nerozlišujeme, zda se jedná o pacientky 

premenopauzální či postmenopauzální. Pro vytvoření grafů závislosti markerů na 

stupni diferenciace nádoru (grade) jsme pouţili jejich 6členné klouzavé průměry. Je 

tak graficky lépe vidět jejich vztah. Pro testování statistických rozdílů jsme však 

brali původní naměřená data. Tato testování jsme provedli uţ v sekci jednotlivých 

markerů, zde uvádíme jejich výsledky pro demonstraci závislostí pozorovaných 

v jiném typu grafů. 

 

Steroidní receptory: pro oba druhy receptorů platí, ţe se s vyšším gradem 

jejich exprese sniţuje. To se ukázalo i v našich grafech. 

Rank sum testu pro ER neprokázal statisticky významný rozdíl pro G1 a G2 

(oba mediány = 90). Významně niţší je medián souboru G3 = 0. 

Rank sum test jsme provedli i pro PR soubor.  Zde uţ jsme prokázali 

statisticky významné rozdíly mezi všemi třemi soubory (medián G1 = 85, medián 

G2 = 35, medián G3 = 0) 

Otestovali jsme také poměr ER/PR s ohledem na histologickou diagnózu 

(grade) (viz příloha Graf 37), ale v tomto případě jsme ţádnou závislost 

neprokázali, mediány všech souborů byly rovny 1. 
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Ki-67: z grafu je patrné, ţe exprese Ki-67 stoupá s rostoucím gradem. 

Při statistické analýze původních naměřených hodnot se prokázaly 

významné rozdíly mezi jednotlivými histologickými jednotkami (medián G1 = 5, 

medián G2 = 10, medián G3 = 42,5). 
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7 Diskuse  

7.1 Závislost ER na věku 

Exprese ER vykazuje v našich grafech rostoucí tendenci v závislosti na 

zvyšujícím se věku pacientek. V tom se naše výsledky shodují s výsledky mnoha 

jiných autorů, kteří také popisují nápadnou korelaci hodnot ER s věkem. Nárůst ER 

souvisí patrně se sniţující se produkcí estradiolu s nástupem menopauzy, coţ je 

kompenzováno zvýšenou produkcí receptorů. Většina nádorů postmenopauzálních 

pacientek vykazuje ER pozitivitu. 

V grafu klouzavých průměrů všech invazivních duktálních karcinomů je 

vidět, ţe namísto jedné přímky by bylo moţno proloţit dvě horizontály, při čemţ ta 

premenopauzální horizontála by byla na 50 %, kdeţto postmenopauzální 

horizontála by byla na úrovni 70 %.  To by znázornilo zlomový nárůst ER, a to 

v době menopauzy (50 let). I tento jev byl popisován v literatuře. Uvádí to 

Hanáková (2009) ve své diplomové práci, kde odkazuje na práce Vije (1990) a 

Skooga (1987) a sama to popisuje ve svých hradeckých a pardubických 

výsledcích. Navíc Hanáková (2010) v rigorózní práci popisuje pokles exprese ER 

kolem 55. Roku. To připisuje na jedné straně pozdějšímu nástupu menopauzy, na 

straně druhé vyzdvihuje vliv substituční terapie menopauzálních obtíţí, která by 

mohla být příčinou arteficiálního poklesu ER.  

Zpracování dat ve skupinách podle histologického stupně (grade) ukázalo 

stejnou pozitivní korelaci s věkem u G1 a G2. V souboru G3 jsme ovšem prokázali 

převáţně nulové hodnoty ER – to je také dobře popsaným trendem a fakt, ţe ho 

potvrzují naše výsledky, ukazuje na to, ţe laboratoř pracuje dobře a vydává 

důvěryhodné výsledky.  

Statisticky významný rozdíl premenopauzálních a postmenopauzálních 

pacientek v hodnotách ER prokazuje i statistický Rank sum test jednak v celkovém 

pohledu na soubor invazivních duktálních karcinomů, jednak v souborech G1 a G2. 

 

7.2 Závislost PR na věku 

Ani v odborné literatuře se autoři neshodují v hodnocení závislosti PR na 

věku. Převaţuje názor, ţe exprese PR s věkem klesá. Teoreticky tuto hypotézu 

podporuje fakt, ţe produkce PR je regulována pozitivně estradiolem, resp. 
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komplexem E2-ER. Kdyţ potom dochází v menopauze ke sníţení produkce 

estradiolu, sníţí se i hladina PR. Z našich výsledků naznačuje věkový pokles PR 

pouze soubor invazivních lobulárních karcinomů a soubor G1 invazivních 

karcinomů, ovšem neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi pacientkami 

premenopauzálními a postmenopauzálními. Na naší fakultě popisovala věkový 

pokles imunohistochemicky detekovaných PR Kutová (2008), avšak zároveň 

dodává, ţe statistická významnost těchto výsledků nebyla dostačující. Hanáková 

(2009) také pozorovala pokles PR – snad výraznější – tím, ţe šlo o 

radioreceptorovou metodiku. Ovšem v souborech z různých nemocnic došlo 

k poklesu PR v odlišném věku a celkově hodnotila tuto problematiku jako mnohem 

sloţitější, vzhledem ke všem vlivům, které se mohou uplatnit. 

Několik autorů naopak uvádí vzrůstající tendenci PR v závislosti na věku. To 

by se teoreticky dalo vysvětlit tím, ţe po menopauze ustává produkce nejen 

estradiolu ale také progesteronu a na pacientky (naopak) premenopauzální krom 

toho svůj vliv uplatní pravděpodobně také ovariální cyklus, během něhoţ se mění 

premenopauzální hladina hormonů a tedy i hladiny receptorů. Tím je míněno, ţe, 

pokud jsou progesteronové receptory vyšetřovány u premenopauzálních v době 

maxima PR, tak u postmenopauzálních je PR niţší. Pokud však některá pracoviště 

vyšetřují PR u premenopauzálních v té fázi cyklu, kdy je minimum PR, tak u 

postmenopauzálních další pokles nemůţe být pozorován. 

