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V různých imunohistochemických studiích kracinomu prsu se neshoda mezi primárním a 

sekundárním ložiskem v detekci estrogenového receptoru pohybuje od 28 do 42%, u 

progesteronového receptoru kolem 17% a u Her2 receptoru se neshoda exprese pohybuje 

mezi 0-37%. Předcházející práce prokázaly, že Pax2 soutěží s SRC-3 o regulaci Her2 v 

transkripčním procesu. Karcinomy prsu, které vykazovaly Pax2 pozitivitu a SRC-3 negativitu, 

měly nízké riziko relapsu onemocnění. Tento poznatek naznačuje možnost dvou “subtypů” 

karcinomu prsu: pozitivní pro ER a pozitivní pro Her2. V první studii byl chrakterizován 

imunohistochemický profil SRC3, Pax2, ER, PgR, Her2, CK5/6, Ki67, EGFR u 30 

metastatických cerebrálních ložisek karcinomu prsu. SRC-3 byl pozitivní v 66,6% případů a 

Pax2 v 73,3%. Vztah mezi imunohistochemickým nálezem, věkem pacientky, gradem nádoru, 

histologickým typem a metastatickým postižením lymfatických uzlin byl statisticky 

nevýznamný. Při hodnocení přítomnosti sledovaných znaků v primárním tumoru a 

sekundárním metastatickém ložisku se proteinová exprese lišila v 93%.  U SRC-3 byl stejný 

imunohistochemický nález v 71% a u Pax2 v 50% vzorků. Při porovnávání primárního nádoru  

a metastatického ložiska byl největší nárůst pozorován u  EGFR (50%) a největší ztráta 

proteinové exprese u ER, v 57%.    

Ve studii CEBPδ byla potvrzena role tohoto proteinu jako tumorsupresoru v metastazování 

karcinomu prsu. Ve zvýšeném riziku tvorby metastáz se uplatňuje metylace CpG. Naše 

analýza ukazuje “down-regulaci” tohoto genu v 50% případů metastatických ložisek 

karcinomu prsu. Bylo prokázáno, že při metylaci CpG CEBPδ v primárním ložisku nádoru je 

vyšší riziko relapsu onemocnění či metastatického rozsevu nádoru. Velké procento metylace 



bylo prokázáno v sekundárních ložiscích v CNS, nicméně v některých metastatických 

ložiscích v CNS metylace CpG prokázána nebyla. Možným vysvětlením tohoto faktu, je 

skutečnost, že 13% metastatických ložisek CNS nádorů bylo HER2 pozitivních a z 

předchozích studií je známo, že HER2 pozitivní nádory prsu často metastazují do jater a do 

CNS.  Metylace CEBPδ je dále spojena s metastatickým procesem do lymfatických uzlin, 

jater a kůže. V CEBPδ studii, kde byly zahrnuty pacientky s ER+ nádorem, kterým byla 

aplikována adjuvantní hormonální terapie, se ukázalo, že CEBPδ metylace koreluje se 

zvýšeným rizikem relapsu onemocnění a metatatickým procesem.  

Poslední studie, zabývající se metastatickým rozsevem karcinomu prsu, byla zaměřena na 

vapníkové kanály, respektive na podjenotku vápníkového kanálu α2d-3 (CACNA2D3). Tato 

podjednotka má rovněž tumorsupresorovou funkci, spočívající zejména v inhibici buněčného 

růstu a snížení buněčné adheze. V této studii bylo prokázáno, že metylace CACNA2D3 je v 

karcinomu prsu spojena s vyšším rizikem metastatického procesu, stejně tak jako u 

zhoubného onemocnění žaludku či plic. CACNA2D3 metylace byla zjištěna u ER pozitivních 

i ER negativních nádorů prsu. První skupinu vzorků představovala metastatická ložiska v 

CNS, kde byla prokázána metylace CpG9. Druhá část vzorků zahrnovala 100 ER pozitivních 

karcinomů prsu u žen, které byly léčeny adjuvantně tamoxifenem. U této skupiny byla 

metylace CACNA2D3 spojena s vyšším rizikem metastatického procesu do plic a jater, ale s 

nižším rizikem metastazování do spádových lymfatických uzlin. Tento fakt vede k domněnce, 

že právě metylace CACNA2D3 CpG je spojena s vyšší agresivitou nádorového procesu. 

Dalším pozoruhodným nálezem je, že nádorová linie MCF-7 substituovaná estradiolem 

vykazovala “utlumení” CACNA2D3 cestou  estrogenového receptoru pomocí AIB1 (SRC-3).  

 

 

Závěr: 



Z uvedených tří studií zaměřených na regulační mechanismy metastatického procesu  u 

karcinomu prsu vyplývá, že opakovaná detekce nádorových proteinů má velký význam pro 

klinickou praxi i pro optimalizaci léčby nemocných s tímto onemocněním.   

CEBPδ se jeví jako perspektivní onkologický znak, který může přispět k predikci rizika 

relapsu onemocnění či metastatického procesu. Z výsledků jeho hodnocení by mohly 

profitovat především pacientky indikované k adjuvantní chemoterapii. Zhodnocení klinického 

impaktu ve využítí tohoho znaku bude zřejmě ještě vyžadovat provedení větší studie. 

Alterace podjenotky vápníkového kanálu α2d-3 (CACNA2D3) je zřejmě spojena s vyšší 

agresivitou nádorového procesu. Další upřesňující poznatky bude potřeba získat zejména o 

jeho biologickém významu v nenádorové tkáni mléčné žlázy, v benigních nádorech prsu a o 

jeho uplatnění v regulačních mechanismech buněčné proliferace či buněčné smrti.  

 