Jinou hypotézu můţeme navrhnout na podkladě práce Krasulové (2010) i 

Hanákové (2010) – pokud velká část postmenopauzálních pacientek uţívá 

estrogeny v rámci terapie postmenopauzálních obtíţí. Tyto léky zvyšují produkci 

PR. Nám při statistickém testování premenopauzálních a postmenopauzálních 

pacientek vyšel významný rozdíl ve skupině G2 invazivních duktálních karcinomů, 

který poukazoval dokonce na vzrůst PR.  

Nesmíme však zapomenout na věkový pokles PR u lobulárních karcinomů 

v našem statistickém souboru. Pokud spojíme dohromady graf skupiny lobulární s  

grafem horizontálního průběhu všech duktálních, dojde ve výsledném grafu k 

věkovému poklesu PR (viz příloha Graf 33). Ještě více to vyniklo, kdyţ se provedlo 

toto spojení jen v rámci G1 (viz příloha Graf 32). Literatura o věkovém poklesu 

většinou nerozlišuje, zda u postmenopauzálních pacientek jde o karcinomy 

duktální, nebo naopak lobulární a to by mohlo být příčinou údajů o věkovém 

poklesu PR v literatuře. 
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Z uvedeného počtu hypotéz vyplývá, jak sloţité je hledat vysvětlení pro tyto 

děje a jak snadno můţe vzniknout mylný výsledek ohroţující pacientku. 

Jako spolehlivé výsledky můţeme označit expresi PR v souboru G3. Tam 

jsme prokázali, v souladu s odbornou literaturou, převaţující nulové hodnoty. To 

můţeme – stejně jako v případě ER – povaţovat za potvrzení solidnosti práce 

laboratoře. 

 

7.3 Závislost ER/PR na věku 

Významem poměru ER/PR se ve své rigorózní práci zabývala Hanáková 

(2010). Uvádí, ţe extrémní zvýšení, ale i extrémní sníţení poměru zhoršuje 

prognózu karcinomu. Otázkou je, jakou hodnotu budeme povaţovat za hraniční. 

Pokud by to byl např. 5násobek nebo 10násobek, tak můţeme upozornit, ţe 

takové pacientky se v našem souboru často vyskytují a ţe z hlediska prognostiky 

nebo léčby je tedy smysluplné zabývat se řešením významu tohoto poměru. 

Zlomek ER/PR by měl zobrazovat nástup menopauzy výrazněji neţ ER 

samotné, neboť při sníţené tvorbě estradiolu se nejenţe zvyšuje koncentrace ER a 

tím i hodnota celého zlomku, ale ta se navíc zvyšuje současným poklesem PR ve 

jmenovateli. Naopak při podání estradiolu nebo při jeho vnitronádorové tvorbě se 

artificiálně sniţuje ER a zároveň zvyšuje PR a hodnota zlomku tímto klesá 

(Hanáková, 2010). Věkový nárůst kvocientu ER/PR jsme však v našem souboru 

nepozorovali. Vysvětlení můţe být v tom, ţe Hanáková měla výsledky 

radioreceptorové (ze subcelulárního homogenitu ve zkumavce), kdeţto my jsme 

měli výsledky imunohistochemické. Estradiol mění řádově koncentraci ER v ER+ 

buňkách např. 10krát nebo více (detekovatelné radioreceptorově), ale velmi málo 

mění počet ER+ buněk ve tkáni (detekovatelné imunohistochemicky). Zvláštěpak, 

pokud některý nádor má 100 % ER+ buněk, tak příchod menopauzy nemůţe zvýšit 

imunohistochemicky detegované procento ER+ buněk, ale můţe zvýšit výsledek 

radioreceptorové analýzy. Tentýţ princip se týká i PR a tím pádem i kvocientu 

ER/PR. 

Hanáková dále uvádí práci Quonga (2002), který zde popsal nápadné 

zvýšení ER/PR. V souboru našich pacientek převaţují ty, jejichţ hladina ER je 
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přibliţně stejná jako hladina PR, asi ¼ má výrazně niţší PR neţ ER a minimum je 

pacientek s PR větším neţ ER.  

7.4 Závislost Ki-67 na věku 

Věková závislost Ki-67 se nám neprokázala v ţádném testovaném souboru. 

V grafech původních hodnot je sklon proloţených čar jen mírný a statisticky jsme 

neprokázali ţádné rozdíly. Grafy průměrných hodnot hodně ovlivnily ojedinělé 

extrémní hodnoty. Ki-67 - nijak nesouvisí s hormonálními hladinami, které se mění 

s věkem. V grafu průměrných hodnot jsme pozorovali výraznou poklesovou vlnu 

(41 - 50 let) a vzestupnou vlnu (51 – 60 let), zde se ale nejedná o vliv věku na Ki-

67. Tento jev je způsoben tím, ţe většina pacientek s G3 má stáří 50-60 let a ţe 

G3 má větší koncentrace markeru Ki-67 neţ G1 a G2. Vlny jsme také porovnali 

Rank sum testem, ale ţádný statistický rozdíl se neprokázal. Dotyčné porovnání 

dvou vln v jednom grafu slouţí zde spíš jako dokumentace technických moţností 

našeho matematického testování.  

 

7.5 Závislost HER-2/neu 

Závislost HER-2/neu na věku pacientek se v našem souboru neprokázala, 

HER-2/neu nijak nesouvisí s hormonálními hladinami, které se mění s věkem. 

 

7.6 Závislost markerů na gradu 

Např. Donnay (1995) ve své práci uvedl, ţe málo diferencované maligní 

nádory vykazovaly niţší koncentrace obou steroidních receptorů, neţ nádory dobře 

diferencované nebo benigní. ER i PR klesaly se vzrůstající velikostí nádoru. Ve 

shodě s poznatky jiných autorů jsme i my prokázali závislost steroidních receptorů 

na gradu, tedy histologické diagnóze karcinomu. Pro oba typy receptorů platí, ţe 

s vyšším gradem se jejich exprese sniţuje. Tuto závislost popsala i Karásková 

(2008): Pacientky s nádorem G1 mají ER pozitivní v rozmezí 80 - 100 % buněk. G2 

dosahují hodnot ER vysokých i nízkých. Pacientky s nádory G3 vykazují většinou 

ER negativní, vyšší hodnoty jsou jen ojedinělé. 

Prokázali jsme závislost Ki-67 na histologickém gradu – exprese Ki-67 

stoupá se zvyšujícím se gradem. Je to logické, grading je určení karcinomu na 
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základě stupně diferenciace tkáně, souvisí s proliferační aktivitou buněk a právě 

Ki-67 je markerem proliferace buněk. V našem soboru je tato závislost dobře 

patrná jiţ z grafického zpracování, zároveň jsme prokázali významné statistické 

rozdíly mezi všemi histologickými skupinami invazivního duktálního karcinomu 

(medián G1 = 5, medián G2 = 10, medián G3 = 42,5). 

 

7.7 Invazivní lobulární karcinom 

Součástí našich původních naměřených dat byly i karcinomy typu invazivní 

lobulární. Bohuţel, soubor obsahoval jen málo pacientek (28) a nejmladší z nich 

bylo 55 let, to znamená, ţe všechny byly v postmenopauzálním věku. Z toho 

důvodu nebylo moţné testovat jejich výsledky z hlediska menopauzy – jak jsme to 

prováděli u invazivních duktálních karcinomů. Nenalezli jsme ani práce, které by se 

zabývaly tímto typem karcinomu podobným způsobem jako my. Ale statisticky 

vyuţitelná byla skutečnost, ţe tyto pacientky vytvořily díky uvedeným 

skutečnostem homogenní skupinu (pouze postmenopauzální, pouze v G1), kterou 

bylo moţno dobře statisticky porovnávat s G1 duktálními. Můţeme zde tedy uvést 

pouze výčet našich poznatků.  

V grafu závislosti ER na věku vidíme, na rozdíl od duktálních karcinomů, 

mírný pokles ER s rostoucím věkem, ovšem tato závislost bude pravděpodobně 

pouze náhodná. Statisticky významným se ukázal rozdíl hodnot ER G1 duktálního 

a G1 lobulárního souboru. Naznačuje to, ţe lobulární karcinomy exprimují méně 

ER, coţ by teoreticky mohlo poukazovat na jejich horší léčitelnost. Závislost PR na 

věku má klesající tendenci – to by bylo ve shodě s literaturou. Exprese PR u 

lobulárního karcinom byla statisticky niţší neţ u odpovídající skupiny duktálního 

karcinom, stejně jako u estrogenových receptorů. Hodnoty markeru Ki-67 v tomto 

souboru jsou nízké, jejich medián = 5 a jsou srovnatelné s hodnotami 

postmenopauzální G1 skupiny. Nízké hladiny Ki-67 jsou v souladu se skutečností, 

ţe téměř všechny pacientky s invazivním lobulárním karcinomem byly G1. Pokud 

jde o marker HER-2/neu z celého souboru invazivního lobulárního karcinomu jen 

dvě pacientky byly hodnoceny jako HER-2 pozitivní.  
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8 Závěr 

V této diplomové práci jsme zpracovali výsledky imunohistochemických 

vyšetření bioptických vzorků maligní prsní tkáně a naše výsledky porovnávali 

s odbornou literaturou. 

Pro vyšetření estrogenových receptorů jsme potvrdili věkovou závislost – jak 

při celkovém pohledu na duktální karcinom, tak u histologických diagnóz G1 a G2 

jsme nalezli statisticky výrazně niţší hodnoty pro premenopauzální pacientky neţ 

pro postmenopauzální. Statisticky významně niţší byly také hodnoty G1 

lobulárního karcinomu ve srovnání s odpovídající skupinou duktálního karcinomu. 

Další statisticky významný rozdíl jsme nalezli mezi hladinami 

progesteronových receptorů premenopauzálního a postmenopauzálního souboru 

G2 duktálního karcinomu. Také exprese PR byla statisticky niţší u lobulárního G1 

karcinomu neţ u G1 duktálního karcinomu. 

Exprese steriodních receptorů závisí také na histologickém gradu 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 s vyšším gradem 

karcinomu – mezi jednotlivými soubory nám vyšly statisticky významné rozdíly. 
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10 Příloha 

Další grafy závislosti ER 
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Graf 21: Závislost ER na věku - G1 
invazivní duktální
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Graf 22: Závislost ER na věku - G2 
invazivní duktální
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Graf 23: závislost 5členných 
průměrů ER na věku - G3 

invazivní duktální
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Graf 24: Závislost ER na věku -
invazivní duktální bez gradingu
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Graf 25: Závislost ER na věku -
invazivní lobulární
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Graf 26: Závislost 5členných 
průměrů ER na věku - invazivní 

lobulární 
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Další grafy závislosti PR 
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Graf 27: Závislost PR na věku -
G1 invazivní duktální
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Graf 28: závislost PR na věku - G2 
invazivní duktální
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Graf 29: Závislost 5členných 
průměrů PR na věku - G3 
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Graf 30: Závislost PR na věku -
invazivní duktální bez gradingu
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Graf 31: Závislost PR na věku -
invazivní lobulární 
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Graf 32: Závislost 10členných 
průměrů PR na věku - G1 

invazivní duktální + lobulární
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Další grafy ER/PR 
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Graf 33: Závislost 15členných 
průměrů PR na věku - bez 

gradingu invazivní duktální + 
lobulární
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Graf 34: Závislost ER/PR na věku 
- G3 invazivní duktální
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Graf 35: Závislost ER/PR na věku 
- invazivní duktální bez gradingu
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Graf 36: Závislost ER/PR na věku -
invazivní lobulární
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Graf 37: Závislost průměrů ER/PR 
na gradu - invazivní duktální
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Další grafy Ki-67 
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Graf 38: Závislost 11členných 
průměrů Ki-67 na věku - G1 

invazivní duktální
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Graf 39: Závislost 11členných 
průměrů Ki-67 na věku - G2 
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Graf 40: Závislost 8členných 
průměrů Ki-67 na věku - G3 
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Graf 41: Závislost Ki-67 na věku -
invazivní duktální bez gradingu
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Graf 42: Závislost 7členných 
průměrů Ki-67 na věku - invazivní 

lobulární
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Výsledky statistického testování 
 

soubor ERG1<50 
 

soubor ERG1>50 
 

rozdíl 
    rozsah 16 

 
rozsah 60 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 60,0 
 

medián 95,0 
 

35,0 
   

hladina 

a 30 
 

a 90 
   

A 15,0  ≠ 0

b 80 
 

b 100 
   

B 50,0 0,001 

c 30 
 

c 90 
   

C 20,0  > 0

d 80 
 

d 100 
   

D 50,0 0,001 

           

           soubor ERG2<50 
 

soubor ERG2>50 
 

rozdíl 
    rozsah 17 

 
rozsah 75 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 40,0 
 

medián 90,0 
 

50,0 
   

hladina 

a 0 
 

a 80 
   

A 0,00  ≠ 0

b 80 
 

b 95 
   

B 50,0 0,01 

c 0 
 

c 80 
   

C 4,98  > 0

d 80 
 

d 95 
   

D 50,0 0,01 

           

           soubor ER<50 
 

soubor ER>50 
 

rozdíl 
    rozsah 37 

 
rozsah 100 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 40,0 
 

medián 90,0 
 

50,0 
   

hladina 

a 30 
 

a 80 
   

A 4,98  ≠ 0

b 80 
 

b 95 
   

B 50,0 0,001 

c 30 
 

c 80 
   

C 9,96  > 0

d 80 
 

d 90 
   

D 50,0 0,001 

           

           soubor ERG2>50 
 

soubor ERG1>50 
 

rozdíl 
    rozsah 75 

 
rozsah 60 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 90,0 
 

medián 95,0 
 

5,00 
   

hladina 

a 80 
 

a 90 
   

A 0,00  ≠ 0

b 95 
 

b 100 
   

B 10,0 0,001 

c 80 
 

c 90 
   

C 0,00  > 0

d 95 
 

d 100 
   

D 10,0 0,001 

           

           soubor PRG2<50 
 

soubor PRG2>50 
 

rozdíl 
    rozsah 17 

 
rozsah 75 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 0,00 
 

medián 50,0 
 

50,0 
   

hladina 

a 0 
 

a 10 
   

A 0,00  ≠ 0

b 30 
 

b 75 
   

B 60,0 0,05 

c 0 
 

c 10 
   

C 0,00  > 0

d 30 
 

d 70 
   

D 50,0 0,05 
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soubor PR<50   soubor PR>50   rozdíl   
  

  

rozsah 37   rozsah 100   mediánů   
  

hypotéza 

medián 20,0   medián 60,0   40,0       hladina 

a 0   a 20       A -20,0  ≠ 0

b 80   b 80       B 40,0 neprokázána 

c 0   c 30       C -20,0  > 0

d 80   d 75       D 40,0 neprokázána 

                      

           soubor PRG2 
 

soubor PRG1 
 

rozdíl 
    rozsah 92 

 
rozsah 76 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 35,0 
 

medián 85,0 
 

50,0 
   

hladina 

a 5 
 

a 60 
 

pouze 
 

A 4,98  ≠ 0

b 60 
 

b 90 
 

aproximativn
í 

 
B 50,0 0,01 

c 5 
 

c 70 
 

výpočet 
 

C 4,98  > 0

d 60 
 

d 90 
 

hladin 
 

D 50,0 0,01 

           

           
soubor 

ER/PRG1<5
0 

 
soubor 

ER/PRG1>5
0 

 
rozdíl 

    rozsah 16 
 

rozsah 60 
 

mediánů 
   

hypotéza 

medián 0,889 
 

medián 1,11 
 

0,222 
   

hladina 

a 0,375 
 

a 1 
   

A 0,111  ≠ 0

b 1,25 
 

b 1,66666667 
   

B 1,11 0,01 

c 0,625 
 

c 1 
   

C 0,111  > 0

d 1 
 

d 1,33333333 
   

D 0,999 0,001 

           

           
soubor 

ER/PRG2<5
0 

 
soubor 

ER/PRG2>5
0 

 
rozdíl 

    rozsah 17 
 

rozsah 75 
 

mediánů 
   

hypotéza 

medián 1,00 
 

medián 1,06 
 

0,0556 
   

hladina 

a 1 
 

a 1 
   

A -15,0  ≠ 0

b 300 
 

b 1,25 
   

B 0,167 neprokázána 

c 1 
 

c 1 
   

C -14,7  > 0

d 300 
 

d 1,1875 
   

D 0,158 neprokázána 

           

           soubor Ki-67G1 
 

soubor Ki-67G2 
 

rozdíl 
    rozsah 76 

 
rozsah 92 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 5,00 
 

medián 10,0 
 

5,00 
   

hladina 

a 5 
 

a 10 
 

pouze 
 

A 3,00  ≠ 0

b 10 
 

b 15 
 

aproximativn
í 

 
B 5,00 0,01 

c 5 
 

c 10 
 

výpočet 
 

C 4,00  > 0

d 10 
 

d 15 
 

hladin 
 

D 5,00 0,01 
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soubor Ki-67G2 
 

soubor Ki-67 G3 
 

rozdíl 
    rozsah 92 

 
rozsah 26 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 10,0 
 

medián 42,5 
 

32,5 
   

hladina 

a 10 
 

a 30 
   

A 20,0  ≠ 0

b 15 
 

b 60 
   

B 40,0 0,001 

c 10 
 

c 30 
   

C 20,0  > 0

d 15 
 

d 60 
   

D 40,0 0,001 

           

           soubor ERHer2 
 

soubor ERHer0 
 

rozdíl 
    rozsah 10 

 
rozsah 100 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 65,0 
 

medián 90,0 
 

25,0 
   

hladina 

a 0 
 

a 90 
   

A 0,00  ≠ 0

b 95 
 

b 95 
   

B 70,0 0,05 

c 0 
 

c 90 
   

C 0,00  > 0

d 95 
 

d 95 
   

D 50,0 0,05 

           

           soubor ERHer3 
 

soubor ErHer1 
 

rozdíl 
    rozsah 20 

 
rozsah 42 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 0,00 
 

medián 90,0 
 

90,0 
   

hladina 

a 0 
 

a 80 
   

A 9,93  ≠ 0

b 0 
 

b 95 
   

B 90,1 0,001 

c 0 
 

c 80 
   

C 14,9  > 0

d 0 
 

d 95 
   

D 90,1 0,001 

           

           soubor PRHer3 
 

soubor PRHer1 
 

rozdíl 
    rozsah 20 

 
rozsah 42 

 
mediánů 

   
hypotéza 

medián 0,00 
 

medián 60,0 
 

60,0 
   

hladina 

a 0 
 

a 5 
   

A 4,98  ≠ 0

b 0 
 

b 90 
   

B 90,0 0,001 

c 0 
 

c 30 
   

C 4,98  > 0

d 0 
 

d 90 
   

D 80,0 0,001 
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Tab. 4: Hodnoty pro G1 invazivní lobulární karcinom 

 
číslo věk ER (%) PR (%) Ki-67 (%) Her-2 ER/PR Průměr ER Průměr PR Průměr Ki-67 

9899 55 0,1 0,1 5 1 1,00 
  

 

7723 56 80 0,1 10 0 800,00 
  

 

5566 57 95 75 5 0 1,27 55,00 25,00  
13150 60 80 100 0 1 0,80 71,00 43,75 5,29 
11446 61 20 20 2 0 1,00 75,00 39,00 6,00 
4093 61 80 90 10 1 0,89 76,00 57,00 4,86 
1076 62 100 90 5 0 1,11 79,00 75,00 4,86 
1246 62 100 80 10 0 1,25 91,00 76,00 5,57 
2592 62 95 95 2 0 1,00 95,00 75,00 6,00 

10208 63 80 80 5 0 1,00 75,00 87,00 5,29 
5702 64 100 100 5 1 1,00 71,00 89,00 5,29 
6977 65 0,1 0,1 5 3 1,00 56,00 71,00 5,29 

10622 66 80 50 5 0 1,60 59,00 65,00 6,43 
9050 69 20 30 5 0 0,67 55,00 52,00 6,67 

10205 69 95 0,1 10 0 950,00 69,00 36,00 6,67 
11942 69 80 0,1 10 0 800,00 71,00 16,00 6,67 
3189 71 70 10   0 7,00 68,00 18,00 7,50 

11135 73 90 0,1 5 1 900,00 68,00 8,00 8,33 
12321 76 5 5 5 0 1,00 58,00 3,00 7,50 
3545 76 95 95 10 1 1,00 63,00 22,00 6,67 

12259 76 30 0,1 10 1 300,00 64,00 22,00 7,14 
9687 77 95 0,1 5 2 950,00 81,00 20,00 7,86 
2460 79 95 30 5 0 3,17 64,00 26,00 7,86 
1638 79 90 60 10 1 1,50 76,00 37,00 9,29 
8278 80 10 0,1 10 0 100,00 76,00 18,00 8,57 

6576 81 90 5 5 0 18,00 73,00 19,00  

9107 81 95 0,1 20 1 950,00 
  

 

13932 81 80 0,1 5 1 800,00 
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Tab. 5: Hodnoty pro G1 invazivní duktální karcinom 
číslo věk ER (%poz) PR (%pos) Ki-67 (%pos) Her-2 (st.) grade ER/PR průměr ER/PR průměr ER průměr PR průměr Ki-67 

13149 32 40 20 0 0 1 2,00         

2164 35 80 90 15 0 1 0,89         

5949 38 100 70 10 0 1 1,43 1,12       

6218 41 80 100 5 0 1 0,80 0,91 67,78 77,73 8,18 

8578 41 50 80 15 1 1 0,63 0,91 72,22 84,09 8,18 
3161 42 90 95 10 1 1 0,95 0,74 63,89 75,91 8,18 

10693 45 90 90 5 0 1 1,00 0,64 52,78 77,73 8,18 

5565 46 50 40 5 1 1 1,25 38,06 47,22 69,09 7,73 

8092 46 30 80 5 0 1 0,38 38,06 50,56 68,18 6,82 

4243 46 80 90 15 1 1 0,89 37,93 40,56 67,73 6,36 

7513 47 5 100 5 1 1 0,05 37,90 38,33 65,00 6,82 

11972 47 0,1 90 0 0 1 0,00 37,97 41,67 70,45 6,82 
3544 47 30 0,1 15 1 1 300,00 38,02 47,22 71,36 6,82 

9955 48 80 90 10 0 1 0,89 38,14 49,44 66,82 6,36 

13507 48 0,1 5 0 1 1 0,02 38,27 58,89 66,82 6,82 

12260 50 70 70 5 0 1 1,00 1,08 70,00 67,73 7,27 

2541 51 80 90 5 1 1 0,89 1,08 76,67 76,82 7,27 

1879 52 80 60 10 0 1 1,33 1,20 78,89 71,36 7,27 

4781 52 100 100 5 0 1 1,00 1,15 85,56 79,09 8,18 
3279 52 90 90 5 1 1 1,00 1,46 88,89 72,73 7,91 

3848 52 100 40 10 1 1 2,50 1,40 88,89 71,82 7,91 

4539 53 90 100 10 0 1 0,90 113,78 90,00 71,82 7,45 

5444 55 100 100 5 0 1 1,00 113,67 80,00 62,73 9,73 

1730 57 60 100 15 1 1 0,60 113,56 81,11 56,36 9,73 

4669 58 100 30 10 1 1 3,33 238,45 81,11 52,73 8,91 

3125 59 80 90 10 0 1 0,89 238,89 81,11 51,82 8,91 
6795 59 90 0,1 2 0 1 900,00 351,31 80,00 51,36 8,64 

13274 59 10 80 5 0 1 0,13 351,04 84,44 42,27 7,73 

2791 60 100 60 5 0 1 1,67 351,05 83,89 48,64 7,73 

9170 60 100 0,1 30 1 1 1000,00 357,30 85,56 49,55 7,27 

13415 61 90 20 5 0 1 4,50 357,41 86,67 54,09 7,55 

2147 61 90 0,1 1 1 1 900,00 357,33 96,67 47,27 7,55 

736 62 100 90 10 1 1 1,11 232,55 95,56 50,00 8,00 

7515 62 95 95 2 1 1 1,00 234,49 95,56 57,27 5,45 
2465 62 95 0,1 5 0 1 950,00 122,09 93,33 59,09 5,45 

3970 62 100 100 10 1 1 1,00 122,10 93,89 68,18 5,82 

9398 62 100 100 5 0 1 1,00 122,28 93,89 69,09 5,82 

1510 63 90 50 5 0 1 1,80 3,66 94,44 60,91 6,55 

2087 63 100 5 5 0 1 20,00 3,66 95,00 70,00 7,00 

14385 63 70 90 10 0 1 0,78 5,78 93,89 61,36 7,00 
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číslo věk ER (%poz) PR (%pos) Ki-67 (%pos) Her-2 (st.) grade ER/PR průměr ER/PR průměr ER průměr PR průměr Ki-67 
10784 64 95 80 2 0 1 1,19 5,63 89,44 52,73 7,00 

8577 64 100 40 5 1 1 2,50 5,38 89,44 53,64 6,73 

9278 65 100 100 5 0 1 1,00 7,79 89,44 62,27 6,73 

3677 66 100 100 10 0 1 1,00 7,84 92,22 55,00 6,73 

4824 66 90 5 10 1 1 18,00 7,62 90,56 56,82 7,91 

5129 66 60 100 10 0 1 0,60 8,37 87,22 62,27 8,36 

4242 67 90 5 10 0 1 18,00 8,37 87,22 61,36 8,82 
4451 68 100 5 5 1 1 20,00 6,24 86,11 60,45 8,82 

3076 70 95 60 2 0 1 1,58 6,30 87,22 69,09 8,82 

5261 70 80 100 5 0 1 0,80 4,17 90,56 69,09 8,36 

4533 70 70 10 10 0 1 7,00 1,80 91,67 75,91 7,91 

4667 71 100 100 15 0 1 1,00 1,73 91,67 75,91 8,36 

10095 71 90 100 10 1 1 0,90 1,78 92,22 70,45 9,09 

1536 72 100 90 10 0 1 1,11 3,41 94,44 70,45 8,82 
10278 72 90 90 10 1 1 1,00 115,78 96,67 78,64 8,82 

11973 72 100 100 10 0 1 1,00 115,80 96,67 78,64 8,36 

8528 72 100 100 5 1 1 1,00 115,78 97,78 76,82 7,91 

9418 72 100 80 5 1 1 1,25 115,78 97,78 76,82 7,91 

9527 75 100 5 10 0 1 20,00 115,80 97,78 70,45 7,45 

12623 75 90 0,1 10 0 1 900,00 115,81 97,78 69,55 7,00 

14091 76 100 100 2 0 1 1,00 116,22 96,67 60,45 7,00 
4884 76 100 100 10 0 1 1,00 113,86 96,67 54,09 7,00 

5560 76 100 100 10 0 1 1,00 1,48 85,56 62,73 6,55 

4823 78 90 80 5 0 1 1,13 2,48 85,56 70,00 6,55 

5155 78 100 90 10 0 1 1,11 2,48 85,56 61,36 10,91 

6206 78 90 20 5 0 1 4,50 2,50 84,44 60,91 10,45 

9491 78 100 90 5 0 1 1,11 4,86 84,44 60,45 11,36 

9745 78 0,1 0,1 5 0 1 1,00 4,84 85,00 55,91 11,36 
826 80 90 10 5 0 1 9,00 4,40 84,44 47,73 11,82 

1360 81 100 100 5 0 1 1,00 4,68 85,56     

1413 81 90 80 10 0 1 1,13 129,56 85,56     

6098 81 100 5 50 0 1 20,00         

7863 84 95 95 5 0 1 1,00         

7025 85 95 95 20 1 1 1,00         

10384 86 100 30 5 1 1 3,33         
9168 88 100 0,1 15 0 1 1000,00         
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Tab. 6: Hodnoty pro G2  invazivní duktální karcinom  
číslo věk ER (%poz) PR (%pos) Ki-67 (%pos) Her-2 (st.) grade ER/PR průměr ER/PR průměr ER průměr PR průměr Ki-67 

2192 35 90 90 10 0 2 1,00         

11402 35 0,1 0,1 30 3 2 1,00         

584 37 30 0,1 5 0 2 300,00         

8243 37 0,1 0,1 10 3 2 1,00 188,13 30,00 17,92   
3077 38 0,1 0,1 40 0 2 1,00 188,13 26,67 10,42 15,00 

516 39 0,1 0,1 10 2 2 1,00 188,08 37,78 18,33 21,36 

3467 42 40 0,1 10 0 2 400,00 275,58 34,44 25,83 20,45 

4830 42 80 0,1 30 1 2 800,00 275,46 44,44 25,83 20,45 

6456 42 30 30 10 0 2 1,00 387,84 53,33 26,25 20,00 

2724 46 60 90 5 1 2 0,67 387,82 63,33 33,75 20,00 

7247 46 100 0,1 5 3 2 1000,00 337,94 62,22 41,25 20,00 
1904 47 0,1 5 80 3 2 0,02 275,44 62,22 46,25 19,55 

4755 47 90 0,1 20 0 2 900,00 277,32 69,44 48,75 19,55 

6168 47 80 95 5 0 2 0,84 277,36 72,78 41,25 19,55 

10690 48 90 90 5 0 2 1,00 152,49 67,22 41,25 20,45 

13041 48 30 0,1 40 0 2 300,00 152,59 76,11 44,17 23,64 

7009 49 80 5 10 0 2 16,00 40,26 66,11 50,83 16,82 

2922 52 95 90 5 0 2 1,06 40,28 57,22 42,92 15,91 
6907 52 90 90 30 0 2 1,00 40,28 56,11 43,33 17,27 

7130 54 50 60 10 0 2 0,83 3,03 63,33 48,33 18,18 

339 56 80 60 15 0 2 1,33 1,18 54,44 56,25 15,00 

6898 57 0,1 0,1 40 1 2 1,00 1,17 54,44 57,08 15,00 

1055 57 0,1 0,1 5   2 1,00 1,17 54,44 49,58 17,27 

8699 57 80 40 10 0 2 2,00 1,25 60,00 45,00 15,00 

1878 59 95 80 20 0 2 1,19 1,21 62,22 45,83 20,91 
13830 59 0,1 0,1 15 0 2 1,00 1,21 62,22 52,50 21,36 

7852 59 95 95 5 2 2 1,00 1,21 72,78 60,00 18,64 

8173 60 90 60 10 0 2 1,50 3,34 72,78 56,67 20,91 

8446 60 100 100 30 1 2 1,00 3,33 68,89 58,33 20,91 

9092 60 100 100 5 0 2 1,00 3,30 78,89 58,33 19,55 

2899 61 0,1 0,1 75 1 2 1,00 3,30 68,33 57,08 18,64 

1348 62 95 5 20 0 2 19,00 3,24 69,44 56,25 20,00 
2578 62 80 70 10 0 2 1,14 3,24 58,33 56,25 20,45 

4808 62 60 80 30 0 2 0,75 3,24 57,22 50,42 19,50 

8792 63 90 90 10 2 2 1,00 3,25 68,33 57,08 19,50 

13381 63 0,1 0,1 5 0 2 1,00 1,13 66,67 56,83 12,00 

9399 63 100 100 5 0 2 1,00 1,08 64,44 51,00 11,50 

3126 64 0,1 0,1 20 0 2 1,00 1,24 68,89 44,33 12,50 

7859 64 90 80 15 0 2 1,13 1,27 69,44 36,83 12,00 

6674 64 100 50   3 2 2,00 7,08 69,44 42,67 14,00 
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číslo věk ER (%poz) PR (%pos) Ki-67 (%pos) Her-2 (st.) grade ER/PR průměr ER/PR průměr ER průměr PR průměr Ki-67 
7669 65 80 100 5 0 2 0,80 7,08 58,33 42,25 16,00 

14520 65 60 30 0 0 2 2,00 7,08 66,67 50,17 16,50 

7952 66 100 80 15 0 2 1,25 100,69 63,33 43,50 15,00 

8469 66 95 2 20 0 2 47,50 100,55 62,78 39,33 15,00 

9569 66 0,1 0,1 25 0 2 1,00 100,58 64,44 36,83 16,36 

11995 66 0,1 0,1 30 2 2 1,00 100,45 57,78 34,33 17,27 

12941 66 75 0,1 25 3 2 750,00 100,42 51,11 27,67 20,00 

14210 66 60 70 10 0 2 0,86 144,48 51,11 33,75 20,45 
14294 66 95 95 5 0 2 1,00 144,53 61,11 34,58 20,45 

3575 66 95 95 15 2 2 1,00 256,90 61,11 42,08 19,09 

4606 66 0,1 0,1 30 1 2 1,00 163,28 63,33 50,42 19,09 

571 67 40 0,1 15 0 2 400,00 163,33 67,78 44,58 18,18 

1774 67 95 70 30 0 2 1,36 164,45 68,33 43,75 17,73 

5496 67 90 0,1 20 0 2 900,00 164,47 68,89 43,33 18,18 

2567 68 0,1 0,1 20 1 2 1,00 164,47 68,89 45,83 17,27 
9195 68 95 75 10 0 2 1,27 114,59 75,56 54,17 15,45 

9761 68 100 10 30 0 2 10,00 114,57 72,78 55,83 15,91 

9932 68 100 90 15 1 2 1,11 2,17 66,11 59,17 13,64 

1906 69 100 100 5 0 2 1,00 2,17 77,22 59,58 12,73 

9197 72 0,1 0,1 10 3 2 1,00 2,13 76,67 53,75 13,64 

9601 72 100 85 5 0 2 1,18 1,01 76,11 53,75 13,64 

9688 73 70 90 10 0 2 0,78 1,17 76,11 46,25 11,36 
14354 73 30 30 20 0 2 1,00 3,54 73,89 38,33 11,82 

4336 74 100 100 5 2 2 1,00 5,42 85,00 45,83 14,09 

12744 74 90 90 10 0 2 1,00 6,52 85,00 39,17 14,09 

4337 75 95 40 30 0 2 2,38 131,42 87,78 38,33 14,55 

10955 75 100 5 10 0 2 20,00 133,67 95,00 44,17 14,09 

1934 76 80 5 5 1 2 16,00 133,68 94,44 35,83 13,18 

11370 77 100 10 20 0 2 10,00 135,93 95,00 36,67 13,64 
4946 77 100 0,1 30 0 2 1000,00 135,78 95,56 37,50 15,45 

2875 78 95 5 10 0 2 19,00 133,41 84,44 37,08 13,64 

6899 78 95 90 10 0 2 1,06 131,53 86,67 40,83 13,64 

5891 78 95 5 5 0 2 19,00 130,41 85,56 40,83 15,45 

1674 79 95 80 10 1 2 1,19 5,63 74,44 40,83 14,09 

6840 79 100 100 10 1 2 1,00 3,38 69,44 48,33 13,18 

2590 80 0,1 0,1 30 0 2 1,00 3,37 67,78 41,25 12,73 
13288 80 100 100 10 0 2 1,00 2,00 67,78 40,83 12,27 

14386 80 90 50 10 0 2 1,80 120,60 66,11 39,17 12,73 

5285 80 0,1 0,1 25 3 2 1,00 120,58 65,56 30,83 12,27 

8037 80 50 50 5 0 2 1,00 122,83 71,11 38,75 12,27 

11859 81 80 10 20 0 2 8,00 185,21 71,11 32,92 10,45 
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1497 83 95 0,1 5 0 2 950,00 185,19 61,11 36,25 10,00 
8705 84 80 95 5 2 2 0,84 185,19 71,67 41,25 10,91 

9979 84 95 5 10 1 2 19,00 185,19 69,44 43,75 9,09 

12422 85 50 0,1 5 2 2 500,00 184,31 71,11   10,00 

7126 86 100 60 10 0 2 1,67 65,70 70,56   9,09 

7374 87 0,1 0,1 10 3 2 1,00 65,78 72,78   10,00 

11529 87 95 95 5 0 2 1,00 63,56     10,00 

2900 87 30 30 20 1 2 1,00         

341 88 95 90 5 1 2 1,06         
12123 88 90 60 15 0 2 1,50         

11777 90 100 80 10 0 2 1,25         

 
Tab. 7: Hodnoty pro G3 invazivní duktální karcinom  

číslo věk ER (%poz) PR (%pos) Ki-67 (%pos) Her-2 (st.) grade ER/PR průměr ER/PR průměr ER průměr PR průměr Ki-67 

4426 34 0,1 0,1 40 0 3 1,00         

7857 37 0,1 0,1 90 3 3 1,00   4,00     

9483 42 20 0,1 40 0 3 200,00   4,00 0,00   

9538 48 0,1 0,1 15 3 3 1,00 29,43 4,00 0,00 50,00 

9067 51 0,1 0,1 90 0 3 1,00 29,43 0,00 0,00 55,63 

6496 52 0,1 0,1 60 0 3 1,00 29,43 0,00 0,00 46,88 

7245 54 0,1 0,1 20 3 3 1,00 1,00 0,00 0,00 49,38 

1248 55 0,1 0,1 45 3 3 1,00 1,00 0,00 0,00 56,25 

7864 55 0,1 0,1 85 2 3 1,00 1,00 0,00 0,00 56,25 

1535 56 0,1 0,1 20 2 3 1,00 1,00 0,00 0,00 52,50 

11637 56 0,1 0,1 60 0 3 1,00 1,00 0,00 0,00 58,75 

6829 58 0,1 0,1 70 0 3 1,00 1,00 0,00 0,00 56,88 

14293 60 0,1 0,1 90 0 3 1,00 0,86 0,00 0,00 53,75 

4149 61 0,1 0,1 30 0 3 1,00 0,86 0,00 9,00 53,75 

4640 61 0,1 0,1 70 0 3 1,00 0,93 18,00 9,00 48,75 

7177 62 0,1 45 30 3 3 0,00 129,36 36,00 21,00 46,25 

6564 63 0,1 0,1 60 1 3 1,00 129,36 36,00 21,00 38,13 

466 65 90 60 20 3 3 1,50 129,36 36,00 21,00 40,63 

1815 65 90 0,1 20 3 3 900,00 129,36 36,00 12,00 35,63 

9488 72 0,1 0,1 50 0 3 1,00 129,50 18,00 12,00 36,88 

6340 72 0,1 0,1 25 3 3 1,00 129,50 0,00 0,00 36,88 

12940 78 0,1 0,1 50 3 3 1,00 129,43 0,00 0,00 39,29 

7380 79 0,1 0,1 30 3 3 1,00     0,00   

9203 88 0,1 0,1 40 1 3 1,00         

 


